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مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
خراسان رضوی گفت: در جلسه کارگروه توسعه مدیریت استان خراسان 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  از  ذبیحی،  مهندس  به  تندیس  و  لوح  اهدای  با  رضوی 
خراسان رضوی به عنوان دستگاه برتر در شاخص های عمومی سال 97 تقدیر شد.
 59 مجموع  از  که  مطلب  این  بیان  با  رفیعی  مجتبی  بازتاب،  خبرنگار  گزارش  به 
دستگاهی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 
رضوی از مجموع 1000 امتیاز شاخص های عمومی و1000 امتیاز شاخص های 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  است،  شده  امتیاز   1885 کسب  به  موفق  اختصاصی،  
در  آن،  الزامات  و  فوق  ارزیابی  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  شرکت،  سیاست 
به  نسبت  لذا  می باشد،  بهره وری  ارتقای  و  مردم  به  رسانی  خدمت  بهبود  جهت 
استقرار الزامات ارزیابی در فرایندهای خود اقدام و با بکارگیری مشاور و برگزاری 
منظم جلسات کمیسیون توسعه مدیریت وکمیته های اداری – مدیریتی پنج گانه و 
افزایش تعداد جلسات کارشناسی و اقدامات اجرایی مرتبط، این سیاست را تا حد 

قابل مالحظه ای اجرا نموده است.

خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  به  توانیر  ویژه  ماموریت  ابالغ  پیرو 
رضوی و در قالب یک پروژه ملی، دانشنامه مشترکین برق درحال تهیه است.  

به گزارش خبرنگار بازتاب، دکتر هادی صفری مدیر دفتر فناوری اطالعات و مجری این 
هماهنگی  معاون  مهر  رخشانی  مهندس  حضور  با  که  پروژه  این  بررسی  جلسه  در  پروژه 
توزیع توانیر و مهندس مدقق مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر، در محل شرکت برگزار 
و  کامل  اطالعاتی  بانک  ایجاد  استعالمات،  به  پاسخگویی  در  یکپارچگی  گفت:    شد، 
متمرکز از آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، شفافیت و جلوگیری از ایجاد رانت، 
از مزایای این سامانه می باشد. وی افزود: برای تهیه این سامانه با ارسال نامه و پرسشنامه 
و سایر روش ها نقطه نظرات برخی شرکت های توزیع برق کشور با نظارت مدیر کل دفتر 
مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر اخذ شده است. معماری نرم افزاری، نیازهای 
سخت افزاری و امنیت اطالعات این سامانه بر اساس نقطه نظرات مراجع معتبر و تایید 
ذکر  شایان  است.  شده  منظور  روز  استانداردهای  مطابق  توانیر  اطالعات  فناوری  دفتر 
از فعالیت های  توانیر ضمن تقدیر  توزیع  است، مهندس رخشانی مهر معاون هماهنگی 

انجام شده بر تکمیل این سامانه تا سطح مشترکین تاکید نمود.

کسب رتبه برتردر
شاخص های عمومی ارزیابی 
سال97دستگاه های اجرایی

بررسی پروژه ملی دانشنامه 
مشترکین برق با حضورمعاون 
هماهنگی توزیع برق توانیر

برای تهیه این سامانه نقطه نظرات برخی
شرکت های توزیع برق کشور با نظارت 
مدیرکل دفترمدیریت مصرف وخدمات 

مشترکین توانیراخذشده است.
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حضور  با  تهران   دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در  انسانی  منابع  مدیریت  ملی  کنفرانس  چهارمین 
اساتید و مدیران منابع انسانی برتر کشور برگزار و شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

موفق به دریافت نشان برنزین C3 استاندارد  تعالی منابع انسانی در جایزه استاندارد 34000  شد. 
به گزارش خبرنگار بازتاب، این کنفرانس با اهداف بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاه های کسب 
وکار، تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه منابع انسانی، بررسی آخرین دستاوردهای 
علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی، توسط معتبرترین مرکز آموزش مدیریت در کشور، طی 2 روز 

متوالی با اعطای جایزه مدل34000  برگزار شد.
شیرین دانایی کارشناس نظارت بر پرداخت حقوق و مزایا  با اشاره به اینکه در این کنفرانس 176 شرکت از 
سازمان های دولتی، خصوصی و صنایع مختلف برای دریافت جایزه مدیریت منابع انسانی حضور داشتند، 
اظهارکرد: از این تعداد 42 شرکت پس از گذراندن مراحل ارزیابی برای دریافت این جایزه برگزیده شدند.
 وی افزود: در این استاندارد، پنج سطح بلوغ تعریف شده است که سطوح متوالی و مستمری برای بهبود 14 
فرآیند منابع انسانی فراهم می کند و سازمان ها ضمن تعیین سنجه هایی برای حصول اطمینان از کارایی و 
عملکرد خود در قالب این فرایندها، به رصد 12 نگرش کلیدی منابع انسانی می پردازند. همچنین در این 
کنفرانس از خانم دانایی برای ارائه رساله برتر دکترای مدیریت تقدیر به عمل آمد و تندیس جشنواره به وی 
اعطا گردید. مهندس امیر رضا قیاسی معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز با 
بیان اینکه این استاندارد در نقشه استراتژی شرکت دیده شده است، گفت: امید است شرکت بتواند این 
استاندارد را به صورتی متوازن در قلمرو منابع انسانی خود حاکم کند تا تأثیر و ثمره چشمگیر این تالش ها 

کیفیت زندگی کاری و شاخص های مهم سازمانی و فرهنگ تعالی را ارتقاء دهد.
الزم به ذکر است با حضور تیم ارزیاب، فرایندها و عملکرد شرکت در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت که 
ارزیابان نقش اقدامات انجام شده در حوزه منابع انسانی طی ماه های اخیر را در افزایش رضایت و ارتقای 

حس تعلق و مسئولیت پذیری کارکنان بسیار موثر ارزیابی کردند.

شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موفق به دریافت نشان برنزین 
استانداردتعالی منابع انسانی شد

درچهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی؛

این کنفرانس توسط معتبرترین مرکزآموزش 
مدیریت درکشـور، طـی 2 روز متوالی بـا 
اعطای جایزه مدل 34000  برگزار شد.
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معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
دوره  پنجمین  در  گفت:  رضوی  خراسان  استان  برق 
ارزیابی جایزه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی، این شرکت به 
دلیل انجام اقدامات موثر و چشمگیر موفق به کسب دو ستاره و 

تقدیرنامه جایزه تعالی مدیریت دارایی های فیزیکی گردید.
اشاره  با  باغیشنی  وحید  مهندس  بازتاب،  خبرنگار  گزارش  به 
در  حضور  دوره  اولین  در  دوستاره  تقدیرنامه  کسب  اینکه  به 
است،  بوده  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  تعالی  جایزه  رقابت 
بین المللی  همایش  درچهاردهمین  تقدیرنامه  این  اظهارکرد: 
تاریخ های دهم و  ایمنی و مدیریت دارایی های فیزیکی که در 
یازدهم دی ماه در مرکز همایش های پژوهشگاه نفت در تهران 

برگزار شد به شرکت اهدا گردید.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون 
و  شرکت  دارایی های  از  صیانت  داد:  ادامــه  رضوی  خراسان 
تغییر رویکرد از نگهداری و تعمیرات دوره ای)PM( به مدیریت 
مبنای  بر  تعمیرات  و  نگهداری  و   )PAM( فیزیکی  دارایی های 
قابلیت اطمینان )RCM( از اهم برنامه های استراتژی شرکت 

توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی است.
و  ــرداری  ــره ب ــه ب مــعــاونــت  راســتــا  ــن  ای در  ــزود:  ــ اف باغیشنی 
نظیر  اقداماتی  انجام  با  جاری  سال  ابتدای  از  دیسپاچینگ، 
گیری  بکار  و  کارکنان  سازی  آگاه  آموزش،  همایش،  برگزاری 
موفق  پیشرو،  شرکت های  تجارب  از  استفاده  و  خبره  مشاور 
تعالی  بر مبنای مدل  به استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی 

آپتایم )Uptime( شده است.
مدیریت  طرح  مجری  نایب،  ناصر  مهندس  راستا  همین  در 
دارایی های فیزیکی شرکت گفت: در گام اول، برنامه ریزی الزم 
دارایی های  مدیریت  مبانی  آموزش  و  فرهنگ سازی  منظور  به 
مجازی  گروه  یک  راستا،  این  در  که  پذیرفت  صورت  فیزیکی 

