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مدیر منطقه برق ورامین:

تمامی فعالیتهای منطقه برمبنای کاهش تلفات است
4

شرکت توزيع نيروي برق
استان تهران

قائم مقام شرکت دربازدید منطقه برق فیروزکوه:

طبق فاکتور های آماری روند فعالیت های منطقه مطلوب است
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مشاور وزیر و فرمانده بسیج وزارت نیرو:

وزارت نیرو ،وزارت خدمت به مردم است

يادداشت

ممیزی،
همدلی از همزبانی بهتر است
■ جمشید دیانتی
مدیر دفتر توسعه مدیریت
و تحول اداری

همایش بزرگ بسیجیان شــرکت توزیع
نیروی برق استان تهران به مناسبت هفته
بسیج در ســالن شیخ صدوق حضرت شاه
عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
مهندس طارمی مشــاور وزیر نیــرو و فرمانده
بسیج وزارت نیرو در ســخنانی گفت :وزارت نیرو،
وزارت خدمت به مردم است و بسیجیان وزارت نیرو
عالوه بر کارکرد عمومــی ،در بخش کارکردهای
تخصصی هم باید برنامه ریزی و فعالیت کنند.
وی افزود :نیروهای بســیجی بایــد در حوزه
اقتصاد مقاومتی فعالیت داشته باشند.
طارمی در ادامه سخنان خود گزارشی از فعالیت
بســیج وزارت نیرو و صنعــت آب و برق در زمینه

خدمت رسانی به زائرین در شهرهای کربال ،نجف
و سامرا ارایه کرد.
وی در ایــن باره گفت :خوشــبختانه با تالش
همکاران ،زائرین با مشــکلی در زمینه آب و برق
نداشتند و  1250چشمه حمام برپا شد.
ســرهنگ بوربور جانشــین فرماندهی ســپاه
سیدالشهدای استان تهران از دیگر سخنرانان این
مراسم بود و اظهار داشت 365 :روز سال روز بسیج
اســت ،بسیج بسیار ارزنده و بزرگ است و مختص
یک هفته نیست .بسیجیان در تمامی دوران جنگ
و دفاع مقــدس ،بعد از جنــگ در تمامی مراحل
بازسازی ،ســرکوب فتنه ها ،حفظ امنیت و آرامش
نقش موثری داشته است.

وی افزود :شــهدای بســیجی کرامت واالیی
داشتند و انداختن مدال بسیجی افتخار بزرگی است
که باید برای حفظ این افتخار بکوشیم.
در ادامــه مهندس بربند مدیر عامل شــرکت
توزیع برق اســتان تهران نیز گفت :همه همکاران
ما در فعالیت های کاری خود روحیه بسیجی دارند.
وی ادامه داد :ســاالنه در حدود  5-6مگاوات
رشد مصرف انرژی در کشــور وجود دارد که باید
بــا تجهیزات جدید به تولید ایــن انرژی بپردازیم،
ورود تجهیــزات جدید به کشــور باعث خروج ارز
از کشور می شــود و همکاران ما در بخش صنعت
باید تحرک داشــته و به تولیــد تجهیزات بپردازند
ادامه در صفحه 2

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران:

برق بازیابی شده از تلفات میتواند در راستای توسعه صنایع به کار گرفته شود

یکی از بندهای مهم در شرکت های توزیع
در راستای اقتصاد مقاومتی ،کاهش تلفات
اســت .با توجه به اینکه الزم است تلفات
شرکت را به حد معقول تری برسانیم باید
تمام توان را در کاهش تلفات به کار گیریم
و برق بازیابی شــده از تلفات را در جهت
توسعه صنایع و در نهایت رشد کشور مورد
استفاده قرار دهیم.
مهندس بربند مدیرعامل شــرکت توزیع برق
استان تهران در حاشــیه نشست نمایندگان کمیته
ملی کاهش تلفات با همکاران این شــرکت گفت:
در همین راســتا با توجه به اینکه مدتی اســت که
همــکاران در این خصــوص فعالیت های ارزنده و
گســترده ای انجام داده اند ،تلفات روند کاهشــی
داشــته اســت و در نشســت با نمایندگان کمیته
ملی کاهش تلفات ،بحث کارشناســی در خصوص
کاهش تلفات انجام ،روش های کاری بررســی و
روش های پیشنهادی نیز از سوی آنها اعالم شد.
وی افــزود :یکی از بزرگ تریــن چالش های
شــرکت بحث ماده  8یعنی عدم واگذاری انشعاب

به واحدهای فاقد پروانه ساخت است که از طریق
استانداری در حال پی گیری هستیم که انشاءا ...با
پی گیری های انجام شــده بتوانیم حدود  3درصد
تلفات ناشــی از غیرمجازهایی که امکان واگذاری
انشعاب را نداریم ،کاهش بدهیم.
موضــوع دیگری که مطرح بــود در خصوص
برق های غیرمجازی اســت که امــکان واگذاری
انشــعاب وجود دارد ولی تمایلی به خرید انشعاب

ندارند که جمع آوری این گونه انشعاب ها با جدیت
پی گیری می شــود .بربند افزود :بازدید ،بررسی و
شناســایی اشــتراک های مناطقی از شــرکت که
دارای تلفات باال هســتند به عنوان مبنا قرار گرفته
و با توجه به اعتباراتی که از شــرکت توانیر تامین
می شود ،به این مهم پرداخته خواهد شد تا بتوانیم
تلفات را تا حدود زیادی کاهش دهیم.

ادامه در صفحه 2

اســتقرار نظــام ممیزی
و ارزیابی شــرکتها به
منظور دستیابی به توسعه
و ارتقای سطح مدیریت
شرکتها از طریق شناسایی عدم انطباقها و نقاط
ضعف و قوت ،کنترل مداوم جریان امور ،انتقال
تجارب و آشناسازی آنها با روشها ،رویکردها و
رویههای برتر و همچنین بهبود تصمیمگیری در
مورد حوزه و عمق فعالیتها ،برنامهها و اهداف
آینده میتواند به اعتالی مدیریت شرکتها منجر
شــود .با توجه به اهداف فوق کارگروه ممیزی
یکپارچه صنعت برق در جهت اجرای ممیزی و
ی در صنعت برق تشــکیل شده است .و بر
ارزیاب 
این اساس شــرکت توزیع برق استان تهرن در
تاریخ  13الی  15آذرماه در حوزههای بهرهوری،
سیســتمهای مدیریت ،مهندســی و نظارت،
برنامه ریزی بــرآورد بار ،فــن آوری اطالعات،
خدمات مشــترکین ،لوازم اندازه گیری ،مدیریت
مصــرف ،بهره برداری ،کاهش تلفــات ،ایمنی،
روابط عمومی ،امور مجامع ،برنامه ریزی نیروی
انســانی ،آموزش ،ســازماندهی ،نظام پرداخت،
انگیزش ،مالی ،پشتیبانی ،تحقیقات و حقوقی با
حضور  29نفر ممیز از شرکت های توانیر ،توزیع
مشهد ،توزیع استان فارس ،توزیع استان کرمان،
توزیع استان خوزستان ،توزیع استان یزد ،توزیع
ســمنان ،توزیع اســتان کهکیلویه و بویر احمد،
توزیع بوشهر ،توزیع خراسان شمالی ،توزیع اردبیل
و توزیع آذربایجان غربی مورد ممیزی قرار گرفت
ضمن اینکه  18نفر از همکاران شــرکت نیز با
حضور در شرکت های توزیع اردبیل ،توزیع شیراز،
توزیع خراســان جنوبی ،توزیع خراسان شمالی،
توزیع استان ایالم ،توزیع استان یزد ،توزیع استان
قزوین ،توزیع استان فارس ،توزیع تهران بزرگ،
توزیع استان سیستان و بلوجستان ،توزیع استان
گلستان ،توزیع غرب استان مازندران ،توزیع استان
کهکیلویه و بویراحمد و توزیع استان کرمانشاه به
انجام ممیــزی پرداختند .در واقــع کار ممیزی
کسب اطمینانی اســت که از تطابق شواهد به
دست آمده با معیارهای ممیزی به دست می آید.
تفاوت ممیزی با بازرسی ( )Inspectionنیز از
همین جا ناشی می شود .بازرس بدون اطالع قبلی
و برای دیدن عدم انطباق ها می آید ،در صورتی
که مسئول ممیزی ( )Auditorبا برنامه قبلی
و برای دیدن انطباقهــا اقدام به انجام ممیزی
می کند که در مسیر بررسی انطباق ها امکان دارد
عدم انطباقی نیز مشاهده شود.
ادامه در صفحه 6
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ادامه مطلب

