
نخست
سخن 

نشریـــه داخـــلݡی شرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق  استــــان مازنـــدران

شمـــاره   55 تیر  1393

تقدیر و تشݡکر 

انتصاب 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :

مرکز فوریت های برق خط مقدم و گلوگاه پاسخگویی به مردم است

▪ علی نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با ارسال 
لوح از زحمات مهندس منوچهر جعفری مدیرعامل ش��رکت توزیع برق 
مازندران بابت برنامه ریزی  منظم دستگاههای اجرایی استان و پیگیری ها  
و تالش های مجدانه در خدمت رسانی مناسب به مسافران و گردشگرانی 

که مازندران را مقصد خویش انتخاب نموده اند  تشکر و قدردانی کرد . 
▪ حس��ین خیریانپور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و رئیس 
کارگروه پیش��خوان دولت اس��تان مازندران با ارسال نامه ای از مهندس 
منوچهرجعف��ری مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازن��دران در واگذاری 
خدمات این شرکت به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که سبب تسهیل در 

خدمت رسانی به مردم استان شده است قدردانی کرد . 
▪ علی اصغر حس��ینی مدیرکل دفتر امور ش��هری و  شوراها و معاون 
خدمات رس��انی و امور رفاهی ستاد تسهیالت سفر اس��تان مازندران با 
ارسال نامه ای از تالشهای مهندس منوچهر جعفری  مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران در برنامه ریزی  بسیار خوب برای مسافران به استان 

مازندران قدردانی کرد . 
▪ س��ید رضا حسینی دادستان فریدونکنار با ارسال نامه ای از زحمات 
مهندس جعفری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ، مهندس یکتا 
مدیر امور توزیع برق جنوب بابل و مهندس خان محمدی  بابت برقرسانی 

به چاههای کشاورزی روستای تلیکران تشکر و قدردانی  کرد. 
▪ مرتضی بهادری رئیس کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس شبکه های 
توزیع با ارس��ال لوح به مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از اهتمام 
صادقانه  مهندس منوچهر جعفری به عنوان هیئت رئیسه نشست های 
علمی در نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق سراسر کشور 

قدردانی کرد . 

▪ محمد پیرعلی  مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
وزارت نیرو با ارسال لوح از زحمات و مشارکت فعاالنه محمدرضا تیمورنژاد 
مدیر روابط عمومی ش��رکت توزیع برق مازندران  در نخستین جشنواره 

آگاهی بخشی و فرهنگ سازی تشکر و قدردانی کرد . 
▪ مهندس همایون حائری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
توانیر با اهدای لوح محمدعلی نوراهلل پور مسئول  شورای فرهنگی  شرکت 
توزیع برق مازندران به عنوان مس��ئول فرهنگی برتر انتخاب و تالشها و 

زحمات وی قدردانی کرد.
▪ میرزایی فرماندار سیمرغ با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران از تالش های مجدانه مهندس سید سعید سیدخندان مدیر 
امور توزیع برق شهرستان سیمرغ در خدمت رسانی صادقانه به مردم این 

شهرستان قدردانی کرد . 
▪ عیسی قاسمی طوسی فرماندار شهرستان گلوگاه با ارسال نامه ای از 
زحمات بیدریغ مهندس حسین قاری زاده مدیرامور توزیع برق گلوگاه با 

بسیج ادارت سپاه ناحیه این شهرستان قدردانی کرد . 
▪ علی صادقی رئیس نمایندگان شورای اسالمی بخش کلیجان رستاق 
شهرس��تان ساری  با ارس��ال نامه ای از زحمات یداهلل میرزاجانی رئیس 
اداره برق کیاس��ر در برقرسانی به گلزار شهدا و روشنایی معابر روستای 

آبکسر قدردانی کرد. 
▪ مرتضی بهادری رئیس کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس شبکه های 
توزیع برق سراسر کشور با ارسال لوح های جداگانه ای از مهندس حسین 
یوسفی و محمدرضا فیاض بخش بابت تهیه و ارائه مقاله علمی با عنوان 
مدلی  GIS محور جهت تخمین تاثیر  MOF در قابلیت اطمینان شبکه 

توزیع برق قدردانی کرد .

گرمای شدید 
تابستان و ضرورت 

صرفه جویی در 
مصرف برق

گردهمایی  مدی���ر عامل ش���رکت توزیع ب���رق مازن���دران در 
گذر از تابس���تان،  س���االنه مرک���ز فوریت های برق با محوریت 
گفت: مرکز  تکری���م ارباب رجوع و س���امت اداری در س���اری 
گلوگاه پاس���خگویی به مردم  فوریت  ه���ای برق خط مقدم و 
اس���ت . مهن���دس منوچهرجعف���ری با بی���ان اینکه ش���رکت 
توزیع برق، پیش���انی صنعت برق اس���ت، یادآور شد: تکریم 

ارباب رجوع از اولویت های ما در این شرکت است.
وی با اش���اره به اینک���ه حوزه بهره برداری ش���رکت جایگاه 
نخب���گان اس���ت و اهمی���ت وی���ژه ای دارد اف���زود : برخ���ورد 
کار ما قرار دارد و ارائه خدمات  مناس���ب با مردم در سرلوحه 

مطلوب هم از وظایف ما است.
مدی���ر عام���ل ش���رکت توزی���ع ب���رق مازن���دران با اش���اره به 
بازدیده���ای میدانی از مرکز فوریت های برق و پاس���خگویی 
کردن مش���کات مردم از  ب���ه امور مش���ترکان، افزود: برطرف 

که به آن می پردازیم. مسائل مهمی است 
جعف���ری اظه���ار داش���ت: عم���ده مش���کل م���ا مرب���وط به 
که 60 درصد از مصرف  سیس���تم های سرمایشی اس���ت چرا 

برق در تابستان را به خود اختصاص می دهند.
گذرا  وی ب���ا بی���ان اینک���ه 50 درص���د از قطعی ه���ای ب���رق، 
اس���ت،گفت: 80 درص���د از ای���ن 50 درص���د ه���م مرب���وط به 

شکستن شاخه های درختان است.
مدیرعامل ش���رکت توزیع برق مازندران با اش���اره به اینکه 
در تابس���تان مش���کل برق رس���انی نداریم، ادامه داد: از قبل 

از ش���روع تابستان، 
ش���بکه توزیع برق، 
رس���یدگی  م���ورد 
در  ت���ا  گرفت���ه  ق���رار 
تابستان با مشکلی 

مواجه نباشیم.
وی متذکر شد: از 
م���ردم تقاضا داریم 
سیس���تم  درج���ه 
روی  را  سرمایش���ی 
تنظی���م   26 ت���ا   24
ک���ه در ای���ن  کنن���د 
ص���ورت یک س���وم 
مص���رف  زم���ان  از 
ی  سیس���تم  ها
کولر و  سرمایش���ی ) 

گیرد و مصرف مشترکان  کمپرسور روی فن قرا می  اسپلیت ( 
کاهش می یابد . برق به میزان چشمگیری 

گذر از تابس���تان از همه  جعف���ری با اش���اره به اینکه ب���رای 
گاه س���ازی به���ره می بریم،  ظرفیت ه���ای فن���ی، عملیاتی و آ
اف���زود: هم���کاری و همراهی صمیمانه مردم و مس���ئوالن از 

گذر از تابستان است. مسائل مهم در 
وی ب���ا بیان اینک���ه در بخش مصارف خانگ���ی، اطمینان 

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ،مهندس بهروز درویش متولی به عنوان معان 
هماهنگی ، مهندس رضا غفاری به عنوان معاون بهره برداری ، مهندس محمدرضا سماکوش به عنوان معاون برنامه ریزی 

و مهندسی و سعید بخشی به عنوان مدیر امور خدمات عمومی شرکت توزیع برق مازندران منصوب شدند .

گ���ی ه���ای دنیای ام���روز ،  یک���ی از وی���ژه 
گسترده ازانرژی الکتریکی است.  استفاده 
در ط���ول س���الهای اخی���ر مصرف ب���رق در 
بخش���های مختل���ف ، رش���د چش���مگیری 
داش���ته بطوریکه در سال جاری و روزهای 
گذشته با افزایش بیش از حد دما و گرمای 
ش���دید تابس���تان مص���رف برق نیز بس���یار 
افزایش یافت���ه و رکوردهای جدید مصرف 
ب���رق به ثبت رس���یده اس���ت و ب���ا توجه به 
گرما و افزایش رطوبت در  ورود موج جدید 
استانهای شمالی در بخش های مختلف 
کش���اورزی ،  خانگ���ی ، تجاری ، صنعتی ، 
گرآح���اد م���ردم و مس���ئوالن  اداری و ... ، ا
راهکاره���ای بهینه س���ازی را ب���کار نبندند 
و مقول���ه صرف���ه جوی���ی را ج���دی نگیرند 
اختاالت���ی در خدمت رس���انی تاش���گران 

ایثارگر صنعت برق بوجود خواهد آمد .
در این میان نقش رسانه ها در استفاده 
درس���ت و منطق���ی از ای���ن نعم���ت ب���زرگ 
ک���ه به س���بب اهمی���ت بس���یار زیاد  اله���ی 
آن ب���ه عنوان مای���ه حیات جامع���ه به آن 
کردن مردم با  نگریسته می ش���ود در آشنا 
واقعیت ها ، اطاع رسانی دقیق و شفاف 
گسترش  ، تعیین راهکارهای مناس���ب در 
فرهن���گ مص���رف بهینه ب���رق و جلوگیری 
از ایج���اد بحران بس���یار موثر اس���ت زیرا در 
عص���ر حاضر قط���ع لحظه ای جری���ان برق 
یعن���ی توقف زندگی و در واقع نبض زندگی 
بش���ری مرهون جری���ان برق ب���وده و هیچ 
تفک���ری نمی توان���د منک���ر ارزش حیاتی و 
اقتصادی این ماده حیات بخش باش���د و 