دراولین دوره حضوردر رقابت جایزه تعالی 
مدیریت دارایی های فیزیکی؛

شرکت توزیع نیروی برق 
ـوی ـان رض ـراس استان خ

موفق به کسب تقدیرنامه 
دوستاره شد

بهره برداری  حوزه  همکاران  از  نفر   200 از  بیش  مشارکت  با 
 8 حــدود  طــی  کــه  شــد  تشکیل  شــرکــت،  ــای  ــوزه ه ح سایر  و 
گزارشات  و  آموزشی  محتوای  و  مطلب   1500 از  بیش  ماه، 
در  فیزیکی  دارایــی هــای  مدیریت  سیستم  استقرار  با  مرتبط 
شهرستان های مختلف، در آن به اشتراک گذاشته شد. از دیگر 
سمینار  برگزاری  به  می توان  راستا،  این  در  شاخص  اقدامات 
حوزه  در  شرکت  تمامی مدیران  حضور  با  آموزشی  روزه  یک 

ستادی و شهرستان ها توسط شرکت َپمکو  اشاره کرد. 
فرآیند  مطابق  کار  دستور  و  کار  درخواست  فرم های  طراحی 
مدیریت کار هرم آپتایم و استقرار آن در شهرستان های منتخب، 
امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در 
تمامی شهرستان ها و سطح بندی شهرستان ها از نظر پتانسیل 
اجرایی و سایر امکانات و GIS در 4 سطح مختلف و تهیه پروپوزال 
در  شهرستان ها  فعالیت های  ــرای  اج بر  نظارت  آن،  اجرایی 
کار،  گردش  فرآیند  مطابق  پرحادثه  فیدرهای  کاهش  راستای 
ذیربط  واحدهای  با  مختلف  هماهنگی  نشست های  برگزاری 

مدیریت  فرآیندهای  ــرای  اج در  هماهنگی  بمنظور  ستاد  در 
دارایی های فیزیکی، طراحی و انتشار مدل شناسایی و تحلیل 
از تجارب سایر شرکت های  با استفاده   )RCA( ریشه ای عیوب
تعریف  زمینه،  ایــن  در  شهرستان ها  همکاری  جلب  و  توزیع 
پروژه های مختلف مدیریت دارایی ها و برنامه ریزی جهت تعیین 
شهرستان معین در مورد هر پروژه، جلب مشارکت شهرستان ها 
مدل  طــراحــی  شهرستان،  هــر  نیاز  بــه  بنا   RCA تهیه  جهت 
 )Work Management( بومی سازی شده چرخه مدیریت کار
آپتایم  هرم  الزامات  سطح  مطابق  و  شرکت  ساختار  اساس  بر 
صورت  به  شرکت  در  کار  گردش  فرآیند  سازی  پیاده  بمنظور 
نظام  مشی  خط  نویس  پیش  تهیه  و  ــزاری(،  افـ )نــرم  مکانیزه 
مدیریت دارایی های فیزیکی جهت تعیین استراتژی شرکت در 
راستای استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی، از جمله 
اقدامات انجام شده در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

رضوی از ابتدای سال 1398 بود.
هدف  با  که  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  سامانه  افــزود:  وی 
از جمله  مکانیزه نمودن سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی 
داخلی  توان  از  استفاده  با  نگهداری  و  تعمیرات  فعالیت های 
طراحی  رضوی،  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  در 
حال  در  شهرستان  در24  اکنون  هم  گردید،  پیاده سازی  و 
شهرستان ها  کل  به  توسعه  حــال  در  که  می باشد  استفاده 
می باشیم. این سامانه که نسخه تحت وب و نسخه تحت موبایل 
جمله  از  متعددی  امکانات  دارای  است،  استفاده  حال  در  آن 
پایش  و  عملکرد  مدیریت  کار،  مدیریت  فرآیند  کامل  استقرار 
زیرفرآیند های  سایر  و  یدکی  قطعه  و  انبار  مدیریت  شاخص ها، 
حوزه  جــاری  تمامی فرآیند های  حاضر،  حال  در  و  بــوده  الزم 
اکثر  به  توسعه  قابل  و  داده  قــرار  پوشش  تحت  را  تعمیرات 

حوزه ها نظیر مشترکین و مهندسی نیز می باشد.

سامانه مدیریت دارایی های فیزیکی 
با هدف مکـانیزه نمودن فراینـدها و 
با استفاده از توان داخلی در شرکت 
توزیـع نیـروی بـرق استـان خراسـان 
رضوی، طراحی و پیاده سازی گردید
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دکتر جمشیدی با دعوت مهندس ذبیحی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
خراسان رضوی، در جلسه ای که با حضور اعضای شورای معاونین و تعدادی از مدیران 
شرکت برگزار شد،  در جریان آخرین برنامه ها و فعالیت های حوزه توزیع برق استان خراسان 
رضوی قرار گرفت. به گزارش خبرنگاربازتاب ، در ابتدای جلسه مهندس ذبیحی با اشاره به بیانیه 
و نقشه استراتژی شرکت، مهم ترین فعالیت ها و برنامه های شرکت برای تحقق شعار )تالش همه 
برای خاص بودن( را برشمرد و ضمن تشریح وضعیت تعدادی از شاخص های اصلی شرکت از 
تحت  حوزه های  درآمد،  میزان  برق،  مصرف  میزان  خاموشی،  وضعیت  مشترکین،  تعداد  نظر 
پوشش، وضعیت ناوگان خودرویی و ساختمان های اداری و... مهم ترین چالش ها و مشکالت 
را بیان کرد. مدیرعامل همچنین مهم ترین دستاوردهای اخیر شرکت از جمله کسب رتبه برتر 
در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اداری استان، کسب تندیس دو ستاره در 
مدیریت دارایی های فیزیکی و لوح برنزین در جایزه ملی منابع انسانی در استاندارد 34000 را 
برشمرد. در ادامه دکتر جمشیدی با ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته و بیان این مطلب 
که شرکت های حوزه وزارت نیرو، همواره جزو شرکت های پیشرو به ویژه در مباحث سیستم های 

مدیریتی هستند، در خصوص تخصیص اعتبارات الزم و رفع مشکالت شرکت قول مساعد داد. 

حضوررئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان 
درشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

با توجه به لزوم به روزرسانی اسناد استراتژیک شرکت در راستای تحقق نقشه راه و صنعت برق 
کشور، بیانه ماموریت و چشم انداز و نقشه استراتژی در قالب پروژه ای مدیریتی و با استفاده 

از توان داخلی بازنگری و طی مراسمی با حضور کلیه پرسنل ستادی توسط مدیرعامل رونمایی گردید. 
جهت  گفت:،  خبر  این  اعالم  عمومی با  روابط  دفتر  مدیر  آزیز  مجید  سید  خبرنگاربازتاب،  گزارش  به 
اجرای پروژه فوق از ابتدای سال 98 با فراخوان شعار سازمانی و تشکیل جلسات متعدد کمیته راهبری 
شعار شرکت )تالش همه برای خاص بودن( به تصویب رسید و همزمان با برگزاری جلسات کارشناسی 
و تخصصی بیانه چشم انداز و نقشه استراتژی با ارائه در جلسات مختلف کمیته راهبری شرکت و تایید 
کمیته فوق، در نهایت به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده و به طور رسمی رونمایی شد. از نکات مهم 
در نقشه استراتژی جدید، پرهیز از پیچیدگی های معمول نقشه های استراتژی، استفاده از دانش توان 
امتیازی  راه و صنعت برق کشور، و طراحی همزمان کارت  با نقشه  داخلی در طراحی آن، همسویی 
متوازن به عنوان تفسیر کننده نقشه استراتژی در قالب مجموعه ای از شاخص ها، فرمول ها، اهداف 

و جزئیات می باشد. 
الزم به ذکر است در جلسه رونمایی که با حضور معاونین شرکت، مدیران و پرسنل ستادی، برگزار شد، 
بر لزوم توجه متوازن به هر 3 بعد شعار شرکت ) خدمت رسانی  مهندس ذبیحی طی سخنان کوتاهی 
و  زیست  محیط  از  صیانت  فناوری،  و  دانش  از  استفاده  با  بهره وری  ارتقاء  مردم،  به  کیفیت  با  و  شایسته 
دارایی ها ( و نگاه ویژه به عناصر نقشه استراتژی تاکید کرد و از تمام پرسنل درخواست نمود که اخالق مداری 
و حفظ ارزش های مورد تاکید در بیانیه چشم انداز را سرلوحه کارهای خود قرار دهند و همگی تالش کنند 
تا شرکت بیش از گذشته دارای فرهنگ غنی کاری و اخالقی شود. همچنین رفیعی مدیر دفتر تمتا، ضمن 
تشکر از اعضای کمیته راهبری که نقش عمده ای در بازنگری نقشه استراتژی داشتند اظهار امیدواری کرد 
با تصویب کارت امتیازی  که تفسیر و تشریح نقشه استراتژی در قالب مجموعه ای از شاخص ها است، به 

صورت رسمی تالش ها جهت تحقق شعار شرکت ) تالش همه برای خاص بودن( آغاز شود. 

