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نرشیـــه داخـــلیݡ رشکت توزیـــع نیـــروی بـــرق  استــــان مازنـــدران

شمـــاره   58 بهمن  1393

همزمان با فرارسيدن دهه فجر :

86 پروژه شركت توزيع برق مازندران به بهره برداری می رسد
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع ب��رق 
مازن��دران گفت: هم زمان فرا رس��یدن  
دهه فجر س��ال جاری 86 پروژه با مبلغ 
ریال��ی 39 میلیارد و 387 میلیون ریال 
در ح��وزه توزیع برق مازن��دران به بهره 

برداری می رسد.
مهن��دس منوچهرجعف��ری اف��زود: 
ای��ن پروژه ها ش��امل احداث و توس��عه 
شبكه هاي ش��هري و روستائي ، اصالح 
و بهین��ه س��ازي ش��بكه هاي ش��هري 
وروستایی ، رینگ خطوط فشار متوسط  
، اح��داث خط��وط مح��وري چاههاي 
كش��اورزي ، جدا س��ازي فیدرهاي 20 
كیلوولت شهري از روس��تایي ، احداث 
پس��تهاي زمیني اموره��اي توزیع برق 
حوزه تحت مدیریت ش��ركت تویع برق 
مازن��دران مي باش��د كه 19 پ��روژه در 
س��اري ، 4 پروژه در جویب��ار ، 7 پروژه 
در س��وادكوه ، 10 پ��روژه در بابلس��ر ، 
1 پ��روژه در فریدونكن��ار ، 11 پ��روژه 
در باب��ل ، 10 پروژه  در قائمش��هر ، ،6 
 پ��روژه در آمل، 6 پ��روژه در میاندرود ،

5 پ��روژه در نکا ، 1 پ��روژه در گلوگاه و 
3 پروژه در بهش��هر وسیمرغ  مي باشد. 
مدیر عامل ش��ركت توزی��ع نیروي برق 
مازندران  اظهار داش��ت: طي 36 س��ال 
پس از انقالب اس��المی 11 هزار و 563 

کیلومتر ش��بکه فشار ضعیف ، 8 هزار و 
644 کیلومتر ش��بکه فشار متوسط در 
نقاط مختلف اس��تان احداث و 23 هزار 
و 812 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 
2 میلیون و 979 هزار و 606 کیلوولت 
آمپر در مجموعه تحت مدیریت شرکت 

توزیع برق مازندران نصب  شده است. 

جعفری ادامه داد : همچنین در این 
م��دت یک میلیون و 12 ه��زار  و 794 
مش��ترک به تعداد مش��ترکان شرکت 
توزیع برق مازندران افزوده شده است و 
تعداد هزار و 325 روس��تا از نعمت برق 
بهره مند شده اند. وی خاطرنشان کرد: 
عملکرد س��ال های  پ��س از انقالب در 
مقایسه با قبل از انقالب به طور متوسط 
445 درص��د در اح��داث ش��بکه های 
فش��ار ضعیف و 540 درصد در احداث 
شبکه های فشار متوسط رشد داشته ایم. 
مدی��ر عام��ل ش��رکت توزی��ع برق 
مازن��دران اظه��ار داش��ت : همچنی��ن 
در این م��دت 1394 درص��د در نصب 
در  درص��د   937 و  ترانس��فورماتورها 
ظرفیت قدرت منصوبه ترانس��ها رش��د 
داش��ته ایم. وی تعداد مشترکان حوزه 
توزی��ع ب��رق مازن��دران را ح��دود یک 
میلیون و 170 هزار مشترک برشمرد و 
گفت : در افزایش تعداد مش��ترکان نیز 
661 درصد رشد داشته ایم. وی تصریح 
ک��رد : در دهه فجر س��ال ج��اری، در 
مجموعه شرکت توزیع برق مازندران 86 
پ��روژه با مبلغ ریالی 39 میلیارد و 387 
میلیون ریال به بهره برداری می رس��د و 
34 هزار و 239 خانوار  و 295 روس��تا 
از نعمت پروژه ها بهره مند خواهند شد. 

پروژه های قابل افتتاح دهه فجر  شركت توزيع برق مازندران 
ë :امور توزیع برق جنوب بابل

تعداد پروژه: 11 پروژه 
موضوع پروژه: تقویت شبکه

حجم ریالی: 4297 میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق بابلسر

تعداد پروژه: 10 پروژه 
موضوع پروژه: تقویت شبکه 

حجم ریالی: 2570میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق قائمشهر

تعداد پروژه: 10پروژه 
موض��وع پ��روژه: بازس��ازی و بهبود 

شبکه های فرسوده روستایی
حجم ریالی: 2480 میلیون ریال 

ë :امور توزیع برق شمال ساری
تعداد پروژه: 10 پروژه 

موضوع پ��روژه: تامین برق – اصالح 
و بهینه سازی

حجم ریالی: 3841 میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق جنوب ساری

تعداد پروژه: 9 پروژه 
موضوع پروژه: تقویت شبکه

حجم ریالی: 1246 میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق آمل

تعداد پروژه: 6 پروژه 
ش��بکه  تقوی��ت  پ��روژه:  موض��وع 

-سرویس دهی بهتر به مشترکین
حجم ریالی: 6170 میلیون ریال 

ë :امور توزیع برق میاندرود
تعداد پروژه: 6 پروژه 

موض��وع پروژه: تامین برق – تقویت 
شبکه – برقدار کردن چاههای کشاورزی

حجم ریالی: 4981 میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق نکا

تعداد پروژه: 5پروژه 
موضوع پروژه: تقویت شبکه سرویس 

دهی بهتر به مشترکین
حجم ریالی: 1052میلیون ریال 

ë :امور توزیع برق جویبار
تعداد پروژه: 4 پروژه 

موض��وع پروژه: تامی��ن برق-تقویت 
شبکه 

حجم ریالی: 758 میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق سوادکوه

تعداد پروژه: 4 پروژه 
موض��وع پروژه: تامین برق – تقویت 

شبکه 
حجم ریالی: 2384 میلیون ریال 

ë :امور توزیع برق بهشهر
تعداد پروژه: 3 پروژه 

موضوع پروژه: تقویت شبکه - احداث 
ساختمان برق یانه سر

حجم ریالی: 3351 میلیون ریال 
ë :امور توزیع برق سیمرغ

تعداد پروژه: 3 پروژه 

موضوع پروژه: تقویت شبکه - برقدار 
کردن چاههای کشاورزی

حجم ریالی: 1400 میلیون ریال 
ë  ام�ور توزی�ع ب�رق س�وادکوه

شمالی:
تعداد پروژه: 3 پروژه 

موضوع پروژه: تقویت شبکه 
حجم ریالی: 3445 میلیون ریال 

ë :امور توزیع برق گلوگاه
تعداد پروژه: 1 پروژه 

موضوع پروژه: تقویت شبکه 
حجم ریالی: 280 میلیون ریال 

ë :امور توزیع برق فریدونکنار
تعداد پروژه: 1 پروژه 

موضوع پ��روژه: تامین برق چاههای 
کشاورزی

حجم ریالی: 800 میلیون ریال 
تعدا پروژه: 86 پروژه 

ë مشخصات کلی پروژه ها
حجم ریالی: 39387 میلیون ریال 

شبکه فشار متوسط: 21 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف: 8 کیلومتر 

پست فشار متوسط هوایی: 68 دستگاه 
تع��داد خان��وار به��ره مند از پ��روژه: 

34239
تعداد روس��تا بهره مند از نعمت پروژه: 

295

22بهمن روز پيروزي انقالب 
اسالمي ايران

از12 تا 22 بهمن 57، ایران یکی از دوره های 
استثنایی تاریخ سیاسی جهان را گذرانید. در این 
ای��ام، دو دول��ت در یک مرکز و ب��دون هیچ گونه 
مرزبندی مواجه بودند. دولتی که پشتوانه و عامل 
مشروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظامی 
محروم گشته و با انقالبی عظیم روبرو بود. و دولتی 
دیگر متکی به رهبری انقالب توده های میلیونی 
مردم که ب��ه جای قدرت نظام��ی، تنها به ارتش 

مردم وابستگی داشت. 
با وسعت یافتن دامنه های انقالب، قرار بر این 
شد که سران ارتش پهلوی، دست به کودتا زده و با 
به دست گرفتن قدرت، انقالب مردمی را سرکوب 
سازند. از این رو از ساعت چهار بعداز ظهر روز 21 

بهمن 57، حکومت نظامی اعالم شد.
پ��س از اعالن حکومت نظام��ی، حضرت امام 
خمین��ی )ره( اع��الم کرد که م��ردم به حکومت 
نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یورش 
خود ب��ه مراکز دولتی و نظام��ی و انتظامی ادامه 
دادن��د و تقریبًا تمام این مراکز با اندک درگیری و 

مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد.
این درگیری ها در روز بعد نیز به ش��دت ادامه 
یاف��ت و در ای��ن روز ه��زاران زن و م��رد و پیر و 
جوان، هر یک به اندازه توان خود برای س��رنگونی 
نهای��ی رژیم ظلم و جور، کوش��ش کردند. آنها با 
س��نگربندی در خیابان ها، س��ینه سپر کردن در 
براب��ر تانک ها و با فداکاری و جانفش��انی، انقالب 
را به پیروزی رس��اندند. نه فقط در تهران، بلکه در 
تمامی ش��هرهای ایران، درگی��ری مردم با بقایای 

رژیم شاه جریان داشت.
هنگام��ی که خبر حرکت نیروه��ای نظامی از 
ش��هرهای مختلف ایران به س��مت ته��ران برای 
س��رکوب قیام مردم پخش ش��د، مردم شهرهای 
مس��یر به درگیری با نیروه��ای نظامی پرداختند 
و با بس��تن راه، مانع حرکت آنها به س��مت تهران 
ش��دند. برخی از فرماندهان رده ب��االی ارتش در 
این درگیری ها به دس��ت مردم کش��ته شدند تا 