روح جوامع صنعتی به ان وابسته است .
امی���د اس���ت به مدد رس���انه ه���ا و اطاع 
ب���ه هن���گام و درس���ت  رس���انی بموق���ع و 
بتوانی���م فرهنگ مصرف بهین���ه برق را در 
کنن���دگان بی���ش از پیش  جامع���ه مصرف 
کنیم و با همکاری و همراهی مردم  احیاء 

گرم را پشت سر بگذاریم .  تابستان 
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مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :

مرکز فوریت های برق خط مقدم و گلوگاه پاسخگویی به مردم است
گف���ت: نیازمند  گذش���ته با ما هم���کاری می کنند،  که مردم مانند س���ال های  داری���م 

همکاری بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی و به ویژه بانک ها هستیم.
جعفری با اش���اره به اینکه در طول ش���بانه روز با س���اعات اوج مصرف در روز و شب 
مواج���ه هس���تیم، ادام���ه داد: اوج مصرف برق در روز از س���اعت 12 تا 15 و در ش���ب از 
که در صورت همکاری  نیم س���اعت قبل از نماز مغرب تا سه س���اعت بعد از آن است 
کرده و در پیک شب نیز اصناف  مشترکان اداری به راحتی می توان از پیک روز عبور 
که با همکاری صمیمانه آنها می توان از پیک ش���ب نیز عبور  نق���ش عم���ده ای دارند 
کید بر اس���تفاده از وس���ایل برقی پرمصرف در روزهای تعطیل، ساعات  کرد . وی با تا
ابتدای روز و یا س���اعات پایانی ش���ب، خاطرنش���ان  کرد: اس���تفاده همزمان از وسایل 
برق���ی پرمصرف در س���اعت های اوج مص���رف، عاوه بر اینکه باع���ث ایجاد اختال در 
کاهش عمر این وس���ایل را هم به همراه  ش���بکه و احتمال بروز خاموش���ی می ش���ود، 
دارد. معاون بهره برداری ش���رکت توزیع برق مازندران نیز در این همایش به جایگاه 
و نق���ش صنعت برق در اعتا رش���د اقتص���ادی ، اجتماعی ، فرهنگ���ی و رفاه و امنیت 
گفت : اهمیت این بخش ناش���ی از نقش ارزنده وروز افزون انرژی  جامعه پرداخت و 
کاال  های صنعتی ، رش���د ش���بکه  های ارتباطی برای  ب���رق در رفع نیازهای جامعه به 
گس���ترش آموزش ، تامین رفاه جامعه و بسترس���ازی برای اجرای  توس���عه فرهنگی و 

امور زیر بنایی است.
کارهای این شرکت طی سالهای اخیر  کردن  مهندس رضا غفاری با مثبت ارزیابی 
کنترل ش���بکه ، افزود : پاس���خگویی مناسب به تماس  و اقدام موثر و مفید در جهت 
کنترل زمان خاموشی ، پیك بار  گیرندگان ، اخاق خوب و برخورد شایسته با مردم، 

گیرد. که باید مورد توجه جدی قرار  و خروجی فیدرها از عوامل بسیار مهمی است 
کز فوریت  های برق امکان ارتباط س���ریع و آس���ان مشترکین با  وی با بیان اینکه مرا
کز فوریت  های برق جهت هماهنگی  مناطق را فراهم می س���ازد ، اظهار داش���ت : مرا
گ���ردش اطاع���ات بموقع بی���ن واحدهای  بهت���ر بی���ن مش���ترکین و واحده���ا ، امکان 
کارشناس���ان ومدیران ش���رکت به اطاعات م���ورد نیاز ،  مختل���ف ، امکان دسترس���ی 
کس���ب اطاع مش���ترکین از مراحل انجام درخواس���ت خود ، ایجاد بس���تر  پیگی���ری و 
گردش اطاعات بوجود آمدند تا رضایت مشترکان حاصل  مخابراتی مناس���ب جهت 
کز  ش���ود. معاون بهره برداری ش���رکت توزیع برق مازندران انتظ���ار نهایی از ایجاد مرا
کلیه مراجع���ات حض���وری ش���هروندان برای اس���تفاده از  فوریت  ه���ای ب���رق تبدی���ل 
خدمات برق به مراجع���ات غیرحضوری در قالب نظام الکترونیکی با قابلیت نظارت 
کنت���رل در تمام���ی مراحل و فرآیندها و ایجاد س���هولت و س���رعت در پاس���خگویی و  و 

کاهش هزینه  ها به منظور جلب رضایت مردم دانست .
وی اف���زود : چنانچه مراجع���ات غیرحضوری جایگزین مراجعات حضوری ش���ود و 
گردد ش���اهد ش���هرهائی با ترافیك س���بك و محیط  کلیه س���ازمانها اجراء  این مهم در 

زیستی سالمتر خواهیم بود.
وی ادام���ه داد: ه���دف مدیریت���ی هم در تکری���م و جلب رضایت و ارائ���ه خدمات با 
گیری بموقع در جهت  کیفیت و به هنگام به مش���ترکان برق ، برنامه ریزی و تصمیم 
اس���تفاده بهینه از منابع و توس���عه ظرفیت و راهبری برای بهب���ود عملکرد واحدها و 
رس���یدگی مؤثر به درخواس���ت  ها، ش���کایات و پیش���نهادات مش���ترکان در حوزه  های 
مختل���ف از جمل���ه خاموش���ی  ها و ایجاد واحد پاس���خگوی منظ���م و منطقی خاصه 
م���ی ش���ود . معاون بهره برداری ش���رکت توزیع ب���رق مازندران هدف به���ره برداری از 
کز فوریت  های برق و 121، ثبت خاموش���ی  های بوقوع پیوس���ته  ایج���اد و اس���تقرار مرا
، مکانی���ز نمودن اطاعات خاموش���ی  ها و فعالیتهای بهره ب���رداری ، تجزیه و تحلیل 
خاموش���ی  های بوق���وع پیوس���ته بمنظور اص���اح و جلوگی���ری از تک���رار آن و باالبردن 

کیفیت داده  ها بر شمرد. ضریب 
مدی���ر ام���ور دیس���پاچینگ و فوریت  های برق ش���رکت توزی���ع مازندران نیز ب���ا ارائه 
گفت میانگین هر یك تماس ورودی به  کز 121 ستاد و امورهای توزیع ،  گزارشی از مرا

کز 306 مورد می باشد. این مرا
مهندس فرامرز س���پری افزود: براساس مس���تندات موجود بیشترین تماس  ها سه 
گلوگاه با 398  کمترین آن در  ماهه اول سال جاری از ساری با 37هزار و 926 مورد و 
مورد به ثبت رس���یده است. وی اظهار داش���ت : جلوگیری از خاموشی  های با برنامه 
با ماهیتهای متفاوت و جلوگیری از اعمال خاموشی  های مکرر شبکه ، برنامه ریزی 
کاری، برنامه ریزی خاموشی  های با برنامه مطابق با  براس���اس فصل ، روز و س���اعت 
کمترین حجم ممکن و  کنترل ، برنامه ریزی خاموش���ی با  برنامه و هماهنگی با مرکز 

اطاع رس���انی قبلی خاموش���ی  های با برنامه ، از جمله دستور العمل های خاموشی 
از دیدگاه برنامه است.

ح وظایف  مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت  های برق شرکت توزیع مازندران به شر
و مس���ئولیت  های اپ���را تورهای مرک���ز فوریت  های ب���رق پرداخت وادام���ه داد: اپراتور 
121 بایس���تی ضمن شناخت نسبی به ش���بکه ، خوش برخورد ، روابط عمومی باال ، 
سامت روانی و اخاقی و قدرت مدیریت داشته باشد و در هنگام مکالمه با مشترك 
کند و هرگونه تماس تلفنی اعام قطعی برق جهت  متانت و خونسردی خود را حفظ 
که قبًا به صورت با برنامه در نرم افزار ثبت نشده را سریعًا  کار پیمانکار و ... را  انجام 
گر نیاز به قطع فیدر فشار ضعیف برای رفع خاموشی  به دیسپاچینگ اطاع دهد و ا
می باش���د ، متصدی ش���بکه و معاون بهره ب���ردار امور باید قبل از قط���ع فیدر از مرکز 
کلیه خاموش���ی  های بیش از یك س���اعت به  کنترل فش���ار ضعیف اخذ مجوز نماید و 

کنترل اطاع داده شود. بهره بردار امور و بیش از 2 ساعت به مدیر امور و مرکز 
ک���رد: اپراتورها باید خاموش���ی  های با برنامه ه���ر امور را طبق  س���پری خاطر نش���ان 
برنامه ریزی قبل از س���اعت 9:30 به مدت 24 س���اعت قبل از تاریخ قطع در روزهای 
عادی و 24 س���اعت قب���ل از ایام تعطیل و یك روزکاری بع���د از تعطیات از طریق نرم 
کنترل به روابط عمومی اطاع رسانی  کنترل آن توسط مرکز  افزار ثبت نمایند تا ضمن 
کیپ عملیاتی 121 به عهده س���رگروه و  کرد: مس���ئولیت نظارت بر ا ش���ود. وی تصریح 
ناظر فنی و مسئولیت نظارت بر حسن انجام فعالیت تیم عملیات اتفاقات به عهده 
مدی���ر ام���ور و رئیس به���ره برداری و مس���ئولیت اطاع رس���انی در مواق���ع اضطراری و 
ش���رایط عادی در صورت عدم اطاع رسانی از قبل بر عهده متصدیان شبکه و واحد 

بهره برداری می باشد.
معاون منابع انس���انی ش���رکت توزیع نیروی ب���رق مازندران نی���ز در این همایش به 
اهمی���ت س���امانه 121 و فوریت  های ب���رق و لزوم رعای���ت الزامات ، مش���تری مداری ، 
کاربس���ت روش���های درس���ت ،اخاق مداری و پاسخگویی صحیح  تکریم مخاطب ، 
و پیگیری تماس  های مخاطبان س���ازمان در خصوص اتفاقات شبکه پرداخت و در 

کارکنان 121 درخصوص حقوق و مزایا و ... پاسخ داد . ادامه به پرسش  های 
در این همایش یکروزه خانم تهمینه اس���دی امیری مطالبی درخصوص چگونگی 
کز وفوریت  های  کامی بیان ودر پایان از نف���رات برتر مرا برق���راری ارتباط و ارتباط���ات 