وزارت نیرو ،وزارت
خدمت به مردم است
ادامه از صفحه اول

که در برخی موارد ،ساخت این تجهیزات
در داخل کشــور صرفه اقتصادی ندارد و
یک راه اساسی برای تامین این نیاز ،تولید
مجازی است به این معنی که تالش کنیم
انرژی تولید شده به درستی مصرف شود و
از تلفات آن جلوگیری کنیم.
بربند افزود :در شــرکت توزیع نیروی
برق استان تهران سه پروژه برای دستیابی
به این مهم یعنی کاهــش تلفات تعریف
شــده اســت که می توان به جلوگیری از
تلفات فنی (تعویض ســیم ها ،تجهیزات
و ترانس هــای قدیمــی) و تلفــات غیر
فنــی (جمع آوری برق هــای غیرمجاز و
کنتورهای دســتکاری شــده) ،گسترس
نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده و جذب
بخــش خصوصی در ایــن زمینه و پروژه
ســوم هوشــمند سازی شــبکه است که
خوشــبختانه با توجه بــه اینکه همکاران
ما با روحیه بســیجی علمی و با مدیریت
سیستمی فعالیت می کنند ،دستیابی به این
اهداف ،به راحتی امکان پذیر است.
مهندس داوود رحیمــی معاون مدیر
عامــل در شهرســتان ری و فرمانــده
پایگاه مرکزی بســیج شــرکت نیز گفت:
بســیج امروز یک سازمان یاد نهاد یا یک
شخصیت حقیقی و حقوقی نیست .بسیج
به برکت خون شــهدا شناخته می شود .و
یک فرهنــگ ،گفتمان و ایدئولوژی اصل
در جهان بشریت است و حد و مرز ندارد.
وی در خصــوص اهــم فعالیت های
پایگاه بســیج شرکت در ســال 94-95
اظهار داشــت :تعویض بیش از یک هزار
دســتگاه کنتورهای معیوب تکفاز و ســه
فاز در راســتای کاهش تلفات ،شناسایی
انشــعاب های غیرمجاز و جمع آوری آنها
و طرح شکایت از طریق مراجع قضایی و
انتظامی ،نصب کنتورهای هوشمند طرح
فهام ،اصالح و بهینه پســت های زمینی
در راســتای اقتصاد مقاومتی ،دستگیری
ســارقین حرفه ای با همــکاری نیروی
انتظامی و دفتر حراســت و امور محرمانه،
تشکیل جلســات حلقه های صالحین به
صورت ماهانه ،تجلیــل از خانواده معظم
شــهدا و جانبــازان عزیز در طول ســال
در تمامی مراســم ها ،برگزاری اردوهای
زیارتی و ســیاحتی مشــهد مقدس ،قم و
جمکران ،اعزام دو اکیپ  4نفر و  2نفر به
نجف اشــرف و کربالی معلی جهت برق
رســانی به مواکب و دیگر اماکن ،از جمله
مهم ترین اقدامات است.
رحیمی در پایــان صحبت های خود
یادآور شــد ،همه همکاران باید به ویژگی
اصل بســیجی بودن یعنی اخالص و تقوا
مزین شــوند و در یک کالم پیرو والیت
و مزین به نور مقام معظم رهبری باشند.

آزمايشگاه مركزي لوازم اندازه گيري شرکت راه اندازی شد
ساالنه حدود  50هزار دستگاه انواع مختلف
كنتور در ســطح شركت توزيع برق استان
تهــران تعويض مي گردد كــه تقريب َا 50
درصد آن ديجيتالي بوده و اكثر كنتورهاي
ديجيتالي نيز قابل بازيابي است كه تا قبل
از سالجاري اسقاط مي شد.
مهنــدس مصطفــی بابایی مدیر دفتــر لوازم
اندازه گیــری گفت :از این رو يكــي از برنامه ها و
اهداف دفتر نظارت بر لوازم اندازه گيري در ســال
اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل مســئله بازيابي اين
كنتورها در نظر گرفته شده است.
خوشبختانه با موافقت و حمايت مسئولين ارشد
شــركت و پيگيري همكاران اين دفتر ،آزمايشگاه
مركــزي لوازم اندازه گيري در حداقل زمان ممكن
در محدوده انبار مركزي واقع در شــهرري تجهيز
گرديد.
وی افزود :مراسم افتتاحيه آزمايشگاه در تاريخ
 95/9/7با حضور مدير عامل و تعدادي از معاونين،
مشــاورين و مديران وهمكاران ستادي و مناطق
برگزار شد.

الزم به ياد آوري اســت كه در اين آزمايشگاه
عــاوه بر بازيابي كنتورهاي ســالم و قابل تعمير،
تســت موردي كنتورهاي خريداري شــده و تست
كليه كنتورهاي ديجيتالي جمع آوري شده مناطق

نيز صورت مي پذيرد.
بابایی ادامــه داد :با برآورد صــورت گرفته با
بازيابي كنتورها ســاالنه حداقل شش ميليارد ريال
در خريد كنتورها صرفه جويي مي شود.

ممیزی ضوابط ابالغی در توزیع برق استان تهران انجام شد

ممیزی ضوابط ابالغی صنعت برق با حضور
ممیزان صنعت برق کشور در شرکت توزیع
نیروی برق استان تهران انجام شد.
مهندس مسعود مهری مدیر کل دفتر خدمات
مشــترکین و مدیریــت مصرف و سرپرســت تیم
ممیزی گفت :محاسن ممیزی قابل انکار نیست و
امیدواریم تعامالت ارزنده و تبادل تجربه در ممیزی
موجب افزایش نقاط قوت شرکت ها شود.
سرپرســت تیم ممیــزی ادامــه داد :ممیزی
شــرایطی را فراهــم می کند که میــزان انطباق
اقدامات با دســتورالعمل ها و یا انحراف از آن مورد
رصد قرار گیرد.
مهنــدس بربند مدیــر عامل شــرکت نیز در
ســخنانی گفت :این گونه ممیزی ها شــرایطی را
فراهم می کند که همکاران ضمن بازدید به تبادل
تجربیات و اطالعات بپردازد.
وی ادامه داد :در فعالیت های شرکت ،همیشه
نگاه به افق دور و مدیریت سیستمی را مدنظر قرار
داده ایم و منابع انســانی را به عنوان سرمایه اصلی
شرکت می دانیم.
شایان ذکراســت ،در جمع بندی ممیزی انجام

شــده از اهم مطالبی که در مراسم اختتامیه عنوان
شــد می توان به موارد زیر اشاره کرد :وجود تعهد
ســازمانی چشــمگیر در بین مدیران و کارکنان،
استفاده از تکنولوژی های جدیددر امر بهره برداری
و مونیتورینگ شبکه ،سنجش پذیر کردن مصارف

ماده  ،8حضورنیروهای جوان با شاخص های مثبت
عملکردی ،حسن تدبیر و دوراندیشی مدیران ارشد
و واحدهای مختلف ،بهره گیری از نرم افزار جامع
بــازار برق ،احیای کنتورهــای مرجوعی (توجه به
اقتصاد مقاومتی) و....

