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صفحه 9

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

خدمات خود را دراتاق شیشه ای ارائه دهید

نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

)خدمت رسانی شایسته و باکیفیت به مردم (،

)ارتقای بهره وری با استفاده از دانش و فناوری( ، )صیانت ازمحیط زیست و دارایی ها( 

درمسیرسازمان 

5S+1تراز5 و
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توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 

توزیع  شرکت  مدیران  جمع  در  حضور  با 

نیروی برق استان خراسان رضوی، ضمن 

همه  )تــاش  شرکت  سازمانی  شعار  از  رونمایی 

بخش  خدمات  سطح  ارتقای  بودن(،  خاص  برای 

توزیع به طور متوازن در سطح کشور را مورد تأکید 

قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 

با  مهر  رخشانی  مهندس  رضوی،  خراسان  استان 

اشاره به اینکه مطالبه گری مردم و مشترکین عمومًا 

متناسب با شرایط موجود است و سطح توقعات آن ها 

خدمت  ارائــه  سطح  به  وابسته  خدمات  دریافت  از 

توسط شرکت ها است، بر لزوم ارتقاء کمی و کیفی 

ارائه خدمات تأکید نمود. وی از طرفی برنامه ریزی 

دقیق و اساسی راهبری شبکه توزیع و شرکت توانیر 

برای ارتقاء سطح شاخص ها را مورد توجه قرار داد و 

بر لزوم درنظرگرفتن تفاوت های اساسی شرکت ها 

در تصمیم گیری ها تأکید کرد.

مهندس رخشانی مهر در بخش دیگری از سخنان 

بــرای  ســازمــانــی  ــای  ــت ه ــوی اول تشخیص  خـــود، 

صرف منابع را نکته ای اساسی دانست که منجر 

خواستار  وی  شد.  خواهد  وری  بهره  افزایش  به 

ارتقاء فرهنگ کار، تقویت باورهای کارکنان برای 

جبران  ــرای  ب مــدیــران  تمرکز  و  اثربخش  تــاش 

عقب ماندگی ها تا رسیدن به نقطه مطلوب شد.

در  خدمات  ارائه  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 

نمودن  فراهم  از  پرهیز  و  ای  شیشه  اتــاق  بستر 

شرایط چانه زنی در ارائه و دریافت خدمت را مورد 

توجه قرار داد و با تأکید بر این نکته که خطاهای 

نکنیم،  انکار  را  مــردم  به  خدمت  ارائــه  در  خود 

بخش ها  کلیه  در  الکترونیک  خدمات  توسعه 

دریافت  برای  حضوری  مراجعه  حذف  منظور  به 

خدمت را ضامن اجرایی این موضوع دانست.

مهندس رخشانی مهر در پایان صحبت های خود، 

بر ارتقاء اتوماسیون شبکه، حذف قبوض کاغذی و 

استفاده از توان مأمورین قرائت در سایر بخش ها، 

تأمین  و  ایمنی  آمـــوزش هـــای  اثــربــخــش  تــکــرار 

تجهیزات مناسب به منظور کاهش و حذف حوادث 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

خدمات خود رادراتاق شیشه ای ارائه دهید

کارکنان و تاش در جهت کاهش قیمت تمام شده 

برق تأکید کرد.

الزم به ذکر است در ابتدای جلسه مهندس ذبیحی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

)تاش  شرکت  سازمانی  شعار  به  اشــاره  با  رضوی 

فعال  مشارکت  بــا  کــه  ــودن(  بـ ــاص  خ بـــرای  همه 

همکاران تدوین شده و به دو نکته کلیدی »همه« و 

»خاص« تأکید دارد، مصادیق این شعار که برگرفته 

از حروف اول کلمه ) خاص ( است را برشمرد. وی 

)خدمت رسانی شایسته و با کیفیت به مردم(، )ارتقاء 

با مشارکت فعال و گسترده کارکنان در تمامی سطوح ، شعار شرکت انتخاب و با حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر رونمایی 

شد. با اعام فراخوان مبنی بر پیشنهاد شعار ، حدود 290 شعار از سوی همکاران ارسال که پس از بررسی در کمیته راهبری و 

گزینش بهترین و ارزشمندترین مفاهیم ، شعار »تاش همه برای خاص بودن« انتخاب شد. واژه »خاص« برگرفته از ابتدای جمات 

)خدمت رسانی شایسته و باکیفیت به مردم (، )ارتقای بهره وری با استفاده از دانش و فناوری( و )صیانت از محیط زیست و دارایی ها( 

است. همچنین تأکید بر روی کلمه »همه« به جهت تاش و مشارکت تمام ارکان مرتبط با شرکت برای تحقق اهداف و برنامه ها می باشد.

بهره وری با استفاده از دانش و فناوری( و )صیانت 

از محیط زیست و دارایی ها( را  به عنوان جهت های 

امیدواری  ابــراز  و  دانست  شعار  این  تحقق  اصلی 

نمود در کوتاه ترین زمان به نتایج مورد نظر دست 

یابیم. وی در ادامه ضمن اشاره به ویژگی های خاص 

شرکت از لحاظ وسعت و پراکندگی، طوالنی بودن 

کشاورزی،  بخش  بــرق  مصرف  میزان  و  شبکه ها 

پایین بودن درآمد شرکت از محل فروش انشعاب و 

باال بودن سرانه احداث شبکه فشارمتوسط و فشار 

ضعیف نسبت به میانگین کشوری را عوامل اصلی 

برای کسری منابع سرمایه ای ناشی از تأمین برق 

مشترکین جدید دانست و توجه توانیر به این موضوع 

از  شرکت  وضعیت  ادامــه  در  وی  شد.  خواستار  را 

تجهیزات،  و  شبکه ها  قدمت  ساختاری،  لحاظ 

اداری  ساختمان های  و  خودرویی  ناوگان  وضعیت 

و... را تشریح و چالش های اساسی که توجه ویژه ای 

برای رفع آن ها الزم است را برشمرد.

همچنین در پایان جلسه مهندس مدقق مدیر دفتر 

مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر، 

به ظرفیت مناسب شرکت  اشاره  با  طی سخنانی 

در  نمود  امیدواری  ابراز  انسانی،  نیروی  لحاظ  از 

مدت زمان کوتاهی شاهد بهبود شاخص ها و ارتقاء 

جایگاه شرکت باشیم. وی استقرارسامانه یکپارچه 

فاز  به  شرکت  شدن  وارد  و  مشترکین  اطاعات 

از نقاط مثبتی یاد کرد که در  تحول دیجیتالی را 

تحقق شعار خاص بودن می تواند موثر باشد.

سطح توقعات مردم ازدریافت خدمات وابسته 
به سطح ارائه خدمت توسط شرکت ها است

واژه »خاص« برگرفته از ابتدای جمات )خدمت رسانی شایسته و باکیفیت به مردم (، )ارتقای بهره وری با استفاده از دانش و فناوری( و )صیانت از محیط زیست 

و دارایی ها( است. همچنین تأکید بر روی کلمه »همه« به جهت تاش و مشارکت تمام ارکان مرتبط با شرکت برای تحقق اهداف و برنامه ها می باشد.
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ریــزی  برنامه  و  آمـــوزش  دفتر  مدیر 

ــا بــیــان ایــنــکــه با  ــروی انــســانــی ب ــی ن

با  سیمی  شــبــکــه هــای  جایگزینی 

کابل خودنگهدار، شاهد کاهش حوادث برق 

کاهش  درختان،  زنی  شاخه  حذف  گرفتگی، 

گفت:  بود  خواهیم  و...  غیرمجاز  انشعابات 

دوره آموزشی جایگزینی شبکه سیمی با کابل 

خود نگهدار با شرکت 75 نفر در مدیریت برق 

شهرستان کاشمر برگزار شد. 

محمد  دکتر  عمومی  روابــط  دفتر  گــزارش  به 

این  گفت:  خبر  این  بیان  با  مقدسان  حسین 

آموزش  پیمانکاران  و  پرسنل  شرکت  با  دوره 

مدیریت  مشاغل  نامه  گواهی  فاقد  و  ندیده 

ــاد،  آب خلیل  کاشمر،  شهرستان های  ــرق  ب

بردسکن، مه والت، بجستان و گناباد به مدت 

3 روز برای هر گروه به صورت تئوری و عملی 

برگزار شد. 

در  نیز  مشابهی  آمــوزشــی  دوره  افـــزود:  وی 

حضور  بــا  قــوچــان  شهرستان  بــرق  مدیریت 

2گـــروه بــا هــمــکــاری مــرکــز آمـــوزش فنی و 

حرفه ای به مدت 4 روز برای هر گروه برگزار 

براساس  گفت:  پایان  در  مقدسان  دکتر  شد. 

برای  دوره هایی  چنین  شــده،  تدوین  برنامه 

و  ندیده  آمــوزش  پرسنل  و  پیمانکاران  تمام 

استفاده  با  منطقه   6 در  نامه  گواهی  فاقد 

واجد  و  تجربه  با  مدرسان  توانمندی های  از 

شرایط در نیمه اول سال جاری برگزار خواهد 

شد.

و انضباط کاری،  کلید واژه هایی همچون سامت 

ایجاد  کــایــزنــی،  پیشنهادات   ،5s+1اســـتـــقـــرار

رضایتمندی در مشترکان، انجام کار بدون عیب و 

ایرادها درقراردادهای پیمانکاری و استفاده از  نقص، رفع 

مورد  موضوع های  مهم ترین  اطاعات  فناوری  و  تکنولوژی 

برق  مدیریت  از  رسمی  بازدید  اولین  در  مدیرعامل  تأکید 

شهرستان ها بود.

با حضور  به گزارش  دفتر روابط عمومی، مهندس ذبیحی 

مختلف  شهرستان های  برق  مدیریت  کارکنان  جمع  در 

ضمن بازدید از واحدها و دریافت گزارش ها و نقطه نظرات 

ایشان، با کارکنان نیز گفت وگو نمود.

وی طی سخنانی با تأکید بر ضرورت رعایت سامت اداری و 

انضباط کاری و حفظ عدالت دربرخورداری مشترکان تمام 

نقاط استان از شرایط و امکانات یکسان )که وزیر نیرو نیز در 

راستای ایجاد رضایتمندی در مشترکان بر آن تأکید دارند(، 

وجود  و  دانست  شرکت  سرمایه  بزرگترین  را  انسانی  منابع 

نیروهای جوان و پرانگیزه را یکی از امتیازات شرکت برشمرد و 

برگزاری دوره های آموزش جایگزینی شبکه سیمی باکابل خودنگهدار

منابع انسانی بزرگترین سرمایه شرکت است

تاکید نمود: ضرورت دارد با هدایت صحیح، افزایش بهره وری 

و جلوگیری از هدردادن منابع گام های خوبی که در گذشته 

برداشته شده، با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.

محرک  عــنــوان  بــه  را  کایزنی  پیشنهادات  مدیرعامل 

تمامی  در  بیشتر  جوش  و  جنب  ایجاد  عامل  که  سیستم 

استقرار  و  داد  قــرار  توجه  مــورد  را  است  سازمان  سطوح 

از  یکی  عنوان  به  را   5s+1 جمله  از  مدیریتی  سیستم های 

اولویت های شرکت برشمرد.

حفظ  منظور  به  عیب  بدون  کار  انجام  و  کار  ایمنی  حفظ 

کارکنان،  سامتی  حفظ  و  شرکت  معنوی  و  مادی  منابع 

نواقص  اصاح  و  پیمانکاری  شرکت های  نیروهای  به  توجه 

چارچوب  در  مناسب  معیشت  تأمین  منظور  به  قـــرارداد 

تجهیزات  و  خودرویی  ناوگان  بازسازی  مقررات،  و  قوانین 

عمومی شبکه از جمله نکات مورد تأکید مدیرعامل در این 

دیدارها بود. الزم به ذکر است مدیران برق شهرستان ها نیز 

اقدامات  واحدها،گزارش  مسئولین  حضور  با  نشستی  طی 

شهرستان را ارائه کردند.

افزایش  صحیح  هدایت  با  دارد  ــرورت  ض
منابع  هــدردادن  از  جلوگیری  و  بهره وری 
برداشته  گذشته  در  که  خوبی  گــام هــای 
شده، با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.
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سال جاری عالوه بر 
سیستم های مدیریتی درحوزه 

مدیریت کسب وکار، پیاده 
سازی سیستم HSE را نیز آغاز 

خواهیم کردکه در3حوزه 
سالمت و بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست متمرکزمی باشد. 

