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مامی خواهیم بهترین شرکت توزیع نیروی برق کشورباشیم

توسعه فعالیت های 
تحقیقاتی وانجام اقدامات 
نوآورانه درکنارانجام دقیق 

وظایف سازمانی

برگزاری 4 دوره 
آموزشیـ  توجیهی 

»سیستم های 
مدیریتی«

تشریح برنامه
و اقدامات کاهش تلفات 

درجهت تحقق 
هدف سال 97

بررسی نتایج پروژه 
سنجش رضایت مشترکین

و استقرار میز خدمت
درحوزه شهرستان ها

افتتاح پروژه اتوماسیون شبکه های 
توزیع برق درشهرستان تربت جام

برگزاری سمینارنظام پیشنهادها،مهارت ها
وفنون خالقیت وارائه پیشنهاد 
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اتوماسیون شبکه های توزیع برق که 

بومی  و  ملی  سامانه  از  استفاده  با 

برای اولین بار در دهه هشتاد و با همکاری 

استان  بــرق  نیروی  توزیع  توسط  دانشگاه 

و  شد  ــدازی  ان راه  و  تولید  رضــوی  خراسان 

نیروی  تــوزیــع  شرکت های  از  تــعــدادی  در 

و بهره برداری  نیز مورد استفاده  برق کشور 

مقامات  و  مسئولین  حضور  با  گرفت،  قــرار 

معاونین  از  تعدادی  و  جام  تربت  شهرستان 

رسید.   بـــرداری  بهره  به  شرکت  مــدیــران  و 

مراسم  در  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به 

افتتاحیه که در محل...   ادامه درصفحه2

نظام  کمیته  مــصــوبــه  ــای  ــت راس در 

منظور  به  کارکنان،  پیشنهادهای 

برنده  پیش  مهارت های  و  مفاهیم  با  آشنائی 

نظام مشارکت کارکنان در سطوح مدیران و 

کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان رضوی سمینار دو روزه ای در قالب 

نظام  »معرفی  عــنــوان  بــا  آمــوزشــی  کــارگــاه 

پیشنهادها، مهارت ها و فنون خالقیت و ارائه 

راد  الهی  فتح  سعید  دکتر  توسط  پیشنهاد« 

توزیع  پیک  خبرنگار  گزارش  به  شد.  برگزار 

مهندس علی رحیمی مدیر دفتر تحقیقات با 

ادامه درصفحه2 اعالم این خبر گفت:  ...  

یادمرگ وپرهیزکاری
ای مـردم ! از خـدایی بترسیـد كه اگر سخـنی 
گویید می شنود واگر پنهان دارید می دانـد 
و برای مرگی آمـاده بـاشید كه اگر از آن
فراركنید شما را می یابد و اگر برجای 
خود بمانیـد شمـا را می گیرد و اگـر
فراموشش كنیدشما را ازیادنبرد.

و  کند  می  دیکته  آدم ها  برای  را  سختی  مشق های  گاهی  سرنوشت 

سیاهی قلمش را طوری بر صفحه زندگی می غلطاند که گاهی باور 

آن برایمان سخت می شود. اما وقتی پای آزمایش الهی در میان باشد، 

رضـایت خداونـد را مشق می کنیم و از عـمق وجـودمـان  می نویسیـم: 

ان اهلل مع الصابرین

پوریاو پریای عزیز
مصیبت درگذشت پدرعزیزتان

مهندس سیدجوادحسینی
جانمان را از اعماق وجود متأثر کرد و غم سنگینی بر دلمان نشاند. 

از صمیم قلب درگذشت همکار و دوست خوبمان را به شما، به مادر 

از درگاه خداوند  و  فداکار و سایر عزیزانتان تسلیت عرض می کنیم 

متعال برایتان بهترین ها را آرزومندیم. دعا می کنیم در سایه لطف 

آن عزیز سفرکرده، همت و تالش خودتان و الطاف خداوند متعـال، 

آینـده ای روشن همـراه با خیر و برکـت در انتـظـارتـان باشـد!

یادش گرامی ونامش جاودانه باد

DMR راه اندازی شبکه رادیو بیسیم دیجیتال
و  ارتباطی  شبکه  عمر  افزایش  با 

بیسیم  شبکه های  عملکرد  افــت 

ــه تــغــیــیــرات گــســتــرده و  آنـــالـــوگ، نــیــاز ب

بروزآوری تجهیزات بیش از پیش احساس 

توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به  شد.  می 

مسئول  کارشناس  دبــاغ  مهدی  مهندس 

و  شبکه  اتــومــاســیــون  و  مــکــانــیــزاســیــون 

با  گــفــت:  خبر  ایــن  ــالم  اعـ ــا  ب تجهیزات 

پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی دیجیتال 

سیستم های  ارتقای  اخیر،  سال های  در 

قرار  بررسی  ــورد  م دیجیتال  به  آنــالــوگ 

آنالوگ  ارتباطات  از  گــذار  طرح  و  گرفت 

چناران  شهرستان  در  و  تهیه  دیجیتال  به 

شد.  انجام  کار  پایلوت  عنوان  به  گلبهار  و 

با  دیجیتال  نوین  ارتباطات  افـــزود:  وی 

افزودن قابلیت های فراوان از جمله جبران 

فرکانسی، امکان تماس خصوصی بر روی 

یک کانال، ارسال و دریافت دیتا، پیامک و 

GPS و... کمک شایانی به بهبود ارتباطات 

برای  مخابراتی  خدمات  کیفیت  افزایش  و 

همکاران نمود.

و  ــدا  صـ کیفیت  افـــزایـــش  در  تــغــیــیــرات 

بیسیم  شبکه  بیشتر  پــوشــش  همچنین 

همکاران  بـــرای  مزیت ها  بزرگترین  از 

بود  گلبهار  و  چناران  برق  شبکه  عملیاتی 

که منعکس نیز گردید.
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افتتاح پروژه اتوماسیون شبکه های 
توزیع برق درشهرستان تربت جام

برگزاری سمینارنظام پیشنهادها، مهارت ها 
وفنون خالقیت وارائه پیشنهاد 

ادامه از صفحه1( این سمینار در 4 نشست تخصصی طی دو روز با حضور 
مدیران برق شهرستان ها و مدیران ستادی و تعدادی از کارکنان که در ارائه 

پیشنهاد و ثبت آن پیشگام بوده اند در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید. 

وی افزود: با توجه به اینکه نظام پیشنهادها فراتر از یک فرآیند و سیستم است در 

این سمینار به معرفی ارکان و مواهب نظام پیشنهادها، ابعاد و ویژگی های رویکرد 

و  پیشنهادها  نظام  در  مدیران  نقش  و  بررسی  در  رایج  خطاهای  و  ضعف ها  نوین، 

و  حقیقی  مثال های  همراه  به  پیشنهادها  کنندگان  بررسی  از  انتظارات  مهم ترین 

از  بر شروع  تاکید  پرداخته شد.  مشارکت پرشور حاضرین در نشست های مختلف 

خود و ثبت ایده در دفترچه ایده و پرداختن به آن و در ادامه ثبت در سامانه نظام 

پیشنهادها یکی از بحث های مهمی بود که در نشست سوم به همراه اصول مدیریت 

خالق،  افراد  ویژگی های  و  عادات  و  نگرش ها  معرفی  و  خالقیت  برای  یادگیری 

ایده  عنوان   100 از  بیش  تعداد  و  گردید  مطرح  پیشنهاد  صحیح  مفهوم  شناخت 

توسط حضار ارائه و مقرر شد در اولین فرصت تبدیل به پیشنهاد و در سامانه ثبت 

گردد.  

الزم به ذکر است در ادامه این سمینار با حضور مدیریت عامل و اعضای کمیته نظام 

پینشهادها، پس از ارائه گزارش فعالیت های انجام شده توسط دبیر کمیته با اهداء 

لوح سپاس از تعداد 14 نفر از برگزیدگان تقدیر گردید. همچنین مهندس مزینی 

طی سخنان کوتاهی بر استفاده از راه کارهای نوین و تسریع در بررسی، تصویب و 

عملیاتی شدن پیشنهادهای ارزنده و بهتر شدن مسیر نظام پیشنهادها تاکید نمود.

اخذمجوزبهره برداری فرکانس های 
جدید VHF با توسعه زیرساخت ها

ــل  ــداخـ ــالت تـ ــکـ ــشـ مـ

در  بیسیمی  ارتباطات 

کمبود  دلیل  به  استان  سطح 

این  تا  گردید  باعث  فرکانس 

تنظیم  ســازمــان  بــه  چالش ها 

رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 

مجوز  اتمام  با  و  گردد  منعکس 

 ،VHF فرکانس  ــرداری  ب بهره 

طرحی جدید از ساختار و زیربنای ارتباطی شرکت 

تهیه گردید.

دباغ  مهندس  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به 

اتوماسیون  و  مکانیزاسیون  مسئول  کارشناس 

با  گــفــت:   خبر  ــن  ای ــالم  اع بــا  تجهیزات  و  شبکه 

مصوبه  با  توانستیم  گرفته  انجام  پیگیری های 

کمیته واگذاری فرکانس کشور 2 فرکانس جدید، 

1 تکرار کننده و 85 ایستگاه ثابت عملیاتی جدید 

به مجوز بهره برداری فرکانس شرکت اضافه کنیم 

که این مجوز تاثیر بسیاری در توسعه زیرساخت ها 

بهبود  باعث  و  گذاشته  استان  تــداخــالت  رفــع  و 

ارتباطات بیسیم و خدمت رسانی 

بهتر به مشترکان می گردد.

طــرح   تــهــیــه  از  همچنین  وی 

ارتباطی  شبکه  ــازی  سـ بهینه 

افق  با  عملیات  و  اتفاقات  مراکز 

با  افـــزود:  و   داد  خبر  ساله   10

و  مــوجــود  چالش های  بــه  توجه 

رادیویی  شبکه  ارتباطات  آینده  

در  عملیاتی  مراکز  توسعه  قبیل  از   VHF بیسیم 

ناحیه  دیسپاچینگ  مراکز  ایجاد  دست،  دور  نقاط 

مشکالت  ترین  مهم  همچنین  و  اســتــان  در  ای 

پوشش  عدم  شامل   VHF ارتباطات  سیستم های 

فرکانسی  تداخالت  بــروز  و  جغرافیائی  مناسب 

شبکه  بازبینی  شامل  کاملی  طرح  تا  گردید  باعث 

موجود ارتباطی و راهکارهای توسعه و بهینه سازی 

ارتباطات تهیه گردد. این طرح با افقی 10 ساله از 

طرح های آینده شرکت تهیه گردیده است و شامل 

و  سیار  ارتباطات  شرکت،   عملیاتی  مراکز  تمامی 

بحران شرکت می باشد. 

