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مدیر منطقه برق شهریار:

روند فعالیتها به سوی برنامه ریزی پیش میرود
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شرکت توزيع نيروي برق
استان تهران

در نشست فرماندارشهریار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران:

حادثه «پالسکو» را
به تمامی مردم ایران
تسلیت میگوییم

بر ضرورت توجه به خدمات رسانی به شهروندان تاکید شد
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مدیرعامل شرکت درجمع دبیران شورای ورزش صنعت آب و برق:

ورزش یک بازوی مدیریتی است

يادداشت

در برخورد با موضوع ایمنی
پزشک قانونی نباشید

■ مهندس عزیز گلمحمدی
مدیر دفتر ایمنی و مدیریت بحران

سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شود نشاید گرفتن به پیل

از نگاه مدیریتــی ،در ورزش های گروهی
مانند کوهنوردی همدلی مدیران و کارکنان
بیشتر می شود.
مهنــدس بربندمدیرعامل شــرکت توزیع برق
اســتان تهران با اعالم این مطلب گفت:شــرکت
توزیع برق استان تهران یک شرکت عملیاتی بوده
و ســامت جســمی و روحی همکاران در پیشبرد
اهداف شرکت موثر است.
وی افزود:تعصب ســازمانی یک مساله مهم در
انجام فعالیت هاســت که این تعصب سازمانی را از
طریق توسعه امر ورزش همگانی به دست آورده ایم.

بربند ادامه داد:دنیای کنونی پر از استرس های روحی
و روانی اســت و همکاران اجرایی که بر روی تیر کار
انجام می دهند،استرس و فشارهای روانی ممکن است
تبعات جبران ناپذیری برای آنها به دنبال داشته باشد
که توسعه ورزش به ســامت روح و روان همکاران
کمک شــایانی می کند.از این رو توسعه ورزش جزو
اهداف عملیاتی بوده و در تدوین برنامه اســتراتژیک
شرکت به این مهم توجه شده است.
درادامه مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی
ورزش وزارت نیرو در ســخنانی گفت :مهم ترین
ســرمایه هر سازمان منابع انســانی آن سازمان و

مهم ترین ســرمایه هر فرد سالمت وی است که
این مهم از طریق نهادینــه کردن ورزش و ایجاد
سالمت جسمی و روحی کارکنان به دست می آید.
وی افزود:در راســتای فرمایشــات مقام معظم
رهبری و تاکید وزیــر نیرو،نظام نامه ای با امضای
وزیر نیرو تهیه و ابالغ شــده که هدف آن اشــاعه
و توسعه ورزش همگانی اســت.تقویم ورزشی نیز
بر اساس شــرایط آب و هوایی و شرایط شرکت ها
تهیه و تدوین شد و بر این اساس شرکت ها میزبانی
مسابقات مختلف را برعهده گرفتند.
ادامه در صفحه 3

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان ورامین
با حضور مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی

با هدف بررسی راهکارهای اصالح الگوی
مصرف انرژی برق در ســطح شهرستان
ورامین ،جلســه ای با حضور فرماندار این
شهرســتان ،مدیرعامل سازمان بهره وری
انــرژی ،مدیر منطقه بــرق ورامین ،مدیر
دفتــر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان تهران و نماینده دفتر
مدیریت مصرف توانیر در محل فرمانداری
شهرستان ورامین برگزار شد.
محمدرضا یوســفی ،فرماندار ورامین با اشاره
به نامگذاری ســال  95به سال اقتصاد مقاومتی از
ســوی رهبر معظم انقالب ،اصالح الگوی مصرف
انــرژی را یکــی از مباحث محــوری در اقتصاد
مقاومتی دانســت و بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ
مصرف صحیح در بین اقشار مردم تأکید نمود.
یوسفی خواستار تشــکیل کارگروهی متشکل از
نمایندگان فرمانداری ،شــرکت توزیع نیروی برق و
ســازمان بهره وری انرژی گردید و افزود :مهمترین
وظیفه این کارگروه ارائه راهکارهای فرهنگی و ترویج
آنها در راستای بهبود الگوی مصرف انرژی است.

در ادامه این جلسه ســجادی ،مدیرعامل سابا
ضمن تشــریح آمارهای ارائه شده از سوی آژانس
بیــن المللی در بخش های مختلــف تصریح کرد:
مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران 3/3 ،برابر
متوســط جهانی است بنابراین نیاز است که در این
بخش فعالیت های جدی تری صورت گیرد.
وی گفــت :تعرفــه مصرف بــرق در بخش
کشــاورزی ،پائین ترین نرخ در کشــور محسوب
می شود که این مهم خود می تواند به یکی از عوامل

مصرف بی رویه انرژی تبدیل شود؛ همچنین عامل
مهم دیگر در این زمینه عــدم برخورداری بخش
کشاورزی از تکنولوژی مناسب است.
ســجادی افزود :طی ســال های اخیر با نصب
برچســب مصرف انرژی ،مردم از میــزان کارایی
لوازم خانگی به ویژه لــوازم برقی اطالع یافته اند
که این امر به مردم در زمینه انتخاب محصول برتر
یاری می رساند.
ادامه در صفحه 2

آوار شدن  11ســپتامپر گونه ساختمان
پالسکو نماد تجاری پایتخت را همه دیدیم
و وقایع آن را بــا صیانت تعقیب می نمائیم،
متاسف شدیم و نازک دالن ما هم گریستند،
در این بین افــراد از زاویه های گوناگون به
موضوع نگاه کرده و واقعه را تحلیل می کنند
این حقیر نیز بنــا به تجربه بیش از دو دهه
در بررسی موضوعات ایمنی به موضوع نگاه
ساده ای داشتم.
منطق مهندسی ایمنی هر حادثه یک منبع
بالقوه اطالعاتی محســوب می شود که باید
اطالعات آن برای اصالح نقص ها موشکافانه
استخراج شود این حادثه نیز مملو از امواجی از
بروز احساسات و عواطف ،صحنه های بسیار
زیبا ،صحنه های خیلی زشــت و ناخوشایند،
نقــاط قوت و ضعف مهندســی و مدیریتی،
آسیب های فردی و اجتماعی ،مصدوم شدن
سرمایه های کالن ،به چالش کشیدن ادعاها،
تصمیم گیری های معقول یا عجوالنه بود .در
منطق مهندســی ایمنی صنعتی در ارتباط با
وقوع حوادث دو رویکرد متفاوت وجود دارد:
رویکــرد فعال و موثر (  )Activeو رویکرد
انفعالی و واکنشی ( .)Passiveرویکرد اول
در واقع بر محور عقالنیت پیشگیرانه استوار
است و در رویکرد دوم ایمن سازی سیستم ها،
حاصل نتایج بررسی حوادث رخ داده خواهد
بود.
رویکرد دوم کــه در واقع شــبیه فرایند
پزشــکی قانونی است متاسفانه گرایش غالب
امروز کشــور ما در بخش وقایــع و حوادث
می باشــد .یعنی کالبد شــکافی مرده ها و لذا
نتایج آن هم معلوم است در این حادثه می توان
دو گونه متمایز از تحلیل هــا و گرایش های
احساسی و تحلیل های مبتنی بر عقل و منطق
را به خوبی مورد شناسایی قرار داد.
اما آتش نشانان:
تا به حال کمتر کسی در ایثارگری ،جان
برکفی و ســختی کار آتش نشانان تردیدی
به خود راه داده است هر چند کارگران خدوم
شــرکت های برق نیز در همین توصیفات
جای می گیرند.
ادامه در صفحه 3
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ادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای اداری
شهرستانورامین
با حضور مدیرعامل سازمان
بهرهوری انرژی

با حضور قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام شد

گرامیداشت جان فشانی و مجاهدت آتش نشانان حادثه پالسکو

■■ادامه از صفحه اول

مدیرعامل سابا در خاتمه سخنانش ضمن
تشریح طرح فهام ،از مسئولین برق شهرستان
ورامین خواســت که به عنوان نقطۀ شــروع
اجرای طرح های مدیریــت مصرف انرژی در
این شهرســتان نســبت تهیه برچسب انرژی
و نصب کنتورهای هوشــمند در ســاختمانها
مبادرت ورزند .مهندس منصوری مدیرمنطقه
برق ورامین در این نشســت با اشاره به سهم
 238میلیــون کیلووات ســاعتی مشــترکین
کشاورزی و صنایع وابسته و  3.3برابری سرانه
مصرف انرژی در ایران نســبت به جهان وبا
بیان قطبیت ورامین در بخش کشــاورزی در
سطح استان تهران ،خواستار مشارکت هر چه
بیشتر این بخش در طرح های تشویقی شرکت
توزیع نیروی برق اســتان تهــران و اصالح
سیستم آبرسانی و استفاده از سیستم های نوین
آبرسانی جهت افزایش هر چه بیشتر راندمان و
کاهش مصرف میزان انرژی برق شد.
افشین بهتوئی مدیر دفتر مدیریت مصرف
شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت:
به طور کلــی  5تا  6درصد تلفــات در بخش
فنی اســت و بیشترین میزان تلفات به استفاده
از برق غیرمجاز و دستکاری در کنتورهای برق
مربوط می شــود .مدیر دفتر مدیریت مصرف
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره
به موقعیت ویژه شهرســتان ورامین در بخش
کشاورزی و پایین بودن نرخ تعرفه برق در این
بخش تصریح کرد :همه ساله جهت مشارکت
مشترکین بخش کشاورزی و صنعتی در طرح
پیک سایی ،طرح های تشویقی و انگیزشی پیش
بینی می شود و با بهره گیری از ابزارهای متنوع
مانند :قبوض برق ،ارسال پیامک ،چاپ و نصب
بنر و ...اطالع رســانی الزم انجام می گیرد .وی
افزود :شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران
مصمم است تا میزان تلفات برق در شبکه توزیع
را به  10درصد کاهش دهد که برای دســتیابی
به این مهم نیازمند همکاری مردم و مسئوالن
اجرایی شهرستان ورامین است.