سرانجام، ارتش، بی طرفی خود را اعالم کرد.
روز سرنوشت فرا رسید و در 22 بهمن 1357، 
مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری 
ام��ام خمینی )ره( به ثمر رس��ید و با س��رنگونی 
نظام 2500 ساله شاهنشاهی، انقالب شکوهمند 

اسالمی ایران پیروز گردید.
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مدیر دفت��ر ایمن��ی و مدیریت بحران 
ش��رکت توزیع برق مازندران گفت : دفتر 
ایمن��ی و مدیری��ت بحران این ش��رکت 
 در نظ��ر دارد ط��رح داوطلبانه بازرس��ان

 ایمنی را اجرا نماید. 
حمیدرضا تق��ی زاده ه��دف از اجرای 
ط��رح، تروی��ج فرهنگ ایمنی و انس��جام 
کارسالم، کنترل و نظارت با رویکرد ایمنی 
و تاسیس��ات، ایمنی در حی��ن انجام کار 
گروهای عملیات��ی همکاران و پیمانکاران، 
پاکسازی شبکه ها، رعایت حریم در ساخت 
و س��ازها و ایمنی نقلیه س��بک و سنگین 

همکاران و پیمانکاران برشمرد.
وی افزود : این طرح در س��طح معاونان 
و مدیران س��تاد و امورها، روسای ادارات و 

سایر همکارانی که تمایل به همکاری داشته 
باشند به مرحله اجرا در می آید. 

وی ادام��ه داد : افراد متقاضی باید فرم 
ه��ای تکمیل ش��ده را به دفت��ر ایمنی و 

مدیریت بحران این شرکت ارسال کنند. 
مدیر دفت��ر ایمن��ی و مدیریت بحران 
ش��رکت توزیع برق مازندرن همچنین از 
ارائ��ه مقاالت کارکنان این دفتر در دومین 
کنفرانس مدیریت بحران در دانشگاه تهران 

خبر داد. 
تقی زاده اظهار داشت : مقاالت خانم ها 
هاجر باقریان و مرجان مرادیان در دومین 
کنفران��س مدیری��ت بحران در دانش��گاه 
ته��ران ارائه ش��د. وی با اش��اره به عناوین 
مقاالت خاطرنش��ان کرد : این مقاالت در 

پنل های تخصصی برق و مدیریت شهری 
در موضوع شناس��ایی چالش��های موجود 
در عملکرد مدیریت بحران شرکت توزیع 
برق براساس مدل تیری و میراف، مطالعه 
موردی ش��رکتهای توزیع برق مازندران و 
غرب اس��تان، جنوب کرم��ان و اذربایجان 
شرقی، ارائه یک مدل دو هدفه برای مکان 
یابی تسهیالت کمک رسانی قابل تخریب 
در ش��رایط وقوع حوادث پیش بینی نشده 
با بررسی منطقه مازندران، همچنین مدل 
س��ازی غیر قطعی برای م��کان یابی تک 
تسهیله روی شبکه مس��یرهای ارتباطی 
برای پاسخگویی به حوادث غیر مترقبه با 
مطالعه موردی شبکه مسیرهای مازندران 

ارائه شده است.

اجرای طرح داوطلبانه بازرسان ايمنی در شركت توزيع برق مازندران

مدیر امور توزیع برق بابلس��ر از 
اجرای طرح کابل خود نگهدار تغذیه 

روشنایی در امور بابلسر خبر داد. 
حس��ن حبی��ب پ��ور  کاش��ی 
گفت: امور برق بابلس��ر برای اجرای 
روش��نایی معابر در سطح بلوارها و 
جاده های بین ش��هری و روستایی 
در ش��یوه ای جدید با اس��تفاده از 
کاب��ل خ��ود نگه��دار آلومینیومی 
و ه��وک نگهدارن��ده کاب��ل تغذیه 
کنن��ده معابر را در ارتف��اع ایمن از 
س��طح زمین اجرا کرده است. وی 
با بیان اینکه این طرح در مقایس��ه 
با طرح های قدیمی که کابل تغذیه 
کننده به ص��ورت زمینی اجرا می 
شد دارای مزایایی است، خاطرنشان 
کرد: عدم دسترس��ی به شبکه و در 
نتیجه کاهش چش��م گیر س��رقت 
ان��رژی  توس��ط افراد غی��ر مجاز و 
ش��رکتهای خدمات رسان، کاهش 
س��رقت تجهیزات ش��بکه و کابلها، 
افزای��ش ایمنی به دلیل دس��ترس 
نب��ودن کابلها و اتص��االت، کاهش 
قاب��ل توجه هزینه  احداث ش��بکه 
روشنایی معابر وسط بلواری، کاهش 
قابل توجه خاموشی های معابر و به 
تبع آن کاهش محسوس در هزینه 
های نگهداری و به��ره برداری آن، 
افزایش سرعت اجرای پروژه بدلیل 
عدم نیاز به حفاری خصوصا" حفاری 
آسفالت و عدم مواجهه با معارض از 

مزایای این طرح است. 

اجرای طرح بهینه كابل 
خودنگهدار روشنايی معابر 

در امور توزيع برق بابلسر

مدی��ر ام��ور توزیع ب��رق بهش��هر در دی��دار مدیران و 
کارشناس��ان ش��رکت توزیع برق مازندران ب��ا امام جمعه 
بهشهرگزارش��ی از فعالیتهای این امور را  ارائه و گفت: امور 
توزیع برق بهش��هر دارای 72 هزار مش��ترک می باشد که 
در مناطق مرکزی، رس��تمکال، خلیل شهر، زاغمرز و هزار 
جریب تا مرز اس��تان سمنان خدمات ارائه می دهد که در 
بین ادارت خدمات رس��ان بیش��ترین مشترک و وسعت را 
دارد.حسن کالته عربی افزود: در حال حاضر مشترکین برق 
بهشهر از چهار پست 63/20 کیلوولت در بهشهر، رستمکال 
و زاغمرز تغذیه ش��ده و دارای 1500 کیلومتر ش��بکه 20 
کیلوولت و فش��ار ضعیف و بی��ش از 2000 ترانس توزیع 
می باش��د. وی ادامه داد: منطقه هزار جریب بهشهر دارای 
بیش از 70 روس��تا بوده که از ش��بکه های ن��کا و بندر گز 
تغذیه ش��ده و در بیش��تر مواقع دارای قطعی برق بود که 
طی س��الهای اخیر بیش از 15 میلیارد ریال جهت اتصال 
ب��رق هزار جری��ب به پس��ت 63/20 کیلوول��ت گلوگاه و 
جداس��ازی آنها از ش��هرهای بندرگز و نکا هزینه شده که 
انش��ااهلل عملیات اجرایی آن تا پایان س��ال جاری به اتمام 
می رسد.  وی یادآور ش��د: عملیات احداث اداره برق هزار 
جریب در روستای بیشه بنه نیز از سال قبل شروع شده و 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد. مدیر امور توزیع برق 
بهش��هر همچنین از درمدار آمدن پست 63/20 کیلوولت 

زاغم��رز در محوطه بندر امیرآباد خبر داد و اظهار داش��ت: 
با این کار مش��کالت چندین ساله ضعف ولتاژ نوار ساحلی 
و روس��تاهای همجوار آن برای همیشه برطرف می گردد.  
کالته با بیان اینکه امور توزیع برق بهشهر در راستای طرح 
جهادی کاهش تلفات اقدامات موثری را در دستور کار خود 
قرار داده، گفت: با بسیج همگانی اقدام به برداشت اطالعات 
 GIS  تاسیسات موجود در سطح امور و مطابق با نقشه های
یعنی اطالعات توصیفی مکانی شده که با این کار و تجزیه 
و تحلیل داده ها، اطالعات مهمی از ش��بکه بدس��ت آمده 
و نقاط ضعف ش��بکه مشخص ش��ده و پس از آن اقدامات 
عملیات��ی جهادی صورت می گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: 
موضوع مدیریت مصرف تکلیفی است که از سال 88 که با 
تدبیر مقام معظم رهبری بنام سال اصالح الگوی نامگذاری 
شد  همه مسئولین و مردم مکلف شدند یک اقدام همگانی 
قلمداد کنند و در این راستا حرکت کنند شرکت توزیع برق 
مازندران نیز بر این اساس تالشهای گسترده ای انجام داده 
و الحمداهلل نتایج مطلوبی نیز حاصل ش��ده لیکن اعالم ان 
از س��وی ائمه محترم جمعه تاثیرات فراوانی دارد که مورد 
انتظار ما و مجموعه خدمتگذاران  صنعت برق می باشد زیرا 
برخی از مسئولین شهر هم متاسفانه در پیک تابستان سال 
جاری هیچگونه همکاری نداش��تند.  وی پرداخت بموقع 
هزینه ه��ای صورتحس��اب بهای برق مصرف��ی امری مهم 
قلمداد کرد و یادآور ش��د: پرداخت بموقع هزینه های برق 
مصرفی تاثیر فراوانی در واریز یارانه های نقدی دارد و مردم 
باید آن را جدی بگیرند و در پرداخت هاهم س��عی شود به 
ص��ورت الکترونیکی و غیرحض��وری پرداخت گردد.  مدیر 
امور توزیع برق بهش��هر به تاثیرات مثبت اقتصاد مقاومتی 
اشاره و خاطرنش��ان کرد: مردم و مسئولین باید بر مبنای 
سیاس��ت مقام معظم رهبری به س��مت اقتصاد مقاومتی 
بروند.  کالته فرهنگ س��ازی را از اولویت های مهم شرکت 
توزیع برق مازندران عنوان و گفت: برای عمل به قانون باید 

به سمت اشاعه فرهنگ و اطالع رسانی شفاف برویم.  
وی تصری��ح کرد: اصل مهم در کار مجموعه امور توزیع 
برق بهشهر  و مجموعه شرکت توزیع برق مازندران اخالق 
اداری، مش��تری م��داری و تکریم ارباب رجوع اس��ت و در 
همین راستا براس��اس نظرسنجی های ساالنه که از طریق 
روابط عمومی و دانش��گاه صورت گرفته وضعیت مناسبی 
داریم و تالش خواهیم کرد با صداقت و حسن نیت و اصل 
احت��رام و تکریم م��ردم در ارائه خدمات موفقیت های الزم 

حاصل و رضایت خدا و مردم را بدست آوریم. 