برق و 121 و GIS ستاد و امورهای توزیع با اهداء لوح و هدایا قدردانی شد.        
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تجدید ميثاق کارکنان ش���رکت توزی���ع برق مازندران با 

کبير انقالب اسالمی آرمانهای مقدس معمار 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :

سه طرح برق رسانی با هزینه اي بالغ بر 12ميليارد 
و 500 ميليون ریال در بابل به بهره برداری رسيد

امور توزیع برق  جنوب ساری در مناسبت های مختلف 
فعاليت های چشمگيری دارد 

با هدف ش���رکت در مراس���م بیس���ت 
و پنجمی���ن س���الگرد ارتح���ال ملکوتی 
بنیانگذار جمهوری اسامی ا یران، 40 
کارکنان بس���یجی ش���رکت توزیع  نفر از 
کاروان زیارتی  برق مازندران در قال���ب 
 13 روز  عش���اء  و  مغ���رب  نم���از  از  بع���د 
خرداد عازم بهشت زهرای تهران شد. 
کاروان در روز 14 خ���رداد پ���س از  ای���ن 
حضور در مرقد مطهر امام خمینی)ره( 

کبیر انقاب اس���امی ایران در مراس���م س���خنرانی مقام معظم  و تجدید بیعت با معمار 
کبیر انقاب اس���امی  که در جوار مرقد مطهر رهبر  رهبری )حضرت آیت اهلل خامنه ای ( 
کاروان ، معاون مالی ، فرمانده پایگاه  کردند . در مراس���م بدرقه این  برگزار ش���د ش���رکت 

کارکنان شرکت توزیع برق مازندران حضور داشتند.  مقاومت و جمعی از 
گفتن���ی اس���ت بع���د از نماز ظه���ر و عص���ر روز 13 خ���رداد نیز مراس���م ارتح���ال بنیانگذار 
جمه���وری اس���امی ای���ران در نمازخان���ه این ش���رکت برگ���زار و حجت االس���ام طاهری 

کرد .  خصوصیات اخاقی و زندگی حضرت امام را تشریح 

کشاورزی با هزینه  گفت سه طرح برق رسانی  مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
ای بالغ بر 12 میلیارد و 500 میلون ریال در مناطق روستایی بابل به بهره برداری رسید .

مهندس منوچهر جعفری در حاشیه بهره برداری از برق رسانی به چاههای کشاورزی 
کش���اورزان در مناطق موزیرج ، ادما و  شهرس���تان بابل افزود: این طرح ها با مش���ارکت 
که قبابا شیوه سنتی و مشکات عدیده  کشاورزی  گاوانکا  بابل اجراء و 671حلقه چاه 
کش���اورزی ، درگیری بر سر  همچون هزینه مصرف س���وخت ، س���رقت موتورهای آبیاری 
ب  مورد استفاده قرار می گرفت درست در زمانی که کشاورزی در مرحله آمادگی 

ّ
تقسیم آ

کش���اورزان این مناطق براحت���ی در تامین آب زمینهای  برای نش���اء بود  برقدار ش���دند و 
کردن  کردند. وی  اذعان داش���ت :برای برقدار  کش���اورزی خود از آن بهره ب���رداری بهینه 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف ، 10  کش���اورزی این مناطق ، جمعًا 14/5  چاههای محوری 
کیلومتر شبکه فشار متوسط احداث و 20 دستگاه ترانسفورماتور و تابلوی توزیع در این 

مناطق نصب شده است .
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
کش���اورزان ارزانتری���ن ب���رق را  ادام���ه داد: 
ک���ه در س���اعات میان  کنند  مص���رف می 
کیل���ووات س���اعت 100  ب���اری به���ای ه���ر 
ک���م ب���اری 50 ری���ال و  ری���ال، در س���اعات 
در س���اعات اوج ب���ار 200 ری���ال محاس���به 
و  )آب  تولی���د  مص���ارف  ک���ه  گ���ردد  م���ی 
در  و  ش���ود  م���ی  ش���امل  را   ) کش���اورزی 
ماه های تی���ر ، مرداد و ش���هریور به بهای 

برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزده می شود.
کشاورزی 50 ریال  کم باری مش���ترکان تعرفه  جعفری با بیان اینکه در س���اعات 
کش���اورزان بتوانند  هزین���ه برق مصرف���ی را پرداخت می نماین���د ، افزود : چنانچه 
کاهش هزینه را  مص���ارف خود را به این س���اعات منتقل نمایند بیش���ترین درصد 

کشاورزی  کرد: مصرف سوخت هر هکتار زمین برای  خواهند داش���ت. وی خاطر نش���ان 
کش���اورزی این میزان به  که با  برقدار ش���دن چاهها ی  دومیلیون و 500 هزار تومان بوده 
کاهش یافت . مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازندران با اش���اره به اینکه  50 هزار تومان 
گذاری  انش���عاب برق  تنها با پروانه س���اخت انجام می شود، اظهار داشت : با تشکیل  وا
که  ج از بافت  گروه خدمات زیر بنایی در مازندران ، جلوی س���اخت و س���از غیرمجاز خار
گرفته شده و از تاریخ 93/1/1  افراد سودجو اقدام به فروش این منابع ملی می نمودند 
گذاری انشعاب تنها با پروانه ساخت انجام  می شود. وی با  اشاره به اینکه مشارکت  وا
کرد: در صورت  کرده است تصریح  مردمی در به ثمر رسیدن این پروژه نقش اساسی ایفا 
مش���ارکت مردم مناطق دیگر نیز ، ش���رکت توزیع برق مازندران آمادگی اجرا پروژه برق دار 
گتاب بابل نیز ضمن تش���کر و قدردانی  گاوانکا  کش���اورزی را دارد. دهیار  کردن چاههای 
کردن چاههای  از زحمات و حمایت مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازن���دران در برقدار 
کشاورزی به تشریح مشخصات این روستا پرداخت و گفت : روستای گاوانکا ی گتاب با 
دارا بودن 480 هکتار باغ و زمین  زراعی و 1300 نفر جمعیت و 252 خانوار در امر کشاورزی 
کشاورزان منطقه با استفاده از  کنون  گذشته تا که در زمانهای  و باغداری فعالیت دارند 
کردند واین امر س���بب بروز مش���کات فراوان  کش���اورزی می  موتور پمپ اقدام به آبیاری 
کشاورزی و هزینه بسیار سنگین در مصرف سوخت  جسمی ، سرقت موتورهای آبیاری 
می شد که اخیرًا ایجاد تورم در قیمت سوخت  و کاهش سهمیه مشکات دیگری هم به 
که با حمایت مهندس جعفری مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازندران و  آن افزوده بود 
اختصاص بودجه و همکاری و مشارکت خوب مردم این توفیق حاصل شد تا مشکات 
کردن سیستم آبیاری  گردد. یدالهی اظهار داش���ت : برقدار  چندین س���اله مردم بر طرف 
که در این  کشاورزی شده  کاهش هزینه و افزایش راندمان محصوالت  کشاورزی س���بب 
کاهش یافت وی  راستا هزینه دو میلیون و 500 هزار تومانی در هر هکتار به 50 هزار تومان 
کرد در  کشاورزان ، تاش خواهند  کردن مصرف برق  کرد: در راستای بهینه  خاطر نشان 
که از ساعت 12 تا 15 و 19 تا 23 می باشد با استفاده آب از آببندانها  ساعات اوج مصرف 

همکاری الزم با شرکت توزیع برق مازندران به عمل آورند.

کنار  گفت: ام���ور توزیع برق جنوب س���اری در  مدی���ر ام���ور توزیع برق جنوب س���اری 
گاهس���ازی و ... در مناس���بت ه���ای مختل���ف،  فعالی���ت ه���ای فن���ی و عملیات���ی در آ
فعالیت های فرهنگی چشمگیری دارد .  مهندس رجبعلی طالبیان افزود : فضاسازی 
محیط اداره متناس���ب با مناس���بت ها، برگزاری مسابقات ورزش���ی با عناوین مختلف 
ج مطالب با  کرامت انس���انی، برگزاری مراس���م سخنرانی، در همچون: جوان، اخاق و 
کارکنان،  گ امور، برگ���زاری منظم نماز جماعت ب���ا حضور  عن���وان مناس���بت ها در وبا
برگزاری مس���ابقه به سمت ظهور در راستای معرفت و شناخت سیره امام زمان )عج(، 
ح جامع ختم صلوات جهت تعجیل در ظهور امام زمان، برگزاری مراس���م  برگزاری طر
ج، تهیه بس���ته های فرهنگی، برگزاری ایستگاه های  مولودی خوانی، قرائت دعای فر
کنندگان خادمان و برگزیدگان جشن ها و مناسبت ها  صلواتی، تقدیر و تش���کر از برگزار 
و .... از جمله فعالیت های فرهنگی امور توزیع برق جنوب س���اری در س���ه ماهه اول 
کرد: در ماه مبارک رمضان نیز نمازجماعت با  سال جاری بوده است. وی خاطرنشان 
کارکنان اموربه طور منظم برگزار می گردد و  امام جماعت امور نیز در  حض���ور مجموعه 

کرد.  مناسبت های مختلف این ایام سخنرانی خواهد 

مدی���ر ام���ور دیس���پاچینگ ش���رکت توزیع 
کارگاه آموزش���ی در  برق مازن���دران ازبرگزاری 
ج میاد  همای���ش  ملی ژئوماتی���ک 93 در بر

تهران خبر داد. 
گفت : در بیس���ت  مهندس فرامرز س���پری 
که در  و یکمین همایش ملی ژئوماتیک 93 
کارگاه آموزش���ی  ج میاد تهران برگزار ش���د  بر

به مدت 2 روز ارائه شد.
کرد : راه اندازی سامانه  وی خاطرنش���ان 
 GIS کنت���رل و مان���ور در ش���بکه برق ب���ر پایه
ب���ا لح���اظ نم���ودن ش���اخص ه���ای قابلیت 
که از طریق  اطمینان و سیس���تم بروزرسان  
کارگروه صنعت و انرژی( این عنوان به دلیل نو آوری و دستاورد فنی  وزارت نیرو )عضو 