برگزاری جلسه ایمنی دی
ماه  95منطقه برق دماوند

طبــق روال هر ماه جلســه ایمنی دی ماه با
حضور نماینده دفتــر ایمنی ،مدیریت  ,معاونین ,
روسا  ,کارشناســان و کارگران حوزه بهره برداری
منطقه برق دماوند در کالس آموزشی این منطقه
برگزار شد .در ابتدای جلسه فیلم آموزشی در مورد
مراحل خاموشــی خط 20کیلولت و نحوه ایجاد
محل کار ایمن ،برای برقکاران نمایش داده شــد.
در ادامه مسئول ایمنی منطقه و نماینده دفتر ایمنی
شرکت در مورد حادثه فشارضعیف پیش آمده در
منطقه توضیحاتی را بیان کرده و و بر پایبندی به
5قانون طالیی تاکید کردند.

مقام مدیرعامــل و جمعی از مدیران
قائم ِ
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با
حضور در ایستگاه  24سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی و اهدای گل از جان فشانی
و مجاهدت آتش نشانان در گیر در حادثه
ساختمان پالسکو تجلیل کردند.
حسن شــاکری ،قائم مقام و معاون هماهنگی
شرکت ضمن ابراز همدردی با خانواده بزرگ آتش
نشــانی به ســبب حادثه ریزش ساختمان پالسکو
اظهارداشت :تع ّهد و مسئولیت پذیری آتش نشانان

عزیز حاضر در محل این حادثه ســتودنی است و
به حــق تنها می توان با معیار عشــق و ایمان آن
را سنجید.
در این دیدار که مدیر دفتر روابط عمومی ،مدیر
دفتر ایمنی و مدیریــت بحران ،مدیر دفتر خدمات
فنی و مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری نیز حضور
داشــتند ،رضا مجریانی ،رئیس ایســتگاه  ،24که
خود از نیروهای حاضر در اطفای حریق ساختمان
پالســکو بود به تشــریح عوامل مؤثر در به وجود
آمدن این حادثه پرداخت.

مجریانی با اشــاره به وضعیــت روحی و تأثر
شــدید همکارانش در آتش نشــانی شهر تهران،
حضور مردم و مســئوالن در ایســتگاه های آتش
نشــانی را موجب تســلّی و دلگرمی آتش نشانان
دانســت و از قائم مقام و نمایندگان شرکت توزیع
نیروی برق استان تهران قدردانی کرد.
یادآوری می شود ،ضمن ارائه آماری از امکانات
موجــود و قابلیت های کارکنان ،آمادگی شــرکت
برای همکاری در بحران هایی از این دست اعالم
شد.

حضور فعال همکاران برق کهریزک
در تامین برق مراسم تشییع پیکر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

باتوجه به حساســيت برگزاري مراسم از
كليه ظرفيت هــاي منطقه برق کهریزک به
منظور تامين برق پايدار استفاده شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی منطقــه برق
کهریزک،آیت اهلل اکبر هاشــمی رفسنجانی رئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام پــس از عمری
مجاهدت و تالش در مســیر آرمان های انقالب به
ملکوت اعلی پیوست.
با انتشــار خبر درگذشــت آیت اهلل هاشــمی
رفسنجانی و برگزاري مراسم تدفین در حرم مطهر

امام خمينــي(ره) ،جهت پايداري و افزايش قابليت
اطمينان سيستم برق رساني به محدوده فوق ،برق
کهریزک با برنامه ریزی های از پیش تعیین شــده
و هماهنگی با مرکز کنترل شــهدا بمنظور کنترل
و مانیتورینگ شــبکه ،كليه معایب فیدرهای تغذیه
کننده برق حرم مطهر،اصالح و سرویس روشنایی
را در اولويــت رفع اتفاقات قرار داده و با اختصاص
دو دســتگاه دیزل ژنراتور بمنظور رينگ با سيستم
برق مراســم و یک دستگاه باالبر و  5خودرو مانور
جهت رفع خاموشــي هاي احتمالي و برقرساني به

واحد هاي مستقر ،آمادگي كامل داشته است.
باتوجه به حساســيت مراسم و شرکت جمعی
کثیری از مردم و مقامات کشــوری و لشگری ،از
كليه ظرفيت پرســنل ،پيمانكاران ،ماشين آالت و
تجهيزات در كنترل پايداري شبكه استفاده گرديد،
پرســنل خدوم اين منطقه ،در روز مراسم تدفین با
اســتقرار اكيپ مانور و تعميرات از شب قبل ،جهت
جلوگيري از بروز هرگونه خاموشي خدمات شايسته
اي ارائه کردند ،به گونه ای که مراسم بدون هرگونه
خاموشي انجام و اجرا شد.

تجلیل از خواهران بسیجی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

همزمان با میالد با ســعادت پیامبر عظیم
الشان ،حضرت رســول اکرم (ص) و آغاز
هفته وحدت از بانوان بســیجی شــرکت
توزیع نیروی برق استان تهران تقدیر شد.
جعفری فرمانده بسیج خواهران پایگاه مرکزی
شرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران با اعالم
این خبر گفت :در مراســمی که با حضور مهندس
داود رحیمی فرماندهی بسیج و سرکار خانم غیاثی
مشــاور امور بانوان شــرکت و همچنین جمعی از
همکاران خواهر بســیجی ،از بانوان بســیجی که
دربرپایی هرچه با شــکوه ترشــدن مراسم اربعین،
سومین همایش بسیجیان شرکت و ممیزی شرکت
توانیــر با این پایگاه تعامل و همکاری داشــته اند
تقدیر بعمل آمد .وی افزود :به استناد حدیث از امام
رضا (ع) که فرمودند« :هر که در قبال خوبی کسی
تشــکر نکند از خدای عزوجل تشکر نکرده است»

وظیفه شناسی و تالش صادقانه شما همکاران قابل
تحسین و تقدیر است ،ضمن تبریک هفته وحدت
از زحمات و خدمات شایســته خواهران بسیجی در

مراسم هایی که به مناســبت های مختلف توسط
پایگاه مرکزی بسیج اجرا شده است،تقدیر و تشکر
شد.
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در نشست فرماندارشهریار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران:

بر ضرورت توجه به خدمات رسانی به شهروندان تأکید شد

دکتر ناجی فرماندار شهرستان شهریار در
نشست مشترک با مدیرعامل شرکت توزیع
برق استان تهران بر ضرورت توجه بیشتر
به خدمات رسانی به شهروندان شهرستان
شهریار تاکید کرد.
باحضور مهندس بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان تهران در فرمانداری شهرستان شهریار ،مسایل و
مشکالت توزیع برق منطقه شهرستان شهریار در نشست
مشترک با دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار
مورد بحث و بررســی قرار گرفت .بنا بر این گزارش در
این نشست گرجی بخشدار مرکزی شهریار و آریانفر مدیر
منطقه برق شهرستان شهریار نیز حضور داشتند.

■■ادامه از صفحه اول

در برخورد با موضوع ایمنی
پزشک قانونی نباشید

■■ادامه از صفحه اول

ورزش یک بازوی مدیریتی است

حسین زاده ادامه داد :خوشبختانه وزارت
نیرو در امر توســعه ورزش همگانی پیشقدم
بوده و تمام تالش ما نهادینه کردن فرهنگ
ورزش در بین کارکنان اســت که در نهایت
ســامت همــکاران را به دنبــال دارد که
می توانند در امر خدمت رسانی به مشترکین
صنعت آب و برق بهترین فعالیت را داشــته
باشــند .وی در تکمیــل صحبت های خود
گفت:آموزش صحیح اصول ورزشی در برنامه
کاری ورزش وزارت نیرو قرار گرفته است.

اخبار مناطق

مهنــدس علی اف دهــری مدیر روابط
عمومی و دبیر کمیته ورزش شــرکت گفت:
اگرنیروی انسانی از لحاظ جسم و روح سالم
نباشــد عملکرد کاری خوبی ندارد.لذا تاکید
موکدی اســت که از سوی مدیران ارشد به
طور مداوم در حال پیگیری است.
وی افزود:حضور معاونین و مدیران ارشد
در کمیته ورزش نشان دهنده اهمیت مقوله
ورزش در شرکت است .فعالیت های کمیته
ورزش و اقداماتی که انجام می شــود ،یک
ســری فعالیت های مشــخص و متمرکز و

یک نقشه راه براســاس اهداف استراتژیک
شــرکت اســت .دبیر کمیته ورزش شرکت
ادامه داد :شــرکت توزیع برق استان تهران
دارای فرهنگ هــا و خــرده فرهنگ های
متفاوتی اســت که کارکردن در این مناطق
رویکردها و عملکردهای متفاوتی را می طلبد
که نیازمند روحیه و جسم سالم است.
از این رو ورزش برای همه و درهمه جا
برای همکاران برنامه ریزی و دنبال می شود
تــا بهترین عملکــرد و خدمت رســانی در
مجموعه فعالیت های شرکت را داشته باشند.

