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انعکاس تالش همه است 

برای خاص بودن

مهـنـدس محسـن ذبیحـی مـدیـر عامـل شـرکت تـوزیع نیـروی برق خراسـان رضـوی:
نیروی انسانی این شرکت افرادی با تجربه و در عین حال جوان هستند که ظرفیت خوبی 
برای مجموعه به شمار می روند، لذا انتظار کسب موفقیت های بیشتر را از آن داریم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: کسب 
در جشنواره  متوالی  برای سومین سال  این شرکت  رتبه نخست 
شهید رجایی استان نتیجه تالش گروهی است که همه مدیران و 

کارکنان پیمانی، امانی و پیمانکاران در حصول آن نقش داشته اند.
مهندس  رضــوی،  خراسان  بــرق  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابــط  گــزارش  به 
محسن ذبیحی در نشست هماهنگی مدیران این شرکت در نیشابور با اشاره 
به برنامه استراتژیک شرکت، آن را برنامه ای با چارچوب کامل در قالب اهداف 
برنامه مسیر کسب  این  با  بیان کرد: شما  و مسیرها و نتایج مشخص ذکر و 
غــرور  و  منزلت  شخصیت،  چشیده اید،  را  آن  طعم  و  می دانید  را  موفقیت 
این جایگاه عقب نشینی  از  به راحتی  و  سازمانی در وجود شما متبلور شده 
نخواهید کرد، از سوی دیگر نیروی انسانی این شرکت افرادی با تجربه و در عین 
حال جوان هستند که ظرفیت خوبی برای مجموعه به شمار می روند، لذا انتظار 

کسب موفقیت های بیشتر را از آن داریم.

برق خراسان رضوی  نیروی  توزیع  در شرکت  فرهنگ سازمانی  به موضوع  وی 
این شرکت  از سال گذشته در  این موضوع  تبیین  و  ترویج  بیان کرد:  و  اشــاره 
آغاز شده، اما فرهنگ مقوله ای است که تحقق و ترویج آن زمان بر و نیازمند 
تکرار و مشارکت افراد است و البته بار اصلی این تغییر نیز بر دوش مدیران 
این مجموعه بوده، زیرا آنان باید تغییر را از خود شروع کرده و به کل مجموعه 

تسری دهند.
مهندس ذبیحی توجه به فرهنگ سازمانی را در قالب احترام به کارکنان، نقش 
پدرانه و محوری مدیر و ارجحیت دادن روابط انسانی بر روابط کاری در مجموعه، 
ایجاد صمیمت و همدلی بین کارکنان و به رسمیت شناختن همه آنان با هر نوع 
قرارداد یا پیمان کاری، انجام کار گروهی و در نظر گرفتن همکاران به عنوان اعضای 
خانواده، اجتناب مدیران از برخوردهای دوگانه با همکاران دانست و گفت: شرایط 
شرکت در حوزه نیروی انسانی اعم از نیروهای پیمانی یا شرکت های پیمانی بهتر 
ادامه درصفحه3 از سال گذشته است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد.  

موفقیت های متوالی شرکت توزیع برق خراسان 
رضوی نتیجه کارگروهی کارکنان است

دریافت جـایـزه ملی 
ایجاد نیروگاه های 
خورشیدی حمایتی 
توسط شرکت توزیع 
برق خراسان رضوی
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موفقیت های متوالی شرکت توزیع برق
خراسان رضوی نتیجه کارگروهی کارکنان است

برق خراسان رضوی موفق  نیروی  توزیع  شرکت 
ــافــت جــایــزه مــلــی احــــداث نــیــروگــاه هــای  بــه دری
کمیته  مــددجــویــان  بـــرای  حمایتی  خــورشــیــدی 

امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی شد.
به گزارش روابط عمومی، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع 
ــرق خــراســان رضـــوی بــا اعـــالم ایــن خبر گــفــت: این  نــیــروی ب
نیروگاهی  واحد سامانه  شرکت در سال گذشته حدود 4۰۰ 
خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

بهزیستی نصب کرد.
بازرگانی  اتاق  توسط  که  ارزیابی  افــزود: طبق  مرزبانی  مهدی 
ایران انجام شد، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی رتبه 
در  حمایتی  خورشیدی  نیروگاه های  نصب  زمینه  در  را  برتر 
کشور بدست آورده است. مدیر بازار برق شرکت توزیع نیروی 
نیروگاه  هفت  و  یکهزار  تاکنون  گفت:  رضــوی  خراسان  برق 
محدوده  در  مــگــاوات   8.۲ ظرفیت  به  انشعابی  خورشیدی 
عملیاتی شرکت، در استان نصب شده است که از این تعداد 
سهمیه  کــرد:  بیان  وی  اســت.  حمایتی  سامانه   48۰ حــدود 
امسال شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برای نصب 
نیروگاه خورشیدی ۲ هزار و 5۰۰ سامانه است و تاکنون 6 هزار 

و 5۰۰ نفر برای این بخش ثبت نام کرده اند.

ادامه از صفحه 1
با  رضــوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
لزوم  مالی،  منابع  در  موجود  محدودیت های  به  اشــاره 
داشتن برنامه برای تامین منابع، شتاب دهی به برنامه 
ریزی برای تدوین بودجه سال آینده را مورد تاکید قرار داد.
از  برخی  تغییر  به  اشــاره  با  ادامــه  در  ذبیحی  مهندس 
جشنواره  برای  اجرایی  دستگاه های  ارزیابی  مولفه های 
ریزی  برنامه  لــزوم  و  استان  رجایی  شهید  آینده  ســال 
مطالبات،  وصــول  بــرای  بیشتر  تــالش  مهم،  ایــن  بــرای 
حوزه  در  اعتبارات  موقع  به  بــرای جذب  برنامه ریزی  بر 

طرح ها و پروژه های اجرایی تاکید کرد.
وی طرح بزرگ تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار را 
در زمره طرح های اولویت دار شرکت توزیع برق خراسان 
رضـــوی دانــســت و گــفــت: هــر چــقــدر ســرعــت و شتاب 
بیشتری به اجرای این طرح در سطح شهرستان ها داده 
سیم های  احتمالی  سرقت های  محل  از  شرکت  شــود، 
مسی خسارت کمتری متحمل می شود، لذا باید همت 

همه مدیران اجرای این طرح در شهرستان ها باشد.
رضوی  خــراســان  بــرق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 

را  اندازه گیری و کنترل پذیری آن  لوازم  هوشمندسازی 
از دیگر موضوعات اولویت دار شرکت برشمرد و افزود: 
خوشبختانه امسال با برنامه ریزی انجام گرفته و بهره 
پیک  تقریبا  اجــرایــی  بــخــش هــای  همه  تـــوان  از  گــیــری 
تابستان را با کمترین چالش پشت سر گذاشتیم و باید 
شرایط به گونه ای فراهم شود که پیک بار تابستان سال 

آینده بهتر مدیریت شود.
مهندس ذبیحی با بیان اینکه طی یکسال گذشته هیچ 
حادثه جدی برای کارکنان بخش اجرایی رخ نداده است، 
افزود: با این حال همواره باید مدیریت HSE و توجه به 

مقوله های ایمنی و سالمت مورد توجه قرار گیرد.
شایان ذکر است پیش از سخنان مهندس ذبیحی، مدیر 
روند  از  مختصری  گــزارش  اداری  تحول  و  توسعه  دفتر 
در جشنواره شهید  اجرایی  دستگاه های  ارزیابی  اجرای 
عمومی و  بخش های  در  شــده  کسب  نــمــرات  و  رجــایــی 
اختصاصی ارایه کرد و به دنبال آن تعدادی از همکاران 
که بیشترین نقش در تهیه و جمع آوری مستندات و 
کسب رتبه اول داشتند و همچنین سه مدیریت برتر در 

RCA CUP مورد تقدیر قرار گرفتند.

دریافت جایزه ملی ایجاد 
نیروگـاه های خورشیـدی 
حـمــایـتـی تـوسـط شـرکت 
توزیع برق خراسان رضوی
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غیرعامل،  پدافند  روز  مـــاه،  آبـــان  هشتم  بــا  همزمان 
بــکــاری مولدین  ــاده  آمـ و کنترل  ــرق  ب رزمــایــش »قــطــع 
حضور  با  کشور  سراسر  با  همزمان  مشترکین«  بــرق 
سید هادی طباطبایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
و هاشم جنگی مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی 

در محل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.
برق  نــیــروی  تــوزیــع  عامل شرکت  مدیر  عمومی،  روابـــط  گـــزارش  بــه 
خراسان رضوی در این رزمایش که با رمز »یا علی ابن موسی الرضا« 
حساس  نقطه   ۲11 اینک  هم  گفت:  شد،  برگزار  کشور  سراسر  در 
به  مجهز  استان  در  شرکت  ایــن  پوشش  زیــر  منطقه  در  حیاتی  و 
در  تاکنون  که  اســت  مطلوب  عملکرد  با  بــرق  اضــطــراری  مولدهای 

مانورهای داخلی این نهاد شرکت کرده اند.
خراسان  در  شهرستان   31 اینکه  بیان  با  ذبیحی  محسن  مهندس 
در  برق  اضطراری  مولد  دارای  مرکز  افــزود: سه  دارد،  وجــود  رضــوی 

استان از سوی توانیر برای شرکت در مانور امروز انتخاب شدند که از 
این تعداد دو مرکز عملکرد خوبی داشتند.

وی اظهار داشت: افزون بر این 6۲ مرکز حساس و مهم داخلی دیگر 
به انتخاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مانور امروز 
شرکت کردند اما مراقبت های الزم از آن ها انجام گرفت که اگر فاقد 
مولد اضطراری برق بودند یا مولدشان وارد مدار نشد، به سرعت برق 

آن ها وصل شود تا اختاللی در عملکردشان بوجود نیاید.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: از آبانماه 
آماده  کنترل  و  برق  مانور »قطع  از  مرحله  دو  تاکنون  سال گذشته 
برگزار  این شرکت  استان توسط  برق مشترکین« در  بکاری مولدین 
مانورها  این  در  اضطراری  مولد  دارای  حساس  مرکز   ۲73 که  شده 
مرکز   ۲11 و  ناکافی  عملکرد  مرکز   56 تعداد  این  از  کردند،  شرکت 
عملکرد مطلوب داشتند، 6 مرکز نیز فاقد مولد اضطراری برق بودند.
مهندس ذبیحی افزود: براساس بررسی های انجام گرفته باید تعداد 

مراکز حساس و مهم دارای مولد اضطراری برق در منطقه زیر پوشش 
شرکت توزیع برق خراسان رضوی به 9۰۰ مرکز افزایش یابد.

