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شرکت توزیع نیروی برق استان شرکت توزیع نیروی برق استان 
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مهنــدس امیدعلــی مرآتــی مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی برق اســتان کرمانشــاه، بمناســبت 
اســامی  میهــن  بــه  آزادگان  ورود  ســالروز 
ــاد و  ــا جه ــه ب ــر ک ــی بصی ــتوار مردان ــت: اس گف
ــی  ــامی و انقاب ــی، اس ــای اله ــاع از ارزش ه دف
ســالیان طوالنــی، رنــج ایــام اســارت را بــه جــان 
ــر عهــد خویــش  ــد و اســتوار و ســرافراز ب خریدن
ــاب  ــر انق ــذار کبی ــا بنیان گ ــروردگار و ب ــا پ ب
اســامی، امــام راحــل )ره( و ملــت شــریف ایــران 
ایســتادند و پیروزمندانــه بــه آغــوش میهــن 

ــتند.  ــش بازگش ــار خوی پرافتخ
ــع  ــط عمومــی شــرکت توزی ــه گــزارش رواب  ب
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، مهنــدس مرآتــی 
ــه آزادگان  ــده ب ــن روز فرخن ــک ای ــن تبری ضم
عزیــز و خانــواده غیــور و بزرگوارشــان، موفقیــت، 
از درگاه  آنهــا  بــرای  را  و ســامتی  ســعادت 

ــرد. ــال مســئلت ک ــروردگار متع پ
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــام مدیرعام  در پی
ــت و  ــت: بیس ــده اس ــاه آم ــتان کرمانش ــرق اس ب
شــش مردادمــاه، فــرازی فاخــر در تاریــخ انقــاب 
درخشــان  مصادیــق  از  بی گمــان  و  اســامی 
ــی و  ــاد ماندن ــه ی ــن روز ب ــت. ای ــام اهلل« اس »ای
ــت شــریف  ــزرگ مل ــروزی ب ــادآور پی ــارک، ی مب
ایــران و بازگشــت ســرافرازانه آزادگان رســته 
ــامی  ــن اس ــه میه ــاوز ب ــمنان متج ــد دش از بن

اســت.

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
زمینــه  در  کرمانشــاه  اســتان 
شــاخص هــای عمومــی ســال 
شــهید  جشــنواره  در   ۱۳۹۸
رجایــی اســتان، حائــز رتبــه برتــر 

ــد. ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
ــانزدهمین  ــاه؛ ش ــتان کرمانش اس
ــی اســتان  جشــنواره شــهید رجای
ــاه و  ــتاندار کرمانش ــور اس ــا حض ب
ــر  ــای برت ــتگاه ه ــی دس ــا معرف ب
دولــت  شــهدای  سرســرای  در 

اســتانداری برگــزار شــد.
رجایــی  شــهید  جشــنواره 
شــاخص های  اســاس  بــر 
در  عمومــی  و  اختصاصــی 
عملکــرد دســتگاه های اجرایــی 
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــتان ارزیاب اس
ــوط  ــاخص های اختصاصــی مرب ش
ــه عملکــرد دســتگاه اجرایــی در  ب
محولــه  ماموریت هــای  اجــرای 
توســعه،  اســناد  اســاس  بــر 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

اســت.  ... و 
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مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
اســتان کرمانشــاه از اســتاندار کرمانشــاه بخاطــر 
ــل آورد. ــر بعم ــاعت کار ادارات تقدی ــر س تغیی

ــع  ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه؛ مهنــدس امیــد 
ــر  ــره و مدی ــت مدی ــس هی ــی ریی ــی مرآت عل
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 
ــت  ــا موافق ــد ب ــدس بازون ــه مهن ــد ک ــاز ش آغ
ــاه  ــتان کرمانش ــاعات کار اداری در اس ــر س تغیی
کمــک شــایانی بــه کاهــش مصــرف بــرق 

ــود. ــد نم خواه
ــم  ــا تصمی ــت: ب ــان داش ــی بی ــدس مرآت مهن
ــاعات  ــر س ــر تغیی ــی ب ــتاندار کرمانشــاه مبن اس
ــم  ــردم فهی ــکاری م ــن هم کار اداری و همچنی
و بزرگــوار در رعایــت الگــوی مصــرف بــرق 
امیدواریــم تابســتانی بــدون خاموشــی را در 

ــم. ــپری کنی ــتان س اس
ــه  ــای کمیت ــه، اعض ــن جلس ــن در ای همچنی
کاهــش پیــک تصمیــم گرفتنــد: هــم دوش 
ــور  ــرق کش ــت ب ــای صنع ــرکت ه ــایر ش ــا س ب
ــرق  ــن در راســتای کاهــش مصــرف ب و همچنی
ــاختمان  ــی س ــای سرمایش ــتم ه ادارات، سیس
هــای شــرکت هــای زیــر مجموعــه صنعــت برق 
در کل اســتان از ســاعت ۱۲ ظهــر خامــوش 

ــد. گردن

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

 کاهش نرخ خاموشی در استان کرمانشاه کاهش نرخ خاموشی در استان کرمانشاه

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

تقدیر رئیس هئیت تقدیر رئیس هئیت 
مدیره و مدیرعامل شرکت مدیره و مدیرعامل شرکت 

بهــره از استاندار کرمانشاهاز استاندار کرمانشاه در جلســه تکریــم و معارفــه معــاون 
ــان  ــور معاون ــه باحض ــپاچینگ ک ــرداری و دیس ب
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــران ش و مدی
کرمانشــاه برگــزار شــد، مهنــدس امیدعلــی مرآتــی 
ــات شــرکت  ــن شــرکت، اهــم اقدام ــل ای مدیرعام
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در ســال ۹۸ 

ــرد. ــریح ک را تش
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، مهنــدس امیدعلی 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب مرآت
ــایر شــرکت های  ــا س ــگام ب ــتان کرمانشــاه هم اس
زیــر مجموعــه شــرکت توانیــر، در راســتای توجــه 
ــات مقــام معظــم رهبــری دســتاوردهای  ــه منوی ب
شــایان توجهــی داشــته اســت، گفــت: بــه عنــوان 
نمونــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــرق در شــبکه هــای  کرمانشــاه توانســت تلفــات ب

ــاند. ــد برس ــر ۱۳ درص ــم زی ــه رق ــع را ب توزی
وی گفــت: ایــن طــرح  هــم راســتا بــا سیاســت 
هــای اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی از ســوی معظــم 
ــا اقدامــات موثــر در زمینــه توســعه، اصــالح  ــه ب ل
ــرق و نیــز  و بهینــه ســازی شــبکه هــای توزیــع ب
مقابلــه مســتمر بــا اســتفاده غیــر مجــاز بــرق انجام 

شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــا  ــرح ب ــن ط ــاخت: ای ــان س ــاه، خاطرنش کرمانش
ــه  ــادی صــورت گرفت ــالش جه ــزی و ت ــه ری برنام
و هــدف گــذاری کــرده  ایــم تــا  طــی ســال ۱۳۹۹ 

ــه۱۱/۸ درصــد برســانیم. ــن شــاخص را ب ای
ــن  ــل از ای ــتاوردهای حاص ــن دس ــم تری از مه
میــزان کاهــش تلفــات، می تــوان بــه صرفــه جویــی 
چندیــن میلیــارد تومانی ناشــی از آزادســازی مقدار 
زیــادی ظرفیــت نیروگاه هــا و شــبکه هــای انتقــال، 
مصــرف ســوخت نیروگاه هــا و جلوگیــری از انتشــار 