علمی  هــمــایــش  چــهــارمــیــن  و  بیست 

نیروی  توزیع  شرکت  ایمنی  تخصصی 

تأکید  با  رضــوی  خراسان  استان  بــرق 

سیستم  الزامات  مخاطرات،  و  ریسک  کاهش  بر 

در  پیمانکاری  شرکت های  HSE،نقش  مدیریت 

ایمنی  وچالش های  بررسی  حــوادث،  کاهش 

از  تقدیر  و  بــرداری  بهره  و  مهندسی  حــوزه  در 

با  ــاه  م اردیبهشت  ــم  ده ایمنی،  برترین های 

حضور مدیران، کارشناسان و پرسنل گروه های 

عملیاتی و اجرایی 28 مدیریت برق در 5 منطقه 

و  جام  تربت  حیدریه،  تربت  سبزوار،  نیشابور، 

قوچان برگزار شد. 

نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

محسن  مهندس  رضــوی،  خراسان  استان  برق 

خراسان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  ذبیحی 

انجام  سخنانی  طی  سبزوار  همایش  در  رضوی 

رکن  دو  نیازمند  را  موفق  و  شایسته  خدمت 

اساسی منابع انسانی آموزش دیده و تدوین یک 

برنامه خوب عنوان کرد. 

سال  تا  شرکت  تعالی  مسیر  و  برنامه ها  وی 

1400 را رسیدن به سازمانی استراتژی محور 

5S+1دربیست وچهارمین همایش ایمنی مطــــــرح شد:درمسیرسازمان تراز5 و

عنوان کرد که در آن »بهبود مستمر فرایندها« 

به عادت و عملی استاندارد تبدیل شده است.

سازمان  سطوح  به  اشــاره  با  ذبیحی  مهندس 

باوری  شرکت،خود  کنونی  وضعیت  و    5 تراز 

رسیدن  برای  را  نوین  ابزارهای  از  استفاده  و 

مهم ترین  گفت:  و  دانست  ضــروری   5 تــراز  به 

باید  سازمان  در  منظور  این  به  که  سیستمی 

 )ERP( اجرا شود سیستم جامع منابع سازمانی

روی  هدر  از  پیشگیری  و  بهینه  استفاده  برای 

جاناسخن از زبان ما می گویی
یکجا  را  همه  دل  حرف  گویی  تو  می گفت،  بخش  نوید  و  پرامید  راهی  آغاِز  از  وقتی 

خودش  از  ــود.  ب شــده  بــاز  گلویش  راه  گویی  تو  امــا  نشکست،  بغضش  می گفت. 

نمی گفت، حرف دل بیش از 1000 نفر نیروی پیمانکاری را زد. در کامش یک نکته 

موج می زد: »از تو که به خانواده بزرگ نیروهای پیمانکاری توجه کردی، سپاسگزاریم.« 

جمعی ازنیروهای پیمانکار

با اطاع جامع از وضعیت فعلی،  منابع است و 

خواهد  بهبود  واحدها  بین  تعامات  و  مدیریت 

موارد  برخی  در  اکنون  که  ای  فاصله  و  یافت 

با  خدمات  ارائــه  طوالنی  زمان  و  حذف  داریــم 

برطرف  موجود،  نواقص  و  اصاح   ERP اجرای 

می شود. 

مهندس ذبیحی از اجرای سیستم 5S به عنوان 

ابزار دیگری برای رسیدن به سازمان تراز 5 نام 

برد و ادامه داد: سیستم 5S که با رویکرد ایمنی و 

 5S+1 حذف اتاف ها در شرکت انجام می شود

از  اطمینان  آن  مزایای  مهم ترین  از  و  می باشد 

در  ایمنی  دستورالعمل های  و  ضوابط  رعایت 

با هدف »حذف  آراستگی است که  اجرای نظام 

در   )Safety( گرفتن  نظر  در  بــا  و  ــا«  ــاف ه ات

فرایندها،  تجهیزات،  و  اداری،خــودرو  فضاهای 

شبکه و... انجام می شود.

سیستم های  بر  عــاوه  جــاری  سال  ــزود:  اف وی 

ــار،  ک و  کــســب  مــدیــریــت  حـــوزه  در  مــدیــریــتــی 

خواهیم  آغــاز  نیز  را   HSE سیستم  پیاده سازی 

کرد که در 3 حوزه سامت و بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست متمرکز می باشد. 

 9001 ایزو  کردن  اجرایی  از  ذبیحی  مهندس 

استراتژی  راستای  در  دیگری  سیستم  عنوان  به 

نام برد و ادامه داد: استقرار آخرین  محور بودن 

نسخه ایزو 9001 که در سال 2015 ارائه شده 

و  گرایی  فرایند  بودن،  محور  استراتژی  بر  است 

عملکردی  شاخص های  از  حداکثری  استفاده 

تاکید دارد و اجرای این سیستم ضامن دستیابی 

ما به سازمان تراز5 می باشد. 

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

منابع  تعالی    34000 اســتــانــدارد  استقرار 

به  آینده  در  تا  می کند  طی  را  مسیری  انسانی 

توزیع  شرکت  مدیرعامل  برسد.  بهینه  سطح 

حاضر  حال  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  برق 

این  مقدماتی  سطح  در  منصفانه  قــضــاوت  بــا 

مزایای  و  حقوق  یعنی  ــم،  داری قــرار  استاندارد 

همکاران شرکت را پرداخت می کنیم، کارهای 

انجام  اقــدامــات  از  ای  مجموعه  و  کارگزینی 

یا  ــش  دان مدیریت  چــون  مـــواردی  امــا  می شود 

قرار  پیشرفته  سطوح  در  که  ــروری  پ جانشین 

گرفته  جــدی  بسیار  یا  نشده  انجام  گیرند  می 
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5S+1دربیست وچهارمین همایش ایمنی مطــــــرح شد:درمسیرسازمان تراز5 و
نیز  مهم  این  به  استاندارد  این  در  که  نمی شود 

پرداخته خواهد شد. 

که  مدیریتی  سیاست  تغییر  به  اشاره  با  وی 

حاضر  حال  در  افزود:  شده  انجام  کشور  در 

نیروها در عناوین مختلفی همچون حجمی، 

پیمانی و... مشغول به خدمت می باشند اما 

است  واحد  همکاران  به  توزیع  شرکت  نگاه 

یعنی همه عضو یک  خانواده هستیم و برای 

خدمت به مردم تالش می کنیم. 

حوزه  مشکات  به  اشــاره  با  ذبیحی  مهندس 

کارکنان پیمانی تصریح کرد: الزم است با ایجاد 

ساز وکار مناسب در جهت کاهش مشکات قدم 

در  که  کــاری  اولین  ــزود:  اف وی  شــود.  برداشته 

که  بود  قراردادها  اصاح  شده  انجام  راستا  این 

براساس  قراردادها  آینده  ماه  دو  طی  امیدواریم 

ذبیحی  مهندس  شـــود.  منعقد  جــدیــد  روش 

باشد که  به گونه ای  نباید  ادامه داد: قراردادها 

همکاران ناچار به کار غیرایمن شوند یا احساس 

ناامنی کنند. 

کنیم  ثابت  ما  اگر  داد:   ادمه  شرکت  مدیرعامل 

انجام  ــم،  داریـ تــوان  در  آنچه  هــمــکــاران  بــرای 

که  ســازمــانــی  خــاطــر  تعلق  قطعًا  مــی دهــیــم، 

سازمان  و  انسانی  نیروی  پیوند  عامل  مهم ترین 

است برقرار و از طرفی موجب افزایش بهره وری 

خواهد شد. 

است،  زیربنایی  خدمت  یک  ما  افــزود:کــار  وی 

به  باید  اســت،  توسعه  حــال  در  ــرژی  ان یک  بــرق 

دوستان این نوید را بدهم مهم ترین شرط امنیت 

ما  قرمز  خط  و  است  صحیح  کار  شغلی،انجام 

انجام ندادن کار درست است. 

نظارت بر شرکت های پیمانکاری

مهندس ذبیحی در تکمیل سخنانش در خصوص 

اصاح قراردادها افزود: در حال حاضر در برخی 

شهرستان ها تا 15 نوع قرارداد در حوزه پیمانی 

 200 از  بیش  بــا  شرکت  سطح  در  و  داریـــم 

بخش  در  قطعًا  که  هستیم  مواجه  ــرارداد  قـ

مشکل  با  پیمانکاری  شرکت های  بر  نظارت 

سیاست  ــوزه  ح ایــن  در  لــذا  هستیم.  مواجه 

شرکت تجمیع قراردادها خواهد بود. 

تاکید بر استفاده از تجهیزات ایمنی

بر  شرکت  ــژه  وی تاکید  گفت:  ادامــه  در  وی 

تامین به موقع و با کیفیت وسایل و تجهیزات 

است.  شرایط  هر  در  گروهی  و  فردی  ایمنی 

این  اما  نشد  پرداخت  حقوق  اگر  که  حدی  تا 

همکاران  و  شود  فراهم  باید  ایمنی  امکانات 

ایمنی  تجهیزات  و  وســایــل  از  موظفند  نیز 

کاهش  بــر  ــاوه  ع تــا  کنند  استفاده  ــت  درس

یعنی  اهدافمان  مهم ترین  از  یکی  به  حوادث 

انجام کار بدون عیب و جلوگیری از هدر رفت 

منابع دست پیدا کنیم. 

باید  عیب  بدون  کار  انجام  برای  افــزود:  وی 

نگاه  کاربردی  و  مدت  کوتاه  آموزش های  به 

ویژه ای داشته باشیم و در این راستا همکاران 

را  نیاز  مورد  دوره هــای  باید  سال  طول  در  ما 

بگذرانند.

پیشنهادات کایزنی

ــان  ــراس ــرق خ ــع بـ ــوزی ــت ت ــرک مــدیــرعــامــل ش

از دیگر  را  رضوی سیستم پیشنهادات کایزنی 

در  و  کــرد  عنوان  ــرا  اج دســت  در  برنامه های 

توضیح آن گفت: در سیستم پیشنهادات کایزنی 

شاهد مشارکت پرسنل در تمامی سطوح به ویژه 

سطوح عملیاتی در بهبود مستمر فعالیت های 

شرکت خواهیم بود که بزرگترین تفاوت آن در 

شناسایی  سنتی  پیشنهادات  نظام  با  مقایسه 

ــرای آن توسط خود  اج و  ایــده  ــه  ارائ تا  مشکل 

همکاران خواهد بود. 

پیشنهادات   دریافت  از  امیدواری  ابراز  با  وی 

کــوچــک  کــایــزنــی تــوســط هــمــکــاران گفت: 

توسط  نیز  پیشنهادها  این  جزئی  پاداش های 

پرداخت  پیشنهاد  ارائـــه  ــان  زم در  مــدیــران 

خواهد شد. 

پروژه های در دست اقدام

مدیرعامل در ادامه به مهم ترین پروژه های در 

دست اقدام اشاره و از پروژه تعویض سیم های 

که  کرد  یاد  خودنگهدار  کابل های  با  مسی 

با  مناطق  در  ــاری  ج ســال  طــی  آن  اول  فــاز 

ناوگان  تجهیز  شد.   خواهد  اجرا  باال  اولویت 

توزیع،  شبکه های  اتوماسیون  خــودرویــی، 

قبوض  بــا  ــرق  ب کــاغــذی  قبوض  جایگزینی 

دار  اولویت  پروژه های  دیگر  از  الکترونیکی 

آن هــا  بــه  ذبیحی  مهندس  کــه  ــود  ب شرکت 

معاینات  موقع  به  انجام  بر  تأکید  کرد.  اشاره 

در  مدیران  مستمر  کارکنان،حضور  ادواری 

آموزش های  ارائه  عملیاتی،  و  اجرایی  صحنه 

مورد نیاز خانواده همکاران با توجه به شرایط 

جوانان  که  ناهنجاری هایی  و  جامعه  فعلی 

قــرارداده،تــوجــه  هــدف  مــورد  را  نوجوانان  و 

اداری،تقویت  سامت  و  ــداری  م اخــاق  به 

محیطی  ایجاد  و  سازمانی  درون  ارتباطات 

جهت  به  همکاران  از  تقدیر  و  پویا  و  نشاط  با 

ویژه  به  گذشته  سال  در  روزی  شبانه  تاش 

اقدام  و  حضور  و  اخیر  سیاب های  مدیریت 

سخنان  دیگر  از  بحرانی  شرایط  در  موقع  به 

مهندس ذبیحی بود.