کنفرانس اعام شده بود، در همایش ملی ژئوماتیک ارائه شد.    به 

با همت مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق مازندران 

کارگاه آموزش���ی در بيس���ت و یکمي���ن همای���ش مل���ی 
ژئوماتيک 93 برگزارشد 



گروه خدمات زیر بنایی شورای  کار  مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازندران و رئیس 
گفت:  کارگروه در س���اری  حف���ظ حق���وق بیت المال مازن���دران در همایش یک���روزه این 
ب���ه منظور جلوگیری از س���اخت و س���از غیر مج���از در مازندران، بدون پروانه س���اخت، 

گذار نمی شود. انشعابی وا
مهن���دس منوچهر جعف���ری افزود: ب���ا توجه به من���ع قانونی خدمات دس���تگاه های 
که ب���ه صورت غیرمجاز اقدام  گاز و مخابرات به زمین  هایی  خدمات رس���ان ب���رق، آب، 
گروه حدود دو ماه قبل در اس���تان مازندران  کار  کنند، این  کاربری اراضی می  به تغییر 
کش���اورزی  کاربری اراضی ملی و  تش���کیل ش���د. وی با اش���اره به اهمیت موضوع تغییر 
گروه وظیف���ه ارائه خدم���ات در مقابل دریافت  کار  در مازن���دران، اظهار داش���ت : ای���ن 

مجوزهای الزم ساخت و ساز را دارد.
گروه را جلوگیری  کار  مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازندران هدف از تش���کیل ای���ن 
ک���رد و ادام���ه داد: با توجه ب���ه اهمیت  از س���اخت و س���از غی���ر مجاز در اس���تان عن���وان 
جلوگیری از س���اخت و س���ازهای غیر مجاز و دست اندازی افراد سود جو به عرصه  های 
کشاورزی، مدیران استانی و  ع  کاربری زمین  های حاشیه جنگل و مزار طبیعی و عدم 
گاز، تلفن( در این نشست  شهرستانی دستگاههای اجرایی خدمات رسان ) آب، برق، 
گذار نش���ود.  کردند و مصمم ش���دند تا بدون پروانه س���اخت، انش���عابی وا حضور پیدا 
گذاری 31 هزار و 124 اش���تراك برق در حوزه توزیع برق مازندران در س���ال  جعفری از وا
92 خبر داد و یادآور شد: از این تعداد، بیش از 30 هزار و 400 مورد با ارائه پروانه ساخت 
از س���وی متقاضیان و 659 مورد نیز با نامه فرمانداری، بخش���داری و دهداری منطقه 
گذار شده است. وی سرقت لوازم تجهیزات برق را یکی از مشکات اساسی  اشنعاب وا
کنترل روند  کسب موفقیت در  شرکتهای توزیع برق استانها دانست و مهمترین عامل 

کرد. سرقت  های تجهیزات برق، ایجاد فضای مثبت تعامل با دستگاه قضایی بیان 
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران به نمودار سرقت سیم مسی از سال 89 تا 92 
کیلوگرم، در سال 90، 50 هزار و  کرد : در س���ال 89، 61 هزار و 764  اش���اره و خاطر نشان 
کیلو  کیلوگرم و در س���ال 92، 78 هزار و 511  کیلوگرم، در س���ال 91، 104 هزار و 352   692
که بیشترین  گرم س���یم مسی در مجموعه ش���رکت توزیع برق مازندران به سرقت رفته 

گرفته است . میزان سرقت در سال 91 و 92 صورت 
ک���رد: ب���ا س���اماندهی خری���داران ضایع���ات، تش���دید مجازات  وی اظه���ار امی���دواری 
س���ارقین، قراردادن موضوع سرقت تجهیزات برق در سطح باالتری از اولویت، توسعه 
فضای هماهنگی و تعامل فی مابین نیروی انتظامی، دس���تگاههای قضایی و ادارات 
گش���ت ها در محات به ص���ورت دائمی،  برق، اس���تفاده از پتانس���یل بس���یج و برقراری 
اس���تفاده از ظرفیت  های بخش���داری  ها، دهیاری  ها، ش���وراهای اسامی روستا 
و تخصی���ص نگهبان محله در ش���هرها و روس���تاها میزان درصد س���رقت لوازم و 

کاهش یابد .  تجهیزات به میزان قابل توجهی 
گفت: اجرای قانون مانع  دادستان عمومی و انقاب ساری نیز در این جلسه 

تشدید زمین خواری می شود .
کارگ���روه ویژ ه خدمات زیر بنایی ش���ورای حفظ  حج���ة االس���ام جعفری در همایش 
گذاری خدم���ات زیربنایی مانند آب،  حق���وق بیت المال مازندران در س���اری افزو د: وا
گاز و غیره بدون توجه به قانون سبب دست انداز ی افراد سودجو به عرصه  های  برق، 
کش���اورزی و س���اخت و س���ازهای  کاربری اراضی باغی و  طبیع���ی ، تش���دید رون���د تغییر 
گیری و ب���ی توجهی به قوانی���ن در ارائه  غی���ر مجاز ش���ده اس���ت. وی ادامه داد: آس���ان 
کش���اورزی  خدمات زیر بنایی س���بب ش���د تا افراد س���ودجو با خرید ارزان اراضی باغی، 
گف���ت : وقتی افراد  کند، جعفری  وحت���ی تصاح���ب زمین ملی اقدام به س���اخت و س���از 
س���ودجو بدون اخذ پروانه س���اخت با مراجعه به دستگاههای خدمات رسان براحتی 
کنند، بطور طبیعی دست اندازی به حقوق  گاز و تلفن دریافت می  انشعاب آب، برق، 

بیت المال در همه زمینه  ها افزایش می یابد .
گفت : به اس���تناد قوانین موج���ود ارائه هرگونه  دادس���تان عموم���ی و انقاب س���اری 
خدم���ات زیر بنایی به س���اخت و س���ازهای غیرمجاز تخلف اس���ت، ولی متاس���فانه در 

گرفته نشده است. مازندران این قانون جدی 
که در س���الهای اخیر ش���هروندان استان  های دیگر هم برای تصاحب  وی افزود: این 
زمین  های ملی و ساخت ویا در مازندران ترغیب شدند، ناشی از همین سهل انگاری 

در دادن خدمات از سوی دستگاههای اجرایی بوده است.
جعف���ری پیگیری و برخورد جدی با دس���ت ان���دازی به حقوق بی���ت المال و اجرای 
قوانین را وظیفه دس���تگاههای اجرایی دانس���ت و هش���دار داد : از ای���ن پس نظارت بر 
گونه تخل���ف در این زمینه  ارائ���ه خدم���ات زیر بنای���ی در مازندران تش���دید و جلوی هر 

گرفته می شود .
گف���ت : ش���ورای حفظ حقوق بی���ت المال اس���تان برای این منظور ش���عبه  های  وی 

کرده است. کنون نیز منطقی عمل  ویژه ای تشکیل داده و تا
گیری س���االنه 500 هکت���ار از عرصه  ه���ای منابع طبیعی  دادس���تان س���اری از باز پس 
کش���اورزی خب���رداد و افزود :  کاربری اراضی  تصرف���ی مازندران به اس���تناد قانون حفظ 
کنون احکام 87 درصد از پرونده  های مربوط به تصرف اراضی ملی اجرا و عرصه  های  تا

گرفته شد. طبیعی از متصرفان غیرمجاز پس 

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران

اولين همایش کار گروه خدمات زیربنایی شورای حفظ حقوق بيت المال  مازندران در ساری برگزار شد

مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازندران 
ب���ه راهبرده���ای مدیریت مص���رف برق به 
کاهش س���ریع پی���ک ب���ار و انرژی  منظ���ور 
گف���ت : فعالیت  تابس���تان 93 پرداخ���ت و 
فن���ی و عملیاتی ، فعالیت های فرهنگی و 
اطاع رس���انی ، آشنایی با تعرفه های برق 
زم���ان اوج مص���رف و درک مناس���ب ترین 
زمان و اس���تفاده از لوازم برقی پر مصرف و 
دقت به برچس���ب انرژی  در هنگام خرید 
کاال ، اس���تفاده از رس���انه ه���ای دیداری ، 
کاهش سریع بار و انرژی تابستان سال  ش���نیداری و مکتوب و.... از جمله راهکارهای 

جاری در این شرکت است . 
مهن���دس منوچهر جعفری با بیان اینکه به منظور جلوگیری از رش���د فزاینده مصرف 
کان ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش  گذاری  کاهش نیاز به سرمایه  برق و 
گسترده ای را به منظور تامین  کارایی سیستم ، الزم است شرکتهای توزیع برق تاش 
نیازه���ای جامع���ه به انرژی برق با حداقل هزینه انجام دهند افزود: ش���رکت توزیع برق 
گاهی عمومی  مازندران در چند سال اخیر تاش فراوانی در افزایش سطح اطاعات و آ
مردم و فرهنگ س���ازی بهره وری و بهینه س���ازی مصرف انجام داده و از تمام امکانات 

گرفته لیک���ن باید هم���ت خویش را  تبلیغات���ی ، فرهن���گ س���ازی و اطاع رس���انی به���ره 
کاهش اوج بار با اجرای راهکارهای  کنیم تا با توجه به تجربیات و پتانس���یل  مضاع���ف 
گرم امس���ال را بدون  ک���ه ارائه خواهد ش���د بتوان تابس���تان  ارائ���ه ش���ده و راهکارهایی 

خاموشی پشت سر بگذاریم .
وی ب���ه فعالی���ت های فنی و عملیاتی سیس���تم های سرمایش���ی ، روش���نایی معابر ، 
کاهش  گیری ،  جمع آوری انش���عابات غیرمجاز ، اصاح اتصاالت سس���ت ، لوازم اندازه 
کنترل قدرت قرار داد  مش���ترکین،  کنتور مش���ترکین پر مصرف ،  تلف���ات توان ، تعویض 
کش���اورزی ، صنعت���ی ، اداری و تج���اری و.... پرداخ���ت و  جل���ب هم���کاری مش���ترکین 
گ���ذر از پیک تابس���تان ب���ه همدل���ی و همراهی آح���اد مردم و  ک���رد: ب���رای  خاطرنش���ان 
که از ساعت 12  مس���ئوالن نیاز داریم . وی از مش���ترکان خواست تا در س���اعات اوج بار 
کردن لوازم برقی  پر مصرف غیرضرور خودداری  تا 15 و 19 الی 23 می باش���د از روش���ن 
کنند و مصارف این دس���ته از لوازم را به ایام تعطیل ، اوایل صبح و اواخر ش���ب منتقل 
نمایند. مدیر عامل ش���رکت توزیع برق مازندران به میزان فروش انرژی در بخش های 
کرد: مش���ترکان ح���وزه توزیع ب���رق مازن���دران در بخش های  مختل���ف اش���اره و تصریح 
که 42/89 درصد  کنند  کش���اورزی ، صنعتی و تج���اری فعالیت می  خانگی ، عمومی ، 
ف���روش ان���رژی در بخش خانگ���ی ، 9/68 درصد در بخش عموم���ی ، 14/43 درصد در 
کش���اورزی ، 24/94 درصد در بخش صنعتی و 8/6 درصد در بخش تجاری به  بخش 

مصرف مشترکان می رسد .

