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مدیرعامل جدید شركت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی معرفی شد

تجلیل باشکوه باحضورمعماران صنعت توزیع برق خراسان بزرگ
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مهندس  از  ــی  ــدردان ق و  تجلیل  مــراســم 

محمدرضا مزینی، مدیر عامل سابق شرکت 

توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با حضور 

جمعی از چهره های برجسته صنعت برق خراسان 

معاونین  فرهیختگان،  پیشکسوتان،  از  متشکل 

های  شرکت  عامل  مدیران  از  جمعی  مدیران،  و 

پیمانکاری و همکاران حوزه ستادی برگزار گردید. 

مراسم  ایــن  در  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به 

جمله  از  خراسان  برق  صنعت  بزرگان  که  باشکوه 

مهندسین عبدالخالق زاده، فخرنبوی، سعادتمند، 

میهمانان  از  جمعی  و  لگزیان،  سعیدی،  اســدی، 

از  داشتند،  حضور  و...  سازمان  از  خارج  گرانقدر 

زحمات و تالش های صادقانه مهندس محمدرضا 

مزینی تجلیل به عمل آمد.

معرفی وتجلیل ازبرگزیدگان بیست وهفتمین دوره ارزیابی عملکردمدیریت های برق

)دوعمل دور(
چقدرفاصله بین دوعمل دوراست:

عمىل كه لذتش مى رودوكیفرآن مى ماند

وعمىل كه رنج آن مى گذرد

وپاداش آن ماندگاراست

صفحه2

نیرو،  وزارت  عالی  مقام  حضور  با  مراسمی  طی 

شرکت  مدیرعامل  ــوی،  رض خراسان  استاندار 

توانیر و مدیران ارشد صنعت آب و برق كشور، مهندس 

محسن ذبیحی به عنوان مدیر عامل شركت توزیع نیروی 

برق استان خراسان رضوی معرفی و از خدمات مهندس 

محمد رضا مزینی تجلیل شد.

 به گزارش خبرنگار پیک توزیع در این جلسه وزیر نیرو در 

سخنانی اظهار داشت: اصلی ترین مزیت نسبی کشورما 

عالوه بردارا بودن منابع، معادن و موقعیت ژئوپولوتیک، 

انسانی  نــیــروی  بالقوه  و  بــاال  ظرفیت  از  ــورداری  ــرخ ب

تبدیل  و  انسانی  منابع  از  صحیح  برداری  بهره  که  است 

استعدادهای بالقوه به بالفعل رمز موفقیت وپیروزی است 

و نقش مستقیمی در کسب توفیقات و یا کاهش آن دارد.

با  نیرو  وزارت  مستقیم  ارتــبــاط  به  توجه  افــزود:بــا  وی 

درتمامی  گزینی  شایسته  بــا  تــا  دارد  مـــردم،ضـــرورت 

منابع  از  بهینه  استفاده  در  را  خود  ها،وظیفه  مسئولیت 

انسانی ارزشمند که یکی از اصلی ترین مزیت های کشور 

است به درستی ایفا کند. 

و  کــرد  اشـــاره  مــدیــران  برعملکرد  نظارت  به  وزیرنیرو 

نیرو  وزارت  در  مدیران  انتخاب  مسئولیت  اظهارداشت: 

و  عملکرد  مدیران،  انتخاب  از  وپس  است  وزیر  برعهده 

کیفیت کارشان مورد نظارت و بررسی مداوم قرار دارد.

وی همچنین افزود: نتیجه عملکرد موفق مدیرانی که به 

براستمرار  تضمینی  شوند،  می  انتخاب  فراخوان  روش 

این روش و تشویقی برای نیروهای شایسته دیگر است تا 

با اطمینان خاطر توجه خود را به کارشان معطوف کنند و 

اصلی ترین نقطه اتکاء توانایی هایشان باشد.

مهندس محسن ذبیحی نیز طی سخنانی فرصت خدمت 

گذاری در استان خراسان رضوی را نعمت الهی برشمرد 

و ابراز امیدواری نمود با همراهی پرسنل خدوم شركت، 

پاسخ شایسته ای به اعتماد مسئولین ارشد صنعت برق 

كشور بدهیم. وی صنعت برق استان خراسان را به جهت 

بهره مندی از مدیران برجسته، دارای ساختار محكمی 

این مسیر  بتوانیم ادامه دهنده  انشاا...  دانست و گفت: 

باشیم و خدمات ارزنده ای به مردم ارائه كنیم. وی وجود 

بارز  های  ویژگی  از  یكی  را  باانگیزه  و  جــوان  نیروهای 

شركت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی برشمرد 

پرسنل  همكاری  و  همراهی  با  نمود  امیدواری  ابــراز  و 

با  برداریم. وی  بتوانیم گام های موثری  توانمند شرکت 

ذكر اهمیت و جایگاه انرژی برق به عنوان زیربنای كلیه 

فعالیت ها، تسریع و تسهیل در تأمین برق متقاضیان به 

ویژه بخش صنعتی،اجرای برنامه های راهبردی و ابالغی 

صنعت برق به ویژه برنامه های گذر از پیك بار سال ۹۸ 

برنامه های  از  را  تلفات  و مدیریت مصرف برق و كاهش 

ویژه  توجه  سایه  در  نمود:  اشــاره  و  برشمرد  خود  اصلی 

مدیریتی،  های  سیستم  سازی  پیاده  انسانی،  منابع  به 

استقرار  و  اطالعات  فناوری  حوزه  خدمات  از  استفاده 

انضباط كاری و نظم و مقررات در تمام موضوعات، به این 

اهداف دست خواهیم یافت.

استاندارخراسان  حسینی  رزم  مراسم  این  در   همچنین 

مناسب  بسترهای  بــه  توجه  بــا  اظــهــارداشــت:  ــوی  رض

تمام  در  برق  تامین  ویــژه  به  انــرژی  توسعه  خصوص  در 

استان،در دوره جدید مدیریت استان خراسان رضوی از 

اقتصادی  رونق  جهت  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  تمام 

استان استفاده خواهد شد و با همفکری تمام دستگاه ها 

شاهد پیشرفت اقتصاد و کسب و کار خواهیم بود. الزم 

تشكر  با  مزینی  مهندس  جلسه  ادامــه  در  است  ذكر  به 

مسئولیت  مــدت  در  كــه  همكاران  تمامی  زحــمــات  از 

مهمترین  از  برخی  به  اند،  نموده  همراهی  وی  با  ایشان 

دستاوردهای شركت در دوران مدیریت خود اشاره نمود.
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تجلیل باشکوه باحضورمعماران صنعت توزیع برق خراسان بزرگ

شایان ذکر است در بخش دیگری از جلسه مهندس مهرکیش 

از  سخنانی  طی  شرکت  معاونین  و  مدیران  از  نمایندگی  به 

به  اشــاره  با  و  نمود  تشکر  مزینی  مهندس  ساله   30 زحمات 

گسترش  از  اخیر  های  سال  طی  ایشان  ارزشمند  اقدامات 

دقیق  و  موثر  ــرای  اج شهرستان ها،  بــرق  مدیریت  تجهیز  و 

اجرای  متوالی،  دوره  هفت  و  بیست  در  خودارزیابی  فرایند 

اتوماسیون شبکه، اجرای بزرگترین پروژه برق رسانی مسکن 

دوران  اقدامات  از  بخشی  عنوان  به  و....  کشور  شرق  در  مهر 

مهندس  به  هدایایی  اهدای  با  جلسه  و  کرد  یاد  وی  مدیریتی 

مزینی خاتمه یافت.

طی  نیز  شرکت  جدید  مدیرعامل  ذبیحی  محسن  مهندس 

سخنانی ضمن تشکر از بزرگان صنعت برق استان برای حضور 

خدمتگزاران  از  یکی  که  مزینی  مهندس  از  تجلیل  جلسه  در 

بود،گفت:   برق  صنعت  در  متخصص  و  صادق  پرتالش،  خدوم، 

خرد  و  بینش  ــش،  دان زحمات،  لطف  به  خراسان  برق  صنعت 

و  بوده  برخوردار  رفیعی  جایگاه  از  و  پیشرو  همواره  عزیزان  این 

امیدواریم بتوانیم امانت دار خوبی باشیم.

که  کرد  یاد  ای  سرمایه  بزرگترین  عنوان  به  زمــان  و  وقت  از  وی 

مهندس مزینی طی سال های حضور در توزیع برق استان خراسان، 

وقف شرکت نموده و با تشکر از زحمات وی ابراز امیدواری نمود در 

جهت حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت گام های ارزشمندی برداشته 

و  باانگیزه  بسیارخوب،  همکاران  حضور  ذبیحی  مهندس  شود. 

جوان که در چهره تک تک آن ها میل و انگیزه برای خدمت مشهود 

است و همچنین تجربه چندین ساله حضور در توزیع برق مشهد و 

کار در شرایط سخت و حضور در کنار مدیران کارآزموده و مجرب 

همچون مهندس سعیدی را دو عامل بسیار ارزشمندی دانست که 

نگرانی برای ادامه کار در جایگاه فعلی را از بین خواهد برد. وی 

اشاره نمود: قطعا با بهره مندی از این دو ویژگی و همراهی بخش 

خصوصی به عنوان شرکای استراتژیک گام های موثری در جهت 

حفظ و ارتقای جایگاه شرکت برداشته خواهد شد.