گازهــای آالینــده زیســت محیطــی نــام بــرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــتان  ــی اس ــرخ خاموش ــرد: ن ــان ک ــاه بی کرمانش
کرمانشــاه در ســال ۹۸ نســبت بــه ســال قبــل بــا 
کاهــش چشــمگیری  بــه عــدد ۷۴صــدم دقیقــه در 

ــی  ــرای هــر مشــترک رســیده اســت در حال روز ب
ــرخ خاموشــی اســتان کرمانشــاه  کــه  ســال ۹۷ ن
۸۷صــدم دقیقــه در روز بــرای هــر مشــترک بــوده 
ــش  ــذاری کاه ــدف گ ــال ۹۹ ه ــرای س ــت. ب اس
خاموشــی بــه ازا هــر مشــترک ۶۳صــدم دقیقــه را 

ــم. ــه داری در برنام
ــه اینکــه اصــالح  ــا اشــاره ب ــی ب  مهنــدس مرآت
و بهینــه ســازی خطــوط و تاسیســات یکــی از 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــای اصل برنامه ه
ــرد: در ســال  اســتان کرمانشــاه اســت، تشــریح ک
بهینــه  و  اصــالح  از ۵۱۴ کیلومتــر  بیــش   ۹۸
ــه ۳۵۵  ــالح و بهین ــامل: اص ــبکه ش ــوط و ش خط
کیلومتــر خــط فشــار ضعیــف،۱۵۲ کیلومتــر 
خــط فشــار متوســط، ۷ کیلومتــر شــبکه روشــنایی 
ــر و ۴۰۵ دســتگاه پســت توزیــع بــرق انجــام  معاب

ــت. ــده اس ش
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
ــش از ۱۶۲  ــرد: در ســال ۹۸بی ــان ک کرمانشــاه بی
ــت،  ــو ول ــط ۲۰ کیل ــار متوس ــط فش ــر خ کیلومت
ــر  ــر خــط فشــار ضعیــف و ۱۵ کیلومت ۹۹ کیلومت
شــبکه روشــنایی معابــر احــداث و ۳۵۱۴ دســتگاه 

ــر نصــب شــده اســت. چــراغ معاب
بــه هفــت  برق رســانی  بــه  اشــاره  بــا   وی 
روســتای بــدون بــرق در ســطح اســتان کرمانشــاه 
در ســال گذشــته گفــت: ســال ۹۸ بــه بیــش از ۲۱ 
ــای خانگــی،  ــد در بخــش ه ــزار مشــترک جدی ه
ــعاب  ــر، انش ــت و معاب ــاورزی، صنع ــی، کش عموم

ــذار شــده اســت. ــرق واگ ب
مهنــدس مرآتــی در بخــش دیگــری از ایــن 
گــزارش بــه فعالیت هــای حــوزه لــوازم انــدازه 

گیــری اشــاره کــرد و تصریــح کــرد: در ســال 
مجتمــع  در  مشــترک   ۸۴۰ بــرای  گذشــته 
ــای  ــروژه کنتوره ــتان پ ــطح اس ــاری س ــای تج ه
بهره بــرداری  بــه   و  اجــرا    )AMI(هوشــمند

ــت. ــیده اس رس
ــای  ــروژه  کنتوره ــرداری پ ــرا و بهره ب ــه اج وی ب
هوشــمند جهــت مشــترکین دیمانــدی بــه تعــداد 
۵۴۰۰ اشــتراک اشــاره کــرد و افــزود: اجــرا و 
ــای  ــرل ه ــروژه کنت ــتراک پ ــرداری ۵۰ اش بهره ب
اســمارت کالســتر جهــت بازارچه هــای مــرزی 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــات ش ــر خدم از دیگ

ــت. ــال ۹۸ اس ــاه در س ــتان کرمانش اس
ــت:  ــان گف ــی در پای ــی مرات ــد عل ــدس امی مهن
حــال در ایــن روزهــای گــرم ســال و قــرار گرفتــن 
در اوج مصــرف بــرق در تابســتان ۹۹ صنعــت 
ــالی  ــرای اعت ــه ب ــی وقف ــته و ب ــه پیوس ــی ک برق
ــز  ــردم عزی ــه م ــانی ب ــت و خدمت رس ــن صنع ای
ــز  ــردم عزی ــت از م ــوده اس ــو ب ــالش و تکاپ در ت
فقــط یــک تقاضــا دارد؛ همدلــی و همراهــی بــرای 
ــگان در  ــا هم ــرق ت ــت ب ــه از نعم ــتفاده بهین اس

ــند. ــد باش ــران از آن بهره من ــر ای سراس
ــوش  ــدس داری ــه، از مهن ــن جلس ــان ای در پای
و  بــرداری  بهــره  پیشــین  معــاون  منصــوری 
دیســپاچینگ ایــن شــرکت تقدیــر شــد و  مهندس 
بیــژن ملک پــور بــه عنــوان سرپرســت جدیــد ایــن 

ــد. ــی گردی ــت معرف معاون

در ادامــه، بــا احــکام جداگانــه ای ازســوی 
ــره شــرکت  ــت مدی ــی رئیــس هیئ ــدس مرآت مهن
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 

ــدند. ــوب ش ــرداری منص ــره ب به
ــن  ــیما ضم ــک س ــه نی ــدس اله ــن مهن همچنی
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــازمانی ب ــت س ــظ پس حف
دفترآمــوزش و برنامــه ریــزی نیــروی انســانی ایــن 

ــد. ــوب ش ــرکت منص ش

مــردم  نماینــده  رشــیدی  دکتــر  باحضــور 
ــر  ــالمی، دکت ــورای اس ــس ش ــاه در مجل کرمانش
رنجبــر فرمانــدار کرمانشــاه، مهنــدس مرآتــی 
ــرق اســتان  ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی مدیرعام
کرمانشــاه، بخشــدار ماهیدشــت و مدیــران عامــل 
بخــش هــای خدمــات رســان و اجرایــی اســتان ، 
جلســه هــم اندیشــی رســیدگی بــه درخواســت ها 
ــالن  ــردم بخــش ماهیدشــت در س و مشــکالت م

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــداری ای ــش بخش همای
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن جلســه  ــتان کرمانشــاه، در ای ــرق اس ــروی ب نی
دکتــر رشــیدی نماینــده مــردم کرمانشــاه در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
ــرق  ــت: ب ــش، گف ــن بخ ــتاهای ای ــردم در روس م
ــش  ــن بخ ــن و مهمتری ــاخت تری ــی از زیرس یک

ــه همــت شــرکت  توســعه روســتایی اســت کــه ب
ــالش  ــاه، ت ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
هــای گســترده ای در ایــن بخــش از جملــه رفــع 
ــه ســرفیروزآباد انجــام شــده  ــاژ منطق ــف ولت ضع

اســت.
در ادامــه، مهنــدس مرآتــی مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه بــا بازدیــد 
از مناطــق چقانرگــس و ســرفیروزآباد گفــت: 
خوشــبختانه تمامــی روســتاهای بــاالی ۱۰ خانوار 
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 
ــتیم،  ــا هس ــرای آنه ــا ب ــاخت ه ــاد زیرس و ایج

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  کــرد:  اظهــار 
ــدی  ــاه آب راک ــت چ ــرار اس ــاه ق ــتان کرمانش اس
ــرار دارد را در  کــه در محــل روســتای "جــَوره" ق
کوتاهتریــن زمــان ممکــن برقــدار کنــد تا مشــکل 
ــز  ــه نی ــن منطق ــتائیان ای ــن آب شــرب روس تامی

