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انعکاس تالش همه است 

برای خاص بودن

توسعه فعالیت های خط گرم درشرکت 
توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
مــدیــر دفــتــر نــظــارت بــر بــهــره بــرداری 

ــرق خــراســان  شــرکــت تــوزیــع نــیــروی ب

ــا نــقــشــه  ــ ــفـــت: مـــطـــابـــق ب ــوی گـ ــ رضــ

راستای  در  شرکت  ایــن  استراتژیک 

بهبود  و  نشده  توزیع  ــرژی  ان کاهش 

این شاخص، فعالیت های حوزه خط 

گرم توسعه یافته است.

بـــه گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی شــرکــت 

تــوزیــع نــیــروی بــرق خــراســان رضــوی، 

فرمان  »عملیات  رضایی  جــواد  سید 

راه  از  فرمان  و »عملیات  دور«  راه  از 

از روش هــای فعالیت های  را  نزدیک« 

خــط گـــرم بــرشــمــرد و گــفــت: در دو 

سال اخیر با تامین ابزار و تجهیزات 

الزم و آموزش نیروهای اجرایی، تمام 

خط  حوزه  به  شرکت  شهرستان های 

گرم فرمان از دور مجهز شدند.

ادامه درصفحه3

نشست هم اندیشی با 
فعاالن بخش کشاورزی 
خـراسـان رضـوی بـرای 
مـدیـریت بار تـابـسـتـان 

۱۴۰2 برگزارشد
نــشــســت هــم انــدیــشــی بــا فــعــاالن بخش 
معاونین  و  مسئوالن  حضور  با  کــشــاورزی 
ــرق، شــرکــت آب  ــ شــرکــت تــوزیــع نــیــروی ب
کــشــاورزی  جــهــاد  ســـازمـــان  و  ای  منطقه 
اعــضــای  از  جــمــعــی  و  رضـــــوی  ــان  ــراســ خــ
کــشــاورزان  و  کــشــاورزی  بخش  تشکل های 
استان به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق 

استان در مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت 
این  در  رضــوی  خراسان  بــرق  نیروی  توزیع 
کشاورزان  همکاری  از  قدردانی  با  نشست 
گفت:   ۱۴۰۱ و   ۱۴۰۰ بار  پیک  مدیریت  در 
ماهیت برگزاری چنین نشست هایی ایجاد 
همفکری برای رسیدن به یک راه حل است، 
آن هم راه حل هایی که در حیطه اختیارات 
تصمیم  زیرا  باشد  داشته  قرار  این شرکت 
مسائل  از  برخی  طــرح  خصوص  در  گیری 
از  آن  اجــرای  تــوان  و  نیست  ما  اختیار  در 

اختیارمان خارج است.   ادامه درصفحه4
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بهره برداری  بر  نظارت  ( مدیر دفتر   1 از صفحه  ادامه 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: عملیات 
نیروهای  توسط  دور  راه  از  فرمان  به صــورت  گرم  خط 
مدیریت های  تمام  در  عملیات  این  که  می شود  اجرا  امانی شرکت 
29 گانه استان توسط این نیروها در قالب گروه های سه نفره انجام 
گرفته و برنامه شرکت نیز تقویت این نیروها و تجهیزات مورد نیاز 

آنان است.
رضایی با اشاره به آموزش های ارایه شده در حوزه فعالیت های خط 
آموزشی  مجتمع  در  که  آموزشی  دوره  چهار  در  کــرد:  اضافه  گــرم 
نفر   ۱۰۰ در مجموع حدود  برگزار شد  برق خراسان  و  آب  صنعت 
اتفاقات گواهینامه خط  از نیروهای سیمبان شاغل در تعمیرات و 
از  بسیاری  داشــت:  اظهار  وی  کردند.  دریافت  دور  از  فرمان  گــرم 
تکنسین ها و همه ناظرین بهره برداری نیز به صورت جداگانه و در 
دوره های کوتاه مدت آموزش الزم برای نظارت بر عملکرد گروه های 

اجرایی در حوزه عملیات خط گرم را دریافت کردند.
ابزار و تجهیزات خط  با اشاره به ضرورت اطمینان از سالمت  وی 

توسعه فعالیت های خط گرم درشرکت 
توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

گرم گفت: با حمایت مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی، مرکز پشتیبانی فنی و آزمایشگاه فشار قوی در محل اداره 
مرکزی انبارهای شرکت راه اندازی شده که تست دوره ای تجهیزات 

و ابزار خط گرم شهرستان ها در این مرکز و با تجهیزات بروز انجام 
می شود.

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی گفت: در حوزه خط گرم فرمان از نزدیک، برای نخستین بار 
سه گروه عملیاتی در سه منطقه زیر پوشش این شرکت در حال 

شکل گیری است.
رضایی با بیان اینکه برای استقرار خط گرم فرمان از نزدیک در چهار 
مرحله باید اقداماتی انجام می گرفت، افزود: مرحله نخست شامل 
اخذ مجوز از توانیر بود که این مهم پارسال با پیگیری مدیرعامل 
شرکت تــوزیــع نــیــروی بــرق خــراســان رضــوی و معاونت وقــت امــور 

بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت انجام گرفت.
وی ادامه داد: مرحله دوم شامل تامین باالبر بوم عایق بود که برای 
این منظور خرید کامیون در اواخر سال قبل انجام شد و به منظور 
نصب دکل با عقد قرارداد، تحویل یکی از شرکت های مجاز سازنده 
باالبر گردید، اما از نظر زمانی در این بخش مقداری از برنامه عقب 
هستیم که امیدواریم شرکت مذکور تا دیماه سال جاری باالبرها را 

تحویل دهد.
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
از  فرمان  گــرم  ــزار خط  اب تامین  ســوم شامل  مرحله  گفت:  رضــوی 
نزدیک بود که با وجود محدودیت تولید برخی از این ابزار در داخل 

کشور، این مورد نیز انجام و ابزار تحویل انبار شد.
وی اضافه کرد: مرحله چهارم که بسیار زمانبر بود شامل گزینش 
آنان  آموزش  و  تعمیرات  موجود  نیروهای  بین  از  توانمند  نیروهای 
جمله  از  شرکت  دفاتر  سایر  همکاری  با  زمینه  این  در  که  می شد 
دفتر آموزش، دوره آموزشی زیر نظر مهندس رجائی زاده از اساتید 

برجسته کشور در زمینه خط گرم فرمان از نزدیک برگزار شد.
آمــوزش  همکار  نفر   ۱2 مــزبــور،  مرحله  از  پــس  ــرد:  ک بیان  رضــائــی 
ــــده خــط گــرم فــرمــان از نــزدیــک در  دیـــده در قــالــب ســه گـــروه ورزی
شهرستان های سبزوار، نیشابور و تربت جام مستقر خواهند شد و 
وظیفه تعمیرات شبکه به صورت خط گرم فرمان از نزدیک را در آن 

مناطق و شهرستان های مجاور برعهده خواهند داشت.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  وسعت  به  توجه  با  چند  هر  گفت:  وی 
خراسان رضوی و پراکندگی شهرستان های استان نیاز به گروه های 
بیشتری از خط گرم فرمان از نزدیک هستیم اما راه اندازی سه گروه 

مزبور نویدبخش آینده روشن در این حوزه است.
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی اظهار امیدواری کرد، با ظرفیت ایجاد شده در حوزه عملیات 
 ،HSE و  ایمنی  بر رعایت ۱۰۰ درصــدی اصول  تاکید  با  و  خط گرم 
شاهد بهبود شاخص انرژی توزیع نشده و خدمت رسانی شایسته 

و با کیفیت به مردم عزیز استان باشیم.
شایان ذکر است: خط گرم در واقع به خط انتقالی گفته می شود که 
برق در آن جریان داشته و ولتاژ دارد، عملیات روی خط گرم مناسب 
ترین راه برای کاهش قطعی های شبکه و باال بردن قابلیت اطمینان 
این  استراتژیک  نقشه  برنامه های  زمره  در  و  است  پایداری خط  و 

شرکت به شمار می رود.

درچهار دوره آموزشی که درمجتمع آموزشی 
صنعت آب و بـرق خراسـان برگزار شـد در 
مجموع حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای سیمبان 
شـاغـل در تعمیـرات و اتفـاقـات گواهینـامه

خط گرم فرمان از دور دریافت کردند.
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ادامه از صفحه 1 (
مهندس محسن ذبیحی افزود: براساس مصوبه هیات 
وزیران امسال مدیریت مصرف در حوزه کشاورزی باید 
روزانه پنج تا ۶ ساعت انجام می شد بویژه برای این شرکت که ۵۰ 
است  کشاورزی  بخش  مشترکین  به  متعلق  آن  شبکه  بار  درصــد 
اما با وجود همه فشارها، به جای اعمال ساعات قطعی در ۶ روز 
تقلیل  روز  به دو  را  این میزان  برای بخش کشاورزی استان،  هفته 
دادیم. وی اظهار داشت: ایجاد زیرساخت ها در کشور از جمله آب، 
برق و گاز زمان بر است لذا در شرایط کنونی چاره ای جز مدیریت 
قطع  سراسری  شبکه  مدیریت  عــدم  صــورت  در  و  نیست  مصرف 

خواهد شد و خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم اتخاذ روش هایی برای کاهش مصرف آب در بخش 
کشاورزی گفت: ایجاد استخر ذخیره آب، تغییر نوع کشت یا کاهش 
سطح کشت یا بسیاری از راهکارهای دیگر می تواند منجر به مدیریت 
مصرف آب در بخش کشاورزی شود، با این حال تالش شرکت توزیع 
به بخش کشاورزی فشار  که  بــوده  این  برق خراسان رضــوی  نیروی 
زیادی وارد نشود و در خصوص مدیریت مصرف نیز هیچ تفاوتی بین 

بخش صنعتی و بخش کشاورزی استان قائل نشده ایم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: موضوع 
مربوط به اضافه دیماندها از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ ابالغ شد چرا که 
رقم قبوض تا ۱2 برابر افزایش داشت و ناگزیر قطعی های برق اعمال 

نشست هم اندیشی با فعاالن بخش کشاورزی خراسان رضوی 
برای مدیریت بارتابستان ۱۴۰2 برگزارشد

شد لذا علت اصلی افزایش قبوض برق مشترکین کشاورزی اضافه 
برداشتها بوده است.

مهندس ذبیحی نسبت به برگزاری نشست های متوالی برای ارایه 
راهکارهای موثر به منظور کاهش اضافه دیماندها و مدیریت بهتر 
مصرف برق در بخش کشاورزی اعالم آمادگی کرد. شایان ذکر است، 
برخی از نمایندگان کشاورزان و اعضای تشکل های بخش کشاورزی 
در این نشست به ارایه برخی از نقطه نظرات و پیشنهادات خود در 

این نشست پرداختند.

  افزایش سهم خراسان رضوی در مدیریت مصرف حوزه کشاورزی 

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی نیز در این هم اندیشی گفت: سهم مشترکین کشاورزی این 
شرکت در استان با احتساب مشترکین کشاورزی شرکت توزیع برق 
مشهد از مدیریت مصرف برق سال ۱۴۰2، 2۵۰ مگاوات است که 

نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مهدی دهقان با اشاره به ضرورت مدیریت پیک بار تابستان سال 
۱۴۰2 افزود: با وجود همه مشکالت بویژه تحریم های ظالمانه، دولت 
بزودی میزان قابل توجهی برق را وارد مدار تولید خواهد کرد اما از 
آنجا که نمی توان مانع از رشد مصرف برق شد، باید یک برنامه ریزی 

جدی برای مدیریت مطلوب آن انجام داد.
کشاورزی  مشترکین  با  گفت وگوها  و  تعامل  امسال  کرد:  بیان  وی 

برای مدیریت پیک بار تابستان سال ۱۴۰2 را از آذرماه آغاز کردیم 
تا بتوان در مدتی که تا پیک بار تابستان و آغاز اجرای برنامه های 
بخش  با  مطلوبی  هماهنگی  بتوان  اســت،  مانده  مصرف  مدیریت 

کشاورزی داشت.
دهقان با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای مدیریت مصرف برق 
ماه سال ۱۴۰۰ است، گفت:  بهمن  به  بخش کشاورزی که مربوط 
و  برگزار  مصوبه  این  شدن  اجرایی  پیرامون  متعددی  نشست های 
موضوعات احصا و بررسی شد، دولت تصمیم گرفت این مصوبه را 
از سال ۱۴۰2 عملیاتی کند لذا سه ماه فرصت تا اجرای این مصوبه 

باقی مانده است.