مهندس محمدرضا مزینی که این جلسه به جهت تجلیل از زحمات 

و تالش های وی برگزار شده بود با حضور در جایگاه سخنران، به 

نقش ارزنده  بزرگان صنعت برق خراسان در سال های گذشته 

همکاران  تمامی  تالش  مرهون  را  فعلی  موفقیت  و  کرد  اشــاره 

برق  مدیریت  و  ستادی  حوزه  در  شرکت  مختلف  های  بخش  در 

شهرستان ها و همچنین کارکنان بخش خصوصی دانست و تأکید 

مهندس  قطعًا  هماهنگی  و  همکاری  و  همفکری  سایه  در  نمود: 

تمامی  از  و  داشــت  خواهد  گذشته  از  بهتر  عملکردی  ذبیحی 

همکاران نیز می خواهم جدی تر و بهتر از قبل با ایشان همکاری 

داشته و در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت تالش کنند. وی 

از  یکی  را  رضــوی  خراسان  استان  در  قومیتی  و  فرهنگی  تنوع 

ویژگی های خاصی برشمرد که الزم است با رعایت اصول اخالقی 

و در نظر داشتن مسئولیت اجتماعی در کنار اصول بنگاه داری 

انسانی  نیروی  ارزشمند  سرمایه  وجود  وی  شود.  گرفته  نظر  در 

در شرکت را فرصت مغتنمی در جهت خدمت رسانی شایسته به 

مردم دانست و ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس ذبیحی و تأکید 

بر انجام کار سالم، درست و قانونی  از تمامی همکاران به جهت 

همراهی طی سال های مسئولیت تقدیر نمود.  

مهندس علی سعیدی مدیر عامل توزیع برق شهرستان مشهد 

این مراسم بود که  جلسه برگزار شده  از سخنرانان  یکی دیگر 

و  بــزرگ  خراسان  توزیع  صنعت  معماران  حضور  جهت  به  را 

اهمیت  با  و  بــزرگ  ــدوم،  خ خدمتگزاری  از  تجلیل  همچنین 

اصولی  گذاری  پایه  در  ارزنده  نقش  به  اشاره  با  و  کرد  توصیف 

بزرگ،  خراسان  استان  در  صنعت  این  مستحکم  بنای  سنگ  و 

سیستم  این  صحیح  معماری  مرهون  را  امــروز  های  موفقیت 

این  از  یکی  عنوان  به  مزینی  مهندس  از  و  دانست  گذشته  در 

معماران خوشنام یاد کرد. وی با شهادت بر صداقت و سالمت 

کاری مهندس مزینی، عبور سالم از فراز و نشیب ها و سختی ها 

توسط وی را مایه افتخار و مباهات دانست و جذب نیروهای پر 

انرژی و توانمند و شایسته را یکی از مهمترین اقدامات ارزشمند 

وی در کنار سایر خدمات دانست که امروز این فرصت را برای 

فراهم  بیشتر  ارتقای  و  رشد  جهت  در  شرکت  جدید  مدیریت 

آورده است.

مهندس سعیدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این نکته 

به   داریــم  فاصله  عالی  تا  ولی  است  خوب  ما  فعلی  وضعیت  که 

شعری از مولوی اشاره کرد و در توصیف آن به لزوم افزایش بهره 

وری و اصالح فرایندها با نگاه جدی تر به بدنه سیستم و استفاده 

از نظرات و پیشنهادهای تمامی کارکنان تأکید کرد.

مسئولیت  ســال  چندین  که  نبوی  فخر  محمدرضا  مهندس   

مهندس  از  تشکر  ضمن  داشت،  برعهده  را  شرکت  مدیرعاملی 

ذبیحی به جهت برگزاری این جلسه، از مهندس مزینی به عنوان 

مدیری سخت کوش، پرتالش، نمونه و بی ادعا در بخش توزیع 

یاد کرد که در تالطم های زیادی پایمردی و ایستادگی نموده و 

مسیر طوالنی خدمت را بدون هیچگونه قصوری به سالمت طی 

کرده است.

عصر  در  تغییرات  سرعت  و  ها  نسل  بین  تفاوت  به  اشاره  با  وی 

دیجیتال، نسل کنونی را افرادی پویا، توانمند و خالق توصیف 

کرد که الزم است زمان ارزشمند خدمت را که به سرعت سپری   

می شود، قدردانسته و در جهت ارتقاء و اعتالی صنعت برق گام 

بردارند. مهندس فخر نبوی پذیرش مسئولیت در دوران کنونی 

که با محدودیت های فراون و امکانات کم روبرواست را وظیفه ای 

خطیر برشمرد و با اشاره به  مهندس ذبیحی که فردی شایسته 

و برخوردار از دانش روز در صنعت برق و بخش توزیع می باشد، 

همکاری  با  نمود  امیدواری  ابــراز  وی،   انتصاب  تبریک  ضمن 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  گرامی  همکاران  همدلی  و 

خراسان رضوی همچنان در قله موفقیت قرار بگیرد. 

مزینی،  محمدرضا  مهندس  از  قدردانی  و  تجلیل  مراسم 

مدیر عامل سابق شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

رضوی با حضور جمعی از چهره های برجسته صنعت برق خراسان 

متشکل از پیشکسوتان، فرهیختگان، معاونین و مدیران، جمعی 

از مدیران عامل شرکت های پیمانکاری و همکاران حوزه ستادی 

برگزار گردید. به گزارش خبرنگار پیک توزیع در این مراسم باشکوه 

از جمله مهندسین عبدالخالق  بزرگان صنعت برق خراسان  که 

زاده، فخرنبوی، سعادتمند، اسدی، سعیدی، لگزیان و جمعی از 

میهمانان گرانقدر خارج از سازمان و... حضور داشتند، از زحمات و 

تالش های صادقانه مهندس محمدرضا مزینی تجلیل به عمل آمد.

مهندس ذبیحی: حضورهمکاران بسیارخوب، باانگیزه و جوان از ویژگی های برجسته شرکت است

مهندس مزینی: وجود سرمایه ارزشمند نیروی انسانی فرصت مغتنمی در جهت خدمت رسانی است 

مهندس سعیدی: بر صداقت و سالمت کاری مهندس مزینی شهادت می دهم

مهندس فخر نبوی: مهندس مزینی مدیری سخت کوش، پرتالش، نمونه و بی ادعا بود
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برق  مدیریت های  از  تجلیل  مراسم 

برتر شرکت توزیع نیروی برق استان 

و هفتمین دوره  خراسان رضوی در بیست 

ارزیابی عملکرد  با حضور معاونین،  مدیران 

و کارشناسان  27 مدیریت برق شهرستان 

استان خراسان رضوی برگزار گردید.

مهندس  توزیع  پیک  خبرنگار  ــزارش  گ به 

محمد رضا مزینی طی سخنانی ارزیابی را 

کرد  معرفی  جدی  و  وقتگیر  سخت،  کاری 

و از آن به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات 

وی  کــرد.  یاد  اخیر  سال های  طی  شرکت 

عملکرد  ارزیــابــی  قدمت  به  اشـــاره  ضمن 

حسنه،  سیره  و  سنت  عنوان  به  شرکت  در 

به  ارزیابی   از  سازمان ها  فعلی  وضعیت  در 

عنوان یک الزام مدیریتی یاد کرد و بر لزوم 

ادامه این راه  در  آینده شرکت تاکید نمود. 

مدل  یــک  فــقــدان  کــرد:  نشان  خاطر  وی 

عنوانی  به  سازمان ها  در  عملکرد  ارزیابی 

ادامه  در  وی  شود.  می  تلقی  جدی  نقصی 

را  عملکرد  ارزیــابــی  خروجی های  از  یکی 

سرپرستان،  کــارکــرد  بــر  شرکت  قــضــاوت 

مسئوالن و به خصوص مدیران عنوان نمود 

و با تأکید بر لزوم کمی نمودن شاخص های 

ارزیابی ها  نتایج  نمود:  پیشنهاد  ارزیابی، 

ای  نــامــه  ــورت  صـ بــه  بــنــدی  جمع  از  پــس 

شهرستان ها  به  اصالحی  ــدام  اق باعنوان 

ابالغ شود  تا مدیران برق برای رفع نقایص 

اقدام نمایند.

مدیریت  توسعه  دفتر  مدیر  رفیعی،  مجتبی 

جامع  نظام  به  اشــاره  با  نیز  اداری  تحول  و 

کــرد:  عــنــوان  شرکت  در  مدیریت)نجم( 

در  که  شرکت  مدیریتی  پــروژه هــای  تمام 

است  بــوده  اجــرا  حــال  در  اخیر  ســال  چند 

وجود  وی  دارد.  قرار  نظام  این  راستای  در 

داشبورد مدیریتی، سیستم کنترل مدارک 

سه  گزارش  و  فرآیندها  پایش  مستندات،  و 

ارزیابی  نوعی  به  را  اهداف  پیشرفت  ماهه 

به  و  ــرد  ک عــنــوان  ــال  س ــول  ط در  عملکرد 

تشریح نقش هریک در نظام جامع مدیریت 

از  دیــگــری  بخش  در  رفیعی،  ــت.  ــرداخ پ

سخنان خود به تشریح مراحل برنامه ریزی 

از  که  برق  مدیریت های  عملکرد  ارزیابی 

تا اکنون  فــروردیــن مــاه ۹7 شــروع شــده و 

را  ارزیابی  فرآیند  و  پرداخت  داشت  ادامــه 

فرایندی مستمر خواند که از پایان ارزیابی 

هر  در  بعد  دوره  ارزیابی  مدل  بهبود  برای 

سال استفاده می شود. 