درون  تحقیقاتی  فعالیت های  توسعه 

علمی  نوآورانه  فعالیت های  و  سازمانی 

کنفرانس های  در  فعال  مشارکت  و  کاربردی    –

مهمترین  از  المللی،  بین  و  داخلی  تخصصی 

رویکردهای شرکت در جهت ارتقاء سطح علمی 

کارکنان و فراهم نمودن بستر مناسب برای ارائه 

و پیاده سازی ایده ها و نظرات نوآورانه همکاران  و 

انتشار آن ها می باشد.

»مدل  عنوان  با  وحیدی  مهندس  مقاله  پذیرش 

با  بــرق  توزیع  شرکت های  در  دارایـــی  مدیریت 

درنظر گرفتن الگوی تفکر استراتژیک و حاکمیت 

تــوزیــع  المللی  بــیــن  کــنــفــرانــس  در  شــرکــتــی« 

در  مقاله ها  سایر  و   )cired2019(بــــرق نیروی 

کنفرانس های ملی با تالش داوطلبانه همکاران، 

دانش  مرزهای   در  حضور  و  توانمندی  از  نشان 

تسهیل  تحقیقات،  دفتر  نقش  و  بــوده  تجربه   و 

بهبود   و  دقیق  انجام  کنار  در  نوآورانه  اقدامات 

وظایف سازمانی می باشد.

با  شرکت  تحقیقات  دفتر  مدیر  رحیمی  مهندس 

توزیع  شرکت  کارکنان  گفت:  مطلب  این  بیان 

نیروی برق استان خراسان رضوی با سابقه دیرین 

و درخشان حضور در کنفرانس های معتبر و ارائه 

در  قبولی  قابل  سهم  کاربردی،  و  علمی  مقاالت 

ارتقاء سطح کمی و کیفی کنفرانس ها داشته اند 

با تحصیالت  با توجه به حضور نیروهای جوان  و 

عالیه و عالقه مند به پیشرفت و همچنین رویکرد 

از  حمایت  در  شرکت  ارشــد  مــدیــران  مناسب 

طرح های پژوهشی با تدوین دستورالعمل »روش 

اختصاص  و  محور  پژوهش  فعالیت های  اجرایی 

کمی  بهبود  شاهد  قطعًا  انگیزشی«،  پاداش های 

بود.  خواهیم  رو  پیش  علمی  مجامع  در  کیفی  و 

وی با اشاره به ضرورت اقدامات بهبود دهنده در 

مشارکت  از  محور  پژوهش  فعالیت های  ساختار 

تعداد 119 نفر از کارکنان شرکت توزیع نیروی 

گذشته  ســال  از  رضـــوی   خــراســان  استان  بــرق 

تاکنون،  در ارائه مقاله و در نهایت ارسال تعداد 

59 مقاله جهت داوری به  دبیرخانه کنفرانس ها 

اشاره کرد که پس از داوری و اعالم نظر دبیرخانه 

علمی کنفرانس های مورد حمایت شرکت توانیر،  

تعداد 28 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است که  

علمی  مدل های  با  کاربردی  اقدامات  دستاورد 

توسط نویسندگان مقاله ها می باشد. وی افزود: 

مقاالت  بیشتر  بخشی  اثر  برای  راستا،  همین  در 

پژوهشی  طرح های  اجــرای  علمی،  مستندات  و 

محدود توسط پرسنل نوآور و با تجربه، مورد تاکید 

به همین منظور،  و  باشد  مدیر عامل شرکت می 

روش های موثراقدامات بهبود دهنده و انگیزشی 

کنفرانس ها  از  بعد  و  حین  قبل،  بــا   رابطه  در 

روش  قالب  در  مرتبط،  واحــد هــای  همکاری  با 

اجرایی، در دست تدوین است.

ادامه ازصفحه1( مدیریت برق شهرستان 
شرکت  عامل  مدیر  شد،  برگزار  جام  تربت 

استفاده از تکنولوژی صددرصد بومی، صرفه جویی 

و کاهش هزینه ها، تکیه بر توان متخصصین داخلی، 

همکاری صنعت و دانشگاه و تحقق شعار حمایت 

از کاالی ایرانی را از ویژگی های برجسته این پروژه 

برشمرد و با تأکید بر این نکته که اجرای اتوماسیون 

هوشمندسازی  راســتــای  در  تــوزیــع  شبکه های 

شبکه ها می باشد، ابراز امیدواری نمود با توسعه و 

گسترش آن خدمات شرکت به مشترکین از سرعت 

و کیفیت باالتری برخوردار شود.

شرکت  کلیدی  شعار  به  اشاره  با  مزینی  مهندس 

آمـــوزش«،  در  ســخــاوت  و  یادگیری  در  تــواضــع   «

پــروژه هــای  از  که  بومی  سیستم  ایــن  بکارگیری 

ــوده،  ب خــراســان  اســتــان  ــرق  ب تــوزیــع  تحقیقاتی 

خوزستان،  قبیل  از  کشور  استان های  سایر  در 

اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و... را مایه مباهات 

بهبود  قطعًا  کــه  دانــســت  شــرکــت  کــارشــنــاســان 

پی  در  را  ــردم  م به  رسانی  خدمت  شاخص های 

خواهد داشت.

وی در ادامه به برخی اقدامات اساسی شرکت از 

جمله برق رسانی به صد درصد روستاهای کشور، 

نیروگاه های  توسعه  هوشمند،  کنتورهای  نصب 

بیان  با  و  کرد  اشــاره  نو  انرژی های  و  خورشیدی 

تابستان  در  ــرق  ب صنعت  کــه  مشکالتی  برخی 

سال 97 با آن مواجه بود، ابراز امیدواری نمود با 

همراهی  و  برق  مصرف  صحیح  فرهنگ  گسترش 

کلیه مشترکین به ویژه در ساعات پیک بار ، هیچ 

گونه خللی در تأمین برق مشترکین به خصوص در 

فصل گرما به وجود نیاید.

دفتر  مدیر  صفری  دکتر هادی  است  ذکر  به  الزم 

با  سخنانی  طی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

شبکه  اتوماسیون  انــدازی  راه  سابقه  به  ــاره  اش

تربت  نیشابور،  ــزوار،  ــب س شهرستان های  در 

اتوماسیون  پــروژه  تصویب  به  قوچان،  و  حیدریه 

شهرستان تربت جام در کمیته راهبری و نظارت 

که  کرد  اشاره   95 سال  در  شبکه  اتوماسیون  بر 

مرادی  مهندس  مناسب  همکاری  و  هماهنگی  با 

و  وی  همکاران  تــالش  و  شهرستان  بــرق  مدیر 

و نصب کلیدهای  مدیران حوزه ستادی، جایابی 

شبکه  اجـــرای  و  ــی  ــراح ط اتــومــاســیــون،  تحت 

مخابراتی و آماده سازی و استقرار مرکز کنترل با 

هزینه ای حدود ده میلیارد ریال اجرا گردید. وی 

افزود: در طرح نهایی اتوماسیون شهرستان،  33 

نقطه تحت کنترل و مانیتورینگ قرار می گیرد و 

با استقرار این سامانه کاهش انرژی توزیع نشده 

و خاموشی ، افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش 

هزینه های  کاهش  و  وری  بهره  افزایش  تلفات، 

رضایتمندی  افــزایــش  و  نگهداری  و  تعمیرات 

مشترکین را شاهد خواهیم بود.

همچنین فرماندار طی سخنانی با تشکر از اقدامات 

مدیریت برق  تربت جام، استفاده از فناوری های نو 

ارائه خدمت به مردم را  و تکنولوژی روز در جهت 

نمود  امیدواری  ابراز  و  برشمرد  ستودنی  اقدامی 

توسعه آن منشأ خدمات موثر برای مردم باشد.

از  با اهدای لوح تقدیر  پایان  به ذکر است در  الزم 

سوی مدیرعامل از تالش ها و زحمات دکتر هادی 

علی  مهندس  کیخایی،  شهرام  مهندس  صفری، 

مرادی و مهندس اوالدی تقدیر به عمل آمد.

توسعه فعالیت های تحقیقاتی وانجام اقدامات 
نوآورانه درکنار انجام دقیق وظایف سازمانی

مدیرعامل: 
امیدوارم 

با توسعه و 
گسترش 

اتوماسیون 
خدمات شرکت 

به مشترکین 
از سرعت و 

کیفیت باالتری 
برخوردارشود

این سمینار به 
معرفی ارکان 

و مواهب نظام 
پیشنهادها، 

ابعاد و 
ویژگی های 

رویکرد نوین، 
ضعف ها و 

خطاهای رایج 
پرداخت
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در راستای اجرای تقویم آموزشی شرکت، دوره آموزشی 

سیستم های مدیریتی به عنوان یکی از دوره های مصوب 

از کلیه همکاران شرکت که در طول  نفر  سال 97، برای 270  

سال های  94تا 97 به جمع پرسنل شرکت اضافه شدند در 4 روز 

کاری و با مشارکت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار پیک توزیع دکتر محمدحسین مقدسان مدیر 

فوق  خبر  اعالم  با  انسانی،  نیروی  ریزی  برنامه  و  آموزش  دفتر 

گفت: در این دوره ها که مطابق با استانداردهای آموزشی دارای 

سیستم های  مهم  مباحث  بود  نیز  نهایی  آزمــون  و  آزمــون  پیش 

و  اصــول  )نجم(،  شرکت  مدیریت  جامع  نظام  شامل  مدیریت 

الزامات استاندارد ISO 9001:2015، چرخه PDCA و کاربرد 

آن در محیط کار، گردش کارها و روش های اجرایی سیستمی، 

نحوه ثبت پیشنهاد در نرم افزار نظام پیشنهادات، نظام آراستگی 

بازنشستگان  کانون  دوم(  )نوبت  ساالنه  عمومی  مجمع 

بازنشسته  حضورهمکاران  با   1397/9/08 درتاریخ 

ونماینده استانداری در محل سالن جلسات برگزار گردید. 

