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نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

پیام تسلیت مدیرعامل درپی

درگذشت «مهندس جلیل کریمی»

تقدیر استاندار کرمانشاه از خدمات مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

بــا کمــال تاســف فــراوان ،درگذشــت ناباورانه
زنــده یــاد «مهنــدس جلیــل کریمــی» کــه در
دوران خدمــت خــود منشــا آثــار ارزشــمندی
در شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه بــوده و بــه دلیــل نجابــت و بهــره
منــدي از روحيــه خدمت رســاني ،در شــرايطي
کــه ويــروس کرونــا موجــب دغدغــه خاطــر و
نگرانــي بــراي مــردم شــده اســت ،تــا آخريــن
نفــس خدمتگــزار مــردم بــود.
خبــر درگذشــت این عزیــز ســفرکرده موجب
غــم و انــدوه اینجانــب و تمامــی کســانی شــد
کــه ایشــان را مــی شــناختند .از درگاه خــداى
بــزرگ بــراى ایــن مرحــوم طلــب آمــرزش و
آرامــش مــى کنیــم و بــراى بازمانــدگان ايشــان
آرزوى ســامتى و شــکيبايي داريــم.
امیدواریــم خــداى بــزرگ هموطنــان و
همــکاران مــا را از آســیب بیشــتر ایــن بیمــارى
محافظــت کنــد و بــه همــه مــا تــوان تحمــل
و مقابلــه بــا ایــن بــاى فراگیــر عطــا فرمایــد.
امیدعلی مرآتی
رییس هئیت مدیرعامل

با نزدیک شدن به فصل گرما و
تحقق برنامه  ۰۹۹برگزار شد:

نشست هماهنگی
مدیریت مصرف
برق ادارات در
استانداری کرمانشاه

بازدید مدیرکل

در روز بهــره وری و بهینــه ســازی مصــرف بــرق ،نشســت هماهنگــی
مدیریــت مصــرف بــرق بــا هــدف همــکاری ســازمان هــا و ادارات در مدیریت
پيــک بــار ســال  ۹۹در اســتانداري کرمانشــاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه ،در ایــن نشســت کــه باحضــور دکتــر افشــین کریمــی معــاون
توســعه مدیريــت و منابــع اســتانداري کرمانشــاه ،مهنــدس اســدي مديرعامل
شــرکت بــرق منطقـهاي غــرب ،مهنــدس مرآتــي مديرعامــل شــرکت توزيــع
نيــروي بــرق اســتان کرمانشــاه و نماينــدگان ســازمان برنامــه ريــزي و بودجه

ادامه در صفحه 4

و معاونــت برنامــه ريــزي بودجــه اســتانداري برگــزار شــد ،تصميمــات اوليــه
بــراي مديريــت بــار مصرفــي بــرق در تابســتان ســال  ۹۹گرفتــه شــد تــا
مطابــق ســال قبــل ،برنامــه ( ۰۹۹ســال  ۹۹بــدون خاموشــي) اجرايــي شــود.
در آغــاز ایــن نشســت ،مهنــدس امیدعلــی مرآتــی بــا ارائــه گــزارش
تصویــری بــر مدیریــت پیــک بــار در آغــاز فصــل گرمــا تاکيــد کــرد و گفــت:
امســال نيــز بــا همــکاري صنايــع ،ادارات و مشــترکين خانگــي و کشــاورزي
درصــدد هســتيم...

حراست شرکت

توانیراز برق رسانی

به پاسگاه های مرزی
استان کرمانشاه
ص4

2
در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه برق و ایجاد
همکاری های هرچه بیشتر صورت گرفت:

تعامل دوسویه شرکت با شهرداري کرمانشاه

نشســت همــکاری و هماهنگــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه و شــهرداری کرمانشــاه باهــدف تعامــل فرهنــگ
ســازی عمومــی مدیريــت مصــرف بــرق و ايجــاد همــکاري هــاي
بيشــتر بــراي کاهــش مصــرف در ســاعات پيــک مصــرف بــرق در
تابســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه ،همچنــان کــه در برگــزاری جلســات مشــترک و هــم
افزایــی در بحــث هماهنگــی بــرای شــاخه زنــی درختــان معابــر و
خیابــان هــای شــهر کرمانشــاه عــاوه بــر حفــظ و نگهــداری درختــان
در بخــش کاهــش تلفــات و ميــزان خاموشــي هــاي بــرق باعــث
خدمــات دهــي بهتــر بــه مــردم گرديــد ،باتوجــه بــه لــزوم همــکاري
دســتگاه هــاي مختلــف ،خصوصــا دســتگاه هــاي خدمــات رســان
در بحــث مديريــت مصــرف بــرق و نقــش مهــم شــهرداري هــا در
ايــن زمينــه ،نشســت يــک روزه شــرکت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
کرمانشــاه بــا حضــور مهنــدس اميدعلــي مرآتــي مديرعامــل ،معاونين
و مديــران ايــن شــرکت و نماينــدگان شــهرداري مركــزي و مناطــق
هشــتگانه شــهرداري هــاي كرمانشــاه برگــزار شــد.
مهنــدس مرآتــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه  :بــا بیــان اینکــه همکاری دوســویه ،عــاوه برخدمــات دهي
بهتــر بــه مــردم باعــث ســرعت بخشــيدن بــه کارهــا و جلوگيــري از
اتــاف وقــت و انــرژي در خــود دســتگاهها نيــز ميگــردد ،گفــت:
صرفــه جويــي صحيــح و اســتفاده درســت از انــرژي هــا خصوصــا
انــرژي گرانبهــاي بــرق نيازمنــد فرهنــگ ســازي و اطــاع رســاني
مناســب اســت کــه در نشســت مزبــور توافــق گرديــد شــهرداري
کرمانشــاه بــراي اطــاع رســاني پيــام هــاي مديريــت مصــرف بــه
مــردم نســبت بــه در اختيــار قــراردادن مــکان هــاي تبليغاتــي خــود،
بــراي آگاهــي دادن بــه شــهروندان در زمينــه مصــرف بهينــه بــرق
بــا شــرکت توزيــع نيــروي بــرق اســتان كرمانشــاه مســاعدت نمايــد.
وی درخصــوص همــکاری دو دســتگاه نســبت بــه بررســی و تنظیــم
روشــنایی پــارک هــا و میادیــن و همچنیــن روشــن بــودن بعضــي
از چــراغ هــا در روز تاکيــد کــرد و افــزود :رفــع معايــب روشــنايي
پــارک هــا و مياديــن در ســاعات (کــم بــاري) صبــح انجــام گيــرد.
همچنيــن مقــرر گرديــد جهــت روشــنايي چــراغ هــاي شــهرداري
حتــي االمــکان از المــپ هــاي LEDو  SMDاســتفاده شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه از
موافقــت شــهرداری جهــت اســتفاده از چاههــای آب متعلــق بــه ایــن
دســتگاه در ســاعت کــم بــاری بــرق ،خبــر داد و گفــت :شــهرداری
هــاي مناطــق  ۸گانــه متعهــد شــدند ،درســاعات اوج مصــرف بــرق در
تابســتان کــه از ســاعت  ۱۳:۰۰الــي  ۱۷:۰۰مــي باشــد ،از پمپاژهــاي
آب جهــت آبيــاري فضــاي ســبز اســتفاده ننماينــد و نســبت بــه
اســتفاده از آبنماهــا و فــواره هــا در ايــن ســاعات جلوگيــري نماينــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا
اشــاره بــه اینکــه شــهرداریها اعــام همــکاری کردنــد کــه در
ســاعات اداری و بــه خصــوص از ســاعت  ۱۱الــی  ۱۵نســبت بــه
کاهــش مصــرف بــرق اماکــن و ســاختمان هــاي اداري خــود اقــدام
نماينــد ،اظهــار کــرد :موافقــت گرديــد ،جايگاههــاي گاز طبيعــي
 CNGاختصاصــی شــهرداری ،در روز  ۲ســاعت (از ســاعت  ۱۳:۰۰الــی
 ) ۱۵:۰۰و یــا (از ســاعت  ۱۵:۰۰الــی  ) ۱۷:۰۰نســبت بــه تعطیلــی و
خامــوش کــردن تجهیــزات ایــن جايــگاه هــا بــا شــرکت توزيــع بــرق
کرمانشــاه همــکاري نماينــد تــا امســال نيــز هماننــد ســال گذشــته با
همــکاري ســازمان هــا و مــردم فهيــم کرمانشــاه بتوانيــم تابســتاني
بــدون خاموشــي بــرق را ســپري نمائيــم.
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عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت در نیمه دوم سال 1398