الزم به ذکر است در ادامه جلسه هر یک از 

معاونین طی سخنانی به نقاط قوت و قابل 

و در  بهبود در حوزه کاری خود اشاره نمود 

پایان با اهدای لوح از مدیریت ها و واحدهای 

برتر به شرح جدول مقابل تقدیر به عمل آمد:

معرفی وتجلیل ازبرگزیدگان
بیست وهفتمین دوره ارزیابی عملکرد 

مدیریت های برق

در راستای اجرای مصوبات کمیته راهبری مدیریت دانش 

و تقویم آموزشی سال ۹7، دوره آموزشی یک روزه مدیریت 

دانش، برای مدیران و روسای گروه ها و ادارات ستادی و مدیران 

برق شهرستان ها، با مشارکت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 

و با حضور دکتر افشار از مشاورین مدیریت دانش شرکت توانیر 

برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار پیک توزیع، رفیعی مدیر دفتر توسعه مدیریت 

بر  دانش  مدیریت  در  شرکت  جایگاه  به  اشاره  با  اداری،  تحول  و 

اساس سطوح بلوغ 5 گانه مدل مدیریت دانش APO، سیاست ها 

که  نمود  طرح  را  دانش  مدیریت  راهبری  کمیته  کلی  مصوبات  و 

از آن جمله می توان به تصویب بازنگری برخی از فرایندها جهت 

 ،APO هماهنگی بیشتر با چارچوب های تعیین شده توسط مدل

برنامه ریزی جهت بازآموزی ساالنه فرایندهای شرکت به صورت 

جلسات آموزشی و تهیه کتابچه های دانشی، تدوین و پیاده سازی 

مدیریت  افزار  نرم  در  تجربیات  ثبت  کاوی،  بهینه  اجرایی  روش 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش و تشریح
سیاست های این حوزه

بر اساس اهداف و برنامه های آموزشی سال 13۹7 دفتر حراست و امور محرمانه و در 

راستای افزایش سطح آگاهی های حفاظتی فردی و سازمانی كاركنان، پانزدهمین 

و  معاونین  باحضور  یك،  سطح  ملی  امنیت  عنوان  با  حفاظتی  توجیهی  آگاه سازی  دوره 

مدیران مشاغل حساس برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیک توزیع سعید خاکساری، مدیر 

دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی،دراین باره تصریح 

کرد:  مباحث مطرح شده در این دوره شامل آشنایی با راهكارهای مقابله با بیوترورسیم و 

روش های مقابله با تخلیه تلفنی، توسط مدرس حراست كل استان خراسان رضوی ارائه شد.

برگزاری پانزدهمین دوره آگاه سازی توجیهی 
حفاظتی با عنوان امنیت ملی

و...اشــاره  مشخص  اجرایی  روش  اساس  بر  توانیر  شرکت  دانش 

کرد.

ارائه  افشار ضمن  آموزشی یک روزه، دکتر  این دوره  ادامه ی  در 

این  به  مختلف  رویکردهای  دانش،  مدیریت  و  دانش  از  تعاریفی 

معرفی  را  آن  تکنیک های  و  ابزارها  از  برخی  و  تشریح  را  مقوله 

کرد و در انتها به اهمیت و نحوه یادگیری از تجربه و تفاوت آن در 

حوزه های استراتژیک و غیراستراتژیک اشاره نمود.

برترین های ارزیابی عملکرد مدیریت برق شهرستان ها

رتبه های برتر مدیریت های برق

نام مدیر نام مدیریت برقحوزه ارزیابیردیف

محمد روحی تربتیتربت حیدریهرتبه اول مدیریت های برق گروه الف1

محمد بهشتیگنابادرتبه اول مدیریت های برق گروه ب2

کاظم امیریخلیل آبادرتبه اول مدیریت های برق گروه ج3

سید عباس ساداتیانفیروزهرتبه دوم مدیریت های برق گروه ج4

حبیب خیردوستگلبهارمدیریت برق با بیشترین رشد نسبت به دوره قبل5

رتبه های برتر در حوزه های ارزیابی - گروه الف

مسئول واحدنام مدیریت برقحوزه ارزیابیردیف

احمد احمدیکاشمررتبه اول حوزه بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری گروه الف6

علیرضا براتیتربت حیدریهرتبه اول حوزه بهره برداری گروه الف7

شهاب الدین حجارزرینقوچانرتبه اول حوزه خدمات مشترکین گروه الف۸

مهدی رستمی پورتربت حیدریهرتبه اول حوزه مدیریت مصرف گروه الف۹

حامد رضابخشقوچانرتبه اول حوزه مالی و پشتیبانی گروه الف10

هادی علی اصغرپورکاشمررتبه اول حوزه پرسنلی گروه الف11

سید عباس فقیه سبزواریسبزواررتبه اول حوزه مهندسی گروه الف12

باقر قنبریقوچانرتبه اول حوزه ایمنی و کنترل ضایعات گروه الف13

رتبه های برتر در حوزه های ارزیابی - گروه ب

مسئول واحدنام مدیریت برقحوزه ارزیابیردیف

مصطفی ایمانیتایبادرتبه اول حوزه مدیریت مصرف گروه ب14

مسعود ابراهیمیگنابادرتبه اول حوزه بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری گروه ب15

آزاده اسماعیلیبردسکنرتبه اول حوزه مالی و پشتیبانی گروه ب16

مهدی آالمیگنابادرتبه اول حوزه پرسنلی گروه ب17

محسن مهریبردسکنرتبه اول حوزه بهره برداری گروه ب1۸

سمیه شهیدیفریمانرتبه اول حوزه خدمات مشترکین گروه ب1۹

رضا فرازپورگنابادرتبه اول حوزه مهندسی گروه ب20

احسان کوچه حصاریخوافرتبه اول حوزه ایمنی و کنترل ضایعات گروه ب21

رتبه های برتر در حوزه های ارزیابی - گروه ج

مسئول واحدنام مدیریت برقحوزه ارزیابیردیف

حسن اصغری محمدیهخلیل آبادرتبه اول حوزه پرسنلی گروه ج22

حسین آخرتیخلیل آبادرتبه اول حوزه مالی و پشتیبانی گروه ج23

نوید حسین زادهجوینرتبه اول حوزه مهندسی گروه ج24

محسن زنده دلمه والترتبه اول حوزه مدیریت مصرف گروه ج25

حسین سفری خلیل آبادرتبه اول حوزه بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری گروه ج26

حسین سفری رزق آبادخلیل آبادرتبه اول حوزه ایمنی و کنترل ضایعات گروه ج27

محمد قدوسی براتیمه والترتبه اول حوزه خدمات مشترکین گروه ج2۸

امیر محیطیفیروزهرتبه اول حوزه بهره برداری گروه ج2۹
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با تعامل و همفکری حداقل 21 نفر از مدیران و 

کارشناسان شرکت پس از درخواست مشارکت 

ارتقای  و  ممتاز  جایگاه  حفظ  منظور  به  پیش  از  بیش 

سطح دانش و افزایش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی 

مقاله   5 تعداد  ارسالی  مقاله   12 ازمجموع  شرکت،  

کنفرانس  در»هفتیمن  داوری  از  پس  کاربردی  علمی 

منطقه ای سیرد« و یک مقاله در»مبحث تخصصی داده 

کاوی در صنعت توزیع برق« مورد پذیرش ارائه شفاهی 

یا پوستر واقع شده است.

به گزارش خبرنگار پیک توزیع مهندس رحیمی با عالم 

 3 و   2 ــای  روزه در  مذکور  کنفرانس  ــزود:  اف خبر  این 

از  بهمن ماه  در محل پژوهشگاه نیرو برگزار و تعدادی 

همکاران شرکت در این کنفرانس حضور یافتند.

به  آن  نویسندگان  و  مقاالت  عناوین  ذکراست  شایان 

شرح جدول ذیل می باشد:

نویسندگانعنوان مقالهردیف

1Modified Capacitor Placement by Using Load Modeling Correction Coefficient in Electrical Distribution Network of Khorasan Razavi Provinceحامد مهرابیان نژاد-کامبیز کاوه –کامران زیبایی-سیدمرتضی اصغری

محمدحسنی رودمعجنی – وحید طهماسبی – محسن زنده دل – جواد رجبی اولبررسی اثر افزودن کربن اکتیو به خاک در کاهش مقاومت ویژه زمین و مقایسه آن با مواد کاهنده مقاومت زمین2

3ADKAR عبداله امیری – ایمان پیرایش فر -سید علی حیدری-–  سینا کوثری موحدکاهش تلفات غیر فنی )برق های غیر مجاز مشهود( با بهره گیری از مدل

وحیدطهماسبی – محمدصادق انبیایی – سیدمرتضی اصغری – محمدحسنی رودمعجنیطراحی، مدل سازی و بهینه سازی چند هدفه باتری در ریز شبکه ها 4

کریم بیکی – امیررضا قیاسی – محمدصادق انبیایی – مهدی دهقان به آبادیبررسی عوامل موثر بر کسب و کار شرکت های توزیع نیروی برق در شهر هوشمند  5

مصطفی ایمانی منظری – هادی انبیایی – کامبیز کاوهطراحی نرم افزار تحلیل بار فیدرهای فشار متوسط6

بازرسی ستادی از مشترکین دیماندی 21 

شهرستان، در ۹ ماهه اول سال، توسط دفتر 

و  ریزی،  برنامه  گیری  اندازه  لوازم  کنترل  و  نظارت 

اجرا  دفتر،  این  منتخب  بازرسان  از  نفر   20 توسط 

گردید.

