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بازدید مدیرعامل از سامانه فوریت های برق ()121
و مرکز دیسپاچینگ

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور
در معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ از نحوه فعالیت مرکز
دیسپاچینگ ،سامانه فوریت های برق ( )121و اداره پیگیری
اتفاقات بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
در این بازدید که با حضور معاونان بهره برداری و دیسپاچینگ ،منابع
انســانی و مدیر دفتر روابط عمومی همراه بود؛ با ارائه گزارشــی در
خصوص اهم وظایف اداره فوریت های برق از سوی مهندس ناظریان
به مواردی همچون پاســخگویی و ثبت درخواســت های مشترکین،
پیگیری درخواست ها تا حصول نتیجه ،ارتباط دوسویه با مشترکین و
اخذ بازخورد برای تمامی درخواست ها ،کنترل رضایتمندی مشترکین
از نحــوه ارائه خدمات و همچنیــن مانیتورینگ وضعیت تماس ها و

درخواســت هاو خاموشــی های مهم و اولویت دار شبکه به عنوان
مهمترین اقدامات این مرکز پرداخته شد.
بر اساس این گزارش مهندس حسین صبوری همچنین با حضور
در محل دیسپاچینگ شرکت نیز در جریان فعالیت های همکاران این
حوزه قرار گرفت.
گفتنی است مانیتورینگ شبکه و کنترل رفتار بار ،مدیریت عالی
برروی حوادث و اتفاقات شــبکه ،ارتباط دوسویه با دیسپاچینگ فوق
توزیع ،کنترل مراکز حیاتی و حســاس و اولویت دار از نظر پایداری
برق ،کنترل بار فیدرهای فشارمتوســط و پســت های فوق توزیع و
همچنین پیگیری پایداری و نرمال ســازی شــبکه و رفع عیوب در
زمان وقوع حوادث از جمله وظایف دیســپاچینگ شرکت توزیع برق
تهران است.

به گزارش خبرنگار ما حضور در اداره پیگیری اتفاقات شــرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ از دیگر برنامه های مهندس صبوری
در این بازدید بود که طی گزارشی به اهم فعالیت های این حوزه نیز
پرداخته شد.
یادآور می شــود اولویت بندی و پیگیری قطعی های طوالنی
و تکــراری ،مراکز حســاس و مهــم ،پیگیری درخواســت های
ثبت شــده مشــترکین ،پاســخگویی و ارتباط با مراکز هم تراز
شــهری ،جمع آوری آمار و اطالعات در رابطــه با انواع اتفاقات
شــبکه برق رســانی و تجزیه و تحلیــل آن و همچنین ارتباط با
دیسپاچینگ های منطقه ای و ستاد راهبردی بمنظور کسب اطالع
از وسعت خاموشی ها و رفع عیوب شبکه در مناطق توزیع از جمله
فعالیت های اداره پیگیری است.
 ëزهرا خانعلی زاده /سردبیر

یادداشت ماه

تسریع در اجرای طرح های تأمین برق متقاضیان
وکاهش مدت زمان واگذاری انشعاب

عید بشارت های الهی؛
روز خوب مهربانی های خدا

در یکصدمین نشست شــورای معاونان
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
بر ضرورت ارتقای خدمات فروش و پس
از فروش و همچنین ضرورت تسریع در
اجرای طرح های تأمیــن برق متقاضیان
وکاهش مدت زمان واگذاری انشــعاب
تاکید شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرک در این نشست که دوم
خرداد ماه در محل ســالن همایش های شرکت
توزیع برق تهران بزرگ برگزار شد.
ضمن پیش بینــی هزینه های بخش جاری
و سرمایه ای در ســال  ،96برنامه های شرکت
در خصوص تأمین برق متقاضیان ،بهینه سازی
و  pmو افزایــش قدرت مانور و توســعه فیدر،
تعویض شبکه هوایی فشار ضعیف به کابل خود
نگهــدار و همچنین برنامه های بهبود خدمات و
نو آوری وخرید کاالهای اساســی مورد بررسی
قرار گرفت.
در این نشســت ضمن تاکید براجرای طرح
احداث کابل خود نگهدار هدف دار و بر اســاس
اولویت بندی؛ و انجام هزینه ها بر مبنای بودجه
و برنامه محور بودن؛ مقرر شــد انجام فعالیت ها
شرکت بر اساس تخصیص بودجه باشد و در این
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زمینه معاونت های برنامه ریزی و مالی پشتیبانی
کنترل های الزم را در این زمینه انجام دهند.
به گزارش خبرنگار ما در ادامه این نشست
همچنین بــه ارایه نقطه نظــرات در خصوص
اصالح فرآیندها با هدف شــفاف سازی ،تسریع
و شفاف سازی فرآیند جابجایی پست ها ،اصالح
و بازنگری ســاختار و همچنین تسریع در فرآیند
رسیدگی و پاسخگویی به مکاتبات پرداخته شد.
بر اســاس این گزارش ضرورت هماهنگی
و انجام مطالعات کارشناسی طرح هایی همچون
کابل خود نگهدار ،اتوماســیون ،پیگیری وصول
مطالبات و ارتقاءی امنیت شــبکه  ITاز جمله
مورارد مطروحه از ســوی معاونان در این جلسه
بود.

در این نشست همچنین مطالعات بازنگری
ســاختار ،درخواست برنامه ریزی نیروی انسانی
در بخــش بهره برداری و انعقاد قــرارداد برای
موارد ضروری اولویت های تابســتان همچون
 pmجاری و ترموویژن نیز مورد بررســی قرار
گرفت.
در این جلســه مهندس حســین صبوری،
مدیرعامل شــرکت پیشــاپیش فرارسیدن ماه
مبارک رمضان را تبریــک گفت وضمن تقدیر
از زحمــات کلیــه همــکاران در تأمیــن برق
مطمئن مشــترکین و مراکز اخــذ رأی در ایام
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری و
شوراهای شهر و روستا با تأکید مجدد بر رعایت
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پایان هــر عبادتی ،عیدی اســت که
برازنــده آن عبــادت اســت و رمضان در
ایســتگاه فطر به بــار می نشــیند و بال
می گشــاید .رمضان ،فصل وصل است و
فطر ضیافــت گاه وصال .عیدی که در آن
گوهر آبدیده انسان را سرشته می دارند و در
خاک او بذر توحید می کارند .فطر شادمانه
ترین عید اســام اســت و چون قافیه ،در
پایان بیت پرستش می نشیند.اینک که ماه
رمضــان رفت و عید فطر آمد به حســرت
خواری آن رفتن و شــاد باشی این آمدن،
خدای را ثنا گویان و ســپاس گزاریم عید
فطــر ،روز پایان یک مــاه و آغاز یک راه
اســت .پایان مــاه اشــک ها و لبخندها،
رحمت ها و انتظارها ،عفوها و اســتغفارها،
پایان هنگامه های قشنگ افطار ،سحرهای
زیبــا ،لحظه های مناجات بــا خدا ،و آغاز
راهی برای بازگشت ،فصلی برای شکفتن
و ترن ّمی برای بازیافتن خو ِد گمشده انسان.
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اخبـــار

برگزاری نخستین نشست کمیته توسعه مدیریت در سال 96

نخستین نشســت کمیته توسعه مدیریت
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با
رویکرد معرفی مدل شایســتگی اعتماد و
نتایج ممیزی سال  95برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این نشســت که عصر شنبه،
بیســت و هفتــم خردادماه با حضــور مدیرعامل،
معاونان ســتادی ،هماهنگــی و نظارت و مدیران
دفاتر مســتقل در محل همایش ســاختمان شیخ
بهایی برگزار شد؛ ضمن ارائه گزارشی در خصوص
معرفی مدل شایســتگی اعتماد از ســوی مشاور
پــروژه؛ توضیحانی در مورد چگونگــی تحلیل و
بررســی مدل ،نحوه پیاده ســازی و اجرای آن بر
اســاس ســاختار ،اهداف و ماموریت های شرکت
توزیع برق تهران به منظور بهبود اعتماد ســازی
ذینفعان شرکت ارائه شد.