برق بازیابی شده از تلفات میتواند در راستای توسعه صنایع به کار گرفته شود

ادامه از صفحه اول

اقدامات بســیار خوبی هم در زمینه جمع آوری
کنتورهای معیوب انجام شــده که مقرر شــد این
رونــد کمــاکان و باجدیت دنبال شــود که کنتور
مورد نیاز در این خصوص تامین شــده اســت .در
مجموع می توان گفت درکمیته کاهش ملی تلفات
یک سری کارهای فنی هم مطرح شد که تعویض
ترانس های پرتلفات و بــا ترانس های کم تلفات،
ترمیم و اصالح شــبکه و اصالح ضریب بار شبکه
و ....مطرح شــد که اعتبارات الزم در اختیار ما قرار
خواهد گرفت.

در ادامه مهندس پیرپیران که به عنوان نماینده
کمیته ملی کاهش تلفات در این نشســت حضور
داشت ،گفت :در نشســت های کارشناسی کمیته
ملــی کاهش تلفات ،شــرکت های توزیــع از بعد
کاهش تلفات ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند و
مقرر شد نمایندگانی از این کمیته در شرکت هایی
که هنوز درصد تلفات آنها باال است حضور یابند و
در خصــوص برنامه های کاهش تلفات ،به بحث و
بررسی بپردازند.
وی ادامه داد :در شــرکت توزیع برق اســتان
تهــران ،برنامه های منظم و دقیقی در این راســتا

انجام شده ولی بخش زیادی از تلفات در شاخه های
غیرفنی مانند انشــعاب های غیرمجاز و دستکاری
لوازم اندازه گیری اســت کــه در این خصوص نیز
پیش بینی های الزم از ســوی این شــرکت انجام
شده است و باید تحلیل های بیشتری در خصوص
شــاخص های کاهش تلفات با همــکاری مناطق
انجام دهند و این شاخص ها را شفاف سازی کرده
و برنامه هــای اجرایی مدونــی را در نظر بگیرند و
طبق برنامه تدوین شده عملکرد واحدهای اجرایی
را رصد کنند که به طور قطع نتایج بسیار ارزنده ای
به دست خواهند آمد.
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قائم مقام شرکت دربازدید منطقه برق فیروزکوه:

طبق فاکتور های آماری روند فعالیت های منطقه مطلوب است

مهندس شــاکری بهمراه مهندس ورپشتی
معاون برنامه ریزی و بودجه شــرکت جهت
بازدید از منطقه برق فیروزکوه و نشســتی
با اعضای شــورای شهر در این شهرستان
حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی منطقه برق فیروزکوه:
مهندس شــاکری ابتدا از ســاختمان جدید االحداث
منطقه بازدیدی بعمل آورده و در اتاق مدیریت منطقه
جهت جلسه ای کاری حضور یافت.
مهندس داداش زاده مدیر منطقه برق فیروزکوه
در ابتدا گزارشــی در خصوص روند ساخت مجموعه
اداری و مقدار اعتبار جدب شده و همچنین گزارشی
جامع از عملکرد منطقه در بخش های مختلف را ارائه
و همچنین درخواست های منطقه را نیز به قائم مقام و
معاونت شرکت اعالم کرد .مهندس شاکری قائم مقام
شــرکت در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از روند
ساخت مجموعه اداری و استقرار همکاران گفت :بعد از
کش و قوس های فراوان در خصوص ساختمان اداری
برق فیروزکوه خوشبختانه با درایت مدیر عامل شرکت
و اعتماد به منطقه و تزریق منابع مالی در ســر فصل
امانی خوشبختانه فاز  2این ساختمان و فاز  1آن نیز در
بخش موتورخانه و تأمین گرمایش نیز به پایان رسید،
که با این روند انشاء اهلل در سال آینده فاز  1آن نیز به
پایان خواهد رسید .قائم مقام شرکت نیز در خصوص
عملکرد منطقه گفــت :طبق فاکتور های آماری روند

فعالیت های منطقه مطلوب اســت و با توجه به نوع
مشــترکین در منطقه فیروزکوه و کمبود درآمد های
مالی خوشبختانه منطقه تا به حال توانسته خود را جز
مناطق خوب شرکت قرار دهد .در ادامه بازدید مهندس
شاکری و ورپشتی از ساختمان اداره قدیم و چندی از
پست های توزیع زمینی شهر فیروزکوه بازدید و جهت
نشستی در شــهرداری حضور یافتند .در این نشست
چند ساعته در خصوص تعامالت بیشتر شهرداری و
برق  -مطالبات برق از شهرداری و بلعکس به بحث و
تبادل نظر پرداختند.
مهندس پرچ شــهردار فیروزکوه در ابتدای جلسه
گفت :حضور مســئولین اســتانی در شهرستان و به
خصوص پذیرقتن نشســتهای این چنینی که همه
مایه دوستی و پیشرفت در روند کار اجرایی شهرستان

و شــهر میگردد مایه خرسندی اســت و جا دارد در
این خصوص تشــکری ویژه نمایم .مهندس ســراج
رییس شــورای شــهر فیروزکوه نیز در این نشست،
گفت:مجموعه شورای شــهر به عنوان نماینده مردم
در شــهرداری از خدمات منطقه برق فیروزکوه تشکر
مینمایم و با توجه به مسائل و مشکالت مالی دولت
خوشبختانه مجموعه برق پروژههای خوبی را در شهر
اجرا و دارای رضایتمندی باال در بین مردم هستند.
مهندس شــاکری قائــم مقام شــرکت در این
نشســت گفت :نگاه شرکت توزیع برق استان تهران
به شهرستان فیروزکوه نگاهی مثبت است و هیچگاه
این شهرستان که پهناورترین شهرستان استان تهران
است را از دید اقتصادی ندیده و اعتبارات خوبی را به
آن اختصاص داده و می دهد.

