
ص ص 44
ادامه در صفحه ادامه در صفحه 44

نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه سال چهارم. دوره جدید.شماره دهم.خرداد 99

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

بازدید مدیرکل بازدید مدیرکل 
حراست شرکت حراست شرکت 

توانیراز برق رسانی توانیراز برق رسانی 
به پاسگاه های مرزی به پاسگاه های مرزی 

استان کرمانشاهاستان کرمانشاه

پیام تسلیت مدیرعامل درپی پیام تسلیت مدیرعامل درپی 
درگذشت »مهندس جلیل کریمی«درگذشت »مهندس جلیل کریمی«

امیدعلی مرآتیامیدعلی مرآتی
رییس هئیت مدیرعاملرییس هئیت مدیرعامل

با نزدیک شدن به فصل گرما و با نزدیک شدن به فصل گرما و 
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استانداری کرمانشاهاستانداری کرمانشاه

بــا کمــال تاســف فــراوان، درگذشــت ناباورانه 
زنــده یــاد »مهنــدس جلیــل کریمــی« کــه در 
ــار ارزشــمندی  دوران خدمــت خــود منشــا آث
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  در 
ــره  ــت و به ــل نجاب ــه دلی ــوده و ب ــاه ب کرمانش
منــدي از روحیــه خدمت رســاني، در شــرایطي 
ــا موجــب دغدغــه خاطــر و  کــه ویــروس کرون
نگرانــي بــراي مــردم شــده اســت، تــا آخریــن 

ــود. نفــس خدمتگــزار مــردم ب
خبــر درگذشــت این عزیــز ســفرکرده موجب 
غــم و انــدوه اینجانــب و تمامــی کســانی شــد 
کــه ایشــان را مــی شــناختند. از درگاه خــدای 
ــرزش و  ــب آم ــوم طل ــن مرح ــرای ای ــزرگ ب ب
آرامــش مــی کنیــم و بــرای بازمانــدگان ایشــان 

ــم. آرزوی ســامتی و شــکیبایي داری
 امیدواریــم خــدای بــزرگ هموطنــان و 
همــکاران مــا را از آســیب بیشــتر ایــن بیمــاری 
محافظــت کنــد و بــه همــه مــا تــوان تحمــل 
و مقابلــه بــا ایــن بــای فراگیــر عطــا فرمایــد.

ــی  ــت هماهنگ ــرق، نشس ــرف ب ــازی مص ــه س ــره وری و بهین در روز به
مدیریــت مصــرف بــرق بــا هــدف همــکاری ســازمان هــا و ادارات در مدیریت 

ــار ســال ۹۹ در اســتانداري کرمانشــاه برگــزار شــد. پیــک ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــاون  ــر افشــین کریمــی مع ــه باحضــور دکت ــن نشســت ک کرمانشــاه، در ای
توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداري کرمانشــاه، مهنــدس اســدي مدیرعامل 
شــرکت بــرق منطقــه اي غــرب، مهنــدس مرآتــي مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه و نماینــدگان ســازمان برنامــه ریــزي و بودجه 

و معاونــت برنامــه ریــزي بودجــه اســتانداري برگــزار شــد، تصمیمــات اولیــه 
ــا  ــه شــد ت ــرق در تابســتان ســال ۹۹ گرفت ــي ب ــار مصرف ــت ب ــراي مدیری ب
مطابــق ســال قبــل، برنامــه ۰۹۹ )ســال ۹۹ بــدون خاموشــي( اجرایــي شــود.

ــزارش  ــه گ ــا ارائ ــی ب ــی مرآت ــدس امیدعل ــت، مهن ــن نشس ــاز ای در آغ
تصویــری بــر مدیریــت پیــک بــار در آغــاز فصــل گرمــا تاکیــد کــرد و گفــت: 
امســال نیــز بــا همــکاري صنایــع، ادارات و مشــترکین خانگــي و کشــاورزي 

درصــدد هســتیم...
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ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــکاری و هماهنگ ــت هم نشس
ــگ  ــل فرهن ــدف تعام ــتان کرمانشــاه و شــهرداری کرمانشــاه باه اس
ــاي  ــکاري ه ــاد هم ــرق و ایج ــرف ب ــت مص ــی مدیری ــازی عموم س
ــرق در  ــرف ب ــک مص ــاعات پی ــرف در س ــش مص ــراي کاه ــتر ب بیش

ــد. ــزار ش ــتان برگ تابس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــم  ــترک و ه ــات مش ــزاری جلس ــه در برگ ــان ک ــاه، همچن کرمانش
ــر و  ــان معاب ــی درخت ــاخه زن ــرای ش ــی ب ــی در بحــث هماهنگ افزای
خیابــان هــای شــهر کرمانشــاه عــاوه بــر حفــظ و نگهــداری درختــان 
ــث  ــرق باع ــاي ب ــي ه ــزان خاموش ــات و می ــش تلف ــش کاه در بخ
خدمــات دهــي بهتــر بــه مــردم گردیــد، باتوجــه بــه لــزوم همــکاري 
ــان  ــات رس ــاي خدم ــتگاه ه ــا دس ــف، خصوص ــاي مختل ــتگاه ه دس
ــا در  ــهرداري ه ــم ش ــش مه ــرق و نق ــت مصــرف ب در بحــث مدیری
ایــن زمینــه، نشســت یــک روزه شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان 
کرمانشــاه بــا حضــور مهنــدس امیدعلــي مرآتــي مدیرعامــل، معاونین 
و مدیــران ایــن شــرکت و نماینــدگان شــهرداري مرکــزي و مناطــق 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــاي کرمانش ــهرداري ه ــت گانه ش هش
مهنــدس مرآتــی مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
کرمانشــاه : بــا بیــان اینکــه همکاری دوســویه، عــاوه برخدمــات دهي 
بهتــر بــه مــردم باعــث ســرعت بخشــیدن بــه کارهــا و جلوگیــري از 
ــت:  ــردد، گف ــز مي گ ــتگاه ها نی ــود دس ــرژي در خ ــت و ان ــاف وق ات
ــا  ــا خصوص ــرژي ه ــت از ان ــتفاده درس ــح و اس ــي صحی ــه جوی صرف
ــاني  ــازي و اطــاع رس ــگ س ــد فرهن ــرق نیازمن ــاي ب ــرژي گرانبه ان
ــهرداري  ــد ش ــق گردی ــور تواف ــت مزب ــه در نشس ــت ک ــب اس مناس
ــه  ــت مصــرف ب ــاي مدیری ــام ه ــاني پی ــراي اطــاع رس کرمانشــاه ب
مــردم نســبت بــه در اختیــار قــراردادن مــکان هــاي تبلیغاتــي خــود، 
ــرق  ــه ب ــه مصــرف بهین ــه شــهروندان در زمین ــراي آگاهــي دادن ب ب
بــا شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه مســاعدت نمایــد.