  سهم حدود 5۰ درصدی بخش کشاورزی از مصرف برق در استان

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از کل مشترکین این 
شرکت در استان به تعداد یک میلیون و ۴۰2 هزار و 8۶ اشتراک 
پنج میلیارد و  امسال که حدود  تابستان  زمانی چهارماهه  بازه  در 
9۶۰ میلیون کیلووات ساعت مصرف برق داشته اند، سهم بخش 
مشترک   ۵3۱ و  هــزار   2۰ میزان  به  مشترکین  تعداد  از  کــشــاورزی 
میزان  کل  از  اما سهم بخش کشاورزی  بــوده  درصــد  معادل ۱.۴۶ 
مصرف در این مدت ۴8.39 درصد محاسبه شده است که نشان از 

مصرف باالی این بخش دارد.
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مهدی شفیعی زاده افزود: از کل تعداد مشترکین چاه های کشاورزی 
در خراسان رضوی هفت هزار و 9۰۰ مشترک دارای چاه کشاورزی 
دیماندی و 2 هزار و ۴3۱ مشترک دارای چاه آمپری هستند که از 
 ۵33 و  هزار  چهار  دیماندی،  کشاورزی  چاه های  دارندگان  مجموع 
مشترک معادل ۵7 درصد از مشترکین چاه های کشاورزی به میزان 

۱۱9 هزار و 77۴ کیلووات ساعت اضافه دیماند دارند.
کشاورزی  مشترکین  دیماند  اضافه  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
خراسان رضوی مربوط به شهرستان تربت جام است، اضافه کرد: 
از مجموع حدود 2۰۰ میلیارد تومان قبض برقی که برای مشترکین 
کشاورزی خراسان رضوی در مدت مزبور در نظر گرفته شده، ۱۰۵ 

میلیارد تومان مربوط به اضافه دیماند است.
شفیعی زاده با اشاره به »فرم اطالع رسانی و اخذ تعهد از مشترکین 
چاه کشاورزی دارای اضافه دیماند« گفت: براساس مصوبه هیات 
وزیران، به مشترکین تعرفه برق مصارف چاه های کشاورزی تا پایان 
سال ۱۴۰۱ فرصت داده می شود تا نسبت به تعدیل قدرت مجاز برق 
در پروانه بهره برداری چاه آب خود یا با ایجاد زیرساخت مناسب 

برای صرفه جویی در مصرف برق اقدام نمایند.
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی اظهار داشت: انقضا و تمدید نشدن به موقع 
اعتبار پروانه بهره برداری چاه، عدم نصب و نامتناسب بودن خازن 
با قدرت مصرفی، عدم اقدام به موقع در خصوص مواردی که قدرت 
پروانه بیش از قدرت قــراردادی است و برق های فرعی گرفته شده 
از اشتراک از موارد جانبی دیگری است که منجر به افزایش مبلغ 

قبض برق می شود.

  افزایش سهمیه مدیریت مصرف خراسان رضوی در سال ۱۴۰2
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی نیز در این نشست گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در حوزه 
قطع  به  نسبت  هستند  موظف  برق  توزیع  شرکت های  کشاورزی، 
برق الکتروپمپهای چاه های کشاورزی به میزان پنج ساعت در روز 
اقدام کنند، در این راستا برای مدیریت پیک بار تابستان سال ۱۴۰2 
سهمیه مدیریت مصرف در بخش های مختلف افزایش یافته است 

که شامل خراسان رضوی هم می شود.
حسینعلی دیندار با اشاره به روند صعودی تفاهم نامه ها با بخش 
افزود: در سال  تاکنون  از سال ۱398  کشاورزی در خراسان رضوی 
98 به تعداد سه هزار و 92۱ تفاهم نامه، سال ۱399 به تعداد هفت 
هزار و ۵8 تفاهم نامه، سال ۱۴۰۰ به تعداد 9 هزار و 328 تفاهم نامه 
و سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۱ تفاهم نامه همکاری با بخش 

کشاورزی استان منعقد شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی برنامه ریزی سال گذشته برای مدیریت مصرف برق در استان 
مورد اشاره قرار داد و گفت: برگزاری نشست های هماهنگی از پاییز 
سال ۱۴۰۰ با نهادهای مرتبط آغاز و نشست هایی بین مدیران برق 
برگزار شد، ضوابط  نیز  کشاورزی  بخش  مسئوالن  با  شهرستان ها 
برای عقد تفاهم نامه با کشاورزان تشریح و مشاوره و راهنمایی های 

الزم به آنان ارایه گردید. 
با اشاره به برخی مشکالت در تابستان امسال برای مدیریت  وی 
مصرف بخش کشاورزی در استان اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد 
چاه های کشاورزی در بازه چهار ماهه تابستان امسال حداقل یک 
دوره دارای اضافه دیماند باالی یک کیلووات بوده اند، اطالع رسانی 

به مشترکین تعرفه برق مصارف چاه های 
کـشــاورزی تـا پـایـان سـال ۱۴۰۱ فـرصـت 
داده می شود تا نسبت به تعدیل قدرت 
مجاز برق در پروانه بهره برداری چاه آب 
خود یا با ایجاد زیرساخت مناسب برای 
صرفه جویی درمصرف برق اقدام نمایند.
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به موقع به مشترکین کشاورزی در خصوص محدودیت های مصرف 
در تابستان و متناسب سازی الگوی کشت ضروری است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی با بیان اینکه برنامه پاسخگویی بار برای سال ۱۴۰2 به سراسر 
برنامه  این  افــزود:  است،  ابالغ شده  کشور  برق  توزیع  شرکت های 
خودتامین،  مولدین  عمومی،  صنعتی،  کــشــاورزی،  بخش های  در 

جایگاه های سی.ان.جی و سیستم های سرمایشی اجرا می شود.
دیندار تغییر الگوی کشت با توجه به تغییر اقلیم برای کاهش مصرف 
برق و آب و افزایش بهره وری، کشت گلخانه ای، بهره برداری از منابع 
موجود بدون افزایش سطح کشت، استفاده از سامانه های تجدیدپذیر 

را از راهکارهای بهینه سازی مصرف در بخش کشاورزی برشمرد.

  تصمیمات مدیریتی قوی خراسان رضوی در مدیریت مصرف بخش 
کشاورزی 

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی نیز در این نشست گفت: مدیران ارشد استان بعضا برای 
مانند مهندس  که  داشتند  را  این جسارت  رعایت حال کشاورزان 
تصمیمات  استان،  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  ذبیحی، 
بخش  تشکل های  مقابل  در  کنند،  اتخاذ  بهنگام  و  قوی  مدیریتی 
که  حــدی  در  شــدنــد  قضیه  وارد  قدرتمند  نیز  اســتــان  کــشــاورزی 
به  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی را  توانستند 
استان آورده و او را در جریان موضوعات قرار دهند، این نشان از 

درایت کشاورزان این استان دارد.
غالمرضا ممدوحی افزود: نشست هم اندیشی امروز با کشاورزان 
یک تجربه دو ساله را در حوزه مدیریت مصرف برق پشت سر دارد، 
باید در عملکرد دو سال گذشته بازنگری انجام گرفته و مشکالت 

احصا شود تا بتوان راه حل های موثری را ارایه داد.
وی بیان کــرد: تــالش هــای مــدیــران حــوزه انـــرژی در اســتــان بــه ثمر 
نشسته و امید است با بهره گیری از پیشنهادات کشاورزان و در 
نظر گرفتن شرایط جامعه بتوان مدیریت مطلوبی در حوزه مصرف 

آب و برق اعمال کرد.
وی اظهار داشت: برای ایجاد همفکری و همدلی بین کشاورزان و 
متولیان بخش انرژی در حوزه مدیریت منابع باید تغییر اندیشه و 
رفتار داد لذا بهره گیری از پیشنهادات و نظرات ذی نفعان باعث 
ارایه راه حل های بهتر در حوزه مدیریت مصرف می شود، همان طور 
که در حوزه تامین سوخت برای بخش آبیاری با همکاری کشاورزان 

موفق به رفع یک مشکل ملی در این زمینه شدیم.
ای  منطقه  آب  شــرکــت  آب  منابع  بــهــره بــرداری  و  حفاظت  مــدیــر 
خراسان رضوی در خصوص جرایم مربوط به مصرف برق چاه های 
کشاورزی اظهار داشت: از سه هزار و ۵۰۰ مشترک در حوزه چاه های 
فرصت  که  اند  اصالح شده  درصد مشمول  استان، 33  کشاورزی 
اصالح در این زمینه برای کشاورزان سه ماه دیگر تمدید شده است.
پروانه چاه کشاورزی در  پنج هزار  افــزود: هنوز صاحبان  ممدوحی 
استان نسبت به تمدید پروانه های خود اقدام نکرده اند، در فرصت 
سه ماهه ای که برای آنان در نظر گرفته شده است، انتظار می رود 

نسبت به تمدید پروانه ها اقدام کنند.

  انسداد 65۰ حلقه چاه غیرمجاز در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این نشست 
از  و گفت:  اشــاره کرد  تامین آب  و محدودیت های  به خشکسالی 
ابتدای امسال نیز تاکنون ۶۵۰ حلقه چاه غیرمجاز استان مسدود 
در  روستا  امسال 9۰۰  داشــت:  اظهار  شده است. علیرضا طاهری 
استان را با تانکر آبرسانی کردیم، باران های سال گذشته نتوانستند 
بارش ها  امسال  امیدواریم  بگذارند،  تاثیری  آبی  منابع  افزایش  در 

تداوم داشته باشند.
وی افزود: طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی در حال 
اجرا است و هزار نفر در آن مشغول به کار هستند، این طرح تاکنون 

نیز ۱۶ درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مصرف انرژی را در 

کشور لجام گسیخته توصیف و بیان کرد: این شرکت آمادگی اصالح 
عملکرد در حوزه مدیریت منابع آب از جمله چاه های آب را دارد اما 

نمی توان یک نسخه واحد برای مدیریت همه چاه های آب پیچید.
وی بیان کرد: امسال مجموعه دستگاه های اجرای حوزه برق کشور 
تالش شبانه روزی داشتند تا مصرف برق در کشور مدیریت شود لذا 
گذر از پیک بار تابستان قابل قبول بود و بخشی از این مهم مرهون 

گفت وگوی تشکل ها با مردم بوده است.
طاهری با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف برق در بخش خانگی گفت: 
اثرگذار  پرمصرف  مشترکین  برای  باید  برق  مصرف  افزایش  جرایم 
باشد، ضمن اینکه می توان استفاده از نیروگاه های خورشیدی را با 

اتخاذ راهکارهایی در بین مشترکین توسعه داد.
خراسان  کــشــاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
رضوی نیز در این نشست گفت: بخش کشاورزی به سبب شرایط 
خشکسالی، شرایط عادی ندارد و وضعیت تولیدات کشاورزی نیز 

مطلوب نیست.
بیشترین  این حال بخش کشاورزی  با  افزود:  غالمحسین ساربان 
همکاری را با مدیران برق اعمال کرده و در بزرگ ترین پروژه برق در 
داشته  نظیری  کم  مشارکت  هوشمند،  کنتورهای  نصب  خصوص 

است.
قابل جبران  در کشور  بــرق  ایــن حــال کمبود  با  اظهار داشــت:  وی 
نیست، در کنار آن باید مشکالت بخش کشاورزی نیز به وزارتخانه ها 
منعکس شود تا راهکاری برای مدیریت مصرف برق و در عین حال 

کاهش خسارت به بخش کشاورزی اتخاذ شود.

طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان 
رضوی در حال اجرا است و هزار نفر در آن 
مشغول به کار هستند، این طرح تاکنون 

نیز۱۶ درصد پیشرفت داشته است.
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صرفه جویی2۰۰ مگاواتی برق دربخش های صنعت وکشاورزی خراسان رضوی

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی 
محل  از  امسال  زمستان  گفت:  رضــوی  خراسان  برق 
کشاورزی  و  صنعتی  بخش های  در  مصرف  مدیریت 
در مجموع از این محل روزانــه 2۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفه 

جویی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، 
بار  پیک  در  ــرژی  ان مدیریت  راستای  در  افــزود:  دیندار  عباسعلی 
زمستان و با توجه به شدت سرما، کمبود سوخت و محدودیتی که 
در تامین گاز تحویلی به نیروگاه های کشور و استان بوده است، به 
ناچار محدودیت هایی در مصرف برق توسط بخش های مختلف از 

جمله صنعتی و کشاورزی استان بوجود آمد.
وی اظهار داشت: با توجه به مصوبه ستاد انرژی خراسان رضوی و 
اعمال محدودیت در مصارف برق و گاز بخش های تجاری، کشاورزی 
بخش  و  صنعت  بخش  مشترکین  ــوی،  رضـ خــراســان  صنعتی  و 
کشاورزی بیشترین همکاری را در مدیریت مصرف برق و همچنین 

مصرف گاز داشته اند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان 

سوی  از  بــرق  مصرف  مدیریت  اعــمــال  راســتــای  در  گفت:  رضــوی 
توسط  مگاوات   ۱۰۰ روزانــه  استان،  کشاورزی  و  مشترکین صنعتی 
بخش صنعتی و ۱۰۰ مگاوات توسط بخش کشاورزی در مصرف برق 

صرفه جویی شده است.

بخش های  مشترکین  توسط  همکاری  ایــن  از  قــدردانــی  ضمن  وی 
مختلف بویژه کشاورزی وصنعتی از آنان خواست تا صرفه جویی در 
مصرف برق و گاز را همچنان ادامه دهند تا در تامین برق مشترکین 

خللی ایجاد نشود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
اعمال  و  رضــوی  انــرژی خراسان  به مصوبه ستاد  توجه  با  رضــوی: 
محدودیت درمصارف برق وگازبخش های تجاری،کشاورزی و صنعتی 
خراسان رضوی، مشترکین بخش صنعت وبخش کشاورزی بیشترین 

همکاری را درمدیریت مصرف برق و همچنین مصرف گاز داشته اند.
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بررسی مشکالت زیرساختی فرودگاه گناباد
ادارات  بازدید مدیر برق به همراه فرماندار و سایر مدیران  مشکالت زیرساختی فرودگاه گناباد طی 
این شهرستان بررسی شد. مهندس »مهدی رستمی پور«به همراه »رضا نصیری« در این بازدید در 

خصوص افتتاح فرودگاه در دهه فجر بحث و تبادل نظر کردند.

اقدام ضربتی برای کاهش خاموشی های روستای سبیان
روستای  انشعابی  خاموشی های  کاهش  هــدف  با  فیروزه  بــرق  مدیریت  اتفاقات  و  تعمیرات  گــروه 
»سبیان« که برابر با گزارش نرم افزار ۱2۱ دارای پرنده زنی بود، با اقدامی ضربتی ۱2۰ عدد کاور تراورس، 

3۰ عدد کاور مقره و ۱۵ عدد پرنده پران را نصب کردند.

دستگیری سارقان مسلح سیم های مسی در باخرز
باند سه نفره سارقان مسلح سیم های مسی شبکه برق توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و 
دستگیر شدند. فرمانده انتظامی باخرز گفت: این گروه که از چهار ماه قبل تاکنون مرتکب ۱۵ فقره 
و  اطالعاتی شناسایی  کار  یک  از  پس  بودند،  تایباد شده  و  باخرز  درسطح شهرستان های  سرقت 
دستگیر شدند. سرهنگ »علی محمد غالمی« افزود: عملیات شناسایی و دستگیری این سارقان 
با رصد اطالعاتی کارکنان اداره اطالعات وهمکاران ادارات آگاهی و انتظامی انجام شد و طی آن باند 
سه نفره مسلح به سالح گرم دستگیر شدند، در این عملیات مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی، 
از اقدامات ارزشمند  دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. مدیر برق باخرز نیز ضمن قدردانی 
ناشی  باخرز  برق  شبکه  تجهیزات  به  وارده  خسارت  میزان  گفت:  انتظامی شهرستان  فرماندهی 
ازسرقت بیش از پنج میلیارد ریال است. مهندس »محسن زنده دل« افزود: پیگیری مجدانه همه 
این  باخرز و تشدید نظارت ها در  برق  با مدیریت  تلفیقی  انتظامی و گشت های  کارکنان فرماندهی 

زمینه باعث دستیابی به این موفقیت شد.

بررسی پیشرفت طرح های اولویت دارمدیریت برق تایباد
نماینده ویژه طرح های خاص شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به منظور بررسی وضعیت اجرای 
این طرح ها در مدیریت برق تایباد حضور یافت. در این دیدار مدیر برق تایباد گزارش آماری از وضعیت 
پیشرفت طرح های خاص از جمله طرح بهارستان، طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و نیز 
وضعیت نصب کنتورهای هوشمند ارائه کرد. مجریان طرح های مذکور نیز در این نشست مهم ترین 
چالش ها و محدودیت های موجود در فرآیندهای اجرایی را مورد اشاره قرار دادند و پیشنهادهای خود را بیان 
کردند. مهندس »کاظم امیری«، مدیر برق تایباد نیز در این نشست گفت: تا پایان سال جاری کل شبکه 
فشار ضعیف سیمی شهر »مشهدریزه« از توابع این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد. 
وی همچنین از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات طرح بهارستان در ۱2 روستای شهرستان تایباد تا اوایل بهمن 
ماه امسال خبر داد. مهندس محمد روحی، نماینده ویژه مدیرعامل طرح های خاص شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی نیز برنامه ریزی مناسب و دقیق برای اجرای برنامه ها و طرح های مورد نظر شرکت و 
همچنین جذب و توانمندسازی شرکت های پیمانکاری را از اقدامات ارزشمند مدیریت برق تایباد برشمرد.
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برگزاری نشست توجیهی باکارگزاری های برق درخوشاب
دو نشست توجیهی با نیروهای کارگزاری برق خوشاب در محل مدیریت برق این شهرستان برگزار 
شد. این نشست ها در راستای افزایش دانش و اطالعات نیروهای کارگزاری برق در خصوص آشنایی 
با انواع حریم ها و نحوه برخورد با آن ها، آشنایی با آیین نامه تکمیل تعرفه های برق برگزار و به همه 
سواالت و ابهامات نیروهای کارگزاری در خصوص حریم ها و آیین نامه تعرفه های برق پاسخ داده شد. 
در پایان، نیروهای کارگزاری در دوره های »پیش از آزمون« و »پس از آزمون« شرکت کردند که برای 

همه آنان گواهینامه داخلی صادر شد.

اجرای هشت کیلومترکابل کشی درشبکه برق ششتمد
پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در هشت کیلومتر از شبکه برق روستای »مچ« 
از توابع شهرستان ششتمد توسط گروه بهره برداری مدیریت برق زبرخان اجرا شد. مهندس »حمید 
خسروی« رئیس اداره برق ششتمد به همراه »حسین باعثی«، مسئول بهره برداری این اداره از پروژه 
مزبور بازدید کردند. رئیس اداره برق ششتمد در این بازدید نحوه اجرا و پیشرفت پروژه را بررسی 
کرد و بر رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از تنش های ناخواسته با مشترکین و متقاضیان درخواست 

انشعاب در شرایط موجود تأکید نمود.

برگزاری نشستی برای بررسی موانع طرح های 
مدیریت برق نیشابور

به منظور رفع موانع و سرعت بخشی به روند اجرای طرح های مدیریت برق نیشابور، نشستی با 
مالی،  بــردای،  بهره  ادارات  مسئوالن  این شهرستان،  برق  مدیر  براتی«،  »علیرضا  مهندس  حضور 
مهندسی و پیمانکاران این مدیریت برگزار شد. در این نشست مشکالتی از جمله تحویل کار به 
پیمانکار، کاالی برگشتی به انبار، کسری کاال و خاموشی به صورت خط گرم مورد نقد و بررسی قرار 

گرفت و هماهنگی الزم در خصوص رفع آن ها انجام شد.

حضور کارکنان مدیریت برق تربت حیدریه در 
رزمایش مقابله با زلزله

گروهی از کارکنان مدیریت برق تربت حیدریه در رزمایش مقابله با زلزله این شهرستان که با حضور 
گروه های امداد و نجات و نمایندگان دستگاه های اجرایی مختلف در این شهر برگزار شد، نسبت به انجام 
اقدامات اولیه و رفع خطر و ایمن سازی محیط اقدام کردند. دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه با 
همکاری هالل احمر تربت حیدریه ویژه همکاران مدیریت برق این شهرستان در محل هالل احمر برگزار 

شد و در پایان شرکت کنندگان در آزمون این دوره شرکت کردند.
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حضور نماینده مجلس در مدیریت برق رشتخوار
شــورای  مجلس  در  رشــتــخــوار  و  خـــواف  شهرستان های  مـــردم  نماینده  احــمــدپــور«،  »اکــبــر  دکــتــر 
نماینده  احمدپور،  دکتر  با حضور  که  نشستی  در  یافت.  رشتخوار حضور  برق  اسالمی درمدیریت 
برگزار شد،  رشتخوار  برق  مدیریت  بخش های مختلف  و مسئوالن  مدیر  اسالمی و  مجلس شورای 
ابتدا مدیر برق این شهرستان گزارش کاملی از عملکرد این حوزه براساس ارزیابی چهار ماهه دوم 
امسال ارایه داد. کسب رتبه دهم و رشد ۱7 پله ای مدیریت برق رشتخوار در سطح استان خراسان 
رضوی و همچنین عملکرد این مدیریت در طرح بهارستان و سایر طرح های برق رسانی ارائه کرد. این 
نماینده مجلس ضمن قدردانی از تالش همه کارکنان آن مجموعه، مدیریت برق رشتخوار را برترین 
دستگاه اجرایی در سطح شهرستان در حوزه خدمات رسانی اعالم کرد. در پایان لوح سپاسی از سوی 
این نماینده مجلس به مهندس »احمد احمدی« مدیر برق رشتخوار به عنوان مدیر برتر در حوزه 

خدمات رسانی شایسته و با کیفیت در بین دستگاه های اجرایی شهرستان اعطا شد.

برگزاری نشست توجیهی با مالکین چاه های 
کشاورزی کوهسرخ

در شهرستان  دیماند  اضافه  دارای  بــرداران چاه های کشاورزی  بهره  و  مالکین  با  توجیهی  نشست 
این شهرستان  برق  اداره  در محل  است  تعدیل شده  آن ها  بهره برداری  پروانه  قدرت  که  کوهسرخ 
برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست اطالع رسانی و ارائه توضیحات به منظور انجام اقدامات 
الزم از سوی مالکین چاه های کشاورزی برای اصالح پروانه یا کاهش مصرف برق بود. در پایان نشست 
در  و  اخذ  کوهسرخ  دیماند شهرستان  اضافه  دارای  مالکین چاه های کشاورزی  از  کتبی  تعهدنامه 

سامانه »ناب« ثبت شد.
با حضور  اداری کوهسرخ  اضافه دیماند همچنین در نشست  مالکین چاه های کشاورزی  موضوع 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  مسئولین  و  جمعه  امام  فرماندار،  شیرازی«  الدین  شرف  »مرتضی 

مختلف این شهرستان توسط »علی بخت پرور« رئیس اداره برق کوهسرخ ارایه شد.

بررسی طرح های شهر هوشمند سیدآباد
نشست بررسی طرح های شهر هوشمند »سیدآباد« با حضور مدیر دفتر و ناظر لوازم اندازه گیری، 
نمایندگان کارگزار و مدیر برق چناران در محل این مدیریت برگزار شد. گفتنی است، مدتی قبل 
برای  انــرژی  از سرقت  و جلوگیری  برق  پایداری  با هدف  انشعابات شهر »سیدآباد«  و  برق  شبکه 

نخستین بار در کشور طی اقدامی جهادی از سوی مدیریت برق چناران هوشمندسازی شد.