مدیر برق بهشهر: 

اصل احترام و تکريم ارباب رجوع از اولويت های امور توزيع 
برق بهشهر است 
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حجه االس��الم عربعلی جباری امام جمعه بهش��هر در دیدار مدیران و کارشناسان شرکت 
توزیع برق مازندران و امور بهشهر گفت : تفاوتی که نظام جمهوری اسالمی با دیگر نظام ها دارد 
این اس��ت که در نظام ما مبنای خدمات دهی به مردم اس��ت اما در نظام های سیاسی رضایت 

حکام شرط است. 
امام جمعه بهشهر داشتن یک اعتقاد صحیح که زیربنای همه حرکت های اخالقی، سیاسی 
و اجتماعی است و باور درست در استاندارد بودن و صحیح بودن کارها دوخصلتی دانست که 

هر کسی به انها متصل شود از بهترین ها خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد : مسئولین و مردم باید بر مبنای سیاست مقام معظم رهبری به سمت 

اقتصاد مقاومتی پیش بروند. 
وی یادآور شد : برای عمل به قانون باید فرهنگ را گسترش دهیم و فرهنگ سازی عمومی 

داشته باشیم.
مدیر دفتر حراس��ت و امور محرمانه شرکت توزیع برق مازندران نیز در دیدار با امام جمعه 
بهشهر گزارشی از فعالیتهای این شرکت را ارائه و گفت : در سال 93 که با تدبیر مقام معظم 
رهبری بنام س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری ش��ده، شرکت 
توزیع برق مازندران فعالیتهای گسترده ای را انجام داده که یکی از آنها طرح جهادی کاهش 

تلفات برق است. 
محمد صادق صمدی افزود : در این راستا، اصالح شبکه های فرسوده و جمع آوری برق های 
غیرمجاز در دستور کار این شرکت قرار گرفته و از ائمه محترم جمعه نیز انتظار داریم مردم را 
در این طرح ملی دعوت کنند تا با هماهنگی و همکاری آحاد مردم و مسئوالن موفقیت های 

الزم صورت پذیرد. 
وی ادامه داد : این پدیده ش��وم عملی ناپسنداس��ت و وظیفه همه ما مس��ئوالن و مردم را 
سنگین تر کرده  که برای حفظ حقوق بیت المال  تمام تالش خود  شرعا" و عمال" بکار گیریم. 
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق مازندران به تشریح اقتصاد مقاومتی 
پرداخت و مدیریت مصرف برق را مصداق عینی اقتصاد مقاومتی عنوان و از امام جمعه بهشهر 
خواست تا در خطبه های نمازجمعه در خصوص مسائل شرعی استفاده غیر مجاز از انرژی برق 
و اصالح الگوی مصرف مواردی مطرح تا انش��ااهلل شاهد کاهش استفاده هایی غیرمجارو اشاعه 

فرهنگ مدیریت مصرف برق باشیم.

امام جمعه بهشهر :

در نظام جمهوری اسالمی ، مبنای خدمت دهی 
به مردم است 

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران از بررسی شاخص های 
کمیته تحول و س��المت اداری و تکریم ارباب رجوع این ش��رکت با حضور 

معاونین و مدیران ستاد وامورهای توزیع خبر داد. 
محمد حس��ین اسدی گرجی گفت: پایش، سنجش و ارزیابی مستمر از 
رضایتمندی مردم، آموزش شیوه تکریم ارباب رجوع  به کلیه کارکنان، ساز 
و کار تش��ویق و تنبیه در خصوص برخورد کارکنان و کارشناس��ان با ارباب 
رجوع، مشخص کردن فضای ارباب رجوع در محیط کاری، آموزش منشور 
اخالقی ش��رکت هر چند ماه یکبار، بروزرس��انی کلیه خدمات قابل ارائه به 
ارباب رجوع در سایت شرکت، سنجش و ارزیابی فرآیندهای انجام کار، کوتاه 
کردن فرآیند انجام کار، شناسایی و بکار بستن بهترین شیوه اطالع رسانی به 
ارباب رجوع، رتبه بندی واحدها در نحوه برخورد با ارباب رجوع و... از جمله 

ش��اخص هایی بود که در این نشس��ت مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت. 

وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی افزایش س��طح رضایتمندی 
ارباب رجوع، پایش، س��نجش و ارزیابی مستمر از رضایتمندی مردم 
اس��ت خاطرنشان کرد: هر ساله از طریق دفتر روابط عمومی حدود 2 

درصد از مشترکان و جامعه مورد پایش قرار می گیرد و میزان رضایتمندی 
از مشترکان و جامعه نیز قابل قبول است.  

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران افزود: همچنین در این 
نشست مقرر شد شاخص های مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع درامورها 
اجرایی و استقرار یابد و گزارش کامل از روند اجرایی نمودن دستور العمل 
تکریم ارباب رجوع هر ماهه توسط مدیران امورها به دفتر توسعه مدیریت و 
تحول اداری ارسال تا اقدامات بعدی صورت گیرد و شاخص های نظرسنجی 
جامعه پس از مطالعه دقیق، اسیب شناسی شده و نتیجه را به دفتر توسعه 
مدیری��ت و تحول اداری ارس��ال دارند و همه معاونین و مدیران س��تادی 
و امورها نظرات پیش��نهادی خود را جهت هر چه بهتر ش��ده نظرس��نجی 
مشترکان، کارکنان و جامعه ارائه تا در نظرسنجی سالهای آینده اعمال شود 
و منشور اخالقی شرکت توسط همه مدیریت های امورهای 16 گانه جهت 
آگاهی و شناخت کارکنان هر دو ماه یکبار بازخوانی شود و دراجرای آنها در 
امورهای مربوطه تاکید گردد بطوری که در رفتار کارکنان تغییر ایجاد شود. 
اس��دی همچنین از برگزاری سمینار مدیریت اس��ترس برای باال بردن 
س��طح اگاهی کارکنان  این ش��رکت خبر داد. وی خاطرنشان کرد: در این 
سمینار اموزشی خانم افچنگی کارشناس ارشد روانشناسی از مرکز بهداشت 
ساری با همکاری واحد رفاه، درمان و آموزش مباحثی درباره اینکه چگونه 
استرس را کنترل کنیم، شناسایی راههای غلبه بر استرس و عوامل محیطی 
و درون��ی اس��ترس زا و طبقه بن��دی عوامل و اولویت بن��دی ان بیان کرد.  
وی تصریح کرد: این س��مینار با طرح پرس��ش و پاسخ از طرف همکاران و 

مشاوره های حضوری به پایان رسید .  

در نشست معاونین و مدیران ستاد و امورهای توزیع :

شاخص های كمیته تحول و سالمت اداری و تکريم ارباب 
رجوع در شركت توزيع برق مازندران بررسی شد

مدیر امورتوزیع برق بهش��هر از برگزاری یکدوره مسابقات فوتسال بین هشت تیم ادارات 
با عنوان جام والیت در بهش��هر خبر داد. حس��ن کالته عربی گفت : به مناسبت گرامیداشت 
9 دی و بانام جام والیت یک دوره مسابقات فوتسال بین هشت تیم به میزبانی آتش نشانی 
بهشهر برگزار شد. وی افزود : در نتیجه برگزاری این مسابقات، تیم فوتسال برق بهشهر موفق 
به کس��ب مقام دوم شد.  مدیر امور توزیع برق بهشهر خاطرنشان کرد : اعضای تیم فوتسال 
برق بهشهر  را حسن کالته، حسن آقاجانی، سید مهدی سعدپور، مهدی یخکشی، بهزاد مقدم 
نیا، مجید ذبیحی، علیرضا کوسی، حمید خلیلی، گرجی پور و محمد عباسپور به سرپرستی 

محمد خیبریان تشکیل می دهند.