این  در  نیز  رضــوی  خراسان  استانداری  غیرعامل  پدافند  کل  مدیر 
رزمایش لزوم نصب دیزل ژنراتورها در همه مراکز حساس و حیاتی 
استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این راستا تجهیز بیمارستانها 
به مولدین اضطراری برق در اولویت قرار گرفته که استاندار نیز بر 
اینکه  به  اشــاره  با  اند. هاشم جنگی  داشته  زیــادی  تاکید  مهم  این 
افزود:  99 درصد زندگی روزمــره کنونی مردم به برق وابسته است، 
مشکالت خراسان رضوی در حوزه زیرساخت ها باید شناسایی و حل 
شود که در این راستا رویکرد برنامه های پدافند غیرعامل نیز تغییر 
پدافند غیرعامل خراسان  بزودی شورای  کرد:  بیان  کرده است. وی 
موثر  گام های  برداشتن  به  نسبت  آن  در  که  می شود  برگزار  رضوی 
عامل  غیر  پدافند  موضوعات  در  بویژه  زیرساخت ها  توسعه  بــرای 

برنامه ریزی و تصمیم گیری خواهد شد. 

رزمـایش قطع برق
وکنترل آماده بکاری 
مولدین مشترکین 
درخراسان رضوی 

برگزارشد

از آبانماه سال گذشته تاکنون دو مرحله از مانور »قطع برق و کنترل آماده بکاری مولدین برق مشترکین« در استان 
توسط این شرکت برگزار شده که ۲۷۳ مرکز حساس دارای مولد اضطراری در این مانورها شرکت کردند از این 
تعداد ۵۶ مرکز عملکرد ناکافی و ۲۱۱ مرکز عملکرد مطلوب داشتند، ۶ مرکز نیز فاقد مولد اضطراری برق بودند.
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نظارت عالیه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
بهداشت  ایمنی،  حوزه  در  نیرو  وزارت  ارزیابان  توسط 

حرفه ای و محیط زیست در حال انجام است.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابــط عمومی شرکت  گــزارش  به 
سرپرست دفتر HSE شرکت توانیر که سرتیم این گروه ارزیابی است 
در نشست افتتاحیه ارزیابی گفت: ستاد نظارت عالیه بر HSE در 
زمینه  این  در  نیز  مربوطه  دستورالعمل های  و  شده  تشکیل  توانیر 
به  نسبت  توانیر  به حساسیت های  توجه  با  که  اســت  شــده  ابــالغ 
در  مزبور  عالیه  نظارت  کشور،  سراسر  در  بــرق  توزیع  شرکت های 

استان ها آغاز شده است.
برق  نیروی  توزیع  افــزود: خوشبختانه شرکت  دلیانی  زهرا  مهندس 
خراسان رضوی جزو شرکت های موفق در رعایت الزامات HSE بوده 
و طی دو سال گذشته هیچ حادثه ای در این استان رخ نداده است 

که نشان از توجه مدیران این شرکت به مسائل ایمنی در کار دارد.
وی اظهار داشــت: حوزه HSE به دلیل نامالیماتی که چه در زمینه 
ساختار و چه سختی های کار دارد، صبوری زیادی را می طلبد و نظارت 
عالیه ای که در این حوزه از سطح شرکت های توزیع برق استان ها آغاز 

شده است ناظر بر ازریابی عملکردها در این خصوص است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در 
این نشست گفت: یکی از ظرفیت های خوب این شرکت بهره مندی 

از نیروی انسانی متخصص و کارآمد است به طوری که این شرکت 
رتبه نخست جشنواره شهید رجایی استان  برای سه سال متوالی 
را در خصوص ارزیابی عملکرد در بین 58 دستگاه اجرایی بدست 
آورده است. دکتر علیرضا خدابنده افزود: در راستای عمل به نقشه 
تالش  همواره  رضــوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  استراتژی 
شده تا سیستم ها در هر بخش با توجه به رویکردها و موضوعات 
ارتقا  اســت،  شده  تعریف  برق  در صنعت  که  جدیدی  استراتژیک 

یافته یا مورد بازنگری قرار گیرد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: 
در چشم انداز این شرکت، سه مقوله »خدمت رسانی، ارتقای بهره 
وری و صیانت از نیروی انسانی« مدنظر قرار گرفته است که در این 
راستا استقرار سیستم های مدیریتی مناسب در هر بخش به تحقق 
به  انسانی  را در حوزه منابع  بروز حــوادث  و  این شعار کمک کرده 

شدت کاهش داده است.
مشترکین،  خدمات  حــوزه  در  نیروها  ساماندهی  خدابنده،  دکتر 
احیای کارگزاری های خدمات مشترکین، توجه ویژه به حقوق و مزایای 
نیروهای دائم و پیمانکاری و نظارت 1۰۰ درصدی بر پرداختی ها در 
این زمینه و توسعه نقاط اتوماسیونی را از اقدامات ویژه شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی در ارتقای شاخص های عملیاتی برشمرد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان 

رضوی نیز در این نشست گفت: ارزیابی وضعیت بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست جزو اهــداف این شرکت به شمار مــی رود و تالش 
در  حــوادث  کاهش  راستای  در  مدیریتی  ایــن سیستم  اســت  شــده 

شرکت نهادینه شود.
با  بــرق خــراســان رضــوی  نیروی  توزیع  افـــزود: شرکت  اســدی  احمد 
برخورداری از 45 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و شبکه فشار 
ضعیف، طوالنی ترین شبکه برق کشور را داراست و همچنین ۲9 

مدیریت برق را در سطح شهرستان های استان زیر پوشش دارد.
وی بیان کرد: گستره وسیع شبکه برق خراسان رضوی و پهناور بودن 
استان، توجه بیشتر به مسائل ایمنی را ضروری کرده است. از این 
حیث ساالنه همایش علمی – تخصصی HSE در شرکت توزیع برق 
استان برگزار می شود تا بتوان برای کاهش خطرات برنامه ریزی کرده 

و شاخص های ایمنی را ارتقا داد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
و  بهداشت  ایمنی،  مدیریت  سیستم  گواهینامه  کسب  به  رضــوی 
محیط زیست در سال گذشته اشاره و بیان کرد: کسب این گواهینامه 
الزامات HSE در کارها را مشخص کرده اما هدف اصلی ترویج فرهنگ 
این بخش بوده است.شایان ذکر است نظارت عالیه شرکت توزیع 
 HSE نیروی برق خراسان رضوی توسط ارزیابان وزارت نیرو در حوزه

طی روزهای ۲4 و ۲5 آبانماه در حال انجام است.

HSE نظارت عالیه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی توسط ارزیابان وزارت نیرو درحوزه
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زیست  محیط  و  ایمنی  بــهــداشــت،  دفــتــر  سرپرست 
همگرا  هدف  توانیر با  دفتر HSE شرکت  گفت:  توانیر 
کردن شرکت های توزیع و برق منطقه ای در فرآیندهای 
با HSE و تبادل دانش و تجربیات آن ها، نظارت عالیه خود  مرتبط 

بر شرکت ها را پس از وقفه ای سه ساله مجددا آغاز کرده است.
برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابــط عمومی شرکت  گــزارش  به 
توانیر  از نظارت عالیه HSE شرکت  افزود: آخرین دوره  زهرا دلیانی 
مربوط به سال 1397 بود که در سطح وسیعی انجام گرفت، دلیل به 
تاخیر افتادن سه ساله این موضوع، شیوع کرونا و محدودیت های 
ارتباطی ناشی از آن بوده، از زمان حضور بنده به عنوان سرپرست 
دفتر HSE و تاکید مهندس »هللا داد« معاون هماهنگی توزیع توانیر 
بر این موضوع، تصمیم بر انجام دوباره نظارت عالیه HSE در سطح 

شرکت های گرفته شده است.
وی بیان کرد: متاسفانه زمانی که نظارت HSE بر شرکت های توزیع 
نیروهای  حساسیت  مــی شــود،  کــم  ای  منطقه  بــرق  شــرکــت هــای  و 
نظارت  لذا  می یابد  کاهش  کار  انجام  در  ایمنی  رعایت  بر  عملیاتی 
عملیاتی  نیروهای  به  مجددا  را  موضوع  ایــن  عالیه HSE اهمیت 
افزایش  موضوع  این  به  نسبت  آنان  تا حساسیت  می کند  گوشزد 

یابد.
گفت:  توانیر  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  دفتر  سرپرست 
ــبــال مــی شــود،  ــیــه HSE دن ــظــارت هــای عــال مــبــحــث مــهــمــی کــه در ن
است  زمینه  این  در  تلخی  تجربه  اگر  بتوان  تا  است  آمــوزی  درس 
عالیه  نظارت  بــرای  راستا  ایــن  در  گذاشت،  اشتراک  به  دوستان  با 
امسال دستورالعملی از سوی توانیر تدوین شده است تا با توجه به 
حساسیت موضوع در شرکت های توزیع، گستردگی آن ها و حوادثی 
برق  و  توزیع  در شرکت های  فوریت  قید  با  نظارت  می دهد،  رخ  که 

منطقه ای انجام گیرد.
دلیانی با اشاره به وجود 16 شرکت برق منطقه ای و 39 شرکت توزیع 
برق در کشور اظهار داشت: نظارت عالیه HSE در شرکت های توزیع 
برق از 15 آبانماه و در شرکت های برق منطقه ای از ۲3 آبانماه گذشته 
آغاز شده است و گروه های دو یا سه نفره از بخش HSE  و بخش 
توزیع  و  ای  منطقه  بــرق  شرکت های  به  توانیر  شرکت  بهره برداری 
که موضوع  استان های مختلف می روند، تالش شده است  در  برق 

نظارت ها در مدت یک ماه و نیم خاتمه یابد.

نظارت  از  را  منطقه ای  بــرق  و  بــرق  توزیع  شرکت های  استقبال  وی 
کارکنان  از  برخی  اذعان  به  بیان کرد:  و  ارزیابی  عالیه HES مطلوب 
شرکت ها، کارها یکنواخت شده بود و این موضوع حساسیت HSE را 
کاهش می داد لذا نظارت عالیه و حضور ناظر خارجی باعث می شود 
که روی نقاط مهم و گلوگاه ها تمرکز بیشتری شود و مواردی که از 
نظارت ها استخراج می گردد به عنوان نکات مهم در این گزارشها به 

شرکت نظارت شونده منعکس شود.
 ،HSE نــظــارت هــای کامل  دور  که  آذرمـــاه   15 تا  کــرد:  اضافه  دلیانی 
ارزیابی و ممیزی ها بر شرکت های توزیع و شرکت های برق منطقه ای 
به پایان می رسد، می توان جمع بندی نهایی در این زمینه داشت تا 

نتیجه خوبی حاصل شود.