رونمایی ازبیانه جدیدچشم اندازونقشه استراتژی شرکت توزیع برق خراسان رضوی
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با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ستادی و مدیران برق شهرستان دوره آموزشی 
آشنایی با استاندارد تعالی منابع انسانی 34000 برگزار شد.

به گزارش خبرنگاربازتاب ، این دوره آموزشی که توسط معاونت منابع انسانی و باحضور دکتر 
حمیدرضا یعقوبی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و در راستای اهداف استراتژیک شرکت 
و  انسانی  منابع  تعالی  مدل های  شد ،  برگزار  مدیریتی  سیستم های  سازی  پیاده  جهت  در  و 
جایگاه آن در سطح سازمان ها معرفی و مباحث ارزیابی، تحلیل و بهبود مدیریت منابع انسانی 

مبتنی بر مدل 34000 مطرح شد.
در  انسانی  منابع  و  مدیریت  حوزه  نظری  مباحث  به  اشــاره  ضمن  یعقوبی  حمیدرضا  دکتر 
مدل های سازمانی مختلف، به فلسفه زیربنایی و اصول اساسی حاکم بر مدل 34000 اشاره 
در  انسانی  منابع  فرایندهای  و  برشمرد  را  مدل  این  ویژگی های  مهم ترین  ادامه  در  وی  کرد. 
سطوح مختلف این مدل از سطح پراکنده تا متعالی و نحوه امتیازدهی هر یک از این سطوح 

را تشریح نمود.
همچنین مهندس ذبیحی در پایان این دوره آموزشی از کلیه همکاران شرکت که با مشارکت 
فعال خود به خصوص در سال 98 اقدامات موثری در جهت تحقق اهداف شرکت انجام دادند، 
تقدیر نمود. وی در ادامه تالش های صورت گرفته در بسیاری از مدیریت های برق شهرستان، 
مناسبی  وضعیت  که  شهرستان هایی  سایر  از  و  کرد  ارزیابی  موثر  را  تلفات  کاهش  جهت  در 
جهت  در  بخش  نتیجه  پیگیری  ذبیحی  مهندس  شد.  خواستار  را  تری  جدی  فعالیت  ندارند، 
اتمام و بهره برداری از پروژه های باز، برنامه ریزی موثر به منظور عبور موفقیت آمیز از پیک بار 
سال 99، جلوگیری از هدر رفت منابع و انجام کار بدون عیب و بازنگری در فرایندهای کاری 
به منظور تسریع در گردش کارها و حذف مراحل زائد را مورد توجه قرار داد. مدیرعامل با اشاره 
به نقشه استراتژی شرکت افزود:  محور همه فعالیت های شرکت بایستی در چارچوب نقشه 
استراتژی باشد  و ارکان نقشه با توجه به شعار )تالش همه برای خاص بودن( در جزئی ترین 

فعالیت ها و تصمیم گیری های شرکت  نفوذ داشته باشد.
مهندس ذبیحی در پایان توجه جدی به فعالیت های مهندسی و تحول ریشه ای در این حوزه، 
رشد و توسعه فناوری اطالعات در تمامی زمینه های کاری، ارتقاء فرهنگ ایمنی و انجام کار 
ایمن، صیانت از دارایی ها و نگهداشت مناسب اموال شرکت، بازنگری در ساختار سازمانی، 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد تعالی منابع انسانی34000

ارائه خدمات  بر  با مسئولین و مقامات محلی، توجه به اخالق مداری و تمرکز  تعامل مدیران 
بهتر، توجه به نظام پیشنهادات کایزنی، رعایت جدی اصول 5s+1، توجه به مسائل و مشکالت 
نیروهای زیرمجموعه و استفاده از فرصت محدود خدمتگزاری برای ارائه خدمت شایسته به 
مردم را مورد تأکید قرار داد.الزم به ذکر است در ابتدای جلسه مهندس قیاسی معاون منابع 
و  انسانی  منابع  ملی  جایزه  دوره  چهارمین  در  شرکت  حضور  اولین  به  اشاره  ضمن  انسانی، 
سطح  در  انسانی  منابع  حوزه  جایگاه  و  وضعیت  کوتاهی  سخنان  در  برنزین،  تندیس  دریافت 

شرکت را تشریح نمود.
تقدیر ویژه معاونین و مدیران شرکت از حمایت ها و توجه خاص مدیرعامل محترم به مجموعه 

ارکان شرکت و تشویق ممتد ایشان از نکات خاص این جلسه بود.

محورهمه فعالیت های شرکت بایستی درچارچوب نقشه استراتژی باشد و ارکان نقشه با توجه به شعار 
)تالش همه برای خاص بودن( درجزئی ترین فعالیت ها و تصمیم گیری های شرکت نفوذ داشته باشد.



8
ه 

ح
ف

ص
  

/
  
13

9
8

د 
ن

ف
س

 ا
و

ن 
م

ه
 ب

 /
  
م

ه
د

ز
ان

ش
ل 

ا
س

 

کمیته راهبری خدمات مشترکین توانیربه میزبانی شرکت برگزارشد
جلسه کمیته راهبری خدمات مشترکین شرکت توانیر ، با حضور مهندس 
مدقق مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر ، مدیران عامل و معاونین 
توزیع  به میزبانی  توزیع کشور  از شرکت های  فروش و خدمات مشترکین تعدادی 

نیروی برق استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
خدمات  و  فــروش  معاون  دهقان  مهدی  مهندس   ، بازتاب  خبرنگار  ــزارش  گ به 
از لحاظ   ، ابتدای جلسه ضمن معرفی ویژگی های شرکت  ، در  مشترکین شرکت 
تعداد مشترکین و میزان مصرف در تعرفه های مختلف ، با اشاره به گستردگی حوزه 
 ، رضوی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  خاص  های  ویژگی  و  شرکت  خدماتی 
برنامه زمانبندی فعالیت های مدیریت مصرف برق  برای کنترل پیک سال 99 را که 

از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شده را برشمرد.
به  اشاره  ضمن  رضوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  خدمات  و  فروش  معاون 
پیاده سازی پروژه ملی قبض سبز و حذف قبوض کاغذی ، از انجام طرح مطالعاتی 
و  آوری  از تجربیات سایر کشور ها و جمع  با استفاده  الکترونیکی  تهیه قبض  برای 
و  شناسی  زبان   ، شناسی  روان  مفاهیم  بکارگیری  با  مشترکین  برق  قبوض  تحلیل 
جامعه شناسی خبر داد که  با هدف ساده سازی قبوض برق ، آموزش مفاهیم مرتبط 
با مصرف از قبیل کیلو وات ساعت ، پیک بار و ... و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف 

برق انجام شده است.
صنعتی  های  شهرک  گیری  اندازه  لوازم  پذیری  رویت  به  اشاره  با  دهقان  مهندس 
از  استفاده  با  که  ایم  رسیده  نتیجه  این  به  حاضر  حال  در  گفت:  دیماندی  صنایع  و 
نرم افزار پایش و پتانسیل موجود در کنتورهای هوشمند ، برای مشترکین سه فاز 
صنعتی و صرف حداقل هزینه می توان به هدف رویت پذیری رسید که این راهکار 

برای شرکت توانیر ارسال شده و پس از تائید اجرا خواهد شد.
تاکنون 13 هزار کنتور هوشمند برای مشترکین دیماندی نصب شده   : افزود  وی 
در  و  باشند  می  هوشمند  کنتور  به  مجهز  صنعتی  مشترکین  حاضرتمام  حال  در  و 
صورت تأمین 1500 دستگاه کنتور دیگر،  می توانیم سایر مشترکین دیماندی از 

جمله مشترکین کشاورزی در سطح استان را مجهز به کنتور هوشمند کنیم.
وی قرائت متمرکز و صدور قبض هوشمند برای 12 هزار مشترک دیماندی را یکی 
دیگر از اقدامات شاخص مرکز پایش فهام دانست و افزود : 600 مشترک فعال مولد 

خورشیدی نیز به شکل همزمان در مرکز پایش فهام قرائت می شوند.
استان  از  خارج  و  داخل  در  تبادلی  نقاط  تمام  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  دهقان 
برای بحث جلوگیری از تلفات و رویت پذیری مجهز به کنتورهای هوشمند هستند، 
که  بوده  شرکت  شاخص  اقدامات  از  دیگر  یکی  دیجیتال  کنتورهای  احیای  گفت: 
در این خصوص 20 هزار کنتور در سال جاری بررسی و در مجموع 9 هزار و 500 