در مسابقات جام واليت،
 امور برق بهشهر دوم شد



مدی��ر عام��ل ش��رکت توزی��ع ب��رق مازن��دران از امضا 
 میث��اق نام��ه این ش��رکت در راس��تای طرح مل��ی کاهش

 تلفات خبر داد.  
مهن��دس منوچهر جعفری گفت :  به منظور اجرای طرح 
ملی مهندس��ی و کاهش تلفات ان��رژی الکتریکی، معاونان و 
مدیران شرکت توزیع برق استان مازندران میثاق نامه کاهش 
تلف��ات را امضاء کردند. وی افزود : با توجه به هدررفت انرژی 
و منابع کش��ور و اثرات س��وء آن، معاونین و مدیران شرکت 
توزیع برق مازندران در یک نشست صمیمی با یکدیگر میثاق 
نامه کاهش تلفات امضاء و برای اجرای این موضوع مهم ملی 
بایکدیگر هم پیمان ش��دند تا با برنام��ه ریزی های خوبی که 
صورت گرفته با روحیه بس��یجی و کوش��ش و تالش در این 
راستا حرکت کنند.  مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
خاطرنشان کرد : براساس میثاق نامه مجموعه شرکت متعهد 
شدند با استعانت از خداوند متعال و با بکارگیری تمام همت 
و توان مجموعه شرکت میزان هدر رفت انرژی الکتریکی در 
ش��بکه های توزیع تحت پوشش خدمت رس��انی را در طول 
یک س��ال از 18/4 درصد ب��ه 12 درصد کاهش دهند و این 
حرکت هم راستا با طرح کاهش ملی تلفات انرژی الکتریکی 
تا دستیابی به حد بهینه تلفات در افق 1404 هجری شمسی 
ادامه یابد.  جعفری یاداور شد : با توجه به اینکه در صد زیادی 
از تلفات شبکه برق غیر فنی است این حرکت جهادی، تلفات 

را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. 
وی کاهش تلفات انرژی الکتریکی را یک طرح ملی عنوان 
و اعالم داشت همچون که پیشرفت یک دغدغه است کاهش 
تلفات را هم باید یک دغدغه و تکلیف ملی و دینی دانست و 
تالش های گسترده ای انجام داد تا با برنامه ریزی کوتاه مدت، 

میان مدت و بلند مدت نتایج قابل قبولی بدست آورد. 
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران یکی از راه حل های 
اساس��ی در کاهش تلفات را تغییر رفتار و طراحی دقیق بیان 
کرد و ادامه داد : تغییر رفتار با آموزش های پایدار امکان پذیر 
است و در طراحی ها نیز باید دقت کرد تا تلفات را کاهش 
داد.  معاون بهره برداری ش��رکت توزیع برق مازندران نیز 
در این جلس��ه از آغاز فعالیتهای گسترده این شرکت در 
سطح استان برای کاهش تلفات خبر داد و گفت :در انجام 
کار باید با مطالعه و س��پس دقت نظر کامل کار کنیم و 
موضوع عدم تعادل بار فیدرهای فشار ضعیف را مورد بررسی 
قرار دهیم و چنانچه نیاز به اصالحات است آنها را برطرف و به 

سمت خازن گذاری برویم.  
مهندس غفاری گفت : کاهش تلفات، باال بردن راندمان و 
باال بردن بهره وری از مهمترین اهداف ما در طرح ملی کاهش 

تلفات در استان است. 

وی همچنی��ن از معرفی نماینده کاهش تلفات واحدهای 
ستادی و امورهاو نشست تخصصی معاونت ها و امورها با تیم 
واحدها و گزارش وضعیت ش��ماره برداران و ارسال نخستین 
گزارش عمکرد کاهش تلفات به ش��رکت توانی��ر خبر داد و 
افزود : جلسات کاهش تلفات به طور هفتگی برگزار و گزارشها 
ه��ر 15 روز یکبار به صورت کامل به دبیرخانه مرکزی طرح 
جه��ادی کاهش تلفات در ش��رکت توانیر ارس��ال می گردد.  
معاون بهره برداری ش��رکت توزیع ب��رق مازندران، ایجاد زیر 
کمیته فرعی کاهش تلفات درامورها، برگزاری جلس��ات در 
امور، تهیه صورتجلس��ات مربوطه، ارسال یک نسخه به ستاد 
و پیگی��ری مصوبات کمیته عالی کاهش تلفات و زیر کمیته 
فرعی از وظایف نمایندگان امورها توزیع در راس��تای کاهش 
طرح ملی کاهش تلفات دانس��ت.  غفاری خاطرنش��ان کرد : 
تلفات بخش توزیع در همه امورها یکس��ان نیست بعضی از 
امورها تلفات بسیار باال و بعضی از امورها تلفات پایینی دارند  
که باید تلفات هر امور به صورت شفاف بررسی و تالش گردد 
در طول یکسال به 12 درصد برسد.  وی اظهار امیدواری کرد 
: با پیگیری هایی که از طریق توانیر صورت می گیرد بخش��ی 
از منابع مالی طرح های جهادی کاهش تلفات تامین گردد تا 
طرح ها زودتر به مرحله اجرا در آید.  معاون فروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع برق مازندران نیز به برنامه ریزی این 

مجموعه برای کاهش تلفات غیر فنی اشاره و یادآور شد : برنامه 
ریزی های الزم برای کاهش تلفات تا پایان س��ال 94 صورت 
گرفته تا 270 میلیون کیلووات س��اعت انرژی اندازه گیری و 

وارد سیستم فروش شود.
مهندس شجاع محمودی عالمی گفت : با وارد شدن این 
مقدار انرژی به سیستم فروش 185 میلیارد ریال آورده برای 
صنعت برق دارد لیکن نیاز به س��رمایه گ��ذاری حدود 120 
میلیارد ریالی دارد که برای اجرای این کار هم در حوزه ستادی 
و هم در امورها تقسیم کار الزم صورت می پذیرد.  وی ادامه داد 
: اولین پروژه ای که ضروری به نظر می رسد نصب کنتورهای 
مادر در ابتدای روستاهاست بویژه روستاهایی که میزان سرقت 
انرژی در آنها زیاد می باشد و به این ترتیب مقدار انرژی تحویلی 
به شبکه روس��تا اندازه گیری شده و با مقدار فروش مقایسه 
می گردد. معاون فروش وخدمات مش��ترکین شرکت توزیع 
برق مازندران خاطرنش��ان کرد : برای جلوگیری از دستکاری 
کنتورها هم مجری تعیین و پیش بینی و پیشنهاد تبدیل 100 
هزار کنتور انالوگ به دیجیتال ش��ده که به محض خریداری 

نسبت به تعویض و تبدیل انها اقدام می گردد. 
محمودی افزود : با بررسی هایی که از طریق دفتر بازار برق 
و بازرسی ها به عمل آمده بیشترین درصد تلفات غیرفنی در 
امورهای بابلسر، فریدونکنار و شمال و جنوب بابل می باشد که 

باید با طرح های ضربتی به آن دست یابیم. 
وی رسیدگی به مشکالت تابلوسنجش و تابلوی کنتورها را 
مورد تاکید قرار داد و اظهار داش��ت : پیشنهاد دادیم که برای 
تابلو سنجش ها و تابلو کنتورها نمره فنی زیر 80 مورد قبول 
قرار نگیرد و کنتورها هم در بیرون منازل مش��ترکین نصب 
گردد تا درصد دس��تکاری کاهش یاف��ت. چنانچه حداقل ها 
برای معاونت مشترکین تامین ش��ود امکان رسیدن به 270 
میلیون کیلووات س��اعت انرژی از محل کاهش تلفات وجود 
دارد. وی تصری��ح کرد : آموزش و کنترل ش��ماره برداران در 
دس��تور کار معاونت فروش و خدمات مشترکین است و برای 
مدیریت بخش روش��نایی نیز تالش شده تا به کلیه مصرف 
کنندگان فاقد کنتور، کنتور واگذار تا مصرف آنان اندازه گیری 

و هزینه های مربوطه اخذ گردد. 
در این نشست که معاونین ستاد و مدیران امورهای توزیع 
حضور داشتند گزارشی از تلفات و نحوه محاسبه ان در شرکت 
توزیع، ش��فاف س��ازی تلفات و اهداف امورهای توزیع در این 
خصوص، مقایسه تلفات در پنج سال گذشته، تلفات امورهای 
توزیع در س��ال 92، طبقه بندی تلفات هر امور  دقیقا" مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت ومقرر شد مدیران شهرستان ها با 
همکاری و هماهنگی ستاد شرکت برنامه ریزی دقیقی برای 

کاهش تلفات تا سقف 12 درصد داشته باشند. 

امضا میثاق نامه شركت توزيع برق مازندران در راستای 
طرح ملی كاهش تلفات

مع��اون ف��روش و خدمات مش��ترکین ش��رکت توزیع برق 
مازندران یکی از اهداف این شرکت را افزایش سهم پرداخت غیر 

حضوری قبض برق از سوی مشترکین دانست.
شجاع محمودی عالمی گفت : در راستای گسترش خدمات 
و  الکترونیک��ی 
از  یکی  غیرحضوری، 
اه��داف و برنامه های 
ش��رکت توزی��ع برق 
مازندران، افزیش سهم 
پرداخت غیرحضوری 
ب��رق  صورتحس��اب 
اس��ت. وی با اش��اره 
ب��ه اینک��ه در روش 
پرداخ��ت  س��نتی 

صورتحسابهای برق، مشترکان مجبور به انجام سفر درون شهری 
و بیرون ش��هری هستند و انرژی مشترکان در صف انتظار شعب 
بانکی بیهوده تلف می شود، اظهار داشت : در روش سنتی بدلیل 
دخالت مستقیم عامل انسانی سرعت و دقت حسابگیری در درجه 
پایی��ن قرار دارد اما در روش پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری، 
انجام سفرهای درون شهری و برون شهری مشترکان کاهش یافته 
و با انتخاب هر یک از روش��های مختلف، بطور آسان و با سرعت 
و اطمینان باال، صورتحساب های برق مصرفی آنها وارد سیستم 
می ش��ود. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق 
مازندران ادامه داد : با این روش در وقت و انرژی مردم صرفه جویی 
ش��ده، سطح رفاه عمومی افزایش پیدا کرده و به دنبال آن زمینه 
های صرفه جویی منابع ملی بوجود می آید. محمودی خاطرنشان 
کرد: مهمترین راهکارها جهت پرداخت های غیرحضوری استفاده 
از دستگاههای کارتخوان، پرداخت های اینترنتی، پرداخت توسط 

خود پرداز و همراه بانک می باشد. وی تصریح کرد: سامانه پرداخت 
1521 امکانی اس��ت که به ت��ازه گی به راهکارهای غیرحضوری 
صورتحسابهای برق اضافه شده و با استفاده ازاین سامانه می توان 