راهکارهای کاهش بار و انرژی تابستان 93 در شرکت توزیع برق مازندران بررسی شد
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ش���رکت  انس���انی  مناب���ع  مع���اون 
کارگاه  گف���ت:  توزی���ع برق مازندران 
آموزش���ی تجربه نویس���ی در شرکت 
ب���ا حض���ور  ب���رق مازن���دران  توزی���ع 
کارشناس���ان  معاونی���ن، مدی���ران و  
و پیش���نهاددهندگان برت���ر ش���رکت 

تشکیل شد. 
کارگاه آموزش���ی  گرجی اف���زود: این  محمدحس���ین اس���دی 
که  یک���روزه با دعوت از ش���رکت اندیش���کده توس���عه اقتصادی 
یکی از ش���رکتهای مورد تایی���د توانیر در زمینه مدیریت دانش 
می باش���د تش���کیل ش���د. وی ب���ا بیان اینک���ه یک���ی از عوامل 
کید بر اطاع���ات و دانش  کلی���دی در ق���رن 21 در س���ازمانها تأ
کار ام���روزی برخ���اف  کس���ب و  کی���د  اس���ت، اظهارداش���ت :تأ
و  دان���ش  اس���تفاده  و  مدیری���ت  ج���ذب،  توانای���ی  گذش���ته، 
کارآیی و خدمت بیشتر به مشتری ها  اطاعات برای توس���عه 
و مدیریت رقابت بین ش���رکت ها است. معاون منابع انسانی 
ش���رکت توزیع ب���رق مازن���دران ادام���ه داد . اس���تقرار مدیریت 
دانش به معنای در دس���ترس قرار دادن نظام مند اطاعات و 
که به هنگام نیاز در اختیار  گونه ای  اندوخته ه���ای علمی، به 
کار  گیرند تا آنها بتوانند  که نیازمند آنها هس���تند، قرار  افرادی 
روزمره خ���ود را با بازدهی بیش���تر و موثرتر انج���ام دهند، یکی 
از اه���داف ش���رکت در برنامه اس���تراتژیك بوده و ای���ن معاونت 
بعن���وان متولی اج���رای آن، درصدد پیاده س���ازی برنامه های 
عملیاتی این نظام مدیریتی می باشد. لذا با توجه به اهمیت 
موض���وع و لزوم ایج���اد خاقیت، افزای���ش همکاریها و اعتماد 
متقاب���ل،  بهب���ود به���ره وری ف���ردی وس���ازمانی، س���اماندهی 
کاری ه���ا و اتاف منابع،  نظام اطاع���ات، جلوگیری از دوباره 
گاهی سازمان از خاءهای  تسهیل جریان دانش مناس���ب، آ
دان���ش و ت���اش برای رف���ع آنان و بهب���ود خدمات رس���انی به 
گرفت���ه و فعالیتهای زی���ادی نیز  مش���تریان اقدامات���ی ص���ورت 
برنامه ری���زی ش���ده اس���ت.مدیر دفت���ر آم���وزش و برنامه ریزی 
گزارش���ی درخص���وص اقدامات  نی���روی انس���انی نی���ز ب���ا ارائ���ه 
گرفته ،گفت: تدوین و انتشار چندین شماره خبرنامه  صورت 
»راه دان���ش«، برگ���زاری س���مینار آموزش���ی توس���ط خانم دکتر 
گروه توس���عه و آموزش نیروی انس���انی شرکت  سلس���له رئیس 
توانی���ر، برنامه ریزی برگزاری دوره آموزش���ی برای همکاران در 
اس���تانداری مازندران، اس���تقرار دبیرخان���ه مدیریت دانش و 
کش���ف و استخراج دانش همکاران در  طراحی فرم مخصوص 
کارکنان قبل  ش���رف بازنشس���تگی. اقدام اخیر در ثبت دانش 
از اینکه آنان ش���رکت را ترك نمایند، موجب می شود دانش با 
ارزش آنها بهنگام ترك س���ازمان از دست نرود و از اتاف منابع 

گردد. و دوباره کاری های بیهوده پیشگیری 
کارگاه آموزش���ی ، مهندس نیکجو از ش���رکت  در ادام���ه ای���ن 
اندیش���کده توس���عه اقتص���ادی درخص���وص اهمی���ت و ل���زوم 
کردن���د و ضمن  مدیری���ت دانش در س���ازمانها مطالب���ی ایراد 
معرف���ی قابلیته���ا و تواناییهای ش���رکت خ���ود در زمینه پیاده 
س���ازی و اس���تقرار نظام مدیری���ت دانش،  به برخی از س���وابق 
اجرای���ی در س���ازمانهای مختل���ف از جمل���ه ب���رق منطق���ه ای 
گیان، آب منطقه ای خراس���ان و ...  گاز  آذربایجان، ش���رکت 
کاربردی انتق���ال دانش و  پرداخ���ت. و نی���ز یک���ی از روش���های 
که باعث ثبت تجارب موفق  تجربه به نام روش تجربه نویسی 

کرد. کارکنان می گردد را معرفی 

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران :

کارگاه آموزش���ی تجربه نویس���ی در ش���رکت 
توزیع نيروی برق مازندران برگزار شد

گفت  مدیر امور توزیع برق بهشهر 
:ب���ه منظور مقابله هر چ���ه موثرتر با 
پدیده ش���وم س���رقت ان���رژی، مانور 
ل���وازم  ی���ک روزه تس���ت و بازرس���ی 
ام���ور  گی���ری مش���ترکین در  ان���دازه 
بهشهر در بخش رستمکا با حضور 

گردید .  گروه برگزار  همزمان 8 
کاته افزود : در این مانور  حس���ن 
ک���ه ب���ا حض���ور بازرس���ین از  یک���روزه 
سایر ، امورهای توزیع و نمایندگان 
 225 تع���داد  ش���د  برگ���زار  س���تاد 
گردی���ده و تعداد  انش���عاب بازدی���د 
10 انش���عاب اصاح اساس���ی ش���د . 
وی اظه���ار داش���ت: همچنی���ن در 
که به صورت  این مانور 7 مش���ترک 
غیرمج���از از ان���رژی ب���رق اس���تفاده 
کردند شناس���ایی و پرونده آنها  می 
در هم���ان روز بررس���ی و ب���ه ش���یوه 
گردید. مدیر  مقتضی با آنها برخورد 
امور توزیع برق بهش���هر خاطرنشان 

گیری از اهمیت باالیی برخوردار است و باید با جدیت با این  کرد : تست و بازرسی لوازم اندازه 
کرد . مهندس اس���ماعیل اس���امی  کن  کرد تا با یاری خداوند آن را ریش���ه  پدیده ش���وم مبارزه 
گیری ش���رکت توزیع برق مازندران نیز ضمن تش���کر  کنترل و نظارت بر لوازم اندازه  گروه  رئیس 
کننده خواست تا با  کاته بابت برگزاری این مانور از بازرس���ین و س���یمبانان شرکت  از مهندس 
دقت بسیار به امر بازرسی پرداخته و در صورت نیاز ، اصاحات انشعابات را نیز انجام دهند و 

گردد .  که عملکرد مناسبی ندارند حتما" به دیجیتال تبدیل  کنتورهای آنالوگی 
کارت شناسایی و لباس فرم به حوزه های  در ادامه بازرسین و تیم نظارتی با در دست داشتن 

کردند .  مورد نظر اعزام شده و بازدید میدانی خود را آغاز 

مانور تست و بازرسی لوازم اندازه گيری مشترکين در 
امور بهشهر برگزار شد 

مقاله تخمین GIS محور تاثیر RCM در ش���بکه  های توزیع برق توس���ط رجبعلی طالبیان مدیر 
کارشناس���ان امورتوزیع برق  امور توزیع برق جنوب س���اری ، حس���ین یوس���فی و علی رئیس���یان از 

کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران در هتل المپیک تهران ارائه شد.  جنوب ساری در نهمین 
کاه���ش خاموش���ی  ها و افزایش قابلی���ت اطمینان  در چکی���ده ای���ن مقاله آمده اس���ت : ام���روزه برای 
شبکه  های توزیع نیروی برق ، استفاده از فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور به عنوان 
گیری صحی���ح در بهره ب���رداری از انواع تجهیزات  روش���ی جام���ع و بهینه جهت برنام���ه ریزی و تصمیم 

شبکه ، پیشنهاد می گردد. 
کیلوولت شعاعی نمونه شهربانی از شبکه توزیع نیروی برق  این مقاله با تحلیل حوادث یک فیدر 20 
واقعی )شهرس���تان ساری ( ، ش���اخص  های قابلیت اطمینان ش���بکه را با توجه به تخمین ضریب تاثیر 
ناش���ی از اجرای نگهداری و تعمیرات )نت (در دو حالت قبل و بعد از آن با ش���بیه سازی در محیط  های 
کند . مفهوم ضری���ب تاثیر ، بررس���ی تحلیل روند  ن���رم اف���زاری MATLAB ، PDNGIS ، محاس���به م���ی 
اجرای اقدامات نت برای حوزه مانوری بهینه تعیین ش���ده شبکه  های توزیع نیروی برق مورد مطالعه 
که ش���بیه  مبتنی بر داده  های مکانی GIS می باش���د . با بررس���ی نتایج بدس���ت آمده می توان دریافت 
که معین می  س���ازی صحی���ح و بهنگام نگهداری و تعمی���رات قابلیت اطمینان محور ، فرآیندی اس���ت 
کاهش خاموشی  ها، سرویس  کاری می بایس���ت برای تداوم عمر تجهیزات شبکه انجام شود .  کند چه 
کیفیت ب���رق به مش���ترکین و افزایش قابلیت اطمینان ش���بکه توزیع نی���روی برق از  ده���ی مطل���وب و با

مهمترین نتایج آن می باشد. 

کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران  در نهمین 

مقال���ه تخمي���ن GIS مح���ور تاثير RCM در ش���بکه های 
توزیع برق ارائه شد 
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مسئوليت رسانه ها در بهينه سازی مصرف برق ، آشنا کردن مردم با واقعيت هاست 

6

مدیرعامل ش���رکت توزیع برق مازندران به اهمیت مدیریت مصرف برق و اهداف 
گفت : بررس���ی و تعیی���ن امکانات بهینه س���ازی  بهین���ه س���ازی مصرف پرداخ���ت و 
کاهش می���زان مصرف برق از  مص���رف ان���رژی الکتریکی ، بررس���ی و تعیین پتانس���یل 
طری���ق اعمال روش���های صحیح مدیریت مص���رف ، تعیین منابع ات���اف برق در هر 
کاربری برای بهینه سازی مصرف از  قس���مت ، ارائه دس���تورالعمل  ها و راه حل  های 
مهمترین اهداف بهینه سازی مصرف است . مهندس منوچهر جعفری در نشست 
کننده  های  ب���ا سرپرس���تان خبرگزاری  ه���ای اس���تان مازندران ، شناس���ایی مص���رف 
کمک  های مالی برای  که قصد بهینه سازی دارند ،  کسانی  انرژی، مشاوره دادن به 
راه اندازی تولید و بهره وری، حرکت به س���مت تکنولوژی  های بهتر و تعیین قوانین 
و مقررات بهینه سازی مصرف را از جمله مراحل بهینه سازی مصرف برق دانست. 
گذاری برای ایجاد نیروگاه ها،  کاهش س���رمایه  کاس���تن از هزینه  های تولید و  وی 
ارائ���ه ب���رق مطمئن و دس���تیابی به عدالت واقع���ی در توزیع برق و ارتب���اط دو طرفه 
کنترل و دس���تورالعمل تش���ویق برای  ب���ا مش���ترکان ، برنامه ری���زی ، نظارت ، اجرا و 
مشترکان را از مهمترین ویژه گی  های مدیریت مصرف برق در بهینه سازی برشمرد. 
مدیرعامل ش���رکت توزیع برق مازندران به رس���الت خطیر رس���انه  ها در بهینه سازی 
کنندگان به اهمیت برق  مصرف برق اشاره و مجهز ساختن بینش و دانش مصرف 
و اس���تفاده درس���ت از آن و بکاربس���تن راهکارهای ارائه ش���ده از س���وی شرکت  های 
ک���ردن مردم با واقعیت  ها ، اطاع رس���انی صحی���ح، آموزش الزم  توزیع برق و آش���نا 
کرد.  کیفیت بهر ه وری، مسئولیت رسانه  ها در زمینه مصرف برق بیان  برای ارتقای 
جعف���ری ب���ا قدردان���ی از رس���انه  های دی���داری، ش���نیداری، مکت���وب و مج���ازی، 
گذش���ته در زمینه مدیریت مص���رف برق را مره���ون همدلی و  توفیق���ات س���ال های 
همراهی رسانه  ها دانست.  وی با بیان اینکه 80 درصد مشترکان مازندران را تعرفه 
خانگی تش���کیل م���ی دهد، اظهار داش���ت: 43 درصد از مصرف برق ، به مش���ترکان 
که از طریق رس���انه  ها ارائه شده  خانگی اختصاص دارد و با بکاربس���تن راهکارهایی 

گذر از پیک تابستان داشته باشند. کننده ای در  می توانند نقش تعیین 
مدیرعامل ش���رکت توزیع برق مازندران به ضرورت همراهی مشترکان در ساعات 
که  پیک بار اشاره و یادآور شد : استفاده همزمان از وسایل برقی در ساعات اوج بار 
از س���اعت 12 تا 15 و 19 الی 23 می باشد باعث اختال در شبکه، ایجاد خاموشی یا 
صدمه دیدن وس���ایل برقی می ش���ود و خانواده  ها نیز باید هزینه  های اضافی برای 

کیلووات ساعت برق در این ساعات بپردازند.  استفاده هر 
جعف���ری مناس���ب ترین زم���ان اس���تفاده از ل���وازم برق���ی پرمصرف همچ���ون: اتو، 
لباسش���ویی، جاروبرقی، مایکروفر، ظرفش���ویی و... را در ایام تعطیل، ساعات اولیه 

گازی دارای ترموس���تات تنظیم  کولرهای  کرد و ادام���ه داد :  روز و پای���ان ش���ب بیان 
گراد تنظیم تا هزینه  های برق  کولر روی 22 تا 26 درجه سانتی  دما هستند، دمای 
کاهش یابد.  وی خاموش���ی المپ  های اضافی، استفاده بهینه  مصرفی مش���ترکان 
کولرها در تابس���تان و س���رویس تعمیرات  از روش���نایی روز ، تنظی���م درجه مناس���ب 
گرما ، خری���د تجهیزات برق با برچس���ب ان���رژی A++، جایگزینی  انه���ا قب���ل زا فصل 
چراغه���ای LED بج���ای المپ  های رش���ته ای و .... از جمل���ه راهکارهای مدیریت 
مصرف برش���مرد . مدیرعامل ش���رکت توزیع برق مازندران از مش���ترکان خواس���ت با 
پرداخت بموقع و غیرحضوری صورتحسابهای برق مصرفی ، مجموعه صنعت برق 

را در ارائه خدمات مطلوب یاری دهند. 
گاز و تلفن ضروری  گذاری انشعاب آب ، برق،  جعفری اخذ پروانه ساخت برای وا
کنند افراد س���ودجو با دستکاری  دانس���ت و خطاب به مش���ترکان یادآور ش���د: دقت 
کاهش هزینه  ه���ا از آنها بهره برداری نکنن���د و هیچکس هم حق  کنتوره���ا ب���ه بهانه 
کرد : س���رقت  دریافت حضوری پول از متقاضیان و مش���ترکان را ندارد. وی تصریح 
که  گریبانگی���ر ای���ن ش���رکت می باش���د  ک���ه  ل���وازم و تجهی���زات از موضوعات���ی اس���ت 
هوش���یاری و هم���کاری صمیمانه مردم، مس���ئوالن و آحاد جامعه بوی���ژه نیروهای 

نظامی، انتظامی و قضایی برای حفظ حقوق بیت المال ضروری است.  

شرکت توزیع برق مازندران در سالهای اخیر برای افزایش سطح اطاعات و 
گسترده ای را به مرحله اجرا درآورده است و  گاهی عمومی مردم فعالیتهای  آ

الحمداهلل نتایج بسیار خوبی هم در بر داشته است. 
گاهس����ازی عمومی داش����ته برنامه های  که تاثیر فروانی در آ یکی از اقدامات 
کوتاهترین و بهترین راه برای برقراری ارتباط  متنوع رسانه ملی است. رسانه 
که در اطاع رس����انی  کلیدی  کنندگان هس����تند و ب����ا توجه به نقش  با مصرف 
کتاب راهنما ذهن  و انتق����ال پیام به جامع����ه دارند می توانند به عنوان ی����ک 

کنند.  کنندگان را برای احیای فرهنگ بهینه مصرف آماده  مصرف 
گرم همراه همیش����گی مردم دیار سرسبز علویان و در  رادیو به عنوان رس����انه 
گلبانگ س����احل و  می����ان برنامه های مختلف ص����دای مرکز مازندران، برنامه 

رادیو و روشن پرمخاطب ترین برنامه های صدای طبرستان می باشند. 
گلبانگ س����احل و رادیو و روش����ن، برنامه ای س����رگرمی تفریحی هستند و در 
تمام ایام تابس����تان )گلبانگ ساحل( از س����اعت 17 تا 19 هر روز و رادیو روشن 
نیز از س����اعت 8:30 ت����ا 12:00 روزهای تعطیل از صدای مرک����ز مازندران پخش 
گردشگری وجود دارد  کز تفریحی و  که در مرا می ش����ود و توس����ط بلندگوهایی 

کشور برای  که از اقصی نقاط  عاوه بر مردم خونگرم شمال، مسافران عزیزی 
کنن����د از آن بهره  گذار در س����رزمین علوی����ان حضور پیدا می  گش����ت و  تفریح و 
گفتگوی  گردش����گری،  گزارش، معرفی جاذبه های  مند می ش����وند و نمایش، 
کش����ور، خبرهای روز و برنامه های ش����اد و اطاع رسانی از جمله  با هنرمندان 
ک����ه می توانند  موضوع����ات این برنامه بس����یار جذاب و پرمخاطب می باش����د 
کشور داشته باشند.  کننده ای در مدیریت مصرف برق استان و  نقش تعیین 

ع����اوه ب����ر ای����ن برنام����ه ها، ش����رکت 
توزیع ب����رق مازن����دران با ی����ک برنامه 
ریزی بس����یار خ����وب در برنام����ه های 
روستا در مازندران، شبانگاهی، تیک 
کلی����د، صبح مازندران، پرس  ک،  و تا
و ج����و و.... نیز حضور فعال دارد تا در 
مقال����ه آموزش، فرهنگس����ازی، اطاع 
رس����انی و افزای����ش س����طح اطاعات و 