ــردد. ــرف گ برط
ــرق  ــترکان ب ــان از مش ــی در پای ــدس مرآت مهن
اســتان کرمانشــاه خواســت تــا باتوجــه بــه گرمــی 
ــترکان در  ــرق، مش ــار ب ــک ب ــش پی ــوا و افزای ه
ســاعت های اوج مصــرف )۱۳ تــا ۱۷ و ۱۹ تــا 
۲۳(، مصــرف خــود را بــه میــزان ۱۰ درصــد 
ــی  ــدون خاموش ــتانی ب ــا تابس ــد  ت ــش دهن کاه

ــم. ــپری نمائی س
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بــرق  نیــروی  مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
اســتان کرمانشــاه گفــت: مصــرف برق در اســتان 
کرمانشــاه نســبت بــه پیــک ســال قبــل ۵ درصد 

افزایــش یافتــه اســت.
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، مهنــدس مرآتــی 
ــه روزهــای  ــا نزدیــک شــدن ب اظهــار داشــت: ب
ــتان  ــوزه اس ــرق در ح ــرف ب ــک مص ــی پی پایان
کرمانشــاه کمتریــن میــزان خاموشــی هــا را 
نســبت بــه میانگیــن کشــوری شــاهد بودیــم بــه 
ــده  ــزی ش ــا برنامه ری ــی ه ــه خاموش ــوری ک ط
نبــوده و بیشــتر بــر اثــر اضافــه بــار تاسیســات و 

ــت. ــرف اس ــه مص اضاف
بــرق در پــی  وی گفــت: اضافــه مصــرف 
ــه  ــوده ک ــرق ب ــوط ب ــر خط ــار ب ــش فش افزای

همــکاران شــرکت بــه الــزام بــرق را بــه صــورت 
ــورت  ــی ص ــع خراب ــا رف ــوده ت ــع نم ــت قط موق

ــرد. بگی
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــا  ــد داشــت: در رابطــه ب اســتان کرمانشــاه تاکی
ــرکت  ــهمیه ش ــه س ــه ب ــا توج ــک و ب بحــث پی
ــر  ــاه در نظ ــتان کرمانش ــرای اس ــه ب ــر ک توانی
محتــرم  اســتاندار  کمــک  بــا  بــود  گرفتــه 
توانســتیم ســهمیه اســتان را تغییــر دهیــم و بــه 

ــم. ــور کنی ــال عب ــار امس ــک ب ــی از پی خوب
وی افــزود: مصــرف بــرق در طــول پیــک ســال 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاری نس ج
ــد  ــر چن ــه، ه ــش یافت ــد افزای ــدود ۵ درص ح
مصــرف انــرژی حــدود ۱۲ درصــد افزایــش 
یافتــه اســت امــا بــا مدیریــت صحیــح و کمــک 

مــردم مصــرف بــرق نســبت بــه مصــرف انــرژی 
ــت. ــوده اس ــر ب ــتان کمت در اس

ــزار  ــت: حــدود شــش ه ــی گف ــدس مرآت مهن
تفاهــم نامــه بــا مشــترکین صنعتــی، کشــاورزی، 
اداری و تجــاری منعقــد نمودیــم تــا از ســاعت ۱ 
الــی ۵ ظهــر مصــرف بــرق خــود را قطــع کننــد 
و در مابقــی ســاعات بخصــوص بــرای مشــترکین 
کشــاورزی هزینــه رایــگان محاســبه مــی شــود.

ــا  ــتیم ت ــدد هس ــرد؛ درص ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــده را بررس ــد ش ــای منعق ــه ه ــم نام تفاه
ــه  ــترکینی ک ــته از مش ــرای آن دس ــم و ب کنی
در طــول پیــک، مصــرف بــرق را رعایــت نمــوده 
ــر در  ــی کــه از طــرف شــرکت توانی مشــوق های
ــترکین  ــن مش ــرای ای ــده را ب ــه ش ــر گرفت نظ
ــر  ــان تقدی محاســبه نمــوده و در مراســمی از آن

و تشکر بعمل آوریم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان 
کرمانشــاه در پایــان تاکیــد داشــت: بعــد از انجــام 
کارهــای محاســباتی ســال جــاری برنامــه ریــزی 
ــم داد  ــام خواهی ــال ۱۴۰۰ انج ــرای س الزم را ب
تــا در ســال آینــده بــا مدیریــت مناســب بتوانیــم 

خدمتگــذار خوبــی بــرای مــردم اســتان باشــیم.

اســتان  بــرق  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
ــق  ــت مناط ــال معافی ــه دنب ــت: ب ــاه گف کرمانش
زلزلــه زده از پرداخــت هزینــه مصرفــی بــرق 
ــا ۱۳۹۸  ــال ۱۳۹۶ ت ــه زده از س ــترکان زلزل مش

ــتیم. هس
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس  کرمانشــاه،  اســتان  بــرق  نیــروی 
امیدعلــی مرآتــی در دیــدار بــا فرمانــدار ســرپل 
ذهــاب بــا هــدف بررســی و رفــع مشــکالت بــرق  
ــا  ــه زده افــزود: درصــدد هســتیم ت مناطــق زلزل
ــردم  ــت م ــن درخواس ــا ای ــت را ب ــت دول موافق

ــم. ــی کنی ــرده و آن را اجرای ــذ ک اخ
وی اظهــار داشــت: ایــن درخواســت مــردم در 

صــورت اجــرا، خدمــت بســیار بزرگــی از ســوی 
ــه زدگان خواهــد  ــه زلزل ــت تدبیــر و امیــد ب دول

بــود.
اســتان  بــرق  توزیــع  مدیرعامــل شــرکت 
و  تاســوعا  ایــام  از  بعــد  گفــت:  کرمانشــاه، 
عاشــورا انشــعابات مشــترکان در ســرپل ذهــاب 

ســاماندهی مــی شــود و کســانی کــه خواســتار 
انشــعاب هســتند بــرای خریــد اشــتراک بــه اداره 
ــت  ــرده و درخواس ــه ک ــتان مراجع ــرق شهرس ب
ــه  ــررات ب ــر مق ــا براب ــد ت ــه کنن ــود را ارای خ

ــود. ــیدگی ش ــا رس ــای آن ه ــت ه درخواس
وی گفــت: یکــی از مشــکالت حــوزه بــرق 
ــه  ــانی ب ــرق رس ــکالت ب ــع مش ــتان رف شهرس
تعــدادی از ســاکنان روســتای »برآفتــاب گلیــن« 
ــت.  ــده اس ــاذ ش ــات الزم اتخ ــه تصمیم ــود ک ب
همچنیــن قــرار شــد تعویــض ســیم هــای بــرق 
شهرســتان بــه ســیم خــود نگهــدار جدیــد بــرای 
جلوگیــری از قطــع شــدن بــرق شهرســتان در اثر 
ــیم  ــرقت س ــن س ــوادث و همچنی ــات و ح اتفاق

ــرق انجــام شــود. هــای ب
ــتان  ــدار شهرس ــا فرمان ــی نی ــدس جمال مهن
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 
ــه جــز  ــت و ب ــرار خواهــد گرف کار شهرســتان ق
مســتاجران تخریبــی تمــام انشــعابات غیرمجــاز 

قطــع مــی شــود.
ــزود:  ــاب، اف ــرپل ذه ــتان س ــدار شهرس فرمان
شهرســتان در حــال حرکــت بــرای رســیدن بــه 
ــه  ــرف بهین ــه مص ــتانداردهای الزم در زمین اس
بــرق و جلوگیــری از هــدر رفتــن انــرژی اســت.