ای  منطقه  همایش  این  در  است  ذکر  به  الزم 

و  ایمنی  موضوعات  با  سخنرانی  ارائــه  ضمن 

عامل  مدیر  نمایندگان  توسط  روان  بهداشت 

حضور  شهرستان ها  در  ستادی  حــوزه  از  که 

داشتند ، گزارشات تحلیلی حوادث سال 97 

نیز ارائه گردید و از افراد نمونه ایمنی در سال 

ویژه  تندیس  و  تقدیر  لوح  اهــدای  با  گذشته 

همایش و هدایای نقدی تجلیل به عمل آمد.
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سید جواد حسینی
ناظرنمونه بهره برداری شرق

تربت حیدریه

حسین یزدانی
فرد نمونه

چناران

علیرضا رحمتی
فرد نمونه

زبرخان

علی عبدا...زاده
فرد نمونه

تربت حیدریه

جبار رخشانی
فرد نمونه
تربت جام

محمد رضا پورکریمی
مدیربرق نمونه غرب

بردسکن

محسن حبیبی
ناظرنمونه
سرخس

غامحسین قره فیابی
فرد نمونه

گلبهار

علی عسکری کاته نو
فرد نمونه
بردسکن

امید برزگر
فرد نمونه

تربت حیدریه

رضا ابوبکری
فرد نمونه
تربت جام

مجتبی حامدی پارسا
مدیربرق نمونه شرق

خواف

مهدی مشتاقی
پیمانکارنمونه ایمنی

چناران

علی جمالی
فرد نمونه

کات

سیدهاشم استیری
فرد نمونه

سبزوار

روح ا... میرزابیگی
فرد نمونه

زاوه

عباس علیزاده
فرد نمونه

فریمان

امیر محیطی
بهره بردارنمونه غرب

شهرفیروزه

رضا میرزاپور
پیمانکارنمونه ایمنی

رشتخوار

جابرعابدی
فرد نمونه

نیشابور

عباس ثانوی جوشقان
فرد نمونه

سبزوار

علیرضا صبا
فرد نمونه
رشتخوار

حلیم فیضی پور
فرد نمونه

تایباد

علیرضا براتی
بهره بردارنمونه شرق

تربت حیدریه

نسرین عاشوری
پیمانکارنمونه ایمنی

تربت جام

محمدعارف خانی
فرد نمونه

نیشابور

سیدمحمدمیرباقری
فرد نمونه

جغتای

هادی اکبرنیا
فرد نمونه
بجستان

حبیب ا... صابری نژاد
فرد نمونه

باخرز

حسین سلیمانی
مسئول ایمنی نمونه غرب

کاشمر

ابراهیم صارمی نیا
پیمانکار نمونه خط گرم

سبزوار

غامرضا توسلی
فرد نمونه

کاشمر

محمدحسین جنشا
فرد نمونه

داورزن

علیرضا محمدی
فرد نمونه
مه والت

محمود رحمت زهی
فرد نمونه
سرخس

سعید نجار
مسئول ایمنی نمونه شرق

گناباد

علی پیوند
فرد نمونه

قوچان

ابوالفضل رستمی
فرد نمونه

فیروزه

سجاد سلطان آبادی
فرد نمونه
خوشاب

داوودجباری
فرد نمونه

خواف

سید رضا موسوی مقدم
فرد نمونه

کاشمر

رضا آگاهی
ناظرنمونه بهره برداری غرب

قوچان

روح ا... رحمانی
فرد نمونه

قوچان

حسن صداقتی
فرد نمونه
خلیل آباد

مجتبی غامی
فرد نمونه

درگز

ابوالقاسم شمس آبادی
فرد نمونه

جوین

محمدحیدریان نوده
فرد نمونه

گناباد

افراد
نمونه
ایمنی

تجلیل ازپیشکسوت خط گرم صنعت برق خراسان
نکوداشت 52 سال کار و تاش بی وقفه در صنعت برق خراسان و انتقال تجربیات ارزنده به ویژه در حوزه کار با خط گرم، 

بهانه ای بود تا در بیست و چهارمین همایش علمی – تخصصی ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ، از 

یکی از پیشکسوتان خط گرم صنعت برق خراسان تجلیل شود. محمد علی فرشته پور مرد آرام و دوست داشتنی که عمری 

را برای خدمت به مردم عزیز پشت سر گذاشت و حتی پس از بازنشستگی ، آرام ننشست و پا به پای جوان ترها برای به حداقل 

رساندن خاموشی تاش کرد . تجلیل از استاد فرشته پور ، تجلیل از نسلی فداکار و پرتاش بود که نقش بسزایی در رسیدن صنعت 

برق خراسان به قله های افتخار  خدمت داشتند . برای این مرد بزرگ و همه خادمان صنعت برق آرزوی سامتی و بهروزی داریم .
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مــصــوبــات  ــرای  ــ اجـ ــای  ــتـ راسـ در 

مدیر  تــاکــیــد  و  راهـــبـــری  کمیته 

آراستگی  نــظــام  عــامــل،کــارگــروه 

اثربخش  ریزی  برنامه  در  تسریع  منظور  به 

ــن  ــدوی ت هــمــچــنــیــن  و   5s+1 اجـــــرای  و 

و  الزم  لیست های  چک  و  دستورالعمل ها 

استقرار آن تشکیل شد.

مجتبی  عمومی،  ــط  رواب دفتر  ــزارش  گ به 

دفتر  مدیر  و  راهبری  کمیته  دبیر  رفیعی 

توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت، ضمن 

تاکید بر لزوم استقرار 5S+1  به عنوان یکی 

نقشه  و  سازمانی  تعالی  ساخت های  زیر  از 

کرد:  امــیــدواری  اظهار  شرکت  استراتژی 

کارگروه   برنامه های  پیشرفت  به  توجه  با 

شهرستانی  و  ستادی  واحدهای   ،  5S+1

شــده انــد،  انتخاب  پایلوت  عــنــوان  بــه  کــه 

سایر  و  برسند  آن  سطوح  تمامی  به  بتوانند 

مدیریت های برق نیزگام های مهمی دراین 

راستا بردارند.

ضمن  نیز  کارگروه  دبیر  مقیمی  مهندس 

از  همکاران  استقبال  از  خرسندی  ــراز  اب

برای  تاکنون  کــرد:  عنوان   5s+1 استقرار 

کتابچه  نــظــام،  ــن  ای اســتــقــرار  در  تسریع 

محیط  در  آن  استقرار  راهنمای  و  آموزشی 

گرفته  قرار  همکاران  اختیار  در  و  تهیه  کار 

آموزشی-کاربردی  دوره  همچنین  است. 

همراهی  با  میدانی  بــازدیــد  و  بــرگــزار  نیز 

مشهد  برق  توزیع  از  همکاران  از  تعدادی 

انجام شد.

وی  افزود: پیش ممیزی توسط دفتر تمتا از 

امور دیسپاچینگ و وفوریت های برق و دفتر 

حال  در  که  گرفت  صــورت  عمومی  ــط  رواب

منظور  به  موثری  و  خوب  اقدامات  حاضر 

واحدها  ایــن  توسط  سیستم  ایــن  استقرار 

آتی  برنامه های  جمله  از  است.  شده  انجام 

کارگروه، آموزش مدیریت های برق، تدوین 

دستورالعمل ها و روش های اجرایی مرتبط، 

سطوح  تمام  در  جامع  میدانی  آموزش های 

مدیریت های  تمام  در  استقرار  و  سازمان 

درآن هــا  ممیزی  مرحله  یک  اجــرای  و  برق 

می باشد.

5s+1 آغازعملیات اجرایی

در اولین روز کاری  سال 98، مهندس 

ذبیحی،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 

با  مراسمی  طی  رضوی  خراسان  برق  

همکاران  از  جمعی  و  ستادی  حــوزه  همکاران 

دفتر  گــزارش   به  کرد.  دیدار  شرکت  بازنشسته 

روابط عمومی، مهندس محسن ذبیحی  ضمن 

کلیه  همکاران،  به  نو  سال  شادباش  و  تبریک 

عیب  بــدون  و  بهره ور  کار  انجام  به  را  کارکنان 

فراخواند و با اشاره به شعار سال جدید که توسط 

مقام معظم رهبری، »رونق تولید« برگزیده شده 

است، عمل به این شعار را تنها راه حل برون رفت 

افزود:  و  کرد  عنوان  کشور  کنونی  مشکات  از 

و  تسهیل  برق،  صنعت  در  ما  همه  اصلی  وظیفه 

تسریع در تامین برق پایدار به خصوص مشترکان  

باشد.  وی  زا می  و  واحدهای اشتغال  صنعتی 

حذف  عظیم  ــروژه  پ اول  فــاز  ــرای  اج همچنین 

ضروری  را  خودنگهدار  کابل  با  مسی  سیم های 

بر شمرد و تصریح کرد: این اقدام ضمن افزایش 

با  شرکت  و  شبکه  مشکات  رفــع  و  وری  بهره 

استفاده از کاالی مرغوب و استاندارد، مستقیما 

کنندگان  تولید  و  خصوصی  بخش  رونق  باعث 

تجهیزات شبکه و ایجاد اشتغال برای جمع قابل 

شد.  خواهد  پیمانکاری  شرکت های  از  توجهی 

به  خود  صحبت های  ادامه  در  ذبیحی  مهندس 

اقدامات کلیدی  همچون ادامه توسعه اتوماسیون 

شبکه های توزیع در 5 سال آینده،جدی گرفتن 

موضوع مدیریت مصرف و گذر آبرومندانه از پیک 

سیستم  اجرای   ،HSE سیستم  98،استقرار  بار 

داشبورد  9000،بهبود  ایزو  سیستم  و   5S+1

دهی  پــاداش  نظام  ایجاد  راستای  در  مدیریتی 

سازی  پیاده  و  کار  خروجی  بر  مبتنی  مناسب 

سیستم مدیریت منابع سازمانی)ERP( در سطح 

شرکت،اشاره کرد.

»رونق تولید« تنها راه برون رفت ازمشکالت کشور

   بجستان   

نصب سامانه های فتوولتائیك 

کمیته  مــصــوبــات  اجـــرای  ــای  ــت راس در 

در  بــار  پیک  کاهش  و  مصرف  مدیریت 

مصرف  ــد  ــ 20درصـ تــامــیــن  ــوص   ــص خ

انرژی برق ادارات دولتی و سازمان های 

عمومی از سیستم های تجدیدپذیر، بنیاد 

عنوان  به  بجستان  شهرستان  مسکن  

 kw اولین اداره، نسبت  به نصب سامانه

5 اقدام و اداره اوقاف نیز اولین نیروگاه  

و  نصب  قلعه  حسینیه  در  را    20  kw

راه اندازی نموده است.

   بجستان   

بازدید ازخانواده شهداء 

در آغازین روزهای سال جدید و در راستای 

برق  مدیر  شهداء  معظم  خــانــواده  تکریم 

با  از همکاران  اتفاق جمعی  به  شهرستان 

حضور در منزل شهید سید مصطفی علوی 

با تنها فرزند وی دیدار نمود.

مجتبی رفیعی: امیدوارم واحدهای 
ستادی وشهرستانی که به عنوان 

پایلوت انتخاب شده اند، بتوانند به 
تمامی سطوح  5S+1  برسند.

نیشابور

تجلیل ازبانوان همزمان با روز زن

حضرت  سعادت  با  والدت  با  همزمان 

هماهنگ  و  زن  روز  و  )س(  زهرا  فاطمه 

کارکنان  از  شرکت  واحــدهــای  سایر  با 

پیام  اهدای  با  نیشابور  برق  مدیریت  زن 

تبریک و هدیه مدیرعامل و اهدای شاخه 

گل تجلیل به عمل آمد.  شایان ذکر است 

اقدام مشابهی در سایر مدیریت های برق 

شهرستان صورت پذیرفت.
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مفید  خــدمــات  ــه  ارائـ منظور  بــه 

اطـــاع  ــد  ــن ــرای ف در  ــع  ــری ــس ت و 

ــع و  ــوق ــه م ــی مــنــاســب و ب ــان رس

مشترکین  متقابل  تعامل  راســتــای  در 

الکترونیک،  ــت  دول توسعه  و  شرکت  با 

ــروژه  پ توجیهی  و  هماهنگی  جلسات 

قبوض  به  تبدیل  و  کاغذی  قبوض  حذف 

و  مصرف  اطاعات  ارسال  و  الکترونیکی 

درمحل  نوین،  روش های  به  قبوض  مبلغ 

معاونت  حضور  با  ستاد  اجتماعات  سالن 

و  مدیران  مشترکین،  خدمات  و  فــروش 

روسای  و  مدیران  حوزه،  این  کارشناسان 

شهرستان های  مشترکین  خدمات  اداره 

با  گــردیــد  ومــقــرر  ــزار  ــرگ ب شــرکــت  تابعه 

به  نسبت  موجود  ظرفیت های  از  استفاده 

طی  مشترکین  همراه  شماره  آوری  جمع 

دو دوره اقدام گردد. 