کمبودی در تجهیزات ایمنی وجود ندارد
گفت:  توانیر  زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  دفتر  سرپرست 
نیاز  مـــورد  تجهیزات  قیمت  افــزایــش  بــاعــث  ظالمانه  تحریم های 
قابلیت  تجهیزات  عمده  است،  شده  برق  حوزه  عملیاتی  همکاران 
ساخت در داخل کشور را دارند و فقط تجهیزات خط گرم که درصد 

عایقی باالیی دارند، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته است.
وارد مذاکره  برق در کشور  توزیع  اظهار داشت: شرکت های  دلیانی 
با شرکت های دانش بنیان شده اند تا از این طریق بتوانند ساخت 

تجهیزات عایق را وارد مدار تولید کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع تامین تجهیزات برای 
به  را  در تالش هستند موضوع  برق  نیروهای عملیاتی، شرکت های 

براه افتادن مجدد نظارت های عالیه HSE توانیر با هدف همگرا کردن 
شرکت های برق درفرآیندهای ایمنی
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نحوی مدیریت کنند تا تهیه کامل تجهیزات ایمنی برای همکاران در اولویت قرار گیرد.

درگیری های ذهنی، مهم ترین عامل بروز حادثه برای نیروی عملیاتی
سرپرست دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست توانیر گفت: در بروز حوادث برای 
همکاران عملیاتی برق، عوامل مختلفی موثر است، اما مهم ترین عامل، دقت پایین 

ناشی از درگیرهای ذهنی فرد، شناخته می شود.
دلیانی اظهار داشت: بعد از بروز هر حادثه ای در یکی از شرکت های توزیع برق، آن 
حادثه آسیب شناسی شده و زوایای مختلف آن در کارگروه های کمیته حفاظت فنی 
مورد بررسی قرار می گیرد و برای آن راهکارهایی در نظر گرفته می شود، در این راستا 
شرکت های توزیع برق برای مدیریت حوادث خود، درس آموزی دارند و این موضوع 

را در قالب نشست های »TBM« مطرح و دنبال می کنند.
وی اضافه کرد: برای اینکه یک تجربه از حادثه در یک شرکت برق به سایر شرکت ها 
در کشور انتقال یابد، بحث درس آموزی کالن این مهم نیز در نظر گرفته شده است.

لزوم توجه بیشتر به فرهنگ سازی در حوزه ایمنی برق
سرپرست دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت توانیر با اظهار خرسندی 
نسبت به اینکه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی دو سال گذشته هیچ 
حادثه ای نداشته است، گفت: پارسال موارد برق گرفتگی در حوزه مردمی در کشور 
آمار باالیی داشته است که فرهنگ سازی و اطالع رسانی به مردم در زمینه رعایت 

موارد ایمنی اهمیت زیادی پیدا می کند.
وی ادامه داد: در خصوص فرهنگ سازی عمومی برای جلوگیری از حوادث ناشی از 
برق اندکی غفلت شده و نیاز به فعالیت بیشتری در این زمینه است لذا از زمان 
این موضوع  توانیر،  توزیع  به عنوان معاون هماهنگی  حضور مهندس »هللا داد« 

مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
نقش  بــرق  نیروی  توزیع  حــوزه  فرآیندهای  همه  مــوضــوع HSE در  افـــزود:  دلیانی 
آموزی،  درس  حوزه  در  توانیر  مهمی است،  موضوع  اینکه  به  توجه  با  مهمی دارد، 
تعامل با مردم، آموزش و بروزآوری آموزش ها تاکید ویژه ای دارد، زیرا آموزش ها به 

مرور فراموش می شوند و موضوع بروزآوری آن ها بسیار مهم است.
بازآموزی به عنوان یک راهبرد مهم از سوی توانیر پیگیری  وی بیان کرد: موضوع 
می شود و برنامه های مختلفی برای حوزه درس آموزی و ترویج رعایت نکات ایمنی 
در استفاده از برق به عنوان کاالیی که در اختیار مردم گذاشته می شود، پیش بینی 
فضایی  کشور  سراسر  در  برق  توزیع  عمومی شرکت های  روابــط  در  لذا  است  شده 
فراهم خواهد شد تا با ساخت کلیپ ها، توزیع بروشورها، برگزاری همایش ها و تدوین 

برنامه ها بتوان اطالع رسانی در این زمینه را گسترش داد.

بازدید همکاران توزیع برق سمنان از 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

میزبان  جاری  آبانماه  در  رضوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  انسانی شرکت  منابع  معاونت 
برخی از کارکنان حوزه منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق سمنان بود.

این میزبانی که دو  در  برق خراسان رضــوی،  نیروی  توزیع  روابــط عمومی شرکت  گــزارش  به 
روز به طول انجامید، در ابتدا همکاران سمنانی با حضور در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با 

مشخصات کلی شرکت )مختصات جغرافیایی، طول شبکه، تعداد مشترک و… ( آشنا شدند.
رئیس اداره رفاه و درمان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این بازدید، نقشه راه حوزه منابع 
انسانی شرکت و استاندارد 34۰۰۰ را تشریح و همه اقدامات و پروژه های که از سال 1398 تاکنون در این 
مسیر اجرا شده است را به تفصیل تشریح کرد. در ادامه این بازدید، مدیر امور کارکنان شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی نیز به شرح برخی اقدامات شاخصی که طی سه سال اخیر در حوزه های جذب 
نیرو از طریق آزمون استخدامی، اجرای طرح نخبگان دانشگاهی، پروژه الکترونیکی کردن فرآیندهای منابع 

انسانی ERP، ساماندهی و نظارت بر امور پیمانکاران )ساپ( و … پرداخت.
در  را  توضیحاتی  نیز  انسانی شرکت  نیروی  ریزی  برنامه  و  آمــوزش  دفتر  مدیر  مقدسان،  محمدحسین 
خصوص اقدامات شاخص شرکت در حوزه مدیریت استعداد و کانونهای ارزیابی در سال گذشته و در 
حوزه مسابقات مهارت در سال جاری برای همکاران شرکت توزیع برق سمنان ارایه داد. در روز دوم حضور 
همکاران حوزه منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق سمنان، مجتبی رفیعی، مدیر دفتر تمتا بخشی از 
اقدامات ارزشمند شرکت از سال گذشته تاکنون را در حوزه سیستم های مدیریتی از جمله ارزیابی عملکرد 

فردی و سازمانی، تیم های حل مسأله RCA، نظام پیشنهادات، فرهنگ سازمانی و… تشریح کرد. 
جالل عزیزی فر، مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل نیز در جمع همکاران سمنانی به شرح 
بخشی از تغییرات انجام شده در ساختار سازمانی کالن و تفضیلی و طراحی شناسنامه مشاغل جدید 
براساس پست های سازمانی پرداخت. در پایان ضمن حضور میدانی همکاران شرکت توزیع برق سمنان از 
واحد های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، موضوعاتی نظیر نحوه و میزان پرداخت وام به 
همکاران، نحوه اجرای دستورالعمل مساعدت درمانی، نحوه محاسبه پاداش سنوات کارکنان و….به صورت 

ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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مدیریت برق تایباد در بازدید از ساختگاه های نیروگاه خورشیدی رکورد زد 
مدیریت برق تایباد با ثبت ۲15 مورد بازدید روزانه از ساختگاه های نیروگاه های خورشیدی پنج کیلوواتی متقاضیان طرح کرامت خورشید 
در این شهرستان رکورد آن را در خراسان رضوی شکست. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، از آنجا که 
قرار است بزودی اجرای طرح »کرامت خورشید« در تایباد آغاز شود، بازدید اولیه به منظور بررسی وضعیت ساختگاه ها در بخش های مختلف 
از جمله خانه های روستایی انجام شد. بازدید اولیه از ساختگاه های متقاضیان نصب نیروگاه خورشیدی با بهره گیری از 14 گروه عملیاتی و فنی 
در سطح هشت روستای شهرستان تایباد با همکاری نمایندگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، دهیاری ها و اعضای شورای اسالمی روستاها انجام 
شد. طرح کرامت خورشید حسب تقاضای نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، بسیج سازندگی سپاه امام رضا )ع( در ارتباط با ایجاد 

سامانه های خورشیدی برای متقاضیانی که فهرست نام آنان از سوی نهادهای مذکور اعالم شده است، به اجرا درمی آید.

بررسی وضعیت برق رسانی روستاهای باخرز توسط فرماندار
فرماندار باخرز از وضعیت اجرای طرح های برقرسانی در سه روستای »حاجی آباد«، »بزنجرد اسالمی« و »کمرسبز« این شهرستان 

دیدن و وضعیت اجرایی آن را از نزدیک بررسی کرد.
پیگیری  راستای  برق رسانی در  از طرح های  نژاد«  بررسی »عباس حسن  برق خراسان رضوی،  نیروی  توزیع  روابط عمومی شرکت  به گزارش 
اعتبارات ابالغی به ادارات برق انجام گرفت. در این بازدید »محسن زنده دل«، مدیر برق باخرز گزارشی از وضعیت اعتبارات طرح های بهارستان 

)اصالح و بهسازی شبکه های روستایی(، تبدیل سیم به کابل، چاووش، تبصره 15 قانون بودجه ارایه کرد.

حضور مدیر برق باخرز در برنامه رادیویی صبح بخیر خراسان
مدیر برق باخرز در برنامه رادیویی »صبح بخیر خراسان« حضور یافت و گزارشی از عملکرد صنعت برق این شهرستان ارایه داد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مهندس زنده دل در این برنامه وضعیت تخصیص اعتبارات ونحوه 

جذب آن را در راستای بهبود زیرساخت های صنعت برق بویژه در بخش روستایی تشریح کرد.
وی همچنین به شرح مواردی از جمله صرف ۲5 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات طرح بهارستان برای اصالح و بهسازی شبکه روستایی باخرز، 
هوشمندسازی همه کنتورهای مشترکین پرمصرف به عنوان نخستین شهرستان خراسان رضوی در این زمینه، صرفه جویی در بخش تلفات 
شبکه با تعویض بیش از سه هزار کنتور در سه سال گذشته پرداخت. مدیر برق باخرز در این برنامه اضافه کرد: پاسخگویی مناسب و به موقع 
به مطالبات مردمی در راستای نقشه استراتژی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شده است که این شرکت برای سومین سال 

متوالی در ارزیابی جشنواره شهید رجایی استان مقام برتر را در بین 5۲ دستگاه اجرایی در سطح استان کسب کند.