به گزارش خبرنگار پیک توزیع در ابتدا محمد رضا شباهنگ به 

فعالیت های  از  مفصلی  گزارش  کانون  اجرایی  مسئول  عنوان 

انجام شده طی سال گذشته به سمع و نظرهمکاران بازنشسته 

رساند که مورد توجه قرار گرفت ودر پایان با توجه به دستور کار 

جلسه انتخابات دومین دوره هیات مدیره و بازرسین انجام شد 

کانون  مسئولیت  سال  سه  مدت  برای  که  جدید  مدیره  هیات  و 

مجتبی رفیعی 
مدیردفترتوسعه مدیریت وتحول اداری

مقدمه:
و  ارزیابان  )از  فوجیتا  پروفسور  حضور  با   5s مــدرس  تربیت  آموزشی  دوره 

مدرسین ممتاز 5s ( در محل انجمن صنفی شرکت های توزیع، فرصت مناسبی 

بود تا برخی از تعاریف شکل گرفته درذهن حاضرین در دوره )از جمله بنده( زیر 

سوال برده شده و به این نتیجه برسیم که شاید تعریف صحیح ژاپنی ها از این 

نظام مدیریتی چیز دیگری باشد. برای به اشتراک گذاری آموخته های مهم این 

دوره، در ادامه قصد دارم با به اشتراک گذاری برخی از آموخته های این دوره 

آموزشی، به این موضوع بپردازم که 5s چه چیزی نیست.

 5s مسابقه زیبایی و هزینه کردن نیست: زیبا کردن اتاق های کار از . 1
طریق رنگ کردن، خرید میزها و صندلی های جدید و نو و یکسان کردن 

شکل های  طریق  از  زونکن ها  روی  طرح  کردن  زیبا  اتاق،  یک  در  آن ها 

جمله  از  و...  سازی ها  ویترین  انــواع  اتاق ها،  پوش  کف  تغییر  مختلف، 

کارهایی است که معموال با اجرای 5s در شرکت ها اتفاق می افتد و آقای 

دکتر فوجیتا نام آن را مسابقه زیبایی گذاشت نه اجرای 5s. چرا که به 

اعتقاد ایشان ما در 5s به دنبال بهره وری و دسترسی سریع، از طریق 

انجام کارهای کوچک و با کمترین هزینه هستیم. پس ممکن است برخی 

کارها را انجام دهیم اما نام 5s را نباید روی آن بگذاریم.

»تعمیر« به معنای »تعویض« نیست: این موضوع را با یک مثال شرح . 2
شدیم  میزی  متوجه  توزیع،  شرکت های  از  یکی  از  بازدید  در  دهم.  می 

که شیشه روی آن به طور کامل 2 تکه شده بود و با چسب آن ها را به هم 

چسبانده بودند )خیلی زیبا نبود(. وقتی از آقای دکتر فوجیتا نظرشان 

را پرسیدیم گفتند: به نظر من و بسیاری از ارزیابان 5s، این کار درستی 

است و تعمیر صورت گرفته است. پس از اصرار ما!! ایشان گفتند که اگر 

پول دارید شیشه را عوض کنید اما نیاز نیست.

آنجایی . 3 از  نیستیم:  حل  راه  بهترین  کردن  پیدا  دنبال  به   5s در ما 
که 5s جزیی از تفکر و نظام »کایزن« است باید این را بدانیم که این نظام 

هیچگاه به دنبال بهترین راه حل نیست. بلکه به دنبال »راه حل بهتر« 

قبل  مثال  در  موضوع  این  باشد.  می  هستیم  اکنون  که  آنچه  به  نسبت 

کامال« صدق می کند. )مشکل شیشه شکسته با چسب زدن حل شد(

برچسب ها . 4 و  راهنما  تابلوهای  ــواع  ان با  سازمان  کــردن  لبریز   ،5s   
نیست: از نظر دکتر فوجیتا نصب انواع تابلوهای راهنما بدون اینکه بررسی 
کنیم کسانی که قرار است از آن تابلو استفاده کنند به آن نیاز دارند یا خیر 

چه  نیست.  ضــروری  چیزی  هر  روی  بر  برچسب  نصب  است.  غیرضروری 

لزومی دارد بر روی فن کوئلی که محل آن ثابت است و هر کسی هم اسم آن 

را می داند، بنویسیم »فن کوئل« و دور آن هم عالمت بزنیم و بنویسیم »محل 

فن کوئل« !! مگر کسی آن را جابجا می کند؟

در . 5  5s، صرفا« تمیز کردن بخش هایی که دیده می شوند نیست: 
اجرای 5s تمیز کردن تمام بخش هایی که با چشم دیده نمی شوند هم 

راه  باید  آن. پس  و پشت  آبسردکن  زیر  کوئل،  زیر فن  مهم هستند مثل 

حلی بیندیشیم که بتوانیم این بخش ها را نیز نظافت کنیم.

نقش اصلی در 5s با کارکنان و کارگران است نه مدیریت: بر اساس . 6
فلسفه 5s کارگران و کارکنان باید رهبر 5s باشند. باید به کارکنان و کارگران 

خط مقدم اجازه داد تا فکر کنند و کاری را انجام دهند و نقش مدیر، درک 

5s و اهمیت آن و تشویق است )تشویقی که لزوما« مادی نیست(. 

جمع بندی: 
کردن  مرتب  غیرضروری،  از  ضــروری  اقالم  کردن  جدا  دنبال  به   5s در  قطعا 

اقالم ضروری جهت سهولت دسترسی، تمیز کردن محیط کار )و البته نظافت 

شخصی( و... است آن هم در جهت افزایش بهره وری و از طریق اقدامات کوچک. 

اما مسابقه زیبایی، مسابقه هزینه کردن، بازطراحی محیط کار و... نیست.

5s مسابقه زیبایی و هزینه کردن نیست

برگزاری دومین دوره انتخابات هیات مدیره وبازرسین 
کانون بازنشستگان

بازنشستگان را بر عهده خواهند داشت برطبق  مقررات دراولین 

جلسه خود درتاریخ 1397/9/20 برابراساسنامه، سمت های 

اعضا را به شرح ذیل تعیین نمود: 

علی محمد نیا قرائی رئیس هیات مدیره،  جواد رجب زاده نایب 

رئیس هیات مدیره ، محمدرضا شباهنگ  خزانه دار و مدیرعامل، 

خانم  مدیره،  هیات  اصلی  عضو  حسینی   قطب  علیرضا  سید 

درانتخاب  و  مدیره   هیات  عضواصلی  عمرانی   سیف  ناهید 

بازرسی آقای هادی سلطانپوربه عنوان بازرس قانونی برای مدت 

یکسال انتخاب گردید.

برگزاری 4 دوره آموزشیـ  توجیهی»سیستم های مدیریتی«
سازمانی )5s(، مدل و نقشه فرایندی شرکت، چشم انداز و نقشه 

استراتژیک و... برای همکاران تشریح گردید.

آموزشی،  خدمات  کیفیت  مستمر  بهبود  جهت  به  ــزود:  اف وی 

مقرر گردید همکاران شرکت کننده در دوره، نظرات خود را در 

مورد کیفیت دوره فوق، در سامانه مدیریت یکپارچه آموزش ثبت 

نمایند و لذا فرم های کاغذی در این دوره توزیع نشد.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع سیستم ها و پروژه های 

آموزشی  دوره هـــای  شرکت،  سطح  در  شــده  تعریف  مدیریتی 

دفتر  همکاری  با  و   97 سال  انتهای  تا  نیز   5s و  دانش  مدیریت 

نشست هایی  برگزاری  طی  اینکه  ضمن  شد.  خواهد  اجرا  تمتا، 

با دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، از هم اکنون برنامه ریزی 

الزم جهت تداوم این دوره ها در سال های آتی نیز در حال انجام 

می باشد.

بودن  دارا  با  ــوی  رض خــراســان  استان 

ــرژی تــجــدیــدپــذیــر و  ــ مــنــابــع غــنــی انـ

برخورداری از تونل های بادی مناسب و پتانسیل 

انرژی خورشیدی یکی از مناطق مستعد توسعه 

نیروگاه های تجدیدپذیر است و در این خصوص 

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

توسعه  زمینه  در  پیشرو  هــای  شرکت  از  یکی 

نیروگاه های تولید پراکنده می باشد. 

مهندس کامبیز کاوه رئیس گروه مطالعات شبكه و برآورد بار این 

 9 در  نمود:  اعالم  برق  توزیع  پیک  خبرنگار  با  گفتگو  در  شرکت 

تصویب طرح اتصال 46 مگاوات تولید پراکنده جدید به شبکه 
توزیع برق خراسان رضوی

ماهه ابتدای سال 97 تاکنون 30 طرح اتصال 

ظرفیت  مجموع  با  کوچک  مقیاس  مولدین 

تصویب  به  و  بررسی  دفتر  این  در  مگاوات   46

نیروگاه   15 شامل  ها  طرح  این  است.  رسیده 

 11 مگاوات،   12/5 مجموع  ظرفیت  با  بادی 

نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 18/5 مگاوات و 

4 نیروگاه گازی و CHP با ظرفیت 11 مگاوات 

می باشند. وی افزود: بیشترین واحدهای بادی 

و  بادی  تونل  بهترین  که  تایباد  و  خواف  مناطق  در  خورشیدی  و 

پتانسیل خورشیدی کشور را دارند جانمایی شده است. 
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تایباد
تهیه پرتال اطالع رسانی تحت وب مدیریت 

برق تایباد

آدرس   به  تایباد  برق  مدیریت  رسانی  اطــالع  پرتال 

بهره  مسئول  توسط   ،http://www.TAEDC.ir

پیاده  و  طراحی  وب  محیط  در  مدیریت  آن  بــرداری 

سازی شده است. مهندس سیاح زاده مدیر برق تایباد 

جهت  در  پرتال  این  تهیه  کــرد:   تصریح  بــاره  این  در 

تنویر  عمومی،  روابط  حوزه  فعالیت های  سطح  ارتقاء 

افکار عمومی و اطالع رسانی فرآیندها و فعالیت های 

شرکت توزیع، اطالع رسانی پروژه ها، خاموشی های 

با برنامه و ترویج آموزه های ایمنی و مدیریت مصرف، 

تاثیر گذار خواهد بود.