جا دارد ضمن آرزوی غفران برای شهدای این صنف بزرگوار
در این حادثه و در ســایر ســوانح و قدردانی خالصانه از زحمات
هزاران آتش نشــان در سراسر کشــور ،قدردانی مادی و معنوی
شایســته و بایسته از زحمات این عزیزان در کانون توجه مردم و
مسئولین قرار گیرد .قدردانی مردم گوش سپردن به توصیه های
آنان و تالش در جهت کاهش حوادث آتش ســوزی و قدردانی
مسئولین شــامل جبران مادی بیشتر خدمات این عزیزان و قرار
دادن مشاغل آنان در رده کارهای سخت و زیان آور باشد.
■■معرفی یک اقدام کوچک توســط شرکت توزیع
نیروی برق استان تهران
با توجه به اینکه در تهــران عملیات اطفای حریق اماکن و
ابنیه ،برق گرفتگی یکی از ریســک های رایج و مهم برای آتش
نشــانان است .شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حمایت
از چاپ کتــاب مرجع "هندبوک ایمنی بــرق" که فصل  16آن
مختص ایمنی برق برای آتش نشــانان اختصاص یافته و ارسال
نسخه هایی از آن برای شرکت های برق گامی در جهت صیانت
از این سرمایه ها برداشته اســت و ضمن ٌا اخیرا با ارسال نامه ای
به مدیرعامل سازمان آتش نشــانی تهران آمادگی خود را برای
برگزاری یک دوره آموزشــی دو روزه به تعداد  100نفر در محل
سالن اجتماعات شرکت اعالم کرده است .کاری که می تواند به
صورت مشابه توسط سایر شرکت های توزیع برق انجام شود.

یـک فکـر ،یـک پیشنهـاد ،یـک راه حـل بهتـر
ردیف

پیشنهاد های مطرح شده

اصــاح کارت نصب در سیســتم بیلیارد و وارد
شــدن اطالعات مربوط متراژ کابل ســرویس
ومقطع کابل مورد نظر همراه با متراژ جمع آوری.

شریفه سادات نجفی

1

پیشنهاد دهنده

کهریزک

ردیف
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پیشنهاد های مطرح شده

منطقه

پیشنهاد دهنده

منطقه

تغييــر محل قرار گيري مقــره هاي راس تيري
جهت كاهش خاموشــي هاي حفاظتي گذرا به
دليل برخورد پرندگان.

مسلم حاجی مزدارانی

ورامین

2

مدیریــت مصــرف و صرفــه جویی انــرژی از
طریــق نصب تایمر روشــنایی بــرای نمازخانه
وسرویس های بهداشتی.

یزدان نجفی پازوکی

ستاد

8

ارائه نحوه طراحي و نظارت توسط شركت توزيع
جهت تامين برق مشتركين ولتاژ اوليه كه تامين
برق آنها بصورت فيــدر  20كيلوولت اختصاصي
تامين مي شود.

علی اکرم منصورکراتی

ستاد

3

تعییین اســتراتژی شرکت در راســتای اجرای
اقتصاد مقاومتی.

علیرضا احمدوند

پردیس

9

حذف بخش تقســيط بدهي مصارف غير مجاز
مناطق از سيســتم و يا مسدود شدن آن به دلیل
ســو اســتفاده های احتمالی فقط در حد رويت
سوابق قبلي باقي بمانند.

مهرداد سعیدی

ستاد

4

تفکیک زباله ها از یکدیگر و جداسازی زباله های
خشــک وتر از طریق تهیه سطل های مربوطه با
همکاری شهرداری مناطق.

پروانه پناهی

اسالم شهر

10

ایجــاد و امکان اعالم وثبــت اعمال معافيت در
اعالم شرايط جهت انشعابهايي كه نياز به اجراي
طرح دارند در سیستم بیلیارد.

مینا کمال زاده

اندیشه

5

تجدید نظر در ثبت کاالهای برگشــتی مستعمل
کــه بصــورت اســقاط در سیســتم جامع ثبت
می شوند.

حمیده برقی

کهریزک

11

ایجاد قابليت نوشــتاري در بخــش توضيحات
کارگروه مثــ ً
ا واحد امــور مهندســي از مبلغ
بســتانكاري و ثبت در كارگــروه در اين بخش
بتوان مطلب مورد نظر را نوشت.

شریفه سادات نجفی مقدم

کهریزک

6

ایجاد فرآیند گزارش ساز درسیستم جامع برخي
مواقع گزارش هايي مورد نياز مي باشــد كه در
گزارش هاي نوشــته شــده قبلي وجود نداشته
و فقط توســط موتور گزارش ســاز (Report
 )Generatorقابل اجرا مي باشد.

یحیی بخشعلی زاده

کهریزک

12

ايجــاد جدول جديدپلمپ با امــكان پردازش به
دلیل اینکــه در حال حاضرامكان تداخل در ثبت
پلمپ هاي نصبي توسط اپراتور ها مي باشد..

شهرام ذوالنورنیا

کهریزک
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مدیر منطقه برق شهریار:

روند فعالیت ها از روزمرگی خارج شده
و به سوی برنامه ریزی پیش می رود

تجمیع کنتورها ،نصــب MOFها ،پیگیری
کنتورهــای قرائــت نشــده ،جمــع آوری
انشــعاب های غیرمجاز ،نصــب کنتورهای
موردنیاز مشترکین از جمله فعالیت های ارزنده
همکاران برق شهریار در زمینه است.
مهندس محمد آریان فر مدیر منطقه برق شهریار
گفت :شهرستان شهریار با  750هزار نفر جمعیت320 ،
کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای  7شهرداری مستقل
و  5امام جمعه اســت که زیر مجموعــه فرمانداری
شهرستان در حال فعالیت هستند.
این شهرســتان به لحاظ تعداد زیــاد جمعیت و
تراکــم کاری ،منطقه برق را تحت الشــعاع قرار داده
اســت ،به گونه ای که در شهریورماه  93حجم باالیی
از تلفات و در حــدود  26/9درصد و در زمینه وصول
مطالبات نیز در حدود  80درصد بوده است که با توجه
به پی گیری های انجام شده و اقدامات صورت گرفته
وضعیت بهبود پیدا کرده است که خوشبختانه تلفات
به  18درصد رسیده و برنامه ریزی شده به  15درصد
برسد و وصول مطالبات نیز در حدود  91درصد است.
وی افــزود :بعد از بهبود تلفــات با مقوله وصول
مطالبات روبه رو می شــویم ،چون تعــداد زیادی از
کنتورها در بازه زمانی طوالنی قرائت نشــده بودند و
مبالغ تعیین شــده برای پرداخــت ،رقم قابل توجهی
می شود و با توجه به مهاجر پذیر بودن این شهرستان
و عدم تمکن مالی بســیاری از مشترکان در پرداخت
قبض مصرفــی ،وصول مطالبات دچــار چالش های
جدی می شــود .ولی با همه این مسایل ،همان طور
که پیش از این عنوان شــد ،وصول مطالبات در حال

حاضر به  91درصد رســیده است .آریان فر ادامه داد:
در بحث بهره برداری نیز با توجه به قدمت منطقه برق
شهریار و وجود شبکه های فرسوده و پست های پربار
و فرســوده و همین طور تراکم باالی جمعیتی ،انجام
فعالیت ها دقت و تالش بیشتری را می طلبد ،در عین
حال اینکه اکثر شهرســتان های اطراف از پست 63
کیلوولت مستقر در شهریار تغذیه می کنند.
در این زمینه اولویت بندی الزم انجام شــده و در
حال اصالح خروجی های  63کیلوولت هستیم .اخیراً
 5پیمانکار جدید به پیمانکاران منطقه اضافه شده که
الزم اســت با صرف اعتبارات ویژه ،شرایط را به حد
مطلوب برسانیم .همچنین تمرکز زدایی فعالیت ها از
اداره برق شهریار و واگذاری آنها به ادارات برق جدید
در صباشهر و باغستان از برنامه های پیش بینی شده
برای دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت است.
مدیر منطقه برق شــهریار ادامــه داد :با توجه به
اینکه بافت این شهرســتان به صــورت کوچه باغ و
باغ ویالســت ،با ساخت و ســازهای غیرمجاز بسیار
زیــادی روبه رو هســتیم که با توجه بــه قانون منع
واگذاری انشــعاب به اراضی کشــاورزی (ماده  ،)8با
محدودیت های شــدید واگذاری انشــعاب رو به رو
هستیم .همچنین با توجه به اینکه شهرک صنعتی در
شهریار وجود ندارد ،بافت صنعتی ،مسکونی و ویالیی
به صــورت مختلط و درهم تنیده اســت که در کنار
ساخت و سازهای غیرمجاز با ساخت سوله ها و مراکز
صنعتی نیز رو به رو هســتیم و برنامه ریزی شده که
با افزایش اکیپ های غیرمجاز ،غیرمجازهای مشهود
شناســایی و تســت کنتورها نیز انجام شود که نتایج
بسیار مطلوبی به دست آمده است.
به عنوان نمونه می توان به این مورد اشــاره کرد
که یک مورد اختالف بین جریان مصرفی مشــترک
و آمپراژ ترانس وجود داشــت که بعــد از پی گیری
همکاران ،مشــاهده شد در مســیر کابل سرویس از
کنتور تا پای ترانس اقــدام به نصب مفصل بر روی
کابل ورودی شده بود که جریان بسیار باالیی از طریق

این مفصل مورد اســتفاده قرار می گرفت به گونه ای
که این کار توســط مشــترک در حدود  9سال انجام
شده اســت .آریان فر در خصوص فعالیت های انجام
گرفته در بخش ایمنی نیز گفت :با توجه به گستردگی
منطقه تعداد عملیاتی که همــکاران انجام می دهند
بســیار زیاد است و  13اکیپ عملیات بهره برداری در
طــول روز فعالیت می کنند و این مهم نیازمند رعایت
نکات و اصول دقیق ایمنی است که در این خصوص
بازدیدهای مستمر انجام می شود و لوازم و تجهیزات
الزم ایمنی تهیه شده و ایمنی به صورت یک فعالیت
سیستمی در حال انجام است و آموزش های ماهانه نیز
در این ارتباط انجام می شود.