کنتور دیجیتال و سه هزار و 700 کنتور مکانیکی احیا شد.
اقدامات  دیگر  از  را  مشترکین  اندرویدی  قرائت  افزار  نرم  انــدازی  راه  و  نصب  وی 
شرکت برشمرد که پس از طی زمان آزمایشی در دوره های 3 و 4 ، از ابتدای دوره 
5 به صورت کامل انجام شده و به این منظور تعداد 200 دستگاه گوشی موبایل ، 
با کنتورهای موجود خریداری و  بلوتوسی نسل جدید سازگار  230 دستگاه پراب 

دوره های آموزشی مربوطه نیز برگزار شده است.
معاون فروش و خدمات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به رویداد 
محور  با  رضوی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  میزبانی  به  آپ  استارت 
و  از  شد  خواهد  اجرا  جاری  ماه  اسفند  در  رویداد  این  کرد:  بیان  مصرف  مدیریت 
تمامی شرکت ها و افراد فعال در این حوزه دعوت می کنیم که در این زمینه با ما 

همکاری داشته باشند.
الزم به ذکر است در ابتدای جلسه مهندس ذبیحی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
خدمات  راهبری  کمیته   : گفت  کوتاهی  سخنان  در  رضوی  خراسان  استان  برق 
و  فــروش  از  پس  و  فــروش  حــوزه  در  که  تاثیراتی  و  تعامالت  به  توجه  با  مشترکین 
موضوعات برون سازمان و درون سازمانی دارد، بسیار نقش موثری را می تواند ایفا 
کند و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی ابراز امیدواری نمود ، نتایج این نشست 

، اثرات مثبتی در بهبود کمی و کیفی خدمات به مشترکین داشته باشد.

احیای کنتورهای دیجیتال 
یـکی دیـگـر از اقـدامـات 
شـاخـص شرکت بـوده که 
در این خصـوص20 هـزار 
دستـگـاه کنـتور درسـال 
جاری بررسی ودرمجموع 
ــنــتــور  9هــزار و500 کـ
دیجیتـال و 3هـزار و700 
کنتور مکانیکی احیا شد.
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خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  ضایعات  کنترل  و  ایمنی  دفتر  مدیر 
رضوی گفت: نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خالق و نگرشی 
نو و سیستماتیک، به شناسایی تأثیرات متقابل عملکرد شرکت بر عوامل سالمت، ایمنی و 
محیط زیست پرداخته و با تعریف پروژه های بهبود و تعریف اقدامات کنترلی شدت ریسک  
را  زیست محیطی  جنبه های  همچنین  و  مشکالت  و  حوادث  بالقوه،   مخاطرات  نواقص، 
رویکرد   با  سازمانی  رفتار  تغییر  جهت  روش هایی  و  نموده  مدیریت   مند  نظام  طور  به 

پیشگیرانه ارائه می دهد.
سیستم  استقرار  به  اشــاره  با  مهر  سروش  حمید  مهندس  خبرنگاربازتاب،  گــزارش  به 
مدیریت HSE )سالمت، ایمنی و محیط زیست( اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست ها 
و استراتژی های شرکت، پروژه استقرار سیستم HSE به صورت رسمی از اردیبهشت سال 

جاری آغاز و قرارداد اجرای آن با مشاور منعقد شد.
وی با بیان اینکه در گام نخست شرکت مشاور به بررسی وضعیت فعلی و مطلوب پرداخت 
پذیرفت،  انجام   HSE مدیریت  سیستم  سازی  پیاده  جهت  شناخت  مرحله  آن  براساس  و 
اجرا  برای  باید  که  تمامی اقداماتی  عملکرد  مدیریت  کمیته  در  مرحله  این  از  بعد  افزود: 
پر هزینه   و  اقدامات بدون هزینه، کم هزینه  انجام شود در سه بخش  این سیستم  کردن 

برنامه ریزی و طرح ریزی شد.
با  رضوی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  ضایعات  کنترل  و  ایمنی  دفتر  مدیر 
اشاره به اینکه در بحث بهداشت و ایمنی موارد پیشگیری از حوادث و ضررهای مالی و 
در بخش زیست محیطی رفتارهای سازمانی و افراد جهت پیشگیری از آسیب رساندن به 
طبیعت بررسی و ارزیابی خواهد شد، ادامه داد: محدوده عملیاتی پیاده سازی سیستم 

HSE شامل ستاد، تمامی شهرستان ها و تمامی ذینفعان شرکت می باشند.
وی در خصوص پیشینه عملکردی دفتر ایمنی در طی 10 سال گذشته اظهار داشت: با 
توجه به تاکید شرکت توانیر جهت پیاده سازی مدیریت سبز در شرکت ها و سازمان های 
از  اما  به محیط زیست سرلوحه کار قرار گرفته  زیرمجموعه طی سال های گذشته توجه 
سال 84  استقرار سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی)OHSAS 18001( به شرکت  

کمک کرد تا حوادث منجر به فوت، قطع عضو و سقوط یا شدت آن ها کاهش پیدا کند.
سروش مهر با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی وظیفه نظارت 
شرکت  فعالیت های  بیشتر  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  دارد،  را  پیمانکاران  عملکرد  بر 
کارکنان  بین  حوادث  رخداد  اقدام  این  که  شده،  واگذار  خصوصی  بخش  پیمانکاران  به 
شرکت را نزدیک به صفر رسانده اما این حوادث در واقعیت از بین نرفته، بلکه در حوزه 
 HSE  پیمانکاران شاهد آن هستیم،در همین راستا پیمانکاران نیز باید سیستم مدیریت

را آموخته و در محیط اجرا به کار گیرند.
و  مــدارک  بازنویسی  و  بازنگری  مرحله  در  حاضر  حال  در  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  وی 
مستندات شرکت هستیم، باید این روند با  دقت و نظارت مدیر ارشد هر حوزه که صاحب 
فرایند می باشد  انجام شود تا با توجه به در نظرگرفتن منابع مالی و نیازمندی ها به خوبی 

پاسخ داده شود.
زیست  محیط  و  ایمنی  سالمت،  مدیریت  سیستم  استقرار  کــرد:  امــیــدواری  ابــراز  وی 
)HSE( باید تا پایان سال جاری طبق برنامه در ستاد و تمامی شهرستان های مربوطه به 
اثربخشی بیشتر فرایند استقرار، آموزش مدارک و  پایان برسد.  یک نکته اساسی برای 
مستندات بازنگری شده به کل همکاران محترم مرتبط در ستاد و شهرستان خواهد بود . 
امیدوارم با تالش و مشارکت حداکثری مجموعه مدیریت شرکت شاهد کاهش و یا حذف 

حوادث در سطح شرکت و همچنین از بین رفع عوامل مخرب محیط زیست باشیم.

تاپایان سال جاری؛

سیستـم مدیریـت سـالمـت،
 ) HSE (ایمنی ومحیط زیست
درشرکت توزیع برق خراسان
رضوی استقرارخواهدیافت

محدوده عملیاتی پیاده سازی 
سیستم HSE شامل ستاد،تمامی 
شهرستان ها وتمامی ذینفعان 
شرکت می باشند
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های  اولویت  و  اهمیت  به  توجه  با  و   فرآیندها  تسهیل  و  اجرایی  روش  بازنگری  با  همزمان 
افزایش  طریق  از  مستمر"  بهبودهای  توسعه  و  سازی  پیاده   "  ، شرکت  استراتژیک  موضوعات 

مشارکت کارکنان به ویژه نظام پیشنهادات در دستور کار قرار گرفته است .
علی رحیمی رئیس گروه توسعه مدیریت و دبیر کارگروه نظام پیشنهادات با بیان این مطلب گفت : به 
همین منظور، برنامه ریزی الزم  از ابتدای سال جاری صورت پذیرفت و ضمن استقرار دبیرخانه نظام 
 29 برق  مدیران  به  الزم  اختیارات   ، اداری  تحول  و  مدیریت  توسعه  دفتر  در  کارکنان  های  پیشنهاد 
شهرستان اعطا و با حمایت مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت ، شاهد رشد چشمگیر در این حوزه بودیم 
. وی یکی از مهمترین کارها در جهت توسعه نظام پیشنهادات را  برگزاری دوره های آموزشی دانست  و 
گفت : آموزش چگونگی ارائه پیشنهاد در چارچوب وظایف کارکنان، اعم از پرسنل رسمی و پیمانکاران 
در دستور کار قرار گرفت و آموزش پیشنهادهای"بهبودهای خاص اطراف ما" که از تعریف پیشنهادهای 
کایزنی گرفته شده است در تمامی مدیریت برق شهرستان ها  با بیش از 2700 نفر ساعت انجام شد که 
خوشبختانه ارائه پیشنهاد های اجرایی از سوی همکاران ،  نشان از توانمندی  وعالقمندی ایشان به ارائه 