تربت جام
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی 5 

کیلوواتی در مدیریت برق تربت جام

تامین  درخصوص  وزیران  محترم  هیئت  مصوبه  پیرو 

موسسات   , وزارتخانه ها  مصرفی  بــرق  درصــد   20

پروژه   , تجدیدپذیر  انــرژی  از  دولتی  شرکت های  و 

احداث نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری مدیریت 

برق تربت جام پس از اخذ اعتبار در سال جاری اجرا 

پروژه  این  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به  گردید. 

ریال  میلیون   300 بر  بالغ  ای  هزینه  با  کیلوواتی   5

همزمان با افتتاح پروژه اتوماسیون شبکه تربت جام و 

با حضور مدیر  عامل شرکت و هیئت همراه در آذر ماه 

97 افتتاح و به بهره برداری رسید.

تربت حیدریه
تعیین تکلیف بدهی آبفا با حضور معاونین 

ومدیران شرکت

تکلیف  تعیین  و  مــطــالــبــات  وصـــول  راســتــای  در 

بدهی های معوقه شرکت های آب و فاضالب، مدیریت 

برگزاری  به  نسبت   اقدامی  طی  حیدریه  تربت  برق 

جلسه اضطراری با توجه به نامه ابالغی از توانیر نمود. 

این جلسه در آبان ماه 97 با حضور معاون هماهنگی 

مدیر  و  پشتیبانی  و  مالی  معاون   ، استان  شرق  برق 

معاونین  باتفاق  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل 

مه  حیدریه،  تربت  شهرستان های  برق  ومدیران  وی 

والت و زاوه در محل برق تربت حیدریه برگزار گردید.

از  گزارشی  حیدریه  تربت  برق  مدیر  روحی  مهندس 

وضعیت وصولی شهرستان ارائه و با اشاره به مباحث 

رسان  خدمت  دستگاه های  بین  در  غیرعامل  پدافند 

خانه  وزارت  یک  زیرمجموعه  که  آب  و  برق  خصوصا 

برای  و فاضالب  تعامل بیشتر شرکت آب  بر  هستند، 

جلوگیری از قطع برق انشعاب های خود تاکید نمود.

وضعیت  از  ای  خالصه  شرکت  معاونین  ــه  ادامـ در 

بدهکاری شرکت آب و فاضالب را به تفکیک عنوان و 

هدف این جلسه را حل مناسب مسئله بدهی های آب و 

فاضالب بیان کردند. به نقل از روابط عمومی برق تربت 

حیدریه،  مسئولین آبفا نیز توضیحاتی در این خصوص 

ارائه و ضمن تاکید بر همکاری و پرداخت به موقع قبوض 

ارائه  متقاضی  تربت،  آبفای  شرکت  از  سوابقی  ارائه  با 

مکانیسمی عملی برای حل این مسئله شدند.

خوشاب
برگزاری مسابقه طناب كشی  به مناسبت 

هفته وحدت

با  میالد  و  ــدت   وح هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 

بین  كشی  طناب  مسابقات  ــرم  اک ــول  رس ســعــادت 

واحدهای مدیریت برق خوشاب برگزار گردید.دراین 

وعملیات  اتفاقات  پیمانکاران  تیم  مسابقات  از  سری 

سلطان  فریدون  آبادی،  سلطان  سجاد  آقایان   شامل 

رتبه  واحدها  بین  در  توانستند  باشتنی  رضا  و  آبادی 

نخست را كسب نمایند و در انتها جوایزی به تیم برنده 

اهداء گردید.

سبزوار
آموزش و نظارت مهم ترین عوامل ارتقاء 

سطح فرهنگ ایمنی و بهداشت کار

مدیریت  محل  در  سبزوار  برق  ماهانه  ایمنی  جلسه 

این شهرستان با حضور تمامی پرسنل و کارشناسان 

پیمانکاری  شرکت های  روســای  و  ادارات  روســای  و 

برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار پیک توزیع این جلسه که با حضور 

ریاست و کارشناسان سازمان اداره کار و امور اشتغال 

شهرستان برگزار شد، عقیل مختاری رئیس اداره کار 

و امور اشتغال شهرستان، نیروی انسانی را به عنوان 

و  اقتصادی  توسعه  بنیان های  از  و  سرمایه  مهم ترین 

اجتماعی دانست و گفت: ترویج شکوفایی اقتصادی 

و صنعتی، بدون داشتن نیروی کار سالم، امکان پذیر 

کار  اداره  بازرسی  کارشناس  ادامه  در  بود.  نخواهد 

مهندس خدادوست به حوادث محیط کار اشاره کرد 

توجه  عدم  و  توجهی  بی  اثر  در  حوادث  اکثر  گفت:  و 

ناایمن بوجود می  به مسائل ایمنی و فنی در شرایط 

آید.  وی با تاکید بر لزوم رعایت مقررات فنی و ایمنی 

نقش نظارت و آموزش را در ارتقاء سطح دانش ایمنی 

صحیح  نمود:آموزش  عنوان  و  دانسته  اهمیت  دارای 

فرهنگ  و  برده  باال  را  افــراد  آگاهی  سطح  تواند  می 

ارتقا دهد.  را در بین کارگران  و بهداشت کار  ایمنی 

در  کارکنان  توسط  پاسخ  و  پرسش  با  نشست  ایــن 

خصوص دستورالعمل های ایمنی پایان یافت.

بازدید فرماندار سبزوار از نمایشگاه 
پدافند غیرعامل

با  نمایشگاهی  عامل  غیر  پدافند  هفته  با  همزمان 

سبزوار  شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون  حضور 

برگزار گردید.

شهرآئینی  مهندس  توزیع،  پیک  خبرنگار  گزارش  به 

غرفه  برپایی  با  مدیریت  این  گفت:  خبر  این  اعالم  با 

زمینه  در  آمــوزشــی  کلیپ های  ارائــه  وبــا  تخصصی 

مترقبه،  غیر  و  مترقبه  حوادث  با  مقابله  ظرفیت های 

نحوه تامین برق در شرایط بحرانی و توزیع بروشور و 

کتابچه های آموزشی در این نمایشگاه حضور پر رنگ 

داشت.

فرماندار  نمایشگاه،  برپایی  حاشیه  در  است  گفتنی 

اجرایی  برنامه های  تبیین  ضمن  سبزوار،  شهرستان 

در مقابل تهدیدات دشمن از جمله سایبری، زیستی، 

همه  آمادگی  خواستار  اقتصادی  و  شیمیایی  پرتوی، 

جانبه و هماهنگی الزم بین دستگاه های اجرایی در 

حوزه پدافند غیر عامل شد.

آگاه سازی پرسنل مراکزغیردولتی توانبخشی 
ازنحوه احداث نیروگاه خورشیدی

بهزیستی  اداره  درخـــواســـت  و  هماهنگی  ــی  ط

بهینه  زمینه های  در  آموزشی  دوره  یک  شهرستان 

و  ــرق  ب در  عمومی  ایمنی  انـــرژی،  مــصــرف  ســـازی 

گزارش  به  گردید.  برگزار  خورشیدی  نیروگاه های 

شهرآئینی  حمید  سید  مهندس  توزیع  پیک  خبرنگار 

ــزام  اع بــا  مدیریت  ــن  ای گــفــت:  مطلب  ــن  ای بــیــان  بــا 

کارشناس، مباحث و سرفصل آموزشی در زمینه های 

ساعت  چهار  مدت  به  آموزشی  دوره  این  طی  فوق 

بهزیستی  و  توانبخشی  غیردولتی  مراکز  پرسنل  به 

دوره  ــن  ای در  دادنـــد.  آمـــوزش  ســبــزوار  شهرستان 

انرژی،  برچسب  برق،  تولید  نحوه  به  مرتبط  مباحث 

راهکار های صرفه جویی در منازل، ایمنی در منازل، 

کلیدهای محافظ جان و نحوه تنظیم قراداد و احداث 

نیروگاه های فتوولتائیک آموزش داده شد.

کاشمر
تهیه و تولیدتابلو هشدار فالش در شب

جهت  کاشمر  بــرق  مدیریت  معابر   روشنایی  مسئول 

باالبردن ضریب ایمنی و پیشگیری از حوادث مردمی اقدام 

به تهیه فالش با وزن سبک و قیمت مناسب و دید واضح در 

شب نموده است.مهندس رضایی مدیر برق شهرستان با 

اعالم این خبر افزود: پیرو بازدید مدیریت  دفتر ایمنی در 

زمان خودارزیابی واحد ایمنی سال 1397 این اقدام در 

لیست نقاط قوت و نوآوری مدیریت برق شهرستان کاشمر 

در زمینه ایمنی محسوب شده است. 

