ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﺑــﺎ ﺷــﺮوع ﺳــﺎل ﺟﺪﯾــﺪ و
ﻓﺮارﺳــﯿﺪن ﺑﻬــﺎر ﻣﻬﻨــﺪس
ﻫﺎدی ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری و دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﺮ
ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﮔﺮوه
ﻫـــﺎی اﺟﺮاﯾـــﯽ و ﻋﻤﻠﯿـــﺎﺗﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐـﺖ ،ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﻨﺼﻮرﯾـﺎن ﺿﻤـﻦ ﺗﻘـﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑـﺮ از ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
وی ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ "اول اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ ﮐﺎر" اﺷﺎره داﺷﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﯾﺎدآوری ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ را ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﭘﻨﺎه اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪوﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺒﻞ
از ﮐﺎر ،ﺣﯿﻦ ﮐﺎر و ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﻋﺎﯾﺖ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪار،
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ارت ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺤﯿﺢ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺠﺮی و اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺼﻮرﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺷﻤﺎره  121اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮق اﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺻﻮرت ﺑﺮزو
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺮه ﺑﺮدای و دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻮروز  1397ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارم در ﺳﺎﯾﻪ ﻟﻄﻒ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﺳﺎل ﻟﺬت و ﺣﻼوت ﺑﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ را در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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