ب��ه ص��ورت تلفنی نس��بت یه 
پرداخ��ت هزینه ه��ای مصرفی 
برق اقدام کرد و این سامانه بانک 
اطالعاتی بدهی و صورتحسابهای 
مش��ترکین را دارد.  وی اظه��ار 
امیدواری ک��رد در آینده نزدیک 
100 درصد مش��ترکان شهری 
و روس��تایی در حوزه توزیع برق 
برق  صورتحس��ابهای  مازندران 
مصرفی را به صورت غیرحضوری 

پرداخت خواهند کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران : 

افزايش سهم پرداخت غير حضوری قبض برق از اهداف شرکت توزيع برق مازندران است 
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معاون بهره برداری ش��رکت توزیع برق مازندران 
گف��ت: بر اس��اس میثاق نام��ه ش��رکت توزیع برق 
مازندران میزان هدررفت انرژی در یک سال باید از 

18.4 درصد به 12 درصد کاهش یابد.
رضا غفاری در سمینار آموزشی یک روزه کنترل 
توان راکتیو در ش��بکه های توزیع در راستای طرح 
جهادی کاهش تلفات گفت:  شرکت توزیع مازندران 
وظیفه ارائه خدم��ات در 16 امور برق و یش از یک 

میلیون و 300 هزار مشترک را دارد. 
وی افزود: با توجه به هزینه های سنگین سرمایه 
گ��ذاری در صنعت برق و مش��کالت پیش روی آن 
در ارائه خدماتباید به س��متی برویم که مردم ارزش 

هزینه هدررفت را درک کنند.
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق مازندران و 
مجری طرح کاهش تلفات برق با بیان اینکه انرژی 
سرمایه ای است که از گذشتگان به ما به ارث رسیده 
و بای��د از ما به آیندگان برس��د، خاطرنش��ان کرد: 
کاهش تلفات جزو دغدغه  های شرکت است و برای 

کاهش ان همه توان و امکانات را باید بسیج کرد. 
غفاری با اش��اره به اینک��ه در کاهش تلفات فنی 
باید اقدام مهندسی صورت گیرد، افزود: اقدامات در 
این زمینه باید به گونه ای باش��د که منجر به هزینه 

مجدد نشود و برگشت سرمایه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کار مهندسی با دقت و معلومات 
باید پیش برود، ادامه داد: اگر قرار است کاری اتفاق 
بیفتد همه باید حرکت و همکاری کنند تا به نتیجه 

مطلوب دست یابیم.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع 
برق مازندران با بیان اینکه یکی از راهکارهای موثر 
در کاهش تلفات، کنترل توان راکتیو است، افزود: در 
تلفات فنی روی سیستم فشار ضعیف و متوسط کار 

کردیم و امروز به س��مت مشترکان رفتیم تا تلفات 
برق کاهش یابد.

غفاری با اشاره به اینکه هر سال 50 هزار مشترک 
به تعداد مشترکان شرکت توزیع برق مازندران اضافه 
می شود، گفت: از تاسیسات موجود باید بهره ببریم و 

خدمت رسانی به شکل مطلوب انجام شود.
وی ب��ا بیان اینکه یک��ی از راهکارهای خوب در 
کاهش تلفات مدیریت مصرف برق اس��ت ادامه داد: 
باید به هر ش��کل ممکن از س��رمایه ملی حفاظت 
کنیم. وی با اش��اره به اینکه ه��دف از برگزاری این 
س��مینار جلوگیری از هدر رفت انرژی است، اظهار 
داشت: در هر جایگاهی که کار می کنیم باید بدانیم 

آن چه در اختیار ما قرار گرفته امانت است.
مع��اون بهره ب��رداری و مجری کاه��ش تلفات 
ش��رکت توزیع برق مازندران  با بیان اینکه کاهش 
تلف��ات، باال ب��ردن راندمان و افزایش به��ره وری از 

دغدغه های اصلی صنعت برق است، یادآور 
ش��د: برنامه ریزی های گسترده ای صورت 
گرفته تا در آینده نزدیک  ش��اهد کاهش 
تلفات به زیر 10 درصد باش��یم.  غفاری با 
اشاره به اینکه به منظور اجرای طرح ملی 

مهندسی و کاهش تلفات انرژی الکتریکی، شرکت 
توزیع برق مازن��دران میثاق نامه کاهش تلفات را 
امضا کرد، ادامه داد: با توجه به هدررفت انرژی و 
اثرات سوء آن در کشور، معاونان و مدیران شرکت 
توزیع برق مازندران در نشستی این میثاق نامه را 
امضا کردندتا با اتحاد و انسجام و تالش ایثارگرانه 

به اهداف وزارت نیرو جامه عمل پوشانده شود.  وی 
تصریح کرد: بر اساس این میثاق نامه میزان هدررفت 
انرژی برق در استان در یک سال باید از 18.4 درصد 

به 12 درصد کاهش یابد.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق مازندران:

میزان هدررفت انرژی برق در مازندران به 12 
درصد كاهش می يابد

با حکم معاون منابع انس��انی ش��رکت توزیع ب��رق مازندران 
مهندس محمد حسین زاده به سمت رئیس اداره برق امیرکال ، 
مهندس حسن محسنیان به سمت رئیس اداره برق دابودشت ، 
مهندس حمیدرضا باقری به سمت رئیس اداره برق جنوب آمل 
، مهندس محمد قربان پور به س��مت رئی��س اداره برق امامزاده 
عبداهلل ، مهندس ثاراله دوستی به سمت رئیس اداره برق دشت 
س��ر آمل و علی اعظم رفیعی به س��مت رئیس اداره برق گتاب 
منصوب شدند.  معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران 
در مراس��م معرفی روسای ادارت برق امیرکال ، گتاب ، دابودشت 
، امامزاده عبداهلل  ، دشت سر و جنوب آمل ، همکاری صمیمانه 
هیئت مدیره و مجموعه شرکت در راه اندازی بهره برداری جنوب 
آمل و ادارت برق مناطق دش��ت سر ، امامزاده عبداهلل را ستود و 
گفت : آنچه مهم است تالش و جدیت و احساس تعلق سازمانی 
و انصاف و وجدان در کار و ماموریت های محوله اس��ت به گونه 
ای که مردم تغییر را احساس کنند. محمدحسین اسدی گرجی 
همدلی و وفاق را رمز موفقیت در کارها دانس��ت و افزود : تغییر 
و تحول امری طبیعی است و ازدیاد نقاط اتصال با مردم  جهت 
عدم رفت و آمد به مراکز امورها و رفاه عمومی مردم و تس��هیل 
و تسریع کارها از ویژه گی های بارز شرکت توزیع برق مازندران 
اس��ت ولی ارائه خدمات شایس��ته به مردم از اهمیت بیش��تری 
برخوردار است که نباید از آن غافل شویم و سرلوحه کارهایمان 
قرار دهیم. وی نیروی انس��انی خوب ، سرمایه ارزشمند سازمان 
عنوان کرد و خاطرنشان کرد : نیروی انسانی فعال ،با تجربه و با 
احساس مسئولیت سرمایه اجتماعی نظام است و باید با سرلوحه 
ق��رار دادن اصل تدبیر در کارها در جهت پیش��برد اهداف اصلی 
ش��رکت که رضایت مردم و تعالی س��ازمان تسریع و تسهیل در 
کارها ، کاهش خاموش��ی ها ، تکریم ارباب رجوع است گامهای 
موثری بردارند. مدیر امور توزیع برق آمل نیز در این مراس��م به 
خصایص اخالقی و توانمندی مجموعه امور توزیع برق آمل اشاره 
گفت : در فاصله 5 ماه سه اداره  جدید شکل گرفت و 40 نیروی 
فنی جدید به مجموعه امور توزیع برق آمل اضافه شده است .   

نور علی قاس��می ش��وبی افزود : امور آم��ل دارای 188 هزار  
اشتراک برق و 402 روستا است و در بخش دشت سر نیز حدود 
13 هزار مش��ترک و 38 روس��تا در بخش امام��زاده عبداهلل نیز 
11 هزار مش��ترک و 46 روس��تا وجود دارد. وی امور توزیع برق 
آمل را بزرگترین  امور برق از لحاظ تعداد مش��ترک و وس��عت 
بیان کرد و یادآور شد : بخش دابودشت بزرگترین بخش شرکت 
توزیع برق مازندران است. مدیر امور توزیع برق آمل با بیان اینکه 
شرکت توزیع برق مازندران به دنبال شاخص های توسعه است 
خاطرنشان کرد : مهندس باقری تا امروز زحمات فراوانی کشیدند 
، اتحاد ، انس��جام ، نظم ، همدلی ، تعامل و ... از خصایص خوب 
مهندس باقری بود ، مهندس محسنیان نیز از همکاران با تجربه 
در واحدهای مختلف مدیریتی اس��ت دقت نظر ، تعامل با مردم 
و مش��ترکان  و مسئوالن از خصایص خوب ایشان است. روسای 
جدی��د ادارات برق امیرکال و دابودش��ت نیز فعالیت های دوران 
مس��ئولیت های قبلی خویش را تش��ریح و همت ، تدبیر ، سعه 
صدر ، پاس��خگویی مناسب، سخت کوشی و اقتصادی کارکردن 
و جلب مش��ارکت های مردمی  در کارها و ارتقا ش��اخص های 
عملکردی و ارتقای رضایمندی مشترکان را از برنامه های آینده 

خویش در مسئولیت های جدید بیان کردند. 