پیشنهاد و دریافت آموزش های تخصصی در حوزه خالقیت و ایده پروری دارند.
لحظه  تا   1398 سال  در  ها  پیشنهاد  نظام  افــزاری  نرم  سامانه  در  شده  ثبت  پیشنهاد  تعداد  رحیمی 
تنظیم خبر را ، 1415 مورد ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، بیش از هجده  برابر رشد در 
پیشنهادهای اجرا شده داشته است . وی از ویژگی های مثبت این نظام را پرداخت پاداش پیشنهاد های 
فوق توسط مدیران شهرستان به صورت کارت هدیه در جلسات داخلی و با کمترین فاصله زمانی دانست 

که تأثیر بسزایی در توسعه کمی و کیفی پیشنهادات داشته است .
وی یکی از عوامل مهم در استمرار نظام پیشنهاد ها را ، معرفی پیشنهاد های اجرا شده با حضور پیشنهاد 
دهندگان دانست که تاکنون در شهرستان های سبزوار ، کاشمر، قوچان و تربت جام با حضور تعدادی از 

معاونین و مدیران ستادی و شهرستان های  اطراف برگزار شده است .
دبیر نظام پیشنهادات ایجاد تابلوی اطالع رسانی بهبودهای خاص شهرستان که به معرفی پیشنهادات 
همکاران اختصاص یافته ، به عنوان یک اقدام نمادین ، در ایجاد انگیزه و تشویق همکاران موثر دانست 
و با این توضیح که در این تابلو ، تصویری از دست اندرکان نظام پیشنهاد های شهرستان در کنار تابلوی 
بهبودهای خاص ، و توضیحاتی در رابطه با برخی پیشنهاد ها به همراه تصاویر مربوطه قرار داده می شود 
و با اطالع رسانی در کانال ) تالش خاص ( شرکت در شبکه اجتماعی ) ایتا (  ، به سایر همکاران نیز اطالع 
رسانی می گردد ، گفت : با ایجاد این تابلو ها و برگزاری نمایشگاه پیشنهاد های کایزنی که معموال مورد 
بازدید مدیر عامل ،  معاونین ومدیران شرکت  و سایرین قرار می گیرد ، انگیزه مضاعفی در همکاران برای 

مشارکت بیشتر شکل گرفته است .
وی ابراز امیدواری نمود در اولین فرصت ممکن ، جشنواره نظام پیشنهادات در شرکت برگزار و پیشنهاد 

دهندگان برتر معرفی و به شکل ویژه مورد تقدیر قرار گیرند .

استقرارسیستم بهبودهای خاص اطراف ما
)نظام پیشنهادهای شرکت توزیع برق خراسان رضوی(
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با اعالم نتایج نظرسنجی از میزان رضایتمندی مراجعین به دستگاه های اجرایی که 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شده، شرکت توزیع نیروی برق 
امتیاز رضایتمندی مردم، در مجموع شاخص های  با کسب بیشترین  استان خراسان رضوی 
در  اول  رتبه  حائز   ) و...  مناسب  و  سریع  پاسخگویی  رفتار،  نحوه  خدمات،  از  رسانی  اطالع   (
سطح استان شده است. به گزارش خبرنگار بازتاب، سید مجید آزیز مدیر دفتر روابط عمومی با 
اعالم این خبر گفت:  همزمان با برگزاری  جلسه کمیته راهبری که با حضور ارزیابان سازمان 
مدیران  و  همکاران  به  مولوی  آقای  تبریک  ضمن  شد،  برگزار  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
شرکت به جهت کسب این رتبه، گزارشی از اقدامات کمیته مدیریت عملکرد و کمیته سالمت 

اداری و صیانت از حقوق شهروندی ارائه شد. 

کسب باالترین امتیازمیزان رضایتمندی 
مردم در سطح استان خراسان رضوی

باحضور وزیرنیرودرمشهد؛ 

پروژه بزرگ مکانیزاسیون واتوماسیون 
شبکه های توزیع برق استان خراسان 

رضوی کلیدخورد

پروژه بزرگ مکانیزاسیون و اتوماسیون شبکه های توزیع برق در سطح استان به میزان 
1200  نقطه با حضور وزیر نیرو آغاز شد. 

به گزارش خبرنگاربازتاب، محسن ذبیحی در آیین بهره برداری از پروژه های صنعت آب و برق که 
در محل پست 400 کیلوولت زکریای مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از مهم ترین ویژگی های این 
شرکت می توان به پراکندگی حوزه  خدماتی در استان خراسان رضوی به وسعت 117000 
بر 2750  بالغ  و  شهر  در 70  خدمت  شهرستان،ارائه  برق  مدیریت  تعداد 29  مربع،  کیلومتر 
روستا و بهره برداری از طوالنی ترین شبکه توزیع برق کشور با طول بیش از 42 هزار کیلومتر 

اشاره کرد.
با دو کشور  با850 کیلومتر مرز مشترک  نوار مرزی کشور  به  اینکه سرویس دهی  بیان  با  وی 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مهم  ویژگی های  دیگر  از  ترکمنستان  و  افغانستان  همسایه 
خراسان رضوی است، افزود: از مهم ترین اهداف شرکت جلب رضایتمندی مشترکین از طریق 
افزایش سطح کیفی خدمات و اطمینان از صحت عملکرد همکاران و مدیریت برق شهرستان ها 
بهنگام  مدیریت  و  تمامی کارها  کردن  محور  فرآیند  و  مکانیزه  زیرساخت های  ایجاد  طریق  از 

شرکت از طریق سرعت بخشیدن و در دسترس بودن جریان کامل اطالعات شرکت می باشد     .
به شعار کلیدی شرکت  اشاره  با  برق استان خراسان رضوی  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
کلمه  دارد،  تأکید   » خاص   « و   » همه   « اصلی  واژه  دو  به  که  بودن(  خاص  برای  همه  )تالش 
)ارتقاء  به مردم(،  با کیفیت  و  ابتدای جمالت )خدمت رسانی شایسته  از  را برگرفته  »خاص« 
و  دانست  دارایی ها(  و  زیست  محیط  از  صیانت   ( و   ) فناوری  و  دانش  از  استفاده  با  بهره وری 
در همین راستا از آغاز پروژه بزرگ مکانیزاسیون و اتوماسیون شبکه های توزیع برق در سطح 
پایان    تا  را  به میزان 1200 نقطه خبر داد که امیدواریم 250 نقطه  حوزه خدماتی شرکت، 

 سال جاری و مابقی نقاط را تا سال 1400 به  بهره برداری برسانیم    .
این  فنی  اطالعات  با  ارتباط  در  و  اعالم  تومان  میلیارد   150 را  پــروژه  این  اجــرای  اعتبار  وی 
اتوماسیون  نقطه   1200 انــدازی  راه  شبکه،  اتوماسیون  مرکز  هفت  ایجاد  کرد:  بیان  پــروژه 
شبکه با استفاده از دانش و تکنولوژی بومی، راه اندازی مرکز پاسخگویی متمرکز، پایش کامل 

تمامی کنتورهای هوشمند و استفاده از سامانه CAR PC از جمله ویژگی های این پروژه است.
ذبیحی همچنین به بهره برداری همزمان از پروژه های احداث، توسعه و اصالح و بهینه سازی 
شبکه های توزیع برق در سطح خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: هدف از اجرای این پروژه ها 

تامین برق پایدار و مطمئن متقاضیان و مشترکین برق است. 
وی مجموع اعتبار صرف شده این پروژه ها را که شامل احداث بیش از 200 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف جهت تأمین برق مشترکین جدید شهری و روستایی، تبدیل 600 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار، رفع حریم های خطرناک و جابه جایی شبکه  به طول 
شعاع  کاهش  و  ولتاژ  افت  رفع  جهت  هوایی  پست  دستگاه   230 تعداد   نصب  کیلومتر،   30
تغذیه و احداث بیش از 60 کیلومتر شبکه فشار متوسط تکمداره و دو مداره جهت توسعه فیدر 

و افزایش قابلیت مانور می باشد را حدود شصت میلیارد تومان اعالم کرد.
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مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
اجرای طرح ساماندهی ونظارت امورپیمانکاران در راستای نقشه استراتژیک شرکت بوده 
است، گفت: صیانت از نیروهای انسانی که سرمایه هر سازمانی هستند ضروری است و در این راستا 
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با اجرای این طرح، از نیروهای بخش پیمانکاری که 

بخش مهمی از بازوهای اجرایی شرکت هستند، حمایت می کند.
امور  نظارت  و  ساماندهی  طرح  خصوص  در  موسوی  اهلل  روح  سید  بازتاب،  خبرنگار  گــزارش  به 
همچنین  وشادابی،  نشاط  روحیه  ایجاد  و  سازنده  تعامل  منظور  به  اظهارکرد:  )ساپ(  پیمانکاران 
عنوان  با  مختلف  پروژه   10 قالب  در  طرحی  امور  این  پیمانکاری  نیروهای  شغلی  رضایت  افزایش 
اختصاری )ساپ( بارویکرد ارائه خدمات رفاهی و انگیزشی و ارتقا بهره وری در این بخش تهیه کرده 