مه والت

اصالح وبهبود روشنایی معابرشهرفیض آباد
روشنایی  بهبود  جهت   در  ای  گسترده  اقــدامــات 

معابر و افزایش رضایتمندی مردم در شهر فیض آباد 

صورت پذیرفته است. به گزارش خبرنگار پیک توزیع 

در  والت  مه  شهرستان  بــرق  مدیر  رجبی  مهندس 

گفتگویی با خبرنگار پیک توزیع  ضمن اعالم اهتمام 

بهبود  و  اصالح  پروژه های  اجــرای  زمینه  در  مستمر 

اخبارشهرستان ها
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اقدامات  از  گزارشی   والت،  مه  شهرستان  در  برق 

روشنایی  وضعیت  اصــالح   ــوزه  ح در  گرفته  انجام 

معابر در سال 97 که با تالش شبانه روزی همکاران 

به  اعتباری  منابع  محدودیت  علیرغم  و  مدیریت  این 

سرانجام رسیده است ارائه کرد. وی در این خصوص 

سر  دستگاه   179 نصب  شامل  اقدامات  این  گفت: 

شبکه  احــداث  متر   2300 همراه  به  ــازی  گ ــراغ  چ

میلیون   3250 بر  بالغ  اعتباری  با  معابر  روشنایی 

وی  باشد.  می  آباد  فیض  شهر  مختلف  نقاط  در  ریال 

در پایان افزود: امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر و 

افزایش سطح کیفیت خدمات، شاهد افزایش میزان 

رضایتمندی مردم شریف شهر فیض آباد باشیم.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های 
زندگی ویژه خانواده

با  اقــدامــی   طی  والت  مه  شهرستان  بــرق  مدیریت 

دعوت از کارشناسان حوزه خانواده و وروان شناسی، 

زوجین  بین  اختالف  و  تنش  نمودن  کمرنگ  بــرای 

مهارت های  آموزشی  کارگاه  خانواده،  وآسیب های 

کرده  بــرگــزار  همسرانشان  و  پرسنل  ــژه  وی زندگی 

است. به گزارش خبرنگار پیک توزیع مهندس رجبی 

نکته  این  اعالم  ضمن  والت  مه  شهرستان  برق  مدیر 

طالق،  آمار  افزایش  و  زندگی  کنونی  مشکالت  که  

طی بررسی های انجام شده و مشورت با کارشناسان 

که  رساند  نتیجه  این  به  مارا   خانواده  حوزه  در  فعال 

خانواده،  آسیب های  افزایش  علل  مهم ترین  از  یکی 

فقدان دید صحیح به زندگی و کمبود آگاهی زوجین 

از  راستا  این  در  است  زندگی  مهارتهای  به  نسبت 

عباسی  سرکارخانم  خانواده  حوزه  اساتید  بهترین 

ادامه  در  وی  آمد.  عمل  به  دعوت  ابراهیمی  دکتر  و 

آموزشی  کارگاه  در  شده  مطرح  مباحث  اهم  افــزود: 

ایجاد  گــام هــای  تشریح  شامل  همکاران  خــانــواده 

همسرداری  اصول  زندگی،  در  مندی  رضایت  حس 

انصاف  رعایت  مقایسه،  عدم  شادبودن،  خوئی،  )نرم 

آرزوها   خانواده،مدیریت  اقتصاد  و......(،مــدیــریــت 

وارتباط موثر بود و در انتها ی این دوره  با جمع آوری 

این  خالل  در  گرفته  صــورت  سنجی  نظر  اطالعات 

استمرار  و  همکاران  رضایت  اعالم  آموزشی  کارگاه 

این گونه دوره ها به چشم می خورد.

همایش پیاده روی با محوریت مدیریت مصرف برق

مدیریت برق شهرستان مه والت اقدام به برگزاری همایش پیاده روی با محوریت مدیریت مصرف و صرفه 

جویی و کاهش انرژی برق نمود. به گزارش خبرنگار پیک توزیع در این همایش که مدیران مدارس و دانش 

آموزان مقاطع ابتدائی و دبیرستان شرکت داشتند در حالی که پالکاردهایی با مضمون مدیریت مصرف برق 

به همراه داشتند، مسیر پارک شهید بهشتی به سمت چهارراه پاسدران را طی نمودند.به گزارش خبرنگار 

پیک توزیع در این مراسم مدیر برق شهرستان مه والت، مطالبی در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف برق 

و کاهش آن در خانه و مدارس  عنوان نمود. در پایان مراسم رابط مدیریت مصرف مهندس زنده دل مسابقه ای 

در همین راستا در بین دانش آموزان برگزار نموده و به رسم یاد بود هدایایی تقدیم دانش آموزان گردید.

اخبارفرهنگی مدیریت مصرف برق
تایباد

تربت حیدریه

کالت

گناباد

مه والت

دیدار با امام جمعه در جهت ترویج مدیریت مصرف برق
مدیر و تعدادی از همکاران مدیریت برق شهرستان تایباد با امام جمعه جدید شهرستان دیدار نمودند. به 

گزارش خبرنگار پیک توزیع در این دیدار ضمن ارائه اطالعاتی در خصوص تعداد و آمار مصارف مشترکین 

تحت پوشش و نحوه امور اجرایی و برنامه ریزی سازمانی جهت دستیابی به اهداف و شاخص های باالتر 

بهره وری و اقدامات برجسته انجام شده طی یک سال گذشته  و چالش های صنعت برق، مطالبی راجع به 

لزوم اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف در بین اقشار مختلف توسط مدیر برق شهرستان بیان شد.

از  تشکر  و  پذیرفته  صورت  دیدار  از  خرسندی  ابراز  ضمن  ملکی،  والمسلمین  االسالم  حجت  ادامه  در 

تشبیه  جهادی  کارهای  به  را  خدماتی  کار های  برق،  صنعت  حساسیت های  بیان  و  شده  انجام  اقدامات 

جمعه  .امــام  شد  رجــوع  اربــاب  نیازهای  رفع  جهت  در  اقدامات  پیش  از  بیش  تقویت  خواستار  و  کــرده 

شهرستان تایباد در انتها آمادگی الزم در جهت همکاری در بسط و گسترش فرهنگ مدیریت مصرف برق 

و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در نماز جمعه و جماعات سطح شهرستان را اعالم کرد.

جلسه مدیریت مصرف ویژه ا صناف
پیرو هماهنگی  مدیریت برق تربت حیدریه  با اتاق اصناف شهرستان جلسه ای با محوریت مدیریت مصرف 

ویژه ماه های سرد سال در آبان ماه 97 در اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید،  و راهكارهای مدیریت 

مصرف به خصوص مشتركین تجاری در این جلسه ارائه شد. 

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت مصرف آب وبرق وگازویژه فرهنگیان

همایش مدیریت مصرف بهینه انرژی ویژه فرهنگیان با حضور مدیران ادارات آب و برق و گاز و آموزش و پرورش 

و جمع کثیری از مدیران و فرهنگیان شهرستان برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیک توزیع در این همایش که 

با حضور بیش از 250 نفر از مدیران و معلمان مقطع ابتدایی )دوره اول و دوم( برگزار شد دکترمحمد پور مدیر 

آموزش و پرورش شهرستان ضمن تاکید بر اهمیت مصرف بهینه انرژی عنوان کرد: نقش فرهنگیان در بحث 

آموزش و فرهنگ سازی بهینه انرژی بسیار مهم است، فرهنگیان عزیزمصرف بهینه را در محیط خانه و محل 

کار مد نظر داشته باشند و با آموزش های مختلف این مهم را نیز به دانش آموزان انتقال دهند. در ادامه مدیران 

و کارشناسان هر یک از ادارات آب و برق و گاز ضمن اشاره به اهمیت موضوع مدیریت مصرف، آموزش هایی را 

به مدت یک و نیم ساعت  پیرامون راهکارهای اصالح الگوی مصرف در حوزه خود ارائه دادند. در این جلسه 

مهندس بهشتی مدیر برق شهرستان اظهار کرد با توجه به مصرف بی رویه برق در کشور ما این مبحث بسیار مهم 

شده است و فرهنگیان سنگ زیرین توسعه پایدار هر کشوری محسوب می شوند و تالش داریم تا آموزش هایمان 

را مردمی تر کنیم.در پایان جلسه با اهدای دفترچه و هدایایی از برگزیدگان تقدیر گردید.

ترویج مدیریت مصرف برق برای کودکان
همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و در راستای اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف انرژی برق پس از هماهنگی 

الزم با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان، تعدادی از همکاران برق تربت حیدریه، طی 

مراسمی در محل کانون حضور یافتند. در این مراسم نکاتی در رابطه با انرژی برق و مصرف صحیح آن به 

زبان کودکانه به بچه ها آموزش داده شد و در ادامه چند سوال از مطالب ارائه شده از کودکان پرسیده شد 

ودرانتها به تعدادی از آنان جوائزی اهداء گردید.

برگزاری همایش مدیریت مصرف ویژه ادارات

اداری در مدیریت برق شهرستان  الگوی مصرف مخصوص مشترکین  کارگاه آموزشی مدیریت و اصالح 

کالت برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیک توزیع  این همایش در سالن اجتماعات فرمانداری جهت مدیران 

دستگاه های اجرایی شهرستان کالت  و رابطین انرژی  با  همکاری ادارات آب و فاضالب شهری و روستایی  

برگزار و با تبیین راهکارهای کاهش و نهادینه نمودن مصارف دردستگاه های اجرایی خاتمه یافت.
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 تاب آوری 

شبکه های توزیع

)قسمت سوم(

دکتررضا قاضی
 استاددانشگاه و مشاورمدیرعامل

انتخاب پیمانکاران مجاز در سامانه 
پروژه های نیرورسانی

عطایی  مــهــنــدس 

مدیر دفتر نظارت و 

توزیع  شرکت  پروژه  کنترل 

برق استان خراسان رضوی 

حال  در  جدید  سامانه  از 

پیمانکاران  بــرای  استقرار 

ــزارش  ــ ــه گـ ــ ــرداد. ب ــ ــبـ ــ خـ

خبرنگار پیک توزیع وی در 

راستای  در  گفت:  باره  این 

افزایش رضایتمندی متقاضیان و مشترکین طرح های نیرورسانی 

ترددهای  حذف  منظور  به  و  ایشان  حقوق  تضییع  از  وپیشگیری 

رجوع  ارباب  برای  آن  بر  مترتب  هزینه های  کاهش  و  ضروری  غیر 

و نیز در راستای احقاق عدالت و ایجاد شفافیت الزم جهت ارجاع 

پروژه های نیرو رسانی به پیمانکاران ذی صالح و ایجاد بستر مناسب 

ظرفیت،  دارای  مجاز  پیمانکاران  آزادانه  انتخاب  و  گزینش  جهت 

توسط متقاضی و اطمینان از قیمت های ابرازی توسط پیمانکاران 

استفاده های  سوء  از  پیشگیری  همچنین  و  رقابتی  محیطی  در 

دست  در  رسانی  نیرو  پروژه های  برای  جامع  سامانه ای  احتمالی، 

تهیه بوده و بزودی مستقر می گردد.