روسای جديد ادارات برق امیركال 
و دابودشت معرفی شدند
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با حکم مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

مهندس مجد به سمت معاون برنامه ريزی و مهندسی شركت توزيع برق مازندران منصوب شد 

مدیر امور توزیع برق جنوب ساری در جلسه کاهش تلفات بر لزوم بکارگیری راهکارهای 
الزم طرح ملی کاهش تلفات تاکید کرد. 

رجبعلی طالبیان گفت : درصد تلفات امور توزیع برق جنوب ساری 15/66 درصد است 
و ای��ن رقم باید به 12 درصد کاهش یابد. طالبیان افزود: فعالیتهای امور توزیع برق جنوب 
ساری در راستای طرح ملی کاهش تلفات برق در سه بخش شبکه های فشار متوسط، فشار 
ضعیف و مشترکین مورد بررسی قرار گرفت. وی کنترل و آموزش شماره برداران، جلوگیری از 
استفاده های غیرمجاز برق، تراز و فیکس کردن کنتورهای الکترومکانیکی، واگذاری انشعابات 
به مشترکین به صورت ولتاژ اولیه، نصب کنتورهای مشترکین روی پایه با استفاده از تابلو 
تجمیع، انتخاب و جایگزینی CT متناسب با مصرف مشترک، تعویض و جایگزینی کنتورهای 
معیوب و راکد، نصب کنتور برای کلیه مصرف کنندگان فاقد کنتور، استفاده نکردن از کابلهای 
سرویس با متراژ بیش از حد مجاز، استفاده از اتصاالت مناسب کابل سرویس از روی شبکه، 
تعیین محل های مناسب جهت جانمایی تجهیزات اندازه گیری، قرائت کلیه کنتورهای معابر 
همزمان با قرائت کنتورهای مش��ترکین، استفاده از کابل سرویس مناسب و برکناری کابل 
س��رویس های فرس��وده را از جمله راهکارهای کاهش تلفات در بخش مشترکین برشمرد.  
مدیر امور توزیع برق جنوب س��اری اظهار داشت : در بخش شبکه های فشار متوسط نیز با 
نصب خازن، بازبینی طرحها با رویکرد کاهش تلفات، کاهش بار فیدرهای 20 کیلوولت پربار 
از طریق ایجاد پست های فوق توزیع و یا افزایش فیدرها، کنترل و اصالح ولتاژ انتهای فیدر، 
اصالح فاصله فازی مناس��ب هادی ها نسبت به هم، استفاده بهینه ا ز ترانس های شخصی و 
عمومی، استفاده از هادی روکش دار جهت جمپر، شاخه زنی، اصالح اتصاالت سست جمپرها 
و سوئیچ ها، اصالح سطح مقطع شبکه فشار متوسط، اصالح براکت چوبی و تعویض مقره می 
توان نتایج خوبی بدست آورد.  طالبیان استفاده از هادیهای با کیفیت و سطح مقطع مناسب، 
بازبینی طرحها با رویکرد کاهش تلفات، جایگزینی کابلهای خود نگهدار با ش��بکه هوایی، 
تعادل بار و اصالح ولتاژ فش��ار ضعیف، نصب کامل کنتورهای معابر، اس��تفاده از چراغهای 
مناسب با راندمان باال، ساماندهی چراغهای تزئیناتی و تبلیغاتی را راهکارهای کاهش تلفات 
امور برق جنوب ساری در شبکه های فشار ضعیف دانست.  وی یکی از عوامل تاثیر گذار در 
کاهش تلفات غیرفنی، قرائت صحیح، کامل و بموقع بیان کرد وادامه داد : واحد تشخیص 
مصرف طی آموزش ها و گزارشات منظم فرآیندهای مختلف در صدد کنترل این عامل است.  

مدیر امور توزیع برق جنوب ساری با بیان اینکه جلوگیری از استفاده های غیر مجاز از برق 
یک��ی از عوامل موثر در کاهش تلفات اس��ت، گفت : برای جلوگی��ری از برق های غیرمجاز 
هماهنگی الزم با فرمانداری، بخشداری و... صورت گرفت و انشعابات غیر مجاز مناطق مورد 
سوء استفاده، قطع و هزینه های مصرفی از آنها دریافت شد و مناطق آلوده )به لحاظ استفاده 
از برق غیرمجاز(مرتبا" تحت کنترل واحد بازرسی می باشد.  طالبیان همچنین از تعویض و 
جایگزینی کنتورهای معیوب و راکد خبر داد و خاطرنشان کرد : از ابتدای سال 93 تاکنون 
تعداد یکهزار و 35 دس��تگاه کنتور تکفاز معیوب و راکد تعویض و جایگزین کنتور س��الم 
گردید.  وی اندازه گیری دقیق مصارف روشنایی معابر را گام مهمی در راستای تحقق طرح 
جهادی کاهش تلفات دانست و یادآور شد : امور توزیع برق جنوب ساری در این راستا اقدام 
به شناسایی مکان هایی که دارای سیستم کامل روشنایی معابر هستند ولی در سیستم جامع 
ایجاد سابقه نشده و شناسایی مکان هایی که دارای سیستم روشنایی معابر بوده ولی فاقد لوازم 
اندازه گیری می باشند و شناسایی مکانهایی که علیرغم داشتن المپ معابر دارای سیستم 
روش��نایی معابر نمی باشند و تهیه 35 دس��تگاه تابلو سنجش معابر جهت نصب در نقاط 
پرمصرف کرده است. وی تصریح کرد : مجموعه فعالیتهای در دست اقدام جهت کاهش تلفات 
در امور توزیع برق جنوب ساری، نصب تابلو روشنایی معابر، شناسایی نقاطی که نیاز به کنتور 
و تابلوی روشنایی معابر دارند، شناسایی و جمع اوری کنتورهای روشنایی معابر بالاستفاده، 
در مدار اوردن تابلوهای دارای کنتور روش��نایی معابر و ثبت در سیستم مشترکین، اصالح 
فاصله فازی مناسب هادی ها نسبت به هم، تعویض جعبه تقسیم های فرسوده، استفاده از هادی 
روکش��دار جهت جمپر، تعادل بار و اصالح ولتاژ فشار ضعیف، استفاده از دوربین ترموویژن 

جهت مکان یابی مطمئن و بهینه اتصاالت سست و ... است . 

راهکارهای طرح ملی کاهش تلفات درامور توزیع برق ساری بررسی شد

تلفات برق جنوب ساری به 12 درصد كاهش می يابد 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران 
طی حکمی مهندس مهدی متقی مجد را 
به س��مت معاون برنامه ریزی و مهندسی 
شرکت توزیع برق مازندران منصوب کرد 
 مهندس منوچهر جعفری در مراس��م 
معارف��ه معاون برنامه ریزی و مهندس��ی 
ش��رکت توزیع برق مازن��دران به اعتماد 
مردم نس��بت به نظ��ام و دس��تگاههای 
اجرایی اش��اره کرد و گفت: س��رمایه ای 
که اعتماد مردم به نظام است را باید قدر 
بشناسیم.  وی افزود: مردم پشتوانه نظام 
هس��تند و هنر مدیریت مردمداری است 
و تحقق اهداف ش��رکت برای خدمت به 

مردم و حل مشکالت آنها از اهم وا جبات 
اس��ت که باید تمام مدی��ران و کارکنان 
ش��رکت به آن پایبن��د و در جهت تکریم 
ارباب رج��وع تالش کنن��د.  مدیر عامل 
ش��رکت توزیع برق مازن��دران به اهداف 
اقتص��اد مقاومتی اش��اره کرد و درس��ت 
مصرف کردن انرژی برق را یکی از اهداف 
اقتصاد مقاومتی دانس��ت و اظهار داشت: 
اهمیت مدیریت مصرف به قدری بوده که 
با تدبیر مقام معظم رهبری سال 1388 به 
عنوان سال اصالح الگوی مصرف نامگذار 
ی و ب��ه تبعیت از آن مس��ئوالن موظف 
به برنام��ه ریزی صحی��ح و و فعالیتهای 

گس��ترده شدند و خوش��بختانه تاکنون 
اقدامات بسیار خوبی در مجموعه شرکت 
توزی��ع برق مازن��دران  ص��ورت گرفته 
است.  مهندس مهدی متقی مجد فارغ 
التحصی��ل مهندس��ی برق و ق��درت از 
دانشگاه چمران اهواز و کارشناسی ارشد  
برق و قدرت دانشگاه صنعتی شریف  و از 
سال 68 به استخدام شرکت توزیع برق 
مازندران درآمدند و مسئولیتهای رئیس 
برق بهشهر ، مدیر دفتر تحقیقات و مدیر 
دفت��ر برنامه ریزی و بودجه و هم اکنون  
معاون برنامه ریزی و مهندس��ی شرکت 

توزیع برق مازندران  هستند. 

در چکیده این مقاله آمده است:
 افزایش پایداری در سیس��تم قدرت چند ماشینه با 
هماهنگی بین پایدار س��ازهای سیستم قدرت می باشد 
.  با این رویکرد که در طراحی کنترل کننده پیشنهادی 
به عنوان یک عنصر بهینه ساز بوده و از الگوریتم هیبرید 
بی��گ بنگ بیگ کرانچ ب��رای به حداقل رس��اندن تابع 
هزینه مورد اس��تفاده قرار گرفت . الگوریتم پیشنهادی 

به یک سیس��تم چهار ماشینه متصل و از تاثیر الگوریتم 
پیش��نهادی در تنظیم پارامترهای پایدار س��از استفاده 
شده اس��ت و تحت ش��رایط مختلف مورد مطالعه قرار 
گرفت . نتایج ش��بیه سازی نش��ان دهنده راندمان باال 
الگوریتم در طراحی پایدار س��ازها در مقایس��ه  با سایر 
 الگوریت��م ه��ای بهینه س��ازی مانند الگوریت��م ازدحام

ذرات می باشد. 