است.
  وی با اشاره به اینکه این 10 گام در زمینه های مختلف هرکدام دارای چندین شاخه است، افزود: 
ارائه خدمات بیمه ای ) بیمه تکمیل درمان و بیمه عمر و حادثه و...(، بیمه ذخیره سنوات، تجمیع 

قراردادها، طرح طبقه بندی مشاغل و ارزیابی عملکرد بخشی از این موارد است.
مدیر امور کارکنان و رفاه ادامه داد: سیستم جامع پیمانکاران، صالحیت حرفه ای، بهبود کیفیت 
زندگی کاری، شایسته گزینی و جذب )آزمون استخدامی ویژه پیمانکاران(، ارتقای ایمنی و بهداشت 

محیط کار از دیگر موارد این 10 گام است.
وی هدف از این طرح را ارتقا سطح کیفی زندگی پیمانکاران و حس تعلق به شرکت دانست و افزود: 
پیمانکاران  دستمزد  و  حقوق  انگیزشی،  رفاهی  مزایای  پرداخت  نحوه  بر  کاملی  نظارت  گذشته  در 

نبوده در حالی که در قالب این طرح از پیمانکاران در جنبه های مختلف حمایت می شود.

و  پروژه ملی قبض سبز  از محل  التحریر که  لوازم  تعداد 200 بسته 
حذف قبض کاغذی برق تهیه شده بود، توسط مقام عالی وزارت نیرو 
به  شد.  توزیع  آموزان  دانش  بین  خوشاب  شهرستان  جزی  رباط  روستای  در 
گزارش خبرنگار بازتاب، همزمان با حضور مقام عالی وزارت نیرو در روستای 
 – الف  پویش  پروژه های  افتتاح  منظور  به  که  خوشاب  شهرستان  جزی  رباط 
شهدای  مدرسه  در  حضور  با  اردکانیان  دکتر  بود،  گرفته  صورت  ایران   – ب 
هفتم تیر این روستا، ضمن گفتگو با دانش آموزان بسته های تهیه شده توسط 
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی را توزیع نمود. الزم به ذکر 
است همزمان با آغاز سال تحصیلی نیز تعداد 4 هزار بسته لوازم تحریر از محل 

حذف قبوض کاغذی تهیه و در سایر شهرستان های استان توزیع گردید.

از ابتدای سال جاری؛

طرح ساماندهی ونظارت امورپیمانکاران)ساپ(
درتوزیع نیروی برق استان خراسان رضوی اجراشد

اهدای بسته های لوازم التحریر 
توسط مقام عالی وزارت نیرودر 

شهرستان خوشاب
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پس از تصویب کمیته راهبری فناوری اطالعات شرکت های توزیع برق توانیر، 
توزیع  شرکت  همکاری  با  رضوی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
نیروی برق آذربایجان غربی به عنوان مجری طرح پایلوت ستاد توانیر با عنوان طراحی، 

تهیه و پیاده سازی سیستم جامع شرکت های توزیع برق، انتخاب گردید. 
به گزارش خبرنگار بازتاب، دکتر هادی صفری، مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
و عضو کمیته راهبری فناوری اطالعات شرکت های توزیع برق با اعالم این خبر گفت: 
هدف از اجرای این پروژه ایجاد محیطی یکپارچه برای نگرش سیستمی و فرایند محور 
با امکان بهبود فعالیت ها در حوزه های مختلف مالی پشتیبانی - منابع انسانی و فنی 

است.
روزترین  به  از  استفاده  با  و  توانیر  شرکت  عالیه  نظارت  با  پــروژه  ایــن  افـــزود:  وی 
تکنولوژی های نرم افزاری و زیر ساخت فناوری اطالعات و با تکیه بر معماری سازمانی 

هوشمند تهیه خواهد شد. 
ایجاد نگرش سیستمی در سازمان، ایجاد یکپارچگی سازمان از بعد اطالعاتی و افزایش 
فرایندهای  انجام  نحوه  کردن  مند  نظام  سازمان،  در  موجود  اطالعات  میان  سازگاری 
کاری، هماهنگی سریع با تغییرات درون و برون سازمانی، استفاده از فناوری های مدرن 
و به روز نظیر یکپارچگی و توسعه زیر ساخت به منظور توسعه کسب و کار الکترونیکی از 

سایر مزایای این طرح می باشد.

وصول  برگزاری کمیته های کاهش تلفات و
مطالبات به میزبانی مدیریت برق 

شهرستان سرخس
به منظور بررسی مسائل و مشکالت شهرستان سرخس و تصمیم گیری در جهت رفع آن ها، 
شورای  اعضای  و  کمیته ها  اعضای  حضور  با  مطالبات  وصول  و  تلفات  کاهش  کمیته های 
معاونین به میزبانی مدیریت برق شهرستان سرخس برگزار شد. به گزارش خبرنگار بازتاب  در ابتدای 
این جلسه مهندس خراشاهی مدیر برق شهرستان، گزارش جامعی از اقدامات همکاران در بخش 
کاهش تلفات و وصول مطالبات ارائه و در ادامه مشکالتی که شهرستان با آن مواجه است را برشمرد. 
همچنین مهندس ذبیحی در پایان جلسات کمیته های کاهش تلفات و وصول مطالبات، ضمن تقدیر 
از اقدامات برق شهرستان، افزایش نظارت های عملیاتی و حضوری مدیران برق شهرستان و معاونین 
در شهرستان ها را فرصت مغتنمی برای کنترل های الزم در بخش های مختلف دانست. مدیرعامل 
با تأکید بر انجام کار بدون عیب گفت:  آنقدر این موضوع را تکرار کنیم تا به فرهنگ تبدیل بشود. 
فرصتی برای تکرار کارهایمان نداریم، دیدگاه ما نسبت به کار باید عوض شود، کارها را صد درصد 
بدون عیب انجام دهیم، انتظار داریم کیفیت کار متناسب با افزایش منابع مالی و انسانی افزایش پیدا 
کند. وی در ادامه فعال نمودن دفاتر پیشخوان و انتقال کلیه خدمات مرتبط با خدمات فروش و پس از 
فروش تا پایان نیمه اول سال 99 به دفاتر و استفاده از ظرفیت همکاران در سایر بخش ها را خواستار 
مکانیزه  کنترل های  گسترش  ستاد،  بــازوان  عنوان  به  ای  منطقه  معین های  نمودن  مشخص  شد. 
اصالح   و  کاری  نظارت های  و  کنترل ها  بهبود  جهت  در  فناوری  از  استفاده  مختلف،  بخش های  در 
بود.  شرکت  مدیران  به  خطاب  ذبیحی  مهندس  توصیه های  دیگر  از  انشعاب  نصب  و  فروش  فرایند 
حضور صمیمانه مدیر عامل در جمع همکاران مدیریت برق شهرستان سرخس و پاسخ به مطالبات و 

مشکالت ایشان، در حاشیه این جلسه از نکات قابل توجه بود.

انتخاب توزیع نیروی برق خراسان رضوی
به عنـوان پایلـوت پـروژه سیستم جامع 
برنامه ریزی منابع سازمان درسطح کشور

افزایش نظـارت های عملـیاتی و 
حضوری مدیران برق شهرستان، 
حضورمعاونین در شهرستان ها 
فرصت مغتنمی برای کنترل های 
الزم دربخش های مختلف است.

هدف ازاجرای این پروژه ایجاد محیطی 
یکپارچه برای نگرش سیستمی و فرایند 
محـور بـا امکـان بـهبـود فعالیت هـا در 
حـوزه هـای مخـتلف مالی پشتیبـانیـ  

منابع انسانی وفنی است.
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خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون 
قبیل  از  مشترکان  به  پاسخگویی  سیستم های  که  نکته  این  بیان  با  رضــوی، 
مراکز فوریت های برق و واحدهای اتفاقات و عملیات، دفاتر رسیدگی به شکایات، دفاتر 
جامع فروش و خدمات پس از فروش انشعاب برق، عمدتًا باعث اتالف وقت مشترکین و 
سردرگمی در تماس با شماره تلفن های متفاوت و بالطبع عدم پاسخگویی متناسب با 
درخواست ها می شود، لذا ضرورت ساماندهی به سیستم های پاسخگویی ارتباطی با 
شرکت، باعث طراحی سامانه متمرکز پاسخگویی توزیع برق با عنوان ) سمپات ( گردید.
به گزارش خبرنگار بازتاب، مهندس وحید باغیشنی گفت: این سامانه مدیریت تماس ها 
و ارتباطات بیرونی شرکت را از یک نقطه به صورت متمرکز و هوشمند بر عهده دارد، به 
گونه ای که تمامی تماس ها با سرعت باال و کیفیت مناسب توسط کارشناسان مجرب و 
با استفاده از سامانه های هوشمند به نحو هدفمند و قابل رهگیری پاسخ داده می شوند.
وی کاربرد این سامانه را در بسیاری از فرایندهای اصلی شرکت از قبیل رفع خاموشی 