وی عدم آشنایی شــهروندان به مسایل ایمنی و
حریم شبکه را از معضالت عمده عنوان کرد و گفت:
منطقه تالش خود را در جهت باال بردن سطح آگاهی
کارگران ساختمانی با ارایه آموزش و نصب بنر انجام
داده است ولی اطالع رسانی در سطح عمومی نیاز به
برنامه های آموزشی از طریق صدا و سیما است که باید
مورد توجه قرار گیرد.
مدیر منطقه برق شهریار ادامه داد :در بحث اقتصاد
مقاومتی سیاست گذاری هایی از سوی شرکت صورت
گرفت که خوشبختانه عملکرد منطقه در بحث کاهش
تلفات ،پیک سایی ،بهبود ضریب بار و ...از پیش بینی
انجام شده ،جلوتر است.

اجرای طرح های اصالح و بهینه ،جزو اولویت های یک من
منطقه برق شهریار شامل  7شهرداری شامل:
شهریار،شاهدشــهر ،وحیدیه،صباشــهر،
باغستان ،رزکان و فردوسیه است به طوری
که هریک دارای دســتگاه خدمات رسانی
مستقل هستند که همین مساله تعدد ارگان ها
مشکالت فراوانی را دراخذ مجوزهای الزم
برای کارپیمانکاران منطقه ایجادکرده است.
مهنــدس شــهرام جعفرنژاد معاون مهندســی
برق شــهریارگفت :ازمعضالت منطقه برق شهریار
می توان به فرســودگی شــبکه های فشار ضعیف
وفشارمتوســط موجود اشاره کرد که حل آن اجرای
طرح های اصالح و بهینــه راجزواولویت های یک
منطقه قرارداده است.
دیگرمشــکلی که درمنطقه با آن روبروهستیم
عبــور قســمتی از فیدرهای موجود از مســیرهای

پردرخت اســت که نیاز به شــاخه زنی های مکرر و
روکش دارکردن شبکه موجود راباعث شده است.
دراین راســتا طرح هایی انجام شــده وتعدادی
نیزدردست اجرا داریم.
عالوه برمشــجربودن منطقه مساله بادخیزبودن
رانیزمی توان اضافه کرد که باتوجه به تعداد درختان
موجود درطول شــبکه این مســاله حادتر می شود
وباعث باالرفتن میزان انرژی توزیع نشده می شود.
ازجملــه فیدرهای پرعارضه می تــوان به فیدر
فــرارت و پیچک که درســال 94پیک باری معادل
280و290آمپر را داشــتند ،اشــاره کرد .که عالوه
برمسائل ذکرشــده باالمی بایست رشد بار دو فیدر
مذکور نیز لحاظ می شد .وی افزود :پس دراواخرسال
94باهدف تعدیل بــار 2فیدرمذکور وکاهش انرژی
توزیع نشــده ،دو فیدر جدید از پســت  63کیلوولت

پرنــدک (فیدرنیروهــای 3و )4از داخــل محدوده
برق منطقه رباط کریم به طول  8کیلومتر بامســیر
جدیدی بدون عارضه احداث شد و در پیک بارسال
 95به بهره برداری رســید این طــرح از جمله مهم
ترین پروژه های انجام شــده دراین منطقه اســت
که درصورت عدم انجــام آن باتوجه به ازمدارخارج
شدن وپست ســلطان آباد و انتقال باربرروی پست
باطری سازی منطقه دچار شرایط بحرانی می شد.
منطقــه بــرق شــهریار از لحاظ حجــم ریالی
طرح های کلید دردســت رتبه یــک را دربین تمام
مناطق برق شرکت توزیع برق استان تهران داراست
و درســال جاری  12شــرکت پیمانکاری درمنطقه
درحال فعالیت بوده وهســتند که تعــدادی از آنها
دارای قرارداد انتقالی ازسال 94هستند.
جعفــر نژاد ادامه داد :ازعمــده فعالیت های این
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معاونت خدمات مشترکین برق شهریار:

تالش در جهت ارایه خدمات مطلوب به مشترکین
در راستای اهداف استراتژیک شرکت

تالش ما بر این اســت که در راستای خط
مشــی شــرکت و رعایت اصول اداری و
بخشــنامه ها با امکانات موجــود بهترین
خدمات را به مشترکین ارا ئه دهیم.
محمدحســین حمــزه لویی معاونــت خدمات
مشــترکین برق شــهریار در گفت و گویی اظهار
داشــت :با توجه به پراکندگی و وســعت منطقه،
ترکیــب مشــترکین نیز متفــاوت بــوده و تعداد
مشترکین این شهرستان ،بالغ بر  197897مشترک
شامل  3266دیماندی و  194631عادی است که
از این میزان بیش از  153هزار مشــترک خانگی،
یک هزار و  840مشــترک صنعتــی ،یازده هزار و
 201مشــترک عمومی 963 ،اشــتراک کشاورزی
و  29هزار و  517مشــترک سایر مصارف هستند.

تعداد  741مشــترک عمومی مربــوط به ادارات و
سازمان ها اســت که بخش زیادی از مانده بدهی
منطقه را شــامل می شــوند .وی افزود :درراستای
کاهش تلفات نســبت به نصب  79دستگاه کنتور
روشنای جهت پســت های فاقد لوازم اندازه گیری
اقدام که تعداد کنتورهای روشــنایی معابر موجود
بالغ بر  950فقره است.
پیش از این شهرستان شهریار به عنوان قطب
کشــاورزی منطقه به حســاب می آمده است و در
حال حاضر تبدیل زمین های کشاورزی به کاربری
مســکونی و ...و عدم ارائه مــدارک معتبر جهت
امکان واگذاری انشعاب برق به منظور رعایت ماده
 8و اســتفاده غیر مجاز از برق ضمن تضییع بیت
المال و منابع ملی ،بخش عظیمی از توان همکاران

صرف جمع آوری و مقابله با مصارف غیرمجاز برق
می گردد ،که ســازمان های دیگــر باید با عملکرد
صحیــح این بار مضاعــف را از دوش صنعت برق
و خدمــات مشــترکین منطقه بردارنــد .در ادامه
تالشهای صورت گرفته از ابتدای سال ،در ماه های
اخیر با اجــرای طرح جهادی جمعــا تعداد 7167
دستگاه کنتور مشکل دار تعویض و  1500انشعاب
غیر مجاز جمــع آوری که حدود  30درصد آنها به
گونه ای به انشــعاب مجاز تبدیل شد که توانستیم
بیش از  65/5میلیون کیلوات ساعت ذخیره انرژی
با مبلغی بالغ بر  63میلیارد ریال داشته باشیم.
در همیــن راســتا ،به منظور محاســبه میزان
انرژی تلف شده در محدوده هایی که بعلت رعایت
ماده  8امکان واگذاری انشــعاب وجود ندارد تعداد
 84دستگاه کنتور مرجع روی شبکه فشار ضعیف و
 4مورد  MOFبه عنوان کنتور مرجع روی شبکه
 20کیلوولت در نقاط بســیار آلوده نصب شده اند
که با بررســی اولیه بعمل آمــده تفاوت انرژی که
هدر می رفته قابل توجه بوده اســت به طوری که
یکی از MOFهای نصب شده بیش از  7میلیون
کیلووات ساعت تفاوت مصرف را نشان می دهد به
نظر می رسد کنتورهای مرجع نصب شده بصورت
ســاالنه بیش از  28میلیون کیلووات ساعت انرژی
هدر رفته را محاسبه نمایند که میزان قابل توجهی
می باشد.
معاون خدمات مشــترکین شــهریار ادامه داد:

ضمن به روز نمودن نصب انشــعابات واگذار شده،
در بخش تشخیص نیز اقدامات خوبی جهت قرائت
کنتورهایــی بیش از  3دوره قرائت نشــده صورت
گرفته لذا در حال حاضر  99/5درصد اشــتراکهای
دیمانــدی و بیش از  97درصد اشــتراک ها عادی
قرائــت می شــود و می توان گفت ،با مشــترکین
محدودی مواجه هســتیم که امکان قرائت کنتور
آنها وجود ندارد یا دربســته هســتند گرچه شفاف
سازی در این زمینه نیز ادامه دارد .ضمنا در راستای
تکریم ارباب رجوع نســبت به ســاماندهی سالن
خدمات مشترکین و نصب تابلو های اطالع رساانی
اقدام گردیده.
حمزه لویی در پایان گفــت :با توجه به برنامه
ریزی صــورت گرفته ،برای بهبود هرچه بیشــتر
شــاخص ها و ارائــه خدمات مناســب تــر به به
مشترکین و ارباب رجوع تالش ادامه دارد.