وی درخصــوص همــکاری دو دســتگاه نســبت بــه بررســی و تنظیــم 
ــودن بعضــي  ــن روشــن ب ــن و همچنی ــا و میادی ــارک ه روشــنایی پ
ــنایي  ــب روش ــع معای ــزود: رف ــرد و اف ــد ک ــا در روز تاکی ــراغ ه از چ
ــاري( صبــح انجــام گیــرد.  ــن در ســاعات )کــم ب ــارک هــا و میادی پ
ــاي شــهرداري  ــد جهــت روشــنایي چــراغ ه ــرر گردی ــن مق همچنی

حتــي االمــکان از المــپ هــايLED و SMD  اســتفاده شــود.
ــرق اســتان کرمانشــاه از  ــع ب ــره شــرکت توزی رئیــس هیئــت مدی
موافقــت شــهرداری جهــت اســتفاده از چاه هــای آب متعلــق بــه ایــن 
ــرق، خبــر داد و گفــت: شــهرداری  ــاری ب دســتگاه در ســاعت کــم ب
هــاي مناطــق ۸ گانــه متعهــد شــدند، درســاعات اوج مصــرف بــرق در 
تابســتان کــه از ســاعت ۱۳:۰۰ الــي ۱۷:۰۰ مــي باشــد، از پمپاژهــاي 
ــه  ــبت ب ــد و نس ــتفاده ننماین ــبز اس ــاي س ــاري فض ــت آبی آب جه
اســتفاده از آبنماهــا و فــواره هــا در ایــن ســاعات جلوگیــري نماینــد.

ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــه در  ــد ک ــکاری کردن ــام هم ــهرداری ها اع ــه ش ــه اینک ــاره ب اش
ــه  ــبت ب ــی ۱۵ نس ــاعت ۱۱ ال ــوص از س ــه خص ــاعات اداری و ب س
کاهــش مصــرف بــرق اماکــن و ســاختمان هــاي اداري خــود اقــدام 
ــي  ــاي گاز طبیع ــد، جایگاه ه ــت گردی ــرد: موافق ــار ک ــد، اظه نماین
CNG اختصاصــی شــهرداری، در روز ۲ ســاعت )از ســاعت ۱۳:۰۰ الــی 
۱۵:۰۰ ( و یــا )از ســاعت ۱۵:۰۰ الــی ۱۷:۰۰ ( نســبت بــه تعطیلــی و 
خامــوش کــردن تجهیــزات ایــن جایــگاه هــا بــا شــرکت توزیــع بــرق 
کرمانشــاه همــکاري نماینــد تــا امســال نیــز هماننــد ســال گذشــته با 
همــکاري ســازمان هــا و مــردم فهیــم کرمانشــاه بتوانیــم تابســتاني 

ــرق را ســپري نمائیــم. ــدون خاموشــي ب ب

عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت در نیمه دوم سال عملکرد معاونت منابع انسانی شرکت در نیمه دوم سال 13981398 در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه برق و ایجاد در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه برق و ایجاد 
همکاری های هرچه بیشتر صورت گرفت:همکاری های هرچه بیشتر صورت گرفت:

ــزارش  تعامل دوسویه شرکت با شهرداري کرمانشاه تعامل دوسویه شرکت با شهرداري کرمانشاه ــرکت گ ــانی ش ــع انس ــت مناب معاون
ــود را در  ــر خ ــت ام ــه تح ــرد مجموع عملک
شــش ماهــه دوم ســال 98 ارائــه نمــوده کــه 
در ادامــه بــه صــورت مجــزا بــه تشــریح این 

گــزارش مــی پردازیــم.

دفتــر آمــوزش و برنامه ریــزی نیــروی 
ــانی  انس

ــانی  ــروی انس ــزی نی ــوزش و برنامه  ری ــر آم دفت
ــاه  ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
بــه منظــور توانمندســازی و ارتقــاء ســطح مهــارت 
ــا  ــال9۸ ب ــه دوم س ــان در 6 ماه ــش کارکن و دان
همــکاری مراکــز آموزشــی داخــل و خــارج اســتان 
جهــت پرســنل رســمی در ســطوح مختلــف شــغلی 
ــاعت  ــر س ــزار و 4۵6 نف ــاً ۱۱ ه ــرکت مجموع ش
آموزشــی در قالــب ۳۰ عنــوان دوره زیــر اجــرا 

نمــود.
ایــن دوره هــا شــامل؛ یــک دوره مدیریتــی، 
۱9 دوره اختصاصــی، ۳ دوره عمومــی و ۷ دوره 
ــا ۳۳9  ــه مجموع ــوده ک ــت ب ــدو خدم ــی ب توجیه
نفــر طــی بیــش از ۱۱ هــزار ســاعت در ایــن دوره 

ــد. ــرکت کردن ــا ش ه
قابــل ذکــر اســت شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان کرمانشــاه در زمینــه فعالیت هــای 
ــاه  ــای کوت ــرای دوره ه ــا اج ــط ب ــی مرتب آموزش
ــرق در غــرب  ــع نیــروي ب مــدت شــرکت هایه توزی
کشورتوانســت در ســال 9۸ رتبــه نخســت را کســب 

ــد. کن
ــاً ۵۸۲  ــدت مجموع ــن م ــی ای ــن در ط همچنی
نفــر ســاعت دوره آموزشــی )4 دوره( جهت پرســنل 
شــرکتی و حجمــی حــوزه ســتادی برگــزار گردیــد.

ــم آموزشــی  ــودن تقوی ــی نم ــه منظــور عملیات ب
نیروهــای پیمانــکاری در ایــن مــدت ۲ دوره از 
دوره هــای آموزشــی پیــش نیــاز ۱6 عنــوان شــغلی 
از مشــاغل نیروهــای مذکــور جهــت پرســنل 
شــرکتی و حجمــی در حــوزه عملیاتــی نیــز برگــزار 
ــی ۱۳  ــبکه هوای ــن ورز ش ــه در دوره ف ــد ک گردی
هــزار و 9۰۰ نفــر ســاعت و در دوره شایســتگی 
ــرق نیــز  ــع ب رعایــت ایمنــی در شــبکه هــای توزی
ــد. ــوده ان ــر ســاعت شــرکت نم ــزار و 4۰۰ نف ۲ ه

در همیــن مــدت ایــن دفتــر بــا همــکاری دفاتــر 
تخصصــی ســتاد شــرکت نســبت بــه اعــزام مدیران 
وکارشناســان بــه همایش هــا و ســمینارهای خــارج 
از اســتان نظیــر حقــوق انــرژی تحــت عنــوان 
ــرژی" و  ــت ان ــات در صنع ــل اختاف ــل و فص "ح
ــنهادها"و  ــام پیش ــی نظ ــش مل ــانزدهمین همای ش
ــر  ــن دفت ــت ای ــر اس ــل ذک ــود. قاب ــدام نم .... اق
ــمینار  ــن س ــز چندی ــکاران نی ــت هم ــه درخواس ب
ــا موضوعــات  ــا کمــک اســاتید مجــرب ب داخلــی ب
"فشــارخون"، "تغذیــه ســالم" و .... را برگــزار نمــوده 

اســت.
ــده  ــی ش ــش بین ــای پی ــاس ظرفیت ه ــر اس ب
ــه دوم ســال9۸،  ــت نیم ــوزی جه ــم کارآم در تقوی
بــرای تعــداد ۱۲ نفــر متقاضــی کارآمــوزی )مقاطــع 
تحصیلــی کاردانــی و کارشناســی( تشــکیل پرونــده 
شــد و جهــت گذارنــدن  دوره کارآمــوزی بــه 