معاونــت منابــع انســانی شــرکت گــزارش
عملکــرد مجموعــه تحــت امــر خــود را در
شــش ماهــه دوم ســال  98ارائــه نمــوده کــه
در ادامــه بــه صــورت مجــزا بــه تشــریح این
گــزارش مــی پردازیــم.

دفتــر آمــوزش و برنامهریــزی نیــروی
انســانی
دفتــر آمــوزش و برنام هریــزی نیــروی انســانی
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه
بــه منظــور توانمندســازی و ارتقــاء ســطح مهــارت
و دانــش کارکنــان در  6ماهــه دوم ســال 98بــا
همــکاری مراکــز آموزشــی داخــل و خــارج اســتان
جهــت پرســنل رســمی در ســطوح مختلــف شــغلی
شــرکت مجموعــاً  11هــزار و  456نفــر ســاعت
آموزشــی در قالــب  30عنــوان دوره زیــر اجــرا
نمــود.
ایــن دوره هــا شــامل؛ یــک دوره مدیریتــی،
 19دوره اختصاصــی 3 ،دوره عمومــی و  7دوره
توجیهــی بــدو خدمــت بــوده کــه مجموعــا 339
نفــر طــی بیــش از  11هــزار ســاعت در ایــن دوره
هــا شــرکت کردنــد.
قابــل ذکــر اســت شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه در زمینــه فعالیتهــای
آموزشــی مرتبــط بــا اجــرای دورههــای کوتــاه
مــدت شــرکتهایه توزیــع نيــروي بــرق در غــرب
کشورتوانســت در ســال  98رتبــه نخســت را کســب
کنــد.
همچنیــن در طــی ایــن مــدت مجموعــاً 582
نفــر ســاعت دوره آموزشــی ( 4دوره) جهت پرســنل
شــرکتی و حجمــی حــوزه ســتادی برگــزار گردیــد.
بــه منظــور عملیاتــی نمــودن تقویــم آموزشــی
نیروهــای پیمانــکاری در ایــن مــدت  2دوره از
دورههــای آموزشــی پیــش نیــاز  16عنــوان شــغلی
از مشــاغل نیروهــای مذکــور جهــت پرســنل
شــرکتی و حجمــی در حــوزه عملیاتــی نیــز برگــزار
گردیــد کــه در دوره فــن ورز شــبکه هوایــی 13
هــزار و  900نفــر ســاعت و در دوره شایســتگی
رعایــت ایمنــی در شــبکه هــای توزیــع بــرق نیــز
 2هــزار و  400نفــر ســاعت شــرکت نمــوده انــد.
در همیــن مــدت ایــن دفتــر بــا همــکاری دفاتــر
تخصصــی ســتاد شــرکت نســبت بــه اعــزام مدیران
وکارشناســان بــه همایشهــا و ســمینارهای خــارج
از اســتان نظیــر حقــوق انــرژی تحــت عنــوان
"حــل و فصــل اختالفــات در صنعــت انــرژی" و
شــانزدهمین همایــش ملــی نظــام پیشــنهادها"و
 ....اقــدام نمــود .قابــل ذکــر اســت ایــن دفتــر
بــه درخواســت همــکاران نیــز چندیــن ســمینار
داخلــی بــا کمــک اســاتید مجــرب بــا موضوعــات
"فشــارخون"" ،تغذیــه ســالم" و  ....را برگــزار نمــوده
اســت.
بــر اســاس ظرفیتهــای پیــش بینــی شــده
در تقویــم کارآمــوزی جهــت نیمــه دوم ســال،98
بــرای تعــداد  12نفــر متقاضــی کارآمــوزی (مقاطــع
تحصیلــی کاردانــی و کارشناســی) تشــکیل پرونــده
شــد و جهــت گذارنــدن دوره کارآمــوزی بــه
امورهــای شــرکت معرفــی گردیدنــد .
امور کارکنان
بــا تــاش همــکاران معاونــت منابــع انســانی و
پیگیــری هــای الزم و مکاتبــه بــا شــرکت بــرق
منطقــه ای غــرب  ،شــرایطی بــه وجــود آمــد کــه
همــکاران شــرکت توزیــع توانســتند بــا عضویــت در
تعاونــی مصــرف بــرق منطقــه ای غــرب از مزایــای
آن اســتفاده نماینــد .
در ســال  98بیــش از  5بــار اقــام مختلــف بــا

