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نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

پیام مدیرعامل به
مناسبت سالروز ورود
آزادگان سرافراز به کشور

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اعالم کرد؛

افزایش  ۵درصدی مصرف برق کرمانشاه

ص3

مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل شــرکت
توزیــع نیــروی برق اســتان کرمانشــاه ،بمناســبت
ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســامی
گفــت :اســتوار مردانــی بصیــر کــه بــا جهــاد و
دفــاع از ارزشهــای الهــی ،اســامی و انقالبــی
ســالیان طوالنــی ،رنــج ایــام اســارت را بــه جــان
خریدنــد و اســتوار و ســرافراز بــر عهــد خویــش
بــا پــروردگار و بــا بنیانگــذار کبیــر انقــاب
اســامی ،امــام راحــل (ره) و ملــت شــریف ایــران
ایســتادند و پیروزمندانــه بــه آغــوش میهــن
پرافتخــار خویــش بازگشــتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس مرآتــی
ضمــن تبریــک ایــن روز فرخنــده بــه آزادگان
عزیــز و خانــواده غیــور و بزرگوارشــان ،موفقیــت،
ســعادت و ســامتی را بــرای آنهــا از درگاه
پــروردگار متعــال مســئلت کــرد.
در پیــام مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه آمــده اســت :بیســت و
شــش مردادمــاه ،فــرازی فاخــر در تاریــخ انقــاب
اســامی و بیگمــان از مصادیــق درخشــان
«ایــام اهلل» اســت .ایــن روز بــه یــاد ماندنــی و
مبــارک ،یــادآور پیــروزی بــزرگ ملــت شــریف
ایــران و بازگشــت ســرافرازانه آزادگان رســته
از بنــد دشــمنان متجــاوز بــه میهــن اســامی
اســت.

در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه:

شرکت توزیع نیروی برق استان

کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه در زمینــه
شــاخص هــای عمومــی ســال
 ۱۳۹۸در جشــنواره شــهید
رجایــی اســتان ،حائــز رتبــه برتــر
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه؛ شــانزدهمین
جشــنواره شــهید رجایــی اســتان
بــا حضــور اســتاندار کرمانشــاه و
بــا معرفــی دســتگاه هــای برتــر
در سرســرای شــهدای دولــت

در نشست خبری مدیرعامل

اســتانداری برگــزار شــد.
جشــنواره شــهید رجایــی
بــر اســاس شــاخصهای
اختصاصــی و عمومــی در
عملکــرد دســتگاههای اجرایــی
اســتان ارزیابــی مــی شــود کــه
شــاخصهای اختصاصــی مربــوط
بــه عملکــرد دســتگاه اجرایــی در
اجــرای ماموریتهــای محولــه
بــر اســاس اســناد توســعه،
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
و  ...اســت.

شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
با اصحاب رسانه:

 ۳۸پروژه در
حوزه توزیع برق
استان کرمانشاه
افتتاح شد
ادامه در صفحه 6
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تقدیر رئیس هئیت

مدیره و مدیرعامل شرکت
از استاندار کرمانشاه

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه از اســتاندار کرمانشــاه بخاطــر
تغییــر ســاعت کار ادارات تقدیــر بعمــل آورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه؛ مهنــدس امیــد
علــی مرآتــی رییــس هیــت مدیــره و مدیــر
عامــل در هیجدهمیــن جلســه کمیتــه کاهــش
پیــک در ایــن شــرکت از حمایتهــا و پیگیریهــای
همــه جانبــه مهنــدس بازونــد اســتاندار محتــرم
اســتان و معاونیــن ایشــان تقدیــر نمــود.
وی گفــت :از ابتــدای تابســتان و شــروع کــم
ســابقه گرمــا ،مشــکالت پیــک مصــرف بــرق نیز
آغــاز شــد کــه مهنــدس بازونــد بــا موافقــت
تغییــر ســاعات کار اداری در اســتان کرمانشــاه
کمــک شــایانی بــه کاهــش مصــرف بــرق
خواهــد نمــود.
مهنــدس مرآتــی بیــان داشــت :بــا تصمیــم
اســتاندار کرمانشــاه مبنــی بــر تغییــر ســاعات
کار اداری و همچنیــن همــکاری مــردم فهیــم
و بزرگــوار در رعایــت الگــوی مصــرف بــرق
امیدواریــم تابســتانی بــدون خاموشــی را در
اســتان ســپری کنیــم.
همچنیــن در ایــن جلســه ،اعضــای کمیتــه
کاهــش پیــک تصمیــم گرفتنــد :هــم دوش
بــا ســایر شــرکت هــای صنعــت بــرق کشــور
و همچنیــن در راســتای کاهــش مصــرف بــرق
ادارات ،سیســتم هــای سرمایشــی ســاختمان
هــای شــرکت هــای زیــر مجموعــه صنعــت برق
در کل اســتان از ســاعت  ۱۲ظهــر خامــوش
گردنــد.

در جلسه تکریم و معارقه معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه عنوان شد:

کاهش نرخ خاموشی در استان کرمانشاه

در جلســه تکریــم و معارفــه معــاون بهــره
بــرداری و دیســپاچینگ کــه باحضــور معاونــان
و مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه برگــزار شــد ،مهنــدس امیدعلــی مرآتــی
مدیرعامــل ایــن شــرکت ،اهــم اقدامــات شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در ســال ۹۸
را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس امیدعلی
مرآتــی بــا بیــان اینکــه شــرکت توزیــع بــرق
اســتان کرمانشــاه همــگام بــا ســایر شــرکتهای
زیــر مجموعــه شــرکت توانیــر ،در راســتای توجــه
بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری دســتاوردهای
شــایان توجهــی داشــته اســت ،گفــت :بــه عنــوان
نمونــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه توانســت تلفــات بــرق در شــبکه هــای
توزیــع را بــه رقــم زیــر  ۱۳درصــد برســاند.
وی گفــت :ایــن طــرح هــم راســتا بــا سیاســت
هــای اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی از ســوی معظــم
لــه بــا اقدامــات موثــر در زمینــه توســعه ،اصــاح
و بهینــه ســازی شــبکه هــای توزیــع بــرق و نیــز
مقابلــه مســتمر بــا اســتفاده غیــر مجــاز بــرق انجام
شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه ،خاطرنشــان ســاخت :ایــن طــرح بــا
برنامــه ریــزی و تــاش جهــادی صــورت گرفتــه
و هــدف گــذاری کــرد ه ایــم تــا طــی ســال ۱۳۹۹
ایــن شــاخص را بــه ۱۱/۸درصــد برســانیم.
از مهــم تریــن دســتاوردهای حاصــل از ایــن
میــزان کاهــش تلفــات ،میتــوان بــه صرفــه جویــی
چندیــن میلیــارد تومانی ناشــی از آزادســازی مقدار
زیــادی ظرفیــت نیروگاههــا و شــبکه هــای انتقــال،
مصــرف ســوخت نیروگاههــا و جلوگیــری از انتشــار
گازهــای آالینــده زیســت محیطــی نــام بــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه بیــان کــرد :نــرخ خاموشــی اســتان
کرمانشــاه در ســال  ۹۸نســبت بــه ســال قبــل بــا
کاهــش چشــمگیری بــه عــدد ۷۴صــدم دقیقــه در