بر اساس این گزارش در این نشست مهندس
حســین صبوری ،ضمن تقدیــر از تیم راهبردی و
کارشناســان کارگروه تخصصی این پروژه ،دست
انــدرکاران ،مجــری و ناظر این طــرح ،با ابراز
خرسندی از حرکت توزیع برق تهران به سمت یک
مدل علمی و هدفمند در راســتای ارائه خدمات به
مشترکان و ذینفعان؛ ابراز امیدواری کرد با ایجاد
هم افزایی و هم ســویی و تبادل نظر؛ اجرای این
طرح بــه عنوان یک مدل علمی با رویکرد اخالق
حرفه ای و مســئولیت پذیری اجتماعی در تهران
جاری ساری و بومی شود.
وی گفت :کــه باتوجه به حجم شــبکه های
توزیع برق در تهران و ســاختار پیچیده اقتصادی،
اجتماعی و صنعتی پایتخت ،این شرکت به عنوان
پایلوت در این پروژه انتخاب شــده اســت و امید
است با پیاده ســازی این طرح توزیع برق تهران

الگویی برای پیشرفت و توسعه سایر شرکت های
توزیع کشور باشد.
بــه گزارش خبرنــگار ما در این نشســت
مهندس حبیب ترابی نیز بــه عنوان ناظر این
پروژه با تاکید بر ســه اصل خواستن ،دانستن
و توانســتن؛ تهیه و تدوین این پروژه را ایجاد
احســاس نیاز به اجــرای پروژه شایســتگی
اعتماد در شــرکت توزیع بــرق تهران عنوان
کرد و ابــراز امیدواری کرد بــا بهره گیری از
مدل و الگــوی راهبردی شایســتگی اعتماد؛
ضمن شــناخت نیازهای جامعه هدف از جمله
ســازمان ،مشــترکان ،متقاضیــان و ذینفعان؛
گام های اساسی در راســتای تحقق اهداف و
ماموریت های شرکت برداشته شود.
وی تصریــح کرد :آنچه ما را عالقمند به پیاده
ســازی این طرح نموده ،حس مسئولیت پذیری و

ارزش اخالق حرفه ای اســت که باید در رگه های
فعالیت های سازمانی خود را نشان دهد..
گفتنی اســت در این نشســت ضمــن ارائه
گزارش نتایج ممیزی شرکت در سال  ،95مصوبات
کمیته های پنج گانه شــرکت بــه منظور تصمیم
گیری مدیریتی از سوی دبیران و روسای کمیته ها
مطرح شد.
گفتنی اســت در ایــن نشســت همچنین بر
مواردی چون اهمیت و نقش کمیته ها در تصمیم
گیری های مشــارکتی ،بررســی دقیق مســائل
ســازمانی بر اساس شــرح وظایف ،استفاده بهینه
از پتانســیل نیروی انسانی در راستای حل مسائل
سازمان ،شفاف ســازی فرایندها ،دستورالعمل ها،
توجه جدی و اهتمام به شــاخص های ســامت
اداری و موضــوع حجاب و عفاف از ســوی مدیر
عامل تاکید شد.

اعطای نشان و تندیس ستاره مدیریت و تجلیل از روابط عمومی
توزیع برق تهران بزرگ
در چهارمین جشنواره ستارگان روابط عمومی
ایران از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ با اعطای نشــان ستاره
مدیریت روابط عمومی تقدیر شد.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیروی برق تهران در این مراســم که به مناسبت
گرامیداشت  ۲۷اردیبهشت "روز جهانی ارتباطات و
روابط عمومی" و در سوم خرداد ،سالروز آزادسازی
خرمشــهر با حضــور محمدباقر نوبخــت معاون
رئیــس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه
و ســخنگوی دولت ،برگزار شــد؛ ضمن تجلیل و
تکریم از مدیران متخصص روابط عمومی ،ســتاره
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ارتباطی دولت و نیز معرفی ستارگان ملی و استانی
روابط عمومی در ســال  ،۱۳۹۵از آقای علی رشنو،
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق تهران
بزرگ با اعطای تندیس و نشــان ستاره مدیریت
روابط عمومــی به دلیل فعالیت هــای ارتباطی در
طول سال  95تجلیل شد.
به گــزارش خبرنگار مــا در این جشــنواره
کــه با تمرکز بــر روی موضــوع «روابط عمومی
و حقــوق شــهروندی» وبــا حضــور  ۵۰۰نفر از
کارکنان روابط عمومیهای کشورهمراه بود بیانیه
خانــه روابط عمومی ایران نیز به مناســبت «روز
روابط عمومی» قرائت شد.

درخواست از شهروندان تهرانی برای مدیریت مصرف برق
در ایام اوج مصرف برق
مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران با
رد هرگونه خاموشی برق ناشی از کمبود
تولید در تهران گفت :خاموشی موردی در
تهران به دلیل وقوع حوادث امری طبیعی
اســت ،بنابراین از مشترکان درخواست
میشود مدیریت مصرف را جدی بگیرند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق
تهران بزرگ مهندس حسین صبوری در گفتگو با
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که برخی
نقاط تهران هفته گذشته بارها شاهد خاموشی برق

بوده است ،گفت :خاموشــی موردی و یا با برنامه
در برخــی نقاط تهــران رخ میدهد که این موارد
هم ناشی از وقوع حوادث ،آماده کردن و تعمیرات
شبکه برای مقابله با پیک مصرف است.
وی با اشــاره به اینکه هنوز با پیک مصرف
برق فاصله داریــم و از اول تیرماه اوج مصرف
برق را شــاهد خواهیم بود ،اظهار داشت :برای
مقابله با پیک مصرف ،برخی اقدامات در شبکه
در حال انجام است که به آن خاموشی با برنامه
گفته میشود ،بنابراین اگر در نقطهای از تهران

خاموشــی برق رخ میدهد ناشی از کمبود تولید
نیست.
وی همچنیــن افزود :تک خاموشــیهای
برق در تهران ناشــی از حــوادث کوچک یک
امر طبیعی اســت که با اوج گرما در شبکه رخ
میدهد.
به گفته مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران
همه ساله مصرف برق در تهران  ۳تا  ۴درصد رشد
دارد که این عدد به خاطر ورود  ۱۲۰هزار مشترک
جدید به شبکه است ،بنابراین مشترکان باید توجه

ویژهای به مدیریت مصرف برق داشته باشند.
مهندس صبوری در پاسخ به این سؤال که
در حال حاضر مصرف برق در تهران نســبت به
ســال گذشته رشــد دارد یا خیر ،گفت :مصرف
روزانه برق در حال حاضــر در تهران  ۳۴۰۰تا
 ۳۵۰۰مگاوات است ،بنابراین پیشبینی میشود
که مصرف برق در تابســتان به  ۴۵۰۰مگاوات
برســد .وی افزود :طبق آمارهای اخذشده هنوز
مصرف برق در تهران رشــد ندارد و مثل سال
گذشته است.

بررسی راهکارهای نحوه اجرای صحیح
دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی شرکت توانیر

نشست مشترک حوزه معاونت منابع انسانی
شرکت توانیر و شــرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ با موضوع هم اندیشی و تبادل
نظر در خصوص مســائل و مشکالت حوزه
منابع انسانی ،تحقیقات و فناوری اطالعات
وارتباطات و بررسی راهکارهای نحوه اجرای
صحیح دســتورالعمل ها و بخشــنامه های
ابالغی شرکت توانیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این نشســت که روز دوشنبه،
بیســت و دوم خرداد با حضور معاون منابع انسانی

و مدیران کل دفاتر معاونت منابع انســانی شرکت
توانیــر ،مدیر عامــل ،معاونان و مدیران ارشــد
شرکت توزیع نیروی برق تهران در محل همایش
ســاختمان شیخ بهایی برگزار شد؛ مهندس حسین
صبوری ،مدیرعامل شــرکت ضمن تشریح جایگاه
حســاس و ماموریت مهم شرکتهای توزیع برق به
ویژه شــرکت توزیع برق تهران بزرگ در صنعت
برق مطالبــی را در خصوص تاثیرو اهمیت نیروی
انســانی در اجرا و عملکرد وظایف محوله و پاسخ
شایسته به انتظارات شرکت توانیر عنوان کردند.
بر اســاس این گزارش در این نشست ضمن

ارائه و تشــریح کاملی وضعیــت آمار و عملکرد و
فعالیت های جاری حوزه منابع انســانی ،تحقیقات
و فناوری اطالعات و ارتباطات از ســوی معاونین
منابــع انســانی و برنامه ریزی شــرکت؛ گزارش
مبســوطی با موضوع انتظارات شــرکت توانیر از
شرکتهای توزیع از ســوی معاون منابع انسانی و
تحقیقات شرکت توانیر مطرح و مورد بررسی قرار
گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در ادامه این نشســت
نقطه نظرات معاونین و مدیران شرکت و انتقادات
و انتظارات آنان در حوزه منابع انســانی ،از جمله

اخبـــار

نحوه جذب ،آموزش و نگهداشــت نیروی انسانی،
بیمه و خدمــات درمانی و رفاهــی ،پرداخت ها،
هدفمندی و غیر توصیفی کردن انتظارات شرکت
توانیر از شــرکتهای توزیع ،نحوه تخصیص بودجه
تحقیقات و مشکالت ساختار دفاتر حقوقی مطرح
و بررسی شد.
گفتنی است پاسخگویی به سواالت مطروحه،
تبادل نظــر در خصوص دغدغه ها و مشــکالت
مطروحــه و همچنین ارائه راهکارهای ســازنده
منطبق با اســتاندارد ها و شــرایط موجود از دیگر
موارد مطروحه در این نشست بود.