اصالح و تقویت روشنایی معابر و بوستان شهرمشکان
گروه تعمیرات مدیریت برق خوشاب نسبت به تعویض ۱3 عدد المپ LED، سه عدد المپ 2۵۰ وات  
و ۱2 عدد المپ 7۰ وات در شهر مشکان اقدام کردند. همچنین گروه روشنایی معابر مدیریت برق 
خوشاب به منظور جلب رضایت شهروندان، یک عدد پایه چراغ سه متری را برای روشنایی بوستان 

بازی شهر مشکان نصب کردند.
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اقدام جهادی مدیریت برق سرخس با 3۰۰ متر 
کابل کشی در شبکه

سیمی این  شبکه  از  متر   3۰۰ تبدیل  با  سرخس  بــرق  مدیریت  بــهــره بــرداری  حــوزه  عملیاتی  گــروه 
شهرستان به کابل خودنگهدار طی رزمایشی یک روزه، اقدام جهادی خود را در این طرح به ثبت 
رساند. کابل کشی مزبور در بخشی از شبکه برق روستای قوش عظیم مربوط به پست برق نانوایی 
شیرجان انجام شد. همچنین گروه عملیاتی مدیریت برق سرخس نسبت به نصب ریکلوزر فیدر 
جاویدان، انشعاب صدرآباد با هدف تقویت الیه حفاظت، ایجاد قدرت مانور جهت و کاهش زمان 

خاموشی ها اقدام کرد.

تبدیل ۴2۰ متر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار 
در زبرخان

گروه های اداره بهره برداری مدیریت برق زبرخان در اقدامی جهادی طی یک روز نسبت به تبدیل 
38۰ متر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در خیابان اصلی ساحل برج شهر خرو اقدام کرد.

علت انتخاب این محل، مستعد بودن منطقه از لحاظ سرقت شبکه سیمی، افت ولتاژ مشترکین و 
تداخل شبکه با درختان بود. در این طرح سه گروه عملیاتی متشکل از 9 نفر نسبت به جمع آوری 
حدود ۴۶۰ متر سیم مسی و جابه جایی ۴۰ کابل دستک مشترک و اصالح ۵۰ متر کابل خودنگهدار 

و همچنین 38۰ متر کابل کشی جدید اقدام کردند.

نیروی برتر کارگزاری زبرخان معرفی شد
»علی قادری«، نیروی قرائت مدیریت برق زبرخان به عنوان نیروی برتر کارگزاری برق این شهرستان 
فرصت  به  اشــاره  با  مراسم  این  در  زبرخان  برق  مدیر  شد.  قدردانی  وی  مراسمی از  طی  و  معرفی 
محدود باقیمانده تا پایان سال ضمن بررسی شاخص های خدمات مشترکین در این مدیریت، تالش 
مضاعف کارکنان را در بخش تعویض کنتورهای کسر مصرفدار، کاهش تلفات برق و قرائت مکانیزه 
مورد تاکید قرار داد. مهندس »سیدمحمدباقر خراشاهی« عملکرد همه نیروهای کارگزاری بویژه آقای 
قادری را در قرائت مکانیزه  و وصول مطالبات از بخش های خانگی و تجاری ستود و بر تالش مضاعف 

کارکنان برای دستیابی به رتبه های برتر استان در ارزیابی چهار ماهه سوم تاکید کرد.

برگزاری رزمایش زلزله در زبرخان
»سید  مهندس  جمله  از  بحران  مدیریت  گــروه  اعضای  همه  و  فرماندار  حضور  با  زلزله  رزمایش 
از مدارس شهر زبرخان برگزار شد. امین عین القضات،  محمدباقر خراشاهی« مدیر برق در یکی 
فرماندار زبرخان در این رزمایش بر آموزش همگانی و لزوم آمادگی صددرصدی در مقابله با بحران 
با حضور رؤسای ادارات و دستگاههای اجرایی، دانش آموزان و شوراهای اسالمی در شهر اسحاق 
آباد تاکید کرد. برخی از همکاران مدیر برق زبرخان به همراه گروه اتفاقات و عملیات در این رزمایش 
با  مقابله  در  العمل صحیح  و عکس  ارتقای مهارت  از جمله  اهدافی  رزمایش  این  یافتند.  حضور 

حوادث، افزایش سرعت عمل و همچنین همکاری بین دستگاه های اجرایی را دنبال می کرد.
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تقویت برق معابر شهر یونسی
کارکنان بخش تعمیرات واحد برق یونسی مدیریت برق بجستان نسبت به نصب یک دستگاه کلید 
مانوری در میدان امام رضا)ع( شهر یونسی به منظور افزایش قابلیت مانور فیدر آستانه اقدام کردند.
همچنین کارکنان واحد برق یونسی شبکه فشار متوسط بخش عبور عرضی پل راه آهن این شهر را در 
راستای افزایش حریم ارتفاعی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی از چهار متر به ۱2 متر جابجا کردند 
تا امکان برخورد وسایل نقلیه با شبکه از بین برود. این مهم با استفاده از نصب دو اصله پایه ۱۴ متری، 
نصب چهار مهار شبکه، احداث ۱۰۰ متر شبکه و جابجایی ۱۰۰ متر شبکه فشار متوسط انجام گرفت.

نشست کمیته عالی تبدیل شبکه های سیمی
به کابل خودنگهدار در بردسکن برگزار شد

همزمان با حضور اعضای کمیته عالی تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شرکت توزیع نیروی 
تبدیل شبکه در محل سالن  برق بردسکن، نشست کمیته عالی  برق خراسان رضوی در مدیریت 
اجتماعات این مدیریت برگزار شد. در این نشست اعضای کمیته عالی تبدیل شبکه و اعضای کمیته 
فرعی تبدیل شبکه و مدیران عامل شرکت های پیمانکاری حضور یافتند. مهندس »جواد رجبی« مدیر 
برق بردسکن در این نشست ضمن قدردانی از حمایت های حوزه ستادی، گزارشی از وضعیت تبدیل 
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در نقاط شهری و روستایی و چالش های پیش روی این شهرستان 
ارائه کرد. مهندس »حسن کریم پور«، معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی نیز در این نشست توصیه های الزم را بیان کرد، سپس مهندس اسماعیلی، مشاور مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی مشکالت مطرح شده توسط شرکت های پیمانکاری را بررسی و 
راهکارهای الزم را ارایه نمود. اعضای کمیته عالی تبدیل شبکه همچنین از روند اجرای کار و پیشرفت 
طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار بردسکن بازدید و آن را به صورت میدانی بررسی کردند.

برگزاری نشست کمیته بهره برداری در مدیریت برق 
تربت حیدریه

نشست کمیته بهبود بهره برداری با حضور مدیر برق و عوامل حوزه بهره برداری در مدیریت برق 
تربت حیدریه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، برگزاری 
این نشست با محوریت پیشبرد اهداف استراتژیک شرکت در حوزه تبدیل شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار و برنامه ریزی برای تعدیل روشنایی معابر با توجه به تاکید توانیر در جهت گذر از پیک 
زمستان انجام گرفت. برنامه ریزی و تهیه پروژه نصب خازن به منظور گذر از پیک بار تابستان سال 
اثر بخشی در شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه  افزایش  و  ارتقا  به منظور  ریزی  برنامه   ،۱۴۰2
بهره برداری برق، برنامه ریزی برای ساخت فیدر جدید و کاهش بار فیدرهای اویس و حمزه و افزایش 

پایداری شبکه در پیک بار تابستان سال ۱۴۰2 از دیگر محورهای این نشست بود.

ارسال۱۰۴ اخطاربه مالکین چاه های کشاورزی فیروزه
به مالکین چاه های  ارسال ۱۰۴ مورد اخطار  به  اقدام  اداره خدمات مشترکین مدیریت برق فیروزه 
کشاورزی به منظور پیگیری اصالح پروانه برداشت از منابع آب و همچنین ارسال ۴3 مورد اخطار 

بابت پرداخت هزینه افزایش قدرت پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی کرده است.
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دستگیری سارقین سیم های مسی برق درصالح آباد
در راستای هماهنگی های انجام شده بین مدیران در نشست دهیاران و فرماندهان بسیج صالح آباد به 
مرکزیت فرماندهی انتظامی این شهرستان، یک گروه از سارقین شبکه برق شهرستان های صالح آباد و 
تربت جام در زمان حمل سیم به مشهد دستگیر شدند. بعد از گذشت پنج مرحله سرقت سیم مسی 
از روستاهای شهرستان صالح آباد، خوشبختانه در زمانی که پنج گشت ماموران انتظامی و یک گشت 
تلفیقی در منطقه فعالیت داشت، در یک عملیات تعقیب و گریز، سارقین دستگیر شدند. در خودروی 

توقیف شده سارقین، 3۶ توپ سیم مسی و ادوات سرقت شبکه برق کشف و ضبط شد.

بازدید مدیر دفتر GIS از مدیریت برق داورزن
مدیر و کارشناسان دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با حضور در مدیریت برق 

داورزن، وضعیت شاخص های GIS آن را ارزیابی کردند.
با   GIS افزارهای  نرم  بازآموزی  و   ۱۴۰۱ ارزشیابی سال  دوره  دومین  برگزاری  راستای  در  ارزیابی  این 
حضور مسئولین و ناظرین امور مهندسی، امور بهره برداری و امور مشترکین مدیریت برق داورزن به 
منظور بررسی چالش های پیش روی شهرستان و هم اندیشی در جهت بهبود روند استفاده حداکثری 

کارکنان از سیستم زیرساختی GIS انجام شد.

مشکالت برق رسانی شهر کاخک بررسی شد
نشست بررسی مسائل و مشکالت بخش کاخک با حضور فرماندار و مدیر برق گناباد، بخشدار و 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کاخک در محل این بخشداری برگزار شد. فرماندار در این 
نشست مهم ترین مشکالت و مسائل در کشور را ریشه در تحریم های ظالمانه دشمنان دانست و 
از مسئوالن خواست در ارائه خدمات از بخشی نگری اجتناب کرده و به کل شهرستان نگاه ویژه ای 
داشته باشند. رضا نصیری، همچنین بر شتاب بخشی اجرای طرح های در حال انجام روستاهای 
بخش کاخک توسط دستگاه های خدمات رسان نیز تاکید کردند. در پایان این نشست هم مهندس 
مهدی رستمی پور، مدیر برق گناباد گزارش کاملی از عملکرد برقرسانی در این شهرستان از جمله 

شهر کاخک و روستاهای اطراف آن ارائه کرد.

گردهمایی ایمنی در مدیریت برق گناباد برگزار شد
این  برق  مدیریت  محل  در  گناباد  فعال  پیمانکاران  و  همکاران  همه  حضور  با  ایمنی  گردهمایی 
تبریک  گناباد طی سخنانی ضمن عرض  برق  مدیر  مراسم،  این  ابتدای  در  برگزار شد.  شهرستان 
برای کسب رتبه اول شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در جشنواره شهید رجایی در سه سال 
را تشریح کرد. مهندس »مهدی رستمی پور« در راستای نقشه  اخیر، اهداف مهم امسال شرکت 
استراتژی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و رعایت نکات ایمنی، خدمت رسانی شایسته 
به مردم را مورد تاکید قرار داد. در ادامه این مراسم، مسئول ایمنی مدیریت برق گناباد، حوادث رخ 
داده در شرکت های توزیع برق را از ابتدای سال تاکنون مورد تجزیه و تحلیل داد.در پایان این مراسم 

از برترین های ایمنی مدیریت برق گناباد با اهدای لوحی قدردانی شد.
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برگزاری رزمایش زلزله در تربت جام
رزمایش زلزله با حضور فرماندار و همه اعضای گروه مدیریت بحران تربت جام از جمله مدیر برق این 
شهرستان برگزار شد. مهندس »نیما مقیسه« مدیر برق تربت جام به همراه گروه اتفاقات و عملیات 
و همچنین مجتبی حسینی، مسئول ایمنی مدیریت برق در این رزمایش حضور یافتند. این رزمایش 
که در یکی از مدارس تربت جام برگزار شد، اهدافی از جمله ارتقای مهارت و عکس العمل صحیح 
در مقابله با حوادث، افزایش سرعت عمل و همچنین همکاری بین دستگاه های اجرایی را دنبال 
می کرد. مهندس نیما مقیسه، مدیر برق تربت جام در این رزمایش به ارائه آموزش های الزم و نحوه 
صحیح برخورد با خطرات و حوادث ناشی از برق به دانش آموزان و مسئوالن شرکت کننده پرداخت. 
ایمنی  اقدام به حضور و بررسی  این رزمایش یک گروه واکنش سریع در زمان مقرر  همچنین در 
ساختمان و محیط مدرسه کرد. در پایان این رزمایش نیز مسئول ایمنی مدیریت برق شهرستان 

تربت جام به ارائه آموزش های ایمنی مربوطه و استفاده صحیح از برق پرداخت.