گام بردارد.   گاهی عمومی مردم  آ

همزمان با عيد سعيد فطر، برنامه گلبانگ ساحل و رادیو روشن از صدای مرکز 
مازندران پخش خواهد شد
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دریافت س����ند افتخار  توزیع برق مازندران از س����تاد بازس����ازی 

کشور عتبات عاليات 
ش���رکت توزیع برق مازندران از ستاد بازسازی عتبات 

عالیات کشور سند افتخار دریافت کرد.
مهندس حسن پارك رئیس س���تاد بازسازی عتبات 
عالیات کشور با اهدای لوح از کارکنان شرکت توزیع برق 
مازن���دران به عن���وان خادمان اهل بیت و مش���ارکت در 
ساخت صحن مبارك حضرت زهرا )س( در نجف اشرف 
ک���رد.  وی در قس���متی از این لوح با اش���اره به  قدردان���ی 
مشارکت کارکنان این شرکت در راستای ساخت صحن 
ک���رد : بر خود  مب���ارك حضرت زه���را )س(، خاطرنش���ان 

می بالیم که با نشان تشیع علوی مزین و به نگاهبانی از 
بقاع متبرکه و حرم های ائمه اطهار )ع( که به حق جلوه 
گاه انوار الهی و کعبه آمال دلهای شیداست دل بسته ایم. 
کشور از مهندس  رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
منوچهر جعفری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران 
و اسماعیل اندرخورا  رئیس ستاد عتبات عالیات شرکت 
توزیع برق مازندران بواسطه مشارکت و همکاری بسیار  
کارکنان این ش���رکت در س���اخت صح���ن مبارك  خ���وب 

حضرت زهرا)س( در نجف اشرف قدردانی کرد. 

طرح ذخيره عملياتی صنایع در توزیع نيروی برق استان مازندران به اجرا در خواهد آمد
گفت:   گ���روه مدیریت مص���رف برق ش���رکت توزیع نی���روی برق مازن���دران  رئی���س 
همزمان با شروع فصل گرما و در راستای تعامل بین عرضه کننده و مصرف کننده،  
طرح ذخیره عملیاتی برق با مش���ارکت ش���رکت توزیع نیروی برق استان مازندران و 
صنایع با دیماند قراردادی یک مگاوات به باالی تحت پوشش این شرکت اجرا می 
ش���ود.   س���ید محمد علیان امیری افزود:  این طرح برای اولین بار و بر اساس نظام 
نامه تهیه شده در وزارت نیرو و با اباغیه شرکت توانیر به شرکتهای برق منطقه ای 
و ش���رکتهای توزیع نیروی برق ب���ه عنوان مجری طرح و با مش���ارکت صنایع دارای 
دیمان���د ق���راردادی یک مگاوات و باالت���ر، در ماههای تیر و مرداد س���ال 93 اجرا می 
ش���ود.  وی هدف از اجرای طرح ذخیره عملیات���ی  را تعادل بین عرضه و تولید برق 
گروه مدیریت مصرف  کرد،  رئی���س  و حف���ظ و یا افزایش ضری���ب ذخیره تولید بیان 
کثرنیازمصرف شبکه  برق شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت:   درحالیکه حدا
سراسري در 26 تیر 92 وبه میزان45569 مگاوات بوده،  در طول این سال به مدت 
که به لحاظ  کمتر از 1000 مگاوات رس���یده  فقط 136 س���اعت میزان ذخیره ب���رق به 
کندگی این  تعادل بین عرضه و تقاضا، وضعیت به حالت قرمز در آمده بود.، البته پرا
کندگی  ساعات در طول سال 92 بوده و منحصر به ایام گرم سال نبوده است بلکه پرا
که فقط حدود 80 ساعت در ماههای تیر و مرداد سال 92  گونه ای بوده  ساعات به 
کرد:  الزمه اجرای طرح فوق نصب و بهره برداری  رخ داده اس���ت.  وی خاطرنشان 
از سامانه قرائت هوشمند از راه دور برای مشترکین مشمول بوده است و در همین 
راستا شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران نسبت به نصب 97 دستگاه مودم 
برای 97 مش���ترک صنعتی با دیماند قراردادی یک م���گاوات و باالتر اقدام نموده و 
عاوه بر این طی مکاتبه با این صنایع،  از آنان جهت مش���ارکت در طرح دعوت به 
هم���کاری نموده اس���ت.  وی ادامه داد:   این طرح از جمله برنامه های پیش���رفته 
کشورهای  که در خیلی از  پاس���خگویی بار یا همان Demand Response می باش���د 
ک���ه در آن هم عرضه کننده  پیش���رفته نی���ز اجرا می ش���ود. در واقع یک بازی برد برد 
گروه مدیریت مصرف ش���رکت  کننده برنده بازی خواهند بود.  رئیس  و هم مصرف 
گف���ت:  تعهدات صنایع همکار در طول ماههای تیر و مرداد و  توزی���ع برق مازندران 
کثر 200 و یا 100 س���اعت با توجه به نوع توافق )کاه���ش 25% و یا %50  ب���ه می���زان حدا
که توس���ط ش���رکت توزیع و تا قبل از س���اعت 14 روز قبل از  بار( در زمانهای مورد نیاز 

مش���ارکت به آن���ان اعام می ش���ود خواهد بود.  علیان از مش���وق ه���ای طرح برای 
که نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران در  صنایعی 
طرح مشارکت می نمایند خبر داد و یادآور شد:  صرفًا با امضای توافق نامه همکاری 
در طرح، بهای انرژی مصرفی مش���ترک همکار در س���اعات اوج بار طی دوره اجرای 
طرح، با تعرفه میان باری محاسبه می شود، مشروط بر آنکه الگوی بار مصرفی در 
ساعات اوج مصرف دوره پایش تطبیق داشته باشد و بهای انرژی مصرفی مشترک 
همکار در تمام ساعات روز مشارکت، با تعرفه کم باری محاسبه می گردد. وی اظهار 
داشت:   به منظور حفظ سطح تولید مشترک همکار مجاز است در روز مشارکت، در 
ساعات کم باری، از دیماند قراردادی تجاوز نماید،  سقف تجاوز از دیماند قراردادی 
با توجه به محدودیت های شبکه، در متن توافق نامه مشخص می شود و پرداخت 
کثر دوره بعد از همکاری( مش���ترکین  پ���اداش همکاری در صورتحس���اب ب���رق )حدا
همکار محاسبه و اعمال خواهد شد.  علیان گفت:  در صورت درخواست همکاری 
کلیه پاداشها حذف و در اولویت  ش���رکت توزیع از مش���ترک همکار و عدم همکاری، 
مدیریت بار )در صورت نیاز شبکه( قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد:  شرکت توزیع 
گانه  نیروی برق استان مازندران در راستای اجرای طرح و پس از نشست های جدا
کنون توانسته نس���بت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با 27  با صنایع مش���مول،  تا
کثر مصرف دو ماهه  صنعت با مجموع دیماند قراردادی 75 مگاوات و متوسط حدا
اردیبهش���ت و خرداد 93 به میزان 55 مگاوات و مجموع مشارکت در راستای طرح 

ذخیره عملیاتی به میزان 14 مگاوات اقدام نماید. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اهدای لوح از بانوان نمونه عفاف و حجاب 
کرد.  مهندس منوچهر جعفری ، س���یده فاطمه  ش���رکت توزیع برق مازندران قدردانی 
موسوی خطیر ، راضیه رئیسیان و سیده معصومه ابراهیم نژاد را به عنوان بانوی نمونه 
عفاف و حجاب ش���رکت توزیع برق مازندران معرفی و با اهدای لوح و هدایا  از پوش���ش 
کرد. وی افزود : بدون تردید پوشش اسامی برای  کارش���ان قدردانی  اس���امی  محیط 
زنان از ضروریات دین مقدس اسام است، چنانکه آیات متعددی از قرآن بر این مطلب 
داللت دارند .  مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه  حضرت  زهرا سام 
اهلل علیها یک افتخار است برای همه عالم ، ادامه داد : درباره حضرت خدیجه همین 

کرم  )ص( فرمودند: پیروزی اسام مرهون خدیجه است .  مقدار بس که پیغمبرا
جعفری خطاب به بانوان ش���رکت توزیع برق مازندران اظهار داشت : زنان مسلمان 

گرفتن از حضرت زهرا )س( ، زیباترین پوشش را برای خویش برگزیده و خود نیز  با الگو 
گرفته اند و به ش���کرانه این توفیق ، شایسته است  الگوی زنان مس���لمان و متعهد قرار 
کارتان را با عفت و عصمت طاهره مطهره مزین  که با پوشش اس���امی محیط  از ش���ما 
نموده اید صمیمانه تقدیر و تش���کر نمایم .  دیرعامل ش���رکت توزیع ب���رق مازندران در 
کوثر گفت :  ادامه به سجایای اخاقی امام حسن مجتبی )ع(پرداخت و با قرائت سوره 
ک فاطمه )س( پا به عرصه گیتی نهاد امام  نخستین مظهر و نشانه کوثر  که بر دامان پا
کرد : امام حس���ن )ع( نشانه ای از تجلی مقدس  حس���ن مجتبی )ع( بود .  وی تصریح 
کودکی از نبوغ  ترین پدیده خجس���ته بر دامان حضرت زهرا)س( بود و از هم���ان دوران 
سرش���اری برخوردار بود و با حافظه نیرومندش آیاتی را که بر پیامبر )ص( نازل می ش���د 

می شنید و همه را حفظ می کرد. 