برگزاری نشست هماهنگی بهره برداری
با محوریت عبوراز تابستان و مدیریت مصرف برق

نشست هماهنگی بهره برداری ودیسپاچینگ
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با
محوریت عبور از تابستان و مدیریت مصرف
سال برق برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این نشست که عصر روز سه
شنبه ،بیست و سوم خردادماه با حضور مدیر عامل،
معاونان ســتادی ،هماهنگی و نظــارت و مدیران
مناطق در محل سالن جلسات ساختمان شیخ بهایی
برگزار شد؛ مهندس حســین صبوری ضمن اشاره
به فرارســیدن فصل تابســتان و اوج مصرف برق،

مدیــران مناطق و دســتگاههای ذیربط را موظف
کرد نسبت به تکمیل پروژه های سرمایه ای اهتمام
بیشــتری به خرج دهند تا از امکان خاموشی های
احتمالی در فصل گرما که موجب خلل در آسایش
مردم می شود جلوگیری شود.
وی با تاکید بر مراقبت جدی از شبکه در جهت
تامین برق پایدار به ویژه در شبهای پر برکت قدر،
هدف نهایی شــرکت توزیع بــرق تهران بزرگ را
ایجاد آرامش و آســایش بیشــتر برای شهروندان
تهرانی دانست.
براســاس این گزارش دراین نشست مهندس

کامبیز ناظریان ،معاون بهره برداری و دیسپاچینگ
شرکت با اشاره به افزایش دما و افزایش پیک بار
تهران نســبت به سال گذشته در خصوص اهمیت
مدیریــت مصرف و اقدامات انجام شــده در این
رابطه و همچنین تعامل و هماهنگی بیشتر مدیران
مناطق و مدیران دیسپاچینگ برای عبور از فصل
تابستان و مدیریت پیک بار تاکید کرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیت بحث
بارگذاری پســت ها ،احداث خروجی پســت های
فوق توزیع ،کاهش بــار فیدرهای  20کیلوولت و
تجهیزات خارج از مدار در شــهر تهران؛ به ارائه

گزارشی درخصوص اقدامات انجام شده شرکت به
منظور پایداری شبکه برق رسانی و تمهیدات الزم
گذر در این زمینه پرداخت.
به گزارش خبرنگار ما دراین نشست ضمن ارائه
گزارش تحلیلی از سوی معاونین هماهنگی و نظارت
در خصوص وقایع و اتفاقات شبکه توزیع و فوق توزیع،
برنامه های گذر از تابســتان و همچنین طرح های
کاهش بار فیدرهای  20کیلوولت ،به بررسی عملکرد
معاونتهای هماهنگی و نظارت و مناطق درخصوص
اجرای برنامه جامع عملیاتی بهره برداری و همچنین
عملکرد کاهش بار پرداخته شد.

تسریع در اجرای طرح های تأمین برق متقاضیان و کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب
■■ادامه از صفحه اول

اخالقیات و حفظ حرمت و شــئونات اداری؛ بر اصالح و بازنگری
ســاختار ســازمانی با هدف انتقال وظایف اجرایــی ونظارتی به
معاونت هــای هماهنگی و نظارت خواســتار برنامه ریزی نیروی
انســانی بویژه در بخش بهره برداری و همچنین مدیریت و تأمین
تجهیزات و امکانات مورد نیاز شد.

وی رعایــت سلســله مراتــب اداری در مکاتبــات اداری و
ارتباطات سازمانی را ضروری خواند و گفت :باید از موازی کاری،
روز مرگی پرهیز و از پتانســیل های خوب شرکت استفاده و بهره
گیری شود.
مدیرعامل شــرکت همچنین تهیــه و ارائه اطالعات صحیح
به عنوان مبنای تصمیم گیری وســامت اداری را پایه و اساس

تحقق برنامه و اهداف شرکت عنوان کرد.
گفتنی اســت نظارت صحیح بر قراردادها توســط دســتگاه
نظارت ،همکاری الزم با ســازمان ها و واحدهای ارزیابی کننده
جهت پایش عملکرد با هدف شناسایی ،آسیب شناسی مشکالت و
شفاف سازی فعالیت ها ،نظم و انضباط اداری و حضور منظم کلیه
همکاران و مدیران از اهم موارد تاکید شده در این نشست بود.
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گفت وگو

در تشریح آخرین پیشرفت های مدیریت بازرسی و ارزیابی خدمات برق عنوان شد:

کاهش متوسط زمان پاسخگویی به درخواست های
در سال 95

در سال گذشته نسبت به افزایش رضایتمندی مشترکین و مدیریت بهتر و موثرتر درخواست ها و نقاط قابل بهبو
■ زهرا خانعلی زاده

مشاور فنی مدیرعامل و سرپرست مدیریت
بازرســی و ارزیابی خدمــات برق گفت :با
اولویت بندی درخواست ها و مدیریت آنها،
متوسط زمان پاســخگویی به مشترکان در
شــرکت توزیع برق تهران بزرگ کاهش
یافت.
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مهندس محمد رحیم خانی در گفتگو با روابط
عمومی ضمن تبریک عید ســعید فطر با اشاره به
این که در سال گذشته مدت زمان پاسخگویی به
 19ســاعت رســید و این درحالی است که هدف
این شــاخص برای دوره زمانی مذکور  4روز بوده
است ،اظهار داشت :کاهش مدت زمان پاسخگویی
به درخواست های شهروندان در سال  ،95کاهش
تعــداد درخواســت های واصله ،کاهــش میزان
شاخص ســامانه ( )SIازاهم دستاوردهای انجام
شده در سال  95بوده است.
به گفته وی در ســال گذشته همچنین نسبت
به افزایش میزان رضایتمندی مشترکین به لحاظ
رسیدگی به درخواستها ،مشخص شدن نقاط قوت
ونقاط قابل بهبود مناطق طی گزارشات دوره ای و
همچنین امکان مدیریت بهتر و موثرتر درخواستها
و نقاط قابل بهبود آنها از سوی مناطق اقدام شده
است.
مهنــدس رحیــم خانی در خصــوص مبادی
مختلــف ورود درخواســت ها به حــوزه مدیریت
بازرســی و ارزیابــی خدمات بــرق گفت :تماس
مردمی با ســامانه  ،85121برید ه جراید ،سامانه
ســامد از طریق نرم افزار و مکاتبــات ،مکاتبات
برون سازمانی و سامانه جامع رسیدگی به شکایات
شــرکت توانیر از جمله مبادی ورود درخواســت
هاســت و این حــوزه همچنین از طریق پســت
الکترونیکی ،مراجعات حضوری مشترکین ،صندوق
صوتی ،فرم شــکایات عمومی ،سامانه پیام کوتاه
و همچنین نامه های متفرقه نســبت به رسیدگی
به درخواســت های ارسال شده مشــترکان اقدام
می کند.
مشــاور فنی مدیرعامل با اشــاره به این که
ســامانه  85121بــه عنوان ســریعترین راه طرح
درخواســت ها متذکر شــد:وصول درخواســت به
صورت شبانه روزی از اقدامات این مدیریت است
که در ساعات اداری ( )8-16از سوی کارشناسان
ســامانه  ،85121از ســاعت  16الی  20توســط
کشــیک مستقر در ســامانه و از ساعت  20الی 8
صبح روز بعد توســط سیســتم پیامگیر تعبیه شده
کلیه درخواستها دریافت می شود و پس از وصول
درخواست و تجزیه و تحلیل آن در صورت نیاز به
ثبت و پیگیری بعدی ،درخواست مربوطه به صورت
رکورد یکتا در سیستم نرم افزاری ثبت و تا مرحله
پایانی و اطالع رســانی به مشترک مورد پایش و
پیگیری قرار می گیرد.
به گفته وی در بعضی موارد نیاز به ثبت رکورد
نبوده و کارشناســان مستقر در ســامانه با انجام
راهنمایی های الزم و رفع ابهام مشــترکین مسئله

در نظــر گرفتــن
طرح های تشویقی برای
پرسنل به منظور بهبود
ارائه خدمــات بهتر به
مشترکین و رعایت طرح
تکریم اربــاب رجوع،
گامی موثر در راستای
تحقق شــعار اقتصاد
مقاومتی است

بوجود آمده را مرتفع می کنند.
مهندس رحیم خانــی از دیگر اقدامات انجام
شــده در حوزه ایــن مدیریت را تهیه گزارشــات
دوره ای جهــت انعکاس وضعیت درخواســتها و
شــکایات و عملکرد واحدهــای اجرایی به منظور
تحلیــل عملکرد و بهبود شــاخص ها در بازه های
زمانی ماهیانه ،فصلی و سالیانه و برگزاری جلسات
واکاوی بــه منظور بررســی و ریشــه یابی علل
بروز شــکایت و درخواست ها و تحلیل نقاط قوت
و ضعف مناطق و هم اندیشــی بــه منظور بهبود
فرآیندها عنوان کرد و افزود :استخراج و انعکاس