نــرخ تنظیــم بــازاری و ســایر اقــام موردنیــاز تهیــه
و در اختیــار کارکنــان بــه صــورت اقســاط قــرار
گرفــت و درخصــوص جمــع آوری ســوابق پرســنل
و رفــع اشــکال و ایــراد نواقــص ســابقه ای بــه
تعــداد  12نفــر از پرســنل محتــرم شــرکت توزیــع
اســتان کرمانشــاه بــه نحــو شایســته ای بــه افتخــار
بازنشســتگی نائــل گردیــده انــد .
بــا تــاش همــکاران منابــع انســانی ،همــکاری و
تعامــل مناســبی بــا کانــون بازنشســتگی برقــرار و
در حــد امــکان رفاهیــات الزم جهــت ایــن قشــر
محتــرم برابــر چارچــوب قانونــی انجــام شــده از
جملــه اخــذ بیمــه تکمیلــی  ،بــن کارت  ،رفاهیــات
و همچنیــن فــوق العــاده مناطــق عملیاتــی جهــت
کارکنــان مشــمول برقــرار گردیــد .
تعــداد  40نفــر پرســنل جدیداالســتخدام در
شــرکت مشــغول و در پســتهای ســازمانی مصــوب
در شهرســتانهای مختلــف بکارگیــری شــدند و
گــروه بــرون ســپاری حقــوق و مزایــای پرســنل
شــرکتهای طــرف قــرارداد ( شــرکتی و حجمــی )
بــا دقــت و بــه موقــع پرداخــت گردیــد کــه رضایــت
ایــن پرســنل زحمــت کــش را بــه دنبــال داشــته
اســت.
مســابقات مختلــف ورزشــی در ســطح شــرکتهای
صنعــت آب و بــرق در طــول ســال برگــزار و
همچنیــن شــرایطی فراهــم گردیــده کــه کارکنــان
محتــرم در رشــته هــای مختلــف ورزشــی شــرکت
نمــوده و در ایــن خصــوص امکاناتــی از جملــه (
ورزشــگاه اختصاصــی شــرکت توزیــع ) در اختیــار
همــکاران محتــرم قــرار گرفــت و افــراد منتخــب
نیــز بــه مســابقات مختلــف داخلــی و سراســری
وزارت نیــرو اعــزام شــدند.
در حــوزه ســامت کارکنــان بکارگیــری پزشــکان
و متخصصیــن و مشــاورین مختلــف از جملــه
متخصــص روانشناســی  ،پزشــک متخصــص داخلی
و تغذیــه بــا عقــد تفاهــم نامــه در محــل شــرکت
حاضــر و بــه پرســنل ارائــه خدمــات مــی دهنــد .
دفتر توسعه
دفتــر توســعه در شــش ماهــه دوم ســال 98
موفــق شــد در جشــنواره شــهید رجایــی بــه
کســب ســطح بنــدی خــوب دســت یابــد و در بیــن
 52دســتگاه اجرایــی اســتان رتبــه  6را بــه خــود
اختصــاص دهــد و همچنیــن مــورد تقدیــر رســمی
مدیرعامــل شــرکت توانیــر قــرار گیــرد.
برگــزاری ممیــزی نظــام آراســتگی در ســطح
واحدهــای ســتاد و شهرســتانها و اعــام نتایــج آن،
بــروز رســانی روش هــای اجرائــی دفتــر توســعه و
نظــارت بــر بــروز رســانی روش هــای اجرائــی دیگــر
واحدهــا در جهــت منطبــق ســاختن آنها بــا الزامات
 ، HSEچــاپ کتابهــای :مدیریــت اســتراتژیک و HSE
در جهــت ارتقاءتفکــر اســترات ِژیک و فرهنــگ ایمنی
در شــرکت و همچنیــن ترویــج فرهنــگ مشــارکت
در ارائــه پیشــنهاد از طریــق برگــزاری منظــم
جلســات کمیتــه پیشــنهاد و اعطــای پــاداش بــه
پیشــنهادهای پذیرفتــه شــده همــکاران از جملــه
اقدامــات دفتــر توســعه بــوده اســت.
در زمینــه تدویــن و بازنگــری دســتورالعمل
نظــام پیشــنهادات ،تدویــن دســتورالعمل مدیریــت

دانــش و ابــاغ آن بــه واحدهــای شــرکت ،پایــش
و نظــارت بــر شــاخص هــای کلیــدی برنامــه ریــزی
اســتراتژیک و نظــارت بــر کاهــش تخلفــات و فســاد
اداری از طریــق برگــزاری جلســات کمیتــه ســامت
اداری و صیانــت از حقــوق مــردم و پیگیری مصوبات
آن نیــز اقدامــات مفیــد و ارزنــده ای انجــام شــد.
در زیــر بــه برخــی دیگــر از اقدامــات دفتــر
توســعه در شــش ماهــه دوم ســال  98اشــاره مــی
کنیــم:
*تــاش در جهــت ارتقــاء سیســتم هــای
مدیریتــی بــا برگــزاری منظــم جلســات کمیســیون
توســعه مدیریــت و پیگیــری مصوبــات آن.
*برگــزاری دوره هــای آموزشــی و ســمینار در
حــوزه ســامت اداری و مدیریــت دانــش ،و نظــام
پیشــنهادات
*حضــور در شهرســتانها و ترویــج نظــام
پیشــنهادها و مدیریــت دانــش و آمــوزش کار بــا
نــرم افزارهــای مربوطــه
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی
شــرکت توانیــر
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی
واحدهــای شــرکت
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 98
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی
ســایر ارگانهــای داخــل و خــارج از اســتان 98

دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
دفتــر ســازماندهی و طبقــه بنــدی مشــاغل اهــم
اقدامــات انجــام شــده خــود را بــه شــرح زیــر بیــان
مــی دارد:
*ادامــه تمامــی مراحــل اســتخدام  39نفــر از
محــل آزمــون اســتخدام مــورخ 97/7/26
*محاســبه و بــرآورد بــار مالــی اعمــال فــوق
العــاده مناطــق عملیاتــی و ارســال بــه شــرکت
توانیــردر چنــد مرحلــه
*اعمــال فــوق العــاده مناطــق عملیاتــی در احکام
کارگزینــی کارکنــان شــاغل در شهرســتانهای
مشــمول مناطــق عملیاتــی
*برگــزاری جلســات کمیتــه طبقــه بنــدی
مشــاغل و کمیتــه ســرمایه انســانی
*ارتقــاء بخــش شــغلی ســه نفــر از همــکاران
واعمــال مــدرک کارشناســی ارشــد یــک نفــر از
همــکاران
*اعــام فراخــوان برگــزاری آزمــون ارتقــاء
بخــش شــغلی و تشــکیل بانــک اطالعاتــی واجدیــن
شــرایط ،تشــکیل کمیتــه ارتقــاء بخــش شــغلی ،
مشــخص کــردن مرکــز آزمــون و و انجــام مکاتبــات
مربوطــه بــا آن مرکــز وتعییــن زمــان برگــزاری
آزمــون ارتقــاء بخــش شــغلی واطــاع رســانی بــه
همــکاران
*ارزشیابی سالیانه کارکنان
*برگــزاری آزمــون تعییــن ســطح مهــارت
ســیمبان هــا جهــت تعییــن مســئول شــیفت
اتفاقــات وعملیــات
*بازنگــری وصــدور دســتور اداری عضویــت در
کمیتــه هــا بــا توجــه بــه تشــکیل کمیتــه هــای
جدیــد یــا بــا عنایــت بــه تغییــر پســت ســازمانی
همــکاران
*محاســبه مبالــغ فــوق العــاده مناطــق عملیاتــی
پرســنل بازنشســته در ســال 1398و ارســال بــه
امــور مالــی
*تطبیــق احــکام کارگزینــی همــکاران شــامل
انتصــاب ،ارتقــاء گــروه  ،عائلــه منــدی ،افزایــش
امتیــاز دوره هــای آموزشــی ،ارتقــاء بخــش شــغلی
و ......
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در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه انجام شد:

عقد تفاهم نامه همکاری مدیریت مصرف برق با سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه استان کرمانشاه

در راســتای طــرح  ۰۹۹و تابســتانی بدون خاموشــی
بــرق در اســتان کرمانشــاه ،از ســال گذشــته کمیتــه
کاهــش پیــک شــرکت ضمــن برگــزاری جلســات
مســتمر هفتگــی برنامــه هــای مختلفــی در بخــش
هــاي گوناگــون دردســت اجــراء دارد کــه يکــي از ايــن
برنامــه هــا اســتفاده از تــوان پويــاي مهندســين بــرق
بســيجي اســت.
بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل گرمــا و افزایــش
پیــک بــار بــرق ،شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه در نشســتی بــا ســازمان بســیج مهندســین
صنعتــي ســپاه اســتان کرمانشــاه ،تفاهــم نامــه

همــکاري در زمينــه مديريــت مصــرف بــرق را در
تابســتان ســال  ۹۹بــه امضــا رســاندند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه ،در ایــن قــرارداد تفاهــم شــد
ســازمان بســیج مهندســین صنعتــی ســپاه اســتان
کرمانشــاه ،در خصــوص جلــب همــکاری واحدهــای
صنعتــی ،تجــاری و اداری در ســاعات پيــک روز (۱۳
الــي  )۱۷همــکاري هــاي الزم را بــه عمــل آورد.
مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،بــا بیــان اینکه
ســازمان بســيج مهندســين بــا اســتفاده از متخصصين

خــود مــي توانــد در ايــن زمينــه موثــر باشــد ،گفــت:
بــا انعقــاد تفاهــم نامــه مزبــور ،قــرار اســت ايــن
ســازمان بــا اســتفاده از نيــروي جــوان ،متخصــص
و متعهــد خــود در جهــت همــکاري مشــترکين
واحدهــاي صنعتــي در اســتان شــامل طرحهــاي
ذخيــره عملياتــي ،تغييــر ســاعات کار واحدهــا و طرح
تعطيــات و تعميــرات تابســتاني اقــدام نماينــد.
وی تصریــح کــرد :اهــم ایــن همــکاری هــا در
زمینــه تغییــر روزهــای تعطیــل صنايــع و کارخانههــا
بــه يکــي از روزهــاي هفتــه از شــنبه تــا چهارشــنبه
کــه مــي توانــد در روزهــاي پيــک بــار کمــک شــاياني

در کاهــش پيــك كنــد و همــكاران ســازمان بســيج
مهندســين صنعتــي بامراجعــه بــه واحدهــاي صنعتي،
تجــاري و ادارات جهــت مســاعدت بــه پيــك بــار
كشــور نســبت بــه كاهــش بــار حداقــل  ۲۰درصــدي
اقــدام نماينــد.

عقد تفام نامه همکاری با مراکز نظامی و انتظامی استان کرمانشاه در خصوص همکاری در زمینه مدیریت مصرف
در نشســتی کــه باحضــور مهنــدس مرآتــی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه و ســرهنگ مــرادی جانشــین ســپاه
اســتان کرمانشــاه ،بــه میزبانــي ســپاه ناحيــه اســتان
کرمانشــاه برگــزار گرديــد ،تفاهــم نامــه طــرح پيــک
ســايي (مديريــت مصــرف بــرق) بــا همــکاري مراکــز
نظامــي و انتظامــي امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه ،در ایــن جلســه کــه باحضــور
مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل ایــن شــرکت ،ســرهنگ
مــرادی جانشــين ســپاه حضــرت نبــي اکــرم(ص)
اســتان کرمانشــاه ،اميــر طاهــري جانشــين قــرارگاه
غــرب نزاجــا ،ســرهنگ شــهبازي معــاون مهندســي
انتظامــي اســتان کرمانشــاه بــه همــراه جمعــي از
فرماندهــان و مديــران برگــزار شــد ،باتوجــه بــه

منويــات مقــام معظــم رهبــري «مدظلــه العالــي» در
ســال جهــش توليــد ،بــر لــزوم همــکاري و هماهنگــي
طرفيــن تاکيــد شــد.
مهنــدس مرآتــی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،بــا
بیــان اينکــه کاهــش مصــرف بــرق در ســاعات اداري
و بــا همــکاري ســازمان بســيج مهندســين يکــي از
مــوارد ايــن تفاهــم نامــه اســت ،گفــت :بــا اســتفاده از
مولدهــاي موجــود در مراکــز نظامــي و انتظامــي مــي
تــوان در ســاعات پيــک مصــرف بــرق در تابســتان کــه
از ســاعات  ۱۳الــي  ۱۷اســت ،بــرق مراكــز فــوق از
طريــق ديــزل ژنراتــور تاميــن گــردد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش موثــر ســازمان بســیج
مهندســین صنعتــی ســپاه اســتان کرمانشــاه کــه
مســئولیت هماهنگــی بیــن ایــن شــرکت و مراکــز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛

تامین برق مطمئن و پایدار هدف ما است
ش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیروی
ـزار 
بــه گـ 
بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس امیــد علــی مراتــی
مدیرعامــل ایــن شــرکت ضمن پــوزش از مشــترکاني
کــه دچــار خاموشــي بــرق شــده انــد؛ از رفــع کامــل
خاموشــي هايــي کــه بــر اثــر حــوادث طوفــان در
ســطح اســتان اتفــاق افتــاده بــود ،خبــرداد و گفــت:
بــه علــت بــارش شــديد بــاران بــه همــراه صاعقــه،
طوفــان و تگــرگ کــه در چنــد دهــه گذشــته در
اســتان کرمانشــاه بيســابقه بــوده اســت ،متاســفانه
بــرق تعــدادي از مشــتركين در شــهرهاي اســتان
قطــع شــد كــه بــا اقدامــات انجــام شــده و هماهنگــي
هــاي بعمــل آمــده بــا ســتاد مديريــت بحران اســتان
كرمانشــاه و آمادگــي كليــه بخشــهاي عملياتــي و
پشــتيباني ايــن شــركت كــه بصــورت آمــاده بــاش
درمحــل كار خــود حضــور داشــتند ،بــرق ايــن
مناطــق بــه طــور كامــل وصــل شــد.
وی افــزود :از ابتــدای شــروع طوفــان کــه باعــث
شکســتن تیرهــای بــرق خطــوط بــرق  ۲۰کیلوولــت

و فشــار ضعیــف و همچنیــن قطــع ســیم هــای بــرق
و آتــش ســوزي ترانســفورماتورها گرديــد ،همــکاران
شــرکت توزيــع نيــروي بــرق اســتان کرمانشــاه کــه
همــواره از هــر فرصتــي بــراي خدمــت بــه مــردم
شــريف اســتان دريــغ ننمــوده و بــا وجــود بــارش
تگــرگ و رعــد و بــرق بــراي کاهــش مــدت زمــان
خاموشــي شــهروندان بــه محــل هــاي حادثــه اعــزام
شــدند ،بــه يــاري خداونــد متعــال وتــاش همــکاران
خــدوم شــركت توزيــع نيــروي بــرق اســتان
كرمانشــاه خاموشــيها برطــرف و شــبكه بــرق اســتان
بــه پايــداري رســيده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه در ادامــه بــه هــم اســتانی هــای کرمانشــاه
اطمینــان داد کــه بــا تــاش و کوشــش شــبانه روزی
همــه کارکنــان صنعــت بــرق اســتان کرمانشــاه در
هــر شــرایطي اولويــت اول مــا تاميــن بــرق مطمئــن
وپايــدار بــراي مشــترکين اســت.

نظامــی و انتظامــي را برعهــده دارد ،درخصــوص
پــاداش هــاي مقــرر و تعهــدات ايــن شــرکت اظهــار
داشــت :مطابــق برنامــه ابالغــي شــرکت توانيــر و
متناســب بــا ســطح همــکاري مشــترکين ،مشــوق
هايــي از قبيــل تهاتــر بخشــي از بدهــي هــاي بــرق
مصرفــي در قبــال توليــد و ســرويس هــاي ديــزل

ژنراتورها درنظر گرفته شده است.
در پایــان نیــز ســرهنگ مــرادی جانشــین ســپاه
اســتان کرمانشــاه ،بــر اجرایــی نمــودن ایــن طــرح
بــه همــراه دالیــل توجیهــي آن تاکيــد نمــود و اظهــار
اميــدواري کــرد کــه ادامــه همــکاري هــا در ايــن
زمينــه باعــث جهــش توليــد در اقتصــاد کشــور شــود.

کسب رتبه اول شرکت در زمینه فعالیت های
آموزشی مرتبط با اجرای دوره های کوتاه مدت
شرکتهای توزیع نيروي برق در غرب کشور
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه موفــق بــه احــراز رتبــه اول در
زمینــه فعالیــت هــای آموزشــی مرتبــط بــا
اجــرای دوره هــای کوتــاه مــدت شــرکتهاي
توزيــع نيــروي بــرق در غــرب کشــور در ســال
 ۱۳۹۸شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در همیــن
راســتا مهنــدس یوســف صحرایــی رئیــس
مجتمــع عالــي آموزشــي و پژوهشــي غــرب ،با
اهــداء لــوح تقديــري بــه مهنــدس اميدعلــي
مرآتــي رئيــس هيئــت مديــره و مديرعامــل
شــرکت توزيــع نيــروي برق اســتان کرمانشــاه
از تــاش هــا و زحمــات ارزشــمند و صادقانــه
ايشــان و همــکاران وي بــه جهــت حمايــت
هــاي موثــر از فعاليــت هــاي علمــي و
آموزشــي ،تشــکر و قدردانــي نمــود.
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بازدید مدیرکل
حراست شرکت توانیراز برق
رسانی به پاسگاه های مرزی
استان کرمانشاه

مهنــدس ســیدمحمد محبــی مدیــرکل
دفتــر مرکــزی حراســت شــرکت توانیــر بــه
همــراه معــاون حفاظــت پرســنلی و مشــاور
ارشــد دفتــر مرکــزی حراســت توانیــراز
برقــدار شــدن پاســگاه هــای نظامــي
وانتظامــي اســتان کرمانشــاه بازديــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس
امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل ایــن شــرکت
بــا بيــان اينکــه اســتان کرمانشــاه از غــرب بــا
کشــور عــراق همجــوار اســت و بيــش از ۳۳۰
کيلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور عــراق
دارد،بيــان كــرد :در راســتاي افزايــش امنيــت
مرزهــاي كشــور و پيشــگيري از تعرضــات
احتمالــي هوايــي و زمينــي بيگانــگان و
تســهيل در امــر مرزبانــي نيروهــاي نظامــي
و مرزبانــي ،پاســگاه هــاي مــرزي در مناطــق
صعــب العبــور اســتان كرمانشــاه بــرق دار
شــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خدمــات رســانی
بــه مــرزداران بــا صالبــت کشــورمان همچنان
ادامــه دارد ،افــزود :در بازدیــد امــروز مدیرکل
دفتــر مرکــزی شــرکت توانیر و هیئــت همراه
ایشــان ،از پاســگاه هــاي مــرزي مناطــق
اورامانــات و نحــوه پوشــش و خدمات رســاني
بــه مناطــق صفــر مــرزي ،همچنيــن از
نحــوه خدمــات رســاني همــکاران در ادارات
بــرق شهرســتان هــاي روانســر ،پــاوه ،ثــاث
باباجانــي نيــز بازديــد بعمــل آمــد  ،و از
تــاش هــاي بــي وقفــه آنهــا در امــر خدمــت
رســاني بــه هــم وطنــان مرزنشــين کشــور
اســاميمان تقديــر شــد.