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمانشــاه از حمایــت هــا و پیگیــری 
ــات  ــران و اقدام ــتی کارگ ــکالت معیش ــع مش ــت رف ــی در جه ــدس مرآت ــای مهن ه

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 
ــا و  ــتورالعمل ه ــوب دس ــنل درچارچ ــوب پرس ــب و مطل ــور مناس ــران و حض کارگ
ــر حفــظ اشــتغال باعــث  ــا، کــه عــالوه ب ــکل هــای بهداشــتی در شــرایط کرون پروت

رضایتمنــدی کارکنــان شــد تقدیــر نمــود.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه از 
تــالش هــا و همراهــی مهنــدس مرآتــی در برگــزاری مراســم 
ــود. ــر نم ــتان کرمانشــاه تقدی ــامانه گرمســیری اس ــاح س افتت

ــرق  ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاعی،  ــی از مس ــش حاتم ــدس نوربخ ــاه، مهن ــتان کرمانش اس
ــروی  ــع نی ــل شــرکت توزی ــای مدیرعام ــالش ه همراهــی و ت
بــرق اســتان کرمانشــاه در برگــزاری مراســم افتتــاح ۲۳ هــزار 
ــی  ــی نواح ــار در اراض ــت فش ــاری تح ــتم آبی ــار سیس هکت

ــل آورد. ــر بعم ــیری تقدی گرمس

مهندس مرآتی از رئیس اداره خدمات مشترکین امور
 توزیع برق شمال کرمانشاه تقدیر نمود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــرد  ــوه عملک ــرکت از نح ــل ش ــاه، مدیرعام ــتان کرمانش اس
ــوازم  آقــای شــاپور پایــدار در پیــدا شــدن اشــتباه ضریــب ل
ــه موجــب کاهــش  ــاک ک ــن ت ــری شــرکت روژی ــدازه گی ان
تلفــات انــرژی در واحــد ســازمانی و صرفــه و صــالح شــرکت 

ــر بعمــل آورد. ــد، تقدی گردی

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

افزایش افزایش ۵۵ درصدی مصرف برق کرمانشاه درصدی مصرف برق کرمانشاه

درصدد معافیت مناطق زلزله زده از پرداخت هزینه مصرفی برق هستیمدرصدد معافیت مناطق زلزله زده از پرداخت هزینه مصرفی برق هستیم

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

تقدیر رئیس سازمان جهاد تقدیر رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه از رئیس کشاورزی استان کرمانشاه از رئیس 

هئیت مدیره و مدیرعامل شرکتهئیت مدیره و مدیرعامل شرکت

تقدیر مدیرعامل شرکت از رئیس تقدیر مدیرعامل شرکت از رئیس 
اداره خدمات مشترکین اموراداره خدمات مشترکین امور
 توزیع برق شمال کرمانشاه توزیع برق شمال کرمانشاه
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پیام تبریک مدیرعامل پیام تبریک مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای غرب شرکت برق منطقه ای غرب 

به مهندس مرآتیبه مهندس مرآتی

پیام تبریک مدیرعامل پیام تبریک مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای شرکت آب منطقه ای 

کرمانشاه به مهندس مرآتیکرمانشاه 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، 
ــه و  ــالش خالصان بدینوســیله از  زحمــات  شــبانه روزی، ت
ــکاران آن  ــه هم ــی و مجموع ــش جنابعال ــات اثربخ اقدام
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  
ــع  ــرکت توزی ــرم ش ــکاران محت ــی هم ــی و تمام حضرتعال

نیــروی بــرق اســتان تبریــک عــرض مــی نمایــم. 

ششم شهریور ماه ۱۳۹۹
علی اسدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت برق منطقه ای غرب

جناب آقای مهندس مرآتی
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان

بــا ســالم و درود بــر 
عزیــزم   بــرادر  شــما 

ضمــن تســلیت ایــام 
و  ســرور  ســوگواری 
ســاالر شــهیدان حضــرت 
الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
و  یــاد  گرامیداشــت  و 
واال  شــهیدان  خاطــره 
ــر ،  ــی و باهن ــام رجای مق
ــه  ــب رتب ــیله کس بدینوس

ــر اســاس شــاخص هــای عمومــی در  شــانزدهمین  ــر ب برت
ــا  جشــنواره شــهید رجائــی اســتان در ســال ۱۳۹8 ، کــه ب
تــالش 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 

ــید   باش

بهرام درویشی 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

مهندس مرآتی اظهار داشت: مهندس مرآتی اظهار داشت: 

با موفقیت از پیک تابستان با موفقیت از پیک تابستان ۹۹۹۹ عبور کردیم عبور کردیم

غبارروبی گلزار شهدای کرمانشاه به مناسبت هفته دولتغبارروبی گلزار شهدای کرمانشاه به مناسبت هفته دولت

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در روز پنج شنبه برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در روز پنج شنبه 66 شهریور  شهریور ۹۹۹۹ در حوزه ستادی در حوزه ستادی

آییــن تحقــق برنامــه ۰۹۹ و عبــور موفــق از 
ــر  ــا حضــور وزی ــرق تابســتان ب اوج مصــرف ب
نیــرو و از طریــق ارتبــاط تصویــری بــا مناطــق 
ــرق  ــت ب ــش صنع ــز پای ــور در مرک ــرق کش ب

برگــزار شــد.
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب به گ
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، مهنــدس 
ــع  ــل شــرکت توزی ــی مدیرعام ــی مرآت امیدعل
ــه   ــا اشــاره ب نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه ب
آیینــی کــه بــه مناســبت عبــور موفــق صنعــت 
ــتان ۹۹  ــرق تابس ــرف ب ــرق از دوره اوج مص ب
ــل شــرکت  ــرو و مدیرعام ــر نی ــا حضــور وزی ب
ــرق و در  ــت ب ــش صنع ــز پای ــر در مرک توانی
ــا ســایر اســتانها  ــو کنفرانســی ب ــاط ویدی ارتب
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــت: ش ــد، گف ــزار ش برگ
بــرق اســتان کرمانشــاه باوجــود افزایــش تعداد 
مشــترکان توانســت متوســط میــزان خاموشــی 
هــا را کاهــش دهــد و ایــن مهــم بــا همــکاری 

ــر شــد. ــردم امکانپذی م
ــا  ــی ب ــر خاموش ــه دیگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــن شــرکت  ــار داشــت: ای ــم، اظه ــه نداری برنام
همچنیــن موفــق شــد، تلفــات بــرق در شــبکه 
هــای توزیــع را بــه رقــم زیــر ۱۳ درصــد 
ــای  ــزی ه ــه ری ــه برنام ــه ب ــاند و باتوج برس
صــورت گرفتــه ایــن رقــم تــا پایــان ســال ۹۹ 

ــد. ــی رس ــد م ــه ۱۱/8 درص ب

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اســتان کرمانشــاه بیــان کــرد: نــرخ خاموشــی 
ــه  ــبت ب ــال ۹8 نس ــاه در س ــتان کرمانش اس
ســال قبــل بــا کاهــش چشــمگیری  بــه عــدد 
ــر مشــترک  ــرای ه ــه در روز ب ۷۴صــدم دقیق
ــرخ  ــی کــه  ســال ۹۷ ن رســیده اســت در حال
خاموشــی اســتان کرمانشــاه 8۷صــدم دقیقــه 
در روز بــرای هــر مشــترک بــوده اســت. بــرای 
ســال ۹۹ هــدف گــذاری کاهــش خاموشــی به 
ازا هــر مشــترک ۶۳صــدم دقیقــه را در برنامــه 