حضور فعال تیم مدیریت بحران شرکت در بازسازی شبکه های برق آسیب
دیده استان مازندران در پی بارش برف شدید

در پــی بارش برف ســنگین در اســتان
مازندران و بروز خاموشــی های گسترده و
بروز خســارات عدیده در شبکه های برق
این استان به دستور شــرکت توانیر تیم
بحران شرکت توزیع برق استان تهران به
یاری همکاران توزیع برق استان مازندران
شهرستان آمل شتافتند.
مهندس بهنــام بیات معاون بهــره برداری و
دیسپاچینگ شرکت گفت :براساس اعالم شرکت
توانیر و نیز اعــام نیاز مدیریت بحران توزیع برق
استان مازندران در ساعت  17مورخه ،1395/9/3
هماهنگی الزم برای اعزام تیم بحران شــرکت به
شهرســتان آمل انجام پذیرفــت .وی افزود :بدین
منظور  5اکیپ شامل دو اکیپ خط گرم یک اکیپ
روشنایی معابر و دو اکیپ اجرایی با همکاری امور
خدمات فنی ،منطقه برق ری و پردیس در مجموع
 13نفر از همکاران با دو دســتگاه خودرو سبک و
سه دستگاه باالبر به شهرستان آمل اعزام شدند.
اکیپ های فراخوان شده پس از تجمع شبانه در
امور خدمات فنی راس ســاعت  5:30صبح مورخه
 1395/9/4به سمت شهرستان آمل حرکت کردند

که به دلیل بارش برف ســنگین از  50کیلومتری
شهرستان آمل و ترافیک سنگین ساعت  10صبح
زودتر از ســایر تیم های بحران فراخوانده شده به
اداره برق شهرســتان آمل رســیدند و بالفاصله با
هماهنگی مهندس مقیمی مدیر کل دفتر نظارت بر
توزیع شــرکت توانیر مستقر در محل به مسیرهای
مشخص شده جهت اصالح شبکه اعزام شدند.
تیم بحران اعزام شده پس از سه شبانه روز کار

دائم در شــرایط آب و هوایی بســیار سرد و طاقت
فرسا به تهران بازگشتند.
از اهم عملیات اجرایی انجام شــده توسط تیم
بحران اعزام شــده می توان به شــاخه زنی بیش
از  400اصله درخت ،رفع بیش از  30مورد ســیم
پارگی شبکه فشار متوســط و فشار ضعیف ،بیش
از  50مورد اصالح و اقدامات مختلف روی شــبکه
و ......اشاره کرد.

جلسه عمومی ایمنی در منطقه برق خاوران برگزار شد

جلسه عمومی ایمنی منطقه برق خاوران با حضور تمامی
اکیپ های بهره برداری ،خدمات مشترکین و نمایندگان
پیمانکاران منطقه و همچنین کارشــناس ایمنی ســتاد
مهندس علی مددی برگزار شد.
در این جلسه ،موضوع انجام عملیات مانور  20کیلوولت بعنوان

محور بحث و دغدغه های پیش روی مأمورین مانور مطرح شد.
در ادامه جلســه مهندس ســعید حمیدی مدیر منطقه خاوران
پیرامون مســایل ایمنی و انضباطی به ایراد سخن پرداخته و ضمن
تاکید به پرســنل مبنــی بر اینکه انجام هرگونــه عملیات بر روی
شبکه فشــار متوسط می بایســت با هماهنگی و صدور اجازه کار
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اخبار مناطق

بازدید هر ماهه کارشناسان
ایمنی و تشکیل جلسه
آموزش ایمنی در سطح
مناطق تحت پوشش
کارشناسان دفتر ایمنی و مدیریت
بحران ضمن حضور در جلســات
ایمنی مناطق به امور ایمنی مناطق
تحت پوشش رسیدگی می کنند.
مهنــدس عزیز گل محمــدی مدیر
دفتر ایمنــی و بحران شــرکت گفت:در
راســتای انجام نظارت ایمنی ،دفتر ایمنی
و مدیریت بحــران برنامــه ای منظم و
هوشمند برای کنترل و ارزیابی اکیپ های
مناطق تهیــه که مطابق آن در ماه جاری
اکیپ هــای عملیاتی مناطق تحت کنترل
ناظرین عالی ایمنی قرار گرفته که با توجه
به نقاط قوت و قابل بهبود تصمیمات الزم
در جلسات داخلی دفتر ایمنی و به مدیران
مناطق ابالغ گردید.
وی افزود :برگزاری جلســات ایمنی
ماهانه فرصتی اســت برای برقکاران که
بتوانند از مطالب تهیه شــده بهره الزم را
برده و نیز ســواالت خود را مطرح نمایند
کــه این مهم با ارائه کلیپ قوانین طالئی
( شبیه سازی یک حادثه ) که با همکاری
اداره برق شهرقدس تهیه و تدوین شده و
نیز بحث استرس و فشار روانی به عنوان
یکی از مهم ترین علل وقوع حوادث مورد
بررســی قرار گرفت و راهکارهای کنترل
اســترس و اضطراب و مدیریت فشارهای
روانــی نیز به صورت فیلــم و توضیحات
در تمامــی مناطق مطابــق برنامه ارائه و
موضوع بحث جلسات ایمنی گردید.
گل محمــدی ادامــه داد:برگــزاری
جلســه کمیته فرعی ایمنــی مناطق نیز
به طور مســتمر انجام می شود و جلسات
کمیته های یادشده بر اساس روال رسمی
تعیین شــده در همه مناطق به ریاســت
مدیران مناطق و حضــور معاونین آنها و
نماینده کارگران به منظور بررسی وضعیت
ایمنــی منطقــه در ماه گذشــته و طرح
مشــکالت و برنامه ریزی برای ماه آینده
تشکیل می شود.
وی تاکید کــرد :رســالت کار دفتر
ایمنی مربــوط به فعالیت های شــرکت
نبوده و همیشــه برای ایمنی شهروندان
برنامه هــای الزم تعریف و اجرا می گردد
که کارشناســان ایمنی مناطــق اقدام به
آموزش نــکات ایمنی در مدارس منتخب
نموده اند.

توســط مراکز کنترل صورت گیرد از مأمورین حوادث خواست که
اجــرای فرامین مانوری  20کیلوولت بــا هماهنگی کامل با مراکز
کنترل و رعایت کلیه آئین نامه و دســتورالعمل های ایمنی صورت
پذیرد .در پایان جلســه نیز ســه نفر از همکاران ایمن کار منطقه
تقدیر بعمل آمد.
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مدیر منطقه برق ورامین:

تمامی فعالیت های منطقه برمبنای کاهش تلفات است

تمامی تالش هــای منطقه برمبنای کاهش
تلفات رقم می خورد و درحال حاضر این امر
محور تمامی فعالیت ها است.
مهنــدس رضا منصوری یگانه مدیر منطقه برق
ورامیــن در گفت و گویی گفــت :منطقه ورامین به
واسطه وســعت  2520کیلو متر مربعی و وجود سه
شهرک صنعتی ساالریه ،چرمشهر ،مالآقایی و ناحیه
صنعتی خیرآباد ،اتوبان حرم تا حرم ،اســتقرار زندان
الجوردی به عنوان بزرگترین زندان اســتان تهران،
سایت مخابراتی سیاه کوه ،پارک ملی کویر ،هم مرزی
با استان های ســمنان و قم ،وسیع ترین زمین های
کشاورزی و اســتقرار ستاد فرماندهی انتظامی شرق
استان و غیره به عنوان قطب اصلی در میان مناطق
جنوب شرق استان تهران قلمداد می شود.
وجود  1208کیلو متر شــبکه فشــار متوســط،
 980کیلو متر شــبکه فشــار ضعیف 37 ،فیدر فشار
متوسط 5 ،پســت فوق توزیع ،پیک بار غیرهمزمان
 160مگاواتی و  104هزار مشــترک موجود در این
منطقه باعث شده است که از نظر تاسیسات و شبکه
توزیع نیروی برق نیزایــن منطقه به عنوان یکی از

