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با مشارکت امور ایثارگران وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

آیین کلنگ زنی طرح یادمان شهید عباسپور
و شهدای وزارت نیرو برگزار شد

طی مراســمی به همت و مشــارکت امور
ایثارگــران وزارت نیرو و شــرکت توزیع
نیروی بــرق تهران بزرگ ،طــرح یادمان
شهید عباســپور و شــهدای وزارت نیرو
کلنگ زنی شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی
بــرق تهران بزرگ در این آیین که روز چهارشــنبه،
پنجم مهرمــاه همزمان بــا ششــمین روز از ایام
ســوگواری حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) در محل
بهشت زهرا(س) با حضور علی اکبر مهاجری ،معاون
تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ،مهندس حسین
صبوری ،مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق تهران و
همچنین همراهــی مقامات عالی رتبه صنعت آب و
برق و تعامل و همدلی شهرداری تهران برگزار شد،
در راســتای پاسداشت یاد و خاطره شهدای انقالب،
کلنگ احداث قطعه ای به نام شهدای وزارت نیرو در
میدان شهدای گمنام به منظور حفط و نگهداشت آثار
و نشان افتخار شهدای صنعت آب برق کشور به زمین
خورد .در این مراسم همچنین طی سخنانی بر توجه
به جایگاه رفیع ایثار و شــهادت بعنوان یک سرمایه
معنوی ،اخالقی و اجتماعی در جامعه تاکید شد.

ارایه خدمات غیرحضوری به مشترکین
در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

برای نخســتین بار کلیــه خدمات فروش
انشــعاب برق و خدمات پــس از فروش
از طریق ســامانه تلفنی  1521در معاونت
جنوبشرق شرکت توزیع برق تهران بزرگ
به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق
تهــران بزرگ این طــرح که در راســتای ابالغ
اهداف استراتژیک شرکت مبنی بر توسعه خدمات
غیرحضــوری و نیــز ابالغ منشــوررعایت حقوق
شــهروندی و قانون مدیریت خدمات کشــوری و
همچنین نقشــه راه دولت الکترونیک راه اندازی
شــده ،در حال حاضــر فعالیت خــود را از تاریخ
دوازدهم شهریور ســالجاری بصورت آزمایشی در
مناطق برق هفده شهریور ،خیام ،مولوی ،هفت تیر
و افسریه شروع کرده است که تا پایان سالجاری
کلیه مناطق برق شــرکت توزیع برق تهران بزرگ
را پوشش خواهد داد.
بر اســاس این گــزارش اهــداف این طرح
شــامل :کاهش مراجعه حضوری ،افزایش کارائی
و بهره وری منابع انسانی ،ارائه خدمات بدون مرز
در محدوده شــرکت ،مکانیزه کردن پاســخگوئی
به مشــترکین و متقاضیان برق ،اخذ نظرســنجی

مکانیزه از کلیه مشــتر کیــن و متقاضیان ،ارتقاء
رضایت مندی مشــترکین در راستای تکریم ارباب
رجوع می باشد.
گفتنی است در حال حاضر مشترکین محدوده

مناطق حوزه معاونت جنوبشــرق می توانند بدون
مراجعه به مناطق از درگاه ســامانه تلفنی خدمات
جامع مشــترکین  1521جهت درخواستهای خود
اقدام نمایند.

 ëزهرا خانعلی زاده  /سردبیر

یادداشت ماه

مکتبی به وسعت انسانیت،
اندیشه ای به بلندای تاریخ

بازهم محرم ،این فرازگاه قصه انسان در فرا
روی دیدگان به تجلی آمده است تا شکوه تکرار
ناپذیر عاشورا یک بار دیگر برای همه آنانی که به
رستگاری میاندیشند به تصویر بکشد.عظمت و
بلندای این واقعه بیمانند فراتر از نگرش تاریخ و
عمیقتر از تحلیل اندیشمندان و ترسیم آن خارج
از بضاعت این قلم کوچک است اما آنچه پیداست
آتش نینوای عالم ،آنچنان بر جغرافیای دل شعله
میزند که جانها بیهیچ درنگی به حسین بزرگ
میاندیشــند و در نقبی بر حقایق تاریخ به ژرفای
حماسهای میرسند که مجاهدت و پایمردی  72ابر
مرد از جنس نور ،برایشان حیرت آور و فخرآفرین
اســت .وما در حالی" مهر" ،فصــل علمآموزی و
دانشاندوزی را آغاز کردیم كه سرتاسر شهر آكنده
از عطر رشادت آموزگاری است كه  14قرن قبل
درس شــهامت ،ایثار ،آزادگی و ظلمستیزی را تا
همیشه تاریخ به انسانها آموخت و این گرمایی
که در دل همه عاشقان این امام همام وجود دارد
نه تنها به سردی نمیگراید بلکه هر سال و هر بار
بر عطش این عشق و دلدادگی افزوده میشود و
این مکتب حسینی در کنار شور و شعور مهدوی؛
لحظه به لحظه به اوج می رسد.
بی شــک ایثار و شهادتی که در دل جوانان
این مرز و بوم ریشــه می دواند برگرفته از همین
تعالیم عاشورا و مکتب کربال است که امروز بیش
از پیش در حال گسترش در تمام دنیا است و هر
جایی که آزادگی سخن به میان میآید بیشک
نام مکتب حسین(ع) میدرخشد.
هرسال که می گذرد محرم فراتر از جغرافیای
کربال و گستردهتر از حصار تاریخ  61هجری ،در
تفکر علوی ریشه می دواند و با تیشه عاشورا؛ قرن
به قرن بر بیستون ایمان نقش شرف ،ایثار و تقوا
می زند .از همین روست که عاشورا همواره نامی
در جوشش اســت .خون تازه ای است که چون
فواره ای بی فرود درفراز است و مکتبی است به
وســعت انسانیت و به بلندای تاریخ که متعلق به
یک عصر و نسل نیست.
عاشورا یعنی آزادگی هرروز نفس تازه می کند.
آری عاشورا اندیشــهای به وسعت تاریخ بود
که با قلم سرخ شهادت زیر شرارههای تیغ آفتاب
ســوزان و در میان زبانههای تشــنگی بر صفحه
روزگار مکتوب و تشنگان بال را جرعه صبر بخشید
و جرأت ایثار ...وکربال یعنی قلب تپنده تاریخ یعنی
الهام بخش اندیشــه های پاک پیروان اسالم که
دیگر ادیان آســمانی از آن الهام می گیرند .امروز
جغرافیای کربال دیگر نه یک دشــت که بیکرانه
آرمانهای رفیع ما و عاشورا نه یک قطعه از زمان
که تپشگاه مقدس قلوب و سند افتخار تشیع و چراغ
همیشه فروزان فرهنگ اسالمی ما خواهد بود.
سالم برحسین و یارانش آنان که باآفتاب بلند
ایثارشان شب رابه سخره گرفتند.
پرشکوه باد یاد آن خوبان خدایی که بشریت
را درس آزادگی دادند.

تجلیل از ایثارگران شرکت توزیع برق تهران
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس

طی مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته
دفاع مقدس از ایثار گران شــرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این مراســم که روز دوشنبه،
ســوم مهرماه ،به همــت حوزه مقاومت بســیج
شرکت در سالن آمفی تئاتر ساختمان شیخ بهایی
و با حضور مشــاور وزیر نیــرو در امور ایثارگران،
معاون مرکز اســناد دفاع مقدس ســپاه پاسداران
انقالب اســامی ،مدیر عامل شرکت ،معاونین و
مدیران ســتادی و هماهنگــی ئ نظارت ،مدیران
ستاد راهبردی و دفاتر مســتقل ،مدیران مناطق،
و همچنین ایثارگران شرکت برگزار شد ،مهندس
صبوری با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری
محرم ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران و
شهدای دفاع مقدس گفت :امروز اقتدار و سربلندی
نظام جمهوری اسالمی ایران در بیرون از مرزها و
آرامش وامنیتی که در داخل کشور داریم ،مرهون
رشــادت های ایثار گران و شــهدای دفاع مقدس
است و امروز این مدافعان حرم هستند که راه آنان
را ادامه میدهند.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ با اشاره به اینکه میراث به جا مانده از دفاع
مقــدس روحیه ایثارگری می باشــد؛ گفت :تامین
برق پایتخت با چهار و نیم میلیون مشترک محقق
نمی شــود مگر با روحیه ایثارگــری که در وجود
تمامی پرسنل این شرکت وجود دارد.
مهندس صبوری ادامه داد :به سبب این روحیه
بوده اســت که به رغم تمامی موانعی که دشمنان
و بدخواهان نظام بر ســر راه مــا ایجاد کرده اند،
توانســته ایم در تمامی مراحل خدمت رســانی در
صنعت برق ،اعم از تولید ،انتقال و توزیع مســتقل
باشیم و از آزمون های مختلف سربلند بیرون بیاییم.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ با اشــاره به پیشتازی ایثارگران صنعت برق
در عرصه خدمت رســانی و القای روحیه جهادی،

در خصوص تحقق شعار اقتصاد مقاومتی گفت :ما
مفتخریم که در شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ از نیروهای متخصص برخورداریم و با توجه
به وجود روحیه جهادی در میان همکاران شرکت
خواهیم توانست در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و
برداشتن موانع و مشکالت و مقابله با کمبود منابع،
گام های بلند و اساسی برداریم.
در این مراســم همچنین آقای مرادی ،مشاور
وزیر نیرو در امور ایثارگران ،صنعت برق را یکی از
حوزه های ارزشــی در مجموعه وزارت نیرو عنوان
کرد و گفــت :در زمان پیروزی انقالب اســامی
و دوران هشــت ســال دفاع مقدس ،صنعت برق
تهران مســئولیت بسیار سنگینی بر عهده داشت و
بیشترین شــهدا در وزارت نیرو را نیز طی این دو
مقطع تاریخی تقدیم کرده است.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین نشست هایی
موجب ایجاد انگیزه جهاد و ایثارگری می شــود؛
تصریح کــرد :از زمان پیروزی انقالب اســامی

تا امروز هیچــگاه توطئه دشــمنان نظام متوقف
نشده اســت و پیوسته درصدد ضربه زدن به دست
آوردهــای نظام طی این چهار دهــه بوده اند ،اما
آنچــه که رمز بقای مــا بوده ،والیــت مداری و
بصیرت اســت که این دو شاخص ،تضمین کننده
امنیت و بقای نظام خواهد بود.
در ادامه ایــن همایش دکتر نیــازی ،معاون
مرکز اسناد دفاع مقدس در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با بیان اینکه طی  4دهه ای که از پیروزی
انقالب اســامی می گــذرد خدمات شــایانی در
عرصه های مختلف از جمله صنعت برق ارایه شده
است ،گفت :با وجود همه این خدمات ،ولی وقتی
به دوران هشــت ســال دفاع مقدس نگاه میکنیم
شاهد تفاوت ویژه ای با سایر دوره ها هستیم.
وی افــزود :به رغم همــه تالش هایی که در
حوزه های مختلف صورت گرفته و دست آوردهایی
که داشته ایم اما هنوز نتوانسته ایم به مانند آنچه
در دوران دفاع مقدس صورت گرفت اقدام کنیم و

تبدیل به الگویی مناســب و قابل ارایه به دیگران
شویم .دکتر نیازی ادامه داد :دست آوردهای دفاع
مقدس از اینرو با ســایر دوره ها متفاوت است که
توانســت در تمامی ابعاد به ویژه از منظر مدیریتی
تبدیل به الگویی شــود که امروز می توان آنرا به
همه کشورهای اسالمی ارایه کرد.
وی در خصــوص منحصر به فــرد بودن دفاع
مقدس هشــت ساله در تاریخ ایران گفت :در 300
ســال گذشته در ایران پس از هر جنگی که اتفاق
افتاد ،بخشــی از خاک کشــور توســط بیگانگان
تصــرف شــد ،اما در ایــن جنگ ،بــه رغم همه
محدودیت هایی که داشــتیم چنین اتفاقی نیفتاد و
این امر مهم تنها بر محور دو عامل؛ والیت و عدم
سهم خواهی امکان پذیر شد.
گفتنی است در این مراسم به  6تن از ایثارگران
شــرکت لوح تقدیــری اهدا شــد و از برگزیدگان
مسابقات قرآن و عترت ،مقاله نویسی و نهج البالغه
نیز با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.

برگزاری نخستین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی شرکت توزیع برق تهران بزرگ
نخســتین جلســه کمیته اقتصاد مقاومتی
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با
موضوع ارزیابی اقدامات شــرکت در این
زمینه و ضرورت برنامه ریزی برای اقدامات
آینده در این راستا ،برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این جلســه که روز دوشنبه،
بیســت و هفتم شــهریور ماه برگزار شد ،مهندس
ارســطو ،معاون هماهنگی شرکت ضمن اشاره به
لــزوم توجه ویژه به موضوع اقتصــاد مقاومتی در
همه شئون و فعالیت ها گفت :اجرای سیاست های
اقتصــاد مقاومتی نباید تبدیل بــه بهانه ای برای
انتقال بار مالی پروژه ها و مخارج مالی شرکت به
مردم و مشترکین شود.
بر پایه این گزارش ،در این جلســه همچنین
مهندس منصوری ،معاون برنامه ریزی گزارشــی
در خصوص روند کاهش تلفات در شــرکت توزیع
نیروی بــرق تهران بزرگ ارایه کرد و مقرر شــد
در پروژه کاهش تلفات ســال  96در خصوص آمار
تعویض و تبدیل کنتورهــای آنالوگ به دیجیتال
که در حال حاضر  7000دســتگاه پیش بینی شده

است ،تجدید نظر صورت گیرد.
بنابراین گزارش مهندس هاشــمی دهکردی،
دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی شــرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ با ارایه گزارشی ،اقدامات شرکت
در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.
بر اســاس این گزارش ،محور های؛ کاهش
شــدت انــرژی ،کاهش نــرخ خدمــات فنی و

غیر فنی ،بــاال بردن راندمان نیروی انســانی،
افزایش پایداری شــبکه های برق ،اســتفاده از
تکنولوژی های نو ،اســتفاده از تولیدات داخلی،
مدیریــت دارایی هــا و تســهیل در واگذاری
انشــعاب برق به منظور تقویت بخش صنعتی و
تجاری کشــور ،توسط این کمیته ،جهت اجرای
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در شرکت توزیع

نیروی برق تهران بزرگ پیشنهاد شد.
همچنیــن طبق ایــن گزارش ،مقرر شــد در
بحث اقتصــاد مقاومتی عالوه بــر تکالیف ابالغ
شده توسط شرکت توانیر ،موضوع نهادینه ساختن
مفهوم و روح اقتصــاد مقاومتی در کلیه وظایف و
ماموریت های شــرکت ،با طراحی سرفصل های
جدید در دستور کار این کمیته قرار گیرد.

برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید دفتر روابط عمومی با حضور مدیر عامل
طی مراسمی با حضور مدیر عامل ،معاونین
و مدیران ارشــد شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ ضمن معرفی سرپرست جدید
دفتــر روابط عمومــی از تالش های مدیر
گذشته این دفتر تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بــزرگ در این مراســم که عصر روز
یکشنبه ،یازدهم شهریور ماه در محل همایش ستاد
راهبردی برگزارشد؛ مهندس حسین صبوری ،ضمن
تقدیر از زحمات خالصانه آقای علی رشنو و آرزوی
موفقیت برای سرپرســت جدید دفتر روابط عمومی
آقــای غالمرضا خیرخواه ،اظهار داشــت :تغییر و
تحول در زندگــی اجتماعی امری اجتناب ناپذیر و
ضروری است و باعث ایجاد انگیزه و طراوت کاری
خواهد شــد .وی افزود :خدمت رسانی و خدمت به
مردم باید در ســرلوحه کار تمام مدیران و کارکنان
شــرکت قرار بگیرد و هرگونه تغییری نباید خلل و
کاستی در این امر مهم ایجاد کند.
مدیــر عامل در خصــوص نقــش و کارکرد
روابط عمومی اظهــار داشــت :روابط عمومی در
هر ســازمان و شرکتی نقش بســزایی در رضایت
مندی خدمات به مردم داشــته و آیینه تمام نمای
آن می باشــد .بازخورد نتایج و خدمات ارئه شــده
به مردم از طریق همیــن کانال قابل روئیت بوده

و نقــاط منفی و مثبــت آن در جهت بهبود و رفع
کاســتی های احتمالی خدمت رسانی از این منظر
قابل شناســایی است .همانطور که صنایع و فنون
مختلف نیاز به روز رســانی و استفاده از تکنولوژی
و علم بــه روز دارند؛ روابط عمومی نیز باید از این
فرآیند بهره برده ،از آخرین علوم و تکنولوژی های
مختلف ســمعی بصری اســتفاده نماید تا فرایند
خدمت رسانی به مردم به نحو احسن صورت پذیرد.
گفتنی است مهندس ارسطو معاون هماهنگی

شرکت ضمن اشاره به اینکه شاخصه های صداقت و
دلسوزی یکی از الویت های اصلی در روابط عمومی
اســت اظهار داشــت :روابط عمومی خوب حاصل
عملکرد جمعی مثبت و رضایتمندی مشــترکین از
نحوه خدمت رسانی به مردم است.در ادامه مهندس
اله مرادی معاون منابع انســانی با اشــاره به لزوم
تعامل همه جانبه دفتر روابط عمومی با ســازمانها و
نهادهای مختلف در راستای پیشترفت دانش علمی
و سطح کیفی فعالیت ها گفت :تخصصی بودن کار

در روابط عمومی باعث می شود که ارتق ءا سطح دانش
کارکنان و آگاهی جامعه شناختی یکی از الزمه های
کار و فعالیت در این حوزه باشد .به گزارش خبرنگار
ما در ادامه این مراسم مدیران و همکاران حاضر در
این نشست طی سخنان جداگانه ای از زحمات بی
شائبه مدیر سابق دفتر روابط عمومی تشکر و برای
مدیر جدید این دفتر آرزوی موفقیت کردند.
همچنین در این نشست با تقدیم لوح تقدیری از
سوی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ از زحمات آقای رشــنو ،مدیر پیشــین دفتر
روابط ،قدردانی شــد.در متن این لوح آمده است:
با حمد و سپاس بی کران به ذات مقدس حضرت
احدیت و در پرتو عنایات خاصه و لطف سرشار از
محبت و هدایت باریتعالی ،بدینوسیله مراتب تقدیر
و تشــکر خود را از مســئولیت پذیری متعهدانه،
صادقانــه و همچنیــن توانمندی و شایســتگی و
حســن مدیریت جنابعالی در طول مدت خدمت به
عنوان مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت اعالم
داشته و توفیقات روزافزون شما را تحت توجهات
حضرت ولی عصر(عج ) از خداوند متعال مســئلت
می نمایم .یادآور می شــود طی حکمی از ســوی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
آقای غالمرضا خیرخواه به عنوان سرپرست جدید
دفتر روابط عمومی منصوب شد.

برگزاری نشست کنترل هوشمند تاسیسات آب شرب و تاثیر آن بر پیک سایی
در نشست کنترل هوشمند تاسیسات آب شرب
و تاثیر آن بر پیک سایی ،ظرفیت های دو شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ و آبفای تهران
در تولید برق با فرکانس ثابت از نوســان های
آب شهری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این جلسه که روز شنبه ،بیست
و پنجم شــهریور ماه با حضور مدیر دفتر مدیریت
مصرف شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و
کارشناسان آبفای تهران در محل این شرکت برگزار
شد کارشناسان آبفا ابتدا گزارشی از تاریخچه اجرای
این پروژه در کشورهای مختلف ارایه کردند و سپس
ضرورت های انجام این پــروژه تحت عنوان تولید
انرژی پاک از جریان آب شهری مورد بررسی قرار
گرفت .بر اساس این گزارش ،این طرح که در حال
حاضر به صورت آزمایشی در منطقه گیشا اجرا شده

است با نصب سامانه فشــار شکن در مسیر شبکه
توزیع آب شــهری عالوه بر تنظیم نوســان آب ،به
وسیله انرژی حاصل از این نوسان ها قادر به تولید
انرژی برق می باشد که می توان آنرا به شبکه توزیع
برق تزریــق کرد .بر پایه این گــزارش ،جلوگیری

از هــدر رفت انرژی و افزایش بــازده تولید ،ایجاد
نیروگاه هــای تولید برق پراکنده ،تولید انرژی پاک،
کمک به شبکه توزیع برق در مواقع پیک بار و بومی
ســازی تکنولو ِژی نوین از جملــه ویژگی های این
پروژه عنوان شده است.

گفتنی است که این پروژه طی سال های اخیر
در کشورهایی همچون کانادا ،انگلستان ،آفریقای
جنوبی و آمریکا به اجرا درآمده و نتایج مطلوبی را
با توجه به هدف گذاری در جهت تولید انرژی پاک
به همراه داشته است.

پنجاه و دومین جلسه کمیته عالی تحقیقات با حضور مدیرعامل برگزار شد
پنجاه و دومین جلسه کمیته عالی تحقیقات
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با
حضور مدیر عامل شرکت ،برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق
تهــران بزرگ در این نشســت که روز دوشــنبه،
ســوم مهرماه در محل سالن جلســات ساختمان
شیخ بهایی با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت
برگزار شد؛ به بررسی پیشنهاد طرح های پژوهشی
با موضوعات «مدل سازی ریاضی رفتار مشترکین
دیماندی صنعتی در طرح های مختلف پاسخگویی
بار و اســتخراج هزینه های خاموشی»« ،انتخاب
شــبکه پایلوت هوشــمند و تهیه طرح های بهینه
ســازی و هوشمند سازی مرتبط » و جایابی بهینه
احداث واحدهای تولید پراکنده و همچنین تعریف
و تهیــه مشــخصات فنی طرح هــای اولویت دار
پرداخته شد.
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در این نشســت مهندس حســین صبوری
مدیر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق تهران
بزرگ از دانشــگاه و مراکز پژوهشــی خواست
تا طرح های پژوهشــی مرتبط با صنعت برق به
گونه ای ساماندهی شود که پاسخگوی ابهام ها
و همچنین زمینه ســاز رفع مشــکالت و موانع

موجود باشند.
مدیــر عامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
تهران بزرگ با اشــاره بــه اهمیت مقوله پژوهش
و تحقیقــات ،توجه بــه اولویتهای پژوهشــی در
زمینه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و افزود:
پروژه هــای تحقیقاتی باید انتظــارات و نیازهای

شرکت را برآورده ساخته و هم راستا با چارچوبها،
اهداف و سیاست های شرکت باشد.
شایان ذکر است در این نشست ضمن بررسی
نقاط قوت و ضعف طرح ها ،پیشنهاداتی به منظور
بهبود و اجرایی شدن هر چه بهتر و بیشتر به ارائه
دهنگان مطرح شد.

3

در گفتگو با روابط عمومی تشریح شد

توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر
در شرکت توزیع برق تهران
■ مرتضی اسدی

شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ،
بــا توجه به اقلیم حاکم بر شــهر تهران و
محدودیت های شهرسازی ،تاکنون فعالیت
خــود در زمینه بهره گیــری از انرژی های
تجدیدپذیر بر فتوولتائیــک متمرکز کرده
است.

مهنــدس شــهاب البــرزی ،مجــری طرح
انرژی هــای تجدیدپذیر شــرکت توزیــع نیروی
برق تهــران بــزرگ در گفتگــوی اختصاصی با
روابط عمومی شــرکت توزیع نیــروی برق تهران
بزرگ گفت :در شــرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ از محل بند  69قانون بودجه سال  92و  93و
از تبصره  9بند "ز" در سال  93و ادامه فعالیت های
آن در سال  ،94در مجموع  500کیلووات (ظرفیت
نامی) فتوولتاییک شامل  125کیلووات نصب شده
در  24مســجد ،مدرسه و ســاختمان اداری375 ،
کیلووات نصب شــده در  11نهاد دولتی به صورت
یارانه  100درصدی بالعوض و  240کیلو وات به
صورت یارانه  50درصدی بالعوض نصب گردیده
است.
وی افزود :همچنین  200کیلو وات در مزرعه
خورشیدی و سقف پارکینگ های ساختمان ستادی
از محل اعتبارات داخلی نصب شده است که پروژه
اجرا شده را می توان یکی از بزرگترین پروژه های
انرژی تجدیدپذیر در سطح شهر تهران دانست.
مهنــدس البرزی در خصوص سیاســت های
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای
گســترش فعالیت در این زمینه گفت :این شرکت
در ســال  95در زمینــه خرید تضمینــی برق از
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک نســبت به مبادله
تفاهــم نامه خرید برق تضمینــی از نیروگاه های
تجدیدپذیر اقــدام کرده اســت و در حال حاضر
بــرای عقد قرارداد با مشــترکین متقاضی فروش
برق خورشــیدی و بادی محدود به سقف ظرفیت
انشعاب به نمایندگی سازمان انرژی های نو ایران
(سانا) آمادگی دارد.

■■زمینه ســازی بــرای توســعه انرژی
تجدیدپذیر
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مهنــدس البرزی در ادامه با اشــاره به اینکه
سیاســت ها باید به گونه ای طراحی شــود که از
لحاظ مالی ،سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی
و هسته ای را دلسرد کننده کند ،گفت :یارانه های
سوخت فســیلی باید قطع شود؛ چراکه هزینه های
واقعی انرژی را تحریف و به انتشار کربن تشویق
می کنند.
وی همچنین افزود :ایــن یارانه ها با کاهش
هزینــه تولیــد بــرق از ژنراتور هــای مبتنی بر
ســوخت های فســیلی ،مانعی برای پیشــرفت و
گســترش انرژی های پاک ایجــاد می کنند و در
نتیجه توان رقابت پذیری تجدیدپذیرها می کاهند.
وی بــا تاکیــد بر کاهــش ریســک پذیری
ســرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر اظهار
داشت :این امری مهم برای گسترش تجدیدپذیرها
اســت که می تواند به کاهش شــکاف موجود در
دسترسی به انرژی کمک کند.

هزینه تولیــد برق از
ژنراتور هــای مبتنی بر
ســوخت های فسیلی،
مانعی برای پیشــرفت و
گسترش انرژی های پاک
ایجاد می کنند
مجری طرح انرژی های تجدیدپذیر شــرکت
توزیــع نیروی برق تهران بــزرگ ضمن تاکید بر
ضرورت تقویت نقــش انرژی های تجدیدپذیر در
بخش هــای گرمایش و ســرمایش و حمل و نقل
و نیز برقــراری اتصال بین بخش ها گفت :اگرچه
نزدیک به نیمی از انرژی نهایی ساالنه (در سطح
دنیا) به گرمایش اختصاص دارد ،اما سیاست های
بخش گرمایش و ســرمایش در بخش بین الملل
پیشرفت محسوسی نکرده است.
■■ضرورت برنامه ریزی برای آینده

مهنــدس البــرزی در بخش دیگــری از این
گفتگو با اشــاره به ضــرورت برنامه ریزی برای
آینده که میــزان تولید پراکنده انرژی در آن رو به
افزایش اســت ،تصریح کرد :در حال حاضر روند
رو به رشــدی جهت تولید انرژی در نزدیکی محل
مصرف شکل گرفته است و استفاده از انرژی های
تجدیدپذیر پراکنده چه در کشورهای توسعه یافته
و چه در کشــورهای در حال توســعه فزونی یافته
است.
به گفته وی در کشــور های در حال توسعه
از تجدیدپذیرهــای پراکنده عمدتــ ًا به عنوان

ابزاری برای افزایش دسترســی بــه انرژی به
خصوص در مناطق روســتایی استفاده می شود
و در واقع اســتفاده از تجدیدپذیر های پراکنده
ابزاری برای پاسخ گویی به تقاضای خودکفایی
و قابلیت اطمینان بیشــتر توسط مشترکین برق
متصل به شــبکه می باشــد ،از اینرو به منظور
شدت بخشــیدن به تحقیق ،توسعه و گسترش
زیرســاخت های مورد نیاز برای منابع پراکنده
باید برنامه ریــزی جامعی در راســتای تقویت
شبکه های برق صورت پذیرد.
مهندس البرزی با اشاره به توجه جهانی نسبت
به اهمیت انرژی هــای تجدیدپذیر و برنامه ریزی
و ســرمایه گذاری بین المللی در این حوزه گفت:
ســرمایه گذاری جهانی نیز به رغم ســقوط قیمت
سوخت های فســیلی ،قدرتمندی دالر (که ارزش
دالری ســرمایه گذاری های غیر دالری را کاهش
داد) ونیز با کاهش هزینه های بادی و فتوولتائیک
به ازای هر واحد ،به ســطح قابل توجهی رســیده
است و ســرمایه گذاران بخش خصوصی به طور
ویژه ای تعهدات خود را نســبت به تجدیدپذیر ها
افزایــش دادند به طوری که هــم تعداد بانکهای
بزرگ فعال در بخــش تجدیدپذیرها و هم اندازه

وام ها افزایش یافته است.
وی افــزود :بــه مــوازات رشــد بــازار و
ســرمایه گذاری ،پیشــرفت های پیوســته ای در
فناوری های انرژی تجدیدپذیــر ،بهبود مداوم در
کارایی انرژی و افزایش استفاده از فناوری شبکه
هوشمند روی داده است.
مهنــدس البــرزی عوامــل اهمیــت یافتن
انرژی های تجدیدپذیر در سراســر دنیا به عنوان
منبــع و جریــان غالب انرژی به ویــژه در بخش
نیروی برق را امنیت انرژی ،دغدغه های زیســت
محیطی ،افزایش تقاضای انرژی و دسترسی بهتر
به منابع تأمین انرژی دانست.
مجری طرح انرژی های تجدیدپذیر شــرکت
توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ ادامه داد :ارتباط
واضحی بیــن محافظت محیط زیســت ،کاهش
فقر ،رشــد اقتصادی و توســعه فناوری وجود دارد
و پیــش بردن هر یک از ایــن موضوعات به طور
جداگانه امکان پذیر نیست ،از این رو الزم است در
حوزه هــای مختلف فعالیت هایی صورت پذیرد که
پاره ای از آنها شامل افزایش گفتگوها ،برنامه های
آموزشــی و حمایت از همکاری های میان وزارتی
می باشد.

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ
از نمایشگاه هفته دفاع مقدس

همزمان بــا آغاز هفته دفــاع مقدس با
حضور مهندس حسین صبوری مدیر عامل
شرکت از نمایشــگاه آثار دفاع مقدس
بازدید شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ در این نمایشگاه که به
همت حوزه مقاومت بسیج و امور ایثارگران و با
هدف پاسداشت یاد و خاطره دوران دفاع مقدس
بر پا شد؛ ضمن شبیه ســازی بخشی از فضای
جبهه و جنگ ،آثاری از دوران دفاع مقدس نیز
در معرض دید همکاران به نمایش گذاشته شد.
بر اســاس این گزارش سنگرسازی ،پخش
کلیپهای دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم،
نمایش تصاویر شهدای جنگ تحمیلی و بخش
ویژه شهدای مدافعان حرم از دیگر بخش های
این نمایشــگاه بــود که در راســتای زنده نگه
داشــتن یاد و خاطــره شــهدای دوران جنگ
تحمیلی و همچنین تجدید پیمان با آرمانهای

امام راحل(ره) و شــهدای انقالب اسالمی برپا
شده بود.
گفتنی است مهندس حسین صبوری ،مدیر
عامل شــرکت ضمن باز دید از این نمایشــگاه

با تبریک فرا رســیدن هفته دفاع مقدس اظهار
داشت :دفاع مقدس یادآور رشادت و ایثار غیور
مردانی اســت که با خون خــود از ارزشهای
اسالمی و خاک خود دفاع کردند.

برگزاری مسابقات انتخابی آمادگی جسمانی
در بخش خواهران

مرحله انتخابی مسابقات آمادگی جسمانی
در بخــش خواهران ،به همت هیات ورزش
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،به
منظور حضور و اعزام تیم منتخب شرکت به
مسابقات سراسری برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق
تهران بزرگ در پایان این مسابقات که در چهار گروه
ســنی ( 25تا  50ســال) در تاریخ یکشنبه دوازدهم
شهریور نود و شش در مجموعه ورزشی شیخ بهایی
برگزار شد ،خانم ها :سمانه گنجی از واحد بازرسی،
مهتاب فردین از واحدبرنامه ریزی و بودجه ،عصمت
روشــنایی ازبرق خیام ،الهه ذوالفقــاری ازمعاونت
مالی وپشــتیبانی بعنوان تیم منتخب شرکت توزیع
تهران بزرگ به منظور اعزام به مسابقات سراسری
آمادگی جسمانی انتخاب شدند .گفتنی ست مسابقات

سراسری آمادگی جسمانی کشور در ماه آینده در شهر

اصفهان برگزار خواهد شد.

اهدای هدایای ازدواج
به همکاران شرکت توزیع برق تهران بزرگ

در راستای مصوبه شورای فرهنگی شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ به  400تن
از همکاران آقا و خانم که در ســال 1395
ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شــده اند،
هدایایی اهدا شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیــروی برق تهران بــزرگ فریبا مفتــاح پور،
مشاورمدیر عامل در امور زنان و خانواده ،هدف
از اجرای این طرح را تشویق همکاران در جهت
اهتمام به امــر مقــدس ازدواج و فرزند آوری
عنوان و خاطر نشــان کرد :در این طرح تا سال
 93به بانوان همکار که ازدواج کرده و یا صاحب
فرزند شده بودند هدایایی تعلق می گرفت اما از
سال  94و بر اســاس مصوبه شورای فرهنگی
شــرکت ،به کلیه همکاران خانــم و آقا اعم از
رسمی ،شرکتی و جامع خدمات مشترکین هدیه
اهدا می شود.
وی گفــت :در این راســتا در ســطح ســتاد
راهبــردی ،معاونت های هماهنگــی و نظارت و

مناطق  22گانــه ،به  242نفر از همکاران خانم و
آقا که در سال  1395صاحب فرزند شده اند و 158
نفر از همکاران که ازدواج کرده اند هدایایی تعلق
گرفت که از این تعداد  81نفر از همکاران رسمی
و  319نفــر از همکاران شــرکتی و جامع خدمات
مشترکین بوده اند.

مشاور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ در امور زنان و خانواده خاطر نشــان
کرد :در ســال 1390نیز به  51نفر ،سال  1391به
 82نفر ،ســال  1382به  42نفر ،ســال  1393به
 70نفر و در ســال  1394به  381نفر از همکاران
هدایایی اهدا شده است.

 ëگردآوری :سیدمسعود طباطبایی

کارکنان

بیمه درمان اجتماعی

در این شماره و شماره های بعدی سعی
میشــود به بیمه درمان اجتماعی و مزایای
آن پرداخته شود:
مفهوم تأمیــن اجتماعی عبارتســت از
حمایتــی که یــک جامعه بــرای اعضایش
از طریــق یــک ســری اقدامات بــر علیه
وضعیت هــای ناهنجار اجتماعی و اقتصادی
ناشــی از کســورات و کاهش های اساسی
در درآمدهــای آن ها انجــام میدهد .این
کســورات و کاهش های اساســی به دالیل
مختلف همچــون بیماری ،بارداری ،صدمات
هنــگام کار ،بیکاری ،معلولیــت ،باال رفتن
ســن و فوت اتفاق میافتد .همچنین تهیه و
تدارک مراقبت های پزشکی و تأمین یارانه ها
برای کمک به خانواده هایی که دارای اوالد
()1
هستند ،تأمین اجتماعی نام دارد.
تمامی خطراتی که ذکر شد و نیز تأمین
اجتماعی مرســوم که بــرای فائق آمدن بر
آن ها برنامه ریزی شده است ،به نوعی به امر
مهم سالمتی مربوط هستند .موارد صدمات
کار ،بیماری ،معافیت پزشــکی ،معلولیت و
بارداری به طور مستقیم به سالمتی مربوطند
و موارد مســتمری بازنشســتگی ،مستمری
بازماندگان ،مســتمری خانواده و مستمری
بیکاری به طور غیر مستقیم به امر سالمتی
ارتباط پیــدا میکنند .هدف تأمین اجتماعی
از اعطــای این امتیازات ثابت نگهداشــتن
وضعیت تغذیه و سالمتی افراد ذینفع است.
نیازی به تأکید برای اثبات وجود ارتباط
معکوس میان دو امر مهم ســامتی و فقر
نیســت ،زیرا همیشــه یکی از آن ها باعث
حذف دیگری میشــود .شاید جای شگفتی
و تعجب نباشــد که مراقبت های پزشــکی،
نخستین امتیاز تأمین اجتماعی است که در
کنوانسیون شماره صد و دو تأمین اجتماعی
در سال  1952ذکر شده است.
در این کنوانسیون چنین بیان شده است
که ارائــه مراقبت های پزشــکی با رویکرد
حفظ و بهبود ســامت افراد تحت پوشش
و نیز حفــظ توانائیهای انجام کار و برطرف
کردن نیازهای شــخصی آن هــا به منظور
تضمین مزیت هایی برای ایشان تدوین شده
اند .همچنین این کنوانسیون حداقل میزان
مزایای مراقبت های بهداشــتی و درمانی را
بیان میکند که عناوین آن ها به ترتیب ذیل
میباشند:
 éمراقبت های عمومی پزشــکی شــامل
معاینه بالینی بیماران در منازل
 éمراقبت های تخصصی در بیمارســتانها
و یا موسسات پزشکی مشــابه برای بیماران
بستری و ســرپایی و مراقبت های تخصصی
که ممکن اســت در خارج از بیمارستان نیز در
دسترس باشد.
 éتأمین داروهای ضروری
 éمراقبت هــای پیــش از زایمان ،هنگام
وضع حمل و پس از زایمان که توسط پزشکان
یا ماماهای کار آزموده انجام میشود.
 éبســتری نمودن بیمــاران در مواقع و
شرایط ضروری

ماهنامه داخلي
شرکت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ
سال اول
شماره 7
شهریور 1396

ادامه در شماره بعدی

 .1مبانی تأمین اجتماعی ،دپارتمان تأمین اجتماعی ،دفتر
بین المللی کار ،ژنو ،سال  1998میالدی
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حکایت های مدیریتی

دانش و پژوهش

شایستهساالری؛ خیلی دور خیلی نزدیک

عتیقه فروش

عتیقهفروشــی ،در روســتایی به منزل
رعیتی ساده وارد شد .دید كاسهای نفیس و
قدیمی دارد كه در گوشــهای افتاده و گربه
در آن آب میخورد .دید اگر قیمت كاسه را
بپرسد رعیت ملتفت مطلب میشود و قیمت
گرانی بر آن مینهد.
لــذا گفت :عموجان چه گربه قشــنگی
داری! آیا حاضری آن را به من بفروشــی؟
رعیت گفت :چند میخری؟ گفت :یك درهم.
رعیــت گربــه را گرفت و به دســت
عتیقهفروش داد و گفت :خیرش را ببینی.
عتیقهفروش پیــش از خروج از خانه با
خونسردی گفت :عموجان این گربه ممكن
است در راه تشنهاش شود بهتر است كاسه
آب را هم به من بفروشی.
رعیت گفت :امــکان ندارد! من با این
کاسه تا به حال پنج گربه فروختهام .كاسه
ام فروشی نیست!
■■شرح حکایت:
همیشه نباید راه حل خود را بهترین راه
حل دانست.

انگیزش معکوس
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یک پیر مرد بازنشسته خانه جدیدی در
نزدیکی یک دبیرستان خرید یکی دو هفته
اول همــه چیز به خوبــی پیش می رفت تا
زمانی که مدرسه ها باز شد.
در اولین روز مدرســه پــس از تعطیلی
کالس ها سه تا پسر در خیابان راه افتادند
و در حالی که بلند بلند حرف می زدند به هر
چیزی که در خیابان بود شوت می کردند و
سر صدای عجیبی راه می انداختند این کار
ها هر روز تکرار می شــد و آرامش پیر مرد
کامال مختل شــده بود .این بود که تصمیم
گرفت کاری انجام دهد.
روز بعد که مدرسه تعطیل شد به دنبال
پسر ها رفت .آن ها را صدا کرد و گفت من
از این که می بینم شــما به این اندازه شور
و ذوق جوانی دارید خوشحال می شوم من
هم مانند شــما در زمان جوانی این کار ها
را انجام می دادم من از شما تقاضایی دارم
که هر روز به اینجــا بیایید و همین کارها
را انجام دهید در عوض من به شــما روزی
 10دالر خواهم داد .پسر بچه ها خوشحال
شــدند و هر روز این کار رو انجام دادند تا
زمانی که دوباره پیر مرد به سراغشان رفت
و گفت بچه ها متاسفانه در محاسبه حقوق
بازنســتگی من اشتباه شده و من نمی تونم
بیشــتر از روزی  1دالر به شــما پرداخت
نمایم از نظر شما اشکالی داره؟
پسر بچه ها گفتند :فقط روزی  1دالر؟
اگر فکر کردی ما بخاطــر این مقدار پول
هر روز به اینجــا بیاییم و این همه بطری
نوشابه و چیز های دیگر را شوت کنیم کور
خوندی ،ما نیستیم.
و از آن پس پیر مرد با آرامش در خانه
جدیدش به زندگی ادامه داد.
■■شرح حکایت:
تقویــت یا تضعیف انگیزه ،ابزار مفیدی
برای هدایت غیر مســتقیم نیروی انسانی
است.
برگرفته از سایت کافه کدیران

 ëدکتر امیر نویدی

امــروزه یکی از مــوارد مهم و قابل بررســي
قراردادن کارکنان در جایگاههای مناسب با توانايي
و تجارب و قابليت آنها اســت ،كــه اين فرايند در
قالب نظام شایستهســاالری ارایه میگــردد .واژه
 Competencyبراي اولينبار در  1973توســط
مك كليلند وارد ادبيات مديريت شد؛ وی شايستگي
را علت تمايز و تفاوت در عملكردهاي كام ً
ال مطلوب
و ايدهآل با عملكردهاي معمولي و متوسط ميدانست.
نظام شايستگي اداري نظامي است كه در آن بهترين
افراد در بهترين تركيب و با مناســبترین شرايط و
باالترين بازده انجام وظيفه کرده و مناسب با تالش
و كوشــش خود حقوق و مزايا دريافت میکنند .در
اين نظام فرد شايســته در منصب و شغل مرتبط با
خود كه توانمندي انجام آن را دارد؛ قرار میگیرد و
مجموعه دانش ،مهارتها ،خصوصيات شخصيتي،
عاليق ،تجربهها و توانمنديهاي مرتبط با شــغل،
وی را قادر ميسازد در سطحي باالتر از حد متوسط،
به ايفاي مسئوليت بپردازد .شایستهساالری يكي از
عوامل اساسي توانمندسازی دولتها و ارتقاء سطح
دانش و تخصص مديران و گردانندگان هركشــور
اســت .امروزه انتصابات غيرسياسي دولتها بر پايه
اصول شایستهساالری و عمدت ًا از طريق آزمونهایی
تخصصي صورت میگیرد؛ بطور مثال در زیر وضعیت
شایستهساالری در برخی کشورها آورده شده است.
ســنگاپور :در ميان كشورهاي آسياي جنوب
شــرقي سنگاپور شــايد تنها كشــوري باشد كه با
تاكيد بر شناســايي و رشــد جوانــان نخبه براي
تصدي مشاغل مديريتي كشور نزديكترين نظام را
به نظام شایستهساالری نسبت به ساير كشورهاي

منطقه در اختيار داشته باشــد .در اين كشور براي
مدارك و مدارج علمي و دانشــگاهي اهميت ويژه
اي قائل هســتند زيرا داشتن مدارك علمي بيانگر
تالش و كوشش فراوان همراه با استعداد هوش در
شهروندان است.
فنالند :مثال ديگر از كشــورهاي داراي نظام
شايسته ساالري فنالند است كه با وجود حاكم بودن
طبقه اشــراف ولي در عمل افراد باسواد و تحصيل
كرده و شايسته بر اين كشور حكومت میکنند.
فرانسه :در كشور فرانسه مديران عمدت ًا فارغ
تحصيل مدرســه عالي مديريت میباشــندكه اين
دوره آموزشي شامل  27ماه است آموزش تئوري و
كارآموزي اســت .براي ورود به اين مدرسه سه نوع
امتحان كه آزمــون اول براي كارمندان دولت با 5
سال سابقه كار ،دانشجويان زير  28سال با مدرك
ليسانس و افراد باالي  40سال با تجربه تخصصي
 8ســال در بخش خصوصي برگزار میشــود .در
سطوح ديگر شغلي نيز دو سيستم ارتقاء وجود دارد
نخست سيســتم ارتقاء بر اســاس ارشديت كه از
طريق اتحادیههای كاركنان به تصويب رسيده است
و سيســتم ديگر ارتقاء مبتني بر گزينش بر اساس
ارزشيابي كاركنان توســط سرپرستان و مديران و
تخصيص امتياز بر عملكرد افراد انجام میگیرد.
ژاپن :در بوركراســي ژاپن كاركنان از طريق
رقابت مشــكل و امتحانات عالــي اداري پذيرفته
مي شــوند .اين كارمندان داراي حقوق مكفي بوده
و از منزلــت و احترام اجتماعي و امتيازات شــغلي
برخوردارند .در سيستم اداري ترفيع شغلي براساس
ســابقه و ســنوات خدمت و بدون تبعيض اســت.

فناوری
■■چراغ مطالعه همه کاره با نور مناسب حاالت
شما

تاریخ اســتفاده از دســتگاههای الکترونیکی که
فقط کار خاصی را انجام میدهند به سر رسیده است.
به عنوان مثال گوشی هوشــمند شما درکنار امکان
مکالمه به چندین قابلیت دیگر نیز مجهز اســت.خب
حاال اگر به چراغ مطالعه رومیزی نیاز داشــته باشیم
ســعی میکنیم تا امکانات جانبــی دیگری را نیز در
کنار آن داشته باشیم .اگر عالوه بر روشنایی محیط،
دوســت دارید این چراغ مطالعه گوشی همراه شما را
هم شــارژ کند و البته متناسب با حاالت و احساسات
شما نورافشانی کند ،المپ  LEDهوشمند رومیزی
 Satechiهمان گزینهای اســت کــه به دنبال آن
هســتید .این المپ رومیزی میتواند گوشی شما را
شــارژ کند و حتی به تایمــری داخلی برای خاموش
کردن گوشی شما در زمان مشخص نیز مجهز است.
کنترل این المپ از طریق قسمت لمسی انجام شده
و در این قســمت حاالت نوردهی متفاوتی متناسب
با احواالت شــما در نظر گرفته شده است .میتوانید
میــزان نور را زیاد یا کم کنید و یا از بین چهارحالت
پیش فرض یکــی را انتخاب کنید .حالت مخصوص
خواندن متون ،نوری متوســط را با رنگی مناســب
تولید میکند تا چشــمان شــما اذیت نشوند.حالت

در مراحــل باالتــر جهت احراز پســت هاي مهم
شايستگي هاي فرد نظير كارائي ،تيزهوشي و ابتكار
مالك عمل است .غیر از پست وزارت كه انتصابي
سياسي است كارمندان تارده قائم مقامي وزارتخانه
ميتوانند ارتقاء پيدا كنند .براي گزينش افراد سطح
باال عالوه بر مالك تحصيالت ،ارشــديت و تجربه
طوالني نظر موافق و تاييد همكاران از شروط اصلي
براي تصدي مشاغل كليدي است.
شایستهســاالری بايد در تمامي ســطوح مورد
توجه قرارگيرد و تنها محدود به مديران نمي شــود
آنچه مهم است اينكه اين امر بايد از باالترين سطح
آغاز گردد .براي تحقق اهداف سازماني افراد اليق
و كاردان بايد در راس امور قرار گيرند؛ بديهي است
به جز يك مدير شايسته شــخص ديگري قادر به
تحقق انتظارات يك ســازمان نخواهد بود و مدير
شايسته كسي اســت كه هم دانش مديريت داشته
باشد و هم بتواند از تجارب استفاده مطلوب را ببرد.
براي انتخاب افراد شايســته بايد ضابطه و مالك
موجود باشــد و اين ضوابط بايد به گونهای انتخاب
شــوند كه قابل سنجش باشند .اســتقرار مديران
شايسته در مجموعه سازمانها نياز به سازوكارهايي
مختلف دارد كه طي يك فرايند بلندمدت و منطقي
امكان مــي پذيرد .حاال با توجه بــه موارد مذکور
به نظر می رســد در صورت وجود فرايند شايســته
ســاالري و طی کردن مراحلی همچون شايســته
خواهي ،شايسته شناسي ،شايسته سنجي ،شايسته
گزيني ،شايســته گيري ،شايسته گماري و شايسته
پروري ،شايســته داری بتوان در ایجاد این نظام در
سازمان های کشور تسریع بخشید.

 ëگردآوری :مریم نصیری

مخصوص مطالعه ،نوری با وسعت باال برای افزایش
تمرکز ایجاد میکند .حالت مخصوص استراحتهای
کوتاهمدت هم رنگی با گستره کم برای آماده کردن
شــما برای بازگشت به حالت اولیه و بازگشت به کار
تولید میکند و از این جالبتر حالت مخصوص خواب
هم نوری متناسب برای کسانی که دوست دارند سر
را بر روی میز بگذارند و بخوابند تولید میکند.
■■آب منبع قدرت چراغ قوه جدید  Etonاست!
یک پارادوکس بزرگ
در مورد چراغ قوهها وجود
دارد… اینکه دقیقا زمانی
که شــما به آنها نیاز پیدا
میکنید باتری آنها از کار
افتاده است .اما چراغ قوه
جدید شــرکت ایتان با نام
Blackout Buddy
 H2Oتا ده ســال پس از
آماده سازی نیز بدون افت
کیفیت کار خواهد کرد .برای روشــن کردن آن تنها
کافی است مقداری آب به آن بنوشانید .آخرین نسل از
چراغ قوههای  Blackout Buddyشرکت ایتان
دارای یک باتری منیزیم اکســید است که در حضور
آب میتواند سه چراغ  LEDخود را روشن نگاه دارد.
کافی اســت اندکی آب به مخــزن آن تزریق کنید و
چراغ قوه تا  72ساعت به شکل مداوم برای شما تولید
نور خواهد داشت .اگر در ادامه دیدید که از میزان نور
آن کم شده ،کافی است اندکی آب دیگر به آن اضافه
کنید .این دستگاه هم اندازه با یک فندک است ،پس
به راحتی قابل حمل خواهد بود و حتی ادعا شده که در
زیر آب نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد .از ویژگیها

مهم این چراغ قوه عدم وجود جیوه ،مواد سمی حاوی
کرومیوم ،کادمیوم و ســرب است .قیمت آن نیز تنها
 10دالر اعالم شده و قرار نیست هزینه بسیاری را از
جیب خریداران خود بیرون بکشد .چنین چراغ قوههایی
مطمئنا برای افراد همیشــه در ســفر و گشت و گذار
بسیار کاربردی خواهد بود.
■■با ساعت قالیچهای هرگز خواب نمی مانید!
تصور کنیــد؛ اول صبح ،رخت خواب گرم و نرم،
محیط سرد خانه و میل شــدید به خواب اول صبح،
دل کنــدن از رختخواب را برای هرکســی بســیار
مشــکل میکند! امــا این قالیچــهی مخصوص به
اســتفاده کنندهاش هرگز اجازهی بازگشت به تخت
خواب گرم و نرم خود نمیدهد و تا زمانی که از بیدار
شدن صاحبش اطمینان کامل نداشته باشد ،به زنگ
خوردن ادامه میدهد ،Winson Tam .فردیست
که بیشتر روزها به موقع بیدار نمیشد و با فعال کردن
قابلیت چرت ( )Snoozeساعت خود ،تاخیر زیادی
در کارش ایجاد میشد .تا اینکه او به فکر ساخت این
ســاعت قالیچهای افتاد Ruggie .ساعت مجهز به
حسگر فشار است و البته قابلیت اسنوز ندارد! صاحب
این ساعت برای قطع کردن آالرم ساعت بایستی به
مدت سه ثانیه برروی آن با هردو پا بایستد تا حسگرها
فعال شوند و از بیدار شدن شما اطمینان یابند.

اخبار کوتاه ايمني از مناطق توزيع برق تهران

اخبار مناطق

برگزاری نشست کمیته عالی ایمنی با محوریت صیانت از سرمایه های انسانی

نشســت کمیته عالی ایمنی شرکت توزیع
بــرق تهران بزرگ بــا محوریت صیانت و
توسعه کیفی ســرمایه های انسانی و بهره
وری سرمایه های شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی
بــرق تهران بزرگ در این نشســت کــه عصر روز
یکشنبه ،بیست و ششــم شهریورماه با حضور مدیر
عامل ،معاونان ستادی ،هماهنگی و نظارت و مدیران
مناطق شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ و
همچنین مدیر کل نظــارت بر بهره برداری و مدیر
ایمنی توزیع شــرکت توانیر در محل سالن جلسات
ساختمان شــیخ بهایی برگزار شد؛مهندس حسین
صبوری ،مدیر عامــل با تاکید بر اهمیت حفاظت و
صیانت از جان انسانها و لزوم بازنگری بر رویه ها و
روشهای بازدارنده از بروز خطرات احتمالی بر نیروی
انسانی شرکت گفت :رعایت نظم وانضباط در بخش
ایمنی و همچنین آموزشهای فردی و جمعی در همه
سطوح بویژه شرکتهای پیمانکاری باید در سرلوحه
برنامه ها و دســتور کار شرکت قرار بگیرد و این امر
بالطبع جز با برنامه ریزی دقیق و مســتمر مدیران

ذیربط و دستگاههای نظارت محقق نخواهد شد .وی
با اشاره به اهمیت سالمت نیروی انسانی و همچنین
سالمت تجهیزات و ادوات صنعت برق ،این دو عامل
را سرمایه های اصلی شرکت برشمرد که هرکدام از
آنها به تنهایی هیچ تاثیری بر روند خدمت رسانی به
مردم نخواهند داشت.
مهندس صبوری همچنین در خصوص اهمیت
رعایت ایمنــی در صنعت و تبعات احتمالی نادیده
گرفتن آن گفت :چشــم پوشی و سهل نگاری در
هر مرحله از بکارگیری مســائل ایمنی باعث بروز
فاجعه ای در سطح کالن خواهد شد.
در ایــن نشســت همچنین مهندس ارســطو
معاون هماهنگــی در خصــوص اهمیت رعایت
مســایل ایمنی و حفظ سرمایه های انسانی گفت:
حفظ ســرمایه های انسانی شــرکت نیاز مبرم به
بروز رســانی در خصــوص اســتفاده و بکارگیری
مناسب از ادوات و تجهیزات و البسه ایمنی دارد و
بدون این موارد عمال تالش برای حفظ و صیانت
از نیروی انسانی بی اثر می باشد.
در ادامه مهندس ناظریان ،معاون بهره برداری

و دیسپاچینگ نیز با اشاره به گذر از پیک تابستان
امســال گفت :شرکت هرســاله برای گذر از این
برهه حســاس باید نیروی انسانی کارمد و آموزش
دیده ای را بکار گیرد تا ما بتوانیم با حداقل خطای
انسانی از زمانهای پیک بار عبور نماییم.
به گزارش خبرنگار ما در ادامه این نشســت
مهندس حســینی مدیر دفتر ایمنــی ضمن ارائه
گزارش عملکرد سه ماهه ارزیابی جامع مناطق با
اشاره به اهمیت کنترل خطای انسانی در راستای
پیشگیری از عوامل ایجاد حادثه گفت :پیشگیری
قبــل از وقوع حادثــه و درمان ،تنهــا یک جمله
شعاری نیست.این مهم بطور جدی در کشورهای
توســعه یافته بــا تنظیم و پیاده ســازی اصول و
روشــهای نوین ایمنی در حــال پیگیری و انجام
است .بالطبع شــرکت توزیع برق تهران بزرگ با
این وسعت جغرافیایی و تعدد نیروی انسانی بویژه
شرکتهای پیمانکاری متنوع برای عقب نماندن از
این روند رو به جلــو و کاهش اتفاقات و خطرات
احتمالــی باید با اخرین متــد و اصول روز ایمنی
صنعت برق دنیا همراه شود.

تاکید بر فراهم ساختن امکان رشد و ارتقای جایگاه پیمانکاران
شرکت توزیع برق تهران
مدیر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق
تهران بزرگ در جریــان بازدید از منطقه
برق دانشگاه بر فراهم کردن فضای رشد،
آموزش و ارتقای جایگاه پیمانکاران شرکت
به عنوان عضوی موثــر در خانواده صنعت
برق تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این برنامه که روز سه شنبه،
بیست و هشتم شهریور با حضور معاونان ،مدیران
ارشد ســتاد راهبردی و همچنین مدیر و معاونان
منطقه برق دانشــگاه برگزار شد؛ مهندس حسین
صبوری ضمن اشــاره به ضــرورت حمایت کامل
از همکاران پیمانکار و شــرکت های ارائه دهنده
خدمات فنی و بهــره برداری گفــت :باید تامین
کنندگان خدمات فنی و بهره برداری را تشــویق
و ترغیب کرد تا به لوازم و ابزارهای روز و کارآمد
تجهیز شوند تا در مسیر تعالی و رشد قرار گیرند.
مهنــدس صبــوری گفت :جهــت تامین برق
مطمئــن و پایدار و تســریع در ارائه خدمات پس
از فــروش باید بر اســاس نیــاز ،ضروریات روز و
ذائقه مشــترکین و شــهروندان و مطالبات برحق
ایشان طرح ریزی شــود و انتظار بر این است که
معاونت ها و مدیران ارشد شرکت با پیگیری ویژه،
تمامی چالش ها و مشکالت را با نگاه حل مسئله و
استفاده از خرد جمعی و بر داشتن گام های اساسی
در پیشبرد امور جاری در دستورکار خود قرار دهند.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران

بزرگ ضمن تاکید بر تقویت و ارتقای فعالیت های
گروهی و انعکاس شــفاف و واقعــی چالش ها و
مشــکالت جهت تصمیم گیری مناســب و توزیع
موثــر منابع گفت :برای ارائه خدمات مناســب به
شــهروندان باید به مواردی همچون طرح ریزی
مناســب و شایســته برنامه ها ،سیاســت گذاری
بلندنظرانه و هوشمندانه فرایندها ،انتخاب راهبرد
اثــر بخش ،صحت ســنجی و نظــارت دقیق بر
فرایندها توســط مدیران و تطبیق آن با قوانین و
مقررات و آیین نامه های جاری شرکت توجه کافی
نشان داد.
وی ضمن تقدیر از تالش همکاران شــرکت
در تحقــق برنامه هــای گذر از تابســتان 96که
علیرغم افزایش مصرف بــرق ،عملکرد خوبی در
جهــت تامین برق پایدار داشــته انــد و تاکید بر
ضرورت برنامه ریزی برای تابســتان  ،97با اشاره

به مناسبت های جاری همچون بازگشایی مدارس
و ایام محــرم گفت :در ایام ســوگواری محرم و
صفر ،حفظ پایداری شــبکه و رعایت کامل ایمنی
عزاداران و شهروندان و نیز شناسایی نقاط پر خطر
و ناایمــن برای حفظ و صیانت از ذینفعان باید در
اولویت برنامه های شرکت قرار گیرد.
مهندس صبــوری گفت :مــدت زمان نصب
انشعاب باید به سمت هدف گذاری و برنامه ریزی
صورت گرفته ،سوق داده شده ،مدیریت شود.
به گزارش خبرنگار ما در این بازدید همچنین
مهندس رضا شــیخان ،مدیر منطقه برق دانشگاه
ضمن ارایه گزارشــی از اقدامــات صورت گرفته
در حوزه هــای بهره برداری ،خدمات مشــترکین،
مهندسی و مالی ،بر استفاده کامل از ظرفیت های
فنی و بهره برداری و نیــز توجه کامل به منابع و
مصارف و حرکت در جهت بهره وری تاکید کرد.

انتشار فعالیت های
منطقه شمیران
در هفته نامه محله منطقه یک
روزنامه همشهری

منطقه برق شمیران به منظور آشنایی
مشــترکین خــود در خصــوص آگاهــی
از راهکارهــای مدیریــت مصــرف برق،
برگزاری جلســات شــورایاری ،آشنایی با
قبوض برق ،ســاعات اوج بــار وکم باری
گزارشی را در هفته نامه محله منطقه یک
روزنامه همشــهری با تیراژ هزار نسخه به
چاپ رساند.
این گزارش که حاوی اطالعات مفید
و مهم در خصوص مصرف بهینه می باشد
هر  15روز یکبار در هفته نامه همشــهری
محله به چاپ می رسد.

تهیه بروشورهای
اطالع رسانی ایام محرم در
منطقه برق تهرانپارس

منطقــه برق تهرانپارس در راســتای
آگاه سازی هرچه بیشــتر مسئولین تکایا،
حیسنیه ها و مساجد و همچنین پیشگیری
از بروز حوادث جانی ناگوار و جبران ناپذیر
مرتبط با شــبکه های برق رسانی در ایام
ماه محرم؛ اقدام به طراحی بروشــور های
اطالع رسانی کرد.

حضور نمایندگان مناطق
برق مولوی و هفده شهریور
در همایش های ساماندهی
هیات های عزادار ایام محرم

طی برنامه ای نمایندگان مناطق برق
مولــوی و هفده شــهریور بمنظور ترویج
فرهنگ صحیح مصرف و نحوه تامین برق
مطمئن و برقراری انشــعاب وتوصیه های
مدیریت مصــرف برق ،عدم اســتفاده از
المپهــای پر مصــرف و همچنین رعایت
نکات ایمنی برق در همایش ســاماندهی
هیأت های عــزاداری در محــل خیابان
خاوران -فرهنگســرای خاوران -پردیس
تئاتر تهران حضور یافتند و در این همایش
نســبت به توزیع بروشور و کاتالوگ اقدام
کردند.

حضور منطقه برق دانشگاه
در همایش ساماندهی
هئیت های عزاداری
ایام محرم

بــا هماهنگی انجام شــده بــا اداره
ســازمان تبلیغات اســامی و کارشناس
مدیریــت مصرف منطقــه در مهدیه امام
حســن مجتبی (هئیت رزمندگان اســام
غرب تهــران) ضمــن احــداث غرفه و
نصب بنر های اطالع رســانی در خصوص
توصیه هــای مدیریت مصــرف و رعایت
مسایل ایمنی برق ،نسبت به توزیع 2000
عدد بروشــور های اطالع رسانی مدیریت
مصــرف در بین حضار و مســئولین تکایا
اقدام گردید.

ماهنامه داخلي
شرکت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ
سال اول
شماره 7
شهریور 1396
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تهران بزرگ
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آواي افتخار

شاعرانه

صعود همکاران کوهنورد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به قله علم کوه

کـوچـــه
دلم از کوچه مان میگیرد
که دگر آفتابی نیست بر بامش
خانه هایش همه کاخی شده اند
آدمهایش همه رنگ؛ چون کوخی
دلم از کوچه مان میگیرد
یاد آن سنگ پرانی به کبوتر
که خرید آداب حیوانی
که به هر کوی و برزن هجرت کرد
تا بیابد چو قمری داالنی
دلم از کوچه مان میگیرد
یاد آن پیرزن پرچانه
یاد قلیان کشی و چای خوری درخانه
مادرک در پی کاسه پنیر
پدرک در پی قوت نانی
دلم از کوچه مان میگیرد
یاد آن جوانک؛ چون رعنا
قطعه قظعه پاره پاره
دفن شد در مزار شهداء
یاد ان جوانک؛ بی پروا
پیر شد زیر سایه عنبرها!
دلم از کوچه مان میگیرد
بغضم از درد دلم میگرید!
یاد نیمه شعبان و مشتی رمضان
که چایی پخش میشد بی منت
آن چراغانی بیهمتا به کجا؟
آن درختان موقر به کجا؟
آن محبان معبد به کجا؟
دلم از کوچه مان میگیرد()2

تیــم کوهنــوردی آقایان شــرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ متشکل از آقایان
ســید ابوالفضل حسینی و مرتضی رکوتا در
روزهای  6الی  9شهریور ماه  96با موفقیت
به قله علم کوه صعود کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهــران بزرگ این صعود در راســتای تقویم
آموزشی انجمن کوهنوردی وزارت نیرو و به میزبانی
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و با حضور
شــرکت های آب و برق در قالــب تیم کوهنوردی
وزارت نیرو متشکل از  100نفر از کارکنان کوهنورد
انجام شــد .الزم به ذکر است قله علم کوه دومین
قله بلند ایران پس از قله دماوند و به ارتفاع 4850
متر در رشــته کوه های تخت سلیمان و در منطقه
کالردشــت واقع شــده و به عنوان ســخت ترین
قله جهت صعود در ایران شــناخته شده است و از
مسیرهای مختلفی چون حصارچال ،علم چال ،گرده
آلمان هــا و دیواره و نیــز از منطقه طالقان امکان
صعود به آن میسر می باشد.

برپایی نمایشگاه <یاد یاران> همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس
همزمــان با آغــاز هفته دفــاع مقدس
نمایشــگاه دســت آوردهای صنعت آب
و برق «یادیاران» با مشــارکت شرکت
توزیع برق تهــران بزرگ در محل پارک
الله تهران برپاشد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیروی برق تهران در این نمایشگاه که به همت
لشگر  27محمد رسول اهلل(ص) سپاه پاسداران
انقــاب اســامی و با هدف پاسداشــت یاد و
خاطره شــهدای  8ســال دفاع مقدس و اشاعه
فرهنــگ ایثار و شــهادت به مــدت یک هفته
از تاریخ  31شــهریور الی  7مهرماه بر پا شــد؛
دســتاوردهای صنعت آب و برق نیز در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در ایــن نمایشــگاه که با مشــارکت حوزه
مقاومت بسیج شرکت توزیع برق تهران بزرگ،

دفاتــر مدیریت مصرف بــرق و ایمنی و کنترل
ضایعــات و همچنین روابط عمومی برپا شــد؛

آخرین ابداعــات ،اختراعات و دســتاوردهای
شرکت در معرض دید عموم قرار گرفت.

غـوغـــا
ماهنامه داخلي
شرکت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ
سال اول
شماره 7
شهریور 1396

در درون سینه ام غوغا به پاست
گر نباشد شایعه ،یک کوده تاست
گر نباشد کودتا خاکستریست
ناشده ققنوس٭ ،بر خویشتن گریست
پی نوشت:
٭ ققنوس پرنده ایست که طبق افسانه ها
از خاکستر خودش جوجه ش بدنیا می آید
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مهدی قنبری
منطقه برق سینا

فراخوان همکاری
ضمن تشــکر از حسن توجه و ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده شما همکاران محترم
در ارتقای سطح کیفی این مجموعه ،بدینوسیله از کلیه عالقه مندان به همکاری با نشریه
داخلی "روشن آوران تهران" دعوت می شود مطالب و آثار خود را در هریک از بخش های
هنری  -ادبی (اعم از شــعر ،داســتان کوتاه ،عکس ،طرح و گرافیک) علمی (آموزشی و
پژوهشــی) فرهنگی و اجتماعی به گروه ارتباطات ،اینترنت و رســانه های گروهی دفتر
روابط عمومی و یا به آدرس ایمیل  R. kordbacheh7@gmail. comارسال نمایند.