دهقان،  مهندس  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به 

گیری  انـــدازه  لــوازم  کنترل  و  نظارت  دفتر  مدیر 

ستادی  بازرسی  ــرد:   ک تصریح  خبر  ایــن  اعــالم  با 

مشترکین دیماندی که یکی از فعالیت های منحصر 

رضوی  خراسان  استان  برق  توزیع  شرکت  فرِد  به 

باشد،  می  کشور  برق  توزیع  شرکت های  سطح  در 

بازرسان  آن،  طی  در  و  شده  آغــاز   1377 سال  از 

ماموریت  ستادی،  حوزه  از  نمایندگی  به  منتخب، 

را،  دیماندی  مشترکین  گیری  اندازه  لوازم  تا  دارند 

پذیرش6مقاله کاربردی درهفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

بازرسی لوازم اندازه گیری بیش از10000 مشترک دیماندی طی 9ماهه اول سال

بازرسی  خود،  خدمت  محل  از  غیر  شهرستانی  در 

توجه  مورد  همواره  که  فرآیند  نمایند.این  کنترل  و 

ناظران و ارزیابان توانیر و سایر شرکت ها قرار گرفته 

است، ثمرات و برکات فراوانی دارد که از مهم ترین 

آن ها می توان به انتقال تجارب میان بازرس میزبان 

لوازم  نواقص  و  بازرس میهمان، شناسایی معایب  و 

اندازه گیرِی نقاِط دور از دسترس، و یا مواردی که 

بر اثر مرور زمان مورد غفلت واقع شده است، اشاره 

نمود.وی افزود: در سال جاری نیز بازرسی ستادی 

اندازه  لوازم  کنترل  و  نظارت  دفتر  کاری  برنامه  در 

گیری قرار گرفت و البته به دلیل رشد فزاینده تعداد 

مشترکین دیماندی، محدودیت در انتخاب بازرسان 

برنامه  بــا  تــداخــل  فصلی،  محدودیت های  زبـــده، 

خودارزیابی شهرستان ها و... مقرر شد که با استثناء 

تربت  سبزوار،  نیشابور،  برق  مدیریت های  نمودن 

حیدریه، تربت جام و قوچان، در بقیه مدیریت های 

برق به اجرا درآید. به گزارش خبرنگار پیک توزیع، 

در انتهای کارهر یک از بازرسان منتخب، گزارشی از 

فعالیت های خود در شهرستان مقصد، چک لیست 

منتخب  تصاویر  مشترکین،  تفکیک  به  معایب  ریز 

اندازه  لوازم  کنترل  و  نظارت  دفتر  به  پیام  حاوی  و 

گیری تسلیم نمودند که جمع بندی این گزارش ها 

مشترک   10156 بازرسی  شدن  انجام  از  حاکی 

دیماندی با صرف 5۸۸ نفر-روز ماموریت همکاران 

و پیمودن مسیرهایی بالغ بر 60000 کیلومتر می 

از  مفصلی  کتابچه  گذشته،  سنوات  مطابق  و  باشد 

و  تهیه  فرآیند  این  آوردهای  دست  و  نتایج  مجموعه 

آماده چاپ شده است. 

گرامیداشت ایام ا... دهه فجربا اجرای طرح چهل سال،چهل ستون،چهل چراغ

ا...  ایام  همزمانی  به  عنایت  با 

سال  چهلمین  ــا  ب فجر  دهــه 

اسالمی  شکوهمند  انقالب  پیروزی 

و  بهتر  هرچه  گرامیداشت  منظور  به  و 

وحدت  انسجام،  با  ایام  این  باشکوه تر 

جهت گرامیداشت این ایام همزمان در ستاد 
و شهرستان ها ستاد برگزاری چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با محوریت 
شورای فرهنگی تشکیل شد

رویه و روحیه نشاط و شادابی در کل 

فرهنگی  شــورای  تصویب  با  شرکت 

طرح چهل سال، چهل ستون، چهل 

چراغ اجرا شد.

توزیع  پیک  خبرنگار  گـــزارش  ــه  ب

ــی دبــیــر  ــان ــرزب ــدی م ــه مــهــنــدس م

خبر  این  اعــالم  با  فرهنگی  شــورای 

این  گرامیداشت  جهت  بــه  گفت: 

ایام همزمان در ستاد و شهرستان ها 

سالگرد  چهلمین  بــرگــزاری  ستاد 

محوریت  با  اسالمی  انقالب  پیروزی 

و  ــد  ش تشکیل  فــرهــنــگــی  ــورای  ــ ش

اجرا  جهت  شده  مطرح  پیشنهادات 

در ستاد و مدیریت برق شهرستان ها 

ابالغ شد.

ــت:  ــف گ خـــصـــوص  ایـــــن  در  وی 

بهره برداری از پروژه های برق رسانی 

مسئولین  هماهنگی  با  ایــام  این  در 

ــردم،  م پــرشــور  حضور  و  شهرستان 

با  تأمین روشنایی کامل چهل روستا 

استقرار  المپ،   شعله   4000 نصب 

40 میز خدمت در 40 مدیریت برق 

دهه  ــام  ای در  شهرستان ها  شعب  و 

فجر،  ارائه خدمات 40 ساله شرکت 

شهرستان  ــرق  بـ ــای  ــت ه ــری ــدی م و 

ــزارش،   گ ــه  ارائ و  مصاحبه  قالب  در 

مصرف  کــم  مشترکین  از  تــقــدیــر 

اداری،  مختلف  ــای  هـ بــخــش  در 

صنعتی، کشاورزی و خانگی، حضور 

شهرستان  بــرق  مدیریت  همکاران 

برگزاری  و  منتخب  مدرسه  چهل  در 

کالس های آموزشی مدیریت مصرف 

در  برجسته  اقدامات  معرفی  بــرق،  

از  تجلیل  نمایشگاه،  برگزاری  قالب 

برگزاری  ایثارگر،  و  شهدا  خانواده 

ــی،  ــ ورزش و  فــرهــنــگــی  ــقــات  مــســاب

با  دیــدار  عکس،  نمایشگاه  برگزاری 

ائمه جمعه شهرستان و ارائه گزارش 

در  شده  ایجاد  ظرفیت  از  استفاده  و 

برق،   مصرف  مدیریت  ترویج  جهت 

محیطی  تبلیغات  انجام  و  سازی  فضا 

از  شهرستان ها  و  ســتــاد  سطح  در 

ایام  ایــن  در  که  بــود  مـــواردی  جمله 

انجام شد.
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حضور  با  و  فجر  دهه  ا...  ایام  با  همزمان 

مردم  و  شهرستانی  و  استانی  مسئولین 

و  شهری  رسانی  برق  پــروژه   207 تعداد  عزیز، 

بهره  به  بــرق  مدیریت   27 سطح  در  روستایی 

برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن شروع شد.

مجید  سید  تــوزیــع  پیک  خبرنگار  ــزارش  گـ بــه 

خبر  این  اعالم  با  عمومی  روابط  دفتر  مدیر  آزیز 

مدیریت  در  همکاران  همت  و  تــالش  با  گفت: 

برق شهرستان ها تعداد 207 پروژه برق رسانی 

محل  از  ریــال  3۸۹میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با 

همزمان بادهه فجرانجام شد:  بهره برداری از207پروژه برق رسانی شهری و روستایی درسطح شرکت

ــرداری  ب بهره  بــه  استانی  و  داخــلــی  اعــتــبــارات 

این  از  بـــرداری  بهره  ــرای  ب افـــزود:  وی  رسید. 

فشار  شبکه  کیلومتر   1۹7 حــدود  پــروژه  تعداد 

متوسط  فشار  شبکه  کیلومتر   146 و  ضعیف 

ترانسفورماتور  دستگاه   176 تعداد  و  احــداث 

ها  پروژه  این  مجموع  وی  است.  شده  نصب  نیز 

فشار  شبکه  توسعه  و  احداث  پروژه   70 شامل  را 

و  تجهیزات  نصب  پــروژه   45 ضعیف،  و  متوسط 

هوشمند سازی شبکه، 2۹ پروژه ترمیم و اصالح 

 7 معابر،  روشنایی  پروژه   27 شبکه،  جابجایی  و 

با کابل خودنگهدار،  پروژه تعویض شبکه سیمی 

 20 مهر،  مسکن  متقاضیان  برق  تأمین  پروژه   6

پروژه تأمین برق متقاضیان نقاط مختلف شهری 

 1 و  روستایی  رسانی  برق  پــروژه   2 روستایی،  و 

پروژه احداث ساختمان اداری ذکر کرد و افزود: 

تأمین  ضمن  پروژه  تعداد  این  از  برداری  بهره  با 

خاموشی،  کاهش  شاهد  جدید  متقاضیان  برق 

قابلیت  ــش  ــزای اف شبکه،  ولــتــاژ  ــت  اف و  تلفات 

اطمینان شبکه و همچنین افزایش رضایتمندی 

مشترکین خواهیم بود.
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اخبارشهرستان ها

بجستان
برگزاری همایش مدیریت مصرف ویژه پرسنل 

كادرنیروی انتظامی

کاهش  و  مصرف  مدیریت  کمیته  جلسه  مصوبه  پیرو 

پیک این مدیریت در راستای فرهنگ سازی و كاهش 

نهادهای  و  ادارات  در  برق  مصرف  الگوی  اصــالح  و 

اصالح  موضوع  با  منظور  همین  به  ای  جلسه  دولتی، 

الگوی مصرف و ارائه راهكارهای موثر با حضور  حدود 

50 نفر از پرسنل  و کادرنیروی انتظامی در محل سالن 

اجتماعات نیروی انتظامی شهرستان برگزار شد.