این حــوزه همچنین
نســبت به اخذ بازخورد
از مشــــــترکین و
اطالعرسانیهای الزم در
صورت عدم امکان اجابت
درخواستها و همچنین
کنترل عملکرد مامورین
نصب لوازم اندازهگیری
از منظر سالمت اداری و
صیانت از حقوق شهروندی
اقدام میکند

مــوارد و موضوعات خاص بــه واحدهای ذیربط
ســتادی به منظور جلوگیری از تســری آن و در
صورت نیاز بازنگری فرآیندهای مرتبط و همچنین
پایش عملکرد مامورین نصب کنتور به لحاظ عدم
اخذ وجه بــه هنگام نصب از دیگــر وظایف این
مدیریت است.
■■ارائه طرح های تشویقی به منظور بهبود
ارائه خدمات بهتر به مشترکین

سرپرست مدیریت بازرسی و ارزیابی خدمات
برق همچنین انجام بازدیدهای دوره ای و میدانی

از مناطق برق و بررســی تصادفــی پرونده ها و
مســتندات موجود به لحاظ پایش نحوه عملکرد،
وضعیت شبکه ،ســامت اداری و… را از اهم
برنامه های راهبردی و همــه جانبه عنوان کرد
و اظهار داشــت :این برنامه ها در قالب تعیین و
تشخیص نقاط قوت و ضعف واحدهای اجرایی و
تاکیدات و برخوردهای الزم در چارچوب ضوابط
و مقررات و دستورالعمل ها انجام می شود.
وی در نظر گرفتن طرح های تشویقی برای
پرســنل به منظور بهبود ارائــه خدمات بهتر به
مشــترکین و تاکید بر رعایت طرح تکریم ارباب

مشترکان

ود اقدام شده است
رجوع را گامی موثر در راســتای تحقق شــعار
اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
مشــاور فنی مدیر عامل با اشاره به انجام
بازدید و ارزیابی و رتبه بندی مناطق بر اســاس
عملکرد ،رسیدگی به شکایات و درخواست های
مشــترکان از مبــادی مختلف به عنــوان اهم
اقدامات شــاخص؛ تصریــح کرد :ایــن حوزه
همچنین نســبت به اخذ بازخورد از مشترکین و
اطالع رســانی های الزم در صورت عدم امکان
اجابت درخواســت ها و همچنین کنترل عملکرد
ماموریــن نصب لــوازم اندازه گیــری از منظر
ســامت اداری و صیانت از حقوق شــهروندی
اقدام می کند.
مهندس رحیــم خانی در پایان در خصوص
چالش های پیش روی این حوزه گفت :مســائل
مربوط به بودجه مناطق برق بعضا موجب کندی
روند اجابت درخواســت ها می شود که عمدتا در
حوزه بهره برداری اســت از این رو این موضوع
نیازمند تبیین دقیق تر برنامه های  PMدر حوزه
بهره برداری به منظور برنامه ریزی موثرتر خواهد
بود.
وی همچنین با اشــاره به موضوع برق های
غیرمجاز که به صورت مکرر اســتفاده می شود؛
ایجاد تعامــل و هماهنگی با ارگانهای نظامی و
انتظامی را نســبت به پایش این پدیده اثربخش
عنــوان کرد و هماهنگی بیشــتر مناطق برق با
شــهرداری های مربوطه را موجب تســریع در
روند رســیدگی به آن دســته از درخواست های
مشــترکین که فصل مشترک بین این دو ارگان
می باشــد را گامــی موثر در راســتای بهبود و
پیشرفت فعالیت ها ضروری خواند.

در گفتگو با مدیر منطقه برق مولوی عنوان شد:

اجرای طرح های نیرورسانی
و بازگشت به هویت تاریخی تهران قدیم

گفت وگو

مهمترین برنامه های این منطقه در سال جاری ،کاهش هزینه های سرمایه ای است
■ مرضیه غالمرضایی

مدیر منطقه برق مولوی از اجرای طرح های
برق رسانی همسو با اجرای پروژه تبدیل
محدوده شــهرداری منطقه  12به تهران
قدیم خبر داد.

مهندس حســین مزینانی ،مدیر منطقه برق
مولوی با اشــاره به توســعه کالبدی و بازگشت
هویت به بافت تاریخی تهــران قدیم با اجرای
پروژه های عمرانی متعددی در منطقه  12تهران
اظهار داشــت :این منطقه همگام با اجرای این
پروژه از سال گذشته طرح های نیرو رسانی را در
محورهای حوزه عملیاتی شــهرداری مذکور را با
شیوه ای جدید به اجرا می رساند.
وی افزود :تسریع در صدور مجوز های الزم
بــه ویژه در خصوص نصب شــالتر ،پایه و دیگر
تجهیزات با توجه به اجرای این طرح مســتلزم
همسو سازی قوانین شــهرداری و استاندارهای
شــرکت توزیع برق تهران بوده که در این راستا
با برگزاری نشست های تخصصی با شهرداری و
ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب از طریق
کارشناسان این منطقه؛ اجرای طرح های شبکه
در جهــت توزیع برق مطمئــن و پایدار در حال
اجرا ست.
به گفته وی واقع شــدن قسمت اعظمی از
این منطقه در محدوده طرح ترافیک ،وجود معابر
باریــک و کم عرض به دلیل بافــت جغرافیایی
خــاص درمناطقی مانند "امامــزاده یحیی"" ،آب
منگول" و "ری" از دیگر مواردی است که اجرای
طرح های نیرورســانی را بــا محدودیت مواجه
کرده اســت که امید اســت با افزایش تعامل با
ســازمان های خدمات شهری به ویژه شهرداری
منطقه  12این طرح به زودی اجرایی شود.
مدیر منطقه برق مولوی در بخش دیگری از
سخنانش با اشــاره به اجرای طرح های کاهش
هزینــه و افزایش درآمد منطقه به عنوان یکی از
مهمترین برنامه ها در سال جاری اظهار داشت:
از آنجائیکه رشد و بالندگی صنعت برق وابستگی
شــدید به افزایش نقدینگی دارد لذا این منطقه
نیــز اولین و مهمترین برنامه خــود را بر مبنای
افزایش درآمد و نیــز کاهش هزینه تنظیم کرده
و از مهمتریــن برنامه های این منطقه در ســال
جاری ،کاهش هزینه های سرمایه ای است.
وی افــزود :باتوجه به اینکه بخش بیشــتر
اعتبــارات ســرمایه ای در قالــب تامیــن برق
مشــترکین جدیــد هزینــه می شــود از این رو
اصلی ترین رویکرد منطقه تامین برق حداکثری
از شبکه موجود بوده و با بحث های کارشناسی،
بررســی های تحلیلی ،جلسات مستمر ،نسبت به
انجام مانورهای الزم و آزاد سازی پتانسیل شبکه
اقدام و شرایط جهت تامین برق مشترکین اقدام
می شود.
مهندس مزینانی افزود :با اقتصادی شــدن
طرح های بهینه ســازی شبکه و استفاده مطلوب
از کابل های راکد ،ترانسهای کم بار و فیدر های

منطقه برق مولوی در یکسال
گذشته نسبت به برگزاری
19کارگاه آموزشــی در
سرای محالت 66 ،کارگاه
آموزشــی در مدارس،
 9جلســه در مساجد و
حســینیهها 8 ،غرفه در
ایســتگاهای مترو و دیگر
اماکن شهری و اجرای 28
مورد مانور مدیریت مصرف
در سطح منطقه اقدام کرده
است

نامتعادل نیز نسبت به کاهش هزینه های مربوط
به اجرای طرحهایpmاقدام شده است.
مدیــر منطقه برق مولــوی در ادامه کاهش
هزینه های جاری منطقه برق مولوی با افزایش
اکیپ های بازرســی بمنظور شناسائی برق های
غیرمجــاز و وصول مطالبات ،برگزاری ســمینار
بــا حضور ا مشــترکین ولتاژ اولیه و تشــویق و
ترغیب آنها به ســرویس پست های اختصاصی
بمنظور افزایش درآمد های بهره برداری ،تشکیل
نشست های فصلی با مالکین و هیئت مدیره های
پاســاژهای منطقه با هدف مجاب کردن آنهابه
استانداردســازی شــبکه های بــرق را از دیگر
اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.
مدیر منطقه برق مولوی از جمله راهکارهای
خدمات رســانی بهتر و شــفاف تر به شهروندان
این منطقــه را آموزش همــکاران در خصوص
نوع برخــورد با مشــترکین و آگاهی از شــیوه
مصرف مشــترکین عنوان کرد و گفت :برگزاری
نشســت های تخصصی در ســطح معاونت ها،