روز بــرای هــر مشــترک رســیده اســت در حالــی
کــه ســال  ۹۷نــرخ خاموشــی اســتان کرمانشــاه
۸۷صــدم دقیقــه در روز بــرای هــر مشــترک بــوده
اســت .بــرای ســال  ۹۹هــدف گــذاری کاهــش
خاموشــی بــه ازا هــر مشــترک ۶۳صــدم دقیقــه را
در برنامــه داریــم.
مهنــدس مرآتــی بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح
و بهینــه ســازی خطــوط و تاسیســات یکــی از
برنامههــای اصلــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه اســت ،تشــریح کــرد :در ســال
 ۹۸بیــش از  ۵۱۴کیلومتــر اصــاح و بهینــه
خطــوط و شــبکه شــامل :اصــاح و بهینــه ۳۵۵
کیلومتــر خــط فشــار ضعیــف ۱۵۲،کیلومتــر
خــط فشــار متوســط ۷ ،کیلومتــر شــبکه روشــنایی
معابــر و  ۴۰۵دســتگاه پســت توزیــع بــرق انجــام
شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه بیــان کــرد :در ســال ۹۸بیــش از ۱۶۲
کیلومتــر خــط فشــار متوســط  ۲۰کیلــو ولــت،
 ۹۹کیلومتــر خــط فشــار ضعیــف و  ۱۵کیلومتــر
شــبکه روشــنایی معابــر احــداث و  ۳۵۱۴دســتگاه
چــراغ معابــر نصــب شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه برقرســانی بــه هفــت
روســتای بــدون بــرق در ســطح اســتان کرمانشــاه
در ســال گذشــته گفــت :ســال  ۹۸بــه بیــش از ۲۱
هــزار مشــترک جدیــد در بخــش هــای خانگــی،
عمومــی ،کشــاورزی ،صنعــت و معابــر ،انشــعاب
بــرق واگــذار شــده اســت.
مهنــدس مرآتــی در بخــش دیگــری از ایــن
گــزارش بــه فعالیتهــای حــوزه لــوازم انــدازه

گیــری اشــاره کــرد و تصریــح کــرد :در ســال
گذشــته بــرای  ۸۴۰مشــترک در مجتمــع
هــای تجــاری ســطح اســتان پــروژه کنتورهــای
هوشــمند( )AMIاجــرا و بــه بهرهبــرداری
رســیده اســت.
وی بــه اجــرا و بهرهبــرداری پــروژ ه کنتورهــای
هوشــمند جهــت مشــترکین دیمانــدی بــه تعــداد
 ۵۴۰۰اشــتراک اشــاره کــرد و افــزود :اجــرا و
بهرهبــرداری  ۵۰اشــتراک پــروژه کنتــرل هــای
اســمارت کالســتر جهــت بازارچههــای مــرزی
از دیگــر خدمــات شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه در ســال  ۹۸اســت.
مهنــدس امیــد علــی مراتــی در پایــان گفــت:
حــال در ایــن روزهــای گــرم ســال و قــرار گرفتــن
در اوج مصــرف بــرق در تابســتان  ۹۹صنعــت
برقــی کــه پیوســته و بــی وقفــه بــرای اعتــای
ایــن صنعــت و خدمترســانی بــه مــردم عزیــز
در تــاش و تکاپــو بــوده اســت از مــردم عزیــز
فقــط یــک تقاضــا دارد؛ همدلــی و همراهــی بــرای
اســتفاده بهینــه از نعمــت بــرق تــا همــگان در
سراســر ایــران از آن بهرهمنــد باشــند.
در پایــان ایــن جلســه ،از مهنــدس داریــوش
منصــوری معــاون پیشــین بهــره بــرداری و
دیســپاچینگ ایــن شــرکت تقدیــر شــد و مهندس
بیــژن ملکپــور بــه عنــوان سرپرســت جدیــد ایــن
معاونــت معرفــی گردیــد.

در ادامــه ،بــا احــکام جداگانــه ای ازســوی
مهنــدس مرآتــی رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت
توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس منصوری
بــه عنــوان سرپرســت قائــم مقــام مدیرعامــل
در امــور اجرایــی و مهنــدس محمــد مــرادی
میانکوهــی بــه عنــوان مشــاور مدیرعامــل در حــوزه
بهــره بــرداری منصــوب شــدند.
همچنیــن مهنــدس الهــه نیــک ســیما ضمــن
حفــظ پســت ســازمانی بــه عنــوان سرپرســت
دفترآمــوزش و برنامــه ریــزی نیــروی انســانی ایــن
شــرکت منصــوب شــد.

جلسه هم اندیشی رسیدگی به درخواستها و مشکالت مردم بخش ماهیدشت برگزار شد

باحضــور دکتــر رشــیدی نماینــده مــردم
کرمانشــاه در مجلــس شــورای اســامی ،دکتــر
رنجبــر فرمانــدار کرمانشــاه ،مهنــدس مرآتــی
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه ،بخشــدار ماهیدشــت و مدیــران عامــل
بخــش هــای خدمــات رســان و اجرایــی اســتان ،
جلســه هــم اندیشــی رســیدگی بــه درخواســت ها
و مشــکالت مــردم بخــش ماهیدشــت در ســالن
همایــش بخشــداری ایــن شــهر برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در ایــن جلســه
دکتــر رشــیدی نماینــده مــردم کرمانشــاه در
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه مشــکالت
مــردم در روســتاهای ایــن بخــش ،گفــت :بــرق
یکــی از زیرســاخت تریــن و مهمتریــن بخــش

توســعه روســتایی اســت کــه بــه همــت شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،تــاش
هــای گســترده ای در ایــن بخــش از جملــه رفــع
ضعــف ولتــاژ منطقــه ســرفیروزآباد انجــام شــده
اســت.
در ادامــه ،مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا بازدیــد
از مناطــق چقانرگــس و ســرفیروزآباد گفــت:
خوشــبختانه تمامــی روســتاهای بــاالی  ۱۰خانوار
در اســتان کرمانشــاه برقــدار هســتند و امــروز در
منطقــه چقانرگــس تمامــی روســتاها دارای کابــل
هــا خــود نگهــدار هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جهــش تولیــد بــا
تمــام تــوان در خدمــت اشــتغال زایــی روســتائیان
و ایجــاد زیرســاخت هــا بــرای آنهــا هســتیم،