داریــم.
پــروژه   بهره بــرداری  و  اجــرا  بــه  وی 

مشــترکین  جهــت  هوشــمند  کنتورهــای 
ــاره  ــتراک اش ــداد ۵۴۰۰ اش ــه تع ــدی ب دیمان
 ۵۰ بهره بــرداری  و  اجــرا  افــزود:  و  کــرد 
اســمارت  هــای  کنتــرل  پــروژه  اشــتراک 
کالســتر جهــت بازارچه هــای مــرزی از دیگــر 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــات ای خدم
ــکر از  ــا تش ــی  ب ــدس مرآت ــان، مهن درپای
حمایتهــای اســتاندار کرمانشــاه، از تــالش 
تمامــی مدیــران بخشــهای توزیــع برق اســتان 
کرمانشــاه و همچنیــن همــکاری خــوب صدا و 
ســیما و فعــاالن رســانه ای در عبــور موفــق از 

ــر کــرد. ــرق تابســتان تقدی پیــک ب

ــروی  ــع نی ــل شــرکت توزی ــا حضــور مدیرعام ب
ــران و  ــی از مدی ــاه و جمع ــتان کرمانش ــرق اس ب
معاونــان ایــن شــرکت و بــه مناســبت هفتــه 
ــهیدان  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــت و گرامیداش دول
رجایــی و باهنــر، گلــزار شــهدای شــهر کرمانشــاه 

ــد. ــانی ش ــی و عطرافش غبارروب
در ایــن مراســم باشــکوه، ضمــن قرائــت فاتحــه 
و تجدیــد پیمــان بــا آرمــان هــای واالی انقــالب، 
ــن  ــن ای ــون کف ــهدای گلگ ــامخ ش ــام ش ــه مق ب

ــد. ــرام ش ــتان ادای احت شهرس
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ــور  ــا حض ــت و ب ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
هــای  پــروژه  ذهــاب،  ســرپل  فرمانــدار 
برقرســانی و اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه 
ــا  ــاب، ب ــرپل ذه ــتان س ــرق شهرس ــای ب ه
ــال  ــون ری ــر ۱۳۲۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

ــورد. ــد خ کلی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــاه، در  ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
ــبکه  ــازی ش ــه س ــاح و بهین ــه اص افتتاحیی
بازگیــر«،  و  »کلینــه  روســتاهای  بــرق 
»ســراب ذهــاب«، »جابــری« و مجتمــع 
ســرپل  شهرســتان  »تپانــی«  روســتای 
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 
ــرق  ــع ب شــبانه روزی پرســنل شــرکت توزی
اســتان کرمانشــاه، گفــت: بــرق یکــی از 
حیاتــی تریــن نیازهــای روزمــره و از اصلــی 
تریــن زیرســاخت هــا بــرای ایجــاد اشــتغال، 
ــی  ــوب م ــادی محس ــق اقتص ــعه و رون توس

شــود.
امیدعلــی مرآتــی  ادامــه، مهنــدس  در 

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
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 ۴ کیلومتــر شــبکه 
ــت  ــتگاه پس ــک دس ــی، ی ــارضعبف هوای فش
ــر  ــر و ۳۰۰ مت ــت آمپ ــی ۲۰۰ کیلوول هوای
خــط شــبکه ۲۰ کیلوولــت هوایــی اصــاح و 

بهینــه شــده اســت.
ــاح و  ــای اص ــروژه ه ــتا پ ــن راس در همی
بهینــه ســازی شــبکه بــرق روســتای ســراب 
ذهــاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۵۰۰ میلیــون 

ریــال و اصــاح و بهینــه ســازی شــبکه 
بــرق روســتای جابــری بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــت. ــده اس ــام ش ــال انج ــون ری ۱۲۰۰ میلی

ــت  ــر معافی ــه پیگی ــد براینک ــا تاکی وی ب
هزینــه  پرداخــت  از  زده  زلزلــه  مناطــق 
مصرفــی بــرق مشــترکان زلزلــه زده از ســال 
۹۶ تــا ۹۸ هســتیم، گفــت: خوشــبختانه 
ــه مجتمــع  ــرق رســانی ب امــروز توانســتیم ب
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی را ب ــتای تپان روس
و  دهیــم  انجــام  ریــال  میلیــون   ۳۰۰۰
خدمــات دهــی ایــن شــرکت بــه مــردم ایــن 

شهرســتان ادامــه دارد.

ــا  ــت و ب ــه دول ــا گرامیداشــت هفت ــان ب همزم
ــران  ــرود، مدی ــدار شهرســتان جوان حضــور فرمان
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان کرمانشــاه و 
مدیرعامــل، معاونــان و همــکاران شــرکت توزیــع 
ــه  ــانی ب ــم برقرس ــاه مراس ــتان کرمانش ــرق اس ب
ــزه« بخــش کاشــی شهرســتان  روســتای »گوی

ــد. ــزار ش ــرود، برگ جوان
ــع  ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهنــدس  کرمانشــاه،  اســتان  بــرق  نیــروی 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــل ای ــی مدیرعام ــی مرآت امیدعل
اشــاره بــه ســختی هــای برقرســانی بــه روســتای 
ــخت  ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــزه، گف گوی
و صعــب العبــور بــودن ایــن روســتا، هیــچ 
پیمانــکاری حاضــر بــه اجــرای ایــن پــروژه نشــد 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــود ش ــه خ ــا اینک ت
اســتان کرمانشــاه آن را بــه صــورت امانــی اجــرا 

ــرد. ک
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی بی ــدس مرآت مهن
اینکــه تجهیــزات برقــی بــا خــودرو امــکان پذیــر 
نبــود، بــه ناچــار و بــا اســتفاده از نیــروی انســانی 
ــداث  ــت اح ــی جه ــر چوب ــه تی ــداد ۱۸ اصل تع
خــط فشــار متوســط حمــل و  تعــداد ۱۶ اصلــه 
ــز در ابتــدای مســیر جــاده ای  ــر ســیمانی نی تی
بــه کمــک جرثقیــل حمــل و نصــب گردیــد تــا 

ــط  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــا ۱۵۰۰ مت مجموع
ــردد. احــداث گ

ــه داد: جهــت احــداث خطــوط فشــار  وی ادام
ــداد ۲۸  ــز تع ــتا نی ــل روس ــی داخ ــف هوای ضعی
ــه کمــک نیــروی  ــی ۹ متــری ب ــه تیــر چوب اصل
انســانی بــه داخــل روســتا حمــل و نصــب 
ــر شــبکه فشــار  ــا ۱۱۰۰ مت ــا مجموع ــد ت گردی
ــک دســتگاه  ــن ی ــف احــداث گردد.همچنی ضعی
ترانســفورماتور ۵۰ کیلــووات آمپــر نیــز بــه 
داخــل روســتا حمــل و بــا رعایــت تمامــی 

ــد. ــب گردی ــور نص ــل مذک ــب در مح جوان
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 
ــن  ــزه در ای روســتای محــروم و ســخت گذر گوی
شــرایط ســخت همــراه بــا هزینــه بــاال نمــادی از 
ــوازن در  ــه و مت ــع عادالن ــانی و توزی خدمات رس

جغرافیــای کشــور اســت.
وی ضمــن تشــکر از خدمــات شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه، افــزود: بــا بــرق 

ــتاهای  ــام روس ــزه تم ــتای گوی ــه روس ــانی ب رس
بهــره  بــرق  نعمــت  از  جوانــرود  شهرســتان 

مندشــدند.
یوســفی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه فعالیــت 
و خدمــات دولــت امــروز چهــره مناطــق محــروم 
ــا فراهــم  بــه  ویــژه روســتاها دگرگــون شــده و ب
شــدن زیرســاخت ها در روســتا شــاهد مهاجــرت 
معکــوس روســتائیان بــه مناطــق روســتایی 