ســرمایه های اصلی شرکت به شــمار رود .باعنایت
به وجود 2شــهر 2 ،بخش و  156روســتا و نزدیکی
به تهران یکی از دغدغه هــای اصلی منطقه وجود
مهاجران ایرانی و غیر ایرانی اســت که با ساخت و
سازهای غیر مجاز و اســتفاده از انشعاب غیر مجاز
برق موجبات باال رفتن نرخ تلفات در منطقه را پدید
آورده انــد که به دلیل عدم رعایت ماده  8حفاظت از
اراضی و زمین کشاورزی استان واگذاری انشعاب به
این امالک موجود نمی باشد باتوجه به گرمای شدید
در تابستان و استفاده از نیروی برق جهت تجهیزات
برودتی و عدم وجود انشعاب گاز به دلیل عدم رعایت
مســائل قانونی ساخت و ساز ،استفاده از نیروی برق
جهت تولید حرارت باعث شــده که این نرخ تلفات
به صورت مستمر و جود داشته باشد که دراین مقوله
با بحث و جلســات متعدد با مقامات شهرســتان به
دنبال ارائه راهکار مناسب بوده ایم و در صورت عدم
حصول نتیجه با تالش واحد خدمات مشــترکین به
منظور شفاف سازی میزان تلفات به نصب کنتورهای
مرجع در نقاط آلوده روی آورده ایم.
منصوری افزود :در تدویــن اعتبارات نیز چه در

اعتبارات پروژه های کلید دردست و چه در طرح های
آزاد سازی ظرفیت تمامی پیشنهادات منطقه بر مبنای
کاهش تلفات در بخش های فنی و غیر فنی استوار
بوده اســت.وجود  14فیدر باالی  200آمپر در سطح
منطقه که طول برخی از آنها به بیش از  100کیلو متر
نیز می رسد یکی از دالیل اصلی افزایش نرخ تلفات
فنی در سطح منطقه می باشــد که با تغییروضعیت
پســت سیار پوئینک به پست ثابت و پیگیری جهت
احداث پست  63کیلو ولت جوادآباد عالوه بر رفع این
مشکل یکی دیگراز مشکالت منطقه که ضعف ولتاژ
به دلیل محدودیت خطوط انتقال می باشد نیز مرتفع
می شود که با جلســه منعقدشده با کارشناسان برق
منطقه ای در محــل منطقه و احداث خطوط انتقال
این امر ظرف دوســال آینده جنبه عملیاتی به خود
می گیرد .مهندس منصــوری در ادامه صحبت های
خود بهره برداری منطقــه را به عنوان یکی از نقاط
قوت اصلی منطقه دانسته که با تمامی محدودیت ها
ظرف ســنوات گذشته توانسته شــبکه رابا باالترین
قابلیت هــای اطمینان مورد بهره برداری ونگه داری
قراردهد و همواره شاخص های دیسپاچینگ در ناحیه

مجاز قرارداشته و رده های نخست شرکت را به خود
اختصاص داده است.
وی در ادامه سخنانشــان با اشاره به فرمایشات
مقــام معظم رهبــری و نامگذاری ســال جاری به
عنوان "اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل" از تشــکیل
کارگروه اقتصاد مقاومتی در ســطح منطقه و حرکت
در راستای اهداف درنظر گرفته شده برای منطقه از
ســوی معاونت برنامه ریزی و بودجه خبرداد و گفت:
گزارش اقدامات انجام شــده در مــرداد ماه جاری
درجلسه اقتصاد مقاومتی استان در محل فرمانداری
ورامین به ســمع ونظر حضار رسانده شد که یکی از
مهم ترین اقدامات انجام شده وارد مدار شدن نیروگاه
تولید پراکنده  12مگاواتی گاز سوز در آینده نزدیک و
در حال ســاخت بودن دو نیروگاه  10مگاواتی و 4/6
مگاواتی را می توان نام برد.
مدیر منطقه برق ورامین تعامل با سایر ارگان ها
و نهادهای دولتی را از نقاط قوت منطقه برشمرده و
از حمایت های همه جانبه فرماندار ،شهردار و شورای
اســامی ورامین در راســای تحقق اهداف منطقه
قدردانی کرد.

شفاف سازی موانع قانونی برای تک تک مراجعین از سیاست های اصلی است

منطقه برق ورامین و جــواد آباد دارای در
مجموع تعداد 101هزار و  205اشــتراک
عادی و دیماندی اســت که از این تعداد،
حدود  8هــزار و 838اشــتراک عادی در
بخش جواد آباد قراردارد.
لیال عباســی معاون خدمات مشترکین منطقه
برق ورامین گفت :تعداد اشتراک های عادی خانگی
در مجموع  82هزار و 276اشتراک و اشتراک های
عادی ســایر مصارف ( تجاری )  12هزار اشتراک
اســت که عمده اشتراک های بدهکار با بدهی های
ســنواتی این منطقه را شــامل می شــوند .وصول
بدهی های سنواتی در دو تعرفه خانگی و تجاری که
عمده بدهی های سنواتی را تشکیل داده اند ،نیاز به
پیگیری و مراجعه مکرر و گاها شکایت از مشترکین
توسط واحد حقوقی منطقه را دارد و همین امر باعث
شده است که همه ساله در بخش وصول مطالبات،

پیمانکار مجبور به بکارگیری نیروهای وصول ،مازاد
بر قرارداد باشــد تا بتواند حد انتظار وصول قرار داد
را کسب کنند.
وجود برق های غیرمجاز مشــهود فراوان که به
طور عمده فاقد جواز ســاخت و مجوزهای قانونی
معتبر از مراجع ذیصالح بوده و در بافت شــهری و
روستایی و خارج ا ز بافت پراکنده است از معضالت
قابــل توجه ایــن منطقه بوده که امــکان فروش
انشــعاب قانونی به آنها وجود نداشته و از برق غیر
مجاز استفاده می کنند.
عباســی ادامه داد :پیشــنهاد می شود که تعداد
نیروهای شاغل در بخش بازرسی برق های غیرمجاز
مطابق با حجم تلفات انرژی منطقه ،تعداد نیروهای
شــاغل در بخش وصول مطالبــات و بدهی های
ســنواتی ،متناســب با حجم بدهی های سنواتی ،و
تعداد نیروهای شــاغل در بخش اصالح و تعویض

کنتورها و اصالح انشــعابات متناســب با وسعت و
پراکندگــی منطقه و تعداد روســتاها و بخش های
تابعه و زیرمجموعه منطقه در نظر گرفته شود.

به منظور کاهش تلفات انرژی از ابتدای ســال
جاری تاکنون نسبت به تعویض لوازم اندازه گیری
تعداد  1560اشتراک تکفاز معیوب 227 ،عدد کنتور
سه فاز عادی معیوب و تعداد  63اشتراک دیماندی
معیوب اقدام شده که متعاقبا منجر به ذخیره انرژی
بــه میزان  6.173.825کیلووات ســاعت به ارزش
ریالی  13.356.724.524ریال گردیده است.
اداره خدمات مشــترکین این منطقه سعی دارد
نســبت به انجــام درخواســت های متقاضیانی که
پاســخگویی به آنها منع قانونی نداشته ،در حداقل
زمان ممکن اقدام کند .و از آنجایی که سیاست پیش
روی این معاونت ،شــفاف سازی موانع قانونی برای
تک تک مراجعین است ،در خصوص درخواست هایی
که به هر دلیل با موانع قانونی و اجرایی روبرو هستند
با تشریح این موانع قانونی ،نسبت به هدایت و آگاه
سازی مراجعین و متقاضیان اقدام کند.
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معاون بهره برداری برق ورامین:

علیرغم رعایت اصول اداری ،اصل رفاقت در بین همکاران بهره برداری منطقه وجود دارد

وســعت  2520کیلو متر مربعی 5 ،پست
فوق توزیع 37 ،فیدر فشــار متوسط104 ،
هزار مشــترک و پیک بار غیرهمزمان 160
مگا واتی منطقه بــرق ورامین را تبدیل به
یکی از مناطق الف نموده است که این امر
خدمت رسانی را با مشــکالت عدیده ای
پیش رو ساخته است.
مهندس مســلم حاج مزدارانی معــاون بهره
برداری منطقه بــرق ورامین در گفت گویی اظهار
داشت:علیرغم وسعت باالی جغرافیایی و پراکندگی
شبکه ،وجود دو بخش مرکزی جواد آباد 2 ،شهر و
 156روستا و آبادی ،شرایط جوی خاص باالخص
گرمای شــدید در زمان پیک بــار ارائه خدمات به
بهترین نحو ممکن انجــام میپذیرد 0هر چند اگر
هدف قــرب و رضایت خداوند باشــد هیچ عاملی
یارای مســتولی شــدن برنیت خدمت به مردم را
نخواهد داشت.
وی ادامــه داد :تمرکز بر اولویــت قرار دادن
تعمیرات پیشــگیرانه بر رفع عیوب حوادثی ،تحقق
 70در صدی رفع عیوب اســتحصال شده از برنامه
 PMســبب شده طی  3سال گذشــته در تمامی
شــاخص های بهره برداری در ناحیــه مجاز قرار
گیریــم و از این حیث بصورت مــداوم در جمع 3
منطقه برتر قرار داشــته باشیم البته جهت استمرار
ایــن روند اعتبارات ســال  96را بر مبنای کاهش

تلفــات ،افزایــش قابلیــت اطمینان و گســترش
تجهیزات اتوماسیونی پیش بینی نموده ایم.
مزدارانــی افزود :ســرویس بازدیــد 1208
کیلومتر شــبکه فشار متوســط آن هم دو بار در
ســال ،جذب  100در صدی اعتبار پیمانکار خط
گرم ،برداشــت عیوب شبکه با اســتفاده از نرم
افزار  ،PDNGISجــذب  100درصدی اعتبار
پیمانکار شاخه زنی تنها در  28روز علیرغم زمان
 3ماهه پیمان ،ســرویس تمامی  484دســتگاه
پســت توزیع عمومی و شبکه های فشار ضعیف
آن ،تشکیل کامل ترین بانک اطالعاتی پستهای

و خطوط را از جمله شاخص های برتر منطقه در
سطح شرکت است.
معاون بهره برداری ورامین ،وجود کادر اداری با
تحصیالت عالیه و تخصیص باال در کنار کارگران
خدوم و با همیت مثــال زدنی را نقطه قوت اصلی
منطقه برشــمرد و اظهار داشــت :علیرغم رعایت
اصــول اداری ،اصل رفاقت در بین پرســنل بهره
برداری بــه طور خاص برتــری دارد و همین امر
عامــل اصلی فائق آمدن بــر بحران های به وقوع
پیوسته در کوتاه ترین زمان ممکن میباشد.
وی در بحــث کاهــش تلفات نیــز گفت :در

بخــش تلفات فنی ،بهره بــرداری منطقه اقدام به
ارائه راهکار های موثر جهت کاهش طول شــعاع
تغذیه فیدرهای فشــار متوســط با توجه به طول
باالی صد کیلومتــر برخی از این فیدرها و خطوط
فشــار ضعیف نموده اســت ،ترمونگاری از شبکه
جهت رفع اتصاالت سست بر اساس  CPMهای
ابالغی ،نصب لوازم اندازه گیری در مبادی سر خط
روشنایی تمامی 484دستگاه پست توزیع ،افزایش
ضریب بهره برداری پســتها ،تعادل بار همســان
سازی مقطع شــبکه ،رصد  15روزه  MOFهای
مــرزی و تطبیق آن با نــرم افزارهای بازار برق از
دیگر اقدامات شاخص این بخش است.
در بخــش تلفات غیــر فنی نیــز جمع آوری
انشعابات غیر مجاز ،نصب کنتورهای مرجع ،انتقال
لوازم اندازه گیری مشــترکین مشکوک به خارج از
ملک ،تست لوازم اندازه گیری مشترکین دیماندی
نیز اقدامات شــاخص این بخش بوده که منجر به
ذخیره بیش از  35میلیون کیلو وات ساعت انرژی
در سال  94شد.
مزدارانی تنها مشــکل منطقــه را ضعف ولتاژ
شدید در ســطح خطوط انتقال عنوان کرد و گفت:
ایــن امر نیز بــا هماهنگی به عمل آمــده با برق
منطقه ای و احداث  4خط  63کیلو وات از پســت
فــوق توزیع  400/63کیلوولت ورامین طی  18ماه
آینده مرتفع خواهد شد.

معاون فنی و مهندسی برق ورامین:

طرح های تهیه و اجرا شده در راستای اهداف شرکت و کاهش تلفات است

یکی از طرح های مهم کاهش تلفات منطقه تهیه و اجرای
طــرح کاهش بار فیــدر خیرآباد و گل تپه با احداث ســه
فیدرخروجی از پست  63پوئینک می باشد که  4کیلو متر آن
علیرغم داشتن موانع اجرایی متعدد بصورت سه مداره اجرا
و اخیراٌ تحویل و تحول گردیده است.
مهندس صیاد علیزاده معاون فنی و مهندسی برق ورامین ،با اعالم
این مطلب گفت :منطقه برق ورامین دارای مســاحت تحت پوشــش
حدود  2520کیلومتر بوده که این منطقه با  4منطقه همجواراســت.
طول شــبکه فشار متوسط  1208کیلومتر است و تعداد مشترکین آن
 104000مشــترک می باشد تامین برق مشترکین از  5دستگاه پست
فوق توزیع و  37فیدر فشار متوسط که  11فیدر آن مشترک با مناطق
همجوار  22فیدر مستقل که  4فیدرمجزا به فیدرهای منطقه اخیراٌباد
احــداث طرح کاهش بار فیدرهای خیرآبــاد و گل تپه و باغخواص از
پســت  63پوئینک به این مجموعه اضافه شــده است که جمع کل
فیدرهای فشــار متوسط به  37عدد میرســد یکی از طرح های مهم
کاهش تلفــات منطقه تهیه و اجرای طرح کاهــش بار فیدر خیرآباد
و گل تپه با احداث ســه فیدرخروجی از پســت  63پوئینک می باشد
که  4کیلو متر آن علیرغم داشــتن موانع اجرایی متعدد بصورت ســه
مداره اجرا و اخیــراٌ تحویل و تحول گردیده و دو فاز دیگر این پروژه
حدودا 50درصدپیشــرفت فیزیکی دارد که فاز  2آن به دلیل داشــتن
مانع اجرایی فعال راکد شــده است که از طریق مراجع قضایی در حال
پیگیری می باشد.
مهندس علیزاده مشــکالت کلی شــبکه را دراین منطقه ،میزان
باالی تلفات غیرفنــی در منطقه که علیرغم انجام طرح های کاهش
تلفات همچنان میزان تلفات باالســت ،ضعف ولتاژ شدید مشترکین
در بخش جوادآباد ،فرســودگی شــبکه زمینی در بخش فشار متوسط
زمینی ،فرســودگی پست های زمینی عمومی در دو بخش ساختمانی
و تجهیزات الکتریکی.