بهره برداری از259پروژه برق رسانی دردهه مبارک فجر
و  برق رسانی شهری  پروژه  انقالب اسالمی ، 259  پیروزی  و یکمین سالگرد  ا... دهه فجر و چهل  ایام  با  همزمان 

روستایی به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.
احداث  شامل  فوق  پروژه های  گفت:  خبر  این  اعالم  عمومی با  روابط  دفتر  مدیر  آزیز  مجید  سید  خبرنگاربازتاب ،  گزارش  به 
سیمی به  کابل  تعویض  شبکه،  تجهیزات  نصب  روستایی،  و  شهری  متقاضیان  برق  تأمین  معابر،  روشنایی  شبکه،  توسعه  و 
خودنگهدار، اصالح و بهینه سازی شبکه، کاهش تلفات و افت ولتاژ، تأمین برق متقاضیان مسکن مهر و... می باشد که در 

مجموع اعتباری بالغ بر 637 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و استانی صرف شده است.
وی افزود: از این تعداد پروژه که بهره برداری از آن ها، عمدتًا با حضور مسئولین و مقامات محلی در 29 مدیریت برق شهرستان 

انجام شد، تعداد 240 پروژه افتتاح و تعداد 19 پروژه نیز عملیات اجرایی آن آغاز شد.
الزم به ذکر است شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با دارا بودن طوالنی ترین شبکه های فشارمتوسط و فشار 

ضعیف در سطح کشور، خدمات خود را به حدود 1300000 مشترک در 29 مدیریت برق شهرستان ارائه می نماید. 

»سمپات«سامانه متمرکز پاسخگویی توزیع برق

تقاضای مشترکین جدید، کلیه خدمات فروش  مشترکین، رفع خاموشی معابر، ثبت 
و...  رسانی  اطالع  بار،  مدیریت  و  برق  مصرف  مدیریت  برق،  انشعاب  فروش  از  پس  و 
از قبیل، پیامک، تماس تلفنی، نرم  ارتباطی متعدد  از امکانات  با استفاده  دانست که 
با مشترکان برق در سراسر استان  ارتباط  افزارهای موبایلی، فضای وب و... سهولت 
هدایت  و  مدیریت  تمرکز  باغیشنی  مهندس  آورد.  خواهد  فراهم  را  رضوی  خراسان 
ثبت  انشعاب،  نصب  گروه های  معابر،  روشنایی  عملیات،  و  اتفاقات  حوادث،  نیروهای 
دقیق تماس ها و زمان خاموشی و انواع آن، رفع انواع خاموشی در حداقل زمان ممکن، 
شناسایی و رفع سریع نقاط ضعف شبکه، ایجاد بستر ارتباطی دوطرفه به منظور آگاهی 
از نظر مشترکین و ثبت و پایش تماس ها، پاسخگویی و رسیدگی به شکایات احتمالی، 
مدیریت مصرف و مدیریت ثبت تقاضای برق را از دیگر مزایای استقرار سمپات دانست. 

در  انرژی  نوین  فناوری های  ملی  همایش  چهارمین  در  سامانه  این  است  ذکر  شایان 
آذرماه معرفی و مورد بازدید و استقبال مدیر عامل شرکت توانیر قرارگرفت.
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سطح  به  فرایندها  ارتقاء  استراتژیک  موضوع  و  شرکت  شعار  تحقق  راستای  در 
بهینه، سیستم 5S+1 در حال استقرار در شرکت می باشد که بدین منظور اولین 

دوره ارزیابی واحدهای ستادی انجام شد. 
در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  اداری  تحول  و  مدیریت  توسعه  دفتر  مقیمی کارشناس  بهزاد 
این راستا واحدهای ستادی با بیش از 64 اتاق در قالب چهار نوع چک لیست، شامل چک 
لیست های محیط کار، محوطه و فضای عمومی، آبدارخانه و سرویس بهداشتی با صرف 
زمانی بیش از 170 نفر ساعت مورد ممیزی و آموزش قرار گرفتند.  وی افزود: پس از پایان 
دیسپاچینگ،  و  بهره برداری  معاون  دفتر  شده،  تهیه  لیست های  چک  به  توجه  با  ارزیابی 
دفتر مدیریت مصرف برق، اداره امور پیمانکاران )امور کارکنان و رفاه(، اتاق معاون مالی 
کمیته  جلسه  در  که  شدند  امتیاز  بیشترین  حائز  ترتیب  به  بازرگانی  اداره  و  پشتیبانی  و 

راهبری معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
لوازم  آزمایشگاه  و  انبارها  هماهنگی  اداره  متفاوت  ماهیت  به  توجه  با  گفت:  مقیمی 
نشان  خاطر  وی  گرفتند.  قرار  ممیزی  مورد  مجزا  صورت  به  کالیبراسیون،  و  اندازه گیری 
کرد: به منظور رفع موانع پیش رو در اولین دوره ممیزی 5S+1 جلسات کارگروه تشکیل 

و اقدامات اصالحی مورد نظر ارائه و به واحد مربوطه جهت رفع اشکاالت ارجاع گردید. 
 ضمنا در ادامه مسیر استقرار این سیستم مدیریتی چک لیست های طراحی شده با استفاده 
و بکارگیری تجارب ارزنده واحدهای ستادی و مدیریت های برق شهرستان های پایلوت در 

حال به روز رسانی می باشد تا مدیریت های برق شهرستان نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

اداری  سالمت  کمیته  مصوبات  به  عنایت  با 
هدفگذاری  و  شهروندی   حقوق  از  صیانت  و 

بیشتر  آگاهسازی  بر  تمرکز  راستای  در  کمیته  اعضاء 
همکاران و پرسنل شاغل در جهت تحقق اهداف سالمت 

اداری و جلوگیری از بروز فساد در سال 98، تاکنون 4 جلسه 
آموزشی منطقه ای در شهرستان های قوچان، تربت حیدریه، 

تربت جام و سبزوار برگزار شده است.
به گزارش خبرنگار پیک توزیع هراتی نیا دبیر کمیته با بیان این 

پیمانکار  رسمی و  پرسنل  بر  عالوه  دوره هــا،  این  در  گفت:    خبر 
کارشناسان  و  ادارات  ــای  روس مــدیــران،  مبداء،  شهرستان های 

اباد،  صالح  باخرز،  فریمان،  تایباد،  زاوه،  خــواف،  شهرستان های 
سرخس، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن نیز، حضور یافته و صدور 

گواهینامه آموزشی برای 400 نفر از فراگیران، در دست اقدام می باشد.
دکتر  تدریس  با  که  مــذکــور،  دوره هـــای  ــرای  اج جریان  در  افـــزود:  وی 

کارگاهی  و  تئوری  بخش  دو  در  و  اینجانب  و  شرکت  مشاور  امیرشیبانی 
برگزار می شود، مطالبی پیرامون تعریف فساد، تعاریف و اصطالحات مرتبط 

گلوگاه های  همچنین  و  فساد  بروز  کانون های  و  عوامل  اداری،  سالمت  با 
بهره برداری،  بخش های  در  شرکت  کــاری  حوزه های  از  یک  هر  در  موجود 

همراه  به  و...  حقوقی  امور  قراردادها،  مالی،  مشترکین،  نظارت،  مهندسی، 
نمونه های رخ داده مرتبط با آن ها برای فراگیران مطرح شده است.