اظهــار کــرد :شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه قــرار اســت چــاه آب راکــدی
کــه در محــل روســتای "ج ـ َوره" قــرار دارد را در
کوتاهتریــن زمــان ممکــن برقــدار کنــد تا مشــکل
تامیــن آب شــرب روســتائیان ایــن منطقــه نیــز
برطــرف گــردد.
مهنــدس مرآتــی در پایــان از مشــترکان بــرق
اســتان کرمانشــاه خواســت تــا باتوجــه بــه گرمــی
هــوا و افزایــش پیــک بــار بــرق ،مشــترکان در
ســاعتهای اوج مصــرف ( ۱۳تــا  ۱۷و  ۱۹تــا
 ،)۲۳مصــرف خــود را بــه میــزان  ۱۰درصــد
کاهــش دهنــد تــا تابســتانی بــدون خاموشــی
ســپری نمائیــم.

۳
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اعالم کرد؛

افزایش  ۵درصدی مصرف برق کرمانشاه

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه گفــت :مصــرف برق در اســتان
کرمانشــاه نســبت بــه پیــک ســال قبــل  ۵درصد
افزایــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس مرآتــی
اظهــار داشــت :بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای
پایانــی پیــک مصــرف بــرق در حــوزه اســتان
کرمانشــاه کمتریــن میــزان خاموشــی هــا را
نســبت بــه میانگیــن کشــوری شــاهد بودیــم بــه
طــوری کــه خاموشــی هــا برنامهریــزی شــده
نبــوده و بیشــتر بــر اثــر اضافــه بــار تاسیســات و
اضافــه مصــرف اســت.
وی گفــت :اضافــه مصــرف بــرق در پــی
افزایــش فشــار بــر خطــوط بــرق بــوده کــه

همــکاران شــرکت بــه الــزام بــرق را بــه صــورت
موقــت قطــع نمــوده تــا رفــع خرابــی صــورت
بگیــرد.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه تاکیــد داشــت :در رابطــه بــا
بحــث پیــک و بــا توجــه بــه ســهمیه شــرکت
توانیــر کــه بــرای اســتان کرمانشــاه در نظــر
گرفتــه بــود بــا کمــک اســتاندار محتــرم
توانســتیم ســهمیه اســتان را تغییــر دهیــم و بــه
خوبــی از پیــک بــار امســال عبــور کنیــم.
وی افــزود :مصــرف بــرق در طــول پیــک ســال
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
حــدود  ۵درصــد افزایــش یافتــه ،هــر چنــد
مصــرف انــرژی حــدود  ۱۲درصــد افزایــش
یافتــه اســت امــا بــا مدیریــت صحیــح و کمــک

مــردم مصــرف بــرق نســبت بــه مصــرف انــرژی
در اســتان کمتــر بــوده اســت.
مهنــدس مرآتــی گفــت :حــدود شــش هــزار
تفاهــم نامــه بــا مشــترکین صنعتــی ،کشــاورزی،
اداری و تجــاری منعقــد نمودیــم تــا از ســاعت ۱
الــی  ۵ظهــر مصــرف بــرق خــود را قطــع کننــد
و در مابقــی ســاعات بخصــوص بــرای مشــترکین
کشــاورزی هزینــه رایــگان محاســبه مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد؛ درصــدد هســتیم تــا
تفاهــم نامــه هــای منعقــد شــده را بررســی
کنیــم و بــرای آن دســته از مشــترکینی کــه
در طــول پیــک ،مصــرف بــرق را رعایــت نمــوده
مشــوق هایــی کــه از طــرف شــرکت توانیــر در
نظــر گرفتــه شــده را بــرای ایــن مشــترکین
محاســبه نمــوده و در مراســمی از آنــان تقدیــر

و تشکر بعمل آوریم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان
کرمانشــاه در پایــان تاکیــد داشــت :بعــد از انجــام
کارهــای محاســباتی ســال جــاری برنامــه ریــزی
الزم را بــرای ســال  ۱۴۰۰انجــام خواهیــم داد
تــا در ســال آینــده بــا مدیریــت مناســب بتوانیــم
خدمتگــذار خوبــی بــرای مــردم اســتان باشــیم.

درصدد معافیت مناطق زلزلهزده از پرداخت هزینه مصرفی برق هستیم

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
کرمانشــاه گفــت :بــه دنبــال معافیــت مناطــق
زلزلــهزده از پرداخــت هزینــه مصرفــی بــرق
مشــترکان زلزلــهزده از ســال  ۱۳۹۶تــا ۱۳۹۸
هســتیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس
امیدعلــی مرآتــی در دیــدار بــا فرمانــدار ســرپل
ذهــاب بــا هــدف بررســی و رفــع مشــکالت بــرق
مناطــق زلزلــه زده افــزود :درصــدد هســتیم تــا
موافقــت دولــت را بــا ایــن درخواســت مــردم
اخــذ کــرده و آن را اجرایــی کنیــم.
وی اظهــار داشــت :ایــن درخواســت مــردم در

صــورت اجــرا ،خدمــت بســیار بزرگــی از ســوی
دولــت تدبیــر و امیــد بــه زلزلــه زدگان خواهــد
بــود.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان
کرمانشــاه ،گفــت :بعــد از ایــام تاســوعا و
عاشــورا انشــعابات مشــترکان در ســرپل ذهــاب

تقدیر و تشکر مدیر کل تعاون،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمانشاه از مدیرعامل شرکت

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمانشــاه از حمایــت هــا و پیگیــری
هــای مهنــدس مرآتــی در جهــت رفــع مشــکالت معیشــتی کارگــران و اقدامــات
مناســب در رابطــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی تقدیــر و تشــکر نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،حســن
عزیــزی از حمایــت هــای بی شــائبه مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل شــرکت از کارگران،
زحمــات صــورت گرفتــه و پیگیــری هــای مجدانــه در جهــت رفع مشــکالت معیشــتی
کارگــران و حضــور مناســب و مطلــوب پرســنل درچارچــوب دســتورالعمل هــا و
پروتــکل هــای بهداشــتی در شــرایط کرونــا ،کــه عــاوه بــر حفــظ اشــتغال باعــث
رضایتمنــدی کارکنــان شــد تقدیــر نمــود.