مقاله هماهنگی بهینه پایدار سازهای سیستم قدرت چند ماشینه با 
استفاده از الگوریتم هیبرید بیگ بنگ بیگ کرانچ در سومین کنفرانس 
بین المللی علوم مهندسی برق و قدرت در شهر بارسلون اسپانیا  توسط 

مهندس مجتبی اسالمی مدیر برق جنوب بابل ارائه شد.
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مان��ور طرح تحول جه��ادی کاهش 
تلفات ش��رکت توزیع ب��رق مازندران به 
صورت پایلوت در روس��تای بیشه محله 
شهرستان فریدونکنار با نام سردار رشید 
انقالب اسالمی شهید حاج حسین بصیر 

با رمز اهلل اکبر برگزار شد.
مدیر ام��ور توزیع ب��رق فریدونکنار، 
ه��دف از برگزاری این مان��ور را کاهش 
تلفات فنی و غیر فنی ش��بکه با اصالح 
و بهینه س��ازی و س��اماندهی انشعابات 
مشترکین به لوازم اندازه گیری دیجیتال 

بیان کرد. 
محمدمه��دی گرائل��ی با اش��اره به 
اینک��ه امروز گ��رد هم آمدی��م تا برگ 
زرین دیگری از دفتر خدمت رسانی در 
دول��ت تدبیر و امید را ورق بزنیم. هدف 

از برگ��زاری این مانور آزمایش و نمایش 
توانمن��دی و هدف فرهنگی و فنی بیان 
ک��رد. وی گفت : در هدف اول نمایش و 
آزمایش توانمندی خدمت رس��انی و در 
هدف دوم نش��ر فرهنگ صرفه جویی و 

جلوگیری از تلفات مدنظر است. 
مدی��ر برق فریدونکن��ار افزود : طرح 
مل��ی کاهش تلفات ما را بر آن داش��ته 
تا به دنبال کاهش تلفات فنی با اصالح 
ش��بکه و غیر فنی با اصالح انشعابات در 

شبکه توزیع باشیم. 
گرائلی اظهار داش��ت: ه��دف امروز 
م��ا، اصالح وضعیت انش��عابهای موجود 
و س��اماندهی انش��عابات جدید است نه 
دریافت خسارت و یا هزینه از مشترکین. 
وی ادامه داد: نش��ر فرهنگ استفاده 

از تکنولوژی جدید کنتورهای دیجیتال 
در حوزه مدیریت مصرف از اهداف دیگر 

این مانور است. 
مدیر ام��ور توزیع ب��رق فریدونکنار 
خاطرنشان کرد: طرح واگذاری انشعاب 
ب��ه ص��ورت س��یار و یک��روزه در محل 
برگ��زاری مان��ور انجام ش��د  ک��ه تمام 
مقدم��ات الزم فراه��م ش��ده و پس از 
تکمی��ل پرون��ده و بازدید کارشناس��ان 
بالفاصله انشعاب متقاضیان نصب خواهد 
ش��د. گرائل��ی تصریح کرد: مس��ئولیت 
اج��رای مانور معاون بهره ب��رداری امور 
فریدونکنار و مدیریت راهبردی ستاد را 
مدیر امور بر عهده دارند و جامعه هدف 
نیز اهالی روستای بزرگ بیشه محله می 
باشند و تعداد 350 خانوار نیز از مزایای 

اصالح و بهینه سازی شبکه و انشعابات 
مشترکین برخوردار شدند. 

در آیین برگزاری افتتاحیه این مانور، 
مع��اون ف��روش و خدمات مش��ترکین 
شرکت توزیع برق مازندران، امام جمعه 
موقت و فرماندار فریدونکنار و جمعی از 
مسئوالن ش��هری، یگانهای انتظامی و 
امدادی هالل احمر ومدیران حراس��ت، 
روابط عمومی و مدیریت مصرف شرکت 

توزیع برق مازندران  حضور داشتند. 

مدیرامور توزیع برق فریدونکنار :

هدف از برگزاری  مانور،كاهش تلفات با اصالح و ساماندهی انشعابات است

معاون فروش و خدمات مش��ترکین ش��رکت توزیع 
برق مازندران در نشس��ت با دس��ت اندرکاران و برنامه 
ریزان مانور کاهش تلفات شهرستان فریدونکنار اهمیت 
کاهش تلف��ات در اقتصاد ملی را مورد تاکید قرار داد و 
گفت : اجرای طرح تحول مهندس��ی و حرکت جهادی 
در کاه��ش تلفات برق نیازمند عزم مل��ی ، همکاری ، 
همراه��ی و ت��الش ایثارگرانه و جهادی آح��اد مردم و 

مجموعه برق است . 
معاون فروش و خدمات مش��ترکین ش��رکت توزیع 
برق مازندران به هزینه های سنگین سرمایه گذاری برای 
برقراری تاسیسات برق و تعمیرات و نگهداری آن اشاره 
کرد و اظهار داشت : برق یک کاالی حیاتی ، ضروری و 
گرانبها در تمام جوامع است و مردم و مسئوالن نیز باید 
به اهمیت این موصوع بیشتر پی ببرند و برای عدم هدر 
رفت آن تالش کنند . محمودی خاطرنشان کرد : میزان 
تلفات باال ، هزینه های سنگین سرمایه گذاری را افزایش 

و بهره وری را کاهش می دهد.
وی کاهش تلف��ات برق را یک��ی از راههای کاهش 
هزین��ه ب��رای مردم بیان ک��رد و گفت : ب��رای کاهش 
هدررف��ت و خدمات بهتر به م��ردم تصمیم گرفتیم با 
برگزاری این مانورها مشکالت شبکه های توزیع و لوازم 

اندازه گیری را در اولویت قرار دهیم. 
معاون فروش و خدمات مش��ترکیت شرکت توزیع 
ب��رق مازندران با بیان اینکه این اقدام، اقدامی فرهنگی 

اس��ت، افزود : حدود یک هفته مقدم��ات اولیه تهیه و 
نشست هایی با مس��ئوالن شهرستان و شوراها برگزار و 

با همکاری مردم و مسئوالن این کار را انجام دادیم. 
محم��ودی ادام��ه داد: تمام انش��عابات مش��ترکین 
روستای بزرگ بیش��ه محله بخش دهفری فریدونکنار 
تعویض و به متقاضیان واگذاری انش��عاب نیز به صورت 
یکروزه انش��عاب واگذار ش��د و تمام مراحل واگذاری و 

دریافت هزینه انشعاب نیز در محل انجام گرفت.
وی تصریح کرد : تقویت ترانس ها ، اصالح شبکه ها ، 
تعویض لوازم اندازه گیری از مهمترین اهداف این مانور 
بوده که با تالش و همکاری جهادی مجموعه کارکنان 
این ش��رکت الحمداهلل همه کاره��ا از صبح تا غروب به 
مرحله اجرا درآمد و مشکالت روستای بزرگ بیشه محل 
برطرف ش��د. فرماندار شهرستان فریدونکنار نیز ضمن 
تشکر و قدردانی از مجموعه شرکت توزیع برق مازندران 
از مهندس گرائلی مدی��ر امورتوزیع برق فریدونکنار به 
لح��اظ مدیریت خوب، برنامه ریزی درس��ت و آمادگی 
کام��ل نیروها و تامین لوازم و تجهیزات قدردانی کرد و 

گفت : این اقدام نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است. 
مه��رداد ابراهیمی تصریح کرد : اقدام جهادی کاری 
ارزشمند بویژه در راستای مدیریت مصرف که تکلیفی 
اس��ت از س��وی مقام معظم رهبری و از سال 88 که با 
تدبیر معظم له به سال اصالح الگوی مصرف نامگذاری 
شد همه مس��ئوالن مکلف ش��دند تدابیر الزم اتخاذ و 

برنامه های عملیاتی آغاز نتایج مطلوبی هم حاصل شده 
و مجموعه ش��رکت توزی��ع برق مازندران در راس��تای 
اقدامات فرهنگی عملیاتی خوب ظاهر ش��ده بویژه این 
مانور که یک مانور فنی عملیاتی و فرهنگی با گروههای 
فعال ، کادر مدیریتی ، تخصصی و مجرب و این نش��ان 
دهنده این اس��ت کار سنگین با همت باال شدنی است 
که جای تقدیر و تشکر دارد. در آیین برگزاری این مانور 
، حجه االسالم شاهرخی امام جمعه موقت فریدونکنار، 
فرماندار ، معاون فروش و خدمات مشترکین و مدیران 
حراس��ت و روابط عمومی و جمعی از مسئولین شرکت 
توزیع برق مازندران و مسئوالن شهری حضور داشتند. 