معاون بهره برداری برق شهریار:

بهره برداری منطقه شهریار نیازمند
اعتبارات ویژه است

نطقه است

منطقه درباره زمانی ســال های  93تا  95به شــرح
ذیل می باشد:
 احداث  115کیلومتر شــبکه فشــار متوسطهوائی  -احداث  17کیلومتر شــبکه فشارمتوســط
زمینــی  -احــداث  50کیلومتر کابــل خود نگهدار
فشــار ضعیف و نصب و تجهیز  530دستگاه ترانس
هوائی (آمار برمبنای طرح های تحویل و تحول شده
می باشد) شــامل احداث  6فیدر جدید از پست های
باطری سازی و ساتکاپ و اصالح و بهینه قسمتی از
شبکه های پر عارضه منطقه برق شهریار
 درحال اجرا بودن طــرح اصالح و بهینه پنجفیدر خروجی پست  63شهریار قدیم با رقمی بالغ بر
سیصد میلیون تومان
 کاهش تلفات شــبکه منطقه از  26/9درسال93به  18درصد درسال 95

منطقه شــهریار ،منطقه وسیع و مشجری
اســت که ســاالنه باید در حدود  25هزار
اصله شاخه زنی انجام شود.
مهنــدس منوچهــر خســروی یکتــا معاون
بهره بــرداری منطقه برق شــهریار بــا اعالم این
مطلب گفت :راهکاری کــه در این زمینه انتخاب
کرده ایم استفاده از سیم های روکش دار است.
وی ادامــه داد :منطقه شــهریار دارای 1200
کیلومتر شــبکه  20کیلوولت وتقریبا 1300کیلومتر
شبکه فشار ضعیف 4 ،هزار پست زمینی و هوایی،
 7پست  63کیلوولت و  63فیدر است.
از تعداد  7پســت  63کیلوولت 3 ،پست متعلق
به شــهریار و مابقی با مناطق هم جوار مشــترک
است .همچنین از تعداد  63فیدر 10 ،فیدر مشترک
و مابقی به منطقه شــهریار اختصاص دارد .یکی از
معضالت عمده در ســال های اخیر وجود  12فیدر
پربار بــاالی  250آمپر بود که بــا پی گیری های
انجام شــده به  8فیدر رسیده و بار فیدرها کاهش
پیدا کرده است .با احداث  8کیلومترشبکه دو مداره

 20کیلوولت از مناطق هم جوار نیز توانستیم  4تا از
فیدرهای پربار را کاهش دهیم .پروژه های دیگری
هم در حال اجراســت که می توان به احداث شبکه
 20کیلوولــت با کابل خودنگهــدار در جاده تهران
اشــاره کرد که  80درصد کار اجرا شده و به زودی
تعداد  4فیدر جدید بارگذاری خواهد شد.
خســروی افزود :در ســال اول بــه علت نبود
اطالعــات وزمان بر بودن جذب اعتبار ،ممکن بود
پست ها پر بار به دلیل پرباری را از دست بدهیم به
همین دلیل با برگزاری جلسات تجزیه و تحلیل بار
پستها و بارگیری روزانه نقاط ضعف مشخص شد و
اکیپ اجرایی عصر همان روز در جهت کاهش بار
اقدام می کردند در ســال دوم خوشبختانه با برنامه
ریزی و مشــخص کردن نقاط ضعف درخواســت
طرح و نصب پســت خوشبختانه توانستیم تابستان
را بدون از دست دادن پستی طی کنیم.
معاون بهره برداری برق شهریار ادامه داد :بعد
از پایان همکاری با سیمدار در پایان سال  ،93مقرر
شــد همکاران بهره برداری فعالیت های مربوطه را
انجام دهند به همین دلیل در حدود  72نفر پرسنل
شرکتی وارد منطقه شدند ،با توجه به اینکه از تجربه
کافی برخوردار نبودند مشــکالتی در زمینه رعایت
اصول ایمنی و تجربه کاری وعدم وجود لوازم مورد
نیاز کافی با تالش مدیریت منطقه ورئیسان ادارات
درامر آموزش ،خوشــبختانه حادثه ای نداشتیم و به

تدریج این همــکاران نیز تجربیات و تبحر الزم را
کسب کردند .یکی از معضالت دیگر ،پس از رفتن
سیمدار ،نبود ماشــین آالت بود که خوشبختانه با
حمایت های شرکت ماشین های حوادث و تعمیرات
تهیه و در اختیار منطقه قرار گرفت.
هم اکنون با برنامه ریزی در خصوص برداشت
شــبکه و pmطرحهــای مورد نیــاز در خصوص
اصــاح وبهینــه آمــاده ودر دفاعیــه  96مطرح
ودرخواســت اعتبار الزم شــده انشاهلل در سال 96
شــاهد تحولی بزرگ در شــبکه های منطقه برق
شهریار باشیم.
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ادامه مطلب

اجرای آموزش ایمنی در مدارس چهاردانگه

جلسه ایمنی دی ماه برق
اندیشه برگزار شد

مطابق روال هر ماهه ،جلســه ایمنی دی
ماه اندیشــه با حضور مدیر ،معاونین و پرسنل
بهره برداری در ســالن جلســات منطقه برق
اندیشــه ،برگزار شــد .در ابتدای این جلســه،
قبل از ارائه موضوع جلســه ایمنی با توجه به
آموزش های صورت پذیرفته در زمینه آموزش
مقرر شد در جلســه ایمنی آتی ،قبل از شروع
جلســه آزمون کتبی از پرسنل بهره برداری در
جهت ارتقای سطح دانش ایمنی و فنی عملیاتی
پرسنل توسط مسئول ایمنی صورت پذیرد .پس
از آن توضیحاتی در زمینه ارزیابی ریسک قبل،
حین و بعد از انجام کار و نصب عالئم هشــدار
دهنده و قفل ایمنی توضیحات الزم ارائه و پس
از آمادگــی ذهنی افراد فیلــم مربوط به پکیج
ماهانه ارایه و توسط پرسنل موضوع به چالش
کشیده شد .سپس توسط معاون بهره برداری و
مسئول ایمنی در زمینه نول برقداری شبکه ها
که بدلیل سهل انگاری احتمال بروز حادثه را دو
چندان می کند،توضیحات و دستورالعمل هایی
ارائه و تکمیل شــد .همچنین نقاط ریسک و
خطر ماه گذشته (آذرماه) و همچنین جدیت در
ارائه نقاط ریسک و برطرف کردن آن ارائه شد.
در پایان جلسه ،امید زنده دل به عنوان برقکار
ایمن معرفی و از وی قدردانی شد.

آموزش ایمنی برق
در مدارس شهر اندیشه
انجام شد

با توجــه به لــزوم آمــوزش ایمنی به
شهروندان و طی نامه ارسالی از دفتر ایمنی و
مدیریت بحران شرکت ،با هماهنگی آموزش
و پرورش شــهر اندیشــه ،مهراجی مسئول
ایمنی ،رفعت نژاد مسئول  PMو رمضانپور
مســئول روابط عمومی منطقه برق اندیشه،
با حضور در مدارس ســطح شهر ،با پخش
تراکت هــای ایمنی ،نــکات ایمنی در مورد
جلوگیری از خطرات احتمالی برق گرفتگی
و اســتفاده بهینه از انرژی الکتریکی را برای
دانش آموزان مختلــف بیان کردند .یکی از
نکات مهــم در این آمــوزش تاکید بر این
نکته بود که در مواقع اضطراری،حوادث برق
گرفتگی یا برخورد وسایل بازی با تاسیسات
برق با شماره ( 121سامانه فوریت های برق)
تماس گرفته و موضوع را بطور کامل اطالع
دهند تا در اسرع وقت مامورین اداره برق در
محل حاضر شــده و با رعایت نکات ایمنی
مشکل بوجود آمده را برطرف کنند.

اخبار مناطق

کاهش چشمگیر
خاموشی های فشار متوسط
برق دماوند

توســط همکاران منطقه برق چهاردانگه،
آمــوزش ایمنی در برخــی از مدارس این
شهرستان اجرایی شد.
پیــرو برنامه زمــان بندی آمــوزش ایمنی در
مدارس توســط امــور برق چهاردانگــه ،مهندس
ورمزیار و مهندس اســداله پور با حضور در مدرسه

سردار جنگل ،به آموزش ایمنی پرداختند.
هدف از این آموزش آشناســازی دانش آموزان
با خطرات و ریسک های پیرامون شبکه های توزیع
برق است .در این برنامه جوایزی به دانش آموزان
پاســخ گو به ســئواالت ایمنی داده شد .همچنین
توزیع بروشورهایی در این خصوص نیز انجام شد.

طی ســه ماهی پاییز سال  95با همت
همــکاران بهره برداری و حــوادث منطقه
برق دماوند 50 ،درصد تعداد خاموشی های
فشار متوسط نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته کاهش داشته است.
مهندس فرهادی رئیــس اداره حوادث
این منطقه گفت :بــا تالش همکاران اداره
حــوادث و تعمیرات میانگیــن مدت زمان
رفع خاموشــی های فشــار متوسط کاهش
چشــمگیری نســبت به مدت مشــابه در
سال گذشــته داشته اســت.همچنین تعداد
و میانگین رفع خاموشــی های فشارضعیف
بیش از  5درصد کاهش یافته اســت.همین
امر باعث افزایش سطح رضایت مندی مردم
منطقه شده است.

مدیرمنطقه برق رباط کریم:

مسئول مدیریت زمان خاموشی برق مشترکان،
اپراتورهای حوادث می باشند

نشســت مدیریت زمان خاموشــی برق
در منطقــه برق ربــاط کریــم برگزار و
هماهنگی هــای الزم در خصوص کاهش
بیشتر زمان خاموشی برق انجام شد.
مهندس حســینی مدیــر منطقه بــرق رباط
کریم گفت :مســئول مدیریت زمان خاموشی برق
مشــترکان اپراتورهــای حوادث هســتند ودر این
زمینه الزم است اپراتور ها که پاسخگوی مراجعین
هستند تمام تالش خود را در جهت ارتقای آگاهی
واشراف به اطالعات علمی،جغرافیایی وفنی انجام
دهند .سپس وی تاکید کرد :خاموشی های طوالنی
ومعیوب شــدن تجهیزات اصلی شبکه برق باید در
اسرع وقت به مدیریت،معاونت ورئیس فوریت های
برق منطقه گزارش شــود .حســینی افزود :هنگام

انجام ماموریت توســط گروه هــای اجرائی نکات
ایمنی مرتبط با کار ،توســط اپراتورها باید گوشزد
شود و ضمن رعایت نظم کاری ازحضورغیرضروری
همــکاران اجرائــی دردفتراپراتورحوادث جلوگیری
شود .درادامه،مهندس میرزایی رئیس فوریتهای برق
منطقه نیز برطرف کردن خاموشــی های مشترکان
در اســرع وقت را یادآوری کرد .سپس از اپراتورها
خواست گزارش مشکالت وخاموشی های شبکه به
مسئول کشیک به سرعت ارائه شود و از افراد فاقد
صالحیت در ماموریت های گروه حوادث اســتفاده
نشــود .درپایان مهندس کاظمــی معاونت خدمات
مشــترکین منطقه به بیان شــرح وظایف مامورین
بازرســی پرداخت و خواستار ارائه دقیق گزارشها به
خدمات مشترکین شد .

تجلیل از امام جماعت منطقه برق ورامین

بنا به گــزارش روابط عمومي منطقه برق ورامين
درمراســمي كه همزمان با ميالد امام حسن عسكري
درمحل نمازخانه منطقه برق ورامين برگزار شده بود ،از
حجه االسالم و المسلمين فدايي امام جماعت منطقه
به دلیل زحمات ارزنــده وی در برگزاری و اقامه نماز
جماعت،تفســیر قرآن و بزرگداشت آیین های ملی و
مذهبی با اهدا لوح تقدير و هديه قدرداني شد .مهندس
منصوري مدیرمنطقه برق ورامین برگزاري منظم نماز
جماعت ،مراسم هفتگي زيارت عاشورا و برگزاري ساير
مناســبت هاي ديني و مذهبي را عامل اساسي تعالي
روح پرسنل برشمرد که بی شک نقش اساسی در تبلور

اهداف شرکت خواهد داشت و از زحمات فرمانده پايگاه
بسيج و امام جماعت منطقه قدرداني کرد.

شاخه زنی و هرس  7500اصله
درخت در منطقه برق ورامین

بنا به گــزارش روابــط عمومي منطقه
برق ورامين ،مهندس مسلم حاجي مزداراني
معاون بهره برداري برق ورامين در سخناني از
هرس  7500اصله درخت دراين منطقه تنها
ظرف مدت  40روز خبرداد كه اين اقدام يك
ركورد در سطح شركت محسوب مي شود.
وی افــزود :با عنايت بــه برنامه ريزي
مــدون صورت گرفتــه  5000اصله درخت
اوليه تنها ظــرف مدت  28روز از شــروع
عمليــات مورد هــرس قرار گرفتــه كه با
مجوز صادره از ســوي قائم مقام شــركت
 2500اصله درخت ديگــر نيز ظرف مدت
 12روز مــورد هرس قرار گرفت .وی اظهار
داشــت:امیدواریم با اين اقدام شاهد كاهش
نرخ خاموشي هاي گذرا دراثر برخورد شاخه
هاي درختان مزاحم به شبكه باشيم

بارش شدید برف وباران
به شبکه های هوایی برق
لواسانات آسیب زد

بارش شدید برف در روزسه شنبه  7دی
ماه  95درنقاط مختلف منطقه برق لواسانات
(بخش های لواسان بزرگ ،لواسان کوچک،
رودبار قصران) باعث شکســتن درختان ،به
هم تابیدن شــبکه هوایی ،ریزش بهمن و
مسدود شدن راه ها شد.
مهندس شــریعتی مدیــر منطقه برق
لواســانات گفت :با فراخوان ،کلیه نیروها در
سطح منطقه وتقسیم بندی کارها براساس
چارت بحران ،کلیه خاموشــی ها مدیریت و
برطرف شد .وی افزود :بیشترین بارش برف
در رودبار قصران  -لواسان بزرگ اتفاق افتاد
و با  48ســاعت کار بی وقفه شبکه برقدار و
نرمال شد.
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پایه20کیلوولت خط پایان
کورس شبانه دو خودرو
در رودهن

بنابرگــزارش منطقه بــرق رودهن ،در
ســاعت  ،23چهاردهم دی مــاه دو خودرو
درخیابان شــریعتی رودهن درحال کورس
بودند که یکی از آنها بــا پایه  20کیلوولت
منطقه برخورد کرد.
این حادثــه در اثر ســرعت زیاد و بی
احتیاطی راننــده به وجود آمــده و موجب
شکســتگی پایه بــرق  20کیلوولت شــد
ومجروحان به بیمارستان منتقل شدند.
اکیــپ حوادث و تعمیــرات منطقه برق
رودهن بالفاصله در محل حاضر شــده و از
دقایق ابتدایــی حادثه اقدام به تعویض پایه
مذکور ونرمال کردن شبکه کردند.

شبکه روشنایی کلیه
روستاهای منطقه برق
خاوران سرویس شد

طــی یک برنامه ریــزی از پیش تعیین
شده ،شبکه روشنایی کلیه روستاهای منطقه
برق خــاوران طی مدت یکماه ســرویس
گردید.
مهندس حمیــدی مدیــر منطقه برق
خاوران گفت :در حال حاضر سطح روشنایی
در کلیه روستاهای منطقه باالی  95درصد
است.
وی همچنیــن افزود :بــه دلیل کیفیت
پایین المپ های ســدیم و معیوب شــدن
زودهنگام آنها ،منطقه با چالش های زیادی
مواجهه بوده که با درایت مسئولین شرکت
این مشکل نیز در حال رفع شدن می باشد.

عدم رعایت ایمنی و فاصله مجاز تا شبکه  20کیلوولت
برق گرفتگی دو تن از کارگران ساختمانی را به دنبال داشت

در تاریخ هشــتم دیماه  1395در شهرک وایین
شــهریار دوتن از کارگران تبعه افغانستان در حین
انجام کار داربســت بندی و قراردادن لوله داربست،
در حریم شــبکه  20کیلوولت قــرار گرفته و دچار
شوک الکتریکی می شوند ،به طوری که فرد سقوط
کرده و دچار آسیب شدیدی می شود و درحال حاضر
در بیمارســتان تحت درمان می باشد .حال عمومی
شــخص دیگر بهتر می باشد .علت این حادثه دقت
نکردن به فاصله ســاختمان با شبکه  20کیلوولت و
عدم رعایت ایمنی از سوی این افراد بوده است.

جلسه ایمنی دیماه  95در منطقه برق لواسانات

در ابتــدای جلســه ،مهندس شــریعتی مدیر
منطقه ،درخصوص ایمنی و کار تیمی مطالبی ارائه
و به همکاران نیز نقاط پرخطر و حساســیت نسبت
به آن تاکید کرد.
ســپس مهندس کفیلی معــاون بهره برداری
درخصوص ایمنــی و اهمیت پر کردن فرم کنترل
عملیــات و مقــررات روزانــه ونیز چک لیســت
گروه های اجرایی توســط اکیپ هــا توضیحاتی را
بیان کرد.
در ادامه ،حقیری مسئول ایمنی منطقه گزارشی
از عملکردایمنــی منطقــه در دی مــاه ،وضعیت

بازدید های ایمنی توســط ناظریــن ایمنی منطقه
در ماه قبل و نیز فصل تابســتان ،نقاط خطر و…
همچنین درخصوص ایمنی پیمانکاران (سرمایه ای
و آژانس منطقه) مطالبی مطرح کرد.
در ادامه پکیج دفتر ایمنی ارائه و ســواالتی از
همکاران حاضر در جلســه پرسیده و با طرح سوال
چالش فکری بین همکاران ایجاد شد.
درپایان جلسه به ایمن کارنمونه منطقه حسین
زین آبادی و همچنین مجتبی طیبی و علی عباسی
که به ســواالت مطرح شــده در جلسه بیشترین و
کامل ترین پاسخ را داده بودند جوایزی اهدا شد.