ــد . ــی گردیدن ــرکت معرف ــای ش اموره

امور کارکنان
ــانی و  ــع انس ــت مناب ــکاران معاون ــاش هم ــا ت ب
ــرق  ــرکت ب ــا ش ــه ب ــای الزم و مکاتب ــری ه پیگی
منطقــه ای غــرب ، شــرایطی بــه وجــود آمــد کــه 
همــکاران شــرکت توزیــع توانســتند بــا عضویــت در 
تعاونــی مصــرف بــرق منطقــه ای غــرب از مزایــای 

ــد . آن اســتفاده نماین
ــا  ــف ب ــام مختل ــار اق ــش از ۵ ب در ســال 9۸ بی

نــرخ تنظیــم بــازاری و ســایر اقــام موردنیــاز تهیــه 
ــرار  ــاط ق ــورت اقس ــه ص ــان ب ــار کارکن و در اختی
گرفــت و درخصــوص جمــع آوری ســوابق پرســنل 
و رفــع اشــکال و ایــراد نواقــص ســابقه ای بــه 
تعــداد ۱۲ نفــر از پرســنل محتــرم شــرکت توزیــع 
اســتان کرمانشــاه بــه نحــو شایســته ای بــه افتخــار 

ــد . ــده ان ــل گردی بازنشســتگی نائ
بــا تــاش همــکاران منابــع انســانی، همــکاری و 
ــون بازنشســتگی برقــرار و  ــا کان تعامــل مناســبی ب
ــر  ــن قش ــت ای ــات الزم جه ــکان رفاهی ــد ام در ح
ــده از  ــام ش ــی انج ــوب قانون ــر چارچ ــرم براب محت
جملــه اخــذ بیمــه تکمیلــی ، بــن کارت ، رفاهیــات 
و همچنیــن فــوق العــاده مناطــق عملیاتــی جهــت 

ــد . ــرار گردی کارکنــان مشــمول برق
تعــداد 4۰ نفــر پرســنل جدیداالســتخدام در 
شــرکت مشــغول و در پســتهای ســازمانی مصــوب 
در شهرســتانهای مختلــف بکارگیــری شــدند و 
ــنل  ــای پرس ــوق و مزای ــپاری حق ــرون س ــروه ب گ
ــرارداد ) شــرکتی و حجمــی (  شــرکتهای طــرف ق
بــا دقــت و بــه موقــع پرداخــت گردیــد کــه رضایــت 
ــال داشــته  ــه دنب ــن پرســنل زحمــت کــش را ب ای

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 
ــه )  ــی از جمل ــوص امکانات ــن خص ــوده و در ای نم
ورزشــگاه اختصاصــی شــرکت توزیــع ( در اختیــار 
ــب  ــراد منتخ ــت و اف ــرار گرف ــرم ق ــکاران محت هم
ــری  ــی و سراس ــف داخل ــابقات مختل ــه مس ــز ب نی

ــدند. ــزام ش ــرو اع وزارت نی
در حــوزه ســامت کارکنــان بکارگیــری پزشــکان 
و متخصصیــن و مشــاورین مختلــف از جملــه 
متخصــص روانشناســی ، پزشــک متخصــص داخلی 
ــا عقــد تفاهــم نامــه در محــل شــرکت  ــه ب و تغذی
ــه خدمــات مــی دهنــد . ــه پرســنل ارائ حاضــر و ب

دفتر توسعه
ــال 9۸  ــه دوم س ــش ماه ــعه در ش ــر توس دفت
موفــق شــد در جشــنواره شــهید رجایــی بــه 
کســب ســطح بنــدی خــوب دســت یابــد و در بیــن 
۵۲  دســتگاه اجرایــی اســتان رتبــه 6 را بــه خــود 
اختصــاص دهــد و همچنیــن مــورد تقدیــر رســمی 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــل شــرکت توانی مدیرعام
ــطح  ــتگی در س ــام آراس ــزی نظ ــزاری ممی برگ
واحدهــای ســتاد و شهرســتانها و اعــام نتایــج آن، 
ــروز رســانی روش هــای اجرائــی دفتــر توســعه و  ب
نظــارت بــر بــروز رســانی روش هــای اجرائــی دیگــر 
واحدهــا در جهــت منطبــق ســاختن آنها بــا الزامات 
 HSE چــاپ کتابهــای :مدیریــت اســتراتژیک و ، HSE
در جهــت ارتقاءتفکــر اســتراتِژیک و فرهنــگ ایمنی 
در شــرکت و همچنیــن ترویــج فرهنــگ مشــارکت 
در ارائــه پیشــنهاد از طریــق برگــزاری منظــم 
ــه  ــاداش ب ــای پ ــه پیشــنهاد و اعط جلســات کمیت
ــه  ــکاران از جمل ــه شــده هم پیشــنهادهای پذیرفت

اقدامــات دفتــر توســعه بــوده اســت.
بازنگــری دســتورالعمل  در زمینــه تدویــن و 
نظــام پیشــنهادات، تدویــن دســتورالعمل مدیریــت 

ــه واحدهــای شــرکت، پایــش  ــاغ آن ب دانــش و اب
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 
ــده ای انجــام شــد. آن نیــز اقدامــات مفیــد و ارزن

در زیــر بــه برخــی دیگــر از اقدامــات دفتــر 
توســعه در شــش ماهــه دوم ســال 9۸ اشــاره مــی 

ــم: کنی
هــای  سیســتم  ارتقــاء  جهــت  در  *تــاش 
مدیریتــی بــا برگــزاری منظــم جلســات کمیســیون 

توســعه مدیریــت و پیگیــری مصوبــات آن.
ــمینار در  ــی و س ــای آموزش ــزاری دوره ه *برگ
ــش، و نظــام  ــت دان حــوزه ســامت اداری و مدیری

ــنهادات پیش
نظــام  ترویــج  و  شهرســتانها  در  *حضــور 
ــا  ــوزش کار ب ــش و آم ــت دان ــنهادها و مدیری پیش

نــرم افزارهــای مربوطــه
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی 

ــر ــرکت توانی ش
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی 

واحدهــای شــرکت
*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 9۸

*تهیــه و ارســال گــزارش هــای درخواســتی 
ســایر ارگانهــای داخــل و خــارج از اســتان 9۸

دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
دفتــر ســازماندهی و طبقــه بنــدی مشــاغل اهــم 
اقدامــات انجــام شــده خــود را بــه شــرح زیــر بیــان 

مــی دارد:
ــر از  ــتخدام ۳9 نف ــل اس ــی مراح ــه تمام *ادام

ــورخ 9۷/۷/۲6  ــتخدام م ــون اس ــل آزم مح
ــوق  ــال ف ــی اعم ــار مال ــرآورد ب ــبه و ب *محاس
ــرکت  ــه ش ــال ب ــی و ارس ــق عملیات ــاده مناط الع

ــه ــد مرحل ــردر چن توانی
*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
ــکاران  ــر از هم ــه نف ــغلی س ــش ش ــاء بخ *ارتق
ــر از  ــک نف ــد ی ــی ارش ــدرک کارشناس ــال م واعم

ــکاران هم
ارتقــاء  آزمــون  برگــزاری  فراخــوان  *اعــام 
بخــش شــغلی و تشــکیل بانــک اطاعاتــی واجدیــن 
ــاء بخــش شــغلی ،  ــه ارتق شــرایط ،تشــکیل کمیت
مشــخص کــردن مرکــز آزمــون و و انجــام مکاتبــات 
ــزاری  ــان برگ ــن زم ــز وتعیی ــا آن مرک ــه ب مربوط
ــه  آزمــون ارتقــاء بخــش شــغلی واطــاع رســانی ب