انتشار یازدهمین شماره توسعه دانش؛ توسعه 
مدیریت با عنوان »مدیریت زمان«

ــن شـــمـــاره »تــوســعــه  ــی ــم ــازده ی

دانش؛ توسعه مدیریت« با عنوان 

مدیریت زمان در قالب 5 فصل کلی و 16 

صفحه تهیه و از طریق اتوماسیون اداری 

گرفت.  قرار  شرکت  همکاران  اختیار  در 

مجتبی رفیعی مدیر دفتر توسعه مدیریت 

خبر  ایــن  ــالم  اع ضمن  اداری  تحول  و 

توسط  که  کتابچه  از  شماره  این  افــزود: 

مهندس مقیمی از کارشناسان این دفتر 

از حیث منابع مورد استفاده  تهیه شده، 

و جامعیت موضوعات، یکی از کامل ترین 

زمینه  در  آموزشی  مکتوب  مجموعه های 

مدیریت زمان می باشد و قطعا مطالعه و 

در  موثری  نقش  آن،  مطالب  بکارگیری 

دارد.  سازمانی  و  فردی  بهره وری  بهبود 

مدیریت  توسعه  دانش؛  توسعه  مجموعه  است  سال  دو  از  بیش  که  است  توضیح  به  الزم 

در  همکاران  کاربردی  دانش  توسعه  هدف  با  و  مطالب  بودن  مفید  و  خالصه  رویکرد  با 

موضوعات مدیریتی و استفاده از دانش کسب شده در بهبود کارهای شرکت، در فواصل 

زمانی سه ماهه تهیه شده و در اختیار همکاران قرار می گیرد. 

همچنین  و  تــر  دقیق  مانیتورینگ  جهت 

نیروگاه  از  دریــافــتــی  پــارامــتــرهــای  تــعــدد 

نرم  نسخه  شرکت،  ستاد  در  منصوبه  10کیلوواتی 

پارامترهای  از  گزارشگیری  قابلیت  با  جدید  افزار 

میزان  از  مصور  نمودارهای  همچنین  و  آنالوگ 

نصب  مختلف  زمــان هــای  طی  در  نیروگاه  تولید 

نرم  این  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به  گردید. 

و  دیسپاچینگ  امـــور  نــیــاز هــای  اســـاس  بــر  ــزار  افـ

دسترسی  ایجاد  با  و  شده  تهیه  برق  فوریت های 

روی  بر  مانیتورینگ  قابلیت  نصب  به  نیاز  بدون  و 

خراسان  استان  برق  توزیع  شرکت  داخلی  شبکه 

رضوی می باشد.

کاهش تلفات همواره جزو اولویت های اصلی در 

وزارت نیرو بوده و همیشه سرمایه گذاری های 

کالنی در این حوزه صورت می گرفته که البته تاثیرات 

مجموع  از  شبکه،  کل  تلفات  است.  داشته  هم  خوبی 

تلفات در هر سه قسمت تولید، انتقال و توزیع حاصل 

می شود که حدود 80 درصد تلفات شبکه برق در بخش 

توزیع و 80 درصد آن نیز در شبکه فشارضعیف اتفاق 

سیاست های  اساسی ترین  از  یکی  بنابراین  افتد.  می 

شرکت های توزیع، چاره اندیشی  برای كاهش تلفات و 

پیشگیری از برون رفت سرمایه می باشد. 

مهندس اصغری مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری  و دبیر 

کمیته کاهش تلفات شرکت طی گفتگویی با خبرنگار 

پیک توزیع با اعالم این مطلب گفت: تلفات را در شكل 

كلی می توان به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم بندی 

نامتعادلی  رفع  )ارت(،  زمین  سیستم  اصالح  که  كرد 

بار پست های توزیع، حذف بارهای هارمونیکی، تعویض 

بار  كنترل  تغذیه،  مسیر  كاهش  فرسوده،  تجهیزات 

راكتیو، نصب کنتور مرجع در محل پست، هرس اشجار 

روکشدار  سیم های  از  استفاده  و  گــرم  خط  روش  با 

ارائــه  همچنین  و  فنی  تلفات  کاهش  راهکارهای  از 

فرهنگ سازی  انشعاب،  واگذاری  زمینه  در  تسهیالت 

عمومی، تعویض کنتورهای معیوب، تقویت واحدهای 

بازرسی و ایجاد سیاست های تشویقی و تبدیل شبکه 

فشار ضعیف سیمی به كابل خودنگهدار از راهکارهای 

افــزود: شرکت  کاهش تلفات غیر فنی می باشد. وی 

توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با 27 حوزه 

کیلووات  میلیون   7000 از  بیش  مستقل،  عملیاتی 

ساعت انرژی را بین 1200000 مشترک توزیع می 

نماید که با حدود 3.5 درصد کل انرژی فروخته شده 

تلفات  کاهش  در  بسزایی  نقش  تواند  می  کشور،  در 

شبکه توزیع کل کشور ایفا کند. در ادامه مهندس ناصر 

نایب، کارشناس مسئول دفتر نظارت بر بهره برداری در 

خصوص اقدامات شرکت در جهت کاهش تلفات گفت: 

تلفات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

در سال 1396، 10.85 درصد بوده است که با هدف 

کاهش 146 میلیون کیلووات ساعتی، در پایان سال 

1397 به عدد 9 درصد خواهد رسید و بطور کلی 14 

برنامه  و غیر فنی  اقــدام کالن در بخش فنی  و  برنامه 

ریزی شده و در حال انجام می باشد. 

انجام  کارشناسی  دقیق  بررسیهای  طبق  همچنین 

شده، برای 10 شهرستان که باالترین میزان تلفات 

را در سطح شرکت دارا می باشند و 55 درصد کل 

تلفات در این شهرستان ها رخ می دهد، برنامه های 

صورت  به  که  است  گردیده  ابالغ  و  تدوین  ای  ویژه 

ویژه در حال پیگیری می باشد. 

بالغ بر 18000 کنتور تکفاز و سه فاز  از تعویض  وی 

جامپر   4000 از  بیش  زنی  بوش  شرکت،  سطح  در 

در شبکه فشارمتوسط به روش خط گرم و سرد، آچار 

و  فشارضعیف  سست  اتصال   5000 از  بیش  کشی 

فشارمتوسط به روش خط گرم و خط سرد با عملکرد 

 779 و  فشارمتوسط  شبکه  در  کیلووات   1360

کیلووات در شبکه فشارضعیف، هرس اشجار متداخل 

از  به تعداد بیش  با شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف 

14000 اصله در شبکه فشارضعیف و متوسط و اجرای 

عملیات کاهش تلفات توان )در قالب برنامه های کاهش 

پیک( شامل تبدیل فاز، تعویض سطح مقطع هادی ها، 

جابجایی ترانس به نزدیکی محل مصرف، نصب خازن، 

کاور  و  شبكه  بار  سازی  متعادل  ارت،  سیستم  اصالح 

به  مگاوات  بر 10  بالغ  عملکردی  با  ترانس ها  نمودن 

عنوان مهم ترین اقدامات در این خصوص یاد کرد.

برنامه های  دقیق  اجرای  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

چهارده گانه پیش بینی شده در حوزه کاهش تلفات و 

برنامه های ویژه تدارک دیده شده در شهرستان های 

پایان  در  را  تلفات  بتوانیم  تلفات،  میزان  بیشترین  با 

سال جاری، به 9 درصد برسانیم.

ارتقای نرم افزارمانیتورینگ نیروگاه خورشیدی ستاد

تشریح برنامه و اقدامات کاهش تلفات درجهت تحقق هدف سال 97

همان طوری که بیان شد تقویت 

ــدرت  ق هــای  شبکه  آوری  تــاب 

استفاده  با  مختلف  فازهای  در 

در  و  مــتــعــدد  اســتــراتــژیــهــای  از 

صورت  مالی  منابع  گرفتن  نظر 

می گیرد.

اقدامات  این  ریزی  برنامه  فاز  در 

نیز  انــتــقــال  ــای  ه شبکه  شــامــل 

از  ارتــبــاط  ایـــن  ــد. در  ــاش ب ــی  م

کردن  سخت  یا  استحکام  واژه 

این  ادبیات  در   )Hardening(

که  شــود  می  بــرده  بکار  موضوع 

تغییرات  ایجاد  به  مربوط  عمدتًا 

در  شبکه  ساخت  زیر  در  فیزیکی 

باشد.  می  طبیعی  حوادث  برابر 

استراتژی های  از  زمینه  این  در 

مختلف استفاده می شود.

مدیریت  خطوط،  کــردن  کابلی 

شبکه  مجاورت  در  درختان  رشد 

ها، ارتقای ساختار پایه های برق 

است.  مــوارد  ایــن  جمله  از  و... 

تاب  بهبود  جهت  متعدد  مراجع 

آوری شبکه ها روشهای مختلفی 

از:  عبارتند  کــه  ــد  ان داده  ارائـــه 

شبکه  ریز  بار،  پاسخگویی  برنامه 

ها، ایجادجزیره عمومی، سیستم 

مانیتورینگ پیشرفته، اتوماسیون 

البته  خودمراقبتی  و  پیشرفته 

روشها  این  از  یک  هر  بکارگیری 

ــنــه قــابــل  مــســتــلــزم صـــرف هــزی

به  توجه  با  که  است  ای  مالحظه 

تصمیم  بایستی  بــودجــه  مــیــزان 

گیری مناسب صورت پذیرد. 

بخشی از اقدامات در این زمینه به 

بررسی آسیب پذیری شبکه های 

احتمالی  خروج  مقابل  در  قدرت 

از اقدامات در این زمینه حوادث 

تا  اســت  شــده  پرداخته  طبیعی 

آسیب  ــه  ک شبکه  از  بــخــش  آن 

در  گردد.  شناسایی  است  پذیرتر 

جهت  مختلفی  روشهای  مقاالت 

شبکه  ــری  ــذی پ آســیــب  ارزیــابــی 

روش  جمله  از  اســت،  شده  ارائــه 

است  سطحی  دو  ــازی  س بهینه 

از  ای  مجموعه  باالتر  سطح  در 

خطوط،  شامل  سیستم  ــزاء  اجـ

شوند  می  شناسایی  و...  ژنراتور 

قطع  بیشترین  ــا  آن ه ــروج  خ که 

در  و  باشد  داشــتــه  پــی  در  را  بــار 

بــودن  معلوم  بــا  تــر  پایین  سطح 

ــوط و  ــط ــک از خ ــر ی وضــعــیــت ه

با  ــار  ب پخش  مساله  ــورهــا  ــرات ژن

هدف مینیمم کردن قطع بار حل 

استفاده  با  نهایت  در  و  می شود 

به  بهینه سازی  های  الگوریتم  از 

ازای تعداد مشخص خروج آسیب 

قرار  ارزیابی  مورد  شبکه  پذیری 

می گیرد.