ســاماندهی مــی شــود و کســانی کــه خواســتار
انشــعاب هســتند بــرای خریــد اشــتراک بــه اداره
بــرق شهرســتان مراجعــه کــرده و درخواســت
خــود را ارایــه کننــد تــا برابــر مقــررات بــه
درخواســت هــای آن هــا رســیدگی شــود.
وی گفــت :یکــی از مشــکالت حــوزه بــرق
شهرســتان رفــع مشــکالت بــرق رســانی بــه
تعــدادی از ســاکنان روســتای «برآفتــاب گلیــن»
بــود کــه تصمیمــات الزم اتخــاذ شــده اســت.
همچنیــن قــرار شــد تعویــض ســیم هــای بــرق
شهرســتان بــه ســیم خــود نگهــدار جدیــد بــرای
جلوگیــری از قطــع شــدن بــرق شهرســتان در اثر
اتفاقــات و حــوادث و همچنیــن ســرقت ســیم

تقدیر رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان کرمانشاه از رئیس
هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه از
تــاش هــا و همراهــی مهنــدس مرآتــی در برگــزاری مراســم
افتتــاح ســامانه گرمســیری اســتان کرمانشــاه تقدیــر نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس نوربخــش حاتمــی از مســاعی،
همراهــی و تــاش هــای مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه در برگــزاری مراســم افتتــاح  23هــزار
هکتــار سیســتم آبیــاری تحــت فشــار در اراضــی نواحــی
گرمســیری تقدیــر بعمــل آورد.

هــای بــرق انجــام شــود.
مهنــدس جمالــی نیــا فرمانــدار شهرســتان
ســرپل ذهــاب ضمــن تشــکر از پیگیــری و
اجرایــی شــدن معافیــت ســه ســاله هزینــه هــای
بــرق مشــترکان زلزلــه زده ،گفت :از هفتــه آینده
موضــوع ســاماندهی انشــعابات برقــی در دســتور
کار شهرســتان قــرار خواهــد گرفــت و بــه جــز
مســتاجران تخریبــی تمــام انشــعابات غیرمجــاز
قطــع مــی شــود.
فرمانــدار شهرســتان ســرپل ذهــاب ،افــزود:
شهرســتان در حــال حرکــت بــرای رســیدن بــه
اســتانداردهای الزم در زمینــه مصــرف بهینــه
بــرق و جلوگیــری از هــدر رفتــن انــرژی اســت.

تقدیر مدیرعامل شرکت از رئیس
اداره خدمات مشترکین امور
توزیع برق شمال کرمانشاه

مهندس مرآتی از رئیس اداره خدمات مشترکین امور
توزیع برق شمال کرمانشاه تقدیر نمود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه ،مدیرعامــل شــرکت از نحــوه عملکــرد
آقــای شــاپور پایــدار در پیــدا شــدن اشــتباه ضریــب لــوازم
انــدازه گیــری شــرکت روژیــن تــاک کــه موجــب کاهــش
تلفــات انــرژی در واحــد ســازمانی و صرفــه و صــاح شــرکت
گردیــد ،تقدیــر بعمــل آورد.
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پیام تبریک مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای غرب
به مهندس مرآتی

جناب آقای مهندس مرآتی
مدیرعامــل محتــرم شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه
با سالم و احترام
ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان
حضــرت اباعبــداهلل الحســین(ع) و گرامیداشــت یــاد و
خاطــره شــهیدان واال مقــام رجایــی و باهنر و هفتــه دولت،
بدینوســیله از زحمــات شــبانه روزی ،تــاش خالصانــه و
اقدامــات اثربخــش جنابعالــی و مجموعــه همــکاران آن
شــرکت کــه موجــب گردیــده از ســوی ســتاد شــانزدهمین
دوره جشــنواره شــهید رجایــی اســتان بــه عنــوان دســتگاه
برتــر بــرای باالتریــن میــزان رشــد مجمــوع شــاخص هــا در
دو ســال گذشــته در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان
کرمانشــاه انتخــاب شــوید ،کســب ایــن افتخــار را خدمــت
حضرتعالــی و تمامــی همــکاران محتــرم شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان تبریــک عــرض مــی نمایــم.
ششم شهریور ماه ۱۳۹۹
علی اسدی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت برق منطقه ای غرب

پیام تبریک مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای
کرمانشاه به مهندس مرآتی
جناب آقای مهندس مرآتی
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان
بــا ســام و درود بــر
شــما بــرادر عزیــزم
ضمــن تســلیت ایــام
ســوگواری ســرور و
ســاالر شــهیدان حضــرت
اباعبــداهلل الحســین(ع)
و گرامیداشــت یــاد و
خاطــره شــهیدان واال
مقــام رجایــی و باهنــر ،
بدینوســیله کســب رتبــه
برتــر بــر اســاس شــاخص هــای عمومــی در شــانزدهمین
جشــنواره شــهید رجائــی اســتان در ســال  ، 1398کــه بــا
تــاش شــبانه روزی و مدیریــت حضرتعالــی و کارکنــان آن
شــرکت محقــق گردیــده تبریــک گفتــه  ،امیــدوارم همواره
در مســیر رشــد وتعالــی و خدمــات رســانی بــه مــردم موفــق
باشــید
بهرام درویشی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
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مهندس مرآتی اظهار داشت:

با موفقیت از پیک تابستان  ۹۹عبور کردیم

آییــن تحقــق برنامــه  ۰۹۹و عبــور موفــق از
اوج مصــرف بــرق تابســتان بــا حضــور وزیــر
نیــرو و از طریــق ارتبــاط تصویــری بــا مناطــق
بــرق کشــور در مرکــز پایــش صنعــت بــرق
برگــزار شــد.
بهگــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس
امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه
آیینــی کــه بــه مناســبت عبــور موفــق صنعــت
بــرق از دوره اوج مصــرف بــرق تابســتان ۹۹
بــا حضــور وزیــر نیــرو و مدیرعامــل شــرکت
توانیــر در مرکــز پایــش صنعــت بــرق و در
ارتبــاط ویدیــو کنفرانســی بــا ســایر اســتانها
برگــزار شــد ،گفــت :شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه باوجــود افزایــش تعداد
مشــترکان توانســت متوســط میــزان خاموشــی
هــا را کاهــش دهــد و ایــن مهــم بــا همــکاری
مــردم امکانپذیــر شــد.
وی بــا بیــان اینکــه دیگــر خاموشــی بــا
برنامــه نداریــم ،اظهــار داشــت :ایــن شــرکت
همچنیــن موفــق شــد ،تلفــات بــرق در شــبکه
هــای توزیــع را بــه رقــم زیــر  ۱۳درصــد
برســاند و باتوجــه بــه برنامــه ریــزی هــای
صــورت گرفتــه ایــن رقــم تــا پایــان ســال ۹۹
بــه  ۱۱/۸درصــد مــی رســد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه بیــان کــرد :نــرخ خاموشــی
اســتان کرمانشــاه در ســال  ۹۸نســبت بــه
ســال قبــل بــا کاهــش چشــمگیری بــه عــدد
۷۴صــدم دقیقــه در روز بــرای هــر مشــترک
رســیده اســت در حالــی کــه ســال  ۹۷نــرخ
خاموشــی اســتان کرمانشــاه ۸۷صــدم دقیقــه
در روز بــرای هــر مشــترک بــوده اســت .بــرای
ســال  ۹۹هــدف گــذاری کاهــش خاموشــی به
ازا هــر مشــترک ۶۳صــدم دقیقــه را در برنامــه
داریــم.
وی بــه اجــرا و بهرهبــرداری پــروژه