ــکاران هم
*ارزشیابی سالیانه کارکنان

مهــارت  تعییــن ســطح  آزمــون  *برگــزاری 
ســیمبان هــا جهــت تعییــن مســئول شــیفت 

وعملیــات اتفاقــات 
ــت در  ــتور اداری عضوی ــدور دس ــری وص *بازنگ
ــه هــای  ــه تشــکیل کمیت ــا توجــه ب ــا ب ــه ه کمیت
ــه تغییــر پســت ســازمانی  ــا عنایــت ب ــا ب جدیــد ی

ــکاران هم
*محاســبه مبالــغ فــوق العــاده مناطــق عملیاتــی  
ــه  ــال ب ــال ۱۳9۸و ارس ــته در س ــنل بازنشس پرس

امــور مالــی
ــامل  ــکاران ش ــی هم ــکام کارگزین ــق اح *تطبی
ــش  ــدی، افزای ــه من ــروه ، عائل ــاء گ ــاب، ارتق انتص
امتیــاز دوره هــای آموزشــی، ارتقــاء بخــش شــغلی 

...... و 
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در راســتای طــرح ۰۹۹ و تابســتانی بدون خاموشــی 
بــرق در اســتان کرمانشــاه، از ســال گذشــته کمیتــه 
ــات  ــزاری جلس ــن برگ ــرکت ضم ــک ش ــش پی کاه
ــش  ــی در بخ ــای مختلف ــه ه ــی برنام ــتمر هفتگ مس
هــاي گوناگــون دردســت اجــراء دارد کــه يکــي از ايــن 
برنامــه هــا اســتفاده از تــوان پويــاي مهندســین بــرق 

بســیجي اســت.
ــش  ــا و افزاي ــل گرم ــه فص ــدن ب ــک ش ــا نزدي ب
پیــک بــار بــرق، شــرکت توزيــع نیــروی بــرق اســتان 
کرمانشــاه در نشســتی بــا ســازمان بســیج مهندســین 
صنعتــي ســپاه اســتان کرمانشــاه، تفاهــم نامــه 

ــرق را در  ــرف ب ــت مص ــه مديري ــکاري در زمین هم
ــاندند. ــا رس ــه امض ــال ۹۹ ب ــتان س تابس

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزيــع نیــروی 
بــرق اســتان کرمانشــاه، در ايــن قــرارداد تفاهــم شــد 
ــتان  ــپاه اس ــی س ــین صنعت ــیج مهندس ــازمان بس س
ــای  ــکاری واحده ــب هم ــاه، در خصــوص جل کرمانش
صنعتــی، تجــاری و اداری در ســاعات پیــک روز )۱۳ 

ــه عمــل آورد. ــي ۱۷( همــکاري هــاي الزم را ب ال
ــرکت  ــل ش ــی مديرعام ــی مرآت ــدس امیدعل مهن
توزيــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، بــا بیــان اينکه 
ســازمان بســیج مهندســین بــا اســتفاده از متخصصین 

خــود مــي توانــد در ايــن زمینــه موثــر باشــد، گفــت: 
ــن  ــت اي ــرار اس ــور، ق ــه مزب ــم نام ــاد تفاه ــا انعق ب
ــص  ــوان، متخص ــروي ج ــتفاده از نی ــا اس ــازمان ب س
و متعهــد خــود در جهــت همــکاري مشــترکین 
واحدهــاي صنعتــي در اســتان شــامل طرحهــاي 
ذخیــره عملیاتــي، تغییــر ســاعات کار واحدهــا و طرح 

ــد. ــدام نماين ــتاني اق ــرات تابس ــات و تعمی تعطی
وی تصريــح کــرد: اهــم ايــن همــکاری هــا در 
زمینــه تغییــر روزهــای تعطیــل صنايــع و کارخانه هــا 
بــه يکــي از روزهــاي هفتــه از شــنبه تــا چهارشــنبه 
کــه مــي توانــد در روزهــاي پیــک بــار کمــک شــاياني 

ــد و همــکاران ســازمان بســیج  در کاهــش پیــک کن
مهندســین صنعتــي بامراجعــه بــه واحدهــاي صنعتي، 
ــار  ــک ب ــه پی ــاعدت ب ــت مس ــاري و ادارات جه تج
کشــور نســبت بــه کاهــش بــار حداقــل ۲۰ درصــدي 

اقــدام نماينــد.

مرآتــی  مهنــدس  باحضــور  کــه  نشســتی  در 
مديرعامــل شــرکت توزيــع نیــروی بــرق اســتان 
ســپاه  جانشــین  مــرادی  ســرهنگ  و  کرمانشــاه 
اســتان کرمانشــاه، بــه میزبانــي ســپاه ناحیــه اســتان 
کرمانشــاه برگــزار گرديــد، تفاهــم نامــه طــرح پیــک 
ســايي )مديريــت مصــرف بــرق( بــا همــکاري مراکــز 

ــد. ــا ش ــي امض ــي و انتظام نظام
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزيــع نیــروی 
بــرق اســتان کرمانشــاه، در ايــن جلســه کــه باحضــور 
مهنــدس مرآتــی مديرعامــل ايــن شــرکت، ســرهنگ 
ــرم)ص(  ــي اک ــرت نب ــپاه حض ــین س ــرادی جانش م
ــرارگاه  ــر طاهــري جانشــین ق اســتان کرمانشــاه، امی
ــاون مهندســي  ــرب نزاجــا، ســرهنگ شــهبازي مع غ
ــي از  ــراه جمع ــه هم ــاه ب ــتان کرمانش ــي اس انتظام
فرماندهــان و مديــران برگــزار شــد، باتوجــه بــه 

منويــات مقــام معظــم رهبــري »مدظلــه العالــي« در 
ســال جهــش تولیــد، بــر لــزوم همــکاري و هماهنگــي 

طرفیــن تاکیــد شــد.
مهنــدس مرآتــی رئیــس هیئــت مديــره و مديرعامل 
ــا  ــاه، ب ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزي ش
بیــان اينکــه کاهــش مصــرف بــرق در ســاعات اداري 
ــي از  ــین يک ــیج مهندس ــازمان بس ــکاري س ــا هم و ب
مــوارد ايــن تفاهــم نامــه اســت، گفــت: بــا اســتفاده از 
مولدهــاي موجــود در مراکــز نظامــي و انتظامــي مــي 
تــوان در ســاعات پیــک مصــرف بــرق در تابســتان کــه 
ــوق از  ــز ف ــرق مراک ــت، ب ــي ۱۷ اس ــاعات ۱۳ ال از س

طريــق ديــزل ژنراتــور تامیــن گــردد.
ــیج  ــازمان بس ــر س ــش موث ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاه ک ــتان کرمانش ــپاه اس ــی س ــین صنعت مهندس
ــز  ــرکت و مراک ــن ش ــن اي ــی بی ــئولیت هماهنگ مس

انتظامــي را برعهــده دارد، درخصــوص  نظامــی و 
ــاداش هــاي مقــرر و تعهــدات ايــن شــرکت اظهــار  پ
ــر و  ــرکت توانی ــي ش ــه اباغ ــق برنام ــت: مطاب داش
ــوق  ــترکین، مش ــکاري مش ــطح هم ــا س ــب ب متناس
ــرق  ــر بخشــي از بدهــي هــاي ب ــي از قبیــل تهات هاي
ــزل  ــاي دي ــرويس ه ــد و س ــال تولی ــي در قب مصرف

ژنراتورها درنظر گرفته شده است.
ــپاه  ــین س ــرادی جانش ــرهنگ م ــز س ــان نی در پاي
ــرح  ــن ط ــودن اي ــی نم ــر اجراي ــاه، ب ــتان کرمانش اس
بــه همــراه داليــل توجیهــي آن تاکیــد نمــود و اظهــار 
ــن  ــا در اي ــکاري ه ــه هم ــه ادام ــرد ک ــدواري ک امی
زمینــه باعــث جهــش تولیــد در اقتصــاد کشــور شــود.

