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تاکید بر نقش موثر رسانه ها در آگاه سازی
و نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
تهران بزرگ گفت :رســانه ها می توانند در
آگاه ســازی مشــترکین در مقوله مدیریت
مصرف برق و همچنین مصرف هوشمندانه
و آگاهانه از سوی مشترکین داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
بــرق تهران بزرگ درنشســت خبــری با حضور
رســانه های گروهی در محل همایش ســاختمان
شیخ بهایی برگزار شــد؛ مهندس حسین صبوری
با اشــاره به اینکه تاکنون هیچ خاموشی با برنامه

که ناشــی از کبود بار باشد در تهران نداشته ایم،
اظهار داشت :تشویق مشترکین به مدیریت مصرف
برق به معنای عدم اســتفاده از این انرژی نیست
بلکه تالش ما در فرهنگ سازی استفاده مناسب از
وسایل برقی در زمان مناسب می باشد.
وی افزود :این شرکت با تشکیل کارگروه های
تخصصی و تجهیز اکیپ هــای عملیاتی اقدامات
خاصی را به منظور ترویج فرهنگ صحیح مصرف
در بین مشترکان به طور مستمر در دستور کار خود
داشــته به طوریکه در سال گذشته  4400مگاوات

پیک برق در پایتخت حادث و 200مگاوات صرفه
جوی صورت گرفته است که در نوع خود کم نظیر
می باشد.
مهندس صبوری با اشــاره به نصب یک هزار
کیلووات انرژی خورشــیدی در سطح این شرکت،
گفت :همیــن میزان تولید انرژی خورشــیدی در
حال انعقاد قرار داد بوده وپیش بینی می شــود تا
پایان سال جاری کنتور سی هزار مشترک تهرانی
هوشمند سازی شود.
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صرفه جویی حداقل  150مگاوات برق با مشارکت ادارات
در برنامه های مدیریت مصرف

مدیــر دفتر مدیریت مصرف برق شــرکت
توزیع برق تهــران بزرگ گفت :در صورت
همــکاری ادارات در برنامه های مدیریت
مصــرف مجموع ًا حــدود  150مگاوات در
روزهای پیک بارصرفه جویی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ مهندس مریم نامجو با اشاره به
وجود  2700مشــترک اداری دیماندی با مجموع
قدرت قراردادی  930مگاوات گفت :این مشترکان
ســهمی حدودا یازده و نیــم درصد از پیک 4364
مگاواتی شهر تهران را به خود اختصاص داده اند
که بیانگر پتانســیل قابل توجه این مشترکین در
کنترل و کاهش پیک روز شبکه برق می باشد.
وی برگزاری جلســات آموزشــی مشترک با
وزارت جهاد کشاورزی و همچنین فرماندهان بسیج
ادارات و وزارتخانه هــا با رویکرد مدیریت مصرف
برق با همکاری و مشارکت فرماندهی پایگاه بسیج
شرکت را طی هفته گذشته گامی در راستای ارائه

راهکارهای صحیح مدیریــت مصرف برق عنوان
کــرد و گفت در این نشســت ها ضمن تشــریح
الزامــات مدیریت مصرف برق به ویژه در ســطح
ادارات و سازمان های دولتی به گزارش مبسوطی
در خصوص مصرف بهینه برق در ســاختمان های
اداری و اهمیت مشارکت سازمان ها پرداخته شد.
به گفته وی در این جلســات ضمن مقایســه

وضعیت رشــد پیک طی ســال های اخیر ،سهم
ادارات در کاهش پیــک مصرف برق؛ ،خرید برق
از مولدهــای خود تامین ،مشــارکت مشــترکین
همکار در طرح پاسخگویی بار؛ پیشنهادهای عملی
شــرکت توزیع برق تهران به ادارات برای کنترل
مصرف برق نیز ارائه شده است.
ادامه در صفحه 5

 ëزهرا خانعلی زاده  /سردبیر

یادداشت ماه

ارزش هایی که آنها را
باور داریم

ســاالنه بخش زيــادي از منابع انرژي
کشــور بــه داليلي چــون مناســب نبودن
فنــاوري ،ارزان بــودن انــرژي ،عدم دقت
در مصــرف از بين مــيرود .اين امر عالوه
بر کاهــش منابع خدادادي انرژي کشــور،
افزايش آلودگي و صرف هزينههاي سنگين
به منظور اســتحصال ،توليد ،انتقال و توزيع
انرژي را موجب شــده است .بی شک يکي
از شــاخصهاي اصلي رشــد هر جامعهاي
ميزان مصرف مردم آن کشــور است اما از
آنجا كه اســتفاده نادرســت از انرژي ،دليل
اصلي اتالف انرژي در كشور ماست بنابراين
پرداختن به مقوله فرهنگ ســازی و آموزش
استفاده درســت از انرژي گامی است برای
آگاهی مردم و جامعه به اســتفاده صحيح و
بهينه از انرژي نه عدم استفاده ازآن.
آنچه در فرهنگ بهينه مصرف در كشــور
اهميت دارد اين اســت كــه اصالح الگوي
مصرف نيازمنــد تبيين اســتراتژي و تعيين
خط مشي اســت و الزمه دســتيابي به اين
مهم ،حركتي حســاب شده و عميق از سوي
مسئوالن و همه آحاد جامعه ميباشد .از اينرو،
ميبايســت همگي اين اصل را يك ضرورت
دانســته و فعاليتهــاي خود را در راســتاي
رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند.
در شــرایط فعلــی بــه نظــر يكي از
پيشنيازهاي اين مســير براي رســيدن به
نتيجــه ي مطلــوب ،زمينه ســازي ذهني
و فرهنگي و فرهنگســازي براي اقشــار
گوناگون جامعه اســت .امــروز هر فردي از
اعضاي جامعه بايد بداند كه در فعاليتهاي
خود بايد مبتني بر مصرف بهينه منابع انرژي
حرکت کند چرا که بدون ايجاد فرهنگ اين
كار ،طراحي و تأمين بايستههاي آن به طور
قطع راه به جايي نخواهد برد.
از ایــن رو جلب مشــاركت مــردم و
افزايش آگاهيهاي آنان نســبت به مصرف
صحيــح امكانــات و منابع ،اصــاح نظام
آموزشــي كشــور مبتنی بر درك و ضرورت
اصالح الگوي مصرف در جامعه ،ارائه الگوي
آموزشي مناسب و اصولي به مردم از طريق
ســازمانها و نهادهاي مشمول فرهنگ به
خصوص رسان ه ملي ،گنجاندن برنامه اصالح
الگو ی مصرف در برنامه توســعه اقتصادي
كشور و ضد ارزش نشان دادن مصرف گرايي
بيرويه بر اساس ارزشها و آموزههاي ديني،
بکارگيري شيوههاي مديريتي جديد و نوآوري
در بخشهاي گوناگون و اســتفاده بهينه از
منابع عظيم کشــو ر در راستای اقتدار نظام
اسالمي از جمله راهکارهای اثربخش در این
زمینه خواهد بود.
ادامه در صفحه 3

اخبـــار
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تاکید بر نقش موثر
رسانه ها در آگاه سازی
و نهادینه سازی فرهنگ
صحیح مصرف

وی در بخش دیگری از ســخنانش با
اشاره به رشــد سالیانه  5درصدی مصرف
بــرق در پایتخت؛ تصریح کرد :بیشــترین
مصــرف مشــترکان در فصل تابســتان
اســتفاده از وسایل سرمایشی است از این
رو تقاضای ما از مشترکان خانگی استفاده
از وسایل پرمصرف در زمان کم باری (23
تا  7صبح) ،توجه بیشتر در مدیریت مصرف
برق در زمــان میان باری ( 7صبح تا )19
و همچنین مصرف بهینه در ســاعات اوج
بار(  19تا  )23می باشد که البته مشترکان
اداری و صنایع با صرفه جویی و مدیریت
خود در طول روز کمک شــایانی در تامین
برق مطمئن و پایدار از سوی این شرکت
خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت توزیع یروی برق
تهران بزرگ گفت :از  8760ســاعت در
طول یک ســال فقط  400ساعت با اوج
مصرف برق مواجه هســتیم کــه در این
زمینــه با صرفه جویــی  10درصدی برق
می توانند صنعت برق کشــور را در تامین
برق پایدار و جلوگیری از بروز خاموشــی
یاری کنند.
مهندس حسین صبوری با اعالم اینکه
 98درصد از مشترکان تهرانی قبوض خود
را غیر حضوری پرداخت می کنند؛ افزود :با
برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی
می شود تا پایان سال جاری این درصد به
 100درصد تحقق یابد.
به گفتــه وی معاونــت هماهنگی و
نظارت جنوبشرق این شــرکت به عنوان
پایلوت این طرح را تا پایان شــهریور ماه
اجرایی خواهد کرد.
گفتنی است دراین نشست در خصوص
اقدامات شــرکت در بخش های ،کاهش
تلفات برق ،کاهش خاموشی ها ،بسته های
تشــویقی مشــترکین ،وصول مطالبات،
نصــب پنل های خورشــیدی و همچنین
توسعه انرژی های پاک سواالتی از سوی
خبرنگاران رسانه های گروهی مطرح شد.