کنتورهــای هوشــمند جهــت مشــترکین
دیمانــدی بــه تعــداد  ۵۴۰۰اشــتراک اشــاره
کــرد و افــزود :اجــرا و بهرهبــرداری ۵۰
اشــتراک پــروژه کنتــرل هــای اســمارت
کالســتر جهــت بازارچههــای مــرزی از دیگــر
خدمــات ایــن شــرکت اســت.
درپایــان ،مهنــدس مرآتــی بــا تشــکر از
حمایتهــای اســتاندار کرمانشــاه ،از تــاش
تمامــی مدیــران بخشــهای توزیــع برق اســتان
کرمانشــاه و همچنیــن همــکاری خــوب صدا و
ســیما و فعــاالن رســانه ای در عبــور موفــق از
پیــک بــرق تابســتان تقدیــر کــرد.

غبارروبی گلزار شهدای کرمانشاه به مناسبت هفته دولت
بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه و جمعــی از مدیــران و
معاونــان ایــن شــرکت و بــه مناســبت هفتــه
دولــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان
رجایــی و باهنــر ،گلــزار شــهدای شــهر کرمانشــاه
غبارروبــی و عطرافشــانی شــد.
در ایــن مراســم باشــکوه ،ضمــن قرائــت فاتحــه
و تجدیــد پیمــان بــا آرمــان هــای واالی انقــاب،
بــه مقــام شــامخ شــهدای گلگــون کفــن ایــن
شهرســتان ادای احتــرام شــد.

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در روز پنج شنبه  6شهریور  99در حوزه ستادی
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گرفت؛؛
همزمان با هفته دولت صورت گرفت

پروژه های برق رسانی و اصالح و بهینه سازی برق شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شدند
همزمــان بــا هفتــه دولــت و بــا حضــور
فرمانــدار ســرپل ذهــاب ،پــروژه هــای
برقرســانی و اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه
هــای بــرق شهرســتان ســرپل ذهــاب ،بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۳۲۰۰میلیــون ریــال
کلیــد خــورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،در
افتتاحییــه اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه
بــرق روســتاهای «کلینــه و بازگیــر»،
«ســراب ذهــاب»« ،جابــری» و مجتمــع
روســتای «تپانــی» شهرســتان ســرپل
ذهــاب ،مهنــدس جمالــی نیــا فرمانــدار
ایــن شهرســتان بــه همــراه معاونــان و
مدیــران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه و جمعــی از مســئولین محلــی
حضــور داشــتند.
مهنــدس جمالــی نیــا فرمانــدار شهرســتان
ســرپل ذهــاب ضمــن تشــکر از تــاش
شــبانه روزی پرســنل شــرکت توزیــع بــرق
اســتان کرمانشــاه ،گفــت :بــرق یکــی از
حیاتــی تریــن نیازهــای روزمــره و از اصلــی
تریــن زیرســاخت هــا بــرای ایجــاد اشــتغال،
توســعه و رونــق اقتصــادی محســوب مــی
شــود.
در ادامــه ،مهنــدس امیدعلــی مرآتــی

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه
اصــاح و بهینــه ســازی روســتاهای «کلینــه
و بازگیــر» بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۵۰۰
میلیــون ریــال انجــام شــده اســت ،ادامــه داد:
در ایــن روســتاها حــدود  ۴کیلومتــر شــبکه
فشــارضعبف هوایــی ،یــک دســتگاه پســت
هوایــی  ۲۰۰کیلوولــت آمپــر و  ۳۰۰متــر
خــط شــبکه  ۲۰کیلوولــت هوایــی اصــاح و
بهینــه شــده اســت.
در همیــن راســتا پــروژه هــای اصــاح و
بهینــه ســازی شــبکه بــرق روســتای ســراب
ذهــاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۳۵۰۰میلیــون

ریــال و اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه
بــرق روســتای جابــری بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 ۱۲۰۰میلیــون ریــال انجــام شــده اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه پیگیــر معافیــت
مناطــق زلزلــه زده از پرداخــت هزینــه
مصرفــی بــرق مشــترکان زلزلــه زده از ســال
 ۹۶تــا  ۹۸هســتیم ،گفــت :خوشــبختانه
امــروز توانســتیم بــرق رســانی بــه مجتمــع
روســتای تپانــی را بــا اعتبــاری بالــغ بــر
 ۳۰۰۰میلیــون ریــال انجــام دهیــم و
خدمــات دهــی ایــن شــرکت بــه مــردم ایــن
شهرســتان ادامــه دارد.

 »20براي مديريت برق استان
«نمره »20
*هادی نوروزی سردبیر روزنامه باختر
ايــن روزهــا كــه
گرمــاي هــوا بيــداد
مــي كنــد و ويــروس
منحــوس كرونــا هــم
بدجــور حالمــان را
گرفتــه ،تصــور اينكه آب
و احيانــا بــرق هــم قطــع شــود ،همچون كابوســي وحشــتناك
برايمــان غيرقابــل تصــور اســت .كافيســت چشــم هايتــان را
بســته و تصــور كنيــد كــه در ايــن ايــام گــرم ســال ،هــر روز
از خانــه بيــرون زده و بــه دنبــال كســب و كارتــان تــا ســر
ظهــر مشــغول چالــش و درگيــري بــا هــزار و يــك مشــكل
روزمــره ايــد و پــس از تحمــل چنيــن روز طاقــت فرســايي،
مــي خواهيــد بــه خانــه بازگشــته و ضمــن شســتن دســتهاي
(احيانــا آلــوده بــه كرونــا) زيــر بــاد خنــك كولــر ،اندكــي از
خســتگي كار روزانــه بكاهيــد .امــا در كمــال نااميــدي مــي
بينيــد كــه آب قطــع اســت و البتــه برقــي هــم بــراي روشــن
كــردن كولــر هــم وجــود نــدارد و اگــر آپارتمــان نشــين هــم
هســتيد ،بــا قطــع بــودن بــرق آسانســور بايــد تمــام پلــه هــا
را طــي كنيــد كــه همــه اينهــا همچــون كابوســي زجــرآور
مــي مانــد .امــا خوشــبختانه امســال تــا بــه امــروز قطعــي آب
و يــا بــرق بــه صــورت برنامــه ريــزي شــده را نداشــته ايــم كــه
قطعــا جــاي شــكرش باقــي اســت و البتــه مــا روزنامــه نــگاران
كــه معمــوال هميشــه آمــاده ايــم كــه نقــد كــرده و مديــران را
مــورد انتقــاد خــود قــرار دهيــم ،فكــر مــي كنــم بــي انصافــي
باشــد كــه اگــر عملكــرد مثبتــي از مديــر و يــا مديرانــي مــي
بينيــم از آنهــا يــاد نكنيــم .قطعــا مديريــت مهنــدس مرآتــي
در شــركت بــرق اســتان مصــداق بــارز يــك عملكــرد مثبــت
اســت كــه قطعــا اغلــب كرمانشــاهيان بــر آن صحــه مــي
گذارنــد .لــذا نمــره  20مديريــت اســتان ،در ايــن روزهــاي
گــرم كرونايــي را بــه مهنــدس مرآتــي اختصــاص مــي دهيــم.