تایباد
آموزش مدیریت مصرف برق وایمنی برای 

دهیاران

پیرو مصوبات كمیته فرعی مدیریت مصرف و كاهش 

آگاهی  افزایش  هدف  با  و  شهرستان  ــاه  آذرم پیك 

حوادث  كاهش  و  مصرف  الگوی  اصــالح  عمومی، 

دهیاران  حضور  با  نشستی  روستاها،    در  مردمی 

در  گردید.  برگزار  تایباد  برق  مدیریت  در  شهرستان 

این نشست كه با استقبال خوب دهیاران شهرستان 

در  آموزش  نفرساعت   50 بر  بالغ  بود،  شده  مواجه 

سرفصل های مختلفی از جمله  شناخت منابع تولید 

الكتریكی  انرژی  مصرف  وضعیت  الكتریكی،  انرژی 

و  اهمیت  و   انــرژی  اقتصاد  كــالن  شاخص های  و 

مصرف  الگوی  اصــالح  و  مصرف  مدیریت  ضــرورت 

با  تایباد  برق  مدیر  زاده  سیاح  مهندس  شد.  ارائــه 

بیان این خبر اذعان داشت در این گردهمایی عالوه 

مهم  نکات  به  برق  مصرف  مدیریت  فصل های  سر  بر 

سطوح  و  بــرق  شبكه های  معرفی  قبیل   از  ایمنی 

و  آن  دالیــل  وبررسی  گرفتگی   بــرق  تعریف  ولتاژ، 

حاضرین  ســواالت  به  و  اشــاره  نیز  روستاها  حــوادث 

پاسخ گفته شد.

انعكاس اقدامات درنشست باخبرنگاران 
شهرستان 

نفر   5 از  دعوت  با  تایباد  برق  مدیریت  خبری  نشست 

برگزار  شهرستان  خبر  حوزه  در  فعال  خبرنگاران  از 

این  در  تایباد،  برق  عمومی  روابــط  از  نقل  به  گردید. 

نشست گزارشی از اهم اقدامات در بخش های مختلف 

اعم از بهبود بهره برداری شبکه و ارتقای شاخص های 

روشنایی  بهبود  شـــده،  انــجــام  پــروژه هــای  اداری، 

معابر، لزوم وصول بموقع مطالبات برای تامین مالی 

فرهنگی  و  فنی  فعالیت های  و  نیاز  مــورد  طرح های 

مرتبط با مدیریت مصرف برق  در یک سال اخیر ارائه و 

در انتها به پرسش های ایشان پاسخ داده شد.

عقد تفاهم نامه همكاری با مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان

مصرف  مدیریت  فرهنگ  ترویج  و  گسترش  منظور  به 

انرژی و همكاری و هم افزایی در بحث آموزش مدیریت 

مصرف و اصول ایمنی در برق، در دی ماه سال جاری  

تفاهم نامه همكاری بین مدیریت برق تایباد و مدیریت 

از  نقل  گردید. به  منعقد  شهرستان  پرورش  و  آموزش 

آموزشی  كارگاه های  توزیع، برگزاری  پیک  خبرنگار 

اعــزام  پــرورشــی،  دبــیــران  خصوصا  و  معلمان  ــرای  ب

دانش  برای  آموزشی  جلسات  برگزاری  و  كارشناس 

برنامه های  و  مسابقات  برگزاری  مدارس،  در  آموزان 

فرهنگی به صورت مشاركتی در طول سال تحصیلی، 

آموزشی،  فضاهای  و  سالن ها  گذاشتن  اختیار  در 

در  ایمنی  و  مصرف  مدیریت  موضوع  با  دیوارنویسی 

مدارس از جمله مفاد این تفاهم نامه می باشد.

تربت حیدریه
بازدیدسرزده معاون استاندارازبرق شهرستان

ابتدای دی  مدیریت برق شهرستان تربت حیدریه در 

ماه سال جاری میزبان  معاون استاندار و فرماندار ویژه 

شهرستان تربت حیدریه بود. به گزارش خبرنگار پیک 

به بیان  این دیدار، مهندس روحی  ابتدای  توزیع،  در 

ساختار و شرح عملکرد اداره برق پرداخت و خواستار 

مساعدت معاون استاندار در وصول مطالبات ادارات 

کلیه  از  ادامه   در  و  شد  بدهکار  صنایع  و  سازمان ها  و 

صورت  بازدید  شهرستان  برق  مدیریت  قسمت های 

به  رسیدگی  در  تسریع  ضــرورت  بر  فرماندار  گرفت. 

مناسب  پاسخگویی  و  ــرد  ک تاکید  ــردم  م مشکالت 

از  را  آنــان  مشکالت  رفع  و  مــردم  حق  بر  مطالبات  به 

اولویت های هر سازمانی عنوان نمود.

زاوه
برگزاری جلسه ایمنی باحضورمدیردفترایمنی 

وکنترل ضایعات درشهرستان زاوه

حضور  با  زاوه  شهرستان  برق  ایمنی  جلسه  نهمین 

کنترل  و  ایمنی  دفتر  مدیر  مهر،  ســروش  مهندس 

گردید.  برگزار  زاوه  شهرستان  در  شرکت  ضایعات 

برق  مدیر  امیری  مهندس  نشست  ایــن  ابتدای  در 

به حاضرین،نقش  آمد گویی  شهرستان ضمن خوش 

عوامل  ترین  اصلی  از  یکی  عــنــوان  بــه  را  آمـــوزش 

فخاران  علی  برشمرد.  حــوادث  وقــوع  از  جلوگیری 

مسئول اتفاقات و عملیات شهرستان به طرح سوالی 

)قطع- خاموشی  اصلی  عمل  چهار  خصوص  در 

سیمبانان  از  دوطرفه(  زمین  آزمایش-تخلیه-اتصال 

پرداخت که پس از شنیدن پاسخ های حاضرین، مدیر 

جزئیات  کامل  تشریح  با  را  خود  سخنان  ایمنی  دفتر 

این اعمال آغاز کرد و حوادثی را که در اثر عدم رعایت 

این چهار عمل به ظاهر ساده رخ  داده است را عنوان 

نمود. مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت، در 

پایان سخنان خود ضمن بررسی جامع عوامل ایجاد 

نیز  را  حوادث  انسانی،مثلث  خطاهای  توسط  حادثه 

مورد بررسی قرار داد.

فریمان
تعیین تکلیف مشترکین با بدهی معوق 

روش هــای  بهبود  کمیته  مصوبه  اجــرای  راستای  در 

که  مشترکینی  تکلیف  تعیین  بر  شرکت،مبنی  درآمد 

می باشد،    ۸۹ سال  از  آن هــا  پرداخت  آخرین  تاریخ 

صورت  فریمان  برق  مدیریت  در  مصوبه  این  پیگیری 

پذیرفت.مهندس گرامیان با بیان این خبر افزود: پس 

مقرر  شهرستان،  توانایی های  نظروبررسی  تبادل  از 

گردید این تعیین تکلیف برای مشترکین تا سال ۹3 در 

دستور کارقرار گیردو در همین راستا، سمیه شهیدی، 

رئیس اداره خدمات مشترکین فریمان اظهار داشت: 

اتمام  به   ۹1 سال  مشترکین  تکلیف  تعیین  تاکنون 

رسیده و تالش ها در جهت تعیین تکلیف مشترکینی 

قرار  کار  دستور  در  نداشتند  پرداختی  سال۹3  از  که 

گرفته است و پس از بررسی موضوع،تنها 57 مشترک 

بالتکلیف از تعداد 36000 مشترک فریمان استخراج 

گردید و با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال  جاری، 

پرونده های آن ها نیز حل وفصل خواهند شد.

فیروزه
بازدید فرماندار از مدیریت برق فیروزه 

برق  مدیریت  از  ــدی  ــازدی ب طــی  فــیــروزه  فــرمــانــدار 

و  پرسنل  بــه  خــداقــوت  ضمن  ــروزه،  ــی ف شهرستان 

حوزه  این  در  مشکالت  و  مسائل  بررسی  به  مدیریت 

در  پرداخت.  شهرستان  برق  مدیریت  با  نظر  تبادل  و 

این جلسه مهندس ساداتیان گزارشی از عملکرد این 

ارائه  فیروزه  برق  رسانی  خدمات  حوزه  در  مدیریت 

نشان  خاطر  بازدید  این  خالل  در  فرماندار  و  نمود 

بهبود  به  کمک  و  مــردم  رضایتمندی  کرد:افزایش 

سرکشی ها  این  مهم  اهداف  از  دستگاه ها  مشکالت 

بوده و ضمن قدردانی از مجموعه شرکت برق افزود:  

از  ــردم  م و  محلی  مسئوالن  مندی  رضایت  میزان 

باال  بسیار  سطح  در  فیروزه  شهرستان  برق  مدیریت 

قرار دارد. 