در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه انجام شد:در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه انجام شد:

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

عقد تفام نامه همکاری با مراکز نظامی و انتظامی استان کرمانشاه در خصوص همکاری در زمینه مدیریت مصرفعقد تفام نامه همکاری با مراکز نظامی و انتظامی استان کرمانشاه در خصوص همکاری در زمینه مدیریت مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛

تامین برق مطمئن و پایدار هدف ما استتامین برق مطمئن و پایدار هدف ما است
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بــه گــزار  ش  روابــط عمومــی شــرکت توزيــع نیروی 
بــرق اســتان کرمانشــاه، مهنــدس امیــد علــی مراتــی 
مديرعامــل ايــن شــرکت ضمن پــوزش از مشــترکاني 
کــه دچــار خاموشــي بــرق شــده انــد؛ از رفــع کامــل 
ــان در  ــوادث طوف ــر ح ــر اث ــه ب ــي ک ــي هاي خاموش
ســطح اســتان اتفــاق افتــاده بــود، خبــرداد و گفــت: 
ــه همــراه صاعقــه،  ــاران ب ــارش شــديد ب ــه علــت ب ب
ــته در  ــه گذش ــد ده ــه در چن ــرگ ک ــان و تگ طوف
ــوده اســت، متاســفانه  اســتان کرمانشــاه بي ســابقه ب
ــتان  ــهرهاي اس ــترکین در ش ــدادي از مش ــرق تع ب
قطــع شــد کــه بــا اقدامــات انجــام شــده و هماهنگــي 
هــاي بعمــل آمــده بــا ســتاد مديريــت بحران اســتان 
ــي و  ــهاي عملیات ــه بخش ــي کلی ــاه و آمادگ کرمانش
ــاش  ــاده ب ــن شــرکت کــه بصــورت آم پشــتیباني اي
درمحــل کار خــود حضــور داشــتند، بــرق ايــن 

ــه طــور کامــل وصــل شــد. مناطــق ب
ــث  ــه باع ــان ک ــروع طوف ــدای ش ــزود: از ابت وی اف
شکســتن تیرهــای بــرق خطــوط بــرق ۲۰ کیلوولــت 

و فشــار ضعیــف و همچنیــن قطــع ســیم هــای بــرق 
و آتــش ســوزي ترانســفورماتورها گرديــد، همــکاران 
شــرکت توزيــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه کــه 
ــردم  ــه م ــت ب ــراي خدم ــي ب ــر فرصت ــواره از ه هم
ــارش  ــود ب ــا وج ــوده و ب ــغ ننم ــتان دري ــريف اس ش
ــان  ــدت زم ــراي کاهــش م ــرق ب ــد و ب تگــرگ و رع
خاموشــي شــهروندان بــه محــل هــاي حادثــه اعــزام 
شــدند، بــه يــاري خداونــد متعــال وتــاش همــکاران 
اســتان  بــرق  نیــروي  توزيــع  شــرکت  خــدوم 
کرمانشــاه خاموشــیها برطــرف و شــبکه بــرق اســتان 

ــداري رســیده اســت. ــه پاي ب
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزي ــل ش مديرعام
کرمانشــاه در ادامــه بــه هــم اســتانی هــای کرمانشــاه 
اطمینــان داد کــه بــا تــاش و کوشــش شــبانه روزی 
ــرق اســتان کرمانشــاه در  ــت ب ــان صنع همــه کارکن
هــر شــرايطي اولويــت اول مــا تامیــن بــرق مطمئــن 

ــراي مشــترکین اســت. ــدار ب وپاي

کسب رتبه اول شرکت در زمینه فعالیت های کسب رتبه اول شرکت در زمینه فعالیت های 
آموزشی مرتبط با اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی مرتبط با اجرای دوره های کوتاه مدت 

شرکتهای توزیع نیروي برق در غرب کشورشرکتهای توزیع نیروي برق در غرب کشور

اســتان  بــرق  نیــروی  توزيــع  شــرکت 
کرمانشــاه موفــق بــه احــراز رتبــه اول در 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای آموزش ــت ه ــه فعالی زمین
ــرکتهاي  ــدت ش ــاه م ــای کوت ــرای دوره ه اج
توزيــع نیــروي بــرق در غــرب کشــور در ســال 

۱۳۹۸ شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزيــع 
ــن  ــاه، در همی ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب نی
ــس  ــی رئی ــف صحراي ــدس يوس ــتا مهن راس
مجتمــع عالــي آموزشــي و پژوهشــي غــرب، با 
ــه مهنــدس امیدعلــي  ــوح تقديــري ب اهــداء ل
ــل  ــره و مديرعام ــت مدي ــس هیئ ــي رئی مرآت
شــرکت توزيــع نیــروي برق اســتان کرمانشــاه 
از تــاش هــا و زحمــات ارزشــمند و صادقانــه 
ــت  ــت حماي ــه جه ــکاران وي ب ــان و هم ايش
و  علمــي  هــاي  فعالیــت  از  موثــر  هــاي 

ــود. ــي نم ــکر و قدردان ــي، تش آموزش
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بازدید مدیرکل بازدید مدیرکل 
حراست شرکت توانیراز برق حراست شرکت توانیراز برق 
رسانی به پاسگاه های مرزی رسانی به پاسگاه های مرزی 

استان کرمانشاهاستان کرمانشاه

مهنــدس ســیدمحمد محبــی مدیــرکل 
ــه  دفتــر مرکــزی حراســت شــرکت توانیــر ب
ــاون حفاظــت پرســنلی و مشــاور  همــراه مع
ارشــد دفتــر مرکــزی حراســت توانیــراز 
نظامــي  هــای  پاســگاه  شــدن  برقــدار 
وانتظامــي اســتان کرمانشــاه بازدیــد کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیع 
ــدس  ــاه، مهن ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب نی
ــرکت  ــن ش ــل ای ــی مدیرعام ــی مرآت امیدعل
بــا بیــان اینکــه اســتان کرمانشــاه از غــرب بــا 
کشــور عــراق همجــوار اســت و بیــش از ۳۳۰ 
ــراق  ــور ع ــا کش ــترک ب ــرز مش ــر م کیلومت
دارد،بیــان کــرد: در راســتاي افزایــش امنیــت 
ــات  ــگیري از تعرض ــور و پیش ــاي کش مرزه
و  بیگانــگان  و زمینــي  احتمالــي هوایــي 
ــي نیروهــاي نظامــي  ــر مرزبان تســهیل در ام
و مرزبانــي، پاســگاه هــاي مــرزي در مناطــق 
ــرق دار  ــاه ب ــتان کرمانش ــور اس ــب العب صع