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 
رضوی با حدود 3.5 درصد کـل انرژی 
فروخته شده درکشور،می تواند نقش 
بسزایی درکاهش تلفات شبکه توزیع 

کل کشورایفاکند
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تقدیر وتشکر

استان  برق  نیروی  توزیع  بــرادران  شطرنج  شرکتی  مرحله  مسابقات  دوره  چهارمین 

خراسان رضوی به میزبانی حوزه ستادی  ودر سالن مجموعه ورزشی شهید بهشتی 

مرحله  دو  طی  رقابت ها  از  دوره  این  توزیع   پیک  خبرنگار  گزارش  به  گردید.  برگزار  مشهد 

شهرستانی و شرکتی انجام پذیرفت که مرحله اول آن در سه ماهه نخست سال 97 در هر 

شهرستان تابعه و حوزه ستادی،  با مشارکت 20 مدیریت برق شهرستان و حوزه ستادی صورت 

گرفت و  30 نفر بازیکن موفق به راهیابی به مرحله دوم شدند. مرحله دوم رقابت ها در 5 دور، 

مطابق با استانداردهای فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( و به روش سوئیسی برگزار شد.

در پایان در رده تیمی، تیم حوزه ستادی با کسب 11 امتیاز در رتبه اول، تیم های تربت 

آباد به ترتیب با کسب 7 و 4 امتیاز در رتبه های دوم و سوم جدول قرار  حیدریه و خلیل 

گرفتند.  همچنین مقام های اول تا سوم و امتیاز های کسب شده در رده انفرادی به شرح 

ذیل می باشد:

مقام اول( محمود اسکافی ازحوزه ستادی باکسب: 4.5 امتیاز
مقام دوم( حسین صادق پورازتربت حیدریه باکسب: 4 امتیاز
مقام سوم(  حامد ده یـادگاری از درگز با کسب:  3.5   امتیاز

یادبود  رسم  به  برتر  نفرات  به  انسانی  منابع  معاونت  حضور  با  اختتامیه  مراسم  پایان  در 

جوایزی اهداء گردید.

برگزاری مسابقات شطرنج 
درتوزیع برق خراسان رضوی

پذیرش مقاله مدل مدیریت دارایی شرکت توزیع برق 
درکنفرانس بین المللی سیرد

تقی  دکتر  مقاله  پــروپــوزال  سیرد  المللی  بین  کنفرانس  پنجمین  و  بیست  در 

این  در  ارائــه  منظور  به  مهندسی  و  ریــزی  برنامه  معاونت  همکاران  از  وحیدی 

کنفرانـس پذیرفته شده است. به گـزارش خبرنگار پیک توزیـع مقاله وی با عنوان

سید بهرام حیدری فرزند 

واحد  بازنشسته  همکار 

شهرستان  ــرداری  ب بهره 

رضا  ــاد  ش سید  ــاران  ــن چ

قبولی  به  موفق  حیدری 

در رشته پزشکی دانشگاه 

با    مشهد  پزشکی  عــلــوم 

تجربی  کنکور   326 رتبه 

97شده است.

مهران نژاد نجار شهری از 

ره آورد  شرکت  نیروهای 

در  شاغل  کــویــر،  نــیــروی 

برق  بــرداری  بهره  اداره 

گــنــابــاد مــوفــق بــه کسب 

برنز  مــدال  و  ــوم  س مقام 

در  آزاد  کشتی  مسابقات 

شده  کیلوگرم   92 وزن 

است.

برگزیدگان نظام پیشنهاد های کارکنان 
مورد تقدیرقرارگرفتند

همکاران  همت  با  و  1396تاکنون  ســال  طــول  در 

پیشنهاد های کارکنان  و اعضای کمیته نظام  شرکت 

چرخه  از  مهمی  بــخــش هــای  عــامــل،  مــدیــریــت  حمایت  و 

معرفی  با  بتدریج  و  نشسته  ثمر  به  پیشنهاد ها  نظام  اجرایی 

نمونه  شده،  اختراع  ثبت  شده،  اجرا  مصوب،  پیشنهاد های 

بــزرگ،  و  کوچک  گرفته  صــورت  بهبود های  و  شــده  ســازی 

چرخه اجرایی نظام پیشنهادها چاالک تر خواهد شد. 

دفتر  مدیر  رحیمی  مهندس  توزیع  پیک  خبرنگار  گزارش  به 

تحقیقات ضمن اعالم این مطالب به آیین تقدیر از برگزیدگان 

و  کرد  اشاره  پیشنهاد ها  نظام  سمینار  برگزاری  با  همزمان 

به مصوبه کمیته نظام پیشنهاد های کارکنان  با توجه  افزود: 

از بین واحد های شهرستان و پیشنهاد دهندگان، با توجه به 

لوح  دریافت  با  و  برگزیده  نفر   14 تعداد  معین،  شاخص های 

در  افزود:  وی  گرفتند.  قرار  تقدیر  مورد  مدیرعامل،  سوی  از 

اعضای  ستاد،  و  شهرستان ها  برق  مدیران  که  مراسم  این 

از  راد  الهی  فتح  دکتر  و  کارکنان  پیشنهاد های  نظام  کمیته 

پیشکسوتان حوزه پیشنهاد ها، حضور داشتند، برگزیدگان به 

شرح ذیل معرفی شدند:

سرانه  بیشترین  که  شهرستان هایی  بــرق  مدیریت 
پیشنهاد در سال 95و96 را داشته اند

مدیریت برق مه والت با سرانه پیشنهاد 3/8   	 

مدیریت برق فریمان با سرانه پیشنهاد 3/7  	 

مدیریت برق قوچان با سرانه پیشنهاد 2/3   	 

مدیریت برق شهرستان هایی که رشدپیشنهاد داشته اند
مدیریت برق نیشابور با تعداد 85 پیشنهاد در سال 97 تا 	 

لحظه گزارش )اول آبان97(

تا 	  تعداد 16 پیشنهاد در سال 97  با  مدیریت برق فیروزه 

لحظه گزارش )اول آبان97(

مصوب  پیشنهاد  اجرای  برای  که  دهندگانی  پیشنهاد 
تالش نموده اند

1( جواد کافی کندری )تایباد(

عنوان پیشنهاد: جک همیار سیمبان             

بررسی فنی طرح پیشنهادی و ثبت اختراع
2( احمداحمدی )کاشمر(

عنوان پیشنهاد: تست کنتور به وسیله بار مجازی     

تالش جهت استفاده از نمونه ساخته شده و توسعه آن
3(  ناصر جوان طرقی )سبزوار(   پیشنهاد گروهی

عنوان پیشنهاد: کاهش تلفات بی باری      

اسماعیل  )محمد  دهندگان  پیشنهاد  سایر  از  نمایندگی  به 

مهرکیشـ  عباس فقیه سبزواریـ   هادی انبیایی(

بابت پیگیری اجرای پیشنهاد وگزارش های صرفه اقتصادی وارائه 

فرآیند اجرایی بین واحدی )مهندسی ـ  بهره برداری( سبزوار 

سه پیشنهاد دهنده  با بیشترین تعداد پیشنهاد
حمید رحمانی فضلی )قوچان( با تعداد 62 پیشنهاد	 

علیرضا  شاهرخی )فریمان( با تعداد 121 پیشنهاد	 

محمد خسروی کالته باال )ستاد( با تعداد 295 پیشنهاد	 

با  شرکت  مشترکین  خــدمــات  و  ــروش  ف مــعــاون   
ارسال نامه ای از سرکار خانم ها رضایی و سنگچولی 

از پرسنل شرکت بهینه سازان توس به جهت نصب، 

آموزش و راه اندازی نرم افزارهای امکان پایش و رفع 

مشکل نرم افزار فهام تشکر وقدردانی نموده است.

  حسین کیانی نیا، مدیر امور مالی شرکت با ارسال 
دارایی های  منش،کارشناس  کیان  رضا  از  ای  نامه 

واگــذار  فعالیت های  و  وظایف  انجام  جهت  به  ثابت 

شده به نحو احسن در زمان تصدی پست کارشناسی 

حسابداری کنترل پروژه تقدیر کرده است.

  سید سعید عبداله زاده رئیس کمیته امداد کاشمر 
جهت  به  کاشمر  بــرق  مدیریت  از  نامه ای  ــال  ارس با 

مساعدت و حمایت پرسنل شهرستان در مراسم جشن 

عاطفه ها قدردانی نموده است.

  جواد جعفری، شهردار فیض آباد، با ارسال نامه ای 
از مهندس رجبی مدیر برق مه والت به جهت تعهد و 

بهبود  و  والت  مه  برق  مدیریت  مجموعه  پاسخگویی 

شهرداری  با  مثبت  تعامل  و  معابر  روشنایی  وضعیت 

تقدیر کرده است.

شهرستان های  مردم  نماینده  شوشتری،  هادی    
قوچان، فاروج، باجگیران و تیتکانلو در مجلس شورای 

مهندس هادی  از  تقدیری  لــوح  ــال  ارس با  اسالمی 

جهت  به  قوچان،  شهرستان  برق  مدیر  زاده،  مهدی 

گذشته  ســال  ارزیــابــی  در  اســتــان  دوم  رتبه  کسب 

شهرستان های گروه الف تشکر نموده است.

از  والت  مه  شهرستان  برق  مدیر  رجبی  مهندس    
و  مالی  معاونت  ارزنده  تعامل  و  همکاری  مساعدت، 

و  مناسب  پاسخگویی  همچنین  و  شرکت  پشتیبانی 

بموقع و اخالق شایسته مدیر امور تدارکات، ریاست 

و  بازرگانی  اداره  ریاست  انبارها،  هماهنگی  اداره 

و  عبداللهی  جوادی،  اسالمی،  آقایان  همکارانشان 

حاجی عباسی تقدیر و تشكر نموده است. 

موفقیت ورزشی همکارموفقیت تحصیلی فرزندهمکار

موفقیت علمی همکار

)مدل مدیریت دارایی در شرکت های توزیع 

برق با در نظر گرفتن الگوی تفکر استراتژیک 

و حاکمیت شرکتی( ارائه شده است. الزم به 

ذکر است سیرد، کنفرانس بین المللی توزیع 

بین  انجمن  یک  عنوان  به  که  باشد  می  برق 

المللی از اکتبر 2004 به طور رسمی تحت 

و شروع  تاسیس  این کشور  بلژیک در  قانون 

به فعالیت کرد و هر دو سال یک بار در یکی 

از کشورهای اروپایی برگزار می شود.