هســتیم. 
ــود  ــا وج ــد: ب ــادآور ش ــرود ی ــدار جوان فرمان
تنهــا  نــه  آمریــکا،  ظالمانــه  تحریم هــای 

ایــن  بــا  ســازندگی  و  تولیــد  چرخ هــای 
تحریم هــا متوقــف نشــده اســت امــا روز بــه روز 
ــای  ــور در عرصه ه ــعه کش ــد و توس ــاهد رش ش

ــتیم. ــف هس مختل
 همچنیــن عملیــات اجرایــی ســه طــرح 
برقرســانی بــه دکل »کانــی ســاالر روســتای 
ــهری و  ــرق ش ــبکه ب ــازی ش ــه س ــور«، بهین کل
ــدر  ــرق فی ــازی ب ــاح و بهینه س ــتایی و اص روس
 ۱۰۰ و  میلیــارد   ۲۱ اعتبــار  بــا  »کاشــی« 

ــد. ــاز ش ــز آغ ــال نی ــون ری میلی

همزمان با هفته دولت صورت گرفتهمزمان با هفته دولت صورت گرفت؛ ؛ 

پروژه های برق رسانی و اصالح و بهینه سازی برق شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شدندپروژه های برق رسانی و اصالح و بهینه سازی برق شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شدند

با وصل شدن روستای صعب العبور »گویزه« به شبکه برق تمامی روستاهای جوانرود برقدار شدندبا وصل شدن روستای صعب العبور »گویزه« به شبکه برق تمامی روستاهای جوانرود برقدار شدند

*هادی نوروزی سردبیر روزنامه باختر
کــه  روزهــا  ایــن 
بیــداد  هــوا  گرمــاي 
مــي کنــد و ویــروس 
هــم  کرونــا  منحــوس 
را  حالمــان  بدجــور 
گرفتــه، تصــور اینکه آب 

و احیانــا بــرق هــم قطــع شــود، همچون کابوســي وحشــتناك 
ــل تصــور اســت. کافیســت چشــم هایتــان را  برایمــان غیرقاب
بســته و تصــور کنیــد کــه در ایــن ایــام گــرم ســال، هــر روز 
ــر  ــا س ــان ت ــال کســب و کارت ــه دنب ــرون زده و ب ــه بی از خان
ــک مشــکل  ــا هــزار و ی ــري ب ــش و درگی ظهــر مشــغول چال
ــد و پــس از تحمــل چنیــن روز طاقــت فرســایي،  ــره ای روزم
مــي خواهیــد بــه خانــه بازگشــته و ضمــن شســتن دســتهاي 
ــر، اندکــي از  ــاد خنــک کول ــر ب ــا( زی ــه کرون ــوده ب ــا آل )احیان
ــي  ــدي م ــال ناامی ــا در کم ــد. ام ــه بکاهی خســتگي کار روزان
بینیــد کــه آب قطــع اســت و البتــه برقــي هــم بــراي روشــن 
کــردن کولــر هــم وجــود نــدارد و اگــر آپارتمــان نشــین هــم 
هســتید، بــا قطــع بــودن بــرق آسانســور بایــد تمــام پلــه هــا 
ــا همچــون کابوســي زجــرآور  ــه اینه ــه هم ــد ک را طــي کنی
مــي مانــد. امــا خوشــبختانه امســال تــا بــه امــروز قطعــي آب 
و یــا بــرق بــه صــورت برنامــه ریــزي شــده را نداشــته ایــم کــه 
قطعــا جــاي شــکرش باقــي اســت و البتــه مــا روزنامــه نــگاران 
کــه معمــوال همیشــه آمــاده ایــم کــه نقــد کــرده و مدیــران را 
مــورد انتقــاد خــود قــرار دهیــم، فکــر مــي کنــم بــي انصافــي 
باشــد کــه اگــر عملکــرد مثبتــي از مدیــر و یــا مدیرانــي مــي 
بینیــم از آنهــا یــاد نکنیــم. قطعــا مدیریــت مهنــدس مرآتــي 
در شــرکت بــرق اســتان مصــداق بــارز یــک عملکــرد مثبــت 
ــي  ــه م ــر آن صح ــاهیان ب ــب کرمانش ــا اغل ــه قطع ــت ک اس
ــاي  ــن روزه ــتان، در ای ــت اس ــره ۲۰ مدیری ــذا نم ــد. ل گذارن
گــرم کرونایــي را بــه مهنــدس مرآتــي اختصــاص مــي دهیــم.
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در نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با اصحاب رسانه:در نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با اصحاب رسانه:

۳۸۳۸ پروژه در حوزه توزیع برق استان کرمانشاه افتتاح شد پروژه در حوزه توزیع برق استان کرمانشاه افتتاح شد
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت و تجلیــل 
از خبرنــگاران، نشســت خبــری مهنــدس امیــد علــی 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــی مدیرعام مرآت
ــزار شــد. ــا اصحــاب رســانه برگ اســتان کرمانشــاه ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع 
ــی  ــدس مرآت ــاه، مهن ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب نی
در جمــع اصحــاب رســانه بــا تبریــک هفتــه دولــت و 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر 
ــت:  ــار داش ــرم اظه ــاه مح ــلیت م ــن تس و همچنی
ــه  ــتیم ب ــاهی توانس ــترکین کرمانش ــک مش ــا کم ب

ــم. ــور کنی ــال ۹۹ عب ــک س ــامتی از پی س
وی گفــت: از مشــترکین، همــکاران شــرکت و 
ــر  ــرب بخاط ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــوص ش بخص
ــترکان  ــه مش ــب ب ــوب و مناس ــانی خ ــات رس خدم
ــا اقدامــات خــود  ــم کــه ب ــر و تشــکر مــی نمای تقدی
ــا در ســال جــاری خاموشــی برنامــه  باعــث شــدند ت

ــیم. ــته باش ــده نداش ــزی ش ری
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
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.
ــد  ــترکان جدی ــداد مش ــه تع ــی ب ــدس مرآت مهن
ــزار ۵۹۴  اشــاره کــرد و گفــت: در ســال جــاری ۶ ه
مشــترک جدیــد بــه مشــترکان اســتان اضافــه شــده 
اســت و عملیــات برقرســانی نیــز بــه ۶ روســتا انجــام 

شــده اســت.
ــان  ــدت زم ــاری م ــال ج ــت: در س ــان داش وی بی
ــدا  ــته کاهــش پی ــال گذش ــه س خاموشــی نســبت ب
ــد  ــم درص ــک و نی ــز ی ــرژی نی ــات ان ــرده و تلف ک

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام

کرمانشــاه تاکیــد داشــت: حــدود ۱۷ هــزار دســتگاه 
ترانســفور ماتــور بــرق در شــبکه توزیــع اســتان 
کرمانشــاه نصــب شــده و پیــک ســال گذشــته ۷۳۹ 
ــه  ــدار ب ــن مق ــه در ســال جــاری ای ــود ک ــگاوات ب م

ــید. ــگاوات رس ۷۹۶ م
ــتان  ــترکین اس ــد مش ــدود ۸۳ درص ــزود: ح وی اف
تعرفــه خانگــی دارنــد و ۳.۵ درصــد تعرفــه عمومــی، 
تعرفــه کشــاورزی یــک درصــد و همچنیــن ۴/. 