بازدید مدیر برق مه والت از روند اجرای طرح های برق رسانی
مدیر برق مه والت در بازدید روزانه خود از عملیات اجرایی طرح های برق رسانی در این شهرستان، از برخی آن ها دیدن و نحوه اجرایش 

را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مهندس روحی در این بازدید به صورت ویژه طرح تبدیل شبکه سیم مسی 
به کابل خودنگهدار روستای »گلستان« از توابع مه والت را بررسی کرد و نحوه صحیح اجرای کابل کشی استاندارد و لزوم کنترل پایه ها قبل 
از صعود سیمبانان را مورد تاکید قرار داد. پس از این بازدید، نشست بررسی طرح های برق رسانی شهرستان مه والت شامل تبدیل شبکه 
سیم مسی به کابل خودنگهدار، تبصره 15 قانون بودجه، بهارستان )اصالح و بهسازی شبکه روستایی( با حضور مدیر برق این شهرستان و 
نماینده ویژه حوزه هماهنگی برق شرق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برگزار شد. شایان ذکر است؛ کمبود کابل خودنگهدار همچنان 

اصلی ترین عامل کندی پیشرفت اجرای طرح تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار به شمار می رود.
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حضور قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در خلیل آباد
نشست مشترکی با حضور قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و مسئوالن بخش های مختلف مدیریت برق 
خلیل آباد و مدیریت برق بردسکن در محل مدیریت برق خلیل آباد برگزار شد. در این نشست مهندس علیرضا خدابنده بر شتاب 
بخشی به تکمیل اجرای طرح بهارستان )اصالح و بهسازی شبکه روستایی( و تبدیل شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار، پیگیری مجدانه 
برای وصول مطالبات، کاهش تلفات برق و پروژه های بند »د« تبصره 15 قانون بودجه تاکید کرد. شرح مسائل و چالش های مدیریت های برق 
خلیل آباد و بردسکن توسط مسئوالن آن ها از دیگر موضوعات این نشست بود که بیشتر درخواستهای مدیریتهای برق شهرستان ها با قول 
مساعدت قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همراه شد. همزمان با هفته پدافند غیرعامل، سه نشست تخصصی با موضوعاتی 
از جمله »پدافند غیرعامل«، »پدافند سایبری« و سایر موارد با حضور کارشناسان نیروی انتظامی و سپاه و همچنین مدیر برق خلیل آباد در 
محل این مدیریت برگزار شد. نشست روانشناختی با موضوع »فرزندآوری و صیانت از جمعیت« با حضور مشاوران مرکز بهداشت، همکاران 

مدیریت برق، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان با همکاری بنیاد شهید در محل مدیریت برق خلیل آباد برگزار شد.

بررسی پیاده سازی نظام آراستگی ۵S+۱در چناران و تربت حیدریه
مهندس زنده دل، مسئول پیاده سازی نظام آراستگی 5s+1 و نماینده مجری کارگزاری های برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
از نحوه اجرای طرح 5s+1 در حوزه های مربوطه در مدیریت های برق تربت حیدریه و چناران بازدید کرد و وضعیت آن ها را از نزدیک 
مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، این بررسی با هدف استقرار 1۰۰ درصدی نظام 5S+1در 
حوزه های انبار، انبارک و خودروهای دو شهرستان چناران و تربت حیدریه انجام گرفت. مسئول پیاده سازی نظام آراستگی 5s+1 از انبار، انبار 
روباز، همه انبارک ها و چند نمونه از خودروها بازدید به عمل آورد که ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، اقدامات مورد نیاز جهت تکمیل 
طرح 5s+1 را به مسئوالن هر حوزه ابالغ نمود. پس از بازدید نیز نشستی با حضور مدیران برق شهرستان های مزبور، روسای ادارات مربوطه 
و کارگزار مشترکین شهرستان ها برگزار شد که در آن همه نکات قابل بهبود در حوزه ها و همچنین ساختمان اداری مورد تاکید قرار گرفت و 

تصمیماتی در خصوص اختصاص فضای کافی به منظور استقرار انبارک های کارگزاری اتخاذ شد.

سرقت ۳۷۰ متر از شبکه سیمی برق و خاموشی روستایی در تربت حیدریه
سرقت 37۰ متر از شبکه سیمی برق در روستای »آب باریک سفلی« منجر به بی برق شدن و خاموشی مشترکین آن روستا شد. به 
گزارش روابط عمومی، همکاران گروه تعمیرات فشار ضعیف و تعمیرات زمینی حوزه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار مدیریت 

برق تربت حیدریه، نسبت به کابل کشی خودنگهدار شبکه سرقتی مزبور اقدام کردند.

سرقت 4۵۰ متر شبکه سیمی در تربت حیدریه
45۰ متر از شبکه سیم مسی واقع در روستای »حصار« از توابع بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه به سرقت رفت و موجب 
اداره  از  تبدیل شبکه  گروه  راستا  این  در  برق خراسان رضــوی،  نیروی  توزیع  روابــط عمومی شرکت  گــزارش  به  روستا شد.  خاموشی 
بهره برداری مدیریت برق تربت حیدریه به روستای مزبور اعزام شدند. گروه اعزامی نسبت به تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در 

محلی که سرقت انجام گرفته بود، اقدام کردند.
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برگزاری چهار دوره آموزشی در مدیریت برق رشتخوار
چهار دوره آموزشی- تخصصی ویژه کارکنان مدیریت برق شهرستان رشتخوار در آبانماه جاری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی، این چهار دوره آموزشی شامل دوره باز آموزی هشت ساعته »خط گرم فشار ضعیف«، دوره بازآموزی 
16 ساعته »صعود و فرود، حمل و دپوی تیرهای گرد«، دوره آموزشی هشت ساعته قطع و وصل »cut out فیوز«، دوره آموزشی 139 ساعته 
»فن ورز شبکه هوایی« ویژه شرکت های پیمانکاری، دوره آموزشی 16 ساعته »آیین نامه تکمیلی و تعرفه های برق« در مدیریت برق رشتخوار 

برگزار و در پایان دوره به کارآموزان گواهینامه اعطا شد.

بررسی وضعیت رفاهی و درمانی کارکنان برق داورزن، جغتای و تربت جام
با حضور مهندس سید ناصرالدین، کارشناس اداره رفاه و درمان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، وضعیت رفاهی و درمانی 
کارکنان دو مدیریت برق شهرستان های داورزن و جغتای بررسی شد. به گزارش روابط عمومی، همچنین نشست آموزشی، پرسش 
و پاسخ و رفع ابهامات در خصوص بیمه تکمیلی درمان )بیمه رازی( و رفاه همکاران امانی و پیمانکار شهرستان داورزن با حضور مهندس 
سیدناصرالدین در محل مدیریت های جغتای و داورزن برگزار شد. با حضور مهندس مقیسه، رئیس اداره امور رفاه و درمان شهرستان تربت 
جام به همراه یک کارشناس از شرکت بیمه رازی، وضعیت امور رفاهی و درمانی کارکنان آن مدیریت بررسی شد. همچنین آنان نشست 
آموزشی و پرسش و پاسخ با کارکنان به منظور رفع ابهامات برگزار کردند و دیداری با یکی از کارکنان بازنشسته مدیریت برق تربت جام داشتند، 

ضمن اینکه با مراجعه به مراکز درمانی تربت جام نسبت به انعقاد قرارداد با آن ها اقدام نمودند.

بررسی وضعیت GIS شهرستان زبرخان
وضعیت GIS مدیریت برق شهرستان زبرخان با حضور مدیر و کارشناسان دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی 
نشستی در محل این مدیریت بررسی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این نشست که مدیر، 
مسئوالن ادارات، ناظرین مهندسی، امور بهره برداری و مشترکین مدیریت برق زبرخان حضور داشتند، شیوه استفاده از نرم افزارهای GIS به 
کارشناسان آموزش داده شد. در پایان نشست نیز مهندس یوسفی فر، مدیر دفتر GIS شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به سواالت 

حاضرین پاسخ داد و بر استفاده حداکثری همکاران از این نرم افزار تاکید کرد.

پاسخگویی مدیر برق رشتخوار به مطالبات مردم
مدیر برق رشتخوار به همراه سایر مسئوالن این شهرستان در دهگردشی و دیدار حجت االسالم احمدپور، نماینده مردم خواف و 
روابط  گزارش  به  داد.  پاسخ  و مطالبات مردم  به مشکالت  آباد جنگل  روستای جنت  اهالی  در مجلس شورای اسالمی با  رشتخوار 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این برنامه دهگردشی، حسین باهوش، فرماندار رشتخوار و جمعی از مسئوالن دستگاه های 
اجرایی و خدماتی با اهالی خونگرم روستای جنت آباد جنگل دیدار کردند. عضو شورای اسالمی جنت آباد به عنوان نماینده مردم، مسائل و 
مشکالت بخش و روستای مذکور را مطرح و خواستار رسیدگی مسئوالن به این مشکالت شد. در ادامه نیز مسئوالن حاضر از جمله مهندس 

»احمد احمدی« مدیر برق رشتخوار به مطالبات و درخواست های مردمی پاسخ دادند.
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دیدار رئیس اداره برق ششتمد با رئیس حوزه قضایی شهرستان
روابط  گــزارش  به  کــرد.  دیــدار  قضایی شهرستان  حــوزه  رئیس  با  اداره  این  بهره برداری  همراه مسئول  به  برق ششتمد  اداره  رئیس 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در دیدار مهندس حمید خسروی با آقای روح هللا نجم آبادی بر لزوم همکاری و 

هماهنگی بین دو اداره جهت تکریم ارباب رجوع و همچنین ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از انرژی برق تاکید شد.

حضور کارکنان برق رشتخوار در رزمایش جهادگران »فاطمی ۲«
کارکنان مدیریت برق رشتخوار به همراه سایر کارکنان دستگاه های اجرایی در رزمایش جهادگران »فاطمی ۲« این شهرستان حضور 
یافتند. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، این رزمایش توسط ناحیه مقاوت بسیج رشتخوار به منظور 
محرومیت زدایی از روستاهای کم برخوردار با محوریت روستای »درریز« برگزار شد. کارکنان مدیریت برق رشتخوار در این رزمایش ضمن 
استقرار میز خدمت برای پاسخ گویی به مشکالت حوزه برق روستائیان، خدمات خود را در بخش های روشنایی معابر، جابجایی و نصب تیر 

نیز به روستای »درریز« ارایه کردند.

بررسی روند اجرایی نظامات 5S+1 و HSE در مدیریت برق چناران
روند اجرایی 5S+1 )نظام آراستگی( و HSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( در مدیریت برق شهرستان چناران مورد بررسی قرار 
گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مهندس مستشار شهیدی، مدیر برق چناران به اتفاق برخی 
از معاونین و مدیران خود در راستای بررسی و تاکید بر امور 5S+1 و HSE بخش هایی از جمله انبار مرکزی شهرستان، انبارک ها، خودروهای 

اتفاقات، محوطه پارکینگ و محیط اداره را بازدید کرد و موارد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری گردهمایی ایمنی در مدیریت برق خواف 
گردهمایی ایمنی با محوریت بررسی خطرهای حوزه های کاری در محل مدیریت برق خواف برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این گردهمایی چهار ساعته همه کارکنان امانی و پیمانی مدیریت برق خواف و شرکت های توسعه 
شبکه مدیریت برق این شهرستان حضور داشتند. مهندس اوالدی، مدیر برق خواف در این گردهمایی نکاتی را در حوزه ایمنی تشریح کرد و 

صالحی، مدیر ایمنی مدیریت برق این شهرستان به بررسی خطرهای مختلف حوزه های کاری کارکنان پرداخت.