وی افزود:از مهمترین مشــکالت منطقه بــرق ورامین افت ولتاژ
در شــبکه های باال دست من جمله پســت فوق توزیع  63چرمشهر
می باشــد نظر به اینکه برخی از فیدرهای این پست مانند فیدر اشراق
و جهان آباد پربار می باشــد و داشتن بعد مسافت طوالنی این فیدرها
افت ولتاژ را دربخش جوادآباد و آبادی های آن در سطح فشار متوسط
منجر شده و افت ولتاژرا در برخی از روستاها و بخش کشاورزی الله
بهشــت حادترکرده بطوریکه تمام ترانس های منشعب از این فیدرها
تب چنجرها آنها روی عدد 3قرارگرفته است.
معاون فنی و مهندســی برق ورامین افزود :از اقدامات انجام شده
و یــا درحال انجام برای مقابله با ایــن موضوع می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
 -1احیای فیدر جواد آباد از پســت  63چرمشهربرای بخش های

پایین دســت منطقه جهت کاهــش بار فیدرهای پر بار پســت 63
چرمشهر ذکر شــده که درحال اجرای پروژه با پیشرفت فیزیکی 50
درصد می باشد.
 -2تازمــان اجــراو بهره برداری از پســت  63جــواد آباد که از
ضروریات منطقه می باشــد ،چاره حل مشــکالت ذکر شده فوق در
بخش جواد آباد تنها تجهیز و احداث پســت  63جواد آباد می باشد که
این موضوع با نامه نگاری هایی که از سال  85با مراجع زیربط صورت
پذیرفتــه و همچنان در حال پیگیری اســت ( چه ازاین واحد و چه از
واحد بهره برداری ) و با همکاری و قول مســاعدت معاونت مهندسی
و نظارت شــرکت برای بهبود و کنترل ولتاژ در مناطق یاد شده نصب
اتو بوستر می باشد که موضوع در حال پیگیری است.
 -3یکــی از اهــداف مهم منطقه کاهش تلفــات با اجرای طرح
انتقال لوازم اندازه گیری به خارج ملک می باشد که اولویت با مناطق
آلوده میباشــد کــه در این میان بنا به گزارش و درخواســت معاونت
خدمات مشــترکین جهت انتقال لوازم اندازه گیری به خارج از ملک
در ابتدا قبل از تهیه طرح موارد درخواستی بررسی می گردد آن دسته
از کنتورهایی که نیاز به تهیه طرح ندارد توسط بهره برداری منطقه و
در صــورت نیاز به طرح به صورت طرح تجمیع تهیه و اجرا می گردد.
از ابتدای ســال کل طرح های تهیه شــده با عناوین مختلف کاهش
تلفات ،افزایش قابلیت اطمینان و غیره تاکنون در قالب  4پکیچ تهیه
و به ســتاد جهت معرفی پیمانکار اقدام شده است که تنها برای پکیج
اول پیمانکارمشخص و در تاریخ 95/7/1معرفی شده و یک پیمانکار
هم به صورت شناور از  95/8/1معرفی شده است.
درپایان یادآور می گردد جهت مقابله با بحران افت ولتاژ در بخش
جــواد آباد و نهایت ٌا در منطقه برق ورامین احداث و تجهیز پســت 63
هزار ولت جواد آباد می باشــد .و یکــی از دالیل اصلی که منطقه به
اهداف از پیش تعیین شــده از سال  94برای سال  95نرسیده معرفی
نشدن پیمانکار به موقع برای منطقه بوده است.

6
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ادامه مطلب

ممیزی،
همدلی از همزبانی بهتر است

ادامه از صفحه اول

به بیان دیگر مســئول ممیزی با دید مثبت
اقدام به انجام ممیزی می کند.
یافته های ممیزی (:)Audit finding
عبــارت اســت از نتایج حاصــل از ارزیابی
شــواهد ممیزی گردآوری شده .در مقایسه
با معیارهــای ممیزی ،یافته هــای ممیزی
می تواند انطباق یا عدم انطباق با معیارهای
ممیزی یا فرصت های بهبود را مشــخص
کند.کار ممیزی براساس نمونه گیری انجام
می شــود و این یکــی از تفاوت های اصلی
بیــن ممیــزی ( )Auditingو بازرســی
( )Inspectionاســت .بدیــن ترتیب که
ممیز به علت گستردگی کار و زمان محدود،
قادر بــه کنترل کردن تمامــی فرآیندهای
مورد نظر ممیزی یا دستورالعمل ها نیست و
در نتیجه باید نتایج را براســاس نمونه های
گرفته شده بدست آورد .به همین خاطر است
که مســئول ممیزی باید از قدرت قضاوت و
از استقالل فکری باالیی بــرخوردار باشد تا
بتواند نتایج درست رابرداشت کند.
پس از اجرای ممیــزی گزارش ممیزی
آماده می شود و در پایان کار ،تیم های ممیزی
جمع می شوند و در جلسه اختتامیه گـــزارش
نهایــی ممیـــزی را ارایه می دهند.
در ممیزی انجام شده در شرکت یکی از
نکاتی که در جلسه اختتامیه ممیزی مطرح
و مورد تاکیــد تمامی ممیــزان بود روحیه
همدلی و تعصب کاری ستودنی بین مدیران
و همکاران،در شــرکت توزیع برق اســتان
تهران عنوان شد.
موالنا جــال الدين محمد بلخي رومي
عارف و شــاعر معروف و نامي ايران نقش
همدلي را از هم زباني برتر دانســته و چنين
مي سرايد:
همزباني خويشي و پيونديست
مرد با نامحرمان چون بنديست
اي بسا هندو ترك هم زبان
اي بسا دو ترك چون بيگانگان
پس زبان محرمي خود ديگرست
همـدلي از همـزباني بهتـر است
يكــي از عوامل مؤثــر در امر موفقيت
هر ســازمان در عرصه هاي مختلف ،ايجاد
محيــط مناســب از طريق ايجــاد همدلي
می باشد .وقتي كه در مجموعه اي ،مديريت
به نحو شايســته اي ،اعمال شــود و افراد
زيرمجموعه ،ســازمان و محيــط كار را از
خــود تلقي نمايند ،مســلم ًا آن مجموعه در
كار خود موفق بوده و در راســتاي كســب
توفيق روزافــزون گام هاي بلندي برخواهد
داشت ،بنابراين شايســته است كه افراد در
كوچكترين واحد ســازماني تا گسترده ترين
واحدهــا و از پايين ترين رده ســازماني تا
مديريت در عالي ترين سطح سازمان با هم
همدل و همراه بوده و سازمان را از آن خود
تصور نمايند تا امكان موفقيت هر چه بيشتر
در نيل به اهداف حاصل گردد.

مدیر منطقه برق شهرستان فیروزکوه:

تفکر پرسنل باید ایمن باشد نه شکل ظاهری آنها
جلســه ایمنی آذرمــاه بــرق فیروزکوه با
حضور کلیه پرســنل بهره برداری ،خدمات
مشــترکین و پیمانکاران اجرایی در اتاق
جلسات منطقه برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی منطقــه برق
فیروزکوه:مهنــدس داداش زاده در ایــن جلســه
ضمن شکر و ســپاس خداوند برای نداشتن حادثه
گفت :ایمنــی و ایمن کار کردن و کلیه ابالغیه ها،
دستور العمل ها ،تنبیهات و تشویقات و در راستای
آن جلســات متعدد ایمنی همگــی در جهت تکرار
مکررات برای رســیدن به فرهنگ ایمن و داشتن
پرسنلی ایمن کار است.
وی افزود :اســتفاده از تجهیــزات ایمنی چه
فردی و چه گروهی یک اصل اســت ولی نباید از
روی اجبار و رفع تکلیف باشد ،چرا که سالمت هر
کس برای وی ارزشمند و هزینه سالمت باال است
ولی هزینه پیشــگیری بسیار کمتر و این باید یک
فرهنگ گردد و پرسنل به آن اعتقاد یابند.
مدیــر بــرق فیروزکوه بــا توجه به رســیدن
فصل زمســتان و مشــکالت پیش رو این فصل

به همکاران متذکر و عنــوان کرد :کلیه تجهیزات
زمســتانی منطقه چه خودرویی و چه غیر آن باید
کامأل بازدید و برای اســتفاده در شرایط زمستانی
آمــاده باشــند و از این پس کلیه پرســنل باید در
صورت تغییرات جوی برای واکنش سریع در برابر
خاموشی های بی برنامه آماده باشند.