ــد. ــی دارن ــه صنعت ــتان تعرف ــترکین اس مش
ــه  ــا مقایس ــه ب ــت: در رابط ــی گف ــدس مرآت مهن
ــا کشــور در مصــرف  میانگیــن ســهم مصــرف بــرق ب
ــه  ــتیم، ب ــر هس ــوری باالت ــن کش ــی از میانگی خانگ
ــن مصــرف کشــوری ۳۴ درصــد  ــه میانگی طــوری ک
ــی ۴۲  ــه خانگ ــرف تعرف ــتان مص ــا در اس ــت ام اس
درصــد اســت و تعرفــه عمومــی نیــز دو برابــر مصــرف 

ــم. ــتان داری ــور را در اس کش
ــدود  ــر ح ــنایی معاب ــورد روش ــه داد؛ در م وی ادام
دو برابــر میانگیــن کشــوری مصــرف بــرق داریــم کــه 
ــنایی  ــرای روش ــه ب ــد ک ــی ده ــان م ــود نش ــن خ ای

ــل هســتیم. ــژه ای قائ ــر اهمیــت وی معاب
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
کرمانشــاه در مــورد وصــول مطالبــات مشــترکان 
ــدن  ــپری ش ــد از س ــت: بع ــار داش ــاهی اظه کرمانش
ــا  ــا ت ــض ه ــت قب ــرای پرداخ ــه ب ــه ماه ــت س فرص
آخــر اردیبهشــت مــاه بخاطــر کرونــا امیدواریــم 
ــع  ــه موق ــود را ب ــای خ ــض ه ــز قب ــترکان عزی مش
پرداخــت نماینــد چراکــه از وصــول همیــن پرداخــت 
ــه  ــرق، توســعه اصــاح و بهین ــه شــبکه ب هاســت ک

ــود. ــی ش ــازی م س
وی ادامــه داد: مطالبــات شــرکت از مشــترکین 
اســتان حــدود ۱۵۰ میلیــارد تومــان مــی باشــد کــه 
۵۰ درصــد از ایــن مطالبــات متعلــق بــه ادارات دولتی 

می باشد.
آوری  جمــع  بــا  رابطــه  در  مرآتــی  مهنــدس 
انشــعابات غیرمجــاز گفــت: ســرقت انــرژی خســاراتی 
بــه شــبکه وارد کــرده و حتــی بــرای خــود اســتفاده 
کننــدگان نیــز مشــکاتی از قبیــل بــرق گرفتگــی بــه 

ــی آورد. ــود م وج
ــاه  ــهر کرمانش ــزود: در ش ــه اف ــن رابط وی در همی
میانگیــن ســرقت هــا در طــول روز ۱۰ تــا ۱۵ ســرقت 
ــا در ترانــس  مــی باشــد کــه ایــن ســرقت هــا عمدت
ــن  ــرد و در ای ــرق صــورت مــی گی ــل هــای ب ــا کاب ی
میــان تعــدادی از ســارقان نیــز دچــار بــرق گرفتگــی 

مــی شــوند.
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
کرمانشــاه افــزود: در حــال حاضــر بــا همــکاری 
نیروهــای انتظامــی، ســپاه و همچنیــن شــیفت هــای 
ــه  ــا ب ــرقت ه ــزان س ــرکت، می ــکاران ش ــبانه هم ش
طــور محسوســی کاهــش یافتــه اســت و هــم اســتانی 
ــه بعــد  ــز بخصــوص از ســاعت ۱۲ شــب ب هــای عزی
ــس  ــاالی تران ــه ب ــد ک ــردی را مشــاهده کردن ــر ف اگ
ــه  ــوده بافاصل ــرقت ب ــغول س ــا مش ــد ی ــرق باش ب

بــا پلیــس ۱۱۰ یــا شــماره )حــوادث و اتفاقــات 
بــرق(۱۲۱ تمــاس بگیرنــد.

وی گفــت: در اســتان ۲ هــزار ۵۳۹ روســتای برقــرار 
ــه بیشــتر از ۹۹ درصــد از روســتاهای  وجــود دارد ک
از  برخــی  در  حتــی  و  هســتند  برقــدار  اســتان 
ــز  ــوار نی ــر از ۷ خان ــای کمت ــا خانواره ــتاهایی ب روس

ــت. ــه اس ــام گرفت ــانی انج ــرق رس ب
ــام  ــت: تم ــان داش ــه بی ــی در ادام ــدس مرآت مهن
مســکن مهرهــای اســتان از نظــر خدمــات بــرق 
رســانی بــه طــور کامــل تحــت پوشــش نعمــت بــرق 
ــات را  ــن خدم ــر ای ــد و شــرکت توانی ــه ان ــرار گرفت ق

ــت. ــام داده اس انج
وی افــزود: در ســال جــاری پیــک بــار اســتان 
ــک  ــه پی ــت ک ــته اس ــد داش ــد رش ــدود ۵ درص ح
ــوده  ــاه ب ــرداد م ــتان در روز ۸ م ــرق اس ــرف ب مص
اســت کــه ۸۷۶ مــگاوات بــرق مصــرف شــده اســت.

وی در پایــان گفــت: در هفتــه دولــت ۳۸ پــروژه بــا 
مبلغــی بالــغ بــر ۳۳ میلیــارد تومــان بــه بهره بــرداری 
ــروژه  ــام طــول ســال پ ــه در تم ــه البت ــی رســد ک م
هــای دیگــری نیــز بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
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ــه  ــاه در زمین ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ش
شــاخص هــای عمومــی ســال ۱۳۹۸ در جشــنواره شــهید رجایی 

ــز رتبــه برتــر شــد. اســتان، حائ
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان کرمانشــاه؛ شــانزدهمین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان 
بــا حضــور اســتاندار کرمانشــاه و بــا معرفــی دســتگاه هــای برتــر 

ــت اســتانداری برگــزار شــد. در سرســرای شــهدای دول

جشــنواره شــهید رجایــی بــر اســاس شــاخص های اختصاصــی 
ــی  ــتان ارزیاب ــی اس ــتگاه های اجرای ــرد دس ــی در عملک و عموم
ــرد  ــه عملک ــوط ب ــه شــاخص های اختصاصــی مرب ــود ک ــی ش م
ــر اســاس  ــه ب ــای محول ــرای ماموریت ه ــی در اج ــتگاه اجرای دس

ــت. ــی و ... اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــعه، سیاس ــناد توس اس
ــه؛  ــم شــش محــور از جمل ــی ه ــورد شــاخص های عموم در م
توســعه دولــت الکترونیــک، اصــاح ســاختار ســازمانی، مدیریــت 
ــامت  ــا س ــب و کار، ارتق ــای کس ــود فض ــانی، بهب ــرمایه انس س
ــرای  ــرد ب ــت عملک ــام مدیری ــتقرار نظ اداری و پاســخگویی و اس
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــتگاه های اجرای ــرد دس ــی عملک ارزیاب
اســت کــه در ایــن جشــنواره مجموعــا ۶۵ دســتگاه اجرایــی بــرای 

حضــور اعــام آمادگــی کــرده بودنــد.
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در ایــن 
جشــنواره در زمینــه شــاخص هــای عمومــی موفــق شــد 
ــدس  ــد و مهن ــب نمای ــرکت کس ــن ۶۵ ش ــر را از بی ــه برت رتب
ــر  ــه برت ــس رتب ــر و تندی ــوح تقدی ــد اســتاندار کرمانشــاه ل بازون

شــاخص های عمومــی را بــه مهنــدس  امیــد علــی مرآتــی ریــس 
هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ایــن شــرکت اهــدا کــرد.