معرفی رئیس اداره برق کوهسرخ در جلسه شورای اداری شهرستان
همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان کوهسرخ در مسجد روستای موشک که با حضور فرماندار، امام جمعه و سایر 
مسئولین ادارات همراه بود، مهندس بخت پرور به عنوان اولین رئیس اداره برق معرفی شد. به گزارش روابط عمومی، پس از سخنان 
اداری و تأکید وی بر لزوم همکاری و همراهی مسئولین شهرستان برای سرعت بخشیدن به  کوتاه دکتر خدابنده در جمع اعضای شورای 
استقالل کامل اداره برق، ابالغ مهندس بخت پرور توسط فرماندار به وی اعطا و همچنین از زحمات مهندس بهشتی مدیر برق شهرستان 

کاشمر با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد.
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رئیس اداره برق ششتمد معرفی شد
رئیس اداره برق ششتمد طی مراسمی با حضور قائم مقام مدیرعامل، معاون منابع انسانی و مدیر امور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی و همچنین حسین ایثارگر، فرماندار سبزوار معرفی شد. به گزارش روابط عمومی، در این مراسم دکتر علیرضا خدابنده، 
قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی بر لزوم همکاری و همراهی مسئوالن شهرستان سبزوار برای سرعت بخشیدن 
به استقالل کامل اداره برق تاکید کرد. در پایان این مراسم مهندس »حمید خسروی« به عنوان رئیس اداره برق ششتمد معرفی و از زحمات 

»حسین باعثی« به عنوان سرپرست قبلی این اداره با اهدای لوحی قدردانی شد.

رسیدگی به امور رفاه و درمان کارکنان مدیریت برق بجستان
کارشناس اداره امور درمان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به همراه یکی از کارشناسان بیمه رازی در مدیریت برق شهرستان 
بجستان حضور یافتند و برخی موضوعات مرتبط با درمان و رفاه را برای آنان تبیین و شرایط را بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی، خانم دالوری و خانم فیضی در نشست با کارکنان مدیریت برق بجستان به شرح انواع بیمه های کارکنان، وام های 
اعطایی و کنترل سالمت پرداختند و به سواالت آنان پاسخهای مناسب و کاملی دادند. خانم فیضی، کارشنان بیمه رازی در این نشست نحوه 
استفاده از بیمه درمان و مسائل و موضوعات در این رابطه، نحوه ارسال نسخ درمانی از طریق فضای مجازی و اپلیکیشن بیمه را برای کارکنان مدیریت 
برق شرح داد. خانم دالوری، کارشناس اداره امور رفاه و درمان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز به همراه مهندس مهدی میری، مدیر برق 
بجستان با آقای شهسواری همکار بازنشسته و خانواده وی دیدار و از زحمات وی قدردانی کردند. مراجعه به مراکز درمانی سطح شهرستان جهت 
انعقاد قرارداد با آن ها، ارائه راهنمایی در خصوص استفاده از امکانات رفاهی و درمانی و پیگیری امورات مرتبط با رفاه کارکنان از دیگر برنامه هایی بود 
که با حضور کارشناس اداره امور رفاه و درمان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و کارشناس بیمه رازی در مدیریت برق بجستان انجام گرفت.

قدردانی از کارکنان مدیریت برق رشتخوار
مراسمی با حضور احمد احمدی، مدیر برق رشتخوار به منظور قدردانی از زحمات کارکنان این مدیریت به واسطه کسب موفقیت شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی برای سومین سال متوالی به عنوان دستگاه اجرایی برتر استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این مراسم مهندس احمدی مراتب قدردانی مدیرعامل شرکت را به کارکنان ابالغ و بیانیه فرهنگ سازمانی را 
به عنوان یک اصل و ماموریت مهم برای همکاران تشریح کرد. در پایان این مراسم به پاس قدردانی از زحمات شبانه روزی کارکنان این مدیریت 

از همه همکاران و پیمانکاران با اعطای گل و شیرینی قدردانی شد.

برگزاری نشست کمیته عالی وصول مطالبات در سرخس
نشست کمیته عالی وصول مطالبات در سرخس با حضور مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات، مجری کارگزاری های خدمات 
مشترکین، دبیر کمیته بهبود روش های درآمد و سرپرست ناظران ماموران قرائت شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مدیریت 
برق سرخس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در این نشست موضوعاتی از جمله وضعیت وصول 
به تفکیک تعرفه، بدهکاران باالی یک میلیون تومان در تعرفه خانگی وسایر مصارف، مشترکین فاقد پرداختی تا ابتدای سال 1399، وضعیت 
بسته بیش از 36۰ روز، حجم قرائت ماموران قرائت و اصالح شناسایی، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه حضور همکاران ستادی شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی در سرخس، مهدی شفیعی زاده، مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات و مسعود نژادعبدهللا، مسئول 
پیاده سازی کارگزاری های خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به همراه مهندس حجت پارسادوست، مدیر برق سرخس 

از گروه های عملیاتی نصب و اصالح و سرویس مدیریت برق این شهرستان دیدن کردند.
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تبدیل ۳۶۰ متر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در تربت حیدریه
با تالش همکاران گروه تبدیل شبکه اداره بهره برداری مدیریت برق تربت حیدریه از محل طرح بهارستان )اصالح و بهسازی شبکه 

روستایی( 36۰ متر از شبکه سیم مسی روستای »نوری« از توابع این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

پیشرفت ۷۰ درصدی طرح بهارستان در جوین
طرح بهارستان )بهسازی و اصالح شبکه روستایی( در قالب 15۰ پروژه با اعتبار 43 میلیارد ریال در شهرستان جوین در حال اجرا 
است که تاکنون حدود 7۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، روند 
اجرایی طرح بهارستان در شهرستان مزبور با حضور مهندس شهرآئینی، »مدیر دفتر نظارت و کنترل برنامه و پروژه« و مهندس آشخانه ای، 

»کارشناس مسئول طرح و پروژه« در مدیریت برق جوین بررسی شد.

مناطق کاری مامورین قرائت در مدیریت برق جوین جابه جا شد
در راستای اجرای سیاست های تکلیفی دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و بهبود 
شاخص های قرائت، مناطق کاری مامورین قرائت شهرستان جوین جابه جا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی، به همین منظور، واحد خدمات مشترکین مدیریت برق جوین نشستی با حضور رئیس خدمات مشترکین، مسئول تشخیص 

مصرف و کارگزار این مدیریت با موضوع جابجایی مناطق کاری مامورین قرائت برگزار کرد.

بررسی وضعیت نیروی انسانی مدیریت برق سبزوار
در نشستی با حضور مدیران شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در محل مدیریت برق سبزوار وضعیت نیروی انسانی این مرکز 
مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی، در این نشست دکتر »علیرضا خدابنده« قائم مقام مدیرعامل، مهندس »امیررضا 
قیاسی« معاون منابع انسانی و »سید روح هللا موسوی« مدیر امور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، همچنین مدیر و مسئوالن 

حوزه مدیریت برق شهرستان سبزوار حضور داشتند.

نشست هم اندیشی با کشاورزان بردسکن برای پیشگیری از سرقت
نشست هم اندیشی با کشاورزان بردسکن به منظور پیشگیری از سرقت تجهیزات و ترانسفورماتورهای چاه های کشاورزی در محل 
مدیریت برق این شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، برگزاری این نشست در پی 
سرقتهای انجام گرفته از چاه های کشاورزی بردسکن طی هفته های اخیر و هماهنگی با فرماندهی انتظامی و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
با هدف پیشگیری از سرقت تاسیسات و ترانس های چاه های کشاورزی انجام گرفت. در این نشست ۲۰۰ نفر از نمایندگان صاحبان چاه های 
کشاورزی در دو بخش انابد و شهرآباد از توابع شهرستان بردسکن حضور یافتند. جواد رجبی، مدیر برق بردسکن در این نشست ضمن 
قدردانی از همراهی و همکاری کشاورزان در ایام پیک بار تابستان، نکاتی را به منظور افزایش حفاظت فیزیکی تاسیسات متذکر شد و گفت: 
مسئولیت نگهداری از تجهیزات اختصاصی مطابق با ضوابط بر عهده مشترکین است. در این نشست رئیس پلیس اطالعات و رئیس پلیس 
آگاهی شهرستان بردسکن ضمن تشریح موضوعات حفاظتی، بر نگهداری تاسیسات و ترانس ها توسط مالکین تاکید کردند، همچنین گزارشی 

از اقدامات مدیریت برق این شهرستان به حاضرین ارایه شد.
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معرفی برگزیدگان مسابقات تنیس در مدیریت برق فریمان
همزمان با هفته بسیج، برگزیدگان مسابقات تنیس مدیریت برق فریمان معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان رضوی، در این دوره از مسابقات که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، 1۰ نفر از کارکنان مدیریت برق فریمان حضور یافتند. در 
پایان آقایان حسن میرزایی و سید احمد حسینی به عنوان نفرات اول و دوم این دوره از رقابت ها معرفی شدند. شایان ذکر است، حضور فرزندان 

همکاران در روز برگزاری مسابقه تنیس برای تشویق و دلگرمی پدر خود گوشه ای از صحنه های دیدنی این دوره از رقابت ها بود.

جشن بجستانی ها برای موفقیت شرکت توزیع برق خراسان رضوی
جشنی به منظور کسب رتبه نخست شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برای سومین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی 
استان و قدردانی از کارکنان مدیریت برق بجستان در محل این نهاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در این مراسم پیام سالم 
و تبریک مهندس ذبیحی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی توسط »مهدی میری« مدیر برق بجستان به کارکنان ابالغ و 
از زحمات آنان قدردانی شد. مدیر برق بجستان همچنین در این مراسم توصیه های مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در 
خصوص شاخص های جشنواره شهید رجایی، ایمنی، فرهنگ سازمانی، صیانت از دارایی های شرکت را به کارکنان متذکر شد. در پایان از 

کارکنانی که در مسابقات ورزشی مختلف رتبه برتر را کسب کرده بودند قدردانی و جوایزی به رسم یادبود به آنان اعطا شد.

برگزاری مسابقات ورزشی در مدیریت برق جوین
مسابقه تنیس روی میز و مسابقه شطرنج در محل مدیریت برق جوین با حضور کارکنان آن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی، این دوره از رقابت ها در راستای اشاعه فرهنگ ورزشی و ایجاد نشاط و افزایش سالمت جسمی و روحی 
همکاران با حضور مهندس مجید صادقی، مدیر برق جوین به اجرا درآمد. در پایان این رقابت ها »مرتضی زابلی« در رشته تنیس روی میز و 

مهندس نخعی در رشته شطرنج رتبه های برتر را بدست آوردند و برای حضور در مسابقات استانی این رشته های ورزشی معرفی شدند.