کاشمر،  چــنــاران،  شهرستان های  بــرای  نزدیک  آینده  در  ــا  دوره ه ایــن  بــرگــزاری 
نیشابور و حوزه ستادی نیز، در دستور کار قرار داشته و از  مدیران و کارشناسان سایر 

شهرستان ها نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

برگزاری دوره های آموزشی 
سالمت اداری

به صورت منطقه ای

برگزاری اولین دوره ارزیابی5S+1 واحدهای ستادی
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به اتفاق 
ارتباط  سامانه  محل  در  حضور  با  مشترکین  خدمات  و  فروش  معاون 
و  ســواالت  به  رضــوی  خراسان  استانداری  محل  در  )سامد(  دولــت  مردمی و 

درخواست های مردمی پاسخ گفت.
دهقان،  مهندس  اتفاق  به  ذبیحی  مهندس  بازتاب،  خبرنگار  گــزارش  به 
سامد)سامانۀ  بستر  در  مسئوالن  و  ــردم  م ارتباطی  برنامۀ  در  حضور  با 
و  پاسخ  متقاضیان  درخواست های  و  سواالت  به  دولــت(،  مردمی و  ارتباط 

راهنمایی های الزم را ارائه دادند.
در همین راستا ابوالحسن سعیدی کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات 
شرکت گفت: در سال جاری تعداد 41 مورد شکایت از طریق سایت سامد 
 22 با  درخواست ها  بیشترین  تعداد  این  از  که  است  شده  واصل  شرکت  به 
مورد مربوط به تقاضای برق رسانی بوده که در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ 
مقتضی ارسال شده است. وی افزود: به جهت پاسخگویی مناسب و پیگیری 
مکاتبات مردمی در سال 97، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور 

حقوقی استانداری طی نامه ای رسمی تقدیر به عمل آورده است.   
وی افزود: سامد )سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سیستم ارتباطی 
شهروندان  سامانه  این  طریق  از  که  بــوده  مسئوالن  و  مــردم  میان  موثری 
می توانند به راحتی و بدون مراجعه حضوری درخواست ها و مشکالت خود را 
با مسئولین مطرح و پیگیری نمایند. الزم به ذکر است درخواست های مطرح 
شده در مرکز سامد شامل: تقاضای برق موقت، تقسیط انشعاب، رفع حریم، 

جابجایی شبکه، روشنایی معابر بود که راهنمایی و پیگیری الزم انجام شد.

پاسخگویی به مطالبات مردمی
درمرکزسامد

افزایش  طرح های  اجرای  برای  آپ ها  استارت  حوزه  در  فعال  شرکت های  توانمندی  از  استفاده  منظور  به 
با استفاده از فناوری های نوین، اولین رویداد  مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق در زمان های اوج بار 

استارت آپی مدیریت مصرف برق در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بازتاب، دکتر مهدی ظریف مسئول دفتر تحقیقات شرکت با اعالم این خبر گفت: با توجه به برنامه ها 
و سیاست های صنعت برق در حوزه فاوا و هوشمندسازی که از سوی شرکت توانیر اعالم شده، این استارت آپ در نظر 
دارد از توان شرکت های توانمند در حوزه های مختلف برای اجرای طرح افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف 
برق در زمان های اوج بار با استفاده از فناوری های نوین استفاده نماید. وی افزود: رویداد مدیریت مصرف برق؛ یک 
رویداد 2 مرحله ای مبتنی بر مدل نوآوری باز می باشد، که فضایی برای مواجهه با چالش ها، فرصت ها و مسائل واقعی 

شرکت های توزیع نیروی برق ایجاد می کند. 
نخبگان، ایده پردازان و متخصصان در این رویداد ضمن توانمندسازی و مهارت افزایی، ایده ها و طرح های خود برای 
پاسخگویی به چالش ها و محورهای مطرح شده، ارائه نموده و با بهره مندی از رهنمود های مربیان خبره برای دستیابی 
به پاسخ چالش مورد نظر تالش می کنند و در پایان دستاوردها به مدیران شرکت های توزیع و داوران ارائه می گردد.
دکتر ظریف با بیان این مطلب که این رویداد در تاریخ های 14 الی 16 اسفند ماه 98 در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار 
می شود و به برندگان جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد، محورهای اصلی رویداد را شامل مدیریت مصرف و مدیریت سمت 
تقاضا، افزایش راندمان مصرف کننده ها، کشاورز همیار و صنایع همکار، شبکه های اجتماعی و مدیریت مصرف برق، اینترنت 
اشیاء و مدیریت مصرف برق و ذخیره کننده ها و مدیریت مصرف برق دانست و از تمامی عالقه مندان دعوت کرد با مراجعه به 

آدرس اینترنتی www.kedcs.com  ایده های خود را ثبت نمایند. 
شایان ذکر است برگزاری این رویداد به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شده است.

برگزاری همایش استارت آپی مدیریت مصرف برق
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
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افتتاح نمازخانه حوزه ستادی باحضور
رئیس اقامه نمازاستان خراسان رضوی

ساختمان جدید نمازخانه حوزه ستادی در مراسمی معنوی و با حضور حجه االسالم و المسلمین 
ستادی،  حــوزه  جماعت  امــام  ــوی،  رض خراسان  استان  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  نیا  سبحانی 
مهندس  مراسم  این  ادامه  در  رسید.  برداری  بهره  به  ستادی  همکاران  از  جمعی  و  معاونین  مدیرعامل، 
ذبیحی طی سخنانی با تقدیر از اعضای شورای فرهنگی، امور نظارت بر خدمات عمومی و همه کسانی 
که در آماده سازی محیط نمازخانه تالش کردند، برنامه ریزی صحیح فرهنگی برای نسل نوجوان و جوان 
فرهنگی  اقدامات  کنار  در  است  الزم  که  برشمرد  فرهنگی  شورای  اعضای  وظایف  مهم ترین  جمله  از  را 
که برای همکاران انجام می شود ، جدی گرفته شود . مدیرعامل با اشاره به تأکیدات فراوان دین مبین 
 ، 5s اسالم بر نظم و انظباط در کارها ، بسیاری از موضوعات مطرح شده مدیریتی از جمله نظام آراستگی
انجام کار بدون عیب و نقص و ... را برگرفته از موازین و ارزش های دینی دانست که الزم است مورد توجه 
بیشتری قرار گیرد. وی راه حل اصلی مشکالت را جستجوی این مشکالت در درون خود افراد دانست و با 
تأکید بر اخالق مداری و ضرورت توجه به اخالقیات در رفتارهای روزمره ، ابراز امیدواری نمود با تأسی از 

ارزش های دینی و اسالمی، گام های موثری در جهت خدمت به مردم برداشته شود. 
شایان ذکر است با توجه به کسب رتبه برتر شرکت در ارزیابی ستاد اقامه نماز استان در سال گذشته ،  در پایان 
مراسم از 5 نفر از همکاران به عنوان فعاالن نماز با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد .به گزارش دفتر روابط 
عمومی حجه االسالم سبحانی نیا طی سخنانی با اشاره به ضعف هنر مدیریت دینی در خانواده ها ، بزرگترین 
مشکل جامعه را عدم اشاعه صحیح فرهنگ دینی و ترویج هنرمندانه دین در بین جوانان و نوجوانان دانست. 
رئیس ستاد اقامه نماز استان قرآن را کتاب زندگی و حالل مشکالت امروزی دانست  و دلیل اصلی فاصله 
افراد با دین را عدم آمادگی خود افراد برای اجرای قوانین الهی دانست. وی با طرح این سوال که  چه کنیم 
تا قانون الهی و نماز برای خانواده ها لذت بخش باشد و عبادت و حضور در مسجد را به عنوان امری لذت 
بخش دوست داشته باشند ؟ پاسخ آن را در هنر مدیریت دینی در خانواده دانست و بر آموزش صحیح 
والدین برای اشاعه هنرمندانه ارزش های دینی به فرزندان تأکید کرد . وی سرزنش و تحقیر فرزندان 
برای به جا آوردن مناسک دینی از جمله نماز را زیانبارترین شیوه ترویجی در خانواده ها و برخی مدارس 

دانست و از جمله دالیل عدم ترغیب آن ها به امر نماز را رفتار نادرست والدین و معلمان ذکر کرد.

»36104«مرکزپاسخگویی به 
متقاضیان ومشترکین برق

و  متقاضیان  با  ارتباط  سهولت  و  رضایتمندی  افزایش  منظور  به 
از  پس  خدمات  و  فــروش  تلفنی  پاسخگویی  مرکز  بــرق،  مشترکین 

فروش انشعابات برق راه اندازی گردید.
به گزارش خبرنگار بازتاب ، محمود صالحیان مدیر دفتر خدمات مشترکین با 
صورت  به   36104 تماس  شماره  با  پاسخگویی  مرکز  گفت:  مطلب  این  بیان 
الزم  راهنمایی  می توانند  برق  مشترکان  و  متقاضیان  و  بوده  فعال  ساعته   24
شامل  فروش  از  پس  خدمات  فاز،  سه  و  فاز  تک  انشعابات  خرید  خصوص  در 
تغییر نام، تغییر تعرفه، تغییر مکان، تفکیک و یا ادغام انشعاب، آزمایش کنتور، 

افزایش یا کاهش قدرت و... را دریافت نمایند.
این مرکز داده  اپراتورهای  به  این نکته که آموزش های الزم  بیان  با  صالحیان 
خود  سواالت  پاسخ  می توانند  همچنین  عزیز  استانی های  هم  افــزود:  شده، 
در خصوص قبض سبز و حذف قبض کاغذی، روش های پرداخت هزینه برق 

مصرفی، مدیریت مصرف برق و... را از طریق این مرکز دریافت نمایند.



18
ه 

ح
ف

ص
  

/
  
13

9
8

د 
ن

ف
س

 ا
و

ن 
م

ه
 ب

 /
  
م

ه
د

ز
ان

ش
ل 

ا
س

 