تقدیر از مدیریت برق شهرستان فیروزه در 
جلسه شورای اداری

فرماندار شهرستان فیروزه با اهدای تقدیر نامه ای به 

مهندس ساداتیان در جلسه شورای اداری شهرستان 

و  اشتغال  كــارگــروه  در  مناسب  عملكرد  جهت  بــه 

بموقع  ثبت  و  جذب  در  شهرستان  گــذاری  سرمایه 

برق  تأمین  در  مناسب  همكاری  و  ایجادی  اشتغال 

جدید  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  مستمر  و  بموقع 

شهرستان صورت گرفته است تقدیر و تشکر نمود.

کاشمر
برگزاری كارگاه آموزشی امداد و نجات 

فرد آسیب دیده از روی تیر

کار گاه آموزشی امداد و نجات فرد آسیب دیده از روی 

تیر با حضور مهندس سروش مهر مدیر دفتر ایمنی و 

مدیریت  ایمنی  مسئول  همکاری  و  ضایعات  کنترل 

پیمانکاران  و  پرسنل  کلیه  همچنین  و  کاشمر  برق 

آموزشی  کارگاه  این  گردید.در  برگزار  مدیریت  این 

نحوه امداد و پایین آوردن فرد آسیب دیده با حداقل 

داده  آموزش  ریوی   قلبی  احیا  و  تیر  روی  از  امکانات 

شد.در ادامه ی این کارگاه آموزشی مدیر دفتر ایمنی 

شرکت، نکاتی را در خصوص این جلسه و آموزشهای 

ایمنی برای همکاران عنوان نمود.

از حضور  همچنین مدیر برق شهرستان ضمن تشکر 

ایمنی  مسئول  شایسته  واقدام  مهر  سروش  مهندس 

برق کاشمر اضافه کرد این گونه دوره ها برای کاهش 

با  و  کننده  تعیین  بسیار  تواند  می  حوادث  گونه  این 

ارزش باشد و در پایان این مراسم از فرد نمونه ایمنی 

آبان ماه نیز تقدیر شد.

بازسازی و تعمیر اساسی جرثقال مدیریت 
برق کاشمر

وضعیت  بهبود  و  ایمنی  ضریب  افزایش  راستای  در 

کاشمر  شهرستان  برق  مدیریت  جرثقیل  ظاهری، 

مورد بازسازی و تعمیر اساسی قرار گرفت. به گزارش 

روابط عمومی برق کاشمر مهندس سلیمانی مسئول 
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مجتبی رفیعی مدیر دفتر 
توسعه مدیریت و تحول اداری

یکپارچه سازی  با  می تواند  ــش  دان مدیریت  مقدمه: 
مختلف  بخش های  در  سازمان ها  دانشی  سرمایه های 

یادگیری  مانند  مفاهیمی  بر  مستقیم  تأثیرگذاری  و 

و  ــری  ــب ره ــی،  ــان ــازم س فرهنگ  ــالی  ــت اع ــی،  ــان ــازم س

تصمیم گیری هوشمندانه و بازطراحی فرایندها، زمینه 

موردنظر  اهداف  به  رسیدن  و  فعالیت ها  سطح  ارتقای 

کاربردی  تعاریف  وجود  اما  باشد.  داشته  همراه  به  را 

تعاریف  از  دوری  و  دانــش  مدیریت  و  دانــش  مفهوم  از 

ســازی  پــیــاده  در  مــوثــری  نقش  تــوانــد  مــی  کلیشه ای 

ابزارهای مدیریت دانش داشته باشد و این مقاله نیز با 

همین هدف تدوین گردیده است.

دانش چیست؟ دانسته ای است که بکارگیری آن منجر 
دانسته  اگر  تعریف،  این  با  می شود.  عملکرد  بهبود  به 

منجر به بهبود عملکرد نشود، "اطالعات" است. )مثال" 

ممکن است کتابی 200 صفحهای را بخوانیم که صرفا" 

5 صفحه از آن بکارگیری شده و منجر به بهبود عملکرد 

دیگر،  صفحه   1۹5 و  دانــش  آن  صفحه   5 پس  شــود، 

اطالعات می باشد(.

دو رویکرد به مدیریت دانش:
بر   :)IT based( اطالعات  فناوری  بر  مبتنی   )1
اطالعات  از  است  عبارت  دانــش  رویکرد،  این  اســاس 

ساختن  نیز  ــش  دان مدیریت  وظیفه  و  شــده  پـــردازش 

»الگوی تصمیمگیری« از »اطالعات« می باشد.

2( مبتنی بر منابع انسانی )Human based(: در 
این رویکرد دانش به دو دسته پنهان )در ذهن افراد( و 

آشکار تقسیم می شود و وظیفه مدیریت دانش عبارت 

چشمانداز  تحقق  بــرای  پنهان  دانــش  ارتقاء  از:  است 

شرکت، تبدیل دانش پنهان به آشکار و در دسترس قرار 

دادن دانش آشکار

مکانیزم،  ایجاد  دانش:  مدیریت  از  کاربردی  تعریف 
اینکه بتوانیم  فناوری، فرهنگ و ساختار مناسب برای 

ایجاد  را  ــزوده  افـ ارزش  بیشترین  دانــشــی  منابع  از 

درون  شامل  تواند  می  دانشی  منابع  ضمنا"  کنیم. 

سازمانی)نظیر سایر مدیریت های برق( و برون سازمانی 

)مثل سایر شرکت های مشابه، مردم و...( باشد.

نسبت  که  سازمان هایی  ــش:  دان مدیریت  خروجی 
اقدام  دانــش  مدیریت  مفهوم  صحیح  ســازی  پیاده  به 

داشته  را  مهم  خروجی   2 انتظار  توانند  می  می کنند 

یادگیری)تغییر  و2-  ــوآوری  ن و  خالقیت   -1 باشند: 

نسبتٌا پایدار در رفتار( 

اما نکته مهم، سیستماتیک بودن یادگیری و تغییر رفتار 

است. به عنوان مثال وقتی تجربه مفیدی در بخشی از 

سازمان اتفاق می افتد که برای سایر بخش ها مفید بوده 

سری  یک  طی  شد،  خواهد  عملکرد  بهبود  به  منجر  و 

مراحل مشخص، این تجربه در اختیار آن ها قرار گیرد 

تغییر  مرتبط  دستورالعمل های  و  اجرایی  روش های  و 

کند.

پس  مرور  دانــش:   مدیریت  مهم  تکنیک های  از  یکی 
شیوه،  این   :)After Action Review( اقدام  از 
از  بعد  که  است  نظر  تبادل  و  بحث  جلسه  یک  واقــع  در 

اتمام یک مرحله از پروژه )یا یک اتفاق خاص در پروژه( 

بین اعضاء تیم پروژه شکل میگیرد و به افراد این امکان 

اشتراک  به  و  کنند  بیان  را  خود  تجربیات  تا  می دهد  را 

بیافتد.  اتفاق  یادگیری  و  باز  بحثهای  فرآیند  و  بگذارند 

چه  شــود:  می  طــرح  زیــر  موضوع   4  ،AAR جلسات  در 

ما  خواسته  بین  چرا  شد؟  چه  عمل  در  می خواستیم؟ 

یاد  چیزی  چه  دارد؟  وجود  شکاف  افتاد،  اتفاق  آنچه  و 

گرفتیم؟ )به دنبال مقصر نمیگردیم(. بهتر است جلسات 

AAR به صورت برنامه ریزی شده باشد. مثال" دوشنبه هر 

هفته یا.... اما تعداد جلسات به میزانی که نیاز است در 

پروژه »حل مساله« اتفاق بیفتد بستگی دارد. 

مدیریت دانش
بخش اول: تعاریف ومفاهیم

آموزه های مدیریت

با  ــزود:  اف خبر  این  اعــالم  با  مدیریت  این  ایمنی 

خبره  افــراد  کارشناسی  بــازدیــدهــای  و  بررسی 

مساعدت  و  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  و  محلی 

خــودرو  پشتیبانی،  مالی  و  غــرب  بــرق  معاونین 

بود  نشده  بازسازی  و  تعمیر  سال ها  که  جرثقیل 

بسیار  ظاهری  نظر  از  هم  و  موتوری  نظر  از  هم  و 

فرسوده شده بود، با رعایت صرفه و صالح شرکت 

قرار  بازسازی  و  تعمیر  مورد  هزینه  کمترین  با  و 

و  خــودرو  عمر  کــارایــی،  افــزایــش  باعث  و  گرفت 

ظاهری آبرومند در سطح شهرستان گردید.

بهسازی تابلوهای اندازه گیری میدان 
بار کاشمر

جهت  در  و  تلفات  کاهش  اقــدامــات  راســتــای  در 

کنتورهای  گیری،  انــدازه  لــوازم  و  شبکه  بهسازی 

میدان بار شهر کاشمر سرویس و بهسازی گردید. 