اعزام پرســنل به دوره های آموزشی مختلف از
طریق پیمانــکاران (به ویژه پیمانــکاران جامع
بهره بــرداری و خدمات مشــترکین) ،برگزاری
نشســت های مختلف بــا همکاران بــا رویکرد
سیســتم های مدیریتی از جمله آراستگی محیط
کار و نیــز حفظ میز خدمــت از جمله اقداماتی
اســت که منجر به افزایش نقــاط قوت و بهبود
کاستی ها و از طرفی افزایش آگاهی مشترکین،
همراهی و همیاری شهروندان و تعامل سازنده با
شورایاری ها خواهد شد.
شــایان ذکر اســت منطقه بــرق مولوی در
یکسال گذشــته نســبت به برگزاری 19کارگاه
آموزشــی در سرای محالت 66 ،کارگاه آموزشی
در مدارس 9 ،جلســه در مســاجد و حسینیه ها،
 8غرفــه در ایســتگاهای متــرو و دیگر اماکن
شهری و اجرای  28مورد مانور مدیریت مصرف
در سطح منطقه اقدام کرده است که با استقبال
خوب شهروندان مواجه بوده است.
گفتنــی اســت احــداث 60کیلومتــر کابل
خودنگهدار با رویکرد کاهش ســرقت در سطح
شبکه و حفظ مبلمان شهری ،احداث 20کیلومتر
شــبکه  20کیلو ولت و  48کیلومتر شبکه فشار
ضعیف با هدف بهینه سازی شبکه ،احداث بیش
از 40دستگاه پســت  20کیلو ولت ،حذف کامل
کابل مسی داخل پست های  20کیلو ولت (ارتباط
بین ترانســفورماتور و کلید) و جایگزینی با کابل
آلومینیوم با هدف کاهش سرقت ،اصالح و بهینه
ســازی بیش از 60کیلومتر انشعاب مشترکین با
هدف کاهش خاموشی و جلب رضایت مشترکین،
کســب درآمد  61/000/000/000ريال از محل
ســایردرآمد هاو همچنین کســب رتبه ششم در
پایان ســال  95در بین مناطــق  22گانه توزیع
تهران با موضوع وصــول مطالبات از مهمترین
دســتاوردها ی منطقه برق مولوی در چهار سال
گذشته بوده است.
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دانش
و پژوهش

 ëدکتر امیر نویدی

دانش و پژوهش

اخبار کوتاه از انرژی جهان

امروزه و در هزاره سوم مديران براي آنكه بتوانند
در عرصه هاي مختلف حضور مستمر و پايداري داشته
باشند ،نيازمند كاركناني هستند كه توانايي پاسخگويي
سريع به موضوعات پيچيده سازماني و فراسازماني را
داشته باشند ،اين امر دانش ،خالقيت و استعداد فردي و
تيمي كاركنان را طلب مي كند .از نگاهی دیگر مديريت
استعداد شكوفاسازي اســتعدادهاي بالقوه کارکنان و
كمك به آنها براي بهره بردن از نقاط قوت خود و بهبود
نقاط ضعف است .تحقيقات نشان می دهد كه حداقل
 75درصد مديران ارشــد اذعان داشــتند كه مديريت
اســتعداد يكي از وظايف جدید مديران در سازمان ها
در کنار وظایف ذاتی پنچ گانه سنتی می باشد .در دهه
هاي  1960تا  1970مديريت اســتعداد به عنوان يك
مسئوليت جنبي به دپارتمان پرسنلي محول شده بود ،در
حاليكه امروزه مديريت استعداد به عنوان يك وظيفه
سازماني كه مسئوليت آن به عهده تمام قسمت هاست،
بسيار جدي تر موردنظر قرار گرفته است .اوهلی ()2007
وی اعتقاد دارد مدیریت اســتعداد به عنوان سیستمی
برای شناسایی ،استخدام ،پرورش ،ارتقاء و نگهداری
افراد مســتعد ،با هدف بهینه کردن توان ســازمان به
منظور تحقق نتایج کسب و کار می باشد ،بر اساس این
نظریه مولفه های مدیریت استعداد عبارتند از:
جذب استعداد ها :تعقيب جدي استعداد بايد
يكي از اســتراتژي هاي اصلي مديريت باشــد .اكثر
ســازمان ها نمي توانند خيلي سريع افراد مستعد را به
عنوان اعضاي جديد جذب كنند .اين فقدان استعداد،
بزرگترين مانعي است كه در راه رشد سازمان ها وجود
دارد و جبران اين كمبود نوعي مزيت استراتژيك عمده
محسوب مي شود.
حفظ استعدادها :ســازمان با كارمندان باید
طوري رفتار كند كه گويي همه آنان مدير و شــريك
هستند .همه آنان سهام دارند ،اما بزرگترين مسأله كه
مايه نگراني است ،اين است كه افراد با استعداد را از

مدیریت استعداد ضرورت یا اختیار!؟
دســت نروند .كارمندان مستعد مي توانند به هر كجا
كه مي خواهند بروند .هيچ چيز مهمتر از اســتخدام
نيروهاي مستعد و رشد يافته نيست ،اين كاري است
كه بايد در درجه اول انجام گیرد.
اداره و مديريت اســتعدادها :مديران بايد
بداننــد كه چطور حداكثر اســتفاده را از افراد ببرند و
چطــور به نحوي اســتراتژيك آنــان را در موقعيتي
مناســب قرار دهند .موقعيت طوري نباشد كه كاري
عادي و معمولي سبب بي حالي و بي حوصلگي آنان
شــود .مديران بايد محيط را به نحوي طراحي كنند
كه حداكثر دانش و اطالعات ،حداكثر ابداع و نوآوري
و حداكثر تأثير را به همراه داشــته باشــند .در واقع
استعدادهايي كه به نحوي استراتژيك اداره مي شوند،
حداكثر بازگشت را به همراه دارند.
شناسايي و كشف استعدادها :استعدادها
يك منبع نادر و معمو ٌال دست ناخورده هستند .هر سال
با مديريتي مواجه هســتيم ،كه نمي دانند چطور افراد
مستعد را شناســايي كنند .مديريت ،قبل از استخدام
افراد جديد بايد استعداد هاي نهفته كارمندان موجود
را كشف كند.
انتخاب و به كارگيري استعداد :انتخاب،
مرحله اي است براي پذيرفتن يا رد تقاضاهاي مراجعان

و متقاضيان كار ،به گونه اي كه شايسته ترين ،مناسب
ترين و با استعدادترين آنها برگزيده و تعيين شوند .در
نهایت باید اذعان نمود مدیریت استعداد دیگر بعنوان
یک فعالیت اختیاری برای مدیریت سازمان ها مطرح
نیست و یک ضرورت است که فعاليتي مثبت و مفيد
براي ســرمايه گذاري و رشد افراد داراي توانايي باال
مي باشد .مديريت استعداد به افراد داراي توانايي باال
كمــك كرده و در پی آن افراد داراي عملكرد ضعيف
حذف مي گردند .مديريت استعداد تضمين می کند كه
كاركنان در مشاغل موجود در سازمان به طور مناسب
گردش نمايند و شــخص مناسب در زمان مناسب در
شغل مناسب قرار مي گيرد .لذا پیشنهاد می شود تمام
سازمان ها محيط كاري انعطاف پذيري ايجاد كنند كه
افراد مســتعد جذب شوند و به توليد دانش بپردازند تا
نيازهاي سازمان را برآورده سازند.
■■منابع:
پژم ،شهناز .)1394( .رابطه مدیریت استعداد با انگیزش
مشارکتی و سرمایه انســانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.

Tatiglo, e. , Glaister,. A. j. , & Demirbag, M.
(2016). Talent Management motives and
practices in an emerging market: A comparison
between MNEs and local firms. Journal of World
Business, 51 (2), pp 278-292.

درخشش بانوان شرکت
در جشنواره جهانی بانوان مخترع و کارآفرین

دو تن از بانوان شرکت توزیع برق تهران
بزرگ با دو اختراع و  15مقاله پژوهشــی
به نهمین دوره جشــنواره جهانی بانوان
مخترع و کارآفرین در کشــور کره جنوبی
راه یافتند.

بر اساس این گزارش ســرکار خانم مهندس
لیلیــا تیغ تیز با دو اختراع بــه عنوان مخترع برتر
و ســرکار خانم مهندس نرگس نوری با  15مقاله
چاپ شــده در کنفراس های داخلی و خارجی به
عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدند.
در این دوره از رقابت ها که از روز پنجشــنبه،

ماهنامه
داخلی
شرکت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ

سال اول
شماره 4
خرداد 1396
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هجدهــم خرداد ماه به مدت چهــار روز در محل
برگزاری نمایشــگاه های بین المللی شهر سئول
برپا شــد؛ تیم ایران به  2مدال طال 2 ،نقره و یک
مدال برنز دســت یافت که کســب دو مدال طال
از ســوی خانم مهندس لیلیا تیغ تیز ،کارشــناس
مسئول نظارت بر اجرای طرح معاونت هماهنگی
و نظارت جنوبغرب با اختراع "دستگاه داده برداری
اطالعات بــا قابلیــت چندمنظوره "و "دســتگاه
تشــخیص خرابی خازن چراغهای روشنایی معابر"
برگ زرینی بر افتخارات شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ افزود.

عید بشارت های الهی؛ روز خوب مهربانی های خدا
وت
َر ِ
ْجب ُ
ود َو ال َ
ْج ِ
َه َل ال ُ
َظ َمة َو ا ْ
ْریا ِء َو الْع ِ
َه َل الْکب ِ
ُم ا ْ
«اَل ّله َّ
■■ادامه از صفحه اول
عیدفطــر ،عیــد زیبایی هــای معنــوی ،عید
بشــارت های الهــی و روز خــوب مهربانی های
خداســت .عید فطر یافتن توفیق طاعت و اطاعت
است ،جشنی است بر یافتن سعادت توبه و تهذیب
نفس ،سعادت تســبیحات و ذکر های شبانه ،عید
قبولی در کالس های عشق و ایثار و گذشت.
عید فطر ،عید پایان یافتن رمضان نیست روز

تولد دوباره انســان و فصل تازه شکفتن ایمان در
روح و جان های پاک و بیدار اســت .عید برآمدن
انســانی نو از خاکسترهای خویشتن است ،چونان
ققنوس که ازخاکستر خویش دوباره متولد می شود.
عید برآمدن روز نو ،روزی نو و انسانی نو است.
حلول عید ســعید فطر ،نماد برجسته رهایی از
قیــود مادی و عروج در فضــای رحمت و آرامش
الهــی را تبریک عرض نموده به امید آنکه لطافت

روح و ســر زندگی دل و پرهیــز از گناه ،به یمن
مداومت بر ذکر پروردگار منان و پیروی از ســنت
رســول اکرم (ص) در لحظه لحظه حیات و گوشه
گوشه وجودمان جاری و ساری گردد.
روزه داران را ز راه مرحمــت در صبــح عيــد
ايــزد جــان آفريــن پــاداش آن ايــام داد
خوش عمل چون عيد فطر آمد ز لطف خويشــتن
حضــرت حق طبــع مــا را قــدرت الهــام داد

تولید برق با استفاده از
باکتریهای آلی و متان

محققــان طی انجــام یــک پژوهش
جدید دریافتند که ســلولهای سوختی آلی
میتواننــد متان را بدون انتشــار مواد مضر
به برق تبدیل کنند .محققان دانشگاه ایالتی
پنســیلوانیا موفق به دســتکاری سلولهای
سوختی میکروبی شدند که میتواند متان را
بدون انتشــار مواد مضر به برق تبدیل کند.
این فرآیند نه تنها یک راه عاری از آلودگی
اســت ،بلکه میتوان از این باکتریها برای
پاکسازی پســماند زبالههای بوجود آمده در
نیروگاه برق استفاده کرد.

تولید برق
از حرکت نمازگزاران

اقلیم "بورصه"  Bursaترکیه قصد دارد
تا مسجدی را بنا کند که انرژی برق مصرفی
خود را به طور مستقل در مسجد تأمین کند و
اضافی آن را نیز به فروش برساند به طوریکه
حرکت نمازگزاران و فشــار بــدن آنها بر
روی زمیــن در هنگام ادای نماز باعث تولید
الکتریســیته و برق خواهد شــد .طراحان بر
کف مسجد و سقف آن پنلهای ورشیدی و
صفحاتی را قرار داده و بر روی گلدستههای
مســجد توربینهای هوایی تعبیه کرده اند.
این ســاز و کار قادر به تولید  ۱۲۰کیلووات
الکتریســیته خواهد بود که  ۵۰کیلووات آن
به مصرف داخلی مسجد خواهد رسید و بقیه
تولید نیز به دولت ترکیه فروخته خواهد شد.

تولید انرژی الکتریسیته
با استفاده از جزر و مد دریا

جزر و مد دریاها مدتی است که به عنوان
یکی از منبع انرژیهــای تجدیدپذیر مورد
توجه قرار گرفته اســت .دانشمندان اروپایی
در دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی ،که
از نظر جزر و مد مســاعد است ،پیش نمونه
ابزاری را آزمایــش میکنند که برای تولید
انرژی الکتریسیته از جزر و مد دریا طراحی
شده است .این فناوری میتواندساالنه ۱ / ۶
گیگاوات ساعت برق تولید کند.

تولید برق
با استفاده از چتر نجات

نخســتین مزرعه بادی جهان که توسط
چترهای نجات نیرودهی میشود ،قرار است
تا ســال  ۲۰۲۰به بیش از پنج هزار خانه در
انگلستان برقرسانی کند .چرخه حرکت این
چترها افساری را میکشد که این افسار خود
متصل به ظرفی اســتوانهای شکل است که
روی زمین میچرخد .این ظرف اســتوانهای
به مولدی متصل اســت که میچرخد و برق
تولید میکند.
منابع :سایت های خبری تابناک ،ایسنا ،آنا

اخبـــار
مناطق

مشارکت بسیج در اجرای
طرح های مدیریت مصرف برق
در مناطق

در راســتای اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف و
صرفه جویی برق در ساعات اوج مصرف ،جلسات
آموزشی با همکاری پایگاه های بسیج مناطق 22
گانه شرکت و کارشناسان مدیریت مصرف برق در
مساجد شهر تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش ترویج و اشاعه فرهنگ
مدیریــت مصرف ،ارائه راهکارهــا و توصیه های
مصرف بهینه برق در بخش های خانگی و تجاری
و پاســخگویی به ســواالت نمازگزاران از جمله
محورهای این جلسات بود.

برگزاری نشست نظارت ستادی
مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو

در این نشســت ضمن بررســی عملکرد حوزه
مقاومت بســیج شرکت طی ســال گذشته؛ نسبت
به بررسی فعالیتهای شاخص این حوزه اقدام شد.
در این نشست همچنین عملکرد معاونت های زیر
مجموعه این حوزه بررسی شد.

برگزاری دوره آموزشی بسیجیان
جدیدالورود

دوره آموزشــی بســیجیان جدیــد الــورود
پایگاه های تحت پوشش حوزه های مقاومت بسیج
در ســالن همایش امام علی (ع) ســاختمان ستاد
راهبردی شیراز برگزار شد .در این همایش  60تن
از بسیجیان خواهر و برادر با حضور در؛ کالسهای
متنوع و آموزش های تخصصی شــامل عقیدتی -
پدافند غیر عامل  -دفاع از مقر و سیاســی توسط

اســاتید مجرب سازمان بسیج مستضعفین آموزش
دیدند و در پایان بمنظور صدور پایان دوره آموزشی
از شرکت کنندگان آزمون گرفته شد.

اجرای برنامه های فرهنگی
در ماه مبارک رمضان

همزمان با فرارســیدن ماه مبــارک رمضان
نســبت به غبار روبی و عطر افشانی نمازخانه های
ساختمان های مناطق  22گانه اقدام شد.
بر اســاس این گــزارش همچنین همزمان با
ایام والدت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مراسم
جشــنی به صورت منســجم در ســتاد راهبردی،
معاونتهای هماهنگی و نظارت و مناطق بیســت و
دو گانه شرکت برگزار شد.
گفتنی اســت برگزاری محافــل انس با قرآن
کریم و مراسم سوگواری شهادت حضرت علی(ع)
در ســطح شرکت توزیع برق تهران بزرگ از دیگر
برنامه های اجرا شده در ماه مبارک رمضان بود.

برگزاری ضیافت افطار
با حضور بسیجیان شرکت

در این مراســم کــه با حضــور خانواده های
فرماندهان پایگاه ها و اعضاء شورای حوزه مقاومت
بســیج در باغ موزه دفــاع مقدس برگزار شــد ؛
فرامرز حســین زاده،فرمانده حوزه مقاومت بسیج
شــرکت ضمن تشریح عملکرد این حوزه ،موفقیت
در ماموریت های محولــه را مرهون حمایت مدیر
عامل ،معاونین ،مدیران و خانواده بزرگ بسیجیان
دانست.
گفتنی اســت بعد از صرف افطار ،تاتر شــب
شــیدایی در باغ مــوزه دفاع مقــدس به نمایش
گذاشته شد.

نشست حلقه صالحین خاص و عام
در پایگاه ها

نشســت حلقه های صالحیــن در پایگاه های
مقاومت بسیج منطقه برق افسریه ،آزادی ،بهمن،
بوعلی و فارابی برگزار شد.
در ایــن برنامه های بصیرتی کــه با حضور
فرماندهــان پایگاه هــا و اعضــای شــورای
پایگاه های بســیج برگزار شد در خصوص امر به
معروف و نهــی از منکر ،احکام ،احادیث ،قرائت
قرآن و وصیت نامه شــهدا و نشریه شجره طیبه
صالحین و برنامه های اجرایی پایگاه ها بحث و
گفتگو شد.