برگزاری آزمون فن ورز شبکه هوایی در سبزوار
آزمون دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی )سیمبانی( با هماهنگی و همکاری اداره آموزش های فنی و حرفه ای سبزوار در محل مدیریت 
برق این شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در مرحله نهایی دوره 139 ساعته فن 
ورز شبکه هوایی، 54 کارآموز جوان و جویای کار حضور یافتند. هدف از برگزاری این دوره تقویت نیروی انسانی و اجرایی پیمانکاران شبکه و 

مدیریت برق شهرستان سبزوار و شهرستان های مجاور است.

روند اجرایی نظامات 5S+1 و HSE در مدیریت برق فیروزه بررسی شد
روند اجرایی 5S+1 )نظام آراستگی( و HSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( در مدیریت برق شهرستان فیروزه مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مهندس رحیمی، مدیر برق فیروزه طی بازدید از انبار مرکزی، انبارک ها، 

خودروهای اتفاقات و عملیات و بخش تعمیرات روند اجرای نظام 5S+1 وHSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( را مورد بررسی قرار داد.
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کشف حدود ۴500 دستگاه غیرمجاز 
استخراج رمزارز در خراسـان رضـوی

مسئول پیگیری رمزارزهای غیرمجاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: از سال 
1398 تاکنون چهار هزار و 59۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز با توان مصرفی 7.5 مگاوات 
و انرژی برق 54.5 میلیون کیلووات ساعت از منطقه زیر پوشش این شرکت کشف و ضبط 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مجتبی حامدی پارسا افزود: این تعداد 

دستگاه از 533 محل از منطقه زیرپوشش این شرکت شناسایی شده است.
وی بیان کرد: از این میزان 39۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز با توان مصرفی 6۰۰ کیلووات و انرژی 
4.5 میلیون کیلووات ساعت از 7۰ محل زیرپوشش شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی مربوط به 

سال جاری بوده است.
و همکاران در خصوص  گزارشات مردم  میزان  را شامل  رمــزارز  در کشفیات  موثر  پارسا عوامل  حامدی 
محل های مشکوک به استخراج رمزارز، اخذ جرایم بازدارنده از متخلفین وفق ضوابط، قیمت رمزارز در 
بازارهای جهانی، همکاری دستگاه قضایی و سازمان های متولی در صدور احکام متناسب و عدم عودت 
دستگاه های غیرمجاز ضبط شده، آگاهی مردم به قوانین مرتبط و مجوزهای الزم، ایجاد بسترهای قانونی 

فعالیت مراکز مجاز استخراج رمزارز ذکر کرد.
وی بیان کرد: در سال جاری بیشترین دستگاه های کشف شده در خراسان رضوی به تفکیک تعرفه مربوط 

به بخش خانگی، سایر مصارف، صنعتی و کشاورزی بوده است.

مسعود ابراهیمی
)گناباد(

یدهللا کوثری
)تایباد(

ابراهیم کاظمی
)تایباد(

سید محمدحسینی          
)نیشابور(

حسن اسماعیل پور 
)نیشابور(

سیاوش میان آبادی
)صالح آباد(

ولی هللا کارگر
)حوزه ستادی(

به  کــه  ــرای همکاران خــدومــی  ب
افتخار بازنشستگی نائل آمدند 
آرزوی سالمتی و بهروزی داریم.

بازنشستگان
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ثالث  ارزیابی شخص  دوره  سومین 
جــایــزه مــلــی مــدیــریــت دارایـــی هـــای 
با حضور معاونین  فیزیکی )مداف( 
و مدیران شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 

در محل ستادی این شرکت برگزار شد.
در آیین آغازین این دوره، قائم مقام مدیرعامل، 
ــزی  ــعــاون بــرنــامــه ری ــعــاون مــنــابــع انــســانــی، م م
ــات، مـــعـــاون بـــهـــره بـــرداری و  ــالعــ و فـــنـــاوری اطــ
دیسپاچینگ و تیم مدیریت دارایی های فیزیکی 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به همراه 
این  مجری  عنوان  به  »پمکو«  شرکت  ارزیــابــان 

رویداد حضور داشتند.
مدیرعامل  مقام  قائم  خدابنده،  علیرضا  دکتر 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این 
آیین سیستم های مدیریتی جدید از جمله نظام 
مدیریت دارایی های فیزیکی را یکی از مهم ترین 
توزیع  روز شرکت های  به  علمی و  مدیریت  ارکان 
برق برشمرد و اقدامات موثر انجام شده از ابتدای 
استقرار مداف را در سطح شرکت قابل قدردانی 

دانست.
ــرداری و  ــهــره ب مهندس احــمــد اســـدی، مــعــاون ب
برق خراسان  نیروی  توزیع  دیسپاچینگ شرکت 
رضوی نیز در این آیین از جمله مهم ترین مزایای 
کارکنان  وری  بــهــره  افــزایــش  را  مـــداف  اســتــقــرار 
به  ارتقای کیفیت خدمت رسانی  و  فنی شرکت 

هموطنان برشمرد.

مجری مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی نیز در این آیین گفت: 
این شرکت برای سومین سال متوالی در هفتمین 
دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت دارایی فیزیکی 

حضور دارد.
ــزود: شــرکــت تــوزیــع نــیــروی برق  ــ نــاصــر نــائــب اف
اســتــراتــژیــک خــود،  در نقشه  ــوی  خــراســان رضـ
خدمت  رسانی شایسته و با کیفیت به ذی نفعان، 
ارتقای بهره  وری و چابکی با استفاده از دانش و 
دارایی ها  و  زیست  محیط  از  صیانت  و  فناوری 
از  را دنبال می کند، در این راستا در دوره پنجم 
پیدا  حضور  فیزیکی  دارایی های  مدیریت  جایزه 

کرد و موفق به کسب تقدیرنامه دو ستاره شد.
وی اظــهــار داشــــت: شــرکــت تــوزیــع نــیــروی بــرق 
خــراســان رضــوی در ســال بعد و در دوره ششم 
مجددا  نیز  فیزیکی  دارایــی هــای  مدیریت  جایزه 
تقویت  راســتــای  در  تــالش  و ضمن  کــرد  شرکت 
نقاط بهبود و رفع نقاط ضعف در حوزه مدیریت 
تندیس  کسب  بــه  مــوفــق  فیزیکی،  دارایـــی هـــای 

برنزین چهار ستاره شد.
شرکت  فیزیکی  دارایــی هــای  مدیریت  کارشناس 
مهم ترین  از  رضــوی  خراسان  بــرق  نیروی  توزیع 
دریافت  را  ملی  ــداد  رویـ ایــن  در  مــزایــای حضور 
دارایــی هــای  مدیریت  بهبود  توصیه های  گــزارش 
مدیریت  وضــعــیــت  مقایسه  امــکــان  فــیــزیــکــی، 
دارایی های فیزیکی با سازمان های مشابه داخلی 

در  ارائــه شده  راداری  نمودار  قالب  در  و خارجی 
بخش های  تالش های  اهمیت  بر  تأکید  گــزارش، 
تعمیرات،  و  نگهداری  در  ویــژه  به  ســازمــان  فنی 

بهره برداری و مهندسی برشمرد.
تفکیک  گــزارش  دریافت  گفت:  پارسا  حسین 
مدیریت  جمله  از  مختلف  جنبه های  در  شده 
در  انسانی  منابع  و  استراتژی  یدکی،  قطعات 
تعالی،  جنبه های  فیزیکی،  دارایی های  مدیریت 
سازمان  افــزارهــای  نرم  عملکرد،  و  کار  مدیریت 
میزان  سالیانه  رصــد  دیگر،  جنبه های  سایر  و 
ــای فــیــزیــکــی در  ــــی هــ پــیــشــرفــت مــدیــریــت دارای
دریافت  و  جایزه  در  مستمر  با حضور  سازمان 
تندیس و تقدیرنامه متناسب با نتایج ارزیابی را 
می توان از دیگر مزایای حضور در رویداد مزبور 

دانست.
مدیریت  ثالث  شخص  ارزیابی  کــرد:  اضافه  وی 
بر  نـــظـــارت  ــکــی در حــــوزه هــــای  ــزی ــی ف دارایـــــــی 
فناوری  انبار،  تعمیرات،  و  نگهداری  بهره برداری، 
تحول  و  مدیریت  توسعه  ارتباطات،  و  اطالعات 
اداری، ایمنی و HSE، امور تدارکات و قراردادها، 
مصاحبه های  انجام  با  انسانی،  منابع  و  آموزش 
ادامــه  حوزه ها  ایــن  مرتبط  مدیران  با  تخصصی 
انبارها و  از اداره هماهنگی  با بازدید  پیدا کرد و 
آزمایشگاه مرکزی کنتور و کالیبراسیون طی مدت 
توزیع  شرکت  تعالی  جلسات  سالن  در  روز  دو 

نیروی برق خراسان رضوی خاتمه یافت.

ســـومـــیـــن دوره 
ارزیابی شخـص 
ثالث جایزه ملی 
مداف درشرکت 
توزیع نیروی برق 
خراسـان رضـوی 

برگزار شد
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و  فروش  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
توزیع  وصول مطالبات شرکت 
ــرق خـــراســـان رضــوی  نــیــروی بـ
ــفــت: مــشــتــرکــیــن کـــم مــصــرف شــهــری و  گ
امسال  گرم  ماه  استان طی چهار  روستایی 
)خرداد تا شهریورماه( مشمول دریافت ۲۰ 
میلیارد و 94۲ میلیون تومان پاداش شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
شفیعی زاده  مهدی  رضـــوی،  خــراســان  بــرق 
افزود: میزان مبلغ کل قبوض این مشترکین 
در مدت مزبور در حوزه شهری ۲4 میلیارد 
روستایی  حــوزه  در  و  تومان  میلیون   3۰۰ و 
که  است  تومان  میلیون   433 و  میلیارد   11
مشترکین شهری مشمول 14 میلیارد و 3۰۰ 

میلیون تومان و مشترکین روستایی مشمول 6 میلیارد و 64۲ میلیون تومان پاداش در قبوض 
خود شدند. وی بیان کرد: پاداش مدیریت مصرف برابر با تعرفه های برق از ابتدای خرداد ماه 
تعرفه خانگی است.  فقط مشمول  و  داشــت  ادامــه  ماه  پایان شهریور  تا  و  آغــاز شده  امسال 
شفیعی زاده افزود: کل مشترکین خانگی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این دوره 
تا پایان شهریور ماه، یک میلیون و 141 هزار و 4۲7 اشتراک است که شامل 681 هزار و 555 