ــد. شــده ان
ــه اینکــه خدمــات رســانی  ــا اشــاره ب وی ب
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، همچنیــن  از 
نحــوه خدمــات رســاني همــکاران  در ادارات 
بــرق شهرســتان هــاي روانســر، پــاوه، ثــالث 
باباجانــي نیــز بازدیــد بعمــل آمــد ، و از 
تــالش هــاي بــي وقفــه آنهــا در امــر خدمــت 
ــور  ــین کش ــان مرزنش ــم وطن ــه ه ــاني ب رس

ــر شــد. اســالمیمان تقدی

با نزدیک شدن به فصل گرما و تحقق برنامه با نزدیک شدن به فصل گرما و تحقق برنامه ۰۹۹۰۹۹ برگزار شد: برگزار شد:

نشست هماهنگی مدیریت مصرف برق ادارات در استانداری کرمانشاهنشست هماهنگی مدیریت مصرف برق ادارات در استانداری کرمانشاه
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در روز بهــره وری و بهینــه ســازی مصــرف بــرق، 
ــا  ــرق ب ــرف ب ــت مص ــی مدیری ــت هماهنگ نشس
هــدف همــکاری ســازمان هــا و ادارات در مدیریــت 
پیــک بــار ســال ۹۹ در اســتانداري کرمانشــاه برگزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــت  ــن نشس ــاه، در ای ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب نی
کــه باحضــور دکتــر افشــین کریمــی معاون توســعه 
مدیریــت و منابــع اســتانداري کرمانشــاه، مهنــدس 
اســدي مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه اي غــرب، 
مهنــدس مرآتــي مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروي 
بــرق اســتان کرمانشــاه و نماینــدگان ســازمان 
ــزي  ــه ری ــت برنام ــه و معاون ــزي و بودج ــه ری برنام
بودجــه اســتانداري برگــزار شــد، تصمیمــات اولیــه 
بــراي مدیریــت بــار مصرفــي برق در تابســتان ســال 
۹۹ گرفتــه شــد تــا مطابق ســال قبــل، برنامــه ۰۹۹ 

ــي شــود. ــدون خاموشــي( اجرای )ســال ۹۹ ب
امیدعلــی  مهنــدس  نشســت،  ایــن  آغــاز  در 
ــت  ــر مدیری ــری ب ــزارش تصوی ــه گ ــا ارائ ــی ب مرآت
ــرد و  ــد ک ــا تاکی ــل گرم ــاز فص ــار در آغ ــک ب پی
ــع، ادارات و  ــا همــکاري صنای گفــت: امســال نیــز ب
مشــترکین خانگــي و کشــاورزي درصــدد هســتیم 
تــا تابســتاني بــدون خاموشــي را ســپري نمائیــم. در 
ایــن زمینــه اقداماتــي همچــون تغییــر ســاعات کار 
ــت چــاه هــاي آب  ــع، مدیری اداري و فعالیــت صنای
کشــاورزي، اســتفاده از مولدهــاي خودتامین)دیــزل 
ژنراتورهــا( در ســازمان هــا و قطــع بــار برنامه ریــزي 

ــت. ــر اس ــتگاه هاي CNG مدنظ ــده ایس ش
ــرق اســتان  ــع نیــروی ب مدیرعامــل شــرکت توزی
مذکــور  اقدامــات  اینکــه  بیــان  بــا  کرمانشــاه 
مگاواتــي   ۷۰ جویــی  صرفــه  باعــث  می توانــد 
ــت  ــه هیئ ــاس مصوب ــرد: براس ــح ک ــردد، تصری گ
ــد  ــي ادارات بای ــرژي مصرف ــد ان ــران ۲۰ درص وزی
از انــرژي هــاي تجدیدپذیــري همچــون اســتفاده از 
ســلول هاي خورشــیدي تامیــن گــردد کــه در ایــن 

ــي و ۳  ــي و عموم ــد دولت ــون ۹۴ واح ــه تاکن زمین
واحــد خصوصــي بــا ظرفیــت تولیــد ۶۴۵ کیلــووات 
تولیــد بــرق پــاک، داراي سیســتم هاي خورشــیدي 

هســتند.
ــه در  ــای ۲۵ درج ــه دم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــل  ــرای داخ ــا ب ــبترین دم ــتان مناس ــل تابس فص
اتــاق اســت، افــزود: براســاس تصویــب نامــه هیئــت 
وزیــران ادارات مکلف انــد نســبت بــه مدیریــت 
مصــرف بــرق و کاهــش ۱۰درصــدي مصــرف بــرق 
خــود اقــدام نماینــد و درصــورت داشــتن مولدهــاي 
ــار  ــک ب ــان پی ــور( در زم ــزل ژنرات ــن )دی خودتامی

ــد. ــرق اســتفاده نماین ب
ــا بیــان اینکــه اداراتــی کــه از  مهنــدس مرآتــی ب
مولدهــای خودتامیــن اســتفاده مــی کنند، ســوخت 
دولتــی دریافــت مــي نماینــد، اضافــه کــرد: شــرکت 
ــه  ــت ب ــر اس ــاه حاض ــتان کرمانش ــرق اس ــع ب توزی
ــرق از  ســازمان هــا و اماکنــي کــه امــکان تولیــد ب
مولدهــاي خودتامیــن و سیســتم هــاي خورشــیدي 
ــرق تولیــدي  ــد و ب ــه پرداخــت مي کن ــد، هزین دارن

ــد. ــداري مي نمای ــا را خری آنه
ــرکت  ــل ش ــدی مدیرعام ــدس اس ــه، مهن در ادام
بــرق منطقــه ای غــرب ضمــن گزارشــی از وضعیــت 

ــاز  ــر نی ــتان ب ــع اس ــوق توزی ــال و ف ــبکه انتق ش
همــکاری همــه مشــترکان خصوصــا ادارات اســتان 

ــد. ــد کردن تاکی
ــاون  ــی مع ــر کریم ــت، دکت ــن نشس ــان ای در پای
ــاه  ــتانداری کرمانش ــع اس ــت و مناب ــعه مدیری توس
ــف  ــا موظ ــتگاه ه ــه دس ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــد درصــورت داشــتن دســتگاه هــاي خودتامیــن  ان
)دیــزل ژنراتورهــا( اســتفاده نماینــد، بــر لــزوم 
ایجــاد زیرســاخت هــا جهــت تولیــد بــرق پــاک از 
واحدهــاي ســلول خورشــیدي تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــه  ــدار و صرف ــرق پای ــن ب ــه تامی ــه اینک ــه ب باتوج
ــا اســت، در  ــه م ــه هم ــي درســت از آن وظیف جوی
خصــوص اســتفاده ادارات از مولدهــاي خــود تامیــن 
ــرد و  ــورت بگی ــرزده ص ــاي س ــد بازدیده ــز بای نی
حتــي سیســتم هــاي سرمایشــي نیــز کنتــرل 

ــردد. گ
ــای  ــتگاه ه ــط دس ــن راب ــر تعیی ــن ب وی همچنی
ــرد  ــد ک ــرق تاکی ــا اداره ب ــا ب ــازمان ه ــی و س دولت
و اظهــار داشــت: امیــدوارم بــا رعایــت کاهــش 
حداقــل ۱۰ درصــدي مصــرف بــرق، تابســتاني 
ــم. ــپري نمائی ــالجاري س ــي را در س ــدون خاموش ب

مهنــدس ســیدمحمد محبــی؛ مدیــرکل دفتــر 
ــاق  ــه اتف ــر ب ــرکت توانی ــت ش ــزی حراس مرک
جمعــی از مدیــران ایــن دفتــر از شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بازدیــد کردنــد.