معاون  عمومی  روابـــط  گــزارش دفــتــر  بــه 

فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: 

پیشبرد  و  کاغذ  در  جویی  صرفه  منظور  به 

قبوض  الکترونیک،  ــت  دول بهتر  هرچه 

کاغذی برق در سال 98 حذف خواهد شد 

صورت  به  مشترکین  قبوض  است  قــرار  و 

الکترونیکی صادر شود.

هــدف  ــا  ب افــــزود:  مــحــدث  حسین  ســیــد 

کاهش  محیطی،  زیست  مسائل  به  توجه 

شهری،  تــرددهــای  کــاهــش  هــزیــنــه هــا،  

افزایش  مشترکین،  رضایتمندی  افزایش 

دقیق،  رســانــی  اطـــاع  و  وصـــول  درصـــد 

سریع و به موقع به مشترکین برنامه ریزی 

تلفن  اطاعات  بانک  تکمیل  جهت  الزم 

مامورین  طریق  از  مشترکین  کلیه  همراه 

تشخیص انجام شده و همزمان با قرائت و 

توزیع صورت حساب ها از اولین روز کاری 

قرائت دوره نخست سال 98، شماره تلفن 

همراه مشترکین ثبت خواهد شد.

پروژه حذف قبوض کاغذی کلیدخورد

مدیران، قبل ازبازنشستگی مربی گری کنند
 1397 ــال  س روزهـــای  واپسین  در 

معاونان و مدیران جدید شرکت توزیع 

مراسمی  در  ــوی  رض خــراســان  ــرق   ب

شرکت  بازنشستگان  از  همزمان  و  معرفی 

تجلیل به عمل آمد. 

به گزارش دفتر روابط عمومی، مدیر عامل در 

این نشست ضمن تجدید یاد و خاطره مهندس 

مزینی و همکاران پیشکسوت و بازنشسته، لزوم 

بازنشستگی  از  پیش  مدیران  گری  مربی 

به  را  ــش  دان مدیریت  و  تجارب  انتقال  و 

همکاران جوان  مورد تاکید قرار داد و الزمه  

آن را ایجاد بستری مناسب  طی یک تا دو ساله 

و  مدیریتی  رده  در  همکاران  برای  خدمت  آخر 

معاونان عنوان کرد. 

شاهد  است  ضروری  آینده  در  کرد:  تاکید  وی 

از  مدیران  و  باشیم  شرکت  در  ــدی  رون چنین 

به خصوص  درگیر شدن در موضوعات روزمره 

و  بگیرند  فاصله  خدمت  پایانی  سال های  در 

مربی گری  نظیر  موثرتری  و  مهم تر  نقش  در 

جانشین  نیرو های  به  دانش  و  تجربه  وانتقال 

با  ذبیحی  مهندس  کنند.  نقش  ایفای  جوان  و 

ضرورت  و  بازنشستگی  مهم  مسئله  به   اشــاره 

برنامه ریزی برای این مرحله، مدیریت صحیح 

گذر و رفع  احساس خاء درونی این دوران را  

روحی  بحران های  بروز  از  منظورجلوگیری  به 

احتمالی  ضروری دانست.

نیروهای  بارز  ویژگی  شدن  آور  یاد  ضمن  وی 

بودن  توقع  کم  بــودن،  جــوان  قبیل  از  شرکت 

افزایش  منظور  به  افــزود:  کاری،  باالی  تعهد  و 

رضایتمندی و حفظ و تقویت انگیزه به ویژه در 

نیروهای پیمانکاری شاغل در شرکت، بایستی 

ضمن اصاح قراردادها، نگاه ویژه ای به حفظ 

کرامت و شأن انسانی داشته باشیم.

مهندس  از  آیین  ایــن  در  ــت   اس ذکــر  بــه  الزم 

مــعــاونــان  ــاری  ــری ــه ش مــهــنــدس  و  مهرکیش 

هماهنگی برق غرب و شرق و آقای ضیاءالدین 

شرکت  ذیحساب  و  مدیرعامل  مشاور  نــوروزی 

که  صادقانه  خدمت  ســال  از30  بیش  ــرای  ب

بازنشستگی  افتخار  به  موفق  ای  کارنامه  با 

احکام  طی  همچنین  شد.  تجلیل  آمدند  نائل 

و  مشاور  عنوان  به  نزهتی  رضــا  جــداگــانــه ای 

و  مالی  موضوعات  در  عامل  مدیر  ویژه  نماینده 

داخلی،  كنترل  سیستم  سازی  پیاده  مسئول 

مهندس محمد صادق انبیایی به عنوان معاون 

علیرضا  مهندس  استان،  غرب  برق  هماهنگی 

خدابنده به عنوان معاون هماهنگی برق شرق 

عنوان  به  باغیشنی   وحید  مهندس  اســتــان، 

دیسپاچینگ،حسین  و  بــرداری  بهره  معاون 

و  پشتیبانی  و  مالی  معاون  عنوان  به  وفایی 

دفتر  کفیل  عنوان  به  وحیدی  تقی  مهندس 

برنامه ریزی و بودجه منصوب شدند.

استان  بــرق  توزیع  عمومی  روابـــط  گـــزارش  به 

کلیپ  جلسه  این  خال  در  رضــوی،  خراسان 

از تصاویر و فیلم های آرشیوی  پخش  تصویری 

در  حاضر  همکاران  استقبال  ــورد  م کــه  شــد 

جلسه قرار گرفت.

   تربت جام   

برگزاری نمایشگاه صنعت برق

معرفی  و  داخلی  توانمندی  نمایشگاه 

توزیع  صنعت  فناورانه  تکنولوژی های 

شد.  برگزار  جام  تربت  دانشگاه  در  برق  

شهرستان  بــرق  مدیر  مـــرادی  مهندس 

گفت:  خبر  این  اعــام  ضمن  جام  تربت 

یکی از اهداف تحقیقات درون سازمانی، 

ارائه توانمندی های واحد های شهرستان 

جویی  مشکل،چاره  شناسایی  درزمینه 

با  تعامل  وی  باشد.  می  حل  راه  ــه  ارائ و 

بنیان  دانش  ی  شرکت ها  و  علمی  مراکز 

بسیار  را  فناوری  و  علمی  پــارک هــای  یا 

تاثیرگذار دانست. 

   خواف   

برگزاری جلسه تعامل با ناجا در 
مدیریت برق خواف

افزایش  شبکه،  اخیر  سرقت های  پی   در 

پایه ها  با  تصادفات  و  مجاز  غیر  برق های 

بــرق،  شبکه های  بــه  وارده  خــســارات  و 

عوامل  بــا  بیشتر  چــه  هــر  تعامل  جهت 

پلیس  ریاست  حضور  با  ای  جلسه  ناجا   

رئیس  آگاهی،  اداره  ریاست  پیشگیری، 

روســای  و  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

در  شهرستان  پاسگاه های  و  کانتری ها 

محل مدیریت برق خواف  برگزار گردید.

مشکات  بررسی  ضمن  جلسه  ایــن  در 

اباغیه های  و  دستورالعمل ها  بیان  و 

پلیس  ریــاســت  ســوی  از  بـــرق،  صنعت 

ــد:  ــان مـــقـــرر ش ــت ــرس ــه پــیــشــگــیــری ش

گشت های مشترکی در جهت شناسایی 

همچنین  و  شبکه  سرقت های  پیگیری  و 

و  ضایعات  آوری  جمع  مراکز  از  سرکشی 

شناسایی مناطق آلوده به صورت متناوب 

انجام شود.

تجلیل همکاران ستادی ازمدیرعامل
صدای تشویق های ممتد که فضای حوزه ستادی را پر کرده بود، یک جمله کوتاه را 

که این روزها در کل شرکت تکرار می شود، فریاد می زند. »آقای مهندس ذبیحی، از 

نگاه مدبرانه شما به کارکنان سپاسگزاریم«. کارکنان حوزه ستادی به نمایندگی از 

کل کارکنان شرکت با تهیه لوح تقدیر و اهدای گل از مهندس ذبیحی که در مدت کوتاه حضور 

خویش موجبات افزایش انگیزه و همدلی کارکنان را فراهم آورده تقدیر نمودند.
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تالش جهادی برای رفع 
خسارات سیالب

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر 

عامل شرکت گفت : در سیاب هایی که 

رخ داد تمام تاش شرکت توزیع نیروی 

برق خراسان رضوی بر این بود که در کوتاه ترین 

که  شوند  دار  ــرق  ب مشترکین   ، ممکن  زمــان 

خوشبختانه این مهم محقق گردید.

گفتگویی  طی  مجیداسفراینی  سید  مهندس 

طی  که  هایی  سیاب  و  بارندگی  کرد:  اعام 

در  ماه  فروردین  و   97 سال  پایانی  ــای  روزه

نمودن  وارد  علیرغم   ، داده  رخ  استان  سطح 

شبکه  به  ریال  میلیارد   96 بر  بالغ  خساراتی 

همت  و  تاش  با  خوشبختانه  استان،  توزیع 

زمان  ترین  کوتاه  در  شرکت  کارکنان  جهادی 

این   : افــزود   وی   . است  شده  برطرف  ممکن 

شکستگی  و  سقوط  شامل  بیشتر  خسارات 

برخورد   ، شبکه  هــادی هــای  قطع   ، ها  پایه 

آبگرفتگی   ، مــقــره  پــانــچ   ، خــارجــی  اجــســام 

تابلوها و . . . می شد که با توجه به اعام آماده 

و  اجرایی  نیروهای  کامل  حضور  و  قبلی  باش 

بسیج امکانات شرکت، این مشکات با انجام 

توانمند  و  خدوم  پرسنل  توسط  الزم  تعمیرات 

برق  و  برطرف  ممکن  زمان  درحداقل  شرکت 

و  مردم  برای  ای  حادثه  هیچ  بدون  مشترکین 

پرسنل مجددا" وصل گردید .

های  شهرستان   : افــزایــد  مــی  گـــزارش  ــن  ای

کات، درگز ، سرخس ، تربت جام ، بردسکن 

و مه والت بیشترین خسارت وارده به شبکه و 

تجهیزات را شاهد بوده که بررسی های اولیه 

به  ریال  میلیارد   96 حدود  خسارت  از  حاکی 

شبکه های توزیع برق استان می باشد . 

برق  نیروی  توزیع  شرکت  اســت  ذکــر  به  الزم 

استان خراسان رضوی با دارا بودن طوالنی ترین 

)حــدود42000  کشور  برق  توزیع  های  شبکه 

کیلومتر شبکه هوایی و زمینی( ، حدود 70 شهر 

)به جز مشهد و طرقبه شاندیز( و تعداد 2732 

روستای برق دار را تحت پوشش داشته و خدمات 

خود را به حدود 1270000 مشترک شهری و 

روستایی در وسعتی حدود 117000 کیلومتر 

مربع  ارائه می نماید .

   خلیل آباد    

بهره برداری از ساختمان جدید برق 
خلیل آباد

مدیریت  جدید   ساختمان  احداث  پروژه 

برق خلیل آباد با حضور جمعی از مدیران 

بــرداری  بهره  به  شهرستانی  و  استانی 

رسید.  این پروژه  در زمینی به مساحت 

دو  در  متربنا   850 و   مترمربع   2300

طبقه با1/3میلیاردتومان اعتبار احداث 

شده است.

ــش  مـــعـــاون ســابــق  ــی ــرک ــه ــدس م ــن ــه م

بیان  با  نیز  استان  غرب  برق  هماهنگی 

این که کلید موفقیت شرکت در رضایت 

ارباب رجوع است افزود: در راستای ارائه 

با  ارباب رجوع،  به  خدمات غیر حضوری 

زیرساخت های  و  امکانات  شدن  فراهم 

سطح  در  را  ــی  ــط ــرای ش بــــزودی  الزم 

که  آورد  خواهیم  بوجود  شهرستان ها 

نیاز کمتری به مراجعه حضوری مردم به 

ادارات برق شهرستان ها باشد.