با نزدیک شدن به فصل گرما و تحقق برنامه  ۰۹۹برگزار شد:

نشست هماهنگی مدیریت مصرف برق ادارات در استانداری کرمانشاه
در روز بهــره وری و بهینــه ســازی مصــرف بــرق،
نشســت هماهنگــی مدیریــت مصــرف بــرق بــا
هــدف همــکاری ســازمان هــا و ادارات در مدیریــت
پيــک بــار ســال  ۹۹در اســتانداري کرمانشــاه برگزار
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در ایــن نشســت
کــه باحضــور دکتــر افشــین کریمــی معاون توســعه
مدیريــت و منابــع اســتانداري کرمانشــاه ،مهنــدس
اســدي مديرعامــل شــرکت بــرق منطقـهاي غــرب،
مهنــدس مرآتــي مديرعامــل شــرکت توزيــع نيروي
بــرق اســتان کرمانشــاه و نماينــدگان ســازمان
برنامــه ريــزي و بودجــه و معاونــت برنامــه ريــزي
بودجــه اســتانداري برگــزار شــد ،تصميمــات اوليــه
بــراي مديريــت بــار مصرفــي برق در تابســتان ســال
 ۹۹گرفتــه شــد تــا مطابق ســال قبــل ،برنامــه ۰۹۹
(ســال  ۹۹بــدون خاموشــي) اجرايــي شــود.
در آغــاز ایــن نشســت ،مهنــدس امیدعلــی
مرآتــی بــا ارائــه گــزارش تصویــری بــر مدیریــت
پیــک بــار در آغــاز فصــل گرمــا تاکيــد کــرد و
گفــت :امســال نيــز بــا همــکاري صنايــع ،ادارات و
مشــترکين خانگــي و کشــاورزي درصــدد هســتيم
تــا تابســتاني بــدون خاموشــي را ســپري نمائيــم .در
ايــن زمينــه اقداماتــي همچــون تغييــر ســاعات کار
اداري و فعاليــت صنايــع ،مديريــت چــاه هــاي آب
کشــاورزي ،اســتفاده از مولدهــاي خودتامين(ديــزل
ژنراتورهــا) در ســازمان هــا و قطــع بــار برنامهريــزي
شــده ايســتگاههاي  CNGمدنظــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه اقدامــات مذکــور
میتوانــد باعــث صرفــه جویــی  ۷۰مگاواتــي
گــردد ،تصريــح کــرد :براســاس مصوبــه هيئــت
وزيــران  ۲۰درصــد انــرژي مصرفــي ادارات بايــد
از انــرژي هــاي تجديدپذيــري همچــون اســتفاده از
ســلولهاي خورشــيدي تاميــن گــردد کــه در ايــن

زمينــه تاکنــون  ۹۴واحــد دولتــي و عمومــي و ۳
واحــد خصوصــي بــا ظرفيــت توليــد  ۶۴۵کيلــووات
توليــد بــرق پــاک ،داراي سيســتمهاي خورشــيدي
هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دمــای  ۲۵درجــه در
فصــل تابســتان مناســبترین دمــا بــرای داخــل
اتــاق اســت ،افــزود :براســاس تصویــب نامــه هیئــت
وزیــران ادارات مکلفانــد نســبت بــه مدیريــت
مصــرف بــرق و کاهــش ۱۰درصــدي مصــرف بــرق
خــود اقــدام نماينــد و درصــورت داشــتن مولدهــاي
خودتاميــن (ديــزل ژنراتــور) در زمــان پيــک بــار
بــرق اســتفاده نماينــد.
مهنــدس مرآتــی بــا بیــان اینکــه اداراتــی کــه از
مولدهــای خودتامیــن اســتفاده مــی کنند ،ســوخت
دولتــی دریافــت مــي نماينــد ،اضافــه کــرد :شــرکت
توزيــع بــرق اســتان کرمانشــاه حاضــر اســت بــه
ســازمان هــا و اماکنــي کــه امــکان توليــد بــرق از
مولدهــاي خودتاميــن و سيســتم هــاي خورشــيدي
دارنــد ،هزينــه پرداخــت ميكنــد و بــرق توليــدي
آنهــا را خريــداري مينمايــد.
در ادامــه ،مهنــدس اســدی مدیرعامــل شــرکت
بــرق منطقــه ای غــرب ضمــن گزارشــی از وضعیــت

شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع اســتان بــر نیــاز
همــکاری همــه مشــترکان خصوصــا ادارات اســتان
تاکیــد کردنــد.
در پایــان ایــن نشســت ،دکتــر کریمــی معــاون
توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری کرمانشــاه
بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه دســتگاه هــا موظــف
انــد درصــورت داشــتن دســتگاه هــاي خودتاميــن
(ديــزل ژنراتورهــا) اســتفاده نماينــد ،بــر لــزوم
ايجــاد زيرســاخت هــا جهــت توليــد بــرق پــاک از
واحدهــاي ســلول خورشــيدي تاکيــد کــرد و گفــت:
باتوجــه بــه اينکــه تاميــن بــرق پايــدار و صرفــه
جويــي درســت از آن وظيفــه همــه مــا اســت ،در
خصــوص اســتفاده ادارات از مولدهــاي خــود تاميــن
نيــز بايــد بازديدهــاي ســرزده صــورت بگيــرد و
حتــي سيســتم هــاي سرمايشــي نيــز كنتــرل
گــردد.
وی همچنیــن بــر تعییــن رابــط دســتگاه هــای
دولتــی و ســازمان هــا بــا اداره بــرق تاکیــد کــرد
و اظهــار داشــت :امیــدوارم بــا رعایــت کاهــش
حداقــل  ۱۰درصــدي مصــرف بــرق ،تابســتاني
بــدون خاموشــي را در ســالجاري ســپري نمائيــم.

 بازديد مديركل حراست شركت توانير از شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه
مهنــدس ســيدمحمد محبــی؛ مديــركل دفتــر
مركــزی حراســت شــركت توانيــر بــه اتفــاق
جمعــی از مديــران ايــن دفتــر از شــركت توزيــع
نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه بازديــد كردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت توزيــع
نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه -مهنــدس
اميدعلــی مرآتــی؛ رئيــس هيئــت مديــره و
مديرعامــل ايــن شــركت بــا ارائــه گزارشــی
مصــور ،اهــم فعاليــت هــا و خدمــات قابــل ارائــه
توســط ايــن شــركت را در ســطح اســتان بيــان
كــرد و همچنيــن بخشــهایی از موفقيــت هــای
كســب شــده طــی دوســال اخيــر را در زمينــه
هــای خدمــات رســانی مطلوبتــر بــه مشــتركين
را ارائــه نمــود.