کارکنان مدیریت برق بردسکن در مسابقات ورزشی 
شرکت کردند

در راستای اشاعه فرهنگ ورزشی و ایجاد نشاط و افزایش سالمت جسمی و روحی کارکنان مدیریت 
برق بردسکن، مسابقات تنیس روی میز و شطرنج  در محل سالن ورزشی ۱3 آبان این شهرستان 
برگزار شد. در این مسابقات که مهندس رجبی، مدیر برق بردسکن نیز حضور داشت، جعفر مرجانی 
در رشته تنیس روی میز و حسین محمودی در رشته شطرنج مقام نخست را از آن خود کرده و برای 

شرکت در مسابقات استانی معرفی شدند.

نشست کارگروه نظام پیشنهادهای منطقه 5
به میزبانی مدیریت برق تربت جام برگزار شد

با حضور  برق خراسان رضوی  نیروی  توزیع  ۵ شرکت  منطقه  پیشنهادهای  نظام  کارگروه  نشست 
مهندس »حسن کریم پور« معاون مهندسی و نظارت و مهندس »مجتبی رفیعی« مدیر دفتر توسعه 
مدیریت و تحول اداری شرکت و همچنین مدیران و دبیران کارگروه نظام پیشنهادها شهرستان های 
منطقه ۵ استان به میزبانی مدیریت برق تربت جام برگزار شد. در بخش اول این نشست مدیران و 
دبیران کارگروه نظام پیشنهادهای شهرستان های فریمان، تایباد، باخرز، سرخس، صالح آباد و تربت 
جام به بررسی یک نمونه از پیشنهادهای عالی برای کسب امتیاز پرداختند. سپس با حضور شخص 
پیشنهاد دهنده از هر شهرستان, هریک از پیشنهادهای مطرح شده، بررسی و به بحث و تبادل 
این نشست مدیران شهرستان های مذکور در مورد نقاط قوت و  نظر گذاشته شد. در بخش دوم 
پیشنهادهای زیرساختی نظام پیشنهادها و نرم افزار آن به صورت مستقل بحث و تبادل نظر کردند.
در ادامه نشست کارگروه نظام پیشنهادهای منطقه ۵، اعضای کارگروه به همراه مدیران حوزه ستادی 
شرکت از نخستین نمایشگاه کمیته نظام پیشنهادهای منطقه ۵ در محل انبار مدیریت برق تربت 
جام دیدن کردند. در حاشیه این نمایشگاه از 2۴ همکار در کارگروه مزبور که پیشنهاد شاخص و 

عالی مطرح کرده بودند با اعطای لوحی قدردانی شد.

رفع ۴۴ خاموشی معابر در شهر انابد
در پی درخواست های مردمی، گروه روشنایی معابر مدیریت برق بردسکن نسبت به رفع خاموشی 

۴۴ مورد از معابر شهر انابد از توابع این شهرستان اقدام کردند.
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نشست بررسی وضعیت اضافه دیماند چاه های 
کشاورزی بردسکن برگزار شد

نشست هماهنگی و هم اندیشی بررسی وضعیت چاه های کشاورزی دارای اضافه دیماند بنا به دستور 
معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برگزار شد. محسنیان 
فر، رئیس اداره خدمات مشترکین و مسئول واحد بازرسی مدیریت برق، مهندس مسرور، مدیر جهاد 
کشاورزی، مهندس حکمتی فر، مدیر امور منابع آب و نماینده نظام صنفی کشاورزی بردسکن در این 
نشست حضور داشتند. در این نشست ضمن اطالع رسانی در خصوص بخشودگی جرایم اضافه 
دیماند اعمال شده در قبوض چاه های کشاورزی، تاکید شد که متقاضیان مشمول حداکثر تا پایان 
امسال فرصت دارند به منظور پیشگیری از جریمه اضافه دیماند نسبت به اصالح زیرساخت یا افزایش 
قدرت مندرج در پروانه بهره برداری اقدام کنند. همچنین مقرر شد حداکثر طی یک هفته، تعهدنامه 
بردسکن  کشاورزی  جهاد  مدیر  برسد.  دیماند  اضافه  مشمول  تمامی کشاورزان  امضای  به  مربوطه 
نیز در این نشست قول همراهی و همکاری این مجموعه را با مدیریت برق شهرستان اعالم کرد.

حضوراعضای کمیته کابل خودنگهدار در مدیریت برق فریمان

برگزاری دوره آموزشی عیب یابی تابلوهای لوازم 
اندازه گیری در داورزن

دوره آموزشی با عنوان »نگهداری و عیب یابی و بهره برداری از تابلوهای لوازم اندازه گیری سه فاز 
دیماندی فرمان پذیر و عادی« توسط مدیریت برق داورزن با حضور نیروهای عملیاتی این مدیریت 
برگزار شد. در این دوره آموزشی نقشه مدار فرمان تابلوهای کنتاکتوری با جزیئات کامل و تمامی 
حالت های احتمال بروز عیب و رفع آن به صورت جامع توسط مهندس حبیبی، مسئول بازرسی و 
ناظر لوازم اندازه گیری مدیریت برق داورزن شرح داده شد. مهندس »سیدرضا دیواندری«، مدیر برق 
داورزن و همه نیروهای عملیاتی واحدهای بهره برداری، تعمیرات و کارگزاری نیز در این دوره حضور 
داشتند. این دوره آموزشی با هدف تشریح مفاهیم پایه و فنی به صورت تئوری و عملی به مدت پنج 
ساعت در سالن شهرداری داورزن برگذار شد. در ابتدا و انتهای این دوره، آزمونی به منظور تعیین 
وضعیت فراگیری شرکت کنندگان گرفته شد ودر پایان تمامی موارد در قالب صورتجلسه ای تنظیم 

گردید و با تایید مدیر برق شهرستان به امضا رسید.

برق خراسان  نیروی  توزیع  کابل خودنگهدار شرکت  کمیته  اعضای 
رضوی در مدیریت برق فریمان حضور یافتند و پیشنهادهای مختلف 
با موضوع تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار را بررسی کردند. 
فریمان دیدن  برق  فــردی مدیریت  و  ابــزار گروهی  و  از وسایل  آنــان 
کردند و با کارکنان این مجموعه نشستی برگزار کرده و نکات قابل 
بهبود به منظور ارتقا و بهره وری بهتر را توصیه کردند. سپس آنان 
به محل کارگروه های پیمانکار تبدیل شبکه در مجتمع شفق و برخی 
نقاط در شهر فریمان رفته و از نزدیک نحوه کار را مشاهده و نکات 
میدانی  بازدیدهای  از  پس  کــردنــد.  گوشزد  را  کــار  ایمنی  و  کلیدی 
برق خراسان  نیروی  توزیع  کابل خودنگهدار شرکت  کمیته  اعضای 
رضوی، نشستی با حضور آنان در مدیریت برق فریمان برگزار شد. 
در این نشست، مهندس پور کریمی، مدیر برق فریمان گفت: شبکه 
سیمی 23 روستای این شهرستان به طور کامل به کابل خودنگهدار 
حاشیه  و  حاشیه  روســتــاهــای  کشی  کــابــل  کــه  اســت  شــده  تبدیل 
شهرها که در معرض سرقت بیشتری هستند، در دستور کار قرار 

معاونت شرق  روحــی، مشاور  است. سپس مهندس محمد  گرفته 
نیروی برق خراسان رضوی هدف  توزیع  در طرح های خاص شرکت 
از حضور در شهرستان ها و بازدید از کارگروه ها را تسریع در اتمام 

پروژه ها با کیفیت و کمیت باال و ایمنی کامل ذکر کرد. 
مهندس »حسن کریم پور«، معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شبکه های توزیع در 

خدمت مردم بوده و باید به صرفه و صالح شرکت و مردم کابل کشی 
شبکه با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. اعضای کمیته کابل 
خودنگهدار شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی حضور یافته در 
این نشست آقایان اسماعیلی، کریم پور، اسکافی، رضایی، روحی، 

احمدی نیت، دیباج و عطایی بودند.
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تحقق 8۰ درصد از هدفگذاری امسال مدیریت برق 
رشتخوار در کابل کشی شبکه 

از شبکه سیمی به کابل  این مدیریت تبدیل 2۰ کیلومتر  مدیر برق رشتخوار گفت: هدف سالیانه 
خودنگهدار است که طی هشت ماهه نخست امسال 8۰ درصد از این هدف معادل ۱۶ کیلومتر از 
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد. احمد احمدی در حضور مهندس روحی، نماینده ویژه 
مدیر عامل شرکت در طرح های خاص شرق استان در مدیریت برق رشتخوار گزارشی از وضعیت 
و  )اصــالح  بهارستان  طرح  وضعیت  تشریح  در  رشتخوار  برق  مدیر  داد.  ارایــه  آن  طرح های خاص 
بهسازی شبکه روستایی( گفت: هدف مصوب مدیریت برق رشتخوار اجرای طرح بهارستان در ۱۰ 
روستا است که همه اعتبار مورد نیاز در این بخش اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن آغاز و 
همکاری روستاییان در اجرای این طرح نیز جلب شده است. مهندس احمدی با اشاره به تعویض 
تابلوهای مربوط به بند د تبصره ۱۵ قانون بودجه گفت: در خصوص کنتورهای مشترکین سه فاز 
و در  تاکنون ۱۶۵ دستگاه تعویض  برق،  این مدیریت  از ۱9۱ دستگاه سهمیه  شهرستان رشتخوار، 
خصوص کنتورهای مشترکین دیماندی نیز از ۱7۱ دستگاه سهمیه این مدیریت ۶2 دستگاه تعویض 
شده است. در ادامه این گفتگو، مهندس محمد روحی، نماینده ویژه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی در طرح های خاص شرق استان، توضیحات و راهنمایی های مفصلی در خصوص 

هر کدام از بخش های سه گانه فوق با هدف تسریع در کار ارائه کرد.

3۰ نفر از جوانان صالح آباد برای سیمبانی
و شرکت داری آموزش دیدند

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: 3۰ نفر 
از جوانان مستعد شهرستان صالح آباد در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص سیمبان و گسترش 
فرهنگ شرکتداری آموزشهای الزم را فراگرفتند. محمد حسین مقدسان افزود: با توجه به کمبود نیروی 
انسانی فنی در مدیریت برق صالح آباد، برنامه ریزی و هماهنگی الزم به منظور تربیت نیروی انسانی فنی در 
دستور کار قرار گرفت. وی اظهار داشت: در این راستا تعداد 3۰ نفر از جوانان مستعد منطقه صالح آباد طی 
فراخوان  های مختلف از طریق معرفی، بنر تبلیغاتی، جستجوی فردی و منطقه ای به مدیریت برق فراخوانده 
شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی گفت: مقرر شد تا با برگزاری دوره های آموزشی مختلف از جمله فن  ورز شبکه هوایی و 
دوره های مورد نیاز، نیروهایی که فیلترهای اولیه ارزیابی را با موفقیت طی کرده و واجد شرایط هستند را به 
عنوان نیروهای مستعد و آماده به کار در اختیار شرکت قرار دهند. مقدسان اضافه کرد: همچنین افرادی 
که توانایی الزم به منظور راه  اندازی شرکت و فعالیت به صورت شرکتی را دارند، آموزش و هدایت خواهند 
شد تا در مسیر توانمندسازی پیمانکاران منطقه گامی موثر برداشته شود. وی اظهار داشت: در این راستا با 
همت مدیریت برق صالح  آباد و همراهی دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه  ریزی و هدفگذاری 
الزم انجام گرفت که در این مسیر از ظرفیت فنی و حرفه ای شهرستان تربت جام نیز استفاده شده است.