این خسارات بیشترشامل سقوط و 
شکستگی پایه ها، قطع هادی های شبکه، 

برخـورد اجسـام خـارجـی،پانچ مقره، 
آبگرفتگی تابلوها و... می شد.

زاوه

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت 
مصرف برق جهت مبلغین دینی در 

ماه مبارک رمضان

توجه  با  و  رمضان  مبارک  ماه  با  همزمان 

در  مساجد  از  مــردم  گسترده  استقبال 

در  زاوه  برق  ،مدیریت  مبارک  ایــام  این 

مدیریت  فرهنگ  ســازی  بهینه  راستای 

مصرف و استفاده از ظرفیت مناسب ائمه 

جمعه و جماعت اقدام به برگزاری جلسه 

آموزشی مدیریت مصرف ویژه روحانیون 

در محل سازمان تبلیغات شهرستان زاوه 

و  ســواالت  به  جلسه  این  پایان  نمود.در 

ابهامات حاضرین جهت انتقال موثر این 

موضوع پاسخ داده شد.
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کار  پیشرفت  روند  ارزیابی  منظور  به 

که  تلفات  کاهش  پــروژه هــای  ــرای  اج

شده  اداره  ــوه  وج اعتبارات  محل  از 

تأمین  معدن  و  صنعت  بانک  نزد  توانیر  شرکت 

مهندس  توانیر  عالیه  ناظران  گردیده،  مالی 

سفیدمو و مهندس محرمی طی چندین نوبت 

بازدید میدانی از محل اجرا پروژه به عمل آورده 

و در نهایت پایان پروژه و برق دار شدن طرح ها 

مورد تأیید قرار گرفت.

سینا  دکتر  عمومی  روابـــط  دفتر  گـــزارش  بــه 

طرح های  مجری  و  مدیرعامل  مشاور  کوثری 

محل  از  گفت:  خبر  این  بیان  با  تلفات  کاهش 

پروژه هایی که در محدوده شهر بار از شهرستان 

شهرستان  ازغند  و  شادمهر  مناطق  و  فیروزه 

سبزوار

تجلیل از مهندسین مدیریت برق 
سبزوار در روز مهندس

نصیر  خــواجــه  تولد  ســالــروز  بــا  همزمان 

الدین طوسی که به نام روز مهندسی ثبت 

شده است آئین تجلیل از مهندسین شاغل 

در مدیریت برق سبزوار برگزار شد. در این 

سرگذشت  شهرآئینی  مهندس  مراسم 

کلمه  و  طــوســی  ــن  ــدی ال نصیر  ــه  ــواج خ

مهندسین  از  و  نمود  تشریح  را  مهندس 

نام  جامعه  اقشار  ترین  باهوش  عنوان  به 

برد. مدیر برق شهرستان سبزوار انتظار از 

مهندسین را برگرفته از توانمندی ایشان و 

نگاه جامعه عنوان و اضافه نمود: انتظاری 

که از مهندسین برق هست، جامع نگری 

و تفکر فرابخشی و در نظر گرفتن تمامی 

ابعاد فنی و غیر فنی طرح ها و برنامه ها و 

نظارت  و  اجــرا  و  طراحی  در  هوشمندی 

به  نگاه  با  روش  کارامدترین  و  بهترین  با 

و  اجتماعی  سیاسی  اقتصادی  مسائل 

زیست محیطی است. این فضای صمیمی 

و دوستانه با خاطرات چندی از همکاران 

پایان و از بیست نفر از مهندسین شاغل در 

مدیریت برق سبزوار تجلیل به عمل آمد.

سبزوار

برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای ادارات سبزوار   

ارائـــه   مــنــظــور  ــه  ب ــه  ک نمایشگاهی  در 

ادارات  ــای  ــوآوری هـ نـ و  تــوانــمــنــدی هــا 

مدیریت  شد،  برگزار  سبزوار  شهرستان 

جمله  از  دستاوردهایی  شهرستان،  برق 

دستگاه کاهنده جریان در پروژه روشنایی 

خط  با  مرتبط  تجهیزات  و  ــزار  اب معابر، 

گرم، آشنایی با پنل های خورشیدی، سیر 

تکاملی کنتورهای منصوبه  و سیستم های 

و  سالیانه   عملکرد  نیز  و  شبکه  حفاظتی 

پروژه های قابل افتتاح را ارائه نمود. 

موفقیت ورزشی 
فرزندهمکار

بازدیدناظرین عالیه توانیرازپروژه های کاهش تلفات

مه والت به اجرا در آمده،در مجموع 29 میلیارد 

ریال اعتبار جذب گردیده است. وی افزود: به 

این  اجرای  از  پس  تلفات  مستمر  پایش  منظور 

بر روی تمامی  بار کنتور مرجع  پــروژه،در شهر 

11 پست توزیع عمومی نصب می گردد. بدین 

بودن  موثر  از  تلفات  مستمر  پایش  با  ترتیب 

تلفات  کاهش  در  شده  انجام  گــذاری  سرمایه 

اطمینان حاصل خواهد شد.

محمد پارسا دیباج فرزند همکار شاغل در حوزه 

ستادی، گلر تیم فوتسال شنسا )رده نوباوگان(، 

درمسابقات سومین دوره جام دهه مبارک فجر 

موفق به کسب مقام قهرمانی گردیده است.

تأکیدحجه االسالم قرائتی برفرهنگ سازی مصرف آب وبرق
درجلسه شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان خراسان رضوی که با حضور حجه االسام قرائتی، مدیران عامل و اعضای شورای 

فرهنگی  صنعت آب و برق استان برگزار شد، مهندس ذبیحی در خصوص وضعیت مصرف برق گزارشی ارائه و از متولیان امور دینی به 

ویژه افراد برجسته درخواست همکاری نمود. در ادامه حجه االسام والمسلمین قرائتی یکی از عوامل قهر و هاکت را اسراف دانست و 

ابراز امیدواری نمود با انجام تبلیغات گسترده فرهنگی و ارائه راهکارهای موثر، نتایج مطلوبی در استفاده بهینه از آب و برق به دست 

آید. وی روحانیون و علما را به عنوان بازوان تبلیغی موثری دانست که می توانند از نفوذ کام خود در این زمینه استفاده کنند.

آمادگی شرکت برای عبوراز پیک بار98
متولیان  و  مدیران  هماهنگی  نشست 

پیک  کاهش  و  برق  مصرف  مدیریت 

بار شرکت، با حضور حداکثری در دو 

شهرستان های  در  استان  شرق  و  غرب  حوزه 

کاشمر و تربت حیدریه برگزار شد. به گزارش 

دفتر روابط عمومی مهندس دیندار مدیر دفتر 

مدیریت مصرف و دبیر کمیته کاهش پیک بار 

شرکت طی گفتگویی با اعام این خبر گفت: 

با هدف شفاف سازی دستورالعمل های کنترل 

مصرف  مدیریت  سیاست های  تبیین  بار،  پیک 

جهت  در  بــار  پاسخگویی  برنامه های  و  بــرق 

برنامه های 11 گانه 098 طی دو روز با حضور 

پیک  کاهش  کل  مجری  و  ستادی  مجریان 

جلسات مفیدی برگزار شد. 

تشریح  ضمن  جلسات  ایــن  طــی  ــزود:  افـ وی 

تفاهم  پیگیری  و   098 گانه   11 برنامه های 

بخش های  همکاری  ــای  ــرارداده ق و  نامه ها 

خودتأمین،  مــولــدیــن  کـــشـــاورزی،  صــنــایــع، 

شرکت  انتظارات  و...،  سوخت  جایگاه های 

معاون  ســوی  از  بــار  پیک  کنترل  خصوص  در 

کل  مــجــری  و  مشترکین  خــدمــات  و  فـــروش 

مجریان  از  ــک  ی ــر  ه و  مــطــرح  پیک  کــاهــش 

تشریح  را  مدنظر  عملیاتی  برنامه های  ستادی 

مطلب  این  بیان  با  دیندار  مهندس  نمودند. 

سوی  از  اباغی  سهمیه های  کامل  تحقق  که 

جانبه  همه  همکاری  و  تاش  به  منوط  توانیر 

امیدواری  ــراز  اب باشد،  می  شرکت  سطح  در 

نمود با برنامه ریزی های انجام شده و همچنین 

جاری  سال  تابستان  در  مشترکین،  همکاری 

مشکلی برای تأمین برق به وجود نیاید.
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شــورای  جلسات  مبارک  اتفاقی  در 

برق  مدیریت  در  حالی  در  معاونین 

تریت  و  نــیــشــابــور  شــهــرســتــان هــای 

واحدها،  مسئولین  که  شد  بــرگــزار  حیدریه 

و  نظرات  ابــراز  فرصت  نــو،  فضایی  تجربه  با 

حضور  در  را  ــود  خ ــای  ــده ه ای و  پیشنهادات 

با  و  کــرده  پیدا  شرکت  معاونین  و  مدیرعامل 

تاش  و  کــار  بــرای  را  رو  پیش  مسیر  اشتیاق 

ترسیم نمودند.

دوم  بخش  در  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 

جلسات شورای معاونین که با حضور مسئولین 

واحدهای مدیریت برق شهرستان برگزار شد، 

مسئولین  گــزارش  شنیدن  از  پس  مدیرعامل 

واحدها، ضمن ارائه دستورات و راهنمایی های 

الزم، نکاتی را یادآور شد. مهندس ذبیحی در 

شهرستان های  برق  مدیریت  در  که  جلساتی 

طی  ــد،  ش بــرگــزار  حیدریه  تربت  و  نیشابور 

تحسین  قابل  ظرفیت  به  اشــاره  با  سخنانی 

در  متخصص  و  ــد  ــارآمـ کـ ــی  ــان ــس ان نـــیـــروی 

شهرستان ها، گفت: ایده های جدید همکاران 

به  توجه  بــدون  شرکت  بخش های  کلیه  در  را 

فیروزه

شرکت درنمایشگاه دستاورد های انقالب 

ساله  چهل  ــای  ــاورد ه ــت دس نمایشگاه 

فیروزه  درشهرستان  اســامــی  انــقــاب 

عمومی  روابط  گزارش  به  گردید.  برگزار 

برق فیروزه در این نمایشگاه، مدیریت برق 

فیروزه با چاپ بنر های عملکرد و  خدمات 

ارائه شده درسطح شهرستان در نمایشگاه 

حضور داشت که مورد استقبال فرماندار، 

مسئولین محلی و عموم مردم قرار گرفت. 

در طی بازدید های صورت گرفته مهندس 

ساداتیان به تشریح عملکرد مدیریت برق 

فیروزه در دهه اخیر پرداخت. 

 قوچان

برگزاری كالس های آموزشی مدیریت 
مصرف ویژه دانش آموزان

مدیریت  فرهنگ  ترویج  طرح  راستای  در 

آگاهی  و  دانــش  سطح  ارتقای  و  مصرف 

قوچان  شهرستان  برق  مدیریت  عمومی، 

با هدف ترویج  را  ــوزان  آم آمــوزش دانــش 

بنیادین و پایه ای فرهنگ مدیریت مصرف 

ــوده اســـت.  مهندس  ــم ــزی ن بــرنــامــه ریـ

بیان  بــا  قــوچــان  ــرق  ب مدیر  ــدی زاده  ــه م

آموزشی  كاس  های  در  افــزود:  خبر  این 

صورت پذیرفته درمجموع 1770 دانش 

الزم  آمــوزش هــای  و  داشته  شركت  آمــوز 

برنامه  در  همچنین  نمودند.  كسب  را 

آموزشی انجام شده اقام مدیریت مصرف 

توزیع شده در بین دانش آموزان 1252 

مصرف  مدیریت  شعار  با  دفترچه  و  كتاب 

برچسب   1340 تــوزیــع؛  شركت  آرم  و 

كودكانه مدیریت مصرف؛ 5310 بروشور 

مصرفی  انــرژی  بروشور  انــرژی؛  برچسب 

آمــوزش  كتابچه   380 و  بــرقــی  لـــوازم 

مدیریت مصرف ویژه خانواده می باشد.