 A model of Asset Management in Electric Distribution Companies
 considering the Strategic Thinking and Corporate Governance Pattern
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انتصابات

طی احکام 
جداگانه ای از 

سوی مهندس 
محمدرضا 

مزینی، 
مدیرعامل، این 

انتصابات صورت 
گرفت:

مهندس نویدحسین زاده
مسئول برنامه ریزی، 

مهندسی و نظارت برق 
جوین

مهندس حسین میربلوکی
رئیس اداره بهره برداری 

برق زبرخان 

مهندس علیرضا جدی مقدم 
مسئول بازرسی وکنترل 

لوازم اندازه گیری برق 
قوچان

مهندس احسان رفیعی
کارشناس مطالعات و طراحی 

شبکه برق تربت جام

مهدی دارابی
کارشناس کنترل برنامه  

وآماربرق نیشابور

مجتبی نوروزپور
کارشناس 

صدور احکام در امور 
کارکنان و رفاه

سید مهدی سید حسینی
کارشناس 

مناقصه وتعیین فهرست بها 
درامور تدارکات

علیرضا شاهرخی عباس آبادی
مسئول تعمیرات زمینی وپست ها 
برق فریمان و مامور به خدمت 
دراداره هماهنگی انبار ها)مشهد(

مهندس محمد احدی کوه سفیدی
کارشناس مسئول برنامه 
ریزی، مهندسی و نظارت 

برق سرخس

مهندس جواد دیباج
کارشناس مسئول فوریت های 

برق دراموردیسپاچینگ

مهندس مهدی دباغ
کارشناس مسئول 

مکانیزاسیون و اتوماسیون 
شبکه و تجهیزات

تخصصی  فعالیت های  بررسی  هدف  با 

هماهنگی  جلسات  ارتــبــاطــات،  ــوزه  ح

برق  مدیریت  محل  در  عمومی  روابـــط  دفتر 

مسئولین  و  برق  مدیران  حضور  با  شهرستان ها 

واحدها برگزار شد.

علی  سید  تــوزیــع  پیک  خبرنگار  ــزارش  گـ بــه 

سنجش  و  مــطــالــعــات  ــاس  ــن ــارش ک حــیــدری 

طبق  گفت:  خبر  ایــن  ــالم  اع با  عمومی  افکار 

به جهت  انجام شده جلسات کاری  برنامه ریزی 

مشترکین،  ــوزه  ح نظرسنجی  نتایج  بــررســی 

فرهنگی  فعالیت های  خدمت،  میز  استقرار 

ماده  موضوع  نظرسنجی  برق،  مصرف  مدیریت 

8 طرح تکریم ارباب رجوع، فعالیت های خبری 

و رسانه ای و بازرسی حوزه طرح تکریم در محل 

مدیریت های برق شهرستان برگزار شد.

ــی ایـــن جــلــســات نــتــایــج پـــروژه  وی افــــزود: ط

تفکیک  به  مشترکین  رضایت  میزان  سنجش 

هر شهرستان در شاخص های فروش و خدمات 

برداری  بهره  همکاران،  عملکرد  فروش،  از  پس 

و... مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 

مورد  بهبود  پروژه های  تعریف  و  نواقص  اصالح 

استقرار  وضعیت  همچنین  شــد.  ــع  واق تأکید 

آن  مفاد  ــرای  اج نحوه  و  حضوری  خدمت  میز 

توصیه های  و  بررسی  دستورالعمل،   با  مطابق 

رضایت  سنجش  پــروژه  اجــرای  شد.  ارائــه  الزم 

تعالی   34000 استاندارد  اساس  بر  کارکنان 

منابع انسانی، بررسی نتایج نظرسنجی از ارباب 

رجوع موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع و 

تأکید بر ارسال به موقع نتایج در بازه زمانی سه 

ماهه، ارسال به موقع اخبار شهرستان و انعکاس 

فعالیت های  به  ویــژه  توجه  همکاران،  فعالیت 

اقدامات  ویژه  به  برق  مصرف  مدیریت  فرهنگی 

موثر در پیک بار 98 از جمله توجه به مشترکین 

پر مصرف، وسایل سرمایشی، ساعات پیک بار، 

بود  مباحثی  دیگر  از  و....  کشاورزی  مشترکین 

که در این جلسات مطرح شد.

در همین راستا سید مجید آزیز مدیر دفتر روابط 

سخنانی  طی  جلسات،  این  ابتدای  در  عمومی 

ضمن تقدیر از کلیه همکاران شرکت که با سعی 

اهداف  تحقق  جهت  در  همواره  خود،  تالش  و 

گام  مشترکین  رضایت  کسب  ویــژه  به  شرکت 

به  را  مشترکین  رضایت  افزایش  دارنــد،  می  بر 

فعالیت ها  و  برنامه ها  اولویت  مهم ترین  عنوان 

و  دانست  شرکت  استراتژیک  اهداف  از  یکی  و 

ما،  به عنوان ولی نعمت  اینکه مردم  بر  تأکید  با 

باشند،  می  خدمات  بهترین  دریافت  شایسته 

عنوان  بــه  را  شــرکــت  در  مسئولیت  پــذیــرش 

افتخاری در جهت ارائه خدمت به مردم دانست 

نباید  احتمالی  کاستی های  یا  و  مشکالت  که 

هیچگونه خللی در انجام وظایف به وجود آورد. 

با هدف بهینه سازی ارتباطات رادیویی 

همچنین  و  اســتــان  سطح  در  بیسیم 

نسبت  نقاط   برخی  در  ارتباطی  مشکالت  رفع 

یا  و  بیسیم  کننده  تکرار  سایت  ــدازی  ان راه  به 

شده  ــدام  اق مخابراتی  دکل های  جایی  به  جا 

مهندس  توزیع  پیک  خبرنگار  گزارش  به  است. 

ــاس مــســئــول مــکــانــیــزاســیــون و  ــن ــارش دبـــاغ ک

اتوماسیون شبکه و تجهیزات در تشریح اقدامات 

بهینه  جهت  شده  تهیه  طرح  طبق  گفت:  فوق 

سطح  در  بیسیم  ــی  ــوی رادی ارتــبــاطــات  ســازی 

استان و همچنین رفع مشکالت ارتباطی شمال 

و  گرفته  انجام  مخابراتی  سازی  شبیه  با  استان 

استان  شمالی  ارتفاعات  در  میدانی  تست های 

درگز  ارتفاعات  در  واقع  تیوان  سایت  نهایت  در 

شناسایی  کننده  تکرار  مناسب  نقطه  عنوان  به 

شهرستان  ــرق  ب مدیریت  موثر  همکاری  بــا  و 

درگز، دکل مخابراتی 36 متری نصب و اتاقک 

به  توجه  با  همچنین  گردید.  احداث  نیز  سایت 

اداری  ساختمان های  در  گرفته  انجام  تغییرات 

و همچنین گزارش سقوط دکل بیسیم اتفاقات 

دکل های  از  آمــده  عمل  به  بررسی  با   قدمگاه 

و  تغییر  بــه  نیازمند  دکــل  خــطــر،2  معرض  در 

بیسیم  مخابرات  دکــل  که  بودند  جایی  به  جا 

اتفاقات  مرکز  و  زاوه  شهرستان  برق  مدیریت 

در  و  آوری  جمع  نیشابور  شهرستان  در  قدمگاه 

محل های جا نمایی شده به ارتفاع 36 مترنصب 

تجهیزات  برخی  در  تغییر  با  همچنین  گردیدند 

پسیو شبکه نیز منجر به بهبود ارتباطات رادیویی 

در این شهرستان ها گردید.

شدن  مستقل  به  توجه  با  ــزود:  اف ادامــه  در  وی 

جهت  سبزوار  شهرستان  از  داورزن  شهرستان 

با  اتفاقات  مرکز  بیسیم  ارتــبــاطــات  بــرقــراری 

دستی،  بیسیم های  و   عملیاتی  خــودروهــای 

دکل 36 متری در محل مرکز اتفاقات و عملیات 

بــرقــراری  باعث  کــه  گــردیــد  نصب  شهرستان  

ارتباطات بیسیمی در حوزه شهرستان گردید.

بررسی نتایج پروژه سنجش رضایت مشترکین واستقرار
میزخدمت درحوزه شهرستان ها

بهینه سازی ارتباطات رادیویی و رفع مشکالت مخابراتی درسطح استان

براساس نامه ارسالی مسئول فرهنگی ودینی شرکت توانیر ودینی شرکت توانیر، در ارزیابی انجام شده مسئوالن 

فرهنگی شرکت های صنعت آب و برق کشور ، مهندس مهدی مرزبانی ، مسئول فرهنگی شرکت و دبیر فرهنگی 

شرکت های صنعت آب و برق استان خراسان رضوی موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابی سال 96 و شایسته تقدیر ویژه 

شده است. بدین مناسبت لوح تقدیری با امضای مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه مسئولین فرهنگی صنعت برق کشور 

تقدیم وی گردید. 

دفـتـر روابـط عمـومی ایـن موفـقـیـت را بـه ایـشـان و اعـضـای شـورای فـرهنـگی شـرکت تبـریـک عـرض می کـند.

کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه توسط مسئول فرهنگی شرکت درارزیابی سال96

همچنین انتصابات ذیل صورت گرفته است:
دکتر سینا کوثری موحد با حفظ سمت بعنوان مجری 	 

خرید انرژی تولید پراکنده 

مهندس حسن کریم پور بروج و رضا نزهتی با حفظ 	 

سمت به عنوان نماینده مدیر عامل و اعضای هیئت 

انتخاب مشاور

مهندسین محمد اسماعیل مهرکیش، احمد شهریاری، 	 

کریم  حسن  قیاسی،  ،امیررضا  انبیایی  محمدصادق 

ابوالفضل  و  نزهتی  رضا   ، محدث،  حسین  سید  پور، 

و  بعنوان اعضا کارگروه بررسی  با حفظ سمت  بیگی 

ارائه راهکارهای کاهش هزینه های جاری شرکت