همزمان با والدت امام حسن مجتبی )ع( و روز عفاف و حجاب 

بانوان نمونه عفاف و حجاب شرکت توزیع برق مازندران معرفی شدند
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سواالت  خداوند  در روز قیامت

شعر مهمترین فضایل ماه مبارک رمضان

رژیم غذایی ماه مبارک رمضان

کرم )ص( پیامبر ا
که این ماه را  کس���ی است  بدبخت واقعی 
گناهانش آمرزیده نشود . گذارد و  پشت سر 

کرم )ص( پیامبر ا
زی���را  ؛  ش���د  نامی���ده  رمض���ان   ، رمض���ان 

گناهان را می سو زاند .
کرم )ص( پیامبر ا

خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای 
ب���رای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش 
گیرند . برای خشنودی او از یکدیگر پیشی 

گرامی اسالم )ص( : پیامبر 
فرم���وده  رمض���ان  مب���ارک  م���اه  ب���اره  در 
ان���د: ای مردم! م���اه خدا بابرک���ت ورحمت 
که نزد  ومغف���رت به ش���ما روی آورد، ماهی 
خ���دا از هم���ه م���اه ه���ا  وروزهای���ش برهمه 
روزها وشب هایش برهمه شبها وساعاتش 
که  برهمه س���اعات برتر اس���ت، ماهی است 
ش���ما در آن ب���ه مهمانی خدا دعوت ش���ده 
گرفت���ه اید، نفس های  و م���ورد لطف او قرار 
ش���ما در آن تس���بیح و خ���واب ت���ان در آن 
عبادت، عملتان در آن مقبول و دعای تان 
در آن مستجاب است پس این ماه بهترین 
که خداوند به بندگانش نظر  فرصتی اس���ت 

کند. رحمت می 

امام حسن )ع (
۱-» در ه���ر ش���ب م���اه رمضان خ���دا را در 
ک���رده از آتش  موق���ع افطار هفت���اد هزار آزاد 
که همگی مستوجب آتش بوده اند و  است 
چون آخرین شب رمضان شود در آن شب 
معادل آنچه در تمام ماه آزاد ش���ده اند آزاد 

خواهد فرمود.«
2 – در روای���ت دیگ���ر:» چ���ون نخس���تین 
کس  ش���ب ماه رمضان فرا رسد خداوند هر 
را بخواه���د می آم���رزد و در ش���ب بع���د از آن 
آنها را دو برابر فرماید و درش���ب بعد دو برابر 
ش���بهای پیش »آزاد« م���ی فرماید تا آخرین 
شب ماه رمضان به قدر دو برابر آنچه در هر 
شب آزاد فرموده است آزاد خواهد فرمود.«

حضرت امام صادق )ع( فرموده اند: 
کری���م در م���اه رمضان ب���ه بیت  کل ق���رآن 
المعم���ور در م���دت بیس���ت س���ال برپیامبر 
ک���رم نازل ش���د وصحیفه ابراهیم در ش���ب  ا
روز  در  ت���ورات  رمض���ان،  مب���ارک  م���اه  اول 
شش���م ماه مب���ارک رمضان، انجی���ل در روز 
س���یزدهم ماه مبارک رمض���ان و زبور در روز 
هجده���م م���اه رمضان نازل ش���ده اس���ت. 
که نزول  باتوجه به مطالب باال واضح است 
قرآن در ماه مبارک رمضان وهمچنان سایر 
کتب آسمانی در این ماه از فضایل و برتری 
م���اه رمض���ان برم���اه ه���ای دیگر محس���وب 

می گردد.

کشته شد   یا ربا موال علی جان 
بر یتیمانش بگویی از جفا

ولوله افتاد در عرش خدا
کروبیان  گویان همه  تسلیت 

اشک ریزان زینب خونین جگر
می زنند بر سینه و بر سر همه 

کوه صبر و استقامت ها علی )ع(
از جفای ابن ملجم ای خدا

شکوه ها دارد حسین نزد حسن
داروی درمان ما باشد علی 
شیعه از داغ غمش برسرزند

سایه مهرش بود دائم بسر
قاسمیان را زدیده خون چکد

کشته شد سرور و ساالر مردان 
کشته شد حامی غمهای آنان 

کشته شد باب نیکوی یتیمان 
کشته شد عشق حق و نور ایمان 

کشته شد نور چشمان، ماه تابان، 
کشته شد باب علم وجود و احسان 

کشته شد دست ظالم شیر یزدان 
کشته شد دست حق و پور عمران 

کشته شد چون عزیز جان آنان 
کشته شد ای خدا دارو و درمان 

کشته شد رهبر نیکوی ایشان 
کشته شد مظهر خاق سبحان 

کشته شد چونکه  بازوی ضعیفان 
شعر از : آقای قاسمیان همکار بازنشسته

که در دنیا چه  • خداوند در روز قیامت از تو نخواهد پرسید 
که  اتومبیلی سوار شدی، بلکه از تو خواهد پرسید چند نفر را 

وسایل نقلیه نداشتند به مقصد رساندی ؟ 
• خداون���د از ت���و نخواهد پرس���ید خان���ه ات چن���د متر بوده 
اس���ت، بلکه خواهد پرس���ید ب���ه چند نف���ر در خانه ات خوش 

گفتی؟ آمد 
کمد  که چه لباس هایی در  • خداوند از تو نخواهد پرس���ید 

داشتی بلکه خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی ؟
که چقدر حقوق می گرفتی،  • خداوند از تو نخواهد پرس���ید 

بلکه خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی؟

• خداون���د از ت���و نخواهد پرس���ید عن���وان و مقام ش���غلی تو 
چ���ه بوده، بلکه خواهد پرس���ید آیا آن را به بهترین نحو انجام 

دادی؟
که چه تعداد دوست و رفیق  • خداوند از تو نخواهد پرسید 

داشتی، بلکه خواهد پرسید چگونه انسانی بودی ؟

از ای���ن  دنی���ا می رویم و به خدای ب���زرگ می پیوندیم . از ما 
نمی پرس���ند چرا رهبری نامدار نش���دیم ، رمز و رازهای عظیم 
حیات را از ما نخواهند پرس���ید بلکه  یگانه سوال این خواهد 

بود: ))چرا خودت نشدی((؟

 در م���اه مب���ارک رمض���ان، رژیم غذایی م���ا نباید به نس���بت قبل 
کند و در صورت امکان باید ساده باشد. رژیم غذایی  خیلی تغییر 
ک���ه ب���ر روی وزن تأثیر زیادی  همچنی���ن باید طوری تنظیم ش���ود 
گر فرد دچ���ار اضاف���ه وزن می باش���د، ماه  نداش���ته باش���د. البت���ه ا

رمضان فرصت مناسبی است تا وزن به حالت طبیعی برگردد.
با توجه به ساعات طوالنی ناشتا بودن، باید غذاهایی را مصرف 
کن���دی هضم می ش���وند مث���ل غذاهای ح���اوی فیبر  که به  کنی���م 
گوارش  زیاد. غذاهای دیرهضم معمواًل چند س���اعت در دس���تگاه 
که غذاهای سریع الهضم  فقط ۱ تا 2ساعت در  می مانند در حالی 

معده باقی می مانند.
غذاهای دیرهضم

* غذاه���ای دی���ر هض���م عبارتن���د از: حبوبات و غ���ات مثل جو، 
گندم، جو دوس���ر، لوبیا، عدس، آرد،  غات، برنج با پوس���ت و غیره 

کربوهیدرات ها نامیده می شوند(. )که 
غذاهای سریع الهضم

که حاوی قند، آرد  * غذاهای سریع الهضم عبارتند از: غذاهایی 
کربوهیدرات های تصفیه  گ���روه  س���فید و غیره هس���تند )که به این 

گفته می شود(. شده 
غذاهای فیبردار

* غذاه���ای ح���اوی فیب���ر عبارتن���د از: غذاهای حاوی س���بوس، 
گندم س���بوس دار، غات و حبوبات، س���بزی ها مانند لوبیای سبز، 
نخ���ود،  ذرت،  اس���فناج، برگ چغن���در، میوه های با پوس���ت، میوه 

خشک شده مثل برگه زردآلو، انجیر،  آلو خشک، بادام و غیره.
* غذاه���ای مصرفی بای���د در حالت تعادل با یکدیگر باش���ند و از 
غ،  گروه ه���ای غذایی مث���ل میوه، س���بزیجات،  گوش���ت، مر هم���ه 
ماهی، نان، حبوبات و محصوالت لبنی در رژیم غذایی باید وجود 

خ ش���ده باید محدود شوند زیرا باعث  داشته باش���د. غذاهای سر
عدم هضم، سوزش سر دل و اختال در وزن می شوند.

کنیم ؟ از چه چیزهایی پرهیز 
خ کردنی و چرب * ۱ - غذاهای سر

* 2- غذاهای حاوی قند زیاد
* 3- خوردن غذای زیاد به خصوص هنگام سحر

* 4 - خوردن چای زیاد هنگام س���حر! چای باعث افزایش ادرار 
که در ط���ول روز، بدن به  ش���ده و از ای���ن طریق نمک های معدنی 

آنها نیاز دارد، دفع می شوند.
کنید،  گر شما نمی توانید سیگار را به یک باره قطع  * 5 - سیگار: ا

کنید. کم آن  از هفته های قبل از ماه رمضان شروع به مصرف 
کنیم ؟ چه غذاهایی را مصرف 

م���دت  ک���ه  س���حر  در  مرک���ب  کربوهیدرات ه���ای  مص���رف   -۱  *
گرسنه شوید. کمتر  که شما  طوالنی تری هضم و باعث می شوند 

که  * 2- حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهایی است 
دیر هضم می شود.

کربوهیدرات، پتاس���یم و  * 3- خرم���ا یک منبع عالی قند،  فیبر، 
منیزیوم می باشد.

* 4- مغ���ز بادام غن���ی از پروتئین و فیبر ب���وده و حداقل چربی را 
دارا می باشد.

کربوهیدرات  * 5- م���وز ی���ک منبع خ���وب پتاس���یم، منیزی���وم و 
می باشد.

* 6-مص���رف زیاد آب یا آب میوه در صورت امکان در فاصله بین 
افطار و زمان خواب باعث تامین  آب مورد نیاز بدن می شود.

"با آرزوی سالمتی و قبولی طاعات و عبادات همکاران 
گرامی در ماه مبارک رمضان "