در ادامــه مهنــدس محبــی؛ مديــركل دفتــر
حراســت شــركت توانيــر ،اولويــت اول خادميــن
صنعــت بــرق كشــور را تاميــن بــرق مطمئــن و
ارائــه خدمــات مطلــوب در كســب رضايتمنــدی
حداکثــری مــردم عنــوان كــرد و اظهارداشــت:
باتوجــه بــه اينكــه تمامــی تــاش هــا و نــكات
مثبــت و منفــی صنعــت بــرق متوجــه شــركت
هــای توزيــع بــرق اســت ،بايــد انتقــادات و
پيشــنهادات مشــتركين از ايــن طريــق شــنيده
شــود ،چراكــه وظيفــه خدمــت رســانی بــه
مــردم جــز بــا رضايــت مشــتركان ميســر نمــی
گــردد.
وی بــا بيــان اينكــه بايــد به جوانــان بهــاء داده
شــود تــا بتواننــد اســتعدادهای خــود را بــروز

نماينــد ،گفــت :ايجــاد انگيــزه ،دادن فرصــت و
اصــاح خطاهــای فنــی جوانــان مــي توانــد آنهــا
را بــرای تــداوم خدمتگــزاری آمــاده نمايــد.
مديــركل دفترحراســت شــركت توانيــر بــا
اشــاره بــه شــيوع ويــروس كرونــا و پرداخــت
غيرحضــوری قبــوض بــرق بــر لــزوم تــداوم
همــكاری و همدلــی بــا مشــتركين اشــاره كرد و
گفــت :اميدواريــم مــردم نيــز بــا مصــرف بهينــه
بــرق بــا صنعــت بــرق همــكاری نماينــد تــا
تابســتان  99را بــدون خاموشــی ســپری نمائيم.
درپايــان مهنــدس محبــی و هيئــت همــراه،
بــه اتفــاق مهنــدس مرآتــی و مديــران شــركت
توزيــع نيــروی بــرق اســتان كرمانشــاه از مركــز
كنتــرل ديســپاچينگ شــركت توزيــع بــرق،

واحــد پاســخگویی  121و همچنيــن ســامانه
انــدازه گيــری هوشــمند فهــام شــركت بازديــد
و از نزديــك بــا خدمــات ايــن واحدهــا آشــنا
شــدند.
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بازدید مهندس مرآتی از کانون بازنشستگان شرکت

مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه بــه همــراه جمعــی از معاونیــن و
مديــران ايــن شــرکت بــا حضــور در محــل
کانــون بازنشســتگان شــرکت توزيــع نيــروي
بــرق اســتان کرمانشــاه بــا اعضــاي هيئــت
مديــره و جمعــی از پیشکســوتان ایــن
کانــون دیــدار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در
ایــن دیــدار اعضــای کانــون بازنشســتگان
بــه بیــان مســائل و دغدغــه هــای خــود
در حــوزه هــاي مختلــف ازجملــه بيمــه
تکميلــي ،تعاونــي مســکن و مشــکالت
مربــوط بــه بازنشســتگان شــرکت توزيــع
بــرق اســتان کرمانشــاه پرداختنــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه پــس از اســتماع ســخنان
حاضریــن در جلســه اظهــار داشــت :دیــدار
بــا پیشکســوتان صنعــت بــرق اســتان
فرصــت مغتنمــی اســت تــا از خدمــات
ارزشــمند دوران خدمــت آنهــا کــه بــا ســال
هــای دفــاع مقــدس همزمــان بــود ،تقدیــر
شــود.

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،تصریــح
کــرد :زحمــات طاقــت فرســای یکايــک
شــما در آن دوران بــراي ترميــم و بــي
خطرکــردن شــبکه هــاي بــرق ،کــه
همــراه بــا پرتــاب موشــک و بمبــاران هــاي
هوايــي بــود ســتودني اســت و گاهــي نيــز
اكيــپ هــاي عمليــات و اتفاقــات شــركت
بــرق قبــل ازحضــور واحدهــاي امــدادي
و آمبوالنــس هــا در محــل حادثــه حاضــر

مــي شــدند و تعــدادي از همــكاران شــجاع
مــا نيــز در ايــن زمانهــا بــه درجــه رفيــع
شــهادت و جانبــازي نائــل شــدند.
مهنــدس مرآتــی در ادامــه ایــن جلســه از
معاونیــن و مدیــران شــرکت خواســت تــا
در جهــت تســریع در ارائــه خدمــات قانونــی
کــه بتــوان انجــام داد ،بــه ویــژه خدمــات
درمانــی و رفــع مشــکالت آنــان تــاش
نماینــد.
وی افــزود :بازنشســتگان ســرمایه هــای

گرانبهایــی بــرای شــرکت هســتند و
کارکنــان شــاغل مــی تواننــد از دانــش و
تجــارب ارزشــمند آنــان در حــوزه هــای
مختلــف کاری در جهــت ارتقــاء و بهــره وري
شــرکت اســتفاده نماينــد.
مهنــدس مرآتــی بــا اشــاره بــه پیگیــری
رفــع مســائل و مشــکالت بازنشســتگان در
چهارچــوب قوانیــن و مقــررات موجــود
در بخشــنامه هــای وزارت نیــرو و شــرکت
توانیــر ،اظهــار امیــدواري کــرد و گفــت :بــا
ظرفيــت هــاي پيــش بينــي شــده در ضوابط
بودجــه ســال جــاري ،بايســتي مســاعدت و
تعامــل بيشــتري در خصــوص رفــع مــوارد
مرتبــط بــا بازنشســتگان ،صــورت پذيــرد.
درپایــان جلســه از ســوی مدیرعامــل و
اعضــای هیئــت مدیــره کانــون بازنشســتگان
بــا اهــداء لــوح تقدیــری بــه مهنــدس
امیدعلــي مرآتــي رئيــس هيئــت مديــره
و مديرعامــل شــرکت توزيــع نيــروي بــرق
اســتان کرمانشــاه از تعامــل و همــکاري
مناســب ايشــان بــا کانــون بازنشســتگان
اســتان در جهــت رفــع مشــکل بازنشســته
هــا تقديروتشــکر نمودنــد.

در بازدید سرزده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به پاوه صورت گرفت؛

تسریع در اجرای پروژهها و تامین برق مطمئن پاوه
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
کرمانشــاه بــا حضــور ســرزده در شهرســتان
پــاوه از پــروژه هــای بــرق رســانی بــه مســکن
مهــر ،پــروژه انتقــال آب هانــی کــوان و افزایش
ضریــب اطمینــان تغذیــه بــرق بيمارســتان
پــاوه بازديــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در بازدیــد
مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل ايــن
شــرکت ،پــروژه هــاي بــرق رســاني ،مشــکالت
و تســريع در حــل آنهــا بررســي شــد.
مهنــدس مرآتــی در خصــوص پــروژه هــای
بــرق رســانی شهرســتان پــاوه و موانــع پیــش
رو مــواردی را مطــرح کــرد و گفــت :بــا توجــه
بــه اینکــه انــرژی بــرق یکــی از زيرســاخت
هــاي اصلــي بــراي زندگــي مــردم اســت،
هماهنگيهــاي الزم جهــت تکميــل پــروژه
مســکن مهــر بهمــل آمــد و مقررگرديــد پــروژ
بــرق رســاني بــه مســکن مهــر قبــل از خدمات
ســاير ادارات بــه بهــره بــرداري برســد.

وی درخصــوص باالبــردن ضریــب اطمینــان
تامیــن بــرق بیمارســتان شهرســتان پــاوه
اظهــار کــرد :باتوجــه بــه حساســیت بــاالی
ســامت همشــهریان و تامیــن بــرق پايــدار
در ايــن بيمارســتان ،حســب بازديــد ميدانــي
جهــت دوســو کــردن تغديــه بــرق بيمارســتان
پــاوه مقــرر گرديــد ،مســير تاميــن بــرق
ديگــري نيــز در کنــار ايــن بيمارســتان راه
انــدازي گــردد.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،یــادآور
شــد :پروژههــای دیگــر بــرق پــاوه ازجملــه
تبديــل کــردن شــبکه ســيم مســي بــه کابــل
خودنگهــدار شــهر پــاوه و نودشــه بــه طــول ۱۲
کيلومتــر بــا پيشــرفت فيزيکــي  ۹۰درصــد در
حــال اتمــام اســت .همچنيــن ۴کيلومتر شــبکه
فشــار ضعيــف ديگــر كابل خــود نگهــدار جهت
اصــاح شــبكه فشــارضعيف خيابانهــاي اصلــي
شــهر پــاوه تخصيــص يافــت.
گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد ،مهنــدس

مرآتــی مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان
کرمانشــاه و مدیریــت بــرق شهرســتان پــاوه
بــه همــراه جمعــی از معاونــان و مديــران
ايــن شــرکت بــا توجــه بــه فرارســيدن فصــل
تابســتان و لــزوم همــکاري بخــش هــاي
مختلــف ادرات ،صنايــع و مــردم در خصــوص
مديريــت مصــرف بــرق ،ديدارهــاي جداگانــه
اي را بــا امــام جمعــه شهرســتان پــاوه و

دادستان شهرستان پاوه انجام دادند.
در ایــن دیدارهــا اظهــار امیــدواری شــد
کــه بــا گــذر ازپیــک بــار تابســتان و مدیریــت
مصــرف بــرق بخصــوص در ســاعت هــای اوج
مصــرف یعنــي از ســاعت( ۱۳الــي  )۱۷و (۱۹
الــي  )۲۱امســال نيــز ســالي بــدون خاموشــي
را ســپري کنيــم.

سال
سوم
دوره
جدید
شماره
چهارم
خرداد ماه
99

*صاحب امتیاز :شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه
*تهیه ،جمع آوری و اجرا :دفتر روابط عمومی
*نشانی :کرمانشاه  -خیابان شهید امجدیان
(روبروی میدان بار کرمانشاه)

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع
نیروی برق استان کرمانشاه منصوب شد

بــا حضــور مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه و معاونیــن و مدیــران ایــن
شــرکت جلســه تکریــم و معارفــه معــاون
فــروش و خدمــات مشــترکين برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه،
در ایــن جلســه از مهنــدس تیمــور
اکبــری معــاون پیشــین فــروش و خدمات
مشــترکين ايــن شــرکت تقديــر شــد
و مهنــدس عليرضــا رضايــي بــه عنــوان

سرپرســت جديــد ايــن معاونــت معرفــي
گرديــد.
همچنیــن در ایــن مراســم بــا احــکام
جداگانــه ای ازســوی مهنــدس مرآتــی
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع
بــرق اســتان کرمانشــاه ،مجتبــي
حيدريــان بــه عنــوان سرپرســت امــور
نظــارت بــر خدمــات عمومــي و بهــروز
ملــک بــه عنــوان سرپرســت دفتــر توســعه
مديريــت و تحــول اداري منصــوب شــدند.

*شماره تلفن ۰۸۳-۳۸۲۳۵۱۵۹-۶۲ :
نمابر ۰۸۳-۳۸۲۳۵۱۵۷ :
*آدرس پست الكترونيكيinfo@kpedc.ir :
*پست الكترونيكي مدير تارنما:
m.borzouei@kpedc.ir

مدیر جدید دفترحراست شرکت منصوب شد

بــا حضــور مدیــرکل حراســت اســتان
کرمانشــاه ،مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل
شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان کرمانشــاه
و معاونــان و مدیــران ایــن شــرکت ،مراســم
تکریــم و معارفــه مديــر دفترحراســت شــرکت
توزيــع نيــروي بــرق اســتان کرمانشــاه برگــزار
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در ایــن
مراســم مهنــدس امیدعلــی مرآتــی رئیــس
هيئــت مديــره و مديرعامــل ايــن شــرکت
بــا صــدور حکمــي مهنــدس «محمدحســين

خيــام» را بــه عنــوان مديــر جديــد حراســت
شــرکت توزيــع نيــروي برق اســتان کرمانشــاه
منصــوب و از خدمــات «مجیــد یــزدان پنــاه»،
مدیــر پیشــین ایــن مجموعــه قدردانــی کــرد.

تقدیر و تشکر
فرمانــدار شهرســتان کنــگاور بــه پــاس تــاش هــای بــی
شــائبه کارکنــان بــرق شهرســتان کنــگاور در راســتای توســعه،
اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه بــرق ایــن شهرســتان بــا ارســال
لــوح هــای تقدیــر جداگانــه ای از آقايــان خليــل اميرخانــي،
حميــد زارع ،محمدرســول عظيمــي فشــي و محســن دســتان
زنــد تقديــر و تشــکر نمــود.