مهندس  کاشمر  بــرق  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 

احمدی مسئول بازرسی این مدیریت با اعالم این 

خبر افزود: تابلوهای مجموعه ای میدان بار بسیار 

قدیمی و از نظر ایمنی نیز بسیار خطرناک بوده لذا 

با استفاده از تابلوهای موجود انبار نسبت بازسازی 

و تجمیع کنتورها در داخل یک تابلو اقدام شد. وی 

اضافه کرد با این اقدام هم از نظر کاهش تلفات و 

عدم امکان استفاده غیرمجاز از کنتورها و هم از از 

نظر ایمنی شرایط مطلوبی ایجاد گردید.

عیادت وسرکشی ازهمکاران بازنشسته
قدیمی،  هــمــکــاران  از  احــوالــپــرســی  منظور  بــه 

مدیریت برق شهرستان کاشمر به همراه تعدادی 

همکاران  از  نفر  چهار  از  مدیریت  این  همکاران  از 

آن ها  به  کسالتی  اخیر  روزهای  در  که  بازنشسته 

به  کردند.  دلجویی  و  عیادت  بــود،  شــده  عــارض 

همکاران  کاشمر  بــرق  عمومی  روابــط  گــزارش 

اکبر  علی  رفیعی،  غالمرضا  آقــایــان  بازنشسته 

محمود  و  ــاقــر  ــژادب ن الــه  حبیب  ــم،   ــی ــراه ــژاداب ن

روحیه  با  بودند،  بستری  منزل  در  که  سرکشیکی 

باال ضمن بیان خاطرات زمان خدمت به همکاران 

جوان شاغل روحیه و انگیزه مضاعف دادند.

گناباد
برگزاری دوره آموزشی بهداشت و 

کمک های اولیه  

علوم  دانشگاه  همت  به 

دوره  ــاد  ــاب ــن گ پــزشــکــی 

آمـــوزش  ســاعــتــه   120

بهگر در شهرستان گناباد 

برگزار و آقای سعید نجار، 

مــســئــول ایــمــنــی ایــن 

بهشتی،  مهندس  نمود.  شرکت  دوره  در  مدیریت 

این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  شهرستان  برق  مدیر 

دوره که به صورت رایگان و با هدف آموزش امداد 

آموزش  بر  عالوه  شد،  برگزار  اولیه  کمک های  و 

بهداشت  جمله  از  بهداشتی  مسائل   حریق،  اطفا 

بیان  نیز  محیط، کار، روان، مواد غذایی، آب و... 

گردید.شایان ذکر است،دارندگان گواهینامه این 

و  بهداشتی  مسائل  ــوزش  آمـ صالحیت  دوره، 

خود  مربوطه  مجموعه  بــه  را  اولــیــه  کمک های 

خواهند داشت.

تجهیز خودرو های عملیاتی  به سامانه
 ردیابی

ایمنی  عملکرد  بر  نظارت  و  کنترل  بهبود  هدف  با 

اجــرایــی، خــودروهــای عملیاتی  و فنی گــروه هــای 

پیمانکاران به سامانه ردیابی مجهز گردیدند. مدیر 

برق شهرستان گناباد در این باره توضیح داد: این 

موضوع در کمیته فرعی حفاظت شهرستان مطرح 

و پس از بررسی میزان بازدید از گروه های اجرایی 

مشخص شد گروه هایی مانند نصب و اصالح لوازم 

اندازه گیری، روشنایی معابر، و... که در هر روز در 

می  بازدید  کمتر  معموال  کنند  می  کار  نقطه  چند 

توسط  خودرویی  ردیــاب  نصب  بر  تصمیم  و  شوند 

پیمانکار مربوطه گرفته شد.مهندس بهشتیان افزود: 

و  ایرانی  کــاالی  از  حمایت  جهت  به  راستا  این  در 

وبومی با توجه به نامگذاری سال جاری توسط مقام 

با همکاری شرکت دانش  پروژه  این  معظم رهبری 

و  گرفت  انجام  آرا  توس  الکترونیک  صنایع  بنیان 

قیمت مناسب، بومی بودن سرور، در دسترس بودن 

و  آنالین  گیری  گزارش  و  ردیابی  مربوطه،  خدمات 

به  رود.  می  شمار  به  سامانه  این  محاسن  از  آفالین 

صورت  به  اقدام  این  توزیع،  پیک  خبرنگار  گزارش 

)روشنایی،  عملیاتی  خودروی   5 روی  بر  آزمایشی 

نصب و اصالح کنتور و تعمیرات هوایی و پست ها( تا 

کنون نصب گردیده است.

برگزاری كارگاه آموزشی درهفته پژوهش 
همزمان با هفته پژوهش با هماهنگی انجام شده 

گاه  کــار  گناباد  واحــد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  با 

مجموعه  در     )HV( قوی  فشار  و  عایقها  آموزشی 

ساعت   2 مــدت  به  دانشگاه  بــرق  آزمایشگاهی 

مرتبط  موضوعات  با  فنی  همکاران  آشنایی  برای 

نژادعبداهلل  مهندس  گاه  کار  این  در  شد.  برگزار 

عایق ها،  خصوص  در  توضیحاتی  ارائـــه  ضمن 

 HVAC انتقال   شبکه های  مختلف،  ولتاژ  سطوح 

حــاالت  در  عایقی  ــواد  م ویــژگــی هــای   HVDC و 

تشریح  به  و...  عایقی  ادوات  معرفی  مختلف، 

پرداخت.  و...  کابل ها   مقره ها،  عایقی  آزمایش 

معیوب  و  سالم  تجهیزات  از  نمونه هایی  انتها  در 

تست عایقی DCو AC انجام گردید و برای 1۹ نفر 

ازهمکاران شرکت کننده گواهی نامه صادرشد. 

مه والت
هوشمند سازی 497 مشترك دیماندی 

با اجرای طرح فهام 

فهام   طــرح  هوشمند  کــنــتــورهــای  از  اســتــفــاده 

اصالح  بستر  شــدن  فراهم  جمله:   از  اهــدافــی  

نیروی  خطای  و  دخالت  مصرف،کاهش  الگوی 

وصول  بهبود  و  قبض  صدور  و  قرائت  در  انسانی 

انرژی  تلفات  کاهش  وری،  بهره  مطالبات،ارتقای 

و  بار  مدیریت  جهت  مناسب  بستر  کردن  فراهم  و 

نماید.  می  دنبال  را  و...  برق  مشترکان  مصرف 

شهرستان  در  طرح  این  مجری  و  بازرسی  مسئول 

به  توجه  با  افزود:  نکات  این  بیان  ضمن  والت  مه 

اینکه  برای چاه های کشاورزی شهرستان در سال 

۸۸ کنتور هوشمند آب و برق نصب شده بود، در 

کنتورهای  نصب  جهت  جدیدی  طرح  باید  ابتدا 

هوشمند فهام ارائه می گردید که کارشناسان این 

مدیریت با استفاده از توان داخلی نسبت به ارائه 

تاییدیه های  اخذ  از  پس  و  اقدام  طرح  اولیه  ایده 

معاونت  هماهنگی  با  و  ستادی  ــوزه   ح از  الزم  

فروش و خدمات مشترکین و مدیر دفتر نظارت و 

سال  ابتدای  از  استان  گیری  اندازه  لوازم  کنترل 

13۹6 در شهرستان مه والت و با استفاده از توان 

تبدیل  و  کنتورها  تعویض  طرح  بومی  پیمانکاران 

سال  در  و  آغاز  فهام  هوشمند  کنتورهای  به  آن ها 

جاری با تعویض 4۹7 کنتور دیماندی  با اعتباری 

بخش های  در  ــال  ریـ میلیون  بــــر4۸50  بــالــغ 

تجاری  و  عمومی  صنعتی،  کشاورزی،  مختلف، 

افــزود  همچنین  زاده  رمضان  رسید.  پــایــان   به 

به عنوان  اقدام ارزشمند  این  امید آن می رود که 

سازی  هوشمند  راستای  در  اساسی  و  مهم  گامی 

مورد  شهرستان  سطح  در  مشترکین  تجهیزات 

استفاده قرار گیرد.

نیشابور
جلسه آموزشی ایمنی و حریم شبكه 

برق ویژه داربست كاران

و  كاران  داربست  روی  پیش  مخاطرات  به  باتوجه 

احداث  داربست  روی  كه  صنوف  سایر  كارگران 

داده  رخ  حــوادث   همچنین  كنند،  می  كار  شده 

گذشته در این حوزه، مدیریت برق نیشابور، اقدام 

داربست  صنف  برای  آموزشی  جلسه  تشكیل  به 

كاران نموده كه با حضور دادستان محترم نیشابور 

برگزار  نیشابور  شهرستان  اصناف  اتاق  محل  در 

گردید.

ذیــل  لیست  شـــرح  ــه  ب ــواردی  ــ م جلسه  ایـــن  در 

همكاری  وبــا  شهرستان  ایمنی  مسئول  توسط 

آموزش  زرقانی  مهندس  اتوماسیون،  كارشناس 

نیشابور  برق  مدیر  بهشتیان،  مهندس  شد،  داده 

که  مفیدی  مطالب  جمله  از  ــزود  اف ــاره  ب ایــن  در 

به  توان  می  شد،  تدریس  آموزشی  جلسه  این  در 

ولتاژ  با  برق  انرژی  از  استفاده  چگونگی  و  چرایی 

باال،نحوه تولید و توزیع برق، مخاطرات شبكه های 

برق،  شبكه های  گرفتگی،حریم  برق  برق،ماهیت 

موضوع  و  برق  شبكه  به  جرثقیل  خودرو   برخورد 

ولتاژ گام،انواع راهكارهای پیش رو مالكان برای 

ایمن سازی در برابر خطرات برق گرفتگی،پخش 

كلیپ آموزشی حریم شبكه برق اشاره کرد.
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انتصابات

انتصابات  عامل  مدیر  سوی  از  جداگانه  احکام  طی 
ذیل صورت گرفت:

مهندس شهرام کیخایی به عنوان کفیل گروه پشتیبانی 	 

سیستم ها در دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات

مهنــدس غالمرضــا اســالمی به عنــوان کارشــناس 	 

مسئول خدمات فنی در دفتر نظارت بر بهره برداری

مهندس نیما مقیســه بــه عنوان کفیــل مدیریت برق 	 

شهرستان جوین

مهندس حجت پارســا دوســت به عنوان کفیل اداره 	 

بهره برداری برق سبزوار 

حســین عباســی به عنــوان کارشــناس تشــکیالت و 	 

روش ها در دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 

مهنــدس مجتبــی ارغیانــی  بــه عنــوان کارشــناس 	 

مسئول نظارت و کنترل برنامه و پروژه شرق در دفتر 

نظارت و کنترل برنامه و پروژه 

مهنــدس رحمت زراعــت کار  بــه عنوان کارشــناس 	 

مســئول نظارت و کنترل برنامه و پروژه غرب در دفتر 

نظارت و کنترل برنامه و پروژه 

مهندس محســن مهری به عنوان کفیل اداره بهره برداری 	 

برق بردسکن

مهندس حمید قاسمی کارشناس بودجه سرمایه ای 	 

در دفتر برنامه ریزی و بودجه

دکترمحمدحسین مقدسان نیشابوری با حفظ سمت 	 

به عنوان عضو کارگروه پذیرش و ارزیابی شرکت

احمــد 	  مهرکیــش،  اســماعیل  محمــد  مهندســین 

شهریاری، سید حسین محدث، محمدصادق انبیایی، 

امیــر رضا قیاســی، حســن کریم پــور، رضــا نزهتی و 

محمدحســین مقدسان با حفظ سمت به عنوان اعضا 

کارگروه تدوین چارت سایه شرکت های توزیع 

کلیه مدیران برق شهرســتان ها باحفظ سمت به عنوان 	 

رئیس کمیته بدوی رسیدگی به برق های غیر مجاز

وقوع طوفان شدید همراه با برف و کوالک عالوه بر واردکردن 

خسارت به شبکه های برق باعث خاموشی تعدادی از روستاها 

و پاسگاه های مرزی به ویژه در شهرستان سرخس شد.

هفته  طی  برف  و  بــوران  وقــوع  اثر  بر  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به 

گذشته در برخی نقاط استان شاهد حوادث و خاموشی های پراکنده 

مرتفع  مشکالت  عملیاتی  های  گروه  روزی  شبانه  تالش  با  که  بودیم 

استان  شرق  برق  هماهنگی  معاون  شهریاری  احمد  مهندس  گردید. 

اینکه در شهرستان  به  با توجه  این خبر گفت:  با اعالم  طی گفتگویی 

سرخس گستردگی حادثه بیشتر بود و شکستگی حدود ۹0 اصله تیر 

کمیته  بالفاصله  لذا  بود،  شده  مناطق  برخی  در  خاموشی  بروز  باعث 

بحران تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع، مهندس ذبیحی مدیرعامل 

خطوط  از  بازدید  ضمن  و  یافت  حضور  سرخس  شهرستان  در  شرکت 

آسیب دیده مسیر مرزی شرق شهرستان و نظارت بر اجرای روند کار 

از نزدیک، به تسریع در رفع خاموشی ها با رعایت دقیق نکات ایمنی 

از  استفاده  بر  تأکید  ضمن  ذبیحی  مهندس  افــزود:  وی  نمود.  تأکید 

تمام ظرفیت های موجود برای تأمین برق مشترکین در کمترین زمان 

و  آوری  تاب  افزایش  منظور  به  ها  شبکه  بازسازی  و  اصــالح  ممکن،  

افزایش قابلیت اطمینان را یادآور شد. 

مهندس شهریاری قطر زیاد یخ بر روی سیم ها و سنگین شدن شبکه، 

توسط  سکشن  تیرهای  مهار  بــازکــردن  نقاط  برخی  در  و  شدید  بــاد 

کشاورزان این مناطق را دلیل عمده شکستن تیر و متعاقب آن شکسته 

شدن تیرهای انشعابی از خط اصلی دانست و افزود: در اولین اقدام 

پس از وقوع حادثه از شهرستان های تربت حیدریه، نیشابور و کالت 

کدام  هر  ظرفیت  به  بحران  مدیریت  ژنراتور  دیزل  دستگاه  سه  تعداد 

KW 750 جهت برق دار نمودن پاسگاه های مرزی و روستاهای بزرگ 

منطقه اعزام گردید. خوشبختانه با تالش بی وقفه همکاران مدیریت 

برق سرخس و گروه های عملیاتی اعزامی از شهرستان های مه والت، 

تربت حیدریه، نیشابور، چناران، فریمان و تربت جام طی 24 ساعت 

از  پاسگاه های مرزی  از  تعدادی  و  به جز دو روستا  اولیه کلیه مناطق 

شبکه برق دار شدند. مهندس شهریاری که به همراه مهندس اسفراینی 

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت در منطقه حضور 

از نزدیک برنامه  با فرماندار و بخشداران مناطق،  یافته و ضمن دیدار 

ریزی و اقدامات الزم را پیگیری کرده بود، افزود: خوشبختانه در حال 

حاضر کلیه مشترکین برق دار و مشکل خاصی در منطقه وجود ندارد.

برگزاری دوره آموزشی مربی گری 
و منتورینگ

هدف  با  منتورینگ  و  گری  مربی  آموزشی  دوره 

اصول  با  شهرستان ها  بــرق  مــدیــران  آشنایی 

مربیگری و منتورینگ و نحوه به کارگیری آن در بهبود 

و  توانیر  شرکت  همکاری  با  انسانی  منابع  قابلیت های 

روز   2 مدت  به  مدیریت  آموزش  و  تحقیقات  موسسات 

دکتر  توزیع  پیک  خبرنگار  گــزارش  به  گردید.  برگزار 

نیروی  ریــزی  برنامه  و  ــوزش  آم دفتر  مدیر  مقدسان، 

انسانی در این خصوص گفت: منتورینگ همان فرایند 

آموزش است با این تفاوت که گاهی اوقات بسیار کوتاه  

گاهی  که  ای  گونه  به  اســت  آموزشی  دوره  یک  از  تر 

شکل غیر رسمی به خود می  گیرد و دیگر اینکه به طور 

عملی انجام می  شود. منتور به طور عملی یک دانش و 

است  کسی  منتور  واقع  در  و  می  کند  منتقل  را  مهارت 

و  دارد  موضوع  یک  در  ارزشمندی  تجربه  و  دانش  که 

می   منتقل  کارآموز  به  را  آن  منتورینگ  فرایند  طی  در 

از مدیران  نفر  این دوره تعداد 23  افزود طی  کند. وی 

مزینان  کامران  مهندس  حضور  با  شهرستان ها  برق 

مدرس مربیگری حرفه ای کانون یادگیری با مفاهیمی 

همچون تعاریف مربیگری ومنتورینگ،  مراحل استقرار 

منتور،  تفاوت  ویژگی های  و  منتورینگ، مهارت ها 

مربیگری با منتورینگ و... آشنا شدند.

تالش خستگی ناپذیربرای مقابله با برف وکوالک

خانگی  مشترکین  مصرف  پله های  آنالیز 

در ماه های گرم ۹7 )خرداد الی شهریور( 

 ۸۹ توسط  مصرف  الــگــوی  رعــایــت  از  حکایت 

درصد مشترکین بخش خانگی دارد.

بر  نــظــارت  دفــتــر  مــدیــر  زاده،  شفیعی  مــهــدی 

این  اعالم  با  شرکت  مطالبات  وصول  و  فروش 

11 درصد از مشترکین بخش خانگی درپله های باالتر 
از الگوی مصرف قرار دارند

 ۸4 خانگی  مشترکین  تعداد  سهم  افزود:   خبر 

 23 و  باشد  می  شرکت  مشترکین  ازکل  درصد 

ماه  خــرداد  ابتدای  از  انــرژی   مصرف  از  درصد 

مصرف  بخش  ایــن  در  مــاه  شهریور  پایان  الــی 

خصوص  این  در  آمارها  و  بررسی ها  است.  شده 

 1.500.1۹۹ تــعــداد  از  کــه  مــی دهــد  نــشــان 

سال   3 و   2 ــای  دوره ه در  صــادره  صورتحساب 

 163/344 تــعــداد  خانگی  ــوزه  ح در  ــاری  ج

صورتحساب در پله های بیشتر از الگوی مصرف 

 11 تقریبا معادل  300 کیلووات در ماه  ماهانه 

کل  ــد  درص  24 و  صورتحساب ها  کــل  ــد  درص

مصرف بخش خانگی بوده است.

آنالیز پله های مصرف مشترکین خانگی درماه های گرم 97 )خرداد تا شهریور(
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