کسب مقام سومی منطقه برق پیشوا
در مسابقات جام وحدت ادارات شهرستان پیشوا

قدرداني
حســین افراز مدیــر کل دفتر مرکزی
حراســت توانیر با ارســال لوح تقدیری از
مهندس کاظم دهقان پور مدیر دفتر حراست
و امور محرمانه شرکت ،به دلیل حضور فعال
و همکاری وی در جشنواره حراست دستگاه
ها ،قدردانی کرد.
سرتیپ ستاد کیومرث حیدری فرمانده
نیروی زمینــی ارتش جمهوری اســامی
ایــران ،با ارســال لوح تقدیــری مهندس
علی شــهبازی مدیر منطقه برق کهریزک،
از همــکاری و تالش هــای ارزنده وی در
برگزاری هر چه باشــکوه تر مراسم رژه 31
شهریور  ،95قدردانی کرد.
محمــد حیدری بخشــدار جوادآباد و
محمد تقی عرب ســاالری رئیس شورای
اسالمی روستای سلمان آباد با ارسال لوح
تقدیری از مهندس مسلم حاجی مزدارانی
معاون بهره برداری بــرق ورامین به دلیل
تعهد ،مسئولیت و تالش های ارزنده وی و
همکاران واحد روشنایی در رفع مشکالت
روشــنایی معابــر روســتای ســلمان آباد
قدردانی کرد.
جمعی از اهالــی و خانواده های معظم
شهدا ســاکن در شهرک بابا سلمان شهریار
با ارسال نامه ای به معاونت بازرسی وزارت
نیرو ،از زحمات مدیر و همکاران منطقه برق
شهریار در رفع مشکل روشنایی خیابان های
شــورای اسالمی و شهید محمدرضا کلهر و
خیابان های هم جوار شهرک بابا سلمان این
شهرستان قدردانی کردند.

قدردانی مدیرعامل توانیر
از عملکرد دیسپاچینگ شرکت

انتصابات
با صدور حکمی از ســوی مهندی آرش
کردی مدیر عامل شــرکت توانیر ،مهندس
سیدعلی بربند مدیر عامل شرکت به عنوان
رئیس کمیته تحقیقات شــرکت توزیع برق
استان تهران منصوب شد.
بــا صــدور حکمی از ســوی مهندس
بربنــد مدیر عامل شــرکت ،مهندس کاظم
دهقان پور مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
شرکت ،به عنوان عضو کمیته ورزش شرکت
منصوب شد.
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مسابقات فوتسال ادارات شهرستان پیشوا
با میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان
پیشوا برگزار شد.
سید کرامت مشــهدی سرپرست تیم فوتسال
منطقه برق پیشــوا در این باره گفت :در این سری
از مســابقات که با حضور  21تیم از جمله تیم های
مطرح شهرستان پیشــوا و به میزبانی اداره ورزش
و جوانان برگزار شــد و منطقه برق پیشوا به مقام
ســومی این دوره از مســابقات که به عنوان جام

وحدت بین ادارات برگزار شد،دست یافت.
مشهدی افزود :این گونه مقام هایی که تا کنون
بدست آورده ایم به دلیل تمرینات مستمر هفتگی
کارکنان برق پیشوا و انسجام این تیم می باشد.
الزم به ذکر اســت تیم فوتســال منطقه برق
پیشــوا قبل از این در مســابقات اولین دوره لیگ
شــرکت توزیــع برق اســتان تهران مقــام نایب
قهرمانی و در اولین دوره مسابقات جام بین ادارات
شهرستان پیشوا به مقام قهرمانی رسیده بود.

مهندس آرش کردی با ارســال لوح
تقدیری به مهندس بربند مدیر عامل
شرکت ،از واحد بهره برداری قدردانی
کرد.
در این لــوح آمده اســت« :اکنون که
در پرتــو عنایــت الهی و بــا تالش جمعی
همــکاران در ارتبــاط با عملکــرد بخش
بهره برداری (دیسپاچینگ) موفق به کسب
رتبــه برتر گردیده اید کــه موجبات ارتقای
خدمــات شــرکت ،بهبود فرآینــد کاری و
زیرساخت های بخش توزیع را فراهم آورده
است ،از تالش مجدانه جنابعالی و همکاران
محتــرم در بخــش بهره برداری تشــکر و
قدردانی به عمل می آید».

نشست باز آموزی قطع ،وصل ونصب انشعاب در برق رباط کریم برگزارشد

نشســت باز آموزی قطع ،وصل ونصب استاندارد انشعاب
توســط معاونت بهره بــرداری منطقه برق ربــاط کریم
برگزارشد.
این نشســت با حضورمعاونــت بهره بــرداری ،معاونت خدمات
مشترکین و رئیس اداره تعمیرات و ماموران گروه های اجرائی خدمات
مشترکین در راستای ارتقای آگاهی پرسنل آژانس خدمات مشترکین

که از اهداف خط مشــی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران
می باشد برگزار شد.
در این نشســت ،مهندس ببریان با یادآوری رعایت نصب انشعاب
بــرق متقاضیان با در نظر گرفتن کلیه اســتانداردهای الزم ،در مورد
وقوع حوادث انسانی در صورت سستی در اجرای موارد فوق هشدارداد.
وی در ادامه افزود :الزم است در انجام ماموریت ها گروه های اجرائی

کمتراز دونفر نباشند .سپس وی با یادآوری رعایت موارد ایمنی توسط
گروه های اجرایی به پرهیز از دســتکاری و انجام کار روی تابلوهای
عمومی توسط اکیپ نصب انشعاب تاکید کرد.
در پایان وی خواستار انجام ماموریت های کاری با دقت همراه با
دلســوزی و تعهد را جهت پیشگیری از موازی کاری و خاموشی های
نا خواسته شد.

خبرنامـهداخلـي
شـرکت توزيع
نيروي بـــــرق
اســتان تهــران

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...

■ گزارش :عاطفه جعفری

دومین اردوی زیارتی و فرهنگی مشهد مقدس
از سوی پایگاه مرکزی بسیج شرکت توزیع نیروی
برق اســتان تهران از تاریخ هفتم تا دهم دیماه به
مدت سه روز برگزار شــد؛ در این سفر معنوی که
قریب به  100نفر همکاران بسیجی حضور داشتند،
شرکت کنندگان ضمن زیارت بارگاه ملکوتی ثامن
الحجج امام رضــا (ع) و بهره مندی از برنامه های
آموزشــی و فرهنگی پیش بینی شــده ،از اماکن
تاریخی و گردشگری شهر مشهد بازدید کردند.
الســام علیک یــا ثامن الحجج یــا علی ابن
موسی الرضا (ع)
چه خوش است سفر به سوی تو
چه خوش است سفر به کوی تو
حاجیان اگر به ره مکه می روند
من و آستان ضریح و بوی تو
.بعــد از برپایی ایســتگاه صلواتــی در اربعین
حســینی در مجــاورت منطقه بــرق ری بود که
فرماندهی بســیج پایگاه مرکزی شــرکت توزیع
نیروی برق استان تهران با همکاری مسئول بسیج
خواهران خانم جعفری تدارکات و برنامه ریزی های
سفر به مشــهد مقدس را آغاز کردند .طی جلسات
پیاپی بین همکاران بســیجی هماهنگی های الزم
برای گرفتن مجوز های الزم صورت گرفت.سپس
اطالع رسانی بین بسیجیان انجام شد و تعدادزیادی
از عاشقان زیارت امام رضا (ع) به این دعوت لبیک
گفتند .در نهایت این سفر معنوی با توکل به خدای
مهربان کلید خورد.
روز سه شنبه مورخ  1395/10/7ساعت 21:40
قطار به سمت مشهد مقدس،شهردلدادگی حرم امام
مهربانی ها راه افتادیم.کم کم منظره تهران بزرگ
از دید چشمان ما دور می شد.از چشمان همسفران
شوق و انتظار به زیارت امام رضا (ع) دیده می شد.
تهران.....گرمسار.....ســمنان ......دامغــان......
شاهرود ......ســبزوار .....نیشابور .....و مشهد الرضا
(ع).در نیشابور توقفی برای اقامه نماز صبح داشتیم
و پس از راز و نیاز صبحگاهی به ســمت حرم امام
مهربانی ها راه افتادیم.
اینجا «مشهد»اســت و مشــهد یعنی جایگاه
حضور.
اینجا «مشهد» و «میقات» دیدار و نقطه آغاز و
پایان سفری که فراتر از زار حج است.
اینجــا «دارالشــفای » دلدادگانی اســت که
بیمار عشــق و دلدادگی حضرت حقند و از دو درد
سرگشتگی و ره یافتگی می نالند!
روز چهارشــنبه ســاعت  8:30صبــح بود که
بــوی خوش اماممان را حس کردیــم .از راه آهن
با اتوبوس به محل اقامتمان (هتل تهران) رسیدیم
و پس از تحویل اتاق ها بــرای صرف صبحانه به
رســتوران هتــل رفتیم.پس از کمی اســتراحت و
اســکان در هتل به صورت دسته جمعی به سمت
امام خوبی ها حرکت کردیم.
ای حرمت ملجا درماندگان
دور مران از در و راهم بده
الیق وصل تو که من نیستم
اذن به یک لحظه نگاهم بده
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صاحب امتياز :شرکت توزيع نيروي برق استان تهران
مدير مسئول :علي اف دهري
سردبير :فاطمه محمدعلي نيا
امور فني و هنري :پرويز آزموده
حروفچيني :فاطمه خسروآبادي
با سپاس ويژه از :رابطين روابط عمومي مناطق و نواحي
استفاده از مطالب نورآوران با ذکر منبع بالمانع است.

سفـری بـه عشـــق آغـاز شـد

باب الرضا (ع)...صحن جامع رضوی ....صحن
جمهوری...حرم از بدو ورود به صحن تا چشــم به
گنبد مطهر می افتاد ناخداگاه دســت راســتمان را
برای ادای احترام به ســینه می چســبد و از زبان
«اســام علیک یا علی ابن موســی الرضا»جاری
می شد .حضور دســته جمعی و صلوات های پیاپی
بســیجیان فضایی زیبا و عطر آگین را ایجاد کرد
چه زیارتی کردیم.جای دوســتانی که نبودند خالی
اذن دخول،زیارت خاصه امــام رضا،مداحی زیبا و
دلنشــین آقای معتمدی خاطره هایی به یاد ماندنی
را برای ما رقــم زد.مادر حرم نزدیک به اذان ظهر
بود پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و زیارت
و درک معنویات حرم امام رضا (ع) با کالبدی سبک
و روحی آرام به سمت هتل حرکت کردیم.
■■پنجشنبه 95/10/9
صدای اذان صبح را در مشــهدالرضا شنیدیم
از اول صبح برنامه های زیادی داشتیم قرار بر این
شد که تمامی دوستان راس ساعت  8صبح جهت
دیــدن فیلم تاریخی و زیبای یتیم خانه ایرانیان در
بهترین ســینمای خاورمیانه (سینما هویزه مشهد)
اعزام شوند .پس از دیدن فیلم همکاران همگی به
جذابیــت فیلم که یک واقعیت تاریخی که در هیچ
جای تاریخ ما ثبت نشده بود اذعان داشتند .پس از
دیدن فیلم با دو اتوبوس به ســمت طوس آرامگاه
فردوسی حرکت نمودیم.
بیا تاجهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم
بنا شد همی نیک و بد ،پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
بازدیــد ازآرامــگاه فردوســی و مــوزه توس
صــورت گرفت .نمــاز ظهر و عصــر را به امامت
حجت االســام حاج آقا خدایــاری به جماعت در
نمازخانه آرامگاه فردوسی برگزار گردید.طی برنامه
ریزی هــای صورت گرفته به ســمت رســتوران
سدروس در منطقه نمونه بین المللی و گردشگری
شــاندیز حرکت نمودیم و همــکاران ناهار خود را

در آن جــا صرف نمودند و به ســمت هتل حرکت
کردیم.پس از بازگشت به هتل و اندکی استراحت
دلمان دوباره هوایی حرم شد.
■■جمعه 95/10/10
جمعــه  1395/10/10روز آخــر از اول صبح
دلمــان گرفته بود چــرا که بایــد از اماممان خدا
حافظــی می کردیم و دوباره بــه روزمرگی مان بر
می گشتیم.
پــس از صرف صبحانــه در رســتوران هتل
همســفران به رستوران سنتی هتل محل برگزاری
حلقه صالحین ملحق شدند.
ســاعت  8:45صبح کلیه همسفران در مسابقه
فرهنگی بســیج به رقابت پرداختند و به تعداد 20
ســوال طرح شــده از جزوه «راههای رســیدن به
آرامش روانی از نگاه قرآن» پاسخ گفتند .بالفاصله
خانم جعفری فرماندهی بســیج خواهران شرکت و
همکارانشان به تصحیح پاسخ نامه ها مشغول شدند.
پس از برگزاری مســابقه فرماندهــی پایگاه
مرکزی بســیج مهندس رحیمی بــا آرزوی قبولی
زیارات در ابتدا ضمــن تقدیر از یکایک همکارانی
کــه در برپایی این اردو ســهیم بودنــد ،هدف از
برگزاری این اردو را روشــنگری و ارتقاء ســطح
معرفتی بسیجیان شــرکت در زمینه های اعتقادی
و تربیتی عنوان کرد.
مهندس رحیمی اظهار داشت« :این اردوی سه
روزه نتیجه ساعتها تالش و برنامه ریزی همکاران
در پایگاه مرکزی بسیج شرکت در طی زمانی بیش
از دو ماه است و در راســتای تمهید و تدارک این
اردو هــا ضمن مدیریت هزینه هــا همواره به یک
اصول کلی پایبند بــوده ایم که بهترین خدمات را
از نظر کیفــی در حداقل زمان ممکن به همکاران
شرکت کننده ارائه نمائیم».
مهندس ورپشتی معاون برنامه ریزی و بودجه
شرکت دیگر سخنران این مراسم بود.وی درابتدااز
مهنــدس رحیمی و کلیــه همکارانی که برای این
سفر زحمت کشــیدند تقدیر و تشکر نمود و اذعان

نشاني :تهران ،خيابان  17شهريور
شــمالي ،باالتر از ميدان شــهدا،
مجموعه برق شهدا ،شرکت توزيع
نيروي برق اســتان تهران ،دفتر
روابط عمومي
تلفن021-35081259 :
نمابر021-33348184 :
نشاني پايگاه اينترنتي:
www.tvedc.ir

داشــتتند که این مســافرت ها حــس همدلی و
همکاری رابین همکاران توسعه می دهد و امیدوار
بودند که این گونه برنامه های فرهنگی ادامه یابد.
همچنیــن در آیین اختتامیه این اردوی ســه
روزه مهندس فرهاد ورپشــتی،معاون برنامه ریزی
و بودجه شــرکت که خود از شــرکت کنندگان در
این اردو بود با قدردانی از زحمات فرماندهی پایگاه
مرکزی بسیج اذعان داشــت :بی تردید سفرهایی
از این دســت ،حس همدلــی و همیاری را در بین
همکاران توسعه می بخشد و امیدوارم که این گونه
برنامه های فرهنگی در شــرکت توزیع نیروی برق
استان تهران استمرار یابد
مهنــدس ورپشــتی با اشــاره بــه حدیثی از
پیامبراکــرم (ص) در خصــوص وجــوب فریضه
زکات تصریــح کرد :معتقد هســتم زکات دانش و
برخورداری از توانایی در چگونگی برخورد مناسب
با ارباب رجوع و تســریع در انجام امور به بهترین
شکل ممکن ،تجلی خواهد یافت.
در ادامه حجت االســام حاج آقــا خدایاری
ســخنرانی خود را با موضوع آداب زیارت وعواملی
که موجب ناراحتی اهل بیت می شوند به شرح زیر
اشاره نمودند.
تحقیر کردن یک مومن ،قرار دادن شــخصی
در جایگاهی که خود فرد رضایت ندارد ،ایشــان با
بیان آداب زیارت آیت اهلل بهجت ســخن خود را به
پایان رساندند.
برگزاری مســابقه فرهنگی با محوریت جزوه
«راه های رســیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن»
از دیگر برنامه های این اردوی سه روزه بود که در
پایان به ده نفر از خواهران و برادران بســیجی که
باالترین امتیاز را در میان ســایرین کسب نمودند،
جوایزی اهدا شد و هم چنین از فرزندان خردسالی
کــه همراه گروه بودند با اهــدای هدیه ای موجب
شادی آنان گشت.
پس از صــرف نهارو تحویل اتاق ها کم کم به
دقایق پایانی نزدیک می شــدیم و برای آخرین بار
از باب الرضا به صورت دسته جمعی دست به سینه
وارد حرم شــدیم تا وداع نمائیم به صورت گروهی
زیارت وداع امام رضــا(ع) را تالوت نمودیم جای
همه ملتمسین خالی برای همه دوستان دعا کردیم.
بعد از خواندن زیارت و قدری گشتن در حرم،دنیایی
از خواسته های ریزو درشت را یکبار دیگر در ذهن
مــرور کردیم که با دیدن افرادی که به امید شــفا
یافتن به پنجره فوالد دخیل بســته بودند هر چی
غم و غصه و نذر و نیاز داشتیم فراموشمان شد.
ساعت  17به ســمت راه اهن حرکت نمودیم
چشــمان همه پر از اشــک بود .لحظه لحظه ی
خداحافظی بود داشتیم شهر امام خوبی ها را ترک
می کردیم یا امام رضا یکبار دیگر بطلب تا بیاییم و
از نزدیک ترانه های ناخوانده مان را کنار بارگاهت
زمزمه کنیم.
در سراشیبی قبرم به شما محتاجم......محتاجم
ســفر به پایان رســید .دلم برای کبوتران حرم
امام رضا ،بــرای آوای دلنشــین و روح نواز نقاره
خوان ها هنگام آغاز روز و پایــان روز ،برای گنبد
و ایوان طالیی تنگ خواهد شد.