مشترک شهری و 459 هزار و 87۲ مشترک روستایی می شود.
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: 
عنوان  6 قبض تحت  در طول سال صــادر می شود شامل  بــرای مشترکین شهری  که  قبوضی 
قبض ۲ ماهه است، اما برای مشترکین روستایی قبوض چهار ماهه تحت عنوان دوره های زوج 
و دوره های فرد صادر می شود. وی ادامه داد: بر این اساس 7۰5 هزار و 3۲۰ مشترک شهری در 
خراسان رضوی طی دوره چهار ماهه گرم امسال یعنی از خردادماه تا پایان شهریور ماه مشمول 

دریافت پاداش یا تخفیف مدیریت مصرف شده اند.
شفیعی زاده اضافه کرد: تعداد مشترکین روستایی خراسان رضوی که در مدت مزبور مشمول 
این تعداد  از  این تفکیک،  با  پاداش شده اند، شامل ۲39 هزار و 51۰ اشتراک است،  دریافت 
مشترک 1۰۲ هزار و 769 روستایی زوج و 75 هزار و 6۲6 روستایی فرد است و 61 هزار و 151 
روستایی قبض ۲ ماهه دریافت کرده اند. مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: در مجموع طی چهار ماهه گرم امسال میزان مصرف 
برق مشترکین خانگی استان 598 میلیون و 468 هزار و 746 کیلووات ساعت بوده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل که 63۰ میلیون و 933 هزار و 914 کیلووات ساعت بوده، تقریبا میزان 
مصرف 3۲ میلیون کیلووات ساعت کاهش یافته است. شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
با ۲9 مدیریت برق در استان همه شهرستان ها به جز مشهد و طرقبه شاندیز را تحت مدیریت 
خود دارد. الگوی صحیح مصرف برق شامل کسانی می شود که متوسط مصرف ماهیانه آنان در 
ماه های گرم سال 3۰۰ کیلو وات ساعت و کمتر از این میزان و متوسط مصرف برق آنان در ماه های 

سرد سال ۲۰۰ کیلووات ساعت و کمتر از این میزان است.

برگزاری کارگاه های آموزشی 
افکارسنجی و مدیریت ارتباط با 

مشتری در توزیع برق خراسان رضوی
  

گفت:  رضــوی  خــراســان  بــرق  نــیــروی  تــوزیــع  عمومی شرکت  روابـــط  دفتر  مدیر 
کارگاه های آموزشی دیدگاه کاوی مبتنی بر چرخه دمینگ pdca با هدف اصالح 
فرایندها که مهم ترین امر در چرخه افکارسنجی شرکت است، در محل مدیریت 

برق شهرستان ها به صورت منطقه ای در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی، سید مجید آزیز افزود: یکی از مهم ترین اقدامات مرتبط با حوزه 
صیانت از حقوق شهروندی، افکارسنجی و مدیریت ارتباط با ذینفعان است که خوشبختانه 
عالوه بر اینکه تأثیر بسزایی در کسب امتیاز در ارزیابی ها و جشنواره شهید رجایی داشته، 
در سالهای اخیر موجب رشد رضایتمندی مشترکین برق در شاخص های فروش و خدمات 

پس از فروش انشعاب و رفع خاموشی و بهره برداری شده است.
تحت وب سنام  و  برخط  و طراحی سامانه  ایجاد  از  راستا پس  این  در  داشــت:  اظهار  وی 
)سامانه سنجش نظرات و آرا مشترکین( و تشریح موضوع با همکاران درگیر این حوزه، برنامه 
با  ارتباط  بــودن موضوع  و موثر  اهمیت  بیشتر  و تشریح هرچه  بیشتر  آمــوزش  بــرای  ریــزی 
ذینفعان سازمانی در جهت پپیشبرد اهداف منطبق بر نقشه استراتژیک شرکت، با همکاری 

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شد که هم اکنون در حال انجام است.
برق  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  افکار  سنجش  و  مطالعات  کارشناس  حیدری،  علی  سید 
آموزش  و  افکارسنجی  از ظرفیت مشاور  استفاده  زمینه گفت:  این  در  نیز  خراسان رضوی 
سامانه سنام توسط تیم فنی طراح سامانه بهمراه بررسی کارگاهی و مطالعه موردی موضوعات 
و دیدگاه های مثبت و منفی با مشارکت همکاران طی این دوره ها ضمن ایجاد زمینه مناسب 
برای بیان تجربه و یادگیری چند طرفه در خصوص رسیدن به بهترین نوع ارتباط با ذینفعان 
از دیدگاه های مشترکین برق سطح استان، فرصت  واکــاوی شده  و حل و فصل موضوعات 
در  اقــدام اصالحی  به  و رسیدن  برای طرح موضوعات چالشی  ایجاد خــوراک  برای  ای  ویژه 

کارگروه های تدبیر و RCA در مدیریت های برق شهرستان ها ایجاد شده است.

مشترکان کم مصرف برق خراسان رضوی 
20 میلیارد تومان پاداش گرفتند
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فشار  هوایی  شبکه  تعمیرات  آموزشی  دوره  نخستین 
توسط  نــزدیــک  از  فــرمــان  گــرم  بــه روش خــط  متوسط 
همکاری  با  رضــوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
ویژه  مــاه  یک  مــدت  به  مشهد  در  واقــع  خراسان  آموزشی  مجتمع 

کارکنان این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
باره گفت: خدمت رسانی  این  توزیع نیروی برق خراسان رضوی در 
شایسته و با کیفیت به ذی نفعان یکی از شعارهای نقشه استراتژیک 
انــرژی توزیع نشده ضروری  شرکت بوده که برای تحقق آن، کاهش 
است، در این راستا یکی از برنامه های مهم برای کاهش نرخ انرژی 

توزیع نشده با برنامه، توسعه انجام فعالیت های خط گرم است.
حمایت  با  گذشته  ســال  از  داشــت:  اظهار  اســدی  احمد  مهندس 
شخص مــدیــر عــامــل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی بــرق خــراســان رضــوی 
منابع  معاون  توسط  توانیر  شرکت  از  گرفته  صــورت  پیگیری های  و 
انسانی، معاون مالی و پشتیبانی و دفتر نظارت بر بهره برداری، مجوز 
خرید سه دستگاه خودروی باالبر بوم عایق و همچنین مجوز جذب 
1۲ نفر نیروی انسانی به منظور استقرار سه اکیپ امانی خط گرم 

فرمان از نزدیک در سطح شرکت دریافت شد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
رضوی ضمن غنیمت شمردن فرصت خدمت به مردم در حوزه خط 

مورد  را  حــوزه  این  فعالیت های  با  مرتبط  ایمنی  نکات  رعایت  گــرم، 
تأکید قرار داد. مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
را  این دفتر  اهــداف میان مدت در  از  نیز یکی  برق خراسان رضوی 
نظارت بر بهره برداری در حوزه خط گرم، استقرار چهار اکیپ امانی 
از نزدیک ذکر و بیان کرد: نخستین دوره آموزشی  خط گرم فرمان 
خط گرم فرمان از نزدیک با هدف استقرار سه اکیپ امانی در سطح 

شرکت برگزار شد.
گزینش  و  فرآیند مصاحبه  کــرد:  بیان  رضائی  جــواد  مهندس سید 
سال  ابتدای  از  رضــوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  کارکنان 
این  انسانی  نیروی  ریــزی  برنامه  و  آمــوزش  دفتر  با همکاری  جــاری 
شرکت آغاز و تالش شد تا افراد منتخب اکیپهای خط گرم نزدیک از 

بین بهترین نیروهای اجرایی شهرستان ها گزینش شوند.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با همکاری امور تدارکات کلیه ابزار 
برق  نیروی  توزیع  انبار شرکت  تحویل  و  خریداری  نیز  تجهیزات  و 

خراسان رضوی شده است.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  گــرم  خط  عملیات  بر  نظارت  کارشناس 
خراسان رضوی نیز در این باره از حمایت و توجه ویژه مدیر عامل و 

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ به حوزه خط گرم خبر داد.
زمینه  در  که  خوبی  اقــدامــات  با  گفت:  طهماسبی  وحید  مهندس 
اکنون در  اســت،  انجام گرفته  گــرم  ــزارآالت خط  ابـ آمــوزش و خرید 

همه مدیریت های برق شهرستان ها، گروه های خط گرم راه دور فعال 
هستند و عملیات خط گرم نزدیک نیز به صورت پیمانی در سطح 
شرکت در حال اجراست. وی بیان کرد: دوره آموزشی خط گرم فرمان 
مجتمع  همکاری  با  ماه  یک  مدت  به  آبانماه  ابتدای  از  نزدیک  از 
آموزشی خراسان و مدرس مربوطه، مهندس سید محمد رجائی زاده 

از شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان آغاز شده است.
کارشناس نظارت بر عملیات خط گرم شرکت توزیع نیروی برق استان 
خراسان رضوی گفت: در این دوره عالوه بر حضور 16 نفر از کارکنان 
تا مسئولیت  یافتند  نیز حضور  تکنسین مسئول  نفر  شرکت، سه 
نظارت بر گروه های خط گرم نزدیک را در شهرستان عهده دار شوند.
تحویل  و  آمـــوزش  اتــمــام  از  پــس  کــرد:  اضــافــه  مهندس طهماسبی 
در  نزدیک  از  فرمان  گــرم  خط  امانی  اکیپ  سه  باالبر،  خــودروهــای 

شهرستان های سبزوار، نیشابور و تربت جام مستقر شدند.
افزود:  گلبهار  برق شهرستان  مدیر  همکاری  از  قدردانی  وی ضمن 
برنامه ریزی اجرای قسمت عملی دوره و کار با شبکه برقدار با دستور 

کارهای متنوع در گلبهار تدوین شده است.
کارشناس نظارت بر عملیات خط گرم شرکت توزیع نیروی برق استان 
خراسان رضوی گفت: بعد از اتمام این دوره آموزشی، دوره آموزشی 
خراسان  شهرستان های  همه  تکنسین های  ویــژه  گــرم  خط  نظارتی 

رضوی برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی 
تعمیرات شبکه هوایی 
فشار متوسط به روش

خط گرم درخراسان 
رضوی برگزارشد

مهندس احمد اسدی: خدمت رسانی شایسته و با کیفیت به ذی نفعان یکی از شعارهای 
نقشه استراتژیک شرکت بوده که برای تحقق آن، کاهش انرژی توزیع نشده ضروری است.
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برق  نیروی  توزیع  درمــان شرکت  و  رفــاه  اداره  رئیس 
تشریح،  و  تبیین  منظور  به  گفت:  رضــوی  خــراســان 
امــور درمــان و رفــاه همه شرکت در  بازکاوی و کنترل 
استان  تابعه  شهرستان های  برق  مدیریت   15 از  حضوری  بازدید 
از ابتدای مهرماه تاکنون، وضعیت رفاهی و درمانی کارکنان مورد 