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران :

اجرای طرح تحول مهندسی در كاهش تلفات برق ، نیازمند عزم ملی و تالش ايثارگرانه است 



سر دبیر و مدیریت اجرایی: محمدرضا تیمور نژاد
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میالد پیامبر اسالم حضرت محمد )ص(
آسمان مکه یا رب جلوه ای دیگر گرفته 
تاج نور و افتخاری مکه را بر سر گرفته 

عرشیان پا در رکاب آماده خدمت ستاده
شهر مکه از طلوعی رونق و زیور گرفته

نور باران شد تمام شهر از مهر وجودش 
طلعت بخت جهان دین گل اذفر گرفته

نورباران کرده اند در شهر مکه زین والدت
دین حق از دست حق زیبا گلی انور گرفته

شکر نعمت می کند عبدالمطلب در طلوعش
آمنه یک دسته گل از خالق اکبر گرفته 

 
شادمانی می کنند جن و ملک از مقدم او

در میان فاسقان جنگ و ستیزی در گرفته

نام زیبایش محمد )ص( در ستایش از خداوند
احمد و محمود را از بهر او داور گرفته

سرور ساالر عالم ، فاتح عرش و زمین است
عرش و کرسی بهر خود زیباترین یاور گرفته

 
چشم وامید همه سوی وجود نازنینش

روزگار امت اسالم زیب و فر گرفته

اشرف عالم محمد )ص( هدیه پروردگار است
آمنه از شور و رفعت ماه را در برگرفته

شادی بی حد و حصری در سرای حق بپا شد 
شور و شوق زائد الوصفی بهر پیکر گرفته

سرزمین مکه انبوهیست از کفر و زنادیق
دین حق از بهر سرکوبی دون رهبر گرفته

تهنیت گویند همه خلق جهان از مقدم او
مسلمین در بدترین عصر و زمان سرور گرفته

حق تعالی بهر یاری بشر دونین شرایط
میوه ای را در هدایت بر بشر نوبر گرفته

چون محمد )ص( حامل قرآن و هم دین مبین است 
قاسمیان زندگی را با کالمش سر گرفته 

عسل از جمله ارزشمند ترین مواد 
غذای��ی و سرش��ار از س��ودمند ترین 
مواد حیاتی اعم از مواد آلی، معدنی، 
قند ه��ای طبیعی، ان��واع ویتامین ها 
اس��ت که برای تولید آن، زنبورعسل 
ش��هد بهترین گل ها را مکیده و پس 
از اف��زودن انواع آنزیم ها و انجام چند 
کنش ش��یمیایی، ش��هد را تبدیل به 
مایعی خوش��بو، نش��اط   آور، نیروزا و 

شفابخش به نام عسل می کند.
مصرف کنن��ده ی ایران��ی، عس��ل 
خ��وب، خال��ص و طبیعی را عس��لی 
می دان��د ک��ه رنگش کهربای��ی تیره 
مانند عقیق و سفت باشد و اصطالحا 
»کش« آمده و اگر یک روز در یخچال 
گذاشته شود، بلورین نشود و چنانچه 

قاشقی از آن برداشته شود، قطراتی که سرازیر می شود به صورت 
باریکه ای پیوسته باشد و قطع نشود.

ë شکرک زدن نشانه ی نامرغوب بودن عسل نیست
آنچه که در اصطالح »رسوب  کردن و شکرک زدن« می گویند 
و به خاطر وجود کلمه شکر در ذهن، تقلبی  بودن عسل را تداعی 
می کند، چیزی جز پدیده ی »بلورین شدن« یا »کریستالیزاسیون« 
نیست. عسل به علت درصد باالی مواد قندی که دارد در واقع یک 
ماده ی جامد است که زیر شرایط بسیار شکننده ای به صورت مایع 
درمی آید. این ماده اشباع ش��ده قندی باید در واقع جامد باشد اما 
به طور اتفاقی مایع اس��ت لذا به محض این که شرایط آماده شود، 

این دگرگونی فیزیکی یعنی بلورین  شدن پدید می آید.
باید توجه داش��ت شکرک زدن و خاصیت تبلور عسل نشانه ی 
نامرغوب بودن آن نیست اما بعضی افراد به اشتباه عسل بلوری شده 

را مصنوعی یا تقلبی می دانند.
ë  چگونگی تش�خیص عس�ل طبیعی بلوری شده از شبه

عسل تقلبی شکرک زده
برای شناسایی عسل طبیعی بلوری شده از شبه عسل تقلبی 
ش��کرک زده باید دانست تنها عسل طبیعی می تواند کم کم و به 
مرور زمان کدر و ته نشین شود و رسوب کند و شکرک آن مانند 
شکرک طبیعی ش��یره ی خرما نرم بوده و هنگام خوردن ممکن 
اس��ت اندکی زبری داشته باش��د اما هیچ گونه صدایی زیر دندان 
احس��اس نمی شود اما شکرک شبه عسل تقلبی )شکر آب شده و 
...( مثل نبات س��فت بوده و به سختی با قاشق جدا شده و موقع 
خوردن مانند دانه های آب نبات، ش��کر و مربای ش��کرک زده زیر 

دندان صدا داده و همچون شکالت به دندان ها می چسبد.
مهم ترین نکته  این که این گونه شبه عسل ها بدون کدر  شدن 

و ته نشین شدن خیلی سریع و در زمانی کوتاه شکرک می زدند.
ë علت شکرک نزدن عسل های موجود در بازار چیست؟

ب��رای جلوگی��ری از تبل��ور عس��ل معم��وال کارخانه ه��ای 
بس��ته بندی کننده ، عملیاتی از قبیل حرارت دادن، افزودن کمی 
جوه��ر لیمو در هر تن و غیره روی عس��ل انجام می دهند که در 
همه این موارد به خاطر وارد  شدن ناخالصی در مجموعه  قند های 

موجود، پدیده ی بلورین شدن به تاخیر 
می افتد.

در مورد کارگاه های ناش��ناخته که 
در آن ح��رارت دادن عس��ل به صورت 
مس��تقیم ی��ا ب��دون کنت��رل صورت 
می گیرد، نه تنها مواد موجود در عسل 
دچار آسیب می شود بلکه بعد از دمای 
مش��خصی ماده ای به نام »هیدروکسی 
متی��ل فورفوال« پدی��د می آید که اگر 
نسبت آن در عس��ل زیاد شود، مصرف 

آن خطرناک است.
ë گونه های مختلف عسل

- عسل طبیعی؛ از ماده شیرینی که 
زنبورعسل تنها از شهد گل ها و گیاهان 
جمع آوری کرده و پس از دگرگونی های 
الزم، در سلول های مومی شان در کندو 

ذخیره کرده باشد، تولید می شود.
- عس��ل تغذیه ای؛ از ماده ی شیرینی که زنبور عسل عالوه بر 
استفاده از شهد گل ها و گیاهان از شربت، شکر و ... که در اختیار 
آنها می گذارند، اس��تفاده کرده باشد. این گونه عسل قطعا کیفیت 
و خواص عسل طبیعی را ندارد اما متاسفانه در فروشگاه های مواد 
غذایی به فراوانی عرضه ش��ده و به دلیل قیمت مناس��ب با اقبال 

عمومی مواجه می شود.
- عس��ل تقلبی؛ مایعی است شیرین شبیه عسل که از گلوکز 
تجاری، شکر، اسید ستریک، اسانس و ... که پس از پخته شدن به 
دست می آید. در تهیه و تولید این  شبه عسل، زنبور هیچ دخالتی 
ندارد و در آزمایشگاه به آسانی قابل شناسایی است. این گونه شبه 
عسل ها نه تنها فاقد هرگونه خاصیت درمانی - غذایی است بلکه 

برای سالمتی انسان زیان آور است.
ë توصیه هایی به مصرف کنندگان عسل

مصرف کنندگان باید به این نکته توجه داش��ته باشند که اگر 
می خواهند عسل را همراه با محلول های گرمی مانند آب  جوش، 
ش��یر، فرنی و جوش��انده های گیاهان دارویی مصرف کنند حتما 
پس از ولرم ش��دن، عس��ل را به آنها بیفزایند تا خاصیت درمانی 

عسل محفوظ بماند.
عطر و طعم عس��ل مانند رنگ آن متناسب با گیاهی است که 

زنبور عسل از آن شهد فراهم آورده است.
در مناط��ق مختلف عس��ل با غلظت های گوناگون به دس��ت 
می آید و این تفاوت نمی تواند عاملی تعیین کننده برای شناسایی 
کیفیت عس��ل باشد؛ مثال عس��ل هایی که در مناطق مرطوب به 
دست می آید، بیش تر دارای غلظت کم است. در مقابل عسل هایی 
که از مناطق کوهس��تانی به دس��ت می آید دارای غلظت باالیی 
اس��ت. رنگ عسل نیز بستگی به نوع شهدی دارد که زنبور  عسل 
از آن ش��هد جمع آوری کرده و از رنگ زرد بس��یار روشن تا قرمز 
تیره و حتی س��یاه متغییر اس��ت. هم چنین منطقه ی جغرافیایی 
و ش��رایط آب و هوایی در تعیین رنگ عس��ل موثر بوده بنابراین 
رنگ عس��ل مانند غلظت آن نمی تواند عاملی تعیین کننده برای 

شناسایی کیفیت عسل باشد.

چگونه عسل طبیعی را از تقلبی تشخیص دهیم؟

مردی نابینا زیر درختی نشس��ته بود. پادشاهی نزد او آمد ادای 
احترام کرد و گفت : قربان از چه راهی 

می توان به پایتخت رفت؟ پس از او نخست وزیر همین پادشاه 
ن��زد مرد نابینا آمد و بدون ادای احترام به او گفت: آقا راهی که به 
پایتخت می رود کدام اس��ت؟ س��پس مردی عادی نزد نابینا امد، 
صربه ای بر اسر او زد و پرسید احمق، راهی که به پایتخت می رود  
کدامست؟ هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند او شروع 
به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود، از او پرسید: 
برای چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از  من سوال 

کرد، پادشاه بود. مرد دوم نخست وزیر او بود و مرد سوم از غالمان 
پادشاه بود.

مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی ؟ مگر تو نابینا 
نیستی؟ نابینا پاسخ داد: رفتار آنها.... پادشاه از بزرگی خود اطمینان 
داش��ت و به همین دلیل ادای احترام کرد... ولی غالم به قدری از 
حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد . طرز رفتار هر کس 
نشانه شخصیت اوست... نه سفیدی بیانگر زیباییست و نه سیاهی 
نش��انه زشتی... کفن سفید اما ترساننده اس��ت... و کعبه سیاه اما 
محبوب و دوست داشتنی است. شرافت  انسان به اخالقش است. 

طرز رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست

داستان کوتاه و عبرت آموز

شعر از قاسمیان/همکار بازنشسته