فارغ ازجایگاه سازمانی افرادپذیرای ایده های نوهستیم

جایگاه سازمانی افراد، در صورتی که در جهت 

کمال  با  باشد،  کارها  کیفی  و  کمی  بهبود 

شعار  به  اشــاره  با  وی  هستیم.  پذیرا  اشتیاق 

جدید شرکت ) تاش همه برای خاص بودن ( 

با تأکید بر روی کلمه »همه« مشارکت جدی و 

تاش کلیه کارکنان در تمامی بخش ها را مورد 

توجه قرار داد و به ویژه خطاب به مدیران گفت: 

و  بایستی پای کار باشند  کلیه مدیران شرکت 

از نزدیک و به صورت عملیاتی کارها را دنبال 

کنند. وی خطاب به مدیران ستادی، احترام 

شهرستان  ــرق  ب ــران  ــدی م تصمیمات  بــه 

در  ایشان  عمل  و  رأی  استقالل  حفظ  و 

چارچوب اختیارات را مورد تأکید قرار داد 

و پاسخگویی مدیران برق شهرستان را نیز 

در همین چارچوب خواستار شد. 

مهندس ذبیحی حضور نیروهای جوان، خوش 

پتانسیل  را  شهرستان ها  در  مند  عاقه  و  فکر 

بهره  الزمه  که  کرد  توصیف  ارزشمندی  بسیار 

مناسب  ریــزی  برنامه  ظرفیت،  ایــن  از  مندی 

به  پایان  در  باشد.وی  می  صحیح  مدیریت  و 

روشنی  افق  شایسته،  انسانی  منابع  واسطه 

برای آینده شرکت متصور شد و ضمن تقدیر از 

تاش همه مدیران در گذشته، ابراز امیدواری 

نمود در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تحوالتی 

عمیق در شرکت در جهت ارائه خدمات بهتر به 

مردم باشیم.

دستور  ابتدایی،  نشست  در  است  ذکر  به  الزم 

و  مطرح  دبیر  توسط  معاونین  شورای  کارهای 

تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

پیشکسوتان 
پرافتخار

رمضانعلی صادقی
)تایباد(

غامحسین حکمتی حصاری
)تربت حیدریه(

محمدجواد هفتخوانی
)خلیل آباد(

حسین کمبود
) تایباد(

گل محمد ممشی
)قوچان(

عیسی قربانلو
)جغتای( 

محمد اسماعیل مهرکیش
)ستاد(

محمدجواد موحد
)ستاد(

احمد شهریاری
)ستاد(

ضیاء الدین نوروزی
)ستاد(

رمضانعلی جعفر فیاب
)قوچان(

برای همکاران خدومی که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند آرزوی سالمتی و بهروزی داریم.

باقر وطن دوست
)قوچان(

محمدعلی کریمی کلوخی
)قوچان(

محمدخسروی کاته باال 
)ستاد(

مهندس ذبیحی حضور 
نیروهای جوان، خوش فکر و 
عالقه مند در شهرستان ها 

را پتانسیل بسیار ارزشمندی 
توصیف کرد که الزمه بهره 
مندی از این ظرفیت، برنامه 

ریزی مناسب و مدیریت 
صحیح می باشد.
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قوچان

مراسم بزرگداشت روزمهندس 
دربرق قوچان برگزار شد

دانشمند  مقام  بزرگداشت  مناسبت  به 

روز  و  طوسی  خواجه  نصیرالدین  ایرانی 

و  همكاران  حضور  با  مهندس،مراسمی 

شد.  برگزار  قوچان  برق  در  پیمانكاران 

در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و شاخه 

برق  مدیریت  مهندسین  زحمات  گل،از 

شهرستان تجلیل گردید.

قوچان

قهرمانی تیم فوتسال مدیریت 
برق قوچان

تیم  فجر  مبارک  دهه  ا...  ایام  مناسبت  به 

فوتسال مدیریت برق قوچان در مسابقات 

میزبانی  به  شهرستان  ادارات  فوتسال 

مقام  بــه  و  نــمــود  شــرکــت  آزاد  دانــشــگــاه 

مسابقات  این  در  یافت.  دست  قهرمانی 

»اصاح  شعار  با  قوچان  برق  فوتسال  تیم 

الگوی مصرف« در فینال، تیم دانشگاه آزاد 

را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. 

کالت

برگزاری مسابقات دارت 

سری دیگری ازمسابقات دارت برق کات 

به صورت ناین دارت )9دارت( بین کلیه 

پرسنل وبازنشستگان برگزار شد. به نقل 

این  در  کـــات،  ــرق  ب عمومی  ــط  روابـ از 

مسابقات تعداد 35نفرشرکت کردند  که 

ا...  امین  امتیازات  بندی  جمع  از   پس 

حسن  و  اول  نفر  عنوان  به  خشت  غامی 

قهرمانی و امین رحمانی به عنوان نفرات 

دوم و سوم معرفی شدند.

چیست؟ 5S+1
پیشنهادهای  نــظــام  نظیر  نیز   5S
بهبود  ــای  ــزاره اب از  یکی  کــایــزنــی، 

افــراد  خــود  توسط  که  اســت  مستمر 

انجام می شود. همان گونه که در جدول فوق 

ژاپنی  کلمه   5 از  واقع  در   5S است  مشخص 

گرفته شده و بعدها ترجمه انگلیسی آن ها به 

گونه ای که با S شروع شوند کاربرد پیدا کرد و 

برخی از شرکت ها »S« ششمی نیز به آن اضافه 

کرده اند تا از رعایت نظام مند تمام ماحظات 

ایمنی در هر یک از مراحل و گام های اجرای 

S1 تا S5 اطمینان یابند. 5S+1 مجموعه ای از 
استانداردها و فعالیت هاست که در قالب یک 

نظام فرهنگی به ایجاد محیطی و فرایندهایی 

سامان یافته، دلپذیر و پاکیزه کمک می کند. 

از  یکی  عــنــوان  بــه   5S+1 ــرای  اجـ از  ــدف  ه

کیفیت،  بهبود  مستمر،  بهبود  ابــزارهــای 

تجهیزات،  خرابی  کاهش  بهره وری،  افزایش 

کاهش  دلپذیر،  و  منظم  محیطی  به  دستیابی 

و حذف اتاف ها و... می باشد.

غیرضروری،  از  ضروری  اقام  تشخیص   :S1
غیرضروری  اقام  از  رهایی  برای  ریزی  برنامه 

وبرنامه ریزی برای تعمیر اقام ضروری محبوب 

و  S2: قرار دادن اشیاء در مکان های مناسب 
قابل دسترس و پیدا کردن اقام در 30 ثانیه 

حذف  درخــشــنــدگــی؛  حــد  در  تمیزی   :S3

نوری  صوتی،  غبار،  و  )گــرد  آلودگی  هرگونه 

و...( از محیط کار و نظافت شخصی 

استانداردهای  و  دستورالعمل ها  تدوین   :S4
الزم تا پس از اجرای S1 تا S3، محیط کار به هم 

نخورد و تثبیت شود. 

S5: تبدیل )انجام روزانه( S1 تا S3 به عادت 
بــاعــادات  صحیح  عـــادات  وجابجایی  ــاری  ک

ناصحیح 

ماحظات  تمام  مند  نظام  رعایت  لزوم   :S6
ایمنی در هر یک از مراحل و گام های اجرای 

 S5 تا S1
اشیاء  و  کــار  محیط  بــرای  صرفًا   5S+1 آیــا 

که  چــرا  ــت،  اس منفی  پاسخ  ــع  واق در  اســت؟ 

برای  است  ای  مقدمه  کــار،  محیط  در   5S+1

5S+1 فرایندها و شبکه. حذف گام های اضافی 

از فرایندها و مسیرهای انجام کار، رعایت توالی 

همگی  و..  کارها  انجام  در  درســت  ترتیب  و 

اهداف نهایی از استقرار این نظام هستند. 

مسوولیت استقرار 5S+1 با چه کسی است؟ 

جمله  )از  استانداردها  برخی  رعایت  چند  هر 

استانداردهای ایمنی و فنی( در استقرار این نظام 

مهم است اما در واقع استقرار این سیستم با هر فرد 

و با کمک خاقیت وی می باشد و نقش سازمان 

صرفًا تسهیل کننده و حامی است. چرا که اصواًل 

نظیر  مدیریتی  سیستم های  از  برخی  برخاف 

ارشد  مدیران  برای  که  استراتژیک  ریزی  برنامه 

قابلیت کاربرد بیشتری دارد، سیستم هایی نظیر 

5S+1 نیروهای عملیاتی وصف را درگیر می کند. 

5S+1 چه چیزی نیست؟ 

مسابقه زیبایی و هزینه کردن نیست. 1

قابل . 2 و  ســالــم  قدیمی  لـــوازم  »تــعــویــض« 

استفاده و خرید لوازم جدید نیست

پیدا کردن بهترین راه حل نیست . 3

تابلوهای . 4 انــواع  با  ســازمــان  ــردن  ک لبریز 

راهنما و برچسب ها نیست.

انگلیسیژاپنیفارسی
SeiriSorting outساماندهی و تشخیص

SeitonSet in Placeنظم و ترتیب
SeisiSpic and Shineپاکیزه سازی

SeiketsoStandardiziyاستاندارسازی
ShitsukeSustainتداوم و عادت

Safety-ایمنی

5S+1 تشکیل کارگروه اجرایی
احمدی،  محمد  غفوری،  محمد  احکامی  طی  عامل  مدیر   ،5S+1 استقرار  لزوم  به  توجه  با 

سیدمحمود اسامی، سیدعلی حیدری، سیدمجید حسینیان و بهزاد مقیمی را به عنوان اعضاء 

کمیته اجرایی این نظام منصوب کرد. در بخشی از حکم اباغی آمده است: انتظار می رود با 

برنامه ریزی اثربخش و در راستای سیاست های کمیته راهبری شرکت نسبت به تدوین دستورالعمل ها و 

چک لیست های الزم و استقرار، توسعه و نگهداری این نظام در سطح شرکت اقدام شود.

لزوم رعایت نظام مند

تمام مالحظات ایمنی 

S5 تا S1 دراجرای

نظم و ترتیب 

set in place

satety ایمنی 

ی 
از

س
د
ار

د
ان

ست
ا

sta
nd

ard
izi

ng
ی 

ساز
ه 

کیز
پا

shine

ساماندهی

)تشخیص( 

sorting out

sustain تداوم

S4

S2

S1

S6S5

S3
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بردسکن

عملکردموفق مدیریت برق بردسکن 
در مواجهه با سیل

در پی وقوع سیل در شهرستان بردسکن  

تمامی  شــده   انجام  ریــزی  برنامه  یک  با 

آماده  صورت  به  مدیریت  این  اکیپ های 

پای  خدمات   گونه  هر  ارائــه  برای  باش  

مدیر  پورکریمی  رضا  محمد  بودند.  کار 

گفت:  خبر  این  اعام  با  شهرستان  برق 

جاری  و  بارندگی   گستردگی  به  توجه  با 

شدن سیل  در منطقه، این مدیریت همه 

امکانات خود را بسیج نمود تا هرچه بهتر 

و شایسته تر از این بحران سربلند بیرون 

آید. وی با اشاره  به بارندگی  115 میلی 

متری  ظرف مدت 24 ساعت گفت:  این 

بی  اخیر  سال  در100  بارندگی  میزان 

بارندگی  میزان  بیشترین  و  بود  سابقه  

کشور  به نام بردسکن ثبت شد. مدیریت 

این  وقــوع  پی  در  گفت:   بردسکن   برق 

سیل  برق روستای چشمه حاج سلیمان 

جهادی   مدیریت  یــک   در  کــه   شد  قطع 

برق این روستا  ظرف مدت  4 روز   وصل 

گردید. 

نیشابور

اطالع رسانی هشدار سیل و 
ایمن سازی شبکه های درمعرض خطر

سازمان  اطاعیه های  صدور  با  همزمان 

شدید  بــارنــدگــی  بــر  مبنی  هواشناسی 

عمومی  روابـــط  سیل،  ــوع  وق احتمال  و 

مدیریت برق شهرستان نیشابور از طریق 

پیام  مجازی،  فضای  خبری  کانال های 

ایمنی  مسائل  رعایت  درخصوص  هشدار 

برق را در اختیار عموم قرار داد . 

باعنایت به شدت بارندگی و جاری شدن 

سیل و خسارت های ناشی از آن، پرسنل 

اجرایی  گروه های  و  عملیات  و  اتفاقات 

ضمن  نیشابور،  شهرستان  برق  مدیریت 

و  روزی  شبانه  صــورت  به  آمادگی  حفظ 

حضور به موقع در محل های حادثه دیده، 

پایه   25 از  بــیــش  ــاح  ــ اص بـــه  نــســبــت 

یاسمن،  فیدرهای  روی  بر  فشارمتوسط 

پایه   20 نخریسی،  و  سوسن  طـــاووس، 

فشارضعیف و3 دستگاه ترانس در معرض 

سقوط اقدام نمودند. 

سازمان تراز5 چه سازمانی است؟

یکپارچگی  ــلــوع  ب مـــدل  بـــراســـاس 

 ،CMMI ــی  ــان ــازم س قــابــلــیــت هــای 

ــت که  ســازمــان تـــراز 5 ســازمــان اس

دارای ویژگی های زیر باشد: 

و . 1 مشخص  استراتژی های  و  اهداف  دارای 

مدون باشد. )سازمان استراتژی محور( 

رعایت . 2 )با  مکانیزه  و  یکپارچه  فرایندهای 

فرایندها  مدیریت  با  مرتبط  اصــول  کلیه 

BPM( که همسو با اهداف و استراتژی های 

سازمان است. 

تعریف . 3 طریق  از  فرایندها  کامل  مدیریت 

پایش  و  فرایندی  شاخص های  و  مقیاس ها 

در  و  مستمر  طور  به  آن هــا  گیری  ــدازه  ان و 

بازه های زمانی منطقی )سازمان فرایند محور( 

بهبود مستمر فرایندها براساس داده های . 4

عملی  عــنــوان  ــه  ب تغییر  و  بهبود  کمی 

استاندارد و عادت تبدیل شده است. 

برق  نیروی  توزیع  شرکت  است،  ذکر  شایان 

استان خراسان رضوی قصد دارد، این مدل را 

تا سال 1400  تعالی شرکت  به عنوان مسیر 

سرلوحه خود قرار دهد.

با توجه به اهمیت بهبود مستمر جهت 

سازمان  به  شرکت  ارتقاء  و  دستیابی 

تراز 5، 2 ابزار کایزنی 5S+1  و نظام 

کار  دستور  در  کایزنی  پیشنهادات 

شرکت قرار گرفت و به همین جهت در مرحله 

کایزنی  پیشنهادهای  نظام  دستورالعمل  اول 

تصویب  شرکت  مدیریت  توسعه  کمیسیون  در 

شد و پس از ثبت در سیستم کنترل مدارک و 

مستندات اباغ گردید. 

مجتبی  عمومی،  روابـــط  دفــتــر  گـــزارش  بــه 

تحول  و  مدیریت  توسعه  دفتر  مدیر  رفیعی 

بــراســاس  گــفــت:  خبر  ــن  ای اعــام  بــا  اداری 

شرکت  همکاران  تمام  فــوق،  دستورالعمل 

پیمانکار  و  ــی(  ــان )ام دائــم  قـــرارداد  از  ــم  اع

طی  از  پس  و  خود  کاری  حیطه  در  می توانند 

دستورالعمل،  در  شــده  ذکــر  مراحل  شــدن 

بهبود درکار )کیفی  به  پیشنهاداتی که منجر 

اثربخشی  افزایش  و  اتاف  کاهش  کمی(،  یا 

یا کارایی می شود را اجرا و از مزایای مادی و 

معنوی آن برخوردار شوند.  

و  آمـــوزش  اهمیت  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب ــزود:  ــ اف وی 

با  اندیشی  هم  و  فــوق  دستورالعمل  تشریح 

مدیران شهرستان ها به منظور اجرای صحیح 

ارزنده  از پیشنهادات  و استفاده  دستورالعمل 

تربت  برق  مدیریت   5 در  جلساتی  همکاران، 

حیدریه، قوچان، نیشابور، سبزوار و تربت جام 

و  برق  مدیران  حضور  با  ای  منطقه  صورت  به 

توسط  شهرستان ها  اداری  مالی  مسئولین 

ریزی  برنامه  طبق  و  شد  بــرگــزار  تمتا  دفتر 

تمام  ــرای  ب ــا   ــوزش ه آم ایــن  گرفته،  ــورت  ص

پرسنل شرکت اجرا خواهد شد. 

سیستم های  گــروه  رئیس  رحیمی  مهندس 

مدیریت دفتر تمتا نیز گفت: نظام پیشنهادات 

اجرایی  شهرستان ها  در  اول  فاز  در  کایزنی 

ــال 98 در حــوزه  پــایــان س تــا  و  خــواهــد شــد 

ستادی عملیاتی می شود. 

آغازنظام پیشنهادهای کایزنی درشهرستان ها
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نــوروزی  ــدار  دی و  هماهنگی  نشست 

ــران شــرکــت به  ــدی مــدیــرعــامــل بـــا  م

 98 ســال  برنامه های  تدوین  منظور 

با  تابستان  بار  پیک  از  گذر  برنامه های  ویژه  به 

حضور معاونین و مدیران ستادی و مدیران برق 

شهرستان برگزار شد.

دیدار  این  در  عمومی  روابــط  دفتر  گــزارش  به 

شرکت  سابق  عامل  مدیر  مزینی  مهندس  که 

داشــت،  حضور  ــژه  وی میهمان  عــنــوان  بــه  نیز 

مهندس ذبیحی از تاش همه مدیران شرکت 

اشاره  با  و  آورد  عمل  به  تقدیر  گذشته  سال  در 

بروز  موجب  که  سال  ابتدای  جوی  شرایط  به 

شد،  اســتــان  شهرهای  برخی  در  خساراتی 

به  مشکات  سریع  رفــع  در  همکاران  تــاش 

مدیرعامل  دانست.  ستودنی  را  آمــده  وجــود 

را  تابستان  بار  از پیک  آمیز  عبور موفقیت 

یکی از مهم ترین برنامه ها و وظایف شرکت 

بخش  سه  در  فعالیت ها  تمرکز  و  برشمرد 

اصلی ظرفیت سازی در شبکه های توزیع، 

تکمیل پروژه ها پیش از شروع پیک و انجام 

را مورد  و اطالع رسانی  اقدامات فرهنگی 

تأکید قرار داد.

در  گرفته  صــورت  تاش های  به  ادامــه  در  وی 

کرد  اشـــاره  الکترونیک  ــت  دول تحقق  جهت 

خدمات  گسترش  و  ارائـــه  بــر  تأکید  ضمن  و 

و  کاغذی  قبوض  حذف  پروژه  از  غیرحضوری، 

جایگزینی با قبوض الکترونیک به عنوان یکی 

سال  در  شرکت  برنامه های  مهم ترین  از  دیگر 

شهرستان  مدیران  به  خطاب  و  کرد  یاد  جاری 

گفت: نگاه شما به این پروژه به عنوان یک پروژه 

نهایی  نتیجه  به  رسیدن  تا  و  باشد  مهم  و  ملی 

خودتان پای کار باشید.

صورت  به  مدیریتی  سیستم های  سازی  پیاده 

شرکت،  بخش های  تمامی  در  نفوذ  با  و  عملی 

و  ستاد  در  همکاران  تمامی  که  گــونــه ای  به 

باشند،  داشته  فعال  مشارکت  شهرستان ها 

استفاده موثر از داشبورد مدیریتی با فراهم شدن 

بسترهای مناسب آن،استقرار سیستم های نرم 

افزاری بروز و کارآمد در حوزه های مشترکین، 

سیستم  و...،بهبود  انسانی،پیمانکاران  منابع 

با  متناسب  آن  توسعه  و  شبکه  اتوماسیون 

پوشش،تبدیل  تــحــت  شــبــکــه هــای  ظــرفــیــت 

شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار و توسعه 

مدیرعامل  اشاره  مورد  نکات  مهم ترین  از   GIS

بود.

در  تسریع  و  تسهیل  پایان  در  ذبیحی  مهندس 

ارائه خدمات به بخش های اقتصادی و تولیدی 

تولید«  »رونــق  ســال  شعار  تحقق  جهت  در  را 

یادآور شد و ضمن  توصیه به تمامی همکاران در 

جهت حفظ سامت اداری و مراقبت ویژه در این 

جهت، ابراز امیدواری نمود با استفاده مناسب از 

سرمایه های مادی و معنوی شرکت شاهد ارتقاء 

سطح خدمات به مردم استان باشیم.

مه والت

اجرای طرح كشاورز همیار با 
مشارکت مدیریت  جهاد كشاورزی 

جهاد  مــدیــر  حــضــور  ــا  ب ای  جلسه  ــی  ط

کشاورزی و  ریاست نظام صنفی کشاورزان 

با محوریت کاهش پیک بار و اجرای طرح 

کشاورز همیار، مهندس رجبی مدیر برق 

کــشــاورز  طــرح  خــصــوص  در  شهرستان 

همیار در سال زراعی 98 و اصاح الگوی 

نظام  و  کشاورزی  جهاد  مشارکت  کشت، 

به کشاورزان  صنفی جهت اطاع رسانی 

توضیحات الزم را ارائه کرد.

مه والت

كاشت اولین نهال امیدتوسط مدیرعامل

مدیرعامل  ذبیحی  مهندس  بــازدیــد  در 

والت  مه  برق  مدیریت  از  همراه  هیئت  و 

مدیریت  سبز  فضای  در  امید  نهال  اولین 

شد.  کاشته  وی  توسط  شهرستان  بــرق 

طی  تــوزیــع،  پیک  خبرنگار  گـــزارش  بــه 

با  مدیرعامل  دیــدار  از  پس  بــازدیــد،   این 

برنامه های  و  مهم  نکات  ایراد  و  همکاران 

مهندس  توسط  عملکرد  گــزارش  کــاری، 

رجبی مدیر برق شهرستان ارائه گردید.

گناباد

استفاده از هارنس ایمنی كاردرارتفاع

در راستای ارتقای سطح ایمنی همکاران، 

ارتفاع  در  کار  و  باالبر  از  استفاده  هنگام 

مدیریت،  این  در  باالبر  دستگاه  دو  بــرای 

از  ارتفاع تهیه شد.   ایمنی کار در  هارنس 

ویژگی های مثبت  آن که از تولیدات داخلی 

بیمه  بــه   میتوان  اســت  شــده  استفاده  نیز 

 – کننده  مصرف  شخص  بدنی  مسئولیت 

گارانتی یکساله و استفاده آسان اشاره کرد.

استفاده ازتمام ظرفیت شرکت برای عبورازپیک بار98

تصویب برنامه های تحول اداری سال98

موفقیت ورزشی فرزندهمکار
مهدی فرزند همکارمان ناصراسفندیاری شاغل در مدیریت برق شهرستان چناران با درخشش 

در مسابقات استعدادیابی عصر جدید موفق به راهیابی به مرحله سوم این مسابقات شده است. 

به گزارش دفتر روابط عمومی وی که متولد سال 76 می باشد و در حال حاضر دانشجوی رشته 

تربیت بدنی است، از 12 سالگی در رشته ورزشی پارکور فعالیت داشته و ضمن کسب رتبه های استانی 

و کشوری در عرصه مربیگری در رشته های آمادگی جسمانی، ژیمناستیک و پارکور نیز فعالیت دارد.

ــه بــه اهــمــیــت اســتــقــرار  ــوج بــا ت

برنامه های نقشه راه اصاح نظام 

دستگاه های  در  کــشــور  اداری 

اجرایی و همچنین لزوم برنامه ریزی موثر 

رجایی،  شهید  جشنواره  در  شرکت  جهت 

اداری سال 98 شرکت  برنامه های تحول 

به  و  در کمیسیون توسعه مدیریت تصویب 

واحدهای مرتبط اباغ گردید.

ضمن  کمیسیون  دبیر  رفیعی  مجتبی 

ــه به  ــوج ــا ت ــزود: ب ــ ــان ایـــن مــطــلــب افـ ــی ب

راهبری  کمیته  در  شده  اخذ  تصمیمات 

بهبود  ــزوم  ــ ل بـــر  مــبــنــی   97 ســـال  در 

الزامات  کردن  بالحاظ  کاری  فرایندهای 

شهید  جشنواره  ارزیــابــی  شاخص های 

به  برنامه ها  ــرای  اج بر  نظارت  و  رجایی 

سال،  طــول  در  مستمر  فعالیتی  عنوان 

با  اداری  تحول  و  مدیریت  توسعه  دفتر 

دکتر  حضور  بــا  نشست هایی  بــرگــزاری 

ستاد،  مدیران  و  شرکت  مشاور  شیبانی 

سپس  و  تدوین  را   98 سال  برنامه های 

تر  فعال  رســیــد.  کمیسیون  تصویب  بــه 

کمیسیون  ذیل  گانه   5 کمیته های  شدن 

ــای  دوره هـ ــزاری  ــرگ ب مــدیــریــت،  توسعه 

پیش  از  بیش  توجه  تخصصی،  آموزشی 

ارباب  تکریم  و  اداری  سامت  ارتقاء  به 

غیرحضوری،  خــدمــات  توسعه  ــوع،  رجـ

استقرار  اداری،  فضاهای  مناسب سازی 

فرایندها  بازنگری  داخلی،  کنترل  فرایند 

برنامه های  جمله  از  و...   ERP قالب  در 

در  بایست  مــی  کــه  باشند  مــی  مــصــوب 

پیشرفت  گزارش  ماهه،   3 زمانی  فواصل 

ــط در  ــب ــرت ــط واحـــدهـــای م ــوس ــا ت ــ آن ه

کمیسیون توسعه مدیریت ارائه گردد. 
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کسب رتبه عالی درارزیابی شاخص های تدوین سالنامه آماری
بر اساس اعام رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی، شرکت موفق به کسب رتبه عالی در ارزیابی شاخص های 

اعام شده در تدوین سالنامه آماری استان شده است.  به گزارش دفتر روابط عمومی در این نامه با اشاره به اینکه این سالنامه به عنوان 

و  اجتماعی  اقتصادی،  برنامه های  مجریان  و  پژوهشگران  گیران،  تصمیم  ریزیان،  برنامه  استفاده  مورد  آماری  اطاعات  رسمی  مرجع 

فرهنگی استان قرار می گیرد، از تاش های خانم فرناز درخشش کارشناس آمار شرکت به جهت نقش موثری که در ارسال اطاعات صحیح و 

بهنگام در تدوین نشریه داشته است، تقدیر شده است. الزم به ذکر است مدیرعامل شرکت در هامش نامه از تاش های وی تقدیر نموده است.

علی بهرامی زاده، مدیر ارتباطات منطقه ای شرکت خدمات ارتباطی 	 

ایرانسل، با ارسال نامه ای از مهندس خراشاهی مدیر برق شهرستان 

سرخس، به جهت همکاری  شبانه روزی برای رفع مشکات و وصل 

برق مناطق سنگسر، پل خاتون، صدر آباد و صالح آباد قدردانی کرده 

است.

رحیمی، 	  مهندس  از  ای  نامه  ارسال  با  کات،   شهرستان  فرماندار 

مدیر برق شهرستان به جهت اقدام به موقع برای رفع نقص و خرابی 

شبکه برق به واسطه تند باد در برخی از روستاها، تشکر نموده است.

ــال 	  ارس بــا  تــربــت حــیــدریــه،  ــی  شهرستان  ــام ــورای اس رئــیــس شـ

تربت  شهرستان  برق  مدیر  تربتی،  روحی  مهندس  از  تقدیرنامه ای  

حیدریه، به جهت بهبود وضعیت روشنایی معابر و جابجایی تیرهای 

مبادی ورودی شهر و شهرک ولیعصر تشکر نموده است.

رئیس شورای اسامی و شهردار شهر مشهد ریزه شهرستان تایباد، با 	 

ارسال تقدیرنامه ای برای مهندس سیاح زاده، مدیر برق شهرستان 

پیروزی  سالگرد  چهلمین  در  شهرستان  برق  اقدامات  از  تایباد، 

انقاب اسامی تشکر نموده است.

مساجد 	  امــور  دبیر  و  جمعه  امــام  دفتر  مسئول  شفیق،  محمدعلی 

با ارسال  گلبهار و فرمانده حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر گلبهار، 

نامه ای از مهندس خیردوست مدیر برق گلبهار به جهت خدمات بی 

دریغ در بهبود روشنایی معابر خیابان های اطراف مسجد و روشنایی 

و  تشکر  شهر،  این  امنیت  ضریب  باالرفتن  و  گلبهار  شهر  عمومی 

قدردانی کرده است.

ارسال 	  با  شرکت  ومهندسی  ریزی  برنامه  معاون  پور،  کریم  مهندس 

برق  برداری  بهره  اداره  رئیس  براتی،  مهندس  از  جداگانه  نامه های 

تربت حیدریه به جهت پیشبرد اهداف نوآورانه و اثر بخش تحقیقات و 

از مهندس ابریشمی، کارشناس توسعه خدمات الکترونیک به جهت 

استقرار سیستم جامع مالی و فنی شرکت و همکاری با دفتر ایمنی 

و کنترل ضایعات جهت تهیه فرم های مورد نیاز در اتوماسیون اداری 

تقدیر و تشکر کرده است. 

بخشدار بخش جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه، با ارسال تقدیرنامه ای  	 

از حجت شکوهی، مسئول اداره خدمات مشترکین کدکن، به جهت 

خدمات ارزشمند در حوزه ماموریت خود  تقدیر نموده است.

رضا نزهتی به عنوان مشاور و نماینده ویژه مدیر عامل در موضوعات مالی و مسئول پیاده سازی سیستم 	 
کنترل داخلی 

مهندس محمد صادق انبیایی به عنوان معاون هماهنگی غرب استان	 
مهندس علیرضا خدابنده به عنوان معاون هماهنگی شرق استان	 
حسین وفایی عشرت آبادی به عنوان معاون مالی و پشتیبانی 	 
مهندس وحید باغیشنی به عنوان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ	 
مهندس تقی وحیدی به عنوان کفیل دفتر برنامه ریزی و بودجه 	 
مهندس احمد اسدی با حفظ سمت به عنوان مجری اتوماسیون شبکه	 
مهندس سعید عبداله زاده به عنوان کارشناس نظارت بر بهره برداری برق تربت جام	 
مهندس سید احمد علوی به عنوان کارشناس بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری برق سبزوار 	 
حسن میرزایی رود معجنی به عنوان کفیل اداره خدمات مالی و اداری  برق زاوه	 
آقایان وحید باغیشنی، محمد صادق انبیایی، علیرضا خدابنده، محمود صالحیان )دبیر( با حفظ سمت 	 

عضو کمیسیون مصرف سنگین
انبیایی، دکتر هادی صفری )دبیر(، دکتر محمدحسین یغمایی 	  آقایان حسن کریم پور، محمد صادق 

مقدم و دکتر مهدی ظریف با حفظ سمت به عنوان اعضا کمیته تحقیقات
مجید 	  سید  اسامی،  محمود  سید  احمدی،  محمد  حیدری،  علی  سید  شهری،  مقیمی  بهزاد  آقایان 

5S+1 حسینیان و محمد غفوری با حفظ سمت به عنوان اعضای کارگروه جاری سازی سیستم
مهندس مهدی دهقان با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته کاهش پیک و مدیریت مصرف 	 
آقایان حسن کریم پور، هادی صفری، محمدحسین یغمایی مقدم )عضو هیئت علمی(، شهرام کیخایی 	 

)دبیر( و مجتبی رفیعی با حفظ سمت به مدت سه سال  عضو کمیته راهبری فناوری اطاعات و ارتباطات 
صادق 	  محمد  )دبیر(،  موحد  کوثری  سینا  خدابنده،  علیرضا  پور،  کریم  حسن  باغیشنی،  وحید  آقایان 

انبیایی، حسین وفایی و سید حسین محدث  با حفظ سمت به مدت سه سال  عضو  کمیته کاهش تلفات 
آقایان وحید باغیشنی، حسن کریم پور، علیرضا خدابنده، احمد اسدی )دبیر(، محمدصادق انبیایی، 	 

حسین وفایی، هادی صفری و محمد حسین یغمایی مقدم  با حفظ سمت به مدت سه سال  عضو  کمیته 
اتوماسیون شبکه

آقایان  هادی انبیایی، حسین کیانی نیا، مجتبی رفیعی و محمود صالحیان به عنوان اعضای کمیته و 	 
رضانزهتی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی داخلی منصوب شدند.

مهندس محسن ذبیحی مدیرعامل شرکت ، از سوی مهندس متولی زاده،  مدیر عامل شرکت توانیر، به 	 
عنوان عضو کمیته عالی کاهش تلفات منصوب شد

تشکروقدردانی

انتصابات
طی احکام جداگانه ای ازسوی مهندس محسن ذبیحی،مدیرعامل، این انتصابات صورت گرفت: 

اهم فعالیت های 
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و  قوانین  استقرار  راســتــای  در 

و  اجتماعی  امور  و  کار  الزامات 

حوادث  از  پیشگیری  منظور  به 

سامت  و  کار  نیروی  از  صیانت  و  شغلی 

ــری ، مــاحــظــات فــنــی و  ــارگ جــامــعــه ک

نظارتی به منظور ارتقاء ایمنی ،  سر لوحه 

کار واحد نقلیه قرار گرفته است.

عزیز  عمومی  روابـــط  دفتر  گـــزارش  بــه 

طی  نقلیه  واحـــد  مــســئــول  صــفــائــیــان 

ــای ســال  ــم فــعــالــیــت هـ گــفــتــگــویــی  اهـ

پیگیری  از  وی   . کــرد  اعــام  را  گذشته 

آزمایشات  قالب  در  سامت  کارت  اخذ 

شنوایی،  تست  سنجی،  )بینائی  ادواری 

قلب(  نوار  و  تنفس  سنجی،  روان  تست 

برون  رانندگان  و  ستاد  رانندگان  برای 

پیگیری  داد.  خبر  پیمان  تحت  شهری 

معمولی  های  جوش  حذف  و  آلیاژ  تست 

می  انجام  سنتی  تعمیرکاران  توسط  که 

گاز  تحت  جوشکاری  با  جایگزینی  و  شد 

محافظ استاندارد از دیگر اقدامات واحد 

تست ها  نتایج  گزارشات  که  است  نقلیه 

نیز توسط شرکت های بازرس فنی مورد 

به  توجه  با  افزود:  وی  گردید.  واقع  تأیید 

منجر  فوق  اقدامات  شده،  انجام  تدابیر 

در  شکستگی  خطرات  ریسک  کاهش  به 

محل اتصاالت گردیده است.

اجــرای  و  پیگیری  همچنین  صفائیان 

بــازرســی خــودروهــای سنگین  ــرارداد  قـ

ــال و  ــق ــراث ــل : بـــاالبـــر، ج ــام ــت ش ــرک ش

فرایند  )بهبود  شرکت  توسط  لیفتراک 

براساس  معایب  گزارشات  ارائه  و  طاها( 

مورد  هــای  لیست  چک  و  استانداردها 

تأیید وزارت کار امور اجتماعی را از دیگر 

اقدامات مهم این واحد برشمرد.



1500 نقطه اتوماسیون شبکه درافق5 ساله
با تاکید بر استفاده از تجهیرات بومی بر اساس رویکرد شرکت توانیر در دستور کار شرکت توزیع  اتوماسیون از ابزارهای هوشمند سازی شبکه توزیع است که 

نیروی برق خراسان رضوی قرار گرفته است.  مهندس احمد اسدی مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق و مجری اتوماسیون شبکه شرکت با بیان این که 

اتوماسیون از ابزارهای کنترل و پایش می باشد و کارکردهای آن در زمینه اطمینان شبکه، کنترل شبکه، کاهش خاموشی ها و هزینه ها و افزایش رضایت مندی 

مشترکان قابل توجه می باشد،افزود: اتوماسیون شبکه های شرکت که حدود 15 سال از اجرای آن می گذرد  در حال حاضر در تعداد حدود صد نقطه در سطح استان 

فعال می باشد و طی  برنامه 5 ساله پیش بینی شده است با توسعه آن در تمام شهرستان های استان 1200 تا 1500 نقطه تحت پوشش قرار گیرد.  مهندس اسدی 

افزود: اجرای اتوماسیون در نقاطی که صورت گرفته 15 تا 20 درصد در کاهش خاموشی ها تاثیر داشته و در افق 5 ساله خاموشی های با برنامه و بدون برنامه 70 درصد 

کاهش خواهد یافت. همچنین در بخش هزینه ها با کاهش تردد خودروهای ماموران کنترل شبکه، کوتاه کردن زمان رفع نقص و... موجب صرفه جویی های قابل توجهی 

در هزینه ها خواهد شد.  مدیر فوریت های برق استان افزود: اجرای اتوماسیون از ثمرات همکاری با دانشگاه است و با توجه به این که تکنولوژی تجهیزاتی چون آنتن های 

مخابراتی و رادیو مودم های مورد نیاز این پروژه خارجی است،لذا در راستای تحقق شعار تولید ملی با همکاری شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه مقدمات تهیه 

رادیو مودم ها در داخل فراهم شده و مودم های مورد نیاز به تدریج تأمین خواهد شد.
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