بررسی قرار گرفته است.
ــازدیــد مــیــدانــی از  بــه گـــزارش روابـــط عــمــومــی، شیرین دانــایــی، ب
سمت  به  راهکاری  و  سازمان  حیات  و  بقا  عامل  را  شهرستان ها 

افزود: در سفر به شهرستان های  بالندگی آن دانست و  پویایی و 
و  ماهیت  با  ابتدا  در  بازنشسته  و  پیمانی  امانی،  همکاران  مزبور 
مسوولیت  جمله  از  شرکت  بیمه ای  قراردادهای  انــواع  کارکردهای 
حادثه  و  عمر  بیمه  ثالث،  اشخاص  و  کارکنان  مقابل  در  کارفرما 
مصوب کارکنان، بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و بیمه تکمیل 

درمان آشنا شدند.
مدیریت های  کارکنان  بین  در  ادامه حضور  در  داشت:  اظهار  وی 
برق مزبور، دالیل انتخاب شرکت بیمه رازی )مزایا و فرصت ها( در 

وضعیت امور رفاهی و درمانی کارکنان برق 
شهرستان های خراسان رضوی بررسی شد

وزارت  تابعه  برای همه شرکت های  استان  درمــان  شــورای هماهنگی 
نیرو تبیین و تغییرات محتوایی و اجرایی قرارداد بیمه تکمیل درمان 
سال 14۰1- 14۰۲تحت پوشش شرکت بیمه رازی تشریح شد، سپس 
آموزش های الزم به آنان در قالب اپلیکیشن سیناد )ثبت و ارزیابی 

نسخ درمانی( ارایه گردید.
وی بیان کرد: همچنین در این سفرها، کارشناس شرکت بیمه رازی 
درمانگاه ها، مطب  بیمارستانها،  از  اعم  درمانی  مراکز  به  مراجعه  با 
به  نسبت  شهرستان ها  پاراکلینیک  مراکز  و  داروخانه ها  پزشکان، 

مذاکره جهت عقد قرارداد با آن مراکز اقدام نمود.
برق خراسان رضوی  نیروی  توزیع  درمــان شرکت  و  رفــاه  اداره  رئیس 
کاری  گروههای  ــواع  ان بــرای  رفاهی  و  انگیزشی  مــوارد  تشریح  گفت: 
همکاران شرکت از جمله تشریح انواع وام ها و نحوه معرفی همکاران، 
آشنایی با خدمات صندوق خیریه شرکت، نحوه عضویت در صندوق 
مهر  بانک  از  کــارت  کاال  درخواست  نحوه  خراسان،  برق  بازماندگان 
ایران، نحوه پرداخت مساعدتهای درمانی برای بیماران خاص و صعب 
العالج، شرایط پاداش تحصیلی به فرزندان همکاران از دیگر مواردی 

است که در این سفرها برای کارکنان مدیریت های برق تشریح شد.
دانایی ادامه داد: در حاشیه بازدید از شهرستان ها به منظور عیادت 
و سرکشی و دلجویی از همکاران بیمار و همچنین بازنشستگان آن 
مسئول  و  مالی  امــور  اداره  رئیس  بــرق،  مدیر  اتفاق  به  شهرستان، 
پرسنلی مدیریت برق آن شهرستان در منازل مسکونی آنان حضور 

یافتیم.
وی بیان کرد: وضعیت خانه های سازمانی و مهمانسراهای مدیریت های 
و  گرفت  قــرار  بررسی  مــورد  این سفرها  در  نیز  در شهرستان ها  برق 
بازسازی و بهینه  انجام  برای رفع عیوب،  توصیه ها و پیشنهادهایی 
سازی به مدیران محترم برق ارایه شد، پس از پایان یافتن بازدیدها و 
بررسی موارد رفاهی و درمانی کارکنان، نشست جمع بندی وضعیت 
در  تا  گردید  برگزار  مربوطه  برق شهرستان  مدیر  با حضور  کارکنان 
اداره رفاه و درمان  با  نیاز به هماهنگی بیشتر  خصوص مواردی که 

شرکت دارد، تصمیم گیری شود.
رئیس اداره رفاه و درمان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، 
ارسال به موقع افزایش و کاهش الحاقیه نفرات بیمه تکمیل درمان 
و  کنترل  رفاه شهرستان ها،  فرعی  کمیته  موقع  به  برگزاری  کارکنان، 
نظارت بر خانه های سازمانی و رعایت آیین نامه آن ها، اخذ مجوز الزم 
به منظور تمدید یا تغییر نفرات متقاضی برای استفاده از خانه ها، 
راه اندازی و برگزاری گل گشت های خانوادگی، رزرو سالن های ورزشی و 
برگزاری مسابقات درون شهرستانی، پیگیری اثربخش بودن معاینات 
مواردی  از  را  در محل شرکت  پزشک  از  استفاده  و  کارکنان  ادواری 
برشمرد که در نشست های جمع بندی سفر در هر شهرستان مطرح 

و درباره آن تصمیم گیری شده است.
دانایی اضافه کرد: در پایان هر سفر به شهرستان های استان تالش 
شد که با مذاکرات حضوری بعمل آمده در قالب پرسش و پاسخ با 
کارکنان مدیریت برق هر شهرستان، ابهامات و سواالت آنان پاسخ 

داده شود.
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و خــدمــات مشترکین  فـــروش  حـــوزه معاونت  هــمــکــاران 
شرکت های توزیع نیروی برق استان های فارس و خراسان 
شمالی در روزهای پایانی آبانماه با حضور همزمان در محل 
حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در جریان اقدامات 

شاخص معاونت فروش و خدمات مشترکین این شرکت قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت 
بر  »نظارت  دفاتر  مدیران  همراه  به  فارس  استان  برق  نیروی  توزیع 
انــدازه گیری،  لــوازم  بر  خدمات مشترکین، فروش و وصــول، نظارت 
این شرکت در محل حوزه  فاوا، کاهش تلفات و مشاور«  حراست، 

ستادی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی حضور یافتند.
از بخش های مختلف حوزه فروش و خدمات  بازدید  بر  افزون  آنان 
با  برق خراسان رضوی در نشستی  نیروی  توزیع  مشترکین شرکت 
حضور قائم مقام مدیرعامل و معاون فروش و خدمات مشترکین این 
شرکت در جریان فعالیت های شرکت قرار گرفته و مواردی از جمله 

خدمات  کارگزاری  پــالس،  ناب  مشترکین«  خدمات  جامع  نرم افزار 
مشترکین، مرکز پاسخگویی و مرکز پایش فهام، قرائت اندرویدی و 
پردازش تصویر توضیح داده شد. در روز نخست حضور این گروه، 
دهقان«  »مهدی  مهندس  و  مقام  قائم  خدابنده«  »علیرضا  دکتر 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان 
اقدامات  و  فرایندها  تغییر  از  ناشی  دستاوردهای  پیرامون  رضــوی 
مثبت انجام شده به منظور بهبود ارائه خدمات و حصول مطلوب 
شاخص ها توضیحات الزم را ارائه کردند. در روز دوم، اعضای گروه 
مزبور از معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق فارس 
در محل مدیریت برق شهرستان گلبهار حضور یافتند که اقدامات 
مثبت این مدیریت در ارایه خدمات رسانی به مشترکین بسیار مورد 

توجه آنان قرار گرفت.
با حضور  آنان  از مدیریت برق گلبهار،  این گروه  بازدید میدانی  در 
در محل کار ماموران عملیاتی کارگزاری خدمات مشترکین از فرایند 

و  کردند  بازدید  مشترکین  به  دیماندی  و  عــادی  انشعابات  نصب 
به  گرفتند. همچنین  قرار  پذیری مشترکین  کنترل  نحوه  در جریان 
موازات حضور همکاران استان فارس در حوزه ستادی شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی، معاون فروش و خدمات مشترکین استان 
برخی  از  معاونت  این  از دست اندرکاران  و جمعی  خراسان شمالی 
بخش های حوزه ستادی دیدن کردند که توضیحات الزم در خصوص 
رؤیت پذیری و کنترل پذیری مشترکین توسط همکاران حوزه فهام 
برای آنان ارایه شد. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان خراسان شمالی و دستاندراکاران این حوزه نشست 
مشترکی نیز با شرکت »رانیر »در محل ستادی شرکت توزیع نیروی 
اخیر  یکسال  است، طی  ذکر  شایان  داشتند.  رضوی  برق خراسان 
برای دومین مرحله است که همکاران شرکت های توزیع نیروی برق 
مشترکین  خدمات  حــوزه  از  شمالی  خــراســان  و  فــارس  استان های 

شرکت توزیع برق خراسان رضوی بازدید می کنند.

حضـور هـمـکـاران 
شرکت های توزیع 

برق فارس و 
خـراسـان شمـالـی 
درخراسان رضوی
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مقام عالی وزارت نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی بابت تالش های وی و همکاران این 
بار  اوج  از  موفق  گذر  و  پایدار  برق  تامین  در  مجموعه 

تابستان سال جاری با اهدای لوحی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در 
جلسه ای که با حضور وزیر نیرو، معاونین و مدیران ارشد صنعت 
برق و مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه برگزار شد، تعدادی از 
شرکت ها از جمله توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با امضای 

مقام عالی وزیر موفق به کسب لوح تقدیر شدند. 
در لوح تقدیر دکتر علی اکبر محرابیان خطاب به مهندس محسن 
ذبیحی آمده است: خدای متعال را شاکریم که در راستای منویات 
نخستین  در  خدمتگزار  دولت  سیاست های  و  رهبری  معظم  مقام 
آن  همکاران  و  جنابعالی  تالش های  و  مردمی سیزدهم  دولــت  سال 
شرکت توانستید با تامین برق پایدار در دوره اوج بار تابستان سال 

جاری رضایت مردم عزیزمان را جلب نمایید.
به پاس قدردانی از اقدامات ارزشمند آن شرکت در راستای اجرای 

از  بهینه  استفاده  در  و تالش همه جانبه  بار  مدیریت  طرح های 
پایداری  که موجب حفظ  با مشترکین  موثر  تعامل  و  برق  انرژی 
به رسم  تقدیری  لوح  برق مطمئن شد،  تامین  و  شبکه سراسری 
پایان اظهار  در  نیرو  وزارت  عالی  مقام  می شود.  تقدیم  یادبود 
امیدواری کرد با توکل به خداوند متعال و ادامه تالش جنابعالی 
و  یابد  استمرار  شرکت  آن  برتر  عملکرد  کماکان  همکارانتان،  و 
اسالمی ایران  جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمت  راه  در  همواره 

موفق باشید.

قدردانی وزیر نیرو ازمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی