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران
از پست جدیداالحداث  400کیلو ولت سعادت آباد

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و معاونین
ستادی و هماهنگی و نظارت شرکت توزیع
برق تهران بــزرگ و همچنیــن معاونان
شرکت برق منطقه ای تهران از پست جدید
االحداث  ۴۰۰کیلو ولت سعادتآباد تهران
بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق
تهران این پســت در راســتای افزایش پایداری
شبکه برق رسانی و تامین برق مشترکان محدوده
شمالغرب تهران بزرگ ،پایداری پست های مجاور
و همچنین خطوط انتقال احداث شــده است که
بــه زودی با حضور مقامات ارشــد شــرکت برق
منطقه ای تهران و مســوالن وزارت نیرو رسما به
بهره برداری می رسد.
بر اســاس این گزارش بازدید از روند احداث
پســت  400کیلو ولت برق سعادت آباد و همچنین
بررسی اجرای طرح مشــترک شرکت های توزیع

برق تهران و برق منطقــه ای تهران در خصوص
احداث خروجی ها ،اســتفاده بهینه و سرعت عمل
در جهت بهره برداری از پســت مذکور در راستای

کاهــش فشــار از روی پســتهای  ۶۳کیلوولت
مناطق شمالی تهران و همچنین تامین پایدار برق
شهروندان تهران از محورهای این بازدید بود.

برگزاری آزمون جامع ایمنی برق ( )HSEدر شرکت
توزیع نیروی برق تهران بزرگ
آزمون جامع ایمنــی برق ( )HSEبا حضور
بیش از  400تن از از کارشناســان حوزه
ایمنی شــرکت توزیع نیــروی برق تهران
بزرگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
بــرق تهران بــزرگ در این آزمون کــه با هدف
سنجش توانایی های علمی کارشناسان ایمنی طی
چهار نوبت برگزارشــد؛ با حضور مهندس صبوری،
مدیرعامل شرکت ،معاون منابع انسانی و همچنین
مدیران دفاتر هیئت مدیره و حسابرســی مدیریت،
روابط عمومــی و ایمنی و کنترل ضایعات از روند
برگزاری و کیفیت این آزمون بازدید شد.
بر اساس این گزارش مهندس صبوری با ابراز
خرسندی از برنامه های انگیزشی علمی و مهارتی،
خواستار سطح بندی و پاالیش کارشناسان ایمنی
بر مبنای ســطح علمی و برقراری نظام حرف ای
در این زمینه شد.
همچنیــن مهندس بهمن الــه مرادی ،معاون
منابع انسانی نیز با اشــاره به اجرای طرح آزمون
آموزش ویژه ایمنی(طــرح آوا)؛ هدف از اجرایاین طــرح را ارتقای قابلیت های کارشناســان با

رویکــرد انجام کار ایمــن و افزایش مهارت های
کارکنان فنی در راستای حفظ سرمایه های انسانی
شــرکت عنوان کرد .به گزارش خبرنگار ما آزمون
جامع ایمنی روز سه شنبه ،سیزدهم تیرماه در سطح
کارشناسان ایمنی مناطق و امورهای دیسپاچینگ،

پیمانکاران جامع خدمات مشــترکین ،پیمانکاران
جامع بهره برداری ،شــرکتهای توســعه احداث و
نیرورسانی ،پیمانکاران شــرکتهای تامین نیروی
فنی و ناظرین دستگاههای نظارت بر بهره برداری
و نظارت بر پروژه های سرمایه ای برگزار شد.

بررسی اجرای برنامه عملیاتی طرح تکریم ارباب رجوع در نشست کمیته سالمت اداری
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در دومین نشســت کمیته ســامت اداری
و صیانــت از حقوق مردم ،اجــرای برنامه
عملیاتــی طــرح تکریــم اربــاب رجوع
و صیانــت از حقوق مردم مورد بررســی
قرار گرفت.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع
نیروی برق تهران بزرگ در این نشســت که روز
چهارشــنبه ،چهاردهم تیرماه در ســتاد راهبردی
برگزار شــد؛ ضمن بررســی نحــوه تکمیل چک
لیست های صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و
عفاف (وزارت کشــور)؛ نسبت به ارائه راهکارهای
الزم در خصوص فرهنگ ســازی حجاب و عفاف
و اجرای الزامات الزم در این خصوص در ســطح
شرکت پرداخته شد.

بر اســاس این گزارش در این نشســت مقرر
شد با توجه به ارزیابی شــرکت توانیر در ماه آتی
در خصوص صیانت از حقوق شهروندی و حجاب

و عفاف ،کلیه معاونت ها و دفاتر مســتقل با توجه
به چک لیســت های ارزیابــی عملکرد مربوطه به
تفکیک مســئولیت اجرای هر بند؛ برنامه آمادگی

الزم را کســب کرده و همکاری الزم را با کمیته
مذکور داشته باشند.
گفتنی اســت دراین نشست مقرر شد کارگروه
حجاب و عفاف به ریاســت آقای حجت االسالم
کهنی و خانم مفتاح پور بــه عنوان دبیر و آقایان
حسین زاده ،رشنو و خانم گیتی بین به عنوان اعضا
بصورت منظم تشــکیل و کلیه امور مرتبط در این
حوزه در این کارگروه انجام شود.
به گزارش خبرنــگار ما ارائه گزارش اقدامات
صورت گرفته در خصوص نظرسنجی از مراجعین
شرکت و گزارش در خصوص کیفیت خدمات ارایه
شده در معاونت خدمات مشترکین و وضعیت فعلی
توســعه خدمات الکترونیکی از دیگر موارد بررسی
شده در این نشست بود.

برگزاری نخستین همایش بازنشستگان در حوزه مدیریت دانش و ثبت تجارب

نخستین همایش بازنشســتگان در حوزه
مدیریت دانش و ثبت تجارب با حضور 90
تن از بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ در محل آمفی تاتر ســاختمان
شیخ بهایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بــزرگ در این برنامه که به همت دفتر
توســعه مدیریت و تحــول اداری و با هدف ترویج
فرهنگ مدیریت دانش در ســازمان و ثبت تجارب
پرسنل در شــرف بازنشستگی برگزار شد؛ مهندس
بهمن اهلل مرادی ،معاون منابع انســانی با اشاره به
اهمیت ثبت تجارب پرســنل در شرف بازنشستگی
و نقش سرمایه های دانشــی اظهار داشت :امروزه
برای دستیابی به یک ســازمان پیشرو و یادگیرنده
کلیه مسئولین ،کارکنان باید به طور جدی به اصل

یادگیری سازمانی معتقد ،پایبند و متعهد باشند.
وی گفت :ثبت تجارب سازمانی زمینه ساز ایجاد
یک ســازمان یادگیرنده و تبدیــل دانش فردی به
دانش سازمانی است .از این رو از طریق تعامالت،
آموزش ها ،ثبت آموخته ها در سامانه مدیریت دانش؛
آموخته های فردی مستند و ثبت شده همکاران ما
به اشتراک گذاشته می شود و کارکنان در آموخته ها
و تجارب دیگران شریک می شوند.
بر اساس این گزارش در این همایش همچنین
مدیر دفتر توســعه مدیریت و تحول اداری با ارائه
گزارشــی در حوزه مدیریت دانــش و ثبت تجارب
همکاران گفت :با توجه به دستورالعمل ثبت تجارب
پرسنل در شــرف بازنشستگی و ابالغ آن در سطح
شــرکت؛ این دفتر نســبت به برگزاری جلســات
اســتخراج دانش و ثبت تجارب به صورت گروهی

و انفرادی در ســطح ده منطقه اقدام کرده اســت
که نتایج آن  235نفر ســاعت نشست تخصصی و
همچنین  63عنوان دانش اســتخراج شده از سوی
همکاران بازنشسته بوده است.
وی در این باره افزود :بجز انجام مصاحبه های
دانشی با پرسنل در شرف بازنشستگی ،مناطق برتر
در حوزه های بهره برداری و مهندسی و نظارت نیز
با هماهنگی معاونت های تخصصی ستاد راهبردی
شناسایی و نســبت به برگزاری جلسات استخراج
دانش در مناطق مذکور اقدام شد که ماحصل انجام
مصاحبه های دانشــی نیز صرف  240نفر ساعت و
ثبت  74دانش در حوزه بهره بردای و  175نفرساعت
و ثبت  25دانش در حوزه مهندســی و نظارت بوده
اســت .دکتر میغــی تصریح کــرد :در حال حاضر
تجارب و دانش های استخراج شده مناطق مذکور

اخبـــار

و بازنشستگان که زین پس به عنوان سرمایه های
دانشی شــرکت شناخته می شوند؛ با نام خود آنها و
در" سامانه مدیریت دانش" سازمان ثبت شده است
که پس از ارزیابی توسط خبرگان حوزه های مختلف
شرکت ،قابل رویت برای تمام همکاران می باشد.
به گفتــه مدیر دفتر توســعه مدیریت و تحول
اداری با توجه به اهمیت موضوع و نقش و تاثیری
که تجارب و دانش های شناسایی شده می تواند در
عملکرد نیروهای جدید شــرکت داشته باشد ،این
تجارب در کتابچه ای جمع آوری به زودی منتشــر
خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار ما در انتهای این همایش
به رســم یادبود و به پاس همراهی و ثبت تجارب و
دانش ارزشمند همکاران بازنشسته ،با اهدای لوحی
از این سر مایه های دانشی تقدیر شد.

لزوم مدیریت هزینه ها با استفاده بهینه از منابع موجود شرکت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران
بزرگ در جریان بازدید از معاونت هماهنگی
و نظارت جنوبشرق شرکت بر لزوم مدیریت
هزینه ها با اســتفاده بهینه از منابع موجود
تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بزرگ در این بازدید که روز دوشــنبه،
دوازدهــم تیرماه با حضور معاونین و مدیران دفاتر
مســتقل شرکت برگزار شــد؛ ضمن ارائه گزارش
کاملــی از اقدامــات حوزه معاونــت هماهنگی و
نظــارت جنوبشــرق ،فعالیت های شــاخص این
معاونت مورد بررسی قرار گرفت.

■■ادامه از صفحه اول

بر اســاس این گزارش در این بازدید مهندس
حســین صبوری مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر
توجه ویــژه به بحث مدیریت مصــرف برق و رفع
خاموشــی های موردی و احتمالــی در کوتاهترین
زمان؛ اظهار داشــت :پیگیــری جدی برای وصول
مطالبــات ،توجه ویژه به بحث آمــوزش ایمنی در
سطح نیروهای عملیاتی و فنی ،بازنگری در فرآیند ها
و دســتورالعمل های موجود به منظور ارائه خدمات
مناسب به مشترکین و همچنین نظارت مدیریتی بر
تمامی فعالیت های نیرورسانی از جمله موارد اولویت
دار و قابل پیگیری در سطح شرکت می باشد.
وی افــزود :رعایــت اســتانداردها و قوانین در

روند کنونی جهان اطراف به ویژه کشور ما ایران در حال گذر
از مرحله تجربه و ورود به مرحله رشــد و شــکوفايي است و براي
ورود به مرحله رشد و شکوفايي ،تجربههاي تکراري گذشته دیگر
پاسخگو نيســت .هر ملتي كه بخواهد در عرصه رشد و شکوفايي
وارد شود و راههاي بهر ه مندي خود را از زندگي مطلوبتر فراهم
کند ،چارهاي جز تالش و توليد انديشه و فکر فرهنگ سازی ندارد

اجرای طرحهای  Pmجاری و ســرمایهای با توجه
منابع موجود ،توانمند ســازی پیمانکاران ،اســتفاده
از فناوری هــای روز دنیا در اجــرای طرحهای نیرو
رســانی ،واگذاری انشــعاب به متقاضیان در حداقل
زمان استاندارد سازی شبکه برقرسانی و بهینهسازی
تجهیــزات موجود و همچنیــن مدیریت هزینهها با
اســتفاده از منابع و امکانات موجود از جمله مواردی
است که ما را در تحقق اهداف شرکت یاری میرساند.
بر اساس این گزارش تاکید ویژه بر رعایت نظم
و انضباط اداری ،توجه به سلســله مراتب اداری،
رعایــت اخالق مداری در برخورد با مشــترکین و
افزایش حساســیت نسبت به شاخص های کمی و

ارزش هایی که آنها را باور داریم

از این رو در راستای تحقق و نهادینه سازی این فرهنگ ضروری
است از تجربه ي همه اقشارجامعه و همه ظرفيتها براي شکوفايي
کشور استفاده کافي شــود و با فرهنگ سازي ،مديريت قوي و با
اتکا به دانشــمندان جوان و فرهيخت ه کشور ،گامي اساسي در راه
توسعه اقتصاد کشور برداشته شود .اولين و مهمترين اقدام ضروري
براي اهتمام به اصالح الگوي مصرف ،تبديل اين مشترک لفظي
به يک مشترک معنايي و ارائه تبيين درست از موضوع است؛ چرا

کیفی شــرکت در ارزیابی ها از دیگر موارد مطرح
شده از سوی مدیرعامل شرکت در این بازدید بود.
بــه گزارش خبرنگار مــا در این بازدید ضمن
تشریح و بررسی کامل حوزه های مختلف معاونت
هماهنگــی و نظارت جنوبشــرق؛ از ســاختمان
بهره برداری منطقه برق مولوی نیز بازدید شد.
یاد آور می شــود معاونت هماهنگی جنوبشرق
تهران به وسعت  109کیلومتر مربع با مناطق برق
هفده شهریور ،مولوی ،خیام ،افسریه و هفت تیر به
بیش از  940هزار مشترک مناطق دوازده ،سیزده،
چهارده ،پانزده و شــانزده شهرداری تهران خدمت
رسانی می کند.
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که در پرتو يک درک جامع و مشترک ،امکان تاثيرپذيري بيشتري
در اين زمينه ميســر خواهد شــد و تعيين الگوي مصرفي ،كه در
آن ميانهروي فارغ از اســراف و تبذير لحاظ شــده باشد به معناي
حفظ ،تقويت و ساماندهي ظرفيتها و امکانات بيپايان کشوري
اســت که ميخواهد در دوره معاصر ،تمدن اسالمي را بازسازي و
جامعهاي آرماني و نمونه را براي ارائه به ســاير جوامع معرفي کند
به امید آنکه در این زمینه به بهترین باور و فرهنگ ها دست یابیم
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گفت وگو

در گفتگو با مدیر منطقه برق قدس عنوان شد:

اقتصاد مقاومتی؛ الگویی الهامبخش برای اشتغالزایی و کارآفرینی
■ رضا کردبچه

مدیر منطقه برق قدس گفت:اقتصاد مقاومتی
می تواند یک الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی
اســام را در راستای اشــتغالزایی و کارآفرینی و
همچنین نقش آفرینی مردم عینیت ببخشد.
مهنــدس علیرضا رنجبر با اشــاره به این که
پیــروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ
خودمــان عاملی برای شکســت و عقب نشــینی
دشمن است افزود :این موضوع در کشورمان برای
نخســتین بار با بیانات مقام معظم رهبری شکل
گرفت و در راســتای فرمایشات ایشان و اصل 44
قانون اساســی ،فعالیت های این منطقه به شکل
کامل ،برون سپاری شد و راه برای جذب نیروهای
فعال و اشتغالزایی  200نفر از همکاران این منطقه
در قالب نیروهای پیمانی فراهم شده است.
■■برون ســپاری فعالیت هــا از ریخت و
پاش های دولتی جلوگیری می کند
مهندس رنجبر برون ســپاری فعالیت ها را در
جلوگیری از ریخت و پاش های دولتی مؤثر دانست
و تصریح کرد :بخش خصوصی بیشتر سعی می کند
از داشــته های خود حفاظت کند .در چند ســال
گذشــته منطقه برق قدس در چارچوب اصل 44
قانون اساســی حرکت کرده است و با تلفیق این
قانون با سیاست های اقتصاد مقاومتی توانسته به
بهترین شکل فعالیت های منطقه را برون سپاری
کند.
وی افــزود :ایــن روند همچنــان ادامه دارد
حتی در طرح های شــرکت و تأمین بــرق ابنیه،
ســاختمان های جدیــد و مراکــز درمانی بخش
خصوصی از طریق برگــزاری مناقصه کار را اجرا
می کند.
مدیر منطقه برق قدس در این زمینه گفت :هم
اکنون  100نفر از پیمانکاران این منطقه دوره های
آموزشی ایمنی را طی کرده اند و فعالیت  200نفر
نیز برون سپاری شده است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت:
منطقه برق قدس با  265هزار مشــترک ،بیشترین
تعداد مشــترکین را در سطح شــهر تهران دارد و
تا کنون توانســته بــا ایجاد شــبکه های هوایی
خودنگهدار مشکل خاموشی ها را رفع کند.
بــه گفته وی شــهر تهران توســعه همگونی
نداشته و ساخت و سازهای بی رویه خارج از طرح
تفصیلی باعث شــده تا در این کالن شــهر برای
شــرکت های خدمات رســان از جمله توزیع برق
تهران،مشکالتی ایجاد شود.
وی افزود :منطقه برق قدس تا پایان سال 95
دارای  265هزار مشــترک فعال بوده است و 13
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این منطقه نســبت به
احــداث  210کیلومتر
کابــل خودنگهــدار
هوایی،تعویــض 37
درصد تابلوها و شالترها
در راستای ایمن سازی و
جایگزینی کابل های 130
پست زمینی به آلومینیوم
اقدام کرده است
روســتا در ارتفاعات آن واقع شده از اینروبیشترین
تعداد مشترکین را داراست وبا  13دهیار به شکل
مستقیم در تعامل است.
وی با اشــاره به موقعیت توریســتی برخی از
محدوده های این منطقه از جمله وجود معروفترین
یخچال طبیعی کشــور در روستای سنگان اظهار
داشت :باتوجه به اینکه بیشتر مردم این روستاها به
دامداری و کشاورزی مشغول هستند و تا حدودی
از امکانــات زیربنایی بی بهره اند ،لــذا برق تاثیر
فراوانی در زندگــی آنها دارد به همین دلیل برای
رضایتمندی مردم روســتاها پایداری شــبکه برق
رسانی در این محدوده ها افزایش یافته است.
مهنــدس رنجبر همچنین با اشــاره به اینکه
 32کیلومتر از بزرگراه تهران -شــمال در منطقه
برق قدس واقع شده است؛ تصریح کرد :باید برای
تأمین برق این بزرگراه و ســاماندهی شبکه برق
رسانی آن تدابیری اتخاذ شود.
مدیــر منطقــه برق قــدس پیگیــری نصب

کنتورهای برق برخی از روســتاهای این مناطق
را با همکاری مجلس شــورای اسالمی و شرکت
توزیــع برق تهران بــزرگ از جملــه برنامه های
اولویت دارعنوان کرد و در خصوص و ضعیت پیک
بار گفت :بیشــترین مشــکل این منطقه در فصل
زمستان است چراکه برخالف سایر مناطق که در
تابستان مصرف برق باالیی دارند در این محدوده
به دلیل سردســیر بودن ،مردم مجبور هســتند از
وســایل گرمایشی برقی در فصل زمستان استفاده
کنند.
به گفته وی بــا توجه به عدم گازرســانی به
روســتاهای این منطقه و اســتفاده ســاکنان از
وسایل گرمایشی برقی؛ مصرف برق در این منطقه
افزایش یافته است.مدیر منطقه برق قدس احداث
 210کیلومتر کابل خودنگهدار هوایی،تعویض 37
درصد تابلوها و شــالترها در راستای ایمن سازی
و جایگزینــی کابل هــای  130پســت زمینی به
آلومینیوم را از اهم اقدامات این منطقه در ســال

گذشته عنوان کرد.
■■تعویض پایه های روشــنایی باالی 60
سال در منطقه کن
وی اظهار داشت :در بخش کن حدود  97تیر
برق چوبی باالی  60تا  70ســاله به دلیل قدیمی
بــودن تعویــض و اصالح و همچنین نســبت به
جمع آوری برق های غیرمجاز نیز اقدام شده است
وی با اشاره به شناسایی  2هزار و  700چراغ
روشــنایی معیوب گفت :از این تعداد  2هزار چراغ
تعویض شده است و با پیگیری شورایاری محالت
شــهرک زیتون و سیمون بولیوارنیز شبکه جدیدی
احداث و موفق شدیم در بسیاری از نقاط کور این
منطقه نیزنســبت به نصب و احداث پســت های
بــرق جدید و تامین برق اســتاندارد و پایداراقدام
کنیــم .مدیر منطقه برق قدس احداث  44پســت
زمینی در  18ماهه گذشــته و پاسخگویی کامل به
درخواست ها و مطالبات مشترکان و متقاضیان را
از اهم اقدامات انجام شده عنوان کرد.

صرفه جویی حداقل  150مگاوات برق با مشارکت ادارات در برنامه های مدیریت مصرف

■■ادامه از صفحه اول

وی همچنین با اشــاره به برنامه شرکت توزیع
برق تهران بزرگ با توجه به بخشنامه ابالغی شرکت
توانیر برای مشــترکین اداری دیماندی دارای لوازم
اندازه گیری هوشــمند؛ اظهار داشــت :این شرکت
طرح کاهش بار برنامه ریزی شــده ویژه مشترکین
اداری را در قالب مدت همکاری ،ســاعات همکاری
در زمان اوج بار و همچنین میزان همکاری (حداقل
 10درصد میانگین دیماند ساعات اوج مصرف برق و
در نهایت اعمال پاداش بهای انرژی و بهای قدرت

در قبوض برق این مشترکین) اجرایی کرده است.
به گفته وی اگر مشترکی در بازه زمانی میان باری
میانگین قدرت مصرفی  100کیلووات داشته باشد ودر
دوره همکاری 10 ،درصد مصرف برق را کاهش دهد و
این کاهش مصرف حداقل در 5روز کاری متوالی باشد.
تقریبا مبلغی معادل  150هزارتومان پاداش میگیرد و
درصورت اســتمرار همکاری تاپایان شهریور ماه از دو
میلیون تومان پاداش همکاری نیز بهرهمند میشود.
مهندس نامجو خرید برق از مولدهای خود تامین
را از دیگر محورهای نشســت مشــترک با ادارات و

وزارتخانه ها عنوان کرد و افزود :این شرکت در قالب
انعقاد تفاهم نامه آمادگی خود را برای خرید برق از کلیه
مشترکینکه دارای مولد برق اضطراری دیزلی و یا گاز
ســوز و توانایی تامین برق بصورت کامل یا بخشی از
مصرف خود را طی ساعات محدودی از روزهای گرم
سال و حداکثر  20روز به مدت  3ساعت داشته باشند؛
اعالم می کند .وی افزود :به ازای هرکیلووات ساعت
برق  1500ریال و به عالوه  40درصد قیمت ســوخت
(آزاد) بــرای مولدهای دیزلــی و  25درصد قیمت گاز
برای مولدهای گازسوز پرداخت می شود.

برگزاری دومین <گردهمایی حجاب و عفاف>
با مشارکت شرکت توزیع برق تهران بزرگ

دومیــن گردهمایی عفاف و حجاب به همت
دفتر امور زنان و خانواده و بســیج وزارت
نیرو و همچنین با مشــارکت شرکت های
توزیــع نیروی برق تهران بزرگ ،اســتان
تهران و آبفای استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهــران بزرگ در این همایــش که با هدف
ترویــج باور و فرهنگ حجــاب و عفاف و تحکیم
بنیــان خاواده و بــا حضور  300تــن از بانوان و
دختــران همــکار در شــرکت های صنعت آب و
برق در ســالن شــیخ صدوق حرم مطهر حضرت
عبدالعظیم (ع) برگزار شــد؛ با اجرای برنامه های
متنوع فرهنگی ،هنری و همچنین تواشیح این روز
گرامی داشته شد.
بر اســاس این گزارش در این مراسم سرکار
خانم زهرا قیومی ،مشــاور وزیر نیرو در امور زنان

و خانواده و مســئول بسیج بانوان وزارت نیرو طی
ســخنانی ضمن تبریک روز حجاب و عفاف ،نقش
محبت در خانواده را عامل مهم در احساس امنیت
و شــادمانی در زندگی عنوان کرد و افزود :روابط
اجتماعی زمانی سازنده است که افراد به مهارتهای
دلگرمی دادن ،ارتباط و حل مساله تجهیز باشند.
وی با تاکید بر نقش مادران در مدیریت محبت
در خانواده تصریح کرد :مــادر قلب خانه و مظهر
مهر و عاطفه ،عشــق و احســاس ،محبت و صفا
است و در پی ریزی ســعادت فرزندان سهم فوق
العاده دارد .فرزندان در واقع شــالوده زندگی خو ِد
مادر و خانوادههایشان هستند بنابراین اولین نقش
مادر این است که ابتدا خودساخته باشد.
مشــاور وزیر نیــرو در امور زنــان و خانواده
همچنیــن اظهار داشــت :مادران بــرای متعادل
نگه داشــتن وضع خانه و پرورش صحیح فرزندان

نیازمند آسایش خاطر بیشــترند و به خاطر همین
مســاله در اسالم پاداش بسیاری از اعمال عبادی
زن در توجه و عنایت به همین مســائل ذکر شده
است.
در ایــن گردهمایــی همچنین ضمــن ارائه
ســخنانی از ســوی خانم نیلچی زاده در خصوص
اهمیــت حجاب و عفاف ،به برگزیدگان مســابقه
عکاســی حجاب ،با عنوان "تاللو شــبنم بر چهره
گل" که به همت شــرکت توزیع برق تهران بزرگ
برگزار شده بود؛ جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.
به گــزارش خبرنــگار ما در ایــن همایش
همچنیــن از بازمانــدگان و همســران همکاران
متوفی شــرکت توزیع برق تهران بزرگ مرحومان
آقای خرسندی و کوئیک و همچنین مادر مهندس
بیات همکار متوفی شــرکت توزیــع نیروی برق
استان تهران تقدیر شد.

اجرای نمایش های خیابانی با رویکرد مدیریت مصرف برق
در بوستان های تهران

شرکت توزیع برق تهران بزرگ در راستای
نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف برق
اجرای نمایش های خیابانی را با هدف جلب
مشــارکت مردم در مصرف صحیح برق و
همچنین اشاعه فرهنگ ایمنی آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی

برق تهران بزرگ اجــرای نمایش های خیابانی به
همت دفاتر روابط عمومی و مدیریت مصرف برق و
همچنین با مشارکت سازمان پارک ها و فضای سبز
شهرداری تهران از روز پنج شنبه ،بیست و دوم تیرماه با
اجرای روزانه چهار نمایش در هر یک از بوستان های
شــهر تهران و به مدت  15دقیقه از ساعات  20الی

 22آغاز و همچنان ادامه دارد .بر اساس این گزارش
تاکنون دو نمایش خیابانی در دریاچه شهدای خلیج
فارس (چیتگر) و بوستان والیت با حضور مردم اجرا
و بیش از هفتاد نمایش در بوستان های آب و آتش،
ملت ،الله ،جوانمردان ،پارک شهر ،پلیس ،پامچال و
برج میالد نیز در برنامه قرار دارد.

پورتال جدید تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
راه اندازی شد

پورتال تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ در نســخه جدید و به منظور
اعتالی تولید دانش و فعالیت های تحقیقاتی
همکاران راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق تهران بــزرگ ،دکتر میثم نثاری مقدم ،مدیر
دفتــر تحقیقات ضمن اعالم ایــن خبر ،هدف از
راه انــدازی این پورتال را اجرای سیاســت های
تحقیقاتــی به منظــور تبادل اخبــار و اطالعات
علمــی ،انتقال دانش و تجربیات پرســنل فعال،

محقق و مخترع شــرکت به ســایرین و تشویق
پرســنل به فعالیت های تحقیقاتی و تولید دانش
بیان کرد.
وی افــزود :همکاران بــا ورود به این پورتال
ضمن آگاهــی از اهداف ،دســتورالعملها ،آیین
نامهها و فرمهای تحقیقاتی ،مقاالت پذیرفته شده
وخدمات کارشناسی ،اخبار علمی و اطالعیه های
نشســتها ی علمــی و کنفرانس ها؛مــی توانند
آخرین دســتاوردها و نوآوریهای علمی همکاران
و اولویتهای تحقیقاتی شرکت را مشاهده کنند.

مدیــر دفتر تحقیقات شــرکت اســتقرار پنل
بارگذاری مقاالت پذیرفته شــده به منظور دریافت
پاداش و استفاده همکاران را از دیگر قابلیت های
این پورتال برشمرد.
یاد آور می شود همکاران می توانند با ورود به
آدرس  research.tbtb.irاز طریــق دو درگاه
شــبکه داخلی (اینترانت) و وب ســایت شــرکت
(اینترنــت) از ایــن پورتال اســتفاده و در صورت
هرگونه پرسش و پیشنهاد با دفتر تحقیقات شرکت
تماس حاصل کنند.
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رفاه و درمان

اخبـــار

بیمه عمر و سرمایه گذاری
را بهتر بشناسیم

بیمه عمر و سرمایه گذاری نوع جدیدی
از بیمه اســت که در آن هرکس متناسب با
شــرایط درآمد و توان مالی ،خود و اعضای
خانواده اش را بیمه میکند و عالوه بر بیمه
از مزایای سود تضمینی آن استفاده میکنند.
بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به طور
کلی این گونه تعریف میشــود :نوع جدیدی
از بیمه عمر است که عالوه بر پوشش بیمه
عمر ،ســود تضمینی مرکب به همراه ســود
مشــارکت به بیمه گذار تعلق میگیرد .فرد
دارنده بیمه میتواند بر پایه نیازهایش ،خود
و خانواده اش را بر اســاس سرمایه ای که
انتخاب کرده بیمه کند.
یکی از موضوعاتی کــه در ظاهر امتیاز
خرید بیمه نامه عمر را برای افراد میانســال
دوچندان میکند و در عوض امتیاز داشــتن
چنین بیمه ای را برای جوانان کمرنگ کرده
است ،پوشش ریسک فوت در بیمه نامه عمر
و ســرمایه گذاری است .اما با نگاهی دقیق
میتوان گفــت امروزه پوشــش فوت بیمه
نامه های عمر تنها یکی از بخش های بیمه
نامه است و در واقع خریدار بیمه در صورتی
که به درســتی شرکت را انتخاب کرده باشد
و پوشــش های الزم را تدارک دیده باشــد،
میتوانــد در تمــام دوران زندگی از حمایت
مادی و معنوی شرکت های بیمه ای برخوردار
شــود .باال بردن اندوخته سرمایه گذاری در
هنگام خریــد بیمه نامه یکــی از راه هایی
اســت که جوانان میتوانند در هنگام خرید
بیمه نامه لحاظ کنند.کارشناسان فروش بیمه
نامه عمر اغلــب از مقاومت مردم در مقابل
فروش بیمه نامه شکایت دارند .به این شکل
کــه در باور عموم مردم بــا توجه به تجارب
تورمی در اقتصاد کشــور ،خرید بیمه نامه در
دراز مدت ســودی ندارد و با کاهش ارزش
سرمایه اندوخته شــده در شرکت های بیمه
مواجه میشوند .شرکت های بیمه ای اغلب از
کارشناسان مجرب در تمام زمینه ها استفاده
میکنند و با پیش بینی از شــرایط اقتصادی
به گونه ای اقدام میکنند که متضرر نشوند،
راهکار این شرکت های برای خریداران بیمه
نامه هم این اســت که هر فرد در پایان هر
سال مقداری به سرمایه خود اضافه کند تا در
پایان مدت قرارداد و بازگشــت سرمایه اش
مبلغ قابل توجهی دریافت کند.
بــاز یکی دیگــر از انتقادهایــی که در
خصوص فروش بیمه نامه های طوالنی مدت
از سوی بیمه شدگان مطرح میشود ،تضمین
بازپرداخت ســرمایه توســط شــرکت های
بیمه ای اســت .در این بخــش قانون گذار
شرکت های بیمه را مکلف کرده است تا 50
درصد حق بیمه اشخاص را به حساب بیمه
مرکزی واریز کند تا در صورت ورشکستگی
احتمالی شرکت های بیمه ای ،سازمان بیمه
مرکزی بتواند تعهد شــرکت را ادامه دهد و
ذینفعان قرارداد بیمه ای متضرر نشوند.

ماهنامه داخلي
شرکت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ
سال اول
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کوتاه از انرژی جهان

المپی که از مهتاب
تقلید میکند

مهندســان آمریکایی المپ LED
جدیدی که  Drift Lightنام گرفته
ابداع نموده انــد که میزان نور آن با
تقلید از غروب خورشــید و مهتابی
شــدن محیط با فرارسیدن تاریکی
به تدریج کم نور میشود.

نور ســاطعشــده از تلفنها ،تبلتها
و المپ های رشــته ای خواب را مختل
میکننــد اما مهندســان آمریکایی المپ
 LEDجدیدی به نــام Drift Light
ابداع نموده اند کــه طی  37دقیقه نورش
به تدریج کم میشــود ،که ایــن میزان با
متوسط بازة زمانی غروب برابری میکند.
هم چنیــن به دلیل تغییــر دادن تدریجی
سطوح نور ،شرکت ســازنده مدعی است
نورایــن المپ باعــث تمــدد اعصاب و
افزایش هورمون خواب مالتونین در بدن
می شود.
المپ ابداعی در سه مدل عرضه شده
و با استفاده از یک سوئیچ روی دیوار نصب
میشــود .در مدل «نور روز» ،این سیستم
درســت مانند یک المپ استاندارد عمل
میکند؛ به طوری که برای فعالکردن این
مدل باید دوبار روی کلید آن ضربه زد و با
سه بار کلیککردن روی کلید ،المپ برای
فعالکردن حالت مهتاب دوبار چشــمک
میزنــد و طی  37دقیقه نــور آن کاهش
مییابد .این نور مهتابی میتواند به عنوان
نور شب برای کودکان به کار رود.
ایــن گــزارش می افزاید :شــرکت
saffronمدعــی اســت المــپ جدید
دارای عمر  30هزار ســاعته است و این
میزان30برابر طوالنیتر از عمر المپهای
رشــتهای است .المپ ابداعی هم چنین با
مصرف هفت وات انرژی ،جایگزین المپ
رشتهای 40واتی میشود و بنابراین باعث
صرفه جویی در مصرف برق خواهد شد.
ماهنامه داخلي
شرکت توزيع
نيروي برق
تهران بزرگ
سال اول
شماره 5
تيــر 1396
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منبع :سایت سازمان بهره وری
انرژی ایران

معاونت هماهنگی و نظارت شمالشرق
امور بهره برداری و دیسپاچینگ
واحد مطالعات شبکه

دانش و پژوهش

عوامل موثر در معیوب شدن سرکابل های فشار متوسط

در يــك شــبكه كابلي لــوازم جانبــی کابل
مي تواند تضمين كننده قابليت اطمينان كابل و در
نتيجه تعیین کننده کیفیت شبکه توزیع برق باشد،
لذا هرگونه خرابي ناشــي از ایــن تجهیزات قابل
پذيرش نخواهد بود .به همين جهت از زمان حمل
و نقــل تا مرحله نصب و بهره برداري بايد ســريع
ترين ،بهتريــن و مطمئن ترين راه ممکن انتخاب
گردد .يكي از تجهيزات حائز اهميت در يك شبكه
كابلي ،سركابل ها مي باشند که در ادامه به بررسی
عوامل تاثیرگــذار بر کاهش عمر این تجهیز و در
نتیجه معیوب شدن آن خواهیم پرداخت.
ســرکابل های موجــود در شــرکت دارای
انواع مختلفی می باشــند که در ســال های اخیر
ســرکابل های روغنــی بدلیــل نشــت روغن و
ســرکابل های رزینــی بدلیل گرانــی کمتر مورد
بهره برداری قرار می گیرند .وجود نشــتی برروی
ســركابل بدلیل حرارت ایجاد شده توسط روغن و
همچنین کاهش سطح روغن باالخص در سرکابل
هوایی به علت اختالف سطح با محل سركابل های
منصوبه در داخل پســت می تواند عامل اصلی در
معیوب شدن سرکابل های روغنی باشد ،لذا باتوجه
به وجود این تجهیز در شــبکه باید توجه بیشتری
به ســرفصل های سرویس و بازدید دوره ای پست
و تکمیــل روغن ســرکابل در برنامــه تعمیرات
پیشگیرانه نمود.
در این میان ســرکابل های خشــک به دلیل
طول عمــر تقریبا نامحــدود و همچنین مقاومت
باال در برابر شــرایط محیطی سهم بیشتری را به
خــود تخصیص داده اند .عامــل مهم و تاثیر گذار
درکاهــش عمر این تجهیز ،آرک زدگی ناشــی از
عدم رعایت اصول اولیه نصب می باشد.
در مجموع یکی از عوامــل کلیدی در معیوب
شدن سرکابل ها را عدم رعایت اصول اولیه در زمان
نصب آن می توان بشمار آورد .قبل از بستن سرکابل
روی خط باید از شــرایط مناســب کابل اطمینان
حاصل نمود .صیقلی بودن ماده دی الکتریک و عدم
وجود هرگونه نقصانی در کابــل از اهمیت باالیی
برخوردار اســت .در ســرکابل ها نیز به علت عدم
وجود شیلد در اطراف آن ناهمگنی قابل توجهی در
میدان الکتریکی وجــود دارد .نقاط ناهمگن ضعف
بزرگــی از لحاظ عایقی ایجاد می نمایند لذا تمامی
نقاط تیز ایجاد شــده در زمان نصب توسط دستگاه
گرافیت بردار ،شیشه و یا هر وسیله دیگری ،باید به
طور کامل سنباده کشی شوند.
عالوه بر موارد مذکور ،ذرات معلق و آالینده های
موجود در فضا و خاصیت میدان الکتریکی در جذب
آن هــا نیز حائــز اهمیت اســت .ذرات ریز کربن،
چســبناک بوده و توانایی هدایت الکتریســیته را
دارند که این امر موجب ایجاد جریان خزشــی بین
کابلشــوی نوک سرکابل و سیســتم اتصال زمین

می گردد .برای برطرف نمودن این معضل سرویس
تجهیــز باید بطور کامل انجام پذیرد .نتایج حاصل
شــده پس از بررســی جامعه آماری سرکابل های
اتصال شــده و انجام شــکافت بر روی آن ها نیز
می تواند تاکیدی بر این امر باشد.
خالصه ای از عیوب مشاهده شده به شرح ذيل
می باشد:
 .1صدمه به پلی اتیلن و پوشــش شــمعی در
موقع گرافیت برداری
 .2عدم استفاده از نوار زرد
 .3عدم نوارپیچی  2ســانتیمتری در محدوده
پلی اتیلن و گرافیت
 .4ناقص بودن سنباده کشی
 .5عــدم رعایت فاصله  4ســانتی متری نوار
گرافیت تا PVC
به دنبال اهمیــت موضوع به بیان نکات اولیه
ولی اساسی در بستن سرکابل ها می پردازیم:
 .1كســب اطمينان از همخواني سايز كابل و
سركابل.
 .2توجه به شماره فني كاال و توجه به آخرین
دستور نصب.
درصورت نصب صحيح ســرکابل و همچنین
رعایت اصول اولیه در بســتن آن ،معیوب شــدن
ســرکابل ها در زمــان بهره بــرداری می تواند به
تغییرات موجود در شــبکه نیز وابسته باشد چراکه
در طول شــبانه روز و همچنین با چرخش فصول
ســرد و گرم ،مصرف و تقاضای مشــترکین متغیر
می باشد.
در همیــن راســتا ،همچنیــن طبــق جامعه
آماری مورد بررســی می توان نشان داد که تجمع
ســرکابل های معیوب چه در نیمــه اول و چه در
نیمه دوم ســال در ساعات کم و میان بار به وقوع
پیوســته و درساعات اوج مصرف به حداقل میزان

مـا را در تلگـرام دنبـال کنیـد
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راســتای اطالع رســانی
اقدامات و فعالیت ها و نیز نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف برق و ایمنی در بین
شهروندان نسبت به راه اندازی کانال تلگرام شرکت اقدام کرد.

بر اساس این گزارش در این کانال که با هدف اطالع رسانی و ارتباط اثربخش با همکاران و
مشــترکان شرکت توزیع برق تهران بزرگ راه اندازی شده است؛ آخرین اقدامات شرکت در قالب
اخبار ،گزارش تصویری ،اینفوگرافیک ،کلیپ و موشن قابل مشاهده خواهد بود.
همکاران و مشــترکان شــرکت توزیع برق تهران بــزرگ می توانند به منظــور عضویت در
کانال بر روی لینک  @tozibarghtehranbozorgکلیک نموده و ســپس گزینه  joinرا
انتخاب نمایند.

خود رسیده اســت .همچنین تجمع رخداد معیوب
شدن سرکابل ها در نیمه دوم سال می باشد.
در خصوص محل سرکابل های اتصال شده نیز
مشاهده می گردد ،سهم عمده ای از سرکابل های
اتصال شده در وسط یا انتهای خط که بار کمتری
بر روی آن قرار دارد ،اتفاق افتاده است.
با بررســی های صورت گرفته در مراحل اولیه
نصب و زمان بهره بــرداری می توان تاثیر رعایت
نکات بیان شــده در کاهش عیوب ســرکابل ها و
افزایــش عمر تجهیز را به خوبی مشــاهده نمود.
همچنین نياز مصرف كنندگان از نکاتی اســت که
در طراحی شــبكه هاي توزيع مطــرح می گردد.
بــا کنترل و تدویــن برنامه  های مناســب جهت
پخش بار و تنظیمات مناســب ولتاژ در تحقق یک
ســرویس دهی مناســب با رویکرد کاهش انرژی
توزیع نشــده و کاهش نارضایتی مشترکین در این
شــبکه ها می توان گامی موثر برداشــت ،چراکه
کنترل و سياســت مصرف بهينه از بهم پيوســتن
عوامل مذکور بدست می آید.
■■مراجع
• Fereshteh ATRI Niasar ,“Cable
bushings and impact of network load
variations on impairing cable bushings
with temperature variation”,2nd
international conference on Engineering
&APPLIED SCIENCES,UAE-Dubai,
2016.

• جیمز بورک ،محمودرضا حقی فام ،محمدکاظم
شیخاالســامی" ،مهندسی سیســتم های توزیع"
ناشر :دانشگاه هرمزگان ،شرکت توزیع نیروی برق
هرمزگان (انتشارات)
• م  -ق  -محمــدی "فیزیــک و تکنولــوژی
عایق های الکتریکی" انتشارات پژوهش

اخبـــار
مناطق

قدرداني

■■تقدیــر فرمانــداری شــمیرانات از
تالشهای منطقه برق شمیران

بــا اهــدای لوحــی از ســوی فرمانداری
شــمیرانات از تالش ها و همــکاری مهندس
اندیشــه جاوید ،مدیر منطقه برق شــمیران در
برگــزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای
اسالمی تقدیر شد.
در متن این لوح آمده اســت :با صلوات بر
محمــد آل محمد(صلی اهلل علیه وآله وســلم)
اینک که با اســتعانت از پــروردگار متعال در
ظل توجهــات حضرت ولــی عصر(عجل اهلل
تعالی فرجه الشریف) ،رهنمودهای مقام معظم
رهبری (مد ظله العالی) و همکاری بی شــائبه
مســئولین و خدمتگزاران صدیق نظام و حضور
پرشور و عاشقانه مردم فهیم ،قدرشناس ،مومن
و وفــادار به نظام مقدس جمهوری اســامی
ایرانی "حماســه سیاسی حضور" مردم در تعیین
سرنوشت خود رقم خورد وبا برگزاری انتخاباتی
سالم و شکوهمند در دوازدهمین دوره انتخاباتی
ریاســت جمهوری و پنجمیــن دوره انتخابات
شوراهای اسالمی شــهر و روستا ،برگ زرین
دیگری بر کتاب افتخارات این ملت همیشه در
صحنه افزوده شد ،ضمن پاسداشت حضور غرور
آفرین و حماســی مردم رشید و سرافراز ایران
اســامی از تالش ،همکاری و خدمات ارزنده
جنابعالــی در فرایند برگزاری ایــن انتخابات
فرامــوش نشــدنی صمیمانه تقدیر وتشــکر
می نمایم.
از درگاه خداوند متعال ســامتی و توفیق
روزافزون شما را در خدمت به اسالم و مسلمین
مسئلت دارم.
■■تقدیر از موفقیــت خانم مهندس لیلیا
تیغ تیز
طی مراســمی با حضور معــاون هماهنگی
ونظارت جنوبغرب ،معاونان و رؤســای ادارات
طرح وبرنامه ،مشــاور مدیر عامل در امور زنان
و خانواده ،مســئول بســیج بانوان و همچنین

برگزاری نشست شورای حوزه
مقاومت بسیج و فرماندهان پایگاه ها

در این جلســه که به صــورت دوره ای برگزار
می شود؛ ســردار زمانی از فرماندهان ارشد سپاه
پاســداران انقالب اســامی در خصوص جایگاه
اسالم و امت اســامی به ویژه مقاومت شیعیان
در کشــور های لبنان ،ســوریه ،بحرین و یمن و
همچنین تاریخچه انقالب اسالمی و تاثیر رهبری
حضرت امام خمینی(ره) در انقالب این کشــورها
به ارائه مطالبی پرداخت.

بازدید از سازمان مدیریت پسماند

طی برنامه ای با حضور مسئولین علمی و پژوهشی

نمایندگان بانوان مناطق تحت پوشش معاونت
جنوبغــرب از موفقیت خانم مهنــدس لیلیا تیغ
تیز درنهمین جشــنواره جهانی بانوان مخترع و
کارآفرین در کشور کره جنوبی تجلیل شد.
در این مراســم ســرکار خانم فریبا مفتاح
پور ضمن تبریک موفقیت حاصل شده به ارائه
گزارشی از جزئیات جشــنواره مذکور پرداخت
و طی بیاناتی اظهار داشــت :بانوان شــرکت
می توانند نقش موثــری در موفقیت ها و تعالی
اهداف شــرکت داشته باشــند و امید است به
زودی شــاهد موفقیت هــای ســایر بانوان در
بخش های مختلف شرکت باشیم.
در این مراســم مهندس فریبــرز فارغ پور،
معــاون هماهنگی و نظــارت جنوبغرب نیزطی
ســخنانی با اشــاره به اینکه حــس همدلی،
همــکاری و صمیمیت دربین همــکاران این
معاونت خصیصه ای شــاخص و بسیار چشمگیر
است؛ اظهار داشــت فضای باز برای مطالعه و
تحقیق برای عموم پرســنل وجود دارد و نباید
به این امر نگاه جنسیتی داشت چرا که تالش،
کوشش ،پشتکار ،مطالعه تنها مختص به خانم ها
و یا آقایان نمی باشد و هرکس که بتواند تالش
می کند که زمینه را برای خودشــکوفایی فراهم
کند.
گفتنی اســت در این مراســم بــا اهدای

پایگاه های مقاومت بسیج از سازمان مدیریت پسماند
و محل تفکیک زباله تهران بازدید شد .این سازمان
روزانه  7500تن زباله را به برق تبدیل می کند.

بازدید و تجلیل از خانواده معظم
جانباز و ایثارگر

با حضــور فرمانــده ،اعضای شــورای حوزه
مقاومــت بســیج ،مشــاور مدیر عامــل در امور
ایثارگران و همچنین همکاران بازنشسته بسیج؛ از
مقام همکار بازنشسته جانباز آقای سعید معبودی
با اهدای هدیه ای تجلیل شد .در این دیدار ضمن
دلجویی از خانواده ایــن جانباز برنامه ریزی الزم
بمنظور رفع مشکالت نامبرده صورت گرفت.

لوح های جداگانه ای از ســوی مهندس حسین
صبوری ،مدیر عامل شرکت و معاون هماهنگی
و نظارت جنوبغرب شرکت توزیع برق تهران از
موفقیت خانم مهندس لیلیا تیغ تیز تقدیر شد.
■■تقدیر از کارشــناس پاســخگویی به
شکایات و مسئول سامانه 85121
با اهدای لوحی از سوی مدیر کل بازرسی،
مدیریت عملکــرد و امور حقوقی اســتانداری
تهران از تالش های خانم فاطمه جناب زاده در
حوزه تکریــم ارباب رجوع و همچنین همکاری
الزم در پاســخگویی مناسب به درخواست های
مردمــی از طریق ســامانه الکترونیکی ارتباط
مردم و دولت (سامد) تقدیر شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع
نیــروی برق تهران بزرگ در متن این لوح آمده
است"
نظر به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی
جنابعالــی در خصوص تکریم اربــاب رجوع و
همکاری و پاسخگویی مناسب به درخواست های
مردمــی از طریق ســامانه الکترونیکی ارتباط
مردم و دولت(ســامد) برخــود الزم می دانم به
مصداق آیه شریفه "من لم یشکر المخلوق و لم
یشکر الخالق" از تالش های صادقانه شما تقدیر
و تشــکر نموده و امیــدوارم در خدمت به نظام
مقدس جمهوری اسالمی موفق باشید.

برگزاری جلسه مدیریت بحران

نشست مدیریت بحران با حضور مشاور مدیر
عامل و مدیر دفتر مدیریــت بحران و پدافند غیر
عامل در محل دفتر حوزه مقاومت بســیج برگزار
شــد .در این نشســت به مباحثــی در خصوص
همکاری بســیج در مواقع بحرانی ،اعالم ساختار
اکیپ های اجرایــی ،معرفی اکیپ های تخصصی
از اعضای گردان عاشــورا به منظور ایجاد بانک
اطالعاتی تخصصی ،مشارکت های بسیج در کلیه
مانورهــای مدیریت بحران و پدافنــد غیرعامل،
تعیین شــرح وظایف در مانورها و همچنین اعالم
نقاط آســیب پذیر در شــبکه از سوی پایگاه های
بسیج مناطق پرداخته شد.

■■برگزاری کالسهای آموزش ایمنی از
سوی منطقه برق رودکی

منطقه برق رودکی در راستای آشنایی با نکات
ایمنی مامورین  20کیلو ولت در پستهای زمینی
نسبت به برگزاری کالسهای آموزش ایمنی و
کنترل مخاطرات ناشــی از آن به منظورصیانت
از جان شهروندان و پرسنل شرکتهای خدمت
رسان شهری و کاهش خسارت ناشی از حوادث
بــرق اقدام کرد.در این دوره آموزشــی مهندس
مطاعی ،مدیر منطقه بــرق رودکی در رابطه با
تغییر شیفت به موقع و حضور منظم همکاران و
همچنین خدمت رسانی مطلوب به مردم و رعایت
نکات ایمنی در روزهای پرکار و اســترس زای
پیش رو مطالبی را ارائه درپایان از آقای محمد
محمدی بعنوان کارگر نمونه تقدیر شد.
■■برگزاری جلســات آموزش ایمنی از
سوی منطقه برق شمیران
منطقه برق شمیران در راستای برنامههای
ایمنی مبتنی بر هدف و بهبود ایمنی شرکتهای
پیمانکار نسبت به برگزاری جلسات آموزش ایمنی
برای این شــرکتها اقدام کرد.هدف از برگزاری
این جلسات اجرای رویهها و دستورالعملها ی
ثابت بهرهبرداری ،فرهنگسازی ایمنی ،کاهش
احتمال وقوع حوادث بــرای ماموران و آموزش
موضوعاتی پیرامون هندبوک ایمنی بوده است.
■■برگزاری جلســه آموزشی پیمانکاران
جامع بهرهبرداری در منطقه برق خیام
منطقه برق خیام در راســتای آشــنایی با
مسایل فنی و ایمنی نسبت به برگزاری جلسهای
در مورد حفاظت فردی در قبــال حوادث اقدام
کرد .براساس این گزارش در این جلسه مهندس
کاشانی معاونت بهرهبرداری منطقه درخصوص
مســائل فنی و ایمنی بیاناتی را ارائه و در ادامه
آقای مهندس سلیمانی در مورد حفاظت فردی و
استفاده اشخاص از شیلد و دستکش نکاتی را ارائه
کردند .در این جلسه ضمن تقدیر از ایمن کاران
برتر آقای محبوب بابایی (پرسنل رسمی) و آقای
مجتبی میرزاییان (پیمانکار جامع بهرهبرداری)
و اهدای جوایزی از ســوی مدیرعامل شرکت
پیمانکار (اصالح نیرو پارسیان) از همکارانی که
با گشت شبانه در دستگیری سارقان پست نقش
بسزایی داشتند تقدیر شد.
■■برگزاری دوره آموزش ایمنی در منطقه
برق سعادت آباد
منطقه برق ســعادت آباد بــا هدف ارتقای
وضعیــت آگاهــی ایمنی کارکنــان و تاکید بر
گذرانــدن دورههای آموزشــی الزم جهت اخذ
سمتهای اجرایی توسط کارگران اقدام کرد .در
این دوره آموزشی اطالعرسانی ،دستورالعملهای
نحوه بی برقی تاسیسات در شبکه فشار ضعیف و
فشار متوسط و همچنین چگونگی برقراری مجدد
جریان در شبکههای مذکور آموزش داده شد.
■■برگزاری جلسه آموزش ایمنی از سوی
منطقه برق سهروردی
بر اســاس این گزارش در این دوره آموزشی
ضمن بررســی حادثه منطقه برق ســعادت آباد،
توضیحاتی در خصوص رعایت مســائل ایمنی،
صــدور اجــازه کارو تاکید بر ضرورت بازرســی
اکیپهای ایمنی از فرایند انجام کار ،در ادامه از
ایمن کاران نمونه منطقه برق سهروردی تقدیر شد.
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 -1دستگاه استخوانی وعضالنی:
فعالیت شدید ومنظم ،قدرت وتوان عضالنی
وهمچنین استقامت آنها را برای تحمل کار،
افزایش میدهد .در واقع ،تغییرات شــیمیایی
که بر اثر ورزش در عضله ایجاد می شــود،
کارایی آنرا افزایش وبه همین دلیل در یک
فعالیت مشــابه ،میزان خستگی عضالنی در
افراد آماده تر ،کمتر از افراد غیر آماده است.
 -2دســتگاه قلب و گردش خون:
ورزش باعــث تقویت عضله قلب می شــود.
فشــار وارده بر قلب به هنگام ورزش ،باعث
افزایــش اندازه قلب وتقویت آن می شــود.
بعالوه افرادی که آمادگی جسمانی باالتری
دارند ،کمتر به فشار خون مبتال خواهند شد.
 -3دســتگاه تنفس وریــه :ورزش
عملکرد ریه ها را به وسیله عمیق کردن روند
تنفس افزایش می دهد .در افراد غیر ورزشکار،
بخش بیشتری از ریه ها ،هنگام عمل دم ،از
هوا خالی می ماند؛ بنابراین ورزش منظم باعث
کارایی بیشتر تنفس می شــود و افراد آماده،
هوا و اکســیژن بیشتری نسبت به افرادی که
آمادگی جسمانی ندارند دریافت میکنند.
 -4دســتگاه اعصــاب :ورزش،
هماهنگــی عصبی -عضالنــی را افزایش
می دهد .بنابراین ،خستگی عصبی بافعالیت
جسمانی کاهش می یابد.
 -5ترکیــب بدن :فعالیت جســمانی
منظم ،باعث مصرف انرژی اضافی می شود
و از افزایش بافت چربی جلوگیری می کند.
چربی اضافی ،فشــاری بی مورد بر عملکرد
طبیعی بدن ،بویژه قلب وارد می کند و سبب
کاهش طول عمر نیز می گردد.
 -6دیگرمزایــای فیزیولوژیــک:
فعالیت ورزشــی ،به ایجاد تونوس عضالنی
مناســب ،انعطاف پذیری بیشــتر واحساس
تندرســتی ،به بهبود وضعیت قامت وظاهر
شخص کمک میکند
 -7مزیــت اجتماعی :شــرکت در
فعالیت جســمانی ،زمینه مناســبی را برای
اجتماعی شدن به وجود می آورد.
 -8مزیت روان شناختی :بسیاری از
افراد ،ورزش را منظم بویژه به علت طبیعت
شــادی بخش آن و همچنین برای آرامش
ذهنی انجام می دهند.
برگرفته از کتاب آمادگی جسمانی
نوشته :دکتر حمید رجبی

امور فنی و هنری :پرویز آزموده
نشــانی :تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان
شیراز جنوبی ،کوچه سرو
تلفن تحریریه021-85120419 :
نمابر021-85577300 :
نشانی پایگاه اینترنتیwww.tbtb.ir :
لينک تلگرام@tozibarghtehranbozorg :
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حکايتهاي مديريتي
■■آيا نقاط قوت شــما واقعــ ًا نقاط قوت
هستند؟

در زمان جنگ دوم جهاني در روســيه ايدهاي
به ذهــن فرماندهان روســي براي نابــود كردن
تانكهاي آلماني رســيده بود به اين شكل كه به
بدن سگهاي آموزش ديده مواد منفجره ميبستند
كه زيــر تانكهاي آلماني برونــد و در زمان قرار
گرفتن سگ زير تانك چاشني عمل كرده و تانك
منفجر شود .در ظاهر امر ايده خيلي خوب و عالي
به نظر ميرسيد اما در ميدان واقعي جنگ ،سگها
به جاي تانكهاي آلماني به زير تانكهاي روسي
رفتند و آنها را منفجر كردند!
فكر مي كنيد چرا؟ به اين دليل كه تانك هاي
آلماني بنزيني شــده بودند ولي تانكهاي روســي
گازوئيلي بودند و ســگها هم با تانك هاي روسي
گازوئيلي آموزش ديده بودند .نقطه قوت ســگها
حس شــامه آنها بــود به همين دليــل آنها طبق
آموزشــي كه ديده بودند تانكهاي گازوئيلي روسي
را هدف قرار ميدادند.
شرح حكايت
برخي از ســازمانها و شركتها ،ويژگيهايي
را نقاط قوت خود ميدانند كه در واقع در مقايســه
با شــرايط محيطي و رقبا يا نقطه قوت نيستند يا
برعكس نقطه ضعف به حســاب ميآيند .اما اين
ســازمانها به دليل نداشــتن تفكر استراتژيك و
بيتوجهي به آن ،عباراتي دهان پركن را به عنوان
نقاط قوت خود جار ميزنند و به آنها عمل ميكنند
كه موجب تضعيف يا نابودي سازمان ميشوند.

شاعرانه
■■با جان دل گوش کردن

مردي كه ديگر تحمل مشــاجرات با همســر
خود را نداشت ،از استادي تقاضاي كمك كرد .به
استاد گفت« :به محض اينكه يكي از ما شروع به
صحبــت ميكند ،ديگري حرف او را قطع ميكند.
بحث آغاز ميشــود و باز هم كار ما به مشــاجره
ميكشد .بعد هم هر دو بدخلق ميشويم .در حالي
كه يكديگر را بســيار دوست داريم ،اما نميتوانيم
به اين وضعيت ادامه دهيم .ديگر نميدانم كه چه
بايد بكنم ».اســتاد گفت« :بايــد گوش كردن به
سخنان همســرت را ياد بگيري .وقتي اين اصل
را رعايت كردي ،دوباره نزد من بيا ».مرد ســه ماه
بعد نزد استاد آمد و گفت كه ياد گرفته است به تمام
سخنان همســرش گوش دهد .استاد لبخندي زد و
گفت« :بسيار خوب .اگر ميخواهي زندگي زناشويي
موفقي داشته باشي بايد ياد بگيري به تمام حرفهايي
كه نميزند هم گوش كني».
شرح حكايت
پيتــر دراكر ميگويــد« :مهم تريــن چيز در
ارتباط ،شنيدن چيزهايي است كه گفته نميشود».
براي داشتن يك شركت موفق ،ساز و كارهاي
معمول ارتباط با مشــتريان كافي نيســتند و بايد
بتوانيــد نيازهاي فعلي و آينده مشــتريان خود را
شناســايي كنيد و براي محقق ساختن آنها اقدام
كنيد .نيازها و خواســتههايي كه مشتريان به زبان
نميآورند يا به آن فكر نميكنند و يا نسبت به آنها
آگاهي ندارند.
منبع :سایت راهکار مدیریت

دنیــــای مــــا
گاهی ســکوت ،گاهی نگاه
گاهــی ســرود یــک گناه
گاهی به غم ،گاهی ســرور
گاهــی به راهی بــی عبور
گاهی به عرش ،گاهی زمین
گاهــی خطرهــا درکمین
گاهی به تب ،گاهی به مرگ
گاهــی ز غصه لــب به لب
گاهی بــرش ،گاهی خمش
گاهــی جهانــی پرتنــش
گاهــی به کفــر گاهی خدا
گاهــی شــدن ازهــم جدا
گاهی رهــا ،گاهی اســیر
گاهــی ز دنیــا سی ِرســیر
گاهی ســتم ،گاهــی غرور
گاهــی نشســتن های دور
گاهی ُم ّســن ،گاهی جوان
گاهی شــدن گــم در زمان
گاهــی جنون ،گاهــی ُکما
شــد اینچنیــن دنیــای ما

آواي افتخار

موفقیت همکاران شرکت در <صعود سراسری کوهنوردان صنعت آب برق> به قله چیرو

ســه تن از همکاران شــرکت توزیع برق
تهران بــزرگ موفق شــدند در قالب یک
تیم کوهنوردی به قله چیرو واقع دراســتان
چهارمحال بختیای صعود کنند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق
تهران بزرگ در این برنامه که در راستای اجرای
تقویم ورزشــی سال  ۹۶وزارت نیرو و گرامیداشت
یاد وخاطر شــهدای صنعت آب وبرق کشور و به
میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال
وبختیاری برگزارشــد؛ خانم ها مریــم مینا خانی،
مسئول اصالحات حوزه خدمات مشترکین منطقه
برق هفت تیر ،فهیمه در ســازان ،کارشناس حوزه
 gisدر معاونت هماهنگی و نظارت شمالشــرق و
آقای مرتضی رکوتا ،ناظر بهره برداری منطقه برق
 17شهریور نیز از شرکت توزیع برق تهران بزرگ

در این کوهنوردی حضور داشتند.
بر اساس این گزارش قله چیرو با ارتفاع 3650

متر در اســتان چهارمحال بختیای وشهرســتان
بروجن ودر منطقه چغاخور قرار دارد.

موفقیــت فرزنــدان همــکار

باخبر شــدیم آقای ســینا وحیدی ،فرزند همکارمان خانم شمسی اکبری،
رییس اداره کارکنان منطقه برق ســعادت آباد در تیر ماه سال جاری در رشته
دندانپزشکی دانشگاه "پچ" کشور مجارستان درسن  24سالگی فارغ التحصیل
شدند وهم اکنون خود را آماده اخذ تخصص در کشور المان می نمایند.
این موفقیت و افتخار بزرگ را خدمت همکارمان ســرکار خانم اکبری و
خانواده محترمشــان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال سالمتی و توفیق
روزافزونشان را مسالت می نماییم.

■■کسب مدال برنز و رتبه سوم یازدهمین دوره مسابقات کیوکشین
کاراته

همچنین با خبر شدیم خانم نگار داریوش ،فرزند همکارمان اصغر داریوش
شــاغل در منطقه برق  17شــهریور ،موفق به کســب مدال برنز و رتبه سوم
یازدهمین دوره مســابقات کیوکشــین کاراته در رشــته کاتا نایل شد .ضمن
تبریک به ایشــان و خانواده محترم همکارمان توفیق روز افزون فرزندشان را
از درگاه یکتای توانا آرزومندیم.