با وصل شدن روستای صعب العبور «گویزه» به شبکه برق تمامی روستاهای جوانرود برقدار شدند
همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت و بــا
حضــور فرمانــدار شهرســتان جوانــرود ،مدیــران
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان کرمانشــاه و
مدیرعامــل ،معاونــان و همــکاران شــرکت توزیــع
بــرق اســتان کرمانشــاه مراســم برقرســانی بــه
روســتای «گویــزه» بخــش کالشــی شهرســتان
جوانــرود ،برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس
امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا
اشــاره بــه ســختی هــای برقرســانی بــه روســتای
گویــزه ،گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط ســخت
و صعــب العبــور بــودن ایــن روســتا ،هیــچ
پیمانــکاری حاضــر بــه اجــرای ایــن پــروژه نشــد
تــا اینکــه خــود شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه آن را بــه صــورت امانــی اجــرا
کــرد.
مهنــدس مرآتــی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه
اینکــه تجهیــزات برقــی بــا خــودرو امــکان پذیــر
نبــود ،بــه ناچــار و بــا اســتفاده از نیــروی انســانی
تعــداد  ۱۸اصلــه تیــر چوبــی جهــت احــداث
خــط فشــار متوســط حمــل و تعــداد  ۱۶اصلــه
تیــر ســیمانی نیــز در ابتــدای مســیر جــاده ای
بــه کمــک جرثقیــل حمــل و نصــب گردیــد تــا

مجموعــا  ۱۵۰۰متــر شــبکه فشــار متوســط
احــداث گــردد.
وی ادامــه داد :جهــت احــداث خطــوط فشــار
ضعیــف هوایــی داخــل روســتا نیــز تعــداد ۲۸
اصلــه تیــر چوبــی  ۹متــری بــه کمــک نیــروی
انســانی بــه داخــل روســتا حمــل و نصــب
گردیــد تــا مجموعــا  ۱۱۰۰متــر شــبکه فشــار
ضعیــف احــداث گردد.همچنیــن یــک دســتگاه
ترانســفورماتور  ۵۰کیلــووات آمپــر نیــز بــه
داخــل روســتا حمــل و بــا رعایــت تمامــی
جوانــب در محــل مذکــور نصــب گردیــد.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه افــزود :بــا افتخــار اعــام
مــی کنیــم کــه هیــچ روســتای دارای کــدی در
اســتان وجــود نــدارد کــه بــدون بــرق باشــد.
در ادامــه ایــن مراســم ،رســتگار یوســفی
فرمانــدار جوانــرود بــه بیــان خدمــات دولــت در
مناطــق محــروم پرداخــت و گفــت :برقرســانی به
روســتای محــروم و ســختگذر گویــزه در ایــن
شــرایط ســخت همــراه بــا هزینــه بــاال نمــادی از
خدماترســانی و توزیــع عادالنــه و متــوازن در
جغرافیــای کشــور اســت.
وی ضمــن تشــکر از خدمــات شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،افــزود :بــا بــرق

رســانی بــه روســتای گویــزه تمــام روســتاهای
شهرســتان جوانــرود از نعمــت بــرق بهــره
مندشــدند.
یوســفی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه فعالیــت
و خدمــات دولــت امــروز چهــره مناطــق محــروم
ب ـ ه ویــژه روســتاها دگرگــون شــده و بــا فراهــم
شــدن زیرســاختها در روســتا شــاهد مهاجــرت
معکــوس روســتائیان بــه مناطــق روســتایی
هســتیم.
فرمانــدار جوانــرود یــادآور شــد :بــا وجــود
تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا ،نــه تنهــا

چرخهــای تولیــد و ســازندگی بــا ایــن
تحریمهــا متوقــف نشــده اســت امــا روز بــه روز
شــاهد رشــد و توســعه کشــور در عرصههــای
مختلــف هســتیم.
همچنیــن عملیــات اجرایــی ســه طــرح
برقرســانی بــه دکل «کانــی ســاالر روســتای
کلــور» ،بهینــه ســازی شــبکه بــرق شــهری و
روســتایی و اصــاح و بهینهســازی بــرق فیــدر
«کالشــی» بــا اعتبــار  ۲۱میلیــارد و ۱۰۰
میلیــون ریــال نیــز آغــاز شــد.
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در نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با اصحاب رسانه:

 ۳۸پروژه در حوزه توزیع برق استان کرمانشاه افتتاح شد

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت و تجلیــل
از خبرنــگاران ،نشســت خبــری مهنــدس امیــد علــی
مرآتــی مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه بــا اصحــاب رســانه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ،مهنــدس مرآتــی
در جمــع اصحــاب رســانه بــا تبریــک هفتــه دولــت و
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر
و همچنیــن تســلیت مــاه محــرم اظهــار داشــت:
بــا کمــک مشــترکین کرمانشــاهی توانســتیم بــه
ســامتی از پیــک ســال  ۹۹عبــور کنیــم.
وی گفــت :از مشــترکین ،همــکاران شــرکت و
بخصــوص شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب بخاطــر
خدمــات رســانی خــوب و مناســب بــه مشــترکان
تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم کــه بــا اقدامــات خــود
باعــث شــدند تــا در ســال جــاری خاموشــی برنامــه
ریــزی شــده نداشــته باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه ،بیــان داشــت :بــا همــکاری مــردم و رســانه
هــا در ســال جــاری دغدغــه پیــک بــرق بــه حداقــل
رســید و بــا تــوکل بــر خــدا توانســتیم بــا موفقیــت از
پیــک بــرق ســال جــاری عبــور نماییــم.
مهنــدس مرآتــی بــه تعــداد مشــترکان جدیــد
اشــاره کــرد و گفــت :در ســال جــاری  ۶هــزار ۵۹۴
مشــترک جدیــد بــه مشــترکان اســتان اضافــه شــده
اســت و عملیــات برقرســانی نیــز بــه  ۶روســتا انجــام
شــده اســت.
وی بیــان داشــت :در ســال جــاری مــدت زمــان
خاموشــی نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش پیــدا
کــرده و تلفــات انــرژی نیــز یــک و نیــم درصــد
کاهــش یافتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان

کرمانشــاه تاکیــد داشــت :حــدود  ۱۷هــزار دســتگاه
ترانســفور ماتــور بــرق در شــبکه توزیــع اســتان
کرمانشــاه نصــب شــده و پیــک ســال گذشــته ۷۳۹
مــگاوات بــود کــه در ســال جــاری ایــن مقــدار بــه
 ۷۹۶مــگاوات رســید.
وی افــزود :حــدود  ۸۳درصــد مشــترکین اســتان
تعرفــه خانگــی دارنــد و  ۳.۵درصــد تعرفــه عمومــی،
تعرفــه کشــاورزی یــک درصــد و همچنیــن ./۴
مشــترکین اســتان تعرفــه صنعتــی دارنــد.
مهنــدس مرآتــی گفــت :در رابطــه بــا مقایســه
میانگیــن ســهم مصــرف بــرق بــا کشــور در مصــرف
خانگــی از میانگیــن کشــوری باالتــر هســتیم ،بــه
طــوری کــه میانگیــن مصــرف کشــوری  ۳۴درصــد
اســت امــا در اســتان مصــرف تعرفــه خانگــی ۴۲
درصــد اســت و تعرفــه عمومــی نیــز دو برابــر مصــرف
کشــور را در اســتان داریــم.
وی ادامــه داد؛ در مــورد روشــنایی معابــر حــدود
دو برابــر میانگیــن کشــوری مصــرف بــرق داریــم کــه
ایــن خــود نشــان مــی دهــد کــه بــرای روشــنایی
معابــر اهمیــت ویــژه ای قائــل هســتیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه در مــورد وصــول مطالبــات مشــترکان
کرمانشــاهی اظهــار داشــت :بعــد از ســپری شــدن
فرصــت ســه ماهــه بــرای پرداخــت قبــض هــا تــا
آخــر اردیبهشــت مــاه بخاطــر کرونــا امیدواریــم
مشــترکان عزیــز قبــض هــای خــود را بــه موقــع
پرداخــت نماینــد چراکــه از وصــول همیــن پرداخــت
هاســت کــه شــبکه بــرق ،توســعه اصــاح و بهینــه
ســازی مــی شــود.
وی ادامــه داد :مطالبــات شــرکت از مشــترکین
اســتان حــدود  ۱۵۰میلیــارد تومــان مــی باشــد کــه
 ۵۰درصــد از ایــن مطالبــات متعلــق بــه ادارات دولتی

می باشد.
مهنــدس مرآتــی در رابطــه بــا جمــع آوری
انشــعابات غیرمجــاز گفــت :ســرقت انــرژی خســاراتی
بــه شــبکه وارد کــرده و حتــی بــرای خــود اســتفاده
کننــدگان نیــز مشــکالتی از قبیــل بــرق گرفتگــی بــه
وجــود مــی آورد.
وی در همیــن رابطــه افــزود :در شــهر کرمانشــاه
میانگیــن ســرقت هــا در طــول روز  ۱۰تــا  ۱۵ســرقت
مــی باشــد کــه ایــن ســرقت هــا عمدتــا در ترانــس
یــا کابــل هــای بــرق صــورت مــی گیــرد و در ایــن
میــان تعــدادی از ســارقان نیــز دچــار بــرق گرفتگــی
مــی شــوند.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه افــزود :در حــال حاضــر بــا همــکاری
نیروهــای انتظامــی ،ســپاه و همچنیــن شــیفت هــای
شــبانه همــکاران شــرکت ،میــزان ســرقت هــا بــه
طــور محسوســی کاهــش یافتــه اســت و هــم اســتانی
هــای عزیــز بخصــوص از ســاعت  ۱۲شــب بــه بعــد
اگــر فــردی را مشــاهده کردنــد کــه بــاالی ترانــس
بــرق باشــد یــا مشــغول ســرقت بــوده بالفاصلــه

بــا پلیــس  ۱۱۰یــا شــماره (حــوادث و اتفاقــات
بــرق) ۱۲۱تمــاس بگیرنــد.
وی گفــت :در اســتان  ۲هــزار  ۵۳۹روســتای برقــرار
وجــود دارد کــه بیشــتر از  ۹۹درصــد از روســتاهای
اســتان برقــدار هســتند و حتــی در برخــی از
روســتاهایی بــا خانوارهــای کمتــر از  ۷خانــوار نیــز
بــرق رســانی انجــام گرفتــه اســت.
مهنــدس مرآتــی در ادامــه بیــان داشــت :تمــام
مســکن مهرهــای اســتان از نظــر خدمــات بــرق
رســانی بــه طــور کامــل تحــت پوشــش نعمــت بــرق
قــرار گرفتــه انــد و شــرکت توانیــر ایــن خدمــات را
انجــام داده اســت.
وی افــزود :در ســال جــاری پیــک بــار اســتان
حــدود  ۵درصــد رشــد داشــته اســت کــه پیــک
مصــرف بــرق اســتان در روز  ۸مــرداد مــاه بــوده
اســت کــه  ۸۷۶مــگاوات بــرق مصــرف شــده اســت.
وی در پایــان گفــت :در هفتــه دولــت  ۳۸پــروژه بــا
مبلغــی بالــغ بــر  ۳۳میلیــارد تومــان بــه بهره بــرداری
مــی رســد کــه البتــه در تمــام طــول ســال پــروژه
هــای دیگــری نیــز بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه:

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در زمینــه
شــاخص هــای عمومــی ســال  ۱۳۹۸در جشــنواره شــهید رجایی
اســتان ،حائــز رتبــه برتــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان کرمانشــاه؛ شــانزدهمین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان
بــا حضــور اســتاندار کرمانشــاه و بــا معرفــی دســتگاه هــای برتــر
در سرســرای شــهدای دولــت اســتانداری برگــزار شــد.