ــع  ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب ب
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه- مهنــدس 
امیدعلــی مرآتــی؛ رئیــس هیئــت مدیــره و 
ــی  ــه گزارش ــا ارائ ــرکت ب ــن ش ــل ای مدیرعام
مصــور، اهــم فعالیــت هــا و خدمــات قابــل ارائــه 
توســط ایــن شــرکت را در ســطح اســتان بیــان 
کــرد و همچنیــن بخشــهایی از موفقیــت هــای 
کســب شــده طــی دوســال اخیــر را در زمینــه 
هــای خدمــات رســانی مطلوبتــر بــه مشــترکین 

ــود. ــه نم را ارائ

ــر  ــرکل دفت ــی؛ مدی ــدس محب ــه مهن در ادام
حراســت شــرکت توانیــر، اولویــت اول خادمیــن 
صنعــت بــرق کشــور را تامیــن بــرق مطمئــن و 
ارائــه خدمــات مطلــوب در کســب رضایتمنــدی 
ــرد و اظهارداشــت:  ــوان ک ــردم عن ــری م حداکث
باتوجــه بــه اینکــه تمامــی تــالش هــا و نــکات 
مثبــت و منفــی صنعــت بــرق متوجــه شــرکت 
ــادات و  ــد انتق ــت، بای ــرق اس ــع ب ــای توزی ه
پیشــنهادات مشــترکین از ایــن طریــق شــنیده 
ــه  ــانی ب ــت رس ــه خدم ــه وظیف ــود، چراک ش
مــردم جــز بــا رضایــت مشــترکان میســر نمــی 

ــردد. گ
وی بــا بیــان اینکــه بایــد به جوانــان بهــاء داده 
ــروز  ــود را ب ــتعدادهای خ ــد اس ــا بتوانن ــود ت ش

ــزه، دادن فرصــت و  نماینــد، گفــت: ایجــاد انگی
اصــالح خطاهــای فنــی جوانــان مــي توانــد آنهــا 

را بــرای تــداوم خدمتگــزاری آمــاده نمایــد.
ــا  ــر ب ــرکت توانی ــت ش ــرکل دفترحراس مدی
ــت  ــا و پرداخ ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــاره ب اش
ــداوم  ــزوم ت ــر ل ــرق ب ــوض ب ــوری قب غیرحض
همــکاری و همدلــی بــا مشــترکین اشــاره کرد و 
گفــت: امیدواریــم مــردم نیــز بــا مصــرف بهینــه 
ــا  ــد ت ــکاری نماین ــرق هم ــت ب ــا صنع ــرق ب ب
تابســتان ۹۹ را بــدون خاموشــی ســپری نمائیم.

ــراه،  ــت هم ــی و هیئ ــدس محب ــان مهن درپای
بــه اتفــاق مهنــدس مرآتــی و مدیــران شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه از مرکــز 
ــرق،  ــع ب ــرکت توزی ــپاچینگ ش ــرل دیس کنت

ــامانه  ــن س ــخگویی ۱۲۱ و همچنی ــد پاس واح
انــدازه گیــری هوشــمند فهــام شــرکت بازدیــد 
ــنا  ــا آش ــن واحده ــات ای ــا خدم ــک ب و از نزدی

شــدند.

سال چهارم.دوره جدید. شماره دهم. خرداد ۹۹
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مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل 
اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
کرمانشــاه بــه همــراه جمعــی از معاونیــن و 
مدیــران ایــن شــرکت بــا حضــور در محــل 
کانــون بازنشســتگان شــرکت توزیــع نیــروي 
ــا اعضــاي هیئــت  ــرق اســتان کرمانشــاه ب ب
ایــن  پیشکســوتان  از  مدیــره و جمعــی 

ــرد. ــدار ک ــون دی کان
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــرق اســتان کرمانشــاه، در  ــروی ب ــع نی توزی
ــتگان  ــون بازنشس ــای کان ــدار اعض ــن دی ای
ــود  ــای خ ــه ه ــائل و دغدغ ــان مس ــه بی ب
ــه  ــه بیم ــف ازجمل ــاي مختل ــوزه ه در ح
تعاونــي مســکن و مشــکالت  تکمیلــي، 
ــع  ــرکت توزی ــتگان ش ــه بازنشس ــوط ب مرب

ــد. ــاه پرداختن ــتان کرمانش ــرق اس ب
ــرق  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی مدیرعام
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.

ــع  ــرکت توزی ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
ــح  ــاه، تصری ــتان کرمانش ــرق اس ــروی  ب نی
کــرد: زحمــات طاقــت فرســای یکایــک 
شــما در آن دوران بــراي ترمیــم و بــي 
کــه  بــرق،  هــاي  شــبکه  خطرکــردن 
همــراه بــا پرتــاب موشــک و بمبــاران هــاي 
ــز  ــود ســتودني اســت و گاهــي نی ــي ب هوای
ــرکت  ــات ش ــات و اتفاق ــاي عملی ــپ ه اکی
ــدادي  ــاي ام ــور واحده ــل ازحض ــرق قب ب
ــر  ــه حاض ــل حادث ــا در مح ــس ه و آمبوالن

مــي شــدند و تعــدادي از همــکاران  شــجاع 
ــع  ــه رفی ــه درج ــا ب ــن زمانه ــز در ای ــا نی م

ــل شــدند. ــازي نائ شــهادت و جانب
مهنــدس مرآتــی در ادامــه ایــن جلســه از 
ــا  ــت ت ــرکت  خواس ــران ش ــن و مدی معاونی
در جهــت تســریع در ارائــه خدمــات قانونــی 
ــات  ــژه خدم ــه وی ــام داد، ب ــوان انج ــه بت ک
درمانــی و رفــع مشــکالت آنــان تــالش 

ــد. نماین
ــای  ــرمایه ه ــتگان س ــزود: بازنشس وی اف

و  هســتند  شــرکت  بــرای  گرانبهایــی 
ــش و  ــد از دان ــی توانن ــاغل م ــان ش کارکن
ــای  ــوزه ه ــان در ح ــمند آن ــارب ارزش تج
مختلــف کاری در جهــت ارتقــاء و بهــره وري 

ــد. ــتفاده نماین ــرکت  اس ش
ــری  ــه پیگی ــا اشــاره ب ــی ب مهنــدس مرآت
ــع مســائل و مشــکالت بازنشســتگان در  رف
چهارچــوب قوانیــن و مقــررات موجــود 
ــرکت  ــرو و ش ــای وزارت نی ــنامه ه در بخش
توانیــر، اظهــار امیــدواري کــرد و گفــت: بــا 
ظرفیــت هــاي پیــش بینــي شــده در ضوابط 
بودجــه ســال جــاري، بایســتي مســاعدت و 
ــوارد  ــع م ــل بیشــتري در خصــوص رف تعام

ــرد. ــا بازنشســتگان، صــورت پذی مرتبــط ب
ــل و  ــوی مدیرعام ــه از س ــان جلس درپای
اعضــای هیئــت مدیــره کانــون بازنشســتگان 
بــا اهــداء لــوح تقدیــری بــه مهنــدس 
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــي رئی ــي مرآت امیدعل
ــرق  ــروي ب ــع نی ــل شــرکت توزی و مدیرعام
اســتان کرمانشــاه از تعامــل و همــکاري 
ــتگان  ــون بازنشس ــا کان ــان ب ــب ایش مناس
ــع مشــکل بازنشســته  اســتان در جهــت رف