در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه:در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه:  

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه رتبه برتر را کسب کردشرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه رتبه برتر را کسب کرد



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

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه منصوب شدبرق استان کرمانشاه منصوب شد

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

از نفرات برتر مسابقات ماه مبارک رمضان تقدیر شداز نفرات برتر مسابقات ماه مبارک رمضان تقدیر شد

تقدیر رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تقدیر رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان از مدیرعامل شرکتاستان از مدیرعامل شرکت

*صاحب امتیاز: شرکت توزیع نیروی برق
 استان کرمانشاه

*تهیه، جمع آوری و اجرا: دفتر روابط عمومی
امجدیان  شهید  خیابان   - کرمانشاه  *نشانی: 

)روبروی میدان بار کرمانشاه(

*شماره تلفن : ۰۸۳-۳۸۲۳۵۱۵۹-۶۲    
نمابر : ۰۸۳-۳۸۲۳۵۱۵۷

info@kpedc.ir :آدرس پست الكترونيكي* 
 *پست الكترونيكي مدير تارنما:

 m.borzouei@kpedc.ir 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إَِذا َمــاَت الَْعالـِـُم ثُلـِـَم فـِـی اْلِْســَاِم ثُلَْمــٌة 
َها َشــْیٌء إِلـَـی يـَـْوِم الِْقَياَمــِة. َل يَُســدُّ

رحلــت روحانــی انقابــی و وحــدت 
ســنت  اهــل  جمعــه  امــام  آفريــن 
کرمانشــاه؛ ماموســتا مــا محمــد محمدی 
ــراز  ــن اب ــر گرديد.ضم ــم و تاث موجــب تال
همــدردی بــا اهــل بيــت مكــرم و جميــع 

دوســتداران ايــن عالــم وارســته،اين ضايعه 
را بــه عمــوم مــردم کرمانشــاه و خصوصــا 
مــردم متديــن اهــل ســنت تســليت گفتــه 
و از درگاه خداونــد ســبحان بــرای ايشــان 
غفــران و آرامــش ابــدی مســالت مــی 

ــم.  نماي
اميد علی مرآتی

ــروی  ــع ني ــرکت توزي ــل ش ــر عام مدي
ــاه  ــتان کرمانش ــرق اس ب

ــل  ــی مديرعام ــدس مرآت ــا حضــور مهن ب
اســتان  بــرق  نيــروی  توزيــع  شــرکت 
ايــن  مديــران  و  معاونيــن  و  کرمانشــاه 
ــاون  ــه مع ــم و معارف شــرکت جلســه تكري
بهــره بــرداری و ديســپاچينگ برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
ــاه،  ــتان کرمانش ــرق اس ــروی ب ــع ني توزي
داريــوش  مهنــدس  از  جلســه  ايــن  در 
ــرداری  ــره ب ــين به ــاون پيش ــوری مع منص
ــر شــد  ــن شــرکت تقدي و ديســپاچينگ اي
ــوان  ــه عن ــور ب ــژن ملک پ ــدس بي و  مهن
ــی  ــت معرف ــن معاون ــد اي ــت جدي سرپرس

ــد. گردي

در ادامــه، بــا احــكام جداگانــه ای ازســوی 
ــره  ــت مدي ــس هيئ ــی رئي ــدس مرآت مهن
ــاه،  ــتان کرمانش ــرق اس ــع ب ــرکت توزي ش
ــه عنــوان سرپرســت  مهنــدس منصــوری ب
ــی  ــور اجراي ــل در ام ــام مديرعام ــم مق قائ
و مهنــدس محمــد مــرادی ميانكوهــی بــه 
عنــوان مشــاور مديرعامــل در حــوزه بهــره 

ــرداری منصــوب شــدند. ب
همچنيــن خانــم الهــه نيــک ســيما 
ضمــن حفــظ پســت ســازمانی بــه عنــوان 
ــزی  ــه ري ــوزش و برنام ــت دفترآم سرپرس
نيــروی انســانی ايــن شــرکت منصوب شــد.

ــر  ــر بازرســی شــرکت تواني ــرکل دفت ــا پيشــنهاد مدي ب
طــی حكمــی از ســوی مهنــدس مرآتــی مديرعامــل 
ــازرس  ــوان ب ــه عن ــوه ب ــن يل ــدس محس ــرکت، مهن ش
ــام و موقعيــت  ــا رشــوه و ســوء اســتفاده  از مق ــارزه ب مب

اداری منصــوب شــد.
ــروی  ــع ني ــرکت توزي ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــرق اســتان کرمانشــاه؛ در جلســه شــماره ۱۰۰ کميتــه 
ــرق  ــت ب ــردم صنع ــق م ــت از ح ــامت اداری و صيان س
ــوان  ــه عن ــال ب ــه س ــدت س ــه م ــوه ب ــن يل ــای محس آق
ــام و  ــتفاده  از مق ــوء اس ــوه و س ــا رش ــارزه ب ــازرس مب ب
ــتان  ــرق اس ــروی ب ــع ني ــرکت توزي ــت اداری ش موقعي

ــد. ــوب ش ــاه منص کرمانش

از ســوی شــورای فرهنگــی شــرکت مســابقه روزه اولــی هــا، عفــاف و حجــاب و دعــوت 
بــه نمــاز برگــزار شــد و از نفــرات برتــر تقديــر شــد.

بــه گــزارش دبيــر شــورای فرهنگــی شــرکت؛ بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان يــک 
دوره مســابقات فرهنگــی تحــت عنــوان روزه اولــی هــا، حجــاب و عفــاف و دعــوت بــه نماز 
در بيــن فرزنــدان همــكار شــرکت برگــزار گرديــد کــه بــه نفــرات برتــر بــه شــرح ذيــل 

هدايايــی اهــدا شــد.
در بخــش روزه اولــی هــا؛ تانيــا فرزنــد محمــد کريمــی، درســا فرزنــد خانــم مــرادی، ثنــا 
فرزنــد مجتبــی يــاری، نازنيــن زهــرا فرزنــد شــريفی و ســايدا فرزنــد خانــم بالــی، در بخش 
دعــوت بــه نمــاز نيــز اســداهلل پــاک نهــاد، مريــم منصــوری، ســحر دهنــوی، ســميه بالــی 
و فاطمــه مــرادی بــه عنــوان نفــرات برتــر شــناخته شــدند و در نهايــت در بخــش عفــاف 

و حجــاب خانــم هــا بهنــاز عليــزاده و زهــرا محمــدی رتبــه هــای برتــر را کســب کردنــد.

ــات  ــی تبليغ ــورای هماهنگ ــس ش ريي
ــدس  ــاه از مهن ــتان کرمانش ــامی اس اس
توزيــع  شــرکت  مديرعامــل  مرآتــی 

ــود. ــر نم ــتان تقدي ــرق اس ــروی ب ني
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرق اســتان کرمانشــاه؛  ــروی ب ــع ني توزي
و  از مســاعدت هــا  عبــاس ســروری 
تــاش هــای دلســوزانه مهنــدس مرآتــی 
ــای  ــبت ه ــم و مناس ــزاری مراس در برگ
انقابــی  و  عمومــی  سياســی،  ملــی، 
ــامی در  ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
حيطــه فعاليــت هــای ايــن نهــاد مقــدس 

ــود. ــكر نم ــر و تش ــه تقدي صميمان
ــه  ــع و لحظ ــه موق ــدام ب ــت: اق وی گف
ــكاری  ــون هم ــورا مره ــن ش شناســی اي
و  پــاک  نيــات  و  دلســوزانه  هــای 

چــون  طينتانــی  پــاک  خداپســندانه 
گرانقدرتــان  همــكاران  و  حضرتعالــی 
بــوده و ان شــااهلل در ادامــه را نيــز هميــن 

ــود. ــد ب خواه
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