در این جلســه نیز عالوه بر پخش پکیج ایمنی
ماهانه نحوه بستن کنتاکتور با رعایت نکات ایمنی
و توضیح در خصوص عملکرد انــواع کنتاکتور ها
توســط یکی از پرســنل بهره برداری به همکاران
آموزش داده شد .در پایان نیز از  2نفر پرسنل ایمن
کار ماه قبل تقدیر گردید.

توسط برق رباط کریم انجام شد:

اصالح  79مورد سیستم ارت پست های هوایی و زمینی

اصالح 79مورد سیستم ارت پست های
هوایی وزمینی برق ازابتدای سال جاری
تاکنون در منطقه برق رباط کریم انجام
شد.
ارائه طرح های رفع حریم و احداث شــبکه
فشار ضعیف و فشار متوسط با کابل خودنگهدار
و ســیم روکشــدار ،پالگین و کارینگ نمودن
پســت هوائی ،استفاده از پســت های پدمانتد،
اقدام به خارج کردن کنتورهای ســه فاز و تکفاز
از دسترس مشــترکین از دیگر اقدامات صورت
گرفتــه در جهت ایمنــی شــهروندان در برق
رباط کریم می باشد.
درضمن ارائــه طرح و احداث شــبکه 20
جهت پایداری بیشــتر شبکه و رینگ فیدرهای
20برای کاهش ســاعات کار درشرایط بحرانی
وحوادث حین انجام کار همکاران اجرائی ،ارائه
طرح رفع حریم و جابجائی شبکه 20هزارولت،
مکاتبات الزم با ارگا نها ی ذیربط که در ساخت
و ســازهای جدید پایش هــای الزم را از جهت
تجاوز حریم شــبکه های برق نمی کنند ،پایش
حریم شــبکه 20کیلوولت بــه صورت دوره ای
واطالع رســانی کتبی وشفاهی از خطرات برق

به کســانی که در ساخت و ســازها وارد حریم
شبکه های برق می شوند نیز در برق رباط کریم
انجام می شود.
در ادامه گفتن این نکته ضروریســت که
جهت ترویج فرهنگ ایمنــی ازبرق گرفتگی،
جمــع آوری  69ضــرب المثــل در رابطــه با
ایمنــی وتبدیل آنها به پیام متنی ایمنی ونصب
روی تابلــو ایمنی جهت اســتفاده ارباب رجوع
وهمکاران ،تهیه  84پیام متنی اسالمی درمورد
ایمنی جهت یادآوری ارتباط بین باورهای دینی
ومقررات ایمنــی به ارباب رجــوع وهمکاران
وهمچنین تهیه  110پیــام متنی وتصویری با
موضوع ایمنــی ونصب روی تابلو ایمنی جهت
اســتفاده ارباب رجــوع وهمــکاران برگزاری
جلســات آموزشــی وپخش فیلمهای آموزشی
از دیگر اقدامات برق ربــاط کریم درخصوص
ایمنی می باشد.
شناســائی کانــون خطــردر منطقــه رباط
کریم مثل ســایرمناطق شــرکت توزیع نیروی
برق اســتان تهران بوســیله بازدید های انجام
شــده توسط مســئول ایمنی ،گزارش همکاران
بهره برداری ،ناظر بهره برداری ،سایر همکاران

وگزارش مردمی صورت می گیرد.
منطقه برق رباط کریم در راستای پیشگیری
از بروز حوادث انسانی در سال جاری 79دستگاه
سیستم ارت پســت های هوایی وزمینی برق را
اصالح کرد.
درهمین راستا 27مورد درب تجهیزات برق
که به سرقت رفته بود مجدد نصب شد.
شایان ذکر اســت که جهت کاهش حوادث
مردمــی وارتقای آگاهی مــردم نصب پیام های
اخطار و هشــدار روی تاسیسات برقدار و نصب
قفل و عالئم هشدار دهنده روی تابلوها وشالترها
و تعویــض و اصالح پایه های دارای پتانســیل
باالی ایجاد حادثه برای مردم وهمکاران نیز در
برق رباط کریم انجام می شود.
درادامه یادآور می شــود که ارائه طرح های
رفــع حریم واحــداث شــبکه فشــار ضعیف
وفشارمتوسط باکابل خودنگهداروسیم روکشدار،
پالگین و کارینگ کردن پســت هوائی ،استفاده
از پســت های پد ما نتد ،اقــدام به خارج کردن
کنتورهای سه فاز وتکفاز از دسترس مشترکین
ازدیگراقدامــات صورت گرفتــه درجهت ایمنی
شهروندان در برق رباط کریم است.

ترویج فرهنگی ایمنی وآموزش شهروندی

در شهر لواسان و رودبار قصران

باتوجه به تعامل برون سازماني و استفاده از پتانسيل هاي موجود در منطقه،
واحــد هاي بهره برداري وايمني منطقه با تعامل با روابط عمومي شــهرداري
لواسان اقدام به تبليغات محيطي (تلويزيون هاي شهري) برای ترويج فرهنگ
ايمني و آموزش شــهروندي همچون رعايت حريم ،كاهش ريســك و...........
کردند.
الزم به ذكر اســت ،از ابتداي سال جاري در جلســاتي با مدير و مسئول
امور فرهنگي و روابط عمومي هاي ســه شهرداري منطقه (لواسان  -اوشان،
فشــم ،میگون  -شمشک ودربندســر ) اين گونه فعاليت هاي آموزشي انجام
شده است.
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اخبار مناطق

ارتقای حس مسئولیت
پذیری مردم نقش به سزایی
در کاهش سرقت دارد
چهارده فاصله شبکه برق20کیلوولت
و 10فاصله شــبکه برق فشارضعیف،
در شهرستان رباط کریم سرقت شد.
مهنــدس حســینی مدیرمنطقــه برق
رباط کریــم گفــت ،چهارده فاصله شــبکه
برق20کیلوولت هفته گذشته در جاده ساوه
حدفاصل ورودی پرند و رودشور سرقت شد.
وی افــزود عالوه بر این در روســتای
کاظم آباد نیز 10فاصله شبکه فشار ضعیف
توسط ســارقان به ســرقت رفت0درادامه
وی اظهار داشــت یکی از معضالت صنعت
بــرق در بخش توزیع انــرژی برق ،مربوط
به ســرقت تجهیزات ،کابلها و سیم های
شبکه برق است و این خود عالوه برتحمیل
خسارات فراوان سبب قطع برق میشود که
گاهی خسارتهای ناشی از آن قابل جبران
نیست.
مهندس حسینی خاطرنشان کرد ،سرقت
تاسیســات برق یكی از مسایل مهمی است
كه مســایل و مشــكالت متعددی را برای
صنعت برق به وجود میآورد.
در حقیقت می تــوان گفت تخریب و یا
سرقت تاسیسات و تجهیزات برق ریشه در
مشكالت اقتصادی جامعه دارد .منطقه برق
رباط کریم با برخورداری از نیروهای صادق
و توانمند درحفــظ بیتالمال تالش میکند
که این نشــان دهنده وجود اراده مشترک و
همفکری در این مجموعه است.
وی افزود :