پیگیری وصول مطالبات مدیریت برق رشتخوارازشهرداری
در دیدار مهندس »احمد احمدی«، مدیر برق رشتخوار و مهندس روحی، نماینده ویژه مدیرعامل 
با شهردار در خصوص وصول  شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در پروژه های شرق استان 
بدهی  شد.  اتخاذ  موثری  تصمیمات  و  مذاکره  رشتخوار  شهرداری  از  برق  مدیریت  این  مطالبات 
انباشته شده شهرداری به مدیریت برق رشتخوار دو میلیارد و ۴7۰ میلیون ریال برآورد شده است.

2۰۰ متر از شبکه سیمی داورزن به کابل خودنگهدار 
تبدیل شد

در رزمایش یکروزه مدیریت برق داورزن طی یک اقدام جهادی 2۰۰ متر از شبکه سیم مسی روستای 
مرینان; این شهرستان در مدت یکروز به کابل خودنگهدار تبدیل شد. عملیات جهادی تبدیل شبکه 
سیمی به کابل خودنگهدار توسط همکاران گروه تعمیرات و گروه بهره برداری مدیریت برق داورزن انجام شد. 
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قدردانی ازمدیربرق نیشابوربرای جابجایی شبکه روستایی
در راستای اجرای بزرگترین پروژه تعریض معابر روستاهای نیشابور، مرحله نخست پروژه تعریض 
معبری در روستای »بحرودی« از توابع این شهرستان با عرض ۱8 متر و طول یک کیلومتر و تسطیح، 
"امید آتشی"  راستا  آغــاز شد. در همین  به مساحت ۱۴ هــزار مترمربع  و آسفالت  گــذاری  جــدول 
اسالمی و  شــورای  مجلس  در  نیشابور  مــردم  نماینده  چنارانی"  "هاجر  به  خطاب  مرکزی  بخشدار 
مهندس  سازنده  تعامل  و  همکاری  از  نیشابور  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  جــوان"؛  "ابوطالب 
»علیرضا براتی« مدیر برق این شهرستان در خصوص جابجایی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 

در روستای بحرودی قدردانی کرد.

برگزاری نشست هم اندیشی برای پیشگیری از 
سرقت شبکه برق در کالت

نشست هم اندیشی با حضور »حمید سلطانی« دادستان و سرهنگ »علی حیدربیگی« فرمانده 
انتظامی کالت، نمایندگان حراست کل خراسان رضوی و نماینده دفتر حقوقی استان در خصوص 
ارایه راهکارهای کاهش و جلوگیری از سرقت ها از شبکه برق این شهرستان در محل مدیریت برق 
کالت برگزار شد. مهندس »حامد ده یادگاری« مدیر برق کالت در این نشست اقدامات شرکت توزیع 
برق خراسان رضوی در راستای پیشگیری از سرقت ها شامل تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، 
افزایش سرقت های  به  توجه  با  اجرایی  بین دستگاه های  تعامالت  و  تلفیقی  اندازی گشت های  راه 

شبکه و تاسیسات این مدیریت در آبان ماه ارائه کرد.

نشست آموزشی RCA در مدیریت برق بجستان 
برگزار شد

از  با حضور »مجتبی رفیعی«، مدیر دفتر تمتا شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و دو نفر 
 RCA کارشناسان مربوطه، نشست آموزشی فرآیند حل مسئله در قالب کارگروه تدبیر و تخصصی

در مدیریت برق بجستان برگزار شد.
به  و  تشریح  بجستان  برق  مدیریت  کارکنان  برای   RCA کاربرد سیستم  و  فلسفه  این نشست  در 
نوعی بازآموزی شد. در پایان کارگاه آموزشی حل مسئله در قالب کارگروه تدبیر و تخصصی RCA در 

مدیریت برق بجستان برگزار و نکات الزم به اعضای گروه ها یادآوری شد.

برگزاری نشست وصول مطالبات درمدیریت برق جوین
نشست بررسی وصول مطالبات با حضور مهندس »حمید صادقی«، مدیر برق جوین، رئیس اداره خدمات 
مشترکین، نماینده کارگزار، ناظر قرائت این مدیریت و همه همکاران کارگزاری در دفتر مدیریت برق جوین 
برگزار شد. رئیس اداره خدمات مشترکین مدیریت برق جوین در این نشست گزارشی از بدهکاران به تفکیک 
تعرفه ها ارائه کرد و ضمن قدردانی از تالش های همه همکاران بابت تالش خوب و هدفمند به شرح برخی 
از چالش های وصول مطالبات پرداخت. در پایان این نشست، مدیر برق جوین ضمن قدردانی از عملکرد 
خوب همه همکاران واحد خدمات مشترکین تاکید کرد که برای رسیدن به هدف دوره پنج نیاز به تجزیه و 
تحلیل کلی از عدم پرداختی ها به تفکیک تعرفه و ارائه آن در نشست بعدی است. مهندس مجید صادقی 
افزود: وصول مطالبات کار روزانه تمام همکاران و جدا از سایر امور محوله است. در پایان این نشست، 
مدیر برق جوین توضیحاتی نیز در ارتباط با نحوه تخصیص پاداش ها بر مبنای عملکرد هر فرد ارائه کرد.
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مــجــری طــرح بــرق روســتــایــی شــرکــت تــوزیــع نــیــروی برق 
خراسان رضوی گفت: از محل اعتبارات ابالغی امسال 
شرکت تــوانــیــر، بــرق رســانــی بــه 9 روســتــای فاقد بــرق و 
در  استان  روستای   ۴۰۰ در  برق  توزیع  فرسوده  شبکه های  بهسازی 

قالب طرح بهارستان در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، هادی 
مهدی زاده افزود: امسال از 2 منبع قانونی عوارض برق و مابه التفاوت 
استان شامل  روستایی  بــرق  به  مربوط  اجــرای طرح های  ــرژی،  ان نــرخ 
توسعه و بهسازی شبکه های برق داخل و خارج روستاها، برق رسانی 
به روستاهای بی برق و خانوارهای عشایری تامین اعتبار شده است.

روستایی  طرح های  امسال  شده  تامین  اعتبار  میزان  داد:  ادامــه  وی 
برق  توسعه  و  شبکه ها(  بهسازی  یــا  بهارستان  )طــرح هــای  اســتــان 
روستایی، برق رسانی به روستاهای بدون برق و مناطق عشایری استان 
در مجموع هزار و 2۶۰ میلیارد ریال بوده که موافقت نامه ها در این 

زمینه مبادله شده است.
رضوی  برق خراسان  نیروی  توزیع  روستایی شرکت  برق  مجری طرح 
گفت: از دیگر اقداماتی که در قالب طرح بهارستان در استان انجام 
واقــع شــده در  پایه های  ولــتــاژ، جابه جایی  رفــع  به  مــی تــوان  می شود 
کابل  به  سیم  تبدیل  طرح  معابر،  روشنایی  اصــالح  روستایی،  معابر 

خودنگهدار در شبکه و نصب ترانسفورماتور اشاره کرد.
مهدی زاده افزود: برق رسانی به خانوارهای عشایری از طریق تامین 
شعله  پنج  تامین  قابلیت  کــه  حمل  قابل  خــورشــیــدی  سامانه های 
روشنایی برای چادرهای عشایر، شارژ موبایل و چراغ قوه را دارد نیز 
در حال انجام است. وی پیشرفت اجرایی طرح ها از محل اعتبارات 
تخصیصی سال ۱۴۰۱ را تاکنون در حوزه توسعه روستایی ۱۰۰ درصد، 
در طرح بهارستان ۵7 درصد، در برق رسانی به روستاهای بی برق ۶۱ 

درصد و در حوزه عشایری ۵۵ درصد ذکر کرد. مجری طرح برق 
روستایی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: با جذب 
تامین  رضوی  روستایی خراسان  حوزه  در  امسال  اعتبارات  کامل 
برق 2 هزار و 7۰۰ متقاضی جدید روستایی، جابه جایی پنج هزار 
پایه برق در معابر روستایی، نصب سه هزار و 7۰۰  و 2۰۰ اصله 
دستگاه چراغ ال.ای.دی، رفع افت ولتاژ برق در بیش از ۵7 روستا 
اتوترانسفورماتور و برق رسانی به 9 روستا و  با نصب ۶ دستگاه 

737 خانوار عشایری انجام می گیرد.
مهدی زاده افزود: انگیزه مدیران و کارکنان برق شهرستان ها برای 
جذب اعتبارات، قابل تحسین است و بر این اساس آمادگی جذب 
اعتبارات مازاد بر موافقتنامه منعقده با شرکت توانیر را داریم که 

در این خصوص پیگیری ها ادامه دارد.
بهبود  باعث  مزبور  ارایــه خدمات  مــی رود  انتظار  کــرد:  اضافه  وی 
به  کمک  همچنین  و  عشایر  و  روستاها  سطح  در  زندگی  کیفی 

مهاجرت معکوس به روستاها شود.
مجری طرح برق روستایی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
گفت: 7۰ روستای بدون برق در خراسان رضوی وجود دارد که از 
فاقد  و  داشته  خانوار جمعیت   2۰ از  کمتر  روستا   ۵۰ تعداد  این 
کد آبادی است اما تامین برق 2۰ روستای دیگر در تعهد شرکت 
توزیع نیروی برق استان بوده که نحوه برق رسانی به آن ها از طریق 
ساخت نیروگاه های خورشیدی یا توسعه شبکه برق در آن مناطق 

در حال بررسی است.

بهسازی شبکه های
فرسوده برق ۴۰۰ روستای 

خراسان رضوی
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ارایه دستاوردهای تحقیقاتی درنمایشگاه هفته پژوهش وفناوری مشهد
مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
و  تحقیقاتی  دســـتـــاوردهـــای  ــن  آخــری گــفــت:  رضـــوی 
محیط  و  بهداشت  HSE)ایــمــنــی،  حــوزه  در  عملیاتی 
زیست( در غرفه ای از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در محل 
معرفی  همگان  به  و  ارایــه  مشهد  المللی  بین  دائمی نمایشگاه های 

شده است.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
ابــزار  کوله  سیمبانی،  کمربند هارنس  ــزود:  افـ وحــیــدی  تقی  دکتر 
کیلوولت   2۰ فازمترهای  ضعیف،  فشار  دوبــل  فازمتر  سیمبانی، 
تماسی و غیر تماسی، سرپرچ ضد سقوط و… از جمله فناوری ها و 
تجهیزاتی است که در غرفه این شرکت در محل نمایشگاه هفته 

پژوهش و فناوری در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.

  مساله محور بودن و کاربردی سازی، ویژگی طرح های تحقیقاتی
برق  نیروی  توزیع  شرکت  اطالعات  فناوری  و  ریــزی  برنامه  معاون 
خراسان رضوی گفت: مساله محور بودن و کاربردی سازی، ویژگی 
طرح های فناورانه و تحقیقاتی این شرکت بوده است که با هدف رفع 

مشکالت و چالش های واحدهای مختلف طراحی و اجرا می شود.

برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
وحید باغیشنی در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد 
واحدهای  و مشکالت  افــزود: چالش ها  این شرکت  غرفه  در محل 
طرح های  آن  بــا  متناسب  و  شــده  احصا  شرکت  ایــن  در  مختلف 

تحقیقاتی و اعتبارات مورد نیاز تعریف می شود.
وی بیان کرد: در این راستا در غرفه شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی، دستاوردهای پژوهشی و فناورانه این شرکت شامل طرح های 
تجهیزات  بومی سازی  پذیری،  روئیت  و هوشمندسازی،  اتوماسیون 
)ایمنی،   HSE تجهیزات  قــوی،  فشار  ابــزارهــای  و  کیلوولت  بیست 
عیب  و  مکانیزه  برخط  سامانه های  و  زیست(  محیط  و  بهداشت 

یاب ارایه شده است.
یک  رضــوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  داشــت: شرکت  اظهار  وی 
سامانه بسیار فناورانه و پیشرفته به نام سامانه پایش عیوب شبکه 
نرم  یک  با  پیشرفته  دوربــیــن  که  اســت  ساخته  برخط  صــورت  به 
افزار و سخت افزار پیشرفته دارد و شبکه برق را به شکل مکانیزه 

شناسایی می کند.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  اطــالعــات  فــنــاوری  و  ریــزی  برنامه  معاون 
خراسان رضوی گفت: سامانه برخط پایش عیوب شبکه از طرح های 

برتر این شرکت طی یکسال اخیر بویژه در دولت سیزدهم بوده است.
ابــزار  کوله  سیمبانی،  کمربند هارنس  ــزود:  افـ باغیشنی  مهندس 
کیلوولت   2۰ فازمترهای  ضعیف،  فشار  دوبــل  فازمتر  سیمبانی، 
و  فناوری ها  دیگر  از  سقوط  ضد  سرپرچ  تماسی،  غیر  و  تماسی 
تجهیزاتی است که در غرفه این شرکت در محل نمایشگاه هفته 

پژوهش و فناوری در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای طرح هوشمندسازی در 
شرکت توزیع برق خراسان رضوی گفت: از زمان تغییر ساختار در 
ذیل  اتوماسیون  و  دفتر جدید هوشمندسازی  ایجاد  و  این شرکت 
معاونت برنامه ریزی، به دنبال ارایه یک مدل جامع و تدوین برنامه 

هوشمندسازی برای شرکت بودیم.
توزیع  شرکت  در  هوشمندسازی  طــرح  مــدت  کوتاه  افــق  باغیشنی 
نیروی برق خراسان رضوی را سال ۱۴۰۵ ذکر و بیان کرد: می توانیم 
در  که  چــرا  هستیم  جلوتر  شــده،  تدوین  برنامه  از  که  کنیم  ادعــا 
اما  بود  شده  هدفگذاری  اتوماسیونی  نقطه  هــزار  عدد  شاخص ها 
مقرر  لذا  رسیده،  اتوماسیونی  نقطه   2۵۰ و  یکهزار  عدد  به  امــروز 
است یک طرح جامع بلندمدت و نقشه راه در افق ۱۴۱۰ برای این 

منظور تدوین شود.
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رئیس اداره امور رفاه و درمان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در راستای 
عمل به سنت حسنه کمک به نیازمندان اهدای خون، ۶۰ نفر از همکاران حوزه ستادی 
افزود:  دانایی  عمومی، شیرین  روابط  گزارش  به  کردند.  اقدام  اهدای خون  به  نسبت 
در این اقدام که از ساعت 9 صبح تا ۱3 ظهر در محل سالن اجتماعات شرکت توزیع برق خراسان 
رضوی به طول انجامید، تمام گروه های خونی مورد نیاز جهت انتقال به بیماران نیازمند تامین شد.

بازدید مدیران ارشدوزارت نیرو ازغرفه خراسان رضوی درنمایشگاه پژوهش تهران
برپایی  روز  سه  طی  نیرو  وزارت  رتبه  عالی  مسئوالن 
از  تهران  در  نیرو  وزارت  فناوری  و  پژوهش  نمایشگاه 
غرفه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی بازدید 

کرده و با دستاوردهای پژوهشی و فناورانه آن آشنا شدند.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
دکتر »همایون حائری« معاون برق و انرژی وزیر نیرو، »مریم کارگر 
»مسعود  نیرو،  وزیــر  انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاون  نجفی« 
صــادقــی« مــدیــر کــل دفــتــر نــظــارت بــر تــوزیــع تــوانــیــر، »محمدعلی 
فرحناکیان« مشاور وزیر در امور بین الملل، »مسعود تقوایی« مدیر 
کل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر، »جواد صمدی« مدیر 
کل دفتر فنی و مهندسی توزیع توانیر، »محسن حکاک« مدیرعامل 
شرکت تامین آتیه، »حامد احمدی« مدیر کل دفتر هوشمندسازی 
مدیرعامل  رجبی مشهدی«  توانیر، »مصطفی  نوین  فناوری های  و 

شرکت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق در محل غرفه این 
شرکت حضور یافتند.

تحقیقات  دفاتر  مدیران  اطــالعــات،  فناوری  و  ریــزی  برنامه  معاون 
دارایــی های  و  کارشناسان حــوزه های مدیریت  و  روابــط عمومی  و 
فیزیکی، هوشمندسازی و دفتر ایمنی و کنترل ضایعات به صورت 
مستمر در غرفه حضور داشتند و برای بازدیدکنندگان توضیحاتی 
شبکه  و  تجهیزات  برخط  پایش  خــودرویــی  سامانه  خصوص  در 
مدیریت  حوزه  در  هوشمندسازی   ،hse حوزه  دستاوردهای  توزیع، 
این  فناورانه  و  تحقیقاتی  و سایر دستاوردهای  فیزیکی  دارایی های 

شرکت ارایه کردند.
افزون بر این، روابط عمومی توانیر مصاحبه اختصاصی با مهندس 
وحید باغیشنی معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی در محل غرفه این شرکت در نمایشگاه 

پژوهش و فناوری وزارت نیرو انجام داد.
حضور مهندس »محسن ذبیحی« مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی نیز در این غرفه و قدردانی وی از تالش همکاران، 
از جنبه های مطلوب نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو بود که 

به کارکنان انگیزه و انرژی زیادی بخشید.
برگزاری همایش سالیانه مدیران تحقیقات شرکت های زیرمجموعه 
توانیر اعم از شرکت های توزیع نیروی برق، شرکت های برق منطقه 
 ای و شرکت مدیریت شبکه با حضور معاونین برنامه  ریزی و نیز 
مدیران تحقیقات شرکت های مزبور و با حمایت معاونت های انتقال 
و توزیع توانیر، مدیر کل دفتر تحقیقات توانیر و پژوهشگاه نیرو نیز 
از برنامه های جنبی نمایشگاه پژوهش و فناوری بود که معاون برنامه 
ریزی و فناوری اطالعات و مدیر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان رضوی نیز در این همایش حضور فعاالنه ای داشتند.

اهدای خون کارکنان شرکت
توزیع بـرق خراسـان رضـوی
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شرکت توزیع برق خراسان 
رضوی دستگاه اجرایی برتر 
استان درحوزه پژوهش شد

ــوی طی  ــ ــرق خـــراســـان رضـ ــ ــیـــروی ب ــوزیـــع نـ شـــرکـــت تـ
در  اســتــان  بــرتــر  اجــرایــی  دستگاه  عــنــوان  مراسمی به 
حوزه پژوهش و فناوری معرفی شد.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مراسم تجلیل از 
برگزیدگان پژوهش و فناوری استان )23 آذرماه( با حضور استاندار، 
فناوری  و  علم  پــارک  مدیر  مشهد،  فــردوســی  دانشگاه  سرپرست 
خراسان، تعدادی از مسووالن و پژوهشگران برتر استانی در دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار شد.
به عنوان  برق خراسان رضوی  نیروی  توزیع  این مراسم شرکت  در 

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: دوره آموزشی 
خط گرم ویژه تکنسین ها و ناظرین همه شهرستان های 
برق  و  آب  صنعت  پژوهشی  و  عالی  آمـــوزش  مجتمع  در  شرکت 

خراسان مستقر در مشهد برگزار شد.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
دو  در  آموزشی  دوره  ایــن  بــرگــزاری  افــزود:  مقدسان  محمدحسین 
بخش مقدماتی و تکمیلی در هفته اول آذرماه با هدف تکمیل کادر 

اجرایی و نظارتی گروه های خط گرم شهرستان ها انجام شد.
تصاویر  ارایـــه  مــذکــور، ضمن  آمــوزشــی  دوره  دو  در  ــرد:  ک بیان  وی 
و ویدیوهای آموزشی خط گرم، نکات فنی و ایمنی به کارآموزان ارایه 
شد، همچنین کارآموزان با حضور در کارگاه آموزشی و محل استقرار 
و رفع اشکال  به طرح سواالت  باالبر و تجهیزات خط گرم نسبت 

اقدام کردند.

با  موثر  ارتباط  و  فناوری  و  پژوهش  حــوزه  در  برتر  اجرایی  دستگاه 
توسط  تقدیر  لــوح  و  تندیس  و  معرفی  بنیان  ــش  دان شرکت های 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  ذبیحی،  محسن  مهندس  به  استاندار 

نیروی برق استان هدیه شد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به چالش های 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه گفت: دشمن بنا دارد واقعیت ها را 
معکوس جلوه کند اما راه انقالب افتخارآفرین است و بنا داریم به 

جامعه ای با تمدن دینی دسترسی پیدا کنیم.
بلندی  اهــداف  که  می کند  رشد  جامعه ای  افــزود:  نظری  یعقوبعلی 

مدیر دفتر نظارت بر بهره بردای شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
بهره برداری  ناظرین  و  تکنسین ها  گفت:  بــاره  ایــن  در  نیز  رضــوی 
گــروه هــای  بر عملکرد  مستقیم  نــظــارت  مسئولیت  دیــده  آمـــوزش 

داشته باشد و عالوه بر آن باید توانایی ها را نیز تقویت کرد.
مسعود میرزایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی و مدیر 
اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان 
مزبور گفت: طی  نمایشگاه  از  گزارشی  ارایــه  با  مراسم  این  در  نیز 
کارگاه   ۶۶ و  رسید  امضا  به  تعهدنامه   9۱ نمایشگاه  ایــن  بــرگــزاری 

آموزشی و 3۰ نشست تخصصی برگزار شد.
تاثیرگذار  فناوران  برتر استانی،  از پژوهشگران  این مراسم  پایان  در 
و  برتر  نوپای  بنیان  دانــش  شرکت های  برتر،  فناور  واحدهای  برتر، 

دستگاه های اجرایی برتر تجلیل شد.

رعایت  در  دقت  لذا  دارنــد  برعهده  را  گرم شهرستان  اجرایی خط 
موارد ایمنی در فعالیت های خط گرم مورد تأکید این دفتر است.

سید جواد رضایی افزود: با توجه به اقدامات خوبی که در حوزه خط 
گرم انجام شده است، شاهد کاهش نرخ انرژی توزیع نشده با برنامه 

در سطح شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی هستیم.
کارشناس نظارت بر عملیات خط گرم شرکت توزیع نیروی برق استان 
دستورالعمل های  تدوین  با  گفت:  باره  این  در  نیز  رضوی  خراسان 
جامع و نظارت بر فعالیت های خط گرم، همه موارد ایمنی و فنی به 
صورت مکتوب و در قالب مدارک درون سازمانی به مدیریت برق 

شهرستان ها ابالغ شده است.
و  از طریق 2 شاخص »درصــد عملکرد«  افــزود:  وحید طهماسبی 
»درصد بهره وری فعالیت های خط گرم«، فعالیت های خط گرم در 
آنالین  به صــورت  رضــوی  برق خراسان  نیروی  توزیع  سطح شرکت 

پایش می شود.

دوره آموزشی خط گرم ویژه تکنسین ها و ناظرین خراسان رضوی برگزارشد
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رتبه برترخراسان رضوی درهمایش مسئوالن فرهنگی صنعت برق کشور

معرفی سامانه خودرویی 
پایش برخط درنمایشگاه 
پژوهش و فناوری تهران

توزیع  شرکت  اطالعات  فناوری  و  ریزی  برنامه  معاون 
سامانه  نخستین  گفت:  رضــوی  خراسان  بــرق  نیروی 
خودرویی پایش برخط تجهیزات و شبکه توزیع کشور 
و  پژوهش  نمایشگاه  در  اســت،  تولید شده  این شرکت  توسط  که 

فناوری وزارت نیرو در تهران معرفی شد.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
مهندس وحید باغیشنی افزود: این سامانه که بر روی خودرو نصب 
می شود، می تواند به صورت لحظه ای تصایر دوربین حرارتی را از 
دوربین های دید در روز و دید در شب تفکیک کند و بعد از تحلیل 
تصاویر، آن ها را به صورت آنالین به نرم افزار مدیریت دارایی های 

فیزیکی به منظور ثبت دستور کار مکانیزه، ارسال نماید.

زیرساخت(،  ارتباطات  )تحول  چکامه  طرح های  داشت:  اظهار  وی 
بلوغ  )مــدل   ۱۴۰۵ بشارت  و  هوشمندسازی(  و  )اتوماسیون  همتا 
این  هوشمندسازی  طرح های  جدیدترین  از  هوشمند(  شبکه های 
ارایه  نیرو  وزارت  فناوری  و  پژوهش  نمایشگاه  در  که  است  شرکت 

شده است.
فیزیکی  دارایــی هــای  شاخص های  آنالین  داشــبــورد  کــرد:  بیان  وی 
سازی  پیاده  و  بــهــره بــرداری  فعالیت های  هوشمندسازی  هــدف  با 
نخستین موتور هوش مصنوعی صنعت برق با استفاده از فناوری 
با  خاموشی های  کنترل  و  پایش  هوشمندسازی  اشیا،  اینترنت 
محور  مکان  سامانه  و  محور  مکان  آنالیزهای  بر  مبتنی  برنامه 
مدیریت دارایی های فیزیکی از جدیدترین طرح های شرکت توزیع 

خراسان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  فرهنگی  مسئول 
رضوی در همایش آموزشی ائمه جماعت و مسئوالن 
این  برای  دیگری  افتخار  کشور،  برق  فرهنگی صنعت 

شرکت رقم زد و توانست رتبه برتر را کسب کند.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
فرهنگی  و مسئوالن  ائمه جماعات  ویژه  آموزشی  روزه  دو  همایش 
شرکت های توزیع برق و برق منطقه ای کشور با حضور ۵۰۰ نفر از 
ائمه جماعات و مسئوالن فرهنگی صنعت برق کشور طی روزهای 
23 و 2۴ آذرماه در مجتمع فرهنگی – هنری امام رضا)ع( مشهد 

مقدس برگزار شد.
ائمه جماعات صنعت برق کشور که  از  از ۱۶ نفر  این همایش  در 
نماز،  حــوزه  در  ای  دقیقه  کلیپ های چند  تهیه  و  محتوا  تولید  در 

نیروی برق خراسان رضوی بوده که در این نمایشگاه عرضه شده 
است.

باغیشنی، مدل بلوغ شبکه های هوشمند شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی )بشارت( در افق سال ۱۴۰۵ را شامل پروژه های توسعه 
زیرساخت  ارتباطات  تحول  طــرح  )شبدیس(،  دیجیتال  سیم  بی 
)چکامه(، پشتیبانی اتوماسیون در سامانه مداف، جداسازی شبکه 
اتوماسیون و هوشمندسازی )همتا( و  ISMA، طرح  IT ذیل  از   OT

توسعه مبتنی بر مدل بلوغ شبکه های هوشمند برشمرد.
 29 تا   27 از  نیرو  وزارت  فناوری  و  پژوهش  نمایشگاه  و  جشنواره 
آذرماه به مدت سه روز در محل پژوهشگاه این وزارتخانه با حضور 

شرکت های منتخب تابعه آب و برق برگزار شد.

قرآن، اخالق اداری، اخالق در خانواده و مباحث روز عملکرد مطلوبی 
داشتند، با اهدای لوح قدردانی شد.

»مهدی مرزبانی«، مسئول فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان 
و  برتر  فرهنگی  عنوان مسئول  به  این همایش  در  خراسان رضوی 
شایسته تقدیر ویژه مورد تجلیل قرار گرفت و با اهدا لوحی از وی 

قدردانی شد.
حجت االسالم »رضا کاکاوند«، مدیر امور فرهنگی و دینی شرکت 
توانیر، حجت االسالم »دکتر محمودرضا مهاجری« مشاور وزیر و 
حیدری«  »احمد  دکتر  نیرو،  وزارت  دینی  و  فرهنگی  امور  مسئول 
نیرو و رئیس شورای  امور مجلس وزیر  پارلمانی و  معاون حقوقی، 
ایراد  به  و  داشتند  همایش حضور  این  در  وزارتخانه  این  فرهنگی 

سخنرانی پرداختند.
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کارگاه آموزشی افکارسنجی
ودیدگاه کاوی درنیشابور برگزار شد

نشست بصیرتی بسیج 
ادارات خراسان رضوی 
به میزبانی شرکت توزیع 
بـرق استـان بـرگـزار شـد

و  خــواهــران  مــعــاونــیــن،  ــادی  ارشــ و  بصیرتی  نشست 
سرگروه های صالحین پایگاه های بسیج شهید عباسپور 
ادارات خراسان رضوی به میزبانی حوزه ستادی شرکت 

توزیع برق استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، »هادی انبیایی«، جانشین فرمانده پایگاه 
این  در  رضــوی  خراسان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  گمنام  شهدای 
به نقش حساس بسیجیان در شرایط حساس  اشــاره  با  نشست 
در  بیشتر  تعمق  و  تامل  ایجاد  به  نسبت  را  همگان  توجه  کنونی، 

مسائل و رفتار و حرکات خود جلب کرد.
پایگاه های  خــواهــران  بخش  معاونین  فرمانده  پــرویــش«،  »فــریــده 

بسیج ادارات شهید عباسپور خراسان رضوی نیز در این نشست 
گفت: هدف از برگزاری این هم اندیشی که به صورت ماهیانه و به 
میزبانی یکی از دستگاه های اجرایی برگزار می شود، ایجاد روشنگری 
فکری، وحدت فرماندهی و آگاهی رسانی است. »شیرین دانایی« 
نیروی  توزیع  شرکت  گمنام  شهید  پایگاه  خواهران  بخش  معاون 
اهداف  رئوس  از  گزارشی  این نشست  در  نیز  برق خراسان رضوی 
گذاری  اشتراک  رویکرد  با  را   ۱۴۰۱ در سال  اجرا شده  برنامه های  و 

تجارب بین فرماندهان پایگاه ها ارائه کرد.
با اشاره به  از مدرسین حوزه و دانشگاه نیز در این نشست  یکی 
8۰ روش کالمی و غیرکالمی در امر به معروف و نهی از منکر و کتابی 

فراموش  »واجب  عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  بیانات  از  ارزشمند 
طرح  بــا  مهربانانه  و  نــرم  بیان  داشــتــن سعه صــدر،  گفت:  شــده« 
پرسش های کلیدی که فرد را به تفکر وادارد از روش های اثربخش 
امر به معروف و نهی از منکر است. »زهرا خادم« با اشاره به آیات 
با  )ع(  اطهار  ائمه  زندگی  تطبیقی  بررسی  و  قــرآن  کتاب  در  الهی 
به  امر  عملی  و  عینی  روش هــای  کــاربــردی،  تمثیل های  از  استفاده 
بسیج  پایگاه های  خواهران  کرد.  تشریح  را  منکر  از  نهی  و  معروف 
سایر شهرستان های خراسان رضوی نیز  در این نشست به صورت 
مجازی حضور یافتند. در پایان، پایگاه شهدای گمنام شرکت توزیع 
برق استان خراسان رضوی از بانوان بسیجی فعال در حوزه ستادی و 
شهرستان ها که در مناسبت های موضوعی مختلف طی سال جاری 
با پایگاه خواهران حوزه ستادی شرکت بیشترین همکاری را داشتند 

با اهدای لوح و هدیه فرهنگی قدردانی کرد.

کارگاه آموزشی افکارسنجی و دیدگاه کاوی به منظور بررسی عملکرد و هماهنگی در حوزه سنجش و جلب 
رضایت مشتریان خراسان رضوی در مدیریت برق نیشابور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این کارگاه، کارشناسان شرکت »داده کاوان معیار گسترتوس« و 
مسئوالن ادارات بهره برداری، اتفاقات، امور مشترکین و روابط عمومی مدیریت های برق شهرستان های نیشابور، زبرخان 
و فیروزه حضور داشتند. کارشناس پژوهش و افکارسنجی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این باره گفت: 
در این کارگاه ضمن تشریح اقدامات حوزه افکارسنجی شرکت، مواردی از دیدگاه های چالشی و قابل اصالح فرایندی 
با روش »تحلیل علل ریشه ای« RCA که از سوی مشترکین بیان شد، مورد بررسی قرار گرفت. علی حیدری افزود: 
آموزش نحوه مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی برچرخه افکارسنجی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با 

رویکرد چرخه بهبود مستمر چرخه دمینگ) PDCA ( از دیگر بخش های این کارگاه افکارسنجی بود.
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حــدود 9 کــیــلــومــتــر
کابل کشی در زمایش 
جهادی شرکت توزیع 
برق خراسـان رضـوی 

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع 
رزمایش  در  گفت:  رضــوی  خراسان  برق  نیروی 
هشت  شرکت  این  عملیاتی  نیروهای  جهادی 
هزار و 89۰ متر از شبکه سیم مسی از شبکه برق استان در 

اقدامی فراگیر تبدیل به کابل خودنگهدار شد.
خراسان  برق  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابــط  گــزارش  به 
رضوی، »سید جواد رضایی« افزود: این رزمایش همزمان با 
هفته بسیج با شعار »بسیج خدمتگزار ملت« سوم آذرماه در 

29 مدیریت برق شهرستان های استان برگزار شد.
وی اظهار داشت: در این اقدام فراگیر که در ادامه اقدامات 
برق  شبکه  پــایــداری  و  بهسازی  راســتــای  در  و  قبل  جهادی 
نــیــروی اجــرایــی و تکنسین در  بــود، ۱8۱  بــرنــامــه ریــزی شــده 
قالب ۴7 اکیپ اجرایی، عملیات تبدیل سیم مسی به کابل 

خودنگهدار را انجام دادند.

نشست کمیته کابل خودنگهدار شرکت توزیع برق 
خراسان رضوی به میزبانی باخرز برگزارشد

حضور  بــا  خــودنــگــهــدار  کــابــل  کمیته  نشست 
برق  نــیــروی  تــوزیــع  ایــن کمیته شرکت  اعــضــای 
باخرز  بــرق  مدیریت  در محل  رضــوی  خــراســان 

برگزار شد.
خراسان  برق  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابــط  گــزارش  به 
گــفــت: شبکه  ایـــن نشست  ــاخــرز در  ب بـــرق  ــوی، مــدیــر  رضــ
سیمی ۱2 روستای این شهرستان به طور کامل تبدیل به کابل 

خودنگهدار شده است.
»محسن زنده دل« افزود: روستاهایی که طرح هادی در آن ها 
از نظر بعد مسافت نسبت به مرکز شهرستان  اجرا شده و 
قرار  برق  در معرض سرقت سیم های  بیشتر  دورتر هستند، 

دارند لذا در اولویت تبدیل به کابل قرار گرفته اند.
ــظــارت شرکت  ن و  مهندسی  مــعــاون  ــور«،  ــ پ کــریــم  »حــســن 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 
شبکه های توزیع در خدمت مردم بوده و باید به صرفه و صالح 
شرکت و مردم کار تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار را 

با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.
را  خــود  پیشنهادهای  و  نظرها  پیمانکاران  نشست  ایــن  در 

خودنگهدار  کابل  کمیته  اعضای  از  یک  هر  و  کردند  اعــالم 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نظرات خود را عنوان 
بخشیدن  سرعت  برای  خوبی  تصمیمات  همچنین  نمودند، 
به روند اجرای طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار 

اتخاذ شد.
قبل از برگزاری این نشست، اعضای کمیته کابل خودنگهدار 
باخرز  این طرح در  ابــزار گروهی و فردی  و  از وسایل  شرکت 
دیدن کردند و آن ها را از نزدیک بررسی نمودند، اعضای این 
داشتند  نشستی  نیز  باخرز  برق  مدیریت  کارکنان  با  کمیته 
را  کارها  در  بهتر  وری  بهره  و  ارتقا  برای  بهبود  قابل  نکات  و 

متذکر شدند.
آنان به محل کارگروه های پیمانکار تبدیل شبکه در مجتمع 
را  کــار  نحوه  نزدیک  از  و  رفتند  باخرز  شهر  در سطح  شفق 
مشاهده کرده و نکات کلیدی و ایمنی کار را مورد تاکید قرار 
شهرآئینی،  انبیائی،  پــور،  کریم  اسماعیلی،  آقــایــان  دادنـــد. 
کابل  کمیته  اعضای  باقری  و  دیباج  نیت،  احمدی  گلشن، 
ــرق خــراســان رضـــوی را  خــودنــگــهــدار شــرکــت تــوزیــع نــیــروی ب

تشکیل می دهند.