جشــنواره شــهید رجایــی بــر اســاس شــاخصهای اختصاصــی
و عمومــی در عملکــرد دســتگاههای اجرایــی اســتان ارزیابــی
مــی شــود کــه شــاخصهای اختصاصــی مربــوط بــه عملکــرد
دســتگاه اجرایــی در اجــرای ماموریتهــای محولــه بــر اســاس
اســناد توســعه ،سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و  ...اســت.
در مــورد شــاخصهای عمومــی هــم شــش محــور از جملــه؛
توســعه دولــت الکترونیــک ،اصــاح ســاختار ســازمانی ،مدیریــت
ســرمایه انســانی ،بهبــود فضــای کســب و کار ،ارتقــا ســامت
اداری و پاســخگویی و اســتقرار نظــام مدیریــت عملکــرد بــرای
ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای اجرایــی در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه در ایــن جشــنواره مجموعــا  ۶۵دســتگاه اجرایــی بــرای
حضــور اعــام آمادگــی کــرده بودنــد.
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در ایــن
جشــنواره در زمینــه شــاخص هــای عمومــی موفــق شــد
رتبــه برتــر را از بیــن  ۶۵شــرکت کســب نمایــد و مهنــدس شــاخصهای عمومــی را بــه مهنــدس امیــد علــی مرآتــی ریــس
بازونــد اســتاندار کرمانشــاه لــوح تقدیــر و تندیــس رتبــه برتــر هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ایــن شــرکت اهــدا کــرد.
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*صاحب امتیاز :شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه
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(روبروی میدان بار کرمانشاه)

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت به مناسبت رحلت
روحانی انقالبی و وحدت آفرین

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـم فِــی ْالِ ْسـ َ
ـا ِم ثُلْ َمـ ٌة
إ ِ َذا َمـ َ
ـم ثُلِـ َ
ـات ال ْ َعالِـ ُ
شَ
ـی ٌء إِلَــى یَـ ْو ِم الْق َِیا َمـةِ.
ـ
ا
َل یَ ُسـ ُّد َه ْ
رحلــت روحانــی انقالبــی و وحــدت
آفریــن امــام جمعــه اهــل ســنت
کرمانشــاه؛ ماموســتا مــا محمــد محمدی
موجــب تالــم و تاثــر گردید.ضمــن ابــراز
همــدردی بــا اهــل بیــت مکــرم و جمیــع

دوســتداران ایــن عالــم وارســته،این ضایعه
را بــه عمــوم مــردم کرمانشــاه و خصوصــا
مــردم متدیــن اهــل ســنت تســلیت گفتــه
و از درگاه خداونــد ســبحان بــرای ایشــان
غفــران و آرامــش ابــدی مســالت مــی
نمایــم.
امید علی مرآتی
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه

از نفرات برتر مسابقات ماه مبارک رمضان تقدیر شد
از ســوی شــورای فرهنگــی شــرکت مســابقه روزه اولــی هــا ،عفــاف و حجــاب و دعــوت
بــه نمــاز برگــزار شــد و از نفــرات برتــر تقدیــر شــد.
بــه گــزارش دبیــر شــورای فرهنگــی شــرکت؛ بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان یــک
دوره مســابقات فرهنگــی تحــت عنــوان روزه اولــی هــا ،حجــاب و عفــاف و دعــوت بــه نماز
در بیــن فرزنــدان همــکار شــرکت برگــزار گردیــد کــه بــه نفــرات برتــر بــه شــرح ذیــل
هدایایــی اهــدا شــد.
در بخــش روزه اولــی هــا؛ تانیــا فرزنــد محمــد کریمــی ،درســا فرزنــد خانــم مــرادی ،ثنــا
فرزنــد مجتبــی یــاری ،نازنیــن زهــرا فرزنــد شــریفی و ســایدا فرزنــد خانــم بالــی ،در بخش
دعــوت بــه نمــاز نیــز اســداهلل پــاک نهــاد ،مریــم منصــوری ،ســحر دهنــوی ،ســمیه بالــی
و فاطمــه مــرادی بــه عنــوان نفــرات برتــر شــناخته شــدند و در نهایــت در بخــش عفــاف
و حجــاب خانــم هــا بهنــاز علیــزاده و زهــرا محمــدی رتبــه هــای برتــر را کســب کردنــد.

انتصاب بازرس مبارزه با رشوه و سوء استفاده
از مقام و موقعیت اداری

بــا پیشــنهاد مدیــرکل دفتــر بازرســی شــرکت توانیــر
طــی حکمــی از ســوی مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل
شــرکت ،مهنــدس محســن یلــوه بــه عنــوان بــازرس
مبــارزه بــا رشــوه و ســوء اســتفاده از مقــام و موقعیــت
اداری منصــوب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق اســتان کرمانشــاه؛ در جلســه شــماره  100کمیتــه
ســامت اداری و صیانــت از حــق مــردم صنعــت بــرق
آقــای محســن یلــوه بــه مــدت ســه ســال بــه عنــوان
بــازرس مبــارزه بــا رشــوه و ســوء اســتفاده از مقــام و
موقعیــت اداری شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان
کرمانشــاه منصــوب شــد.

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

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 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
بهــره بــرداری و دیســپاچینگ برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه،
در ایــن جلســه از مهنــدس داریــوش
منصــوری معــاون پیشــین بهــره بــرداری
و دیســپاچینگ ایــن شــرکت تقدیــر شــد
و مهنــدس بیــژن ملکپــور بــه عنــوان
سرپرســت جدیــد ایــن معاونــت معرفــی
گردیــد.

در ادامــه ،بــا احــکام جداگانــه ای ازســوی
مهنــدس مرآتــی رئیــس هیئــت مدیــره
شــرکت توزیــع بــرق اســتان کرمانشــاه،
مهنــدس منصــوری بــه عنــوان سرپرســت
قائــم مقــام مدیرعامــل در امــور اجرایــی
و مهنــدس محمــد مــرادی میانکوهــی بــه
عنــوان مشــاور مدیرعامــل در حــوزه بهــره
بــرداری منصــوب شــدند.
همچنیــن خانــم الهــه نیــک ســیما
ضمــن حفــظ پســت ســازمانی بــه عنــوان
سرپرســت دفترآمــوزش و برنامــه ریــزی
نیــروی انســانی ایــن شــرکت منصوب شــد.

تقدیر رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان از مدیرعامل شرکت

رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اســامی اســتان کرمانشــاه از مهنــدس
مرآتــی مدیرعامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان تقدیــر نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه؛
عبــاس ســروری از مســاعدت هــا و
تــاش هــای دلســوزانه مهنــدس مرآتــی
در برگــزاری مراســم و مناســبت هــای
ملــی ،سیاســی ،عمومــی و انقالبــی
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی در
حیطــه فعالیــت هــای ایــن نهــاد مقــدس
صمیمانــه تقدیــر و تشــکر نمــود.
وی گفــت :اقــدام بــه موقــع و لحظــه
شناســی ایــن شــورا مرهــون همــکاری
هــای دلســوزانه و نیــات پــاک و

خداپســندانه پــاک طینتانــی چــون
حضرتعالــی و همــکاران گرانقدرتــان
بــوده و ان شــااهلل در ادامــه را نیــز همیــن
خواهــد بــود.