بازدید از حسینیه جماران
و بیت حضرت امام خمینی

(ره)

همزمــان با ســالگرد ارتحــال ملکوتی امام
خمینی (ره) با حضور تعدادی از بســیجیان از بیت
حضرت امام(ره) و مجموعــه فرهنگی جماران و
همچنین از موزه تابلو عکس ها و وسایل شخصی
امام راحل بازدید شد.

برگزاری اردوی برون استانی
قم و جمکران
توسط پایگاه پیشکسوتان

اردوی برون اســتانی قم و جمکران توسط
بســیجیان پایگاه مقاومت بســیج پیشکسوتان
برگزار شد .در این اردو بسیجیان پایگاه مقاومت
بســیج حبیب ابــن مظاهر ضمن زیــارت حرم
حضرت معصومه (س) از فضیلت نماز امام زمان
(عج) و زیارت مســجد مقدس جمکران نیز بهره
مند شدند.

انتصابات

 با صــدور احــکام جداگانه ای از ســوی
مدیرعامــل اعضای کارگروه مدیریت مصرف و
پاسخگویی بار منصوب شدند.
 بر اســاس این گزارش آقایــان حمیدرضا
ملکی وش به عنوان نایب رییس ،آقایان قدرت
اله شهبا زی ،مهندس کامبیز ناظریان ،مهندس
حمیدرضــا منصوری ،مهنــدس فرید حیدری،
مهندس مجید ،مهنــدس فریبرز فارغ ،مهندس

علیرضــا رضایی ،دکتــر عبداالمیــر یاقوتی،
مهندس تورج ســروش ،مهندس محمد حسین
بهرامی ،مهندس کاوه ضیاء بخش به ،غالمعلی
اصغری ،فرامرز حســین زاده و علی رشــنو به
عنوان اعضا و سرکار خانم مهندس مریم نامجو
به عنوان دبیر این کارگروه منصوب شدند.
 همچنین با صدور احکام جداگانه ای از معاون
منابع انسانی شرکت آقایان حسین سیفی نژاد به

عنوان رییس گروه کارشناسان دفتر هیئت مدیره،
آقای مهندس علی اکبر قبادپور به عنوان رییس
گروه هماهنگی فوق توزیع در امور دیسپاچینگ
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ،رسول امامی
بــه عنوان سرپرســت اداره فوریت های برق در
منطقه بــرق بیهقی و خانم شمســی اکبری به
عنوان سرپرست اداره فوریت های برق در منطقه
برق بیهقی منصوب شدند.

بازنشستگان

صدور احکام بازنشستگان در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

با صدور احکام جداگانه ای از سوی مهندس حسین صبوری ،مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،آقایان کریم کریمی از منطقه برق
پاسداران ،ســید جلیل بکایی از منطقه برق رودکی ،علیرضا نوروزی نیک

پــی از منطقه برق تهرانپارس ،علیرضا ریتوند غیاثوند از ســتاد راهبردی،
علی عبدی از منطقه برق هفت تیر ،سیروس شمس از منطقه برق فارابی
وحسن عظیمی از منطقه برق به افتخار بازنشستگی نائل شدند.

■■برپایی مانورهای مدیریت مصرف در
منطقه برق خیام

منطقــه بــرق خیام بــه منظــور پایش
المپ هــای التهابی و پرمصرف مشــترکان،
نســبت به اجرای چهار مانور مدیریت مصرف
برق اقدام کرد .در این مانورها که در ســطح
نقــاط آلوده منطقه برگزار شــد در مجموع به
 279مشترک دارای المپ التهابی اخطار کتبی
داده شــد و المپ های پرمصرف مشترکان با
المپهای کم مصرف تعویض شد.
■■برپایــی غرفه مدیریــت مصرف در
ایستگاه مترو پیروزی
منطقه برق مولوی بمنظور توسعه فرهنگ
مدیریت مصرف وصیانت از شبکه های توزیع
نیروی برق نســبت به برپایــی غرفه مدیریت
مصرف برق در ایستگاه مترو پیروزی اقدام کرد.
■■تقدیر از مدیر منطقه برق قدس
طی پیامهای جداگانه ای از سوی نماینده
ولی فقیه و دبیر شورا یاران بخش کن به منظور
تالشــهای ارزنده در خصوص بهینه سازی و
ارتقای کیفیت برق تحویلی به مشــترکین و
بهینه سازی پایه های روشــنایی فرسوده که
منجر به کاهش شکایات شهروندان و رضایت
مشترکان شده است از مهندس علیرضا رنجبر،
مدیر منطقه برق قدس قدردانی شد.
■■برگزاری اولین جلســه شــورایاری
منطقه برق دانشگاه در سال 96
اولین جلسه شورایاری منطقه برق دانشگاه
باحضور دبیران شورایاری محله های صادقیه
و طرشــت به منظور همکاری و تعامل هرچه
بیشتر در بخش مدیریت مصرف برق برگزارشد.
دوره آموزشــی ایمنی در فعالیت های اداری با
رویکرد آشــنایی با بیماری های حرفه ای در
مشاغل اداری به مدت دو روز در شرکت توزیع
برق تهران بزرگ برگزار شد.
■■برگزاری دوره آموزشی ایمنی
در این دوره آموزشی که به همت دفتر ایمنی
و کنترل ضایعات در محل همایش ساختمانهای
شماره یک و دو ستاد راهبردی شرکت توزیع برق
تهران برگزار شد؛ سرفصلهایی ازجمله آشنایی با
بیماریهای حرفهای در مشــاغل اداری و پشت
میز نشینی و شناخت ریسک فاکتورهای مربوطه
از سوی کارشــناس ایمنی منطقه برق فردوسی
تشریح شد .در این دوره همچنین طریقه پیشگیری
از اختالالت مربوطه از طریق اصالح روشهای
غیر اصولی نشستن و کاربری کامپیوتر همراه با
نمایش کلیپهای تصویری آموزش داده شد.
■■برگزاری جلسه آموزش ایمنی ویژه مامورین
مانور بیست کیلوولت در منطقه برق قدس
در این جلســه که در راســتای تأکید بر
رعایت مقررات ایمنی دراجرای عملیات بر روی
شبکه فشار ضعیف و همچنین الزام مأمورین
مانور به رعایت موارد ایمنی در مراحل انجام
کار از جمله ،قطع و وصل ،تست و زمین نمودن
شــبکه و استفاده از ارت موقت و ثابت برگزار
شد .،ضمن دســتیابی به اهداف مورد نظر ،بر
تجهیز اکیپ های اجرایی به کلیه لوازم ایمنی و
حفاظتی مورد نیاز اعم از فردی یا گروهی پیش
از اقدام بر روی شبکه تاکید شد.
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بیماری فقر حرکتی اصطالحی اســت
برای آن دسته ازبیماری های که می توانند
تا حدی بــه بعضی شــیوه های زندگی به
تحرک مربوط باشند.
منظور از فقر حرکتی ،کم بودن ســطح
فعالیت بدنی اســت .با پیشــرفت فناوری،
عــادات حرکتــی بــرای بــرآورده کردن
نیاز هــای روزانه کاهش یافته اســت .این
کمبود فعالیت می تواند باعث زوال بسیاری
ازروند هــای طبیعی بدن شــود ،بنابر این
مشکالت پزشکی ،ازجمله بیماری سرخرگ
کرونری ،فشــار خون بــاال ،چاقی ،پوکی
اســتخوان ،دیابت ،فشار روانی ،بیماری بی
خوابــی و کمر درد ،ممکن اســت به طور
مستقیم و غیر مســتقیم به کاهش فعالیت
بدنی مربوط شــود .بنابر این افزایش سطح
فعالیت ممکن است روند بیماری را تاحدی
تغییر دهد .از بین بیماری های اشــاره شده
بیماری قلبــی –عروقی به ویژه در بیماری
ســرخرگ کرونری علت اصلــی مرگ در
کشــور های پیشرفته است ،شــیوه زندگی
مردم و پشــت میز نشینی در ادارات باعث
شده بیشتر مردم به سوی بی تحرکی و کم
تحرکی پیش می رود.
متاســفانه  25در صداز افراد در جوامع
پیشــرفته بی تحرکی هستند ودر هیچ گونه
فعالیت جســمانی در اوقات فراغت شرکت
نمی کنند .نتایج تحقیقات نشان می دهد که
همچنان که افراد بالغ به آگاهی بیشــتری
در باره اهمیت آمادگی جســمانی دســت
می یابندبرای رســیدن به آن بیشتر تالش
می کنند.
در حال حاضربا وجود اطالعات فراوان
وارزنده انســان در یافته که شــیوه زندگی
ســالم حقیقتا کلیدی طالیی برای موفقیت
است و برخورداری از ورزشی منظم و مداوم
ضرورتی برای زندگی ســالم است .به هر
حــال در جوامع امروز تحــرک کودکان و
بزرگساالن به طور هشدار دهنده ای کاهش
یافته اســت .اغلــب افراد امــروزه اوقات
فراغت خود را صر ف تماشــای تلویزیون
و بازی های کامپیو تر ی و… میکنندکمتر
به فعالیت جســمانی می پردازند و به همین
دلیل از آمادگی جسمانی مطلوب برخوردار
نیستند.
منبع :آمادگی جسمانی نوشته دکتر
حمید رجبی انتشارات تر بیت بدنی
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نقش رسانه ها
در نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق

رشــد بی ســابقه تقاضای برق در مقایسه با
ســایر کشــورهای جهان ،مصرف بی رویه وتوام
با اســراف این انرژی و افزایش نیاز بخش های
مولد اقتصادی کشــور ،توجه بــه افزایش باالی
ظرفیت نصب شــده تا دو برابر ظرفیت کنونی در
کمتــر از یک دهه آینده را اجتنــاب ناپذیر کرده
اســت .مدیریت مصــرف ومنطقی کــردن بهره
گیری مناســب وبه هنگام از بــرق ،با پیش بینی
ســازوکارهای الزم راهی برای تامین بخشــی از
نیازهای اصلی و ضروری امروز و آینده به انرژی
برق اســت ،انجام فعالیت های آموزشی ،فرهنگی
و تبلیغی در زمینــه مدیریت مصرف برق ،یکی از
مهمترین سازوکارها برای فرهنگ سازی مصرف
بهینــه برق وانرژی اســت ،اســتفاده مطلوب از
ظرفیت های اطالع رســانی وبهره گیری مناسب
از مجموعه رسانه های گروهی کشور برای توجیه
راهبردها ،سیاســت ها ،خط مشی ها وبرنامه ها،
باهدف مدیریت تقاضا امری ضروری است .یکی
از ایــن موارد که بســیار هم اهمیــت دارد ،القاء
فرهنــگ مدیریت مصرف و آموزش شــیو ه های
درســت مصرف کردن انرژی برق به مشترکین و
مصرف کنندگان است .بنابر اين مي توان فرهنگ
مدیریت مصرف برق را با استراتژي هاي خاصي
به ســبك زندگي افراد جامعــه واردكرد .با توجه
به اینکه رشــد مصرف انرژی ،مخصوص ًا برق روز
افزون اســت و یکی از صنایع مادر و زیربنایی و
در عین حال پرهزینه است .برای سازمانهایی که
به طور مستقیم فرآورده ها و خدماتشان به مصرف
گروه های وسیع انسانی می رسد همواره این سوال
مطرح است که مصرف کنندگان درباره چگونگی و
کم و کیف خدمات آن چگونه می اندیشند؟ امروزه
مدیران کارآمــد همواره جهت اصــاح و بهینه
عملکرد ســازمان و در نتیجه افزایش بهره وری و
تصمیم گیریهای درست ،نیازمند آگاهی از نظرات،
نگرشــها ،عــادات و به طور کلی شــناخت ابعاد
گوناگون رفتار مصرفی به عنوان جامعه مخاطبان
خود می باشند.
این موضــوع هنگامی اهمیــت چندباره ای
می یابد که کاالها و خدمات عرضه شــده ،نقش
و اثــر حیاتی در زندگــی اجتماعی-
اقتصادی مصرف کنندگان ایفا کند.
از ســوی دیگر نقش بالمنازع
برق در فرآیند توسعه اقتصادی
و اجتماعی ،نقشی شناخته
شده است.

امروزه نیروی برق از آن نوع خدماتی محسوب
می شــود که زندگی اجتماعی -انسانی بدون آن
از تکاپو باز می ایســتد .از ســوی دیگر ،برق به
عنوان انرژی تمیز ،سالم و راحت و فراگیر ،نیازمند
سرمایهگذاری های کالنی است که آن را در شمار
کاالهای گران قرار می دهد به نحوی که مدیران
و مسئوالن این صنعت را بر آن می دارد تا همواره
چگونگی و شیوه های مصرف درست و بهینه را در
نظر داشته باشند و به طور مداوم در این باره مداقه
و مطالعه نمایند .از نقطه نظر رویکرد سازمانی نیز
به دلیل انحصاری بودن تولید و توزیع برق ،آگاهی
از وضعیت و میزان رضایتمندی مشــترکان و نیز
ســطح دانش آنان در خصــوص مدیریت مصرف
برق ،اهمیت بسزایی دارد
انتشار واســتمرار پیام های آموزشی وتبلیغی،
درگســترش مصــرف بهینه و رعایــت الگوهای
درســت مصرف کردن بــرق درچندســال اخیر
بســیار مورد توجه بوده اســت در این راستا اگر
از وســایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو وتلویزیون
به نحو صحیح وبا اســتفاده از نظرات کارشناسی
متخصصین علوم رفتاری واجتماعی استفاده شود
می تــوان امیدوار بــود تاثیر بســزایی در اصالح
نگرش ها وایجاد انگیــزه در مصرف کنندگان به
منظور اعمال رفتارهای مصرف بهینه داشته باشد.
متخصصــان معتقدنــد کــه ازنظــر کارکرد
تبلیغاتی ،هیچ رسانه ای به پای تلویزیون نمی رسد
وایــن به خاطــر جذابیت تصویری ،قــدرت نفوذ
وجنبه همگانی بودن این وســیله اســت .با توجه
به تحقیقات انجام شــده مخاطبان بی شــماری
شــعارهای مدیریت وصرف بــرق مانند"توجه به
برچسب انرژی"" ،استفاده از شیشه های دوجداره"،
" عدم اســتفاده از لوازم پرمصرف در ساعت اوج
مصــرف ...را از تلویزیون شــنیده اند وکمتر این
شعارها را در رسانه های دیگر دیده ویا شنیده اند.
بنابراین تلویزیون در میان رسانه های دیگر بیشتر
به شعارهای مدیریت مصرف برق پرداخته ونقش
مهمتری را دراین خصوص ایفاکرده است.
منبع :نقش رسانه ها در فرهنگ سازی
مصرف-دکتر محمدرضا
رسولی
ارتباطات رسانه ای
در روابط عمومی -سید
شهاب محسنی

■■کوسهها برای پیشرفت و توسعه الزمند
ژاپنی ها عاشــق ماهی تازه هستند .اما
آبهای اطراف ژاپن سال هاست که ماهی تازه
ندارد .بنابر این برای غذا رساندن به جمعیت
ژاپن قایق های ماهی گیری ،بزرگتر شدند و
مسافت های دورتری را پیمودند .ماهی گیران
هر چه مسافت طوالنی تری را طی می کردند
به همان میزان برای بازگشت زمان بیشتری
الزم بــود .اگر بازگشــت بیــش از چند روز
طول می کشــید ماهی ها ،دیگر تازه نبودند
و ژاپنی ها مزه این ماهی را نمی پســندیدند.
برای حل این مسئله ،شرکتهای ماهی گیری
فریزرهایی در قایق هایشــان تعبیه کردند.
آنهــا ماهی ها را گرفتــه وروی دریا منجمد
می کردند .فریزرها این امکان را برای قایقها
و ماهی گیران ایجاد کردند که دورتر بروند و
مدت زمان طوالنی تری را روی آب بمانند.
امــا ژاپنی ها مزه ماهی تــازه و منجمد
را متوجه می شــدند و مزه ماهــی یخ زده را
دوست نداشتند .بنابراین شرکتهای ماهیگیری
مخزنهایی را در قایقها کارگذاشتند و ماهی را
در مخازن آب نگهداری می کردند .ماهی ها
پــس از کمی تقال آرام می شــدند و حرکت
نمی کردند .آنها خسته و بی رمق ،اما زنده بودند.
متاسفانه ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به
ماهی بــی حال و تنبل ترجیح می دادند .زیرا
ماهیها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه را
از دست داده بودند .پس شرکتهای ماهیگیری
باید این مســئله را بگونه ای حل می کردند.
آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟اگر
شــما مشــاور صنایع ماهیگیری بودید ،چه
پیشــنهادی می دادید؟ رون هوبارد در اوایل
سالهای ۱۹۵۰دریافت" :بشر تنها در مواجهه
با محیط چالــش انگیز به صــورت غریبی
پیشرفت می کند" برای نگه داشتن ماهی تازه
شرکتهای ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن
نگهداری ماهی در قایقها اســتفاده می کنند
اما حاال آنها یک کوسه کوچک به داخل هر
مخزن می اندازند .کوسه چندتائی از ماهی ها
را می خورد اما بیشتر ماهیها با وضعیتی بسیار
سرزنده به مقصد می رسند ،زیرا برای فرار از
کوسه تالش می کنند.
■■منافع و مزیتهای رقابت:
شــما هر چه با هوش تــر ،مصرتر و با
کفایت تر باشید از حل یک مسئله بیشتر لذت
می برید .اگر به انــدازه کافی مبارزه کنید و
اگر به طور پیوســته در چالشها پیروز شوید،
خوشبخت و خوشــحال خواهید بود .گاهی
وقتها کوسه ها برای پیشرفت و توسعه الزمند.
منبع :وب سایت توانمندی مدیران