ــد. ــکر نمودن ــا تقدیروتش ه

بازدید مهندس مرآتی از کانون بازنشستگان شرکت

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

تسریع در اجرای پروژه ها و تامین برق مطمئن پاوه
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
ــتان  ــرزده در شهرس ــور س ــا حض ــاه ب کرمانش
پــاوه از پــروژه هــای بــرق رســانی بــه مســکن 
مهــر، پــروژه انتقــال آب هانــی کــوان و افزایش 
ــتان  ــرق بیمارس ــه ب ــان تغذی ــب اطمین ضری

ــرد. ــد ک ــاوه بازدی پ
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــد  ــاه، در بازدی ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب نی
ــن  ــل ای ــی مدیرعام ــی مرآت ــدس امیدعل مهن
شــرکت، پــروژه هــاي بــرق رســاني، مشــکالت 

ــا بررســي شــد. و تســریع در حــل آنه
ــروژه هــای  ــی در خصــوص پ مهنــدس مرآت
بــرق رســانی شهرســتان پــاوه و موانــع پیــش 
رو مــواردی را مطــرح کــرد و گفــت: بــا توجــه 
ــاخت  ــی از زیرس ــرق یک ــرژی ب ــه ان ــه اینک ب
هــاي اصلــي بــراي زندگــي مــردم اســت، 
ــروژه  ــل پ ــت تکمی ــاي  الزم جه هماهنگي ه
مســکن مهــر بهمــل آمــد و مقررگردیــد پــروژ 
بــرق رســاني بــه مســکن مهــر قبــل از خدمات 

ــرداري برســد. ــره ب ــه به ســایر ادارات ب

ــردن ضریــب اطمینــان  وی درخصــوص باالب
تامیــن بــرق بیمارســتان شهرســتان پــاوه 
ــاالی  ــیت ب ــه حساس ــه ب ــرد: باتوج ــار ک اظه
ــدار  ــرق پای ــن ب ــهریان و تامی ــالمت همش س
ــي  ــد میدان ــن بیمارســتان، حســب بازدی در ای
جهــت دوســو کــردن تغدیــه بــرق بیمارســتان 
پــاوه مقــرر گردیــد، مســیر تامیــن بــرق 
ــتان راه  ــن بیمارس ــار ای ــز در کن ــري نی دیگ

ــردد. ــدازي گ ان
توزیــع  مدیــره شــرکت  هیئــت  رئیــس 
یــادآور  کرمانشــاه،  اســتان  بــرق  نیــروی 
ــه  ــاوه ازجمل ــرق پ ــر ب ــای دیگ ــد: پروژه ه ش
تبدیــل کــردن شــبکه ســیم مســي بــه کابــل 
خودنگهــدار شــهر پــاوه و نودشــه بــه طــول ۱۲ 
کیلومتــر بــا پیشــرفت فیزیکــي ۹۰ درصــد در 
حــال اتمــام اســت. همچنیــن ۴کیلومتر شــبکه 
فشــار ضعیــف دیگــر کابل خــود نگهــدار جهت 
اصــالح شــبکه فشــارضعیف خیابانهــاي اصلــي 

ــت. ــص یاف ــاوه تخصی ــهر پ ش
ــدس  ــد، مهن ــن بازدی ــت در ای ــی اس گفتن

مرآتــی مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان 
ــاوه  ــتان پ ــرق شهرس ــت ب ــاه و مدیری کرمانش
بــه همــراه جمعــی از معاونــان و مدیــران 
ــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل  ایــن شــرکت ب
تابســتان و لــزوم همــکاري بخــش هــاي 
ــردم در خصــوص  ــع و م ــف ادرات، صنای مختل
ــه  ــاي جداگان ــرق، دیداره ــت مصــرف ب مدیری
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 
ــرق بخصــوص در ســاعت هــای اوج  مصــرف ب
ــي ۱۷( و )۱۹  مصــرف یعنــي از ســاعت)۱۳ ال
الــي ۲۱( امســال نیــز ســالي بــدون خاموشــي 

ــم. را ســپري کنی
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بــا حضــور مهنــدس مرآتــی مديرعامــل 
شــرکت توزيــع نيــروی بــرق اســتان 
کرمانشــاه و معاونيــن و مديــران ايــن 
شــرکت جلســه تكريــم و معارفــه معــاون 
فــروش و خدمــات مشــترکين برگزار شــد.

ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاه،  ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع ني توزي
تيمــور  مهنــدس  از  جلســه  ايــن  در 
اکبــری معــاون پيشــين فــروش و خدمات 
مشــترکين ايــن شــرکت تقديــر شــد 
ــوان  ــه عن ــي ب ــدس عليرضــا رضاي و  مهن

ــي  ــت معرف ــن معاون ــد اي سرپرســت جدي
ــد. گردي

ــكام  ــا اح ــم ب ــن مراس ــن در اي همچني
جداگانــه ای ازســوی مهنــدس مرآتــی 
ــع  ــرکت توزي ــره ش ــت مدي ــس هيئ رئي
مجتبــي  کرمانشــاه،  اســتان  بــرق 
ــور  ــت ام ــوان سرپرس ــه عن ــان ب حيدري
ــروز  ــي و به ــات عموم ــر خدم ــارت ب نظ
ملــک بــه عنــوان سرپرســت دفتــر توســعه 
مديريــت و تحــول اداري منصــوب شــدند.

اســتان  مديــرکل حراســت  بــا حضــور 
مديرعامــل  مرآتــی  مهنــدس  کرمانشــاه، 
شــرکت توزيــع نيــروی برق اســتان کرمانشــاه 
ــم  ــرکت، مراس ــن ش ــران اي ــان و مدي و معاون
تكريــم و معارفــه مديــر دفترحراســت شــرکت 
توزيــع نيــروي بــرق اســتان کرمانشــاه برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزيــع 
نيــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، در ايــن 
ــس  ــی رئي ــی مرآت ــدس اميدعل ــم مهن مراس
ــرکت  ــن ش ــل اي ــره و مديرعام ــت مدي هيئ
ــا صــدور حكمــي مهنــدس »محمدحســين  ب

ــه عنــوان مديــر جديــد حراســت  خيــام« را ب
شــرکت توزيــع نيــروي برق اســتان کرمانشــاه 
منصــوب  و از خدمــات »مجيــد يــزدان پنــاه«، 
مديــر پيشــين ايــن مجموعــه قدردانــی کــرد. 

ــی  ــای ب ــاش ه ــاس ت ــه پ ــگاور ب ــتان کن ــدار شهرس فرمان
شــائبه کارکنــان بــرق شهرســتان کنــگاور در راســتای توســعه، 
اصــاح و بهينــه ســازی شــبكه بــرق ايــن شهرســتان بــا ارســال 
ــي،  ــل اميرخان ــان خلي ــه ای از آقاي ــر جداگان ــای تقدي ــوح ه ل
حميــد زارع، محمدرســول عظيمــي فشــي و محســن دســتان 

زنــد تقديــر و تشــكر نمــود.
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جدید

شماره 
چهارم

خرداد ماه 
99


	1
	2
	3
	4
	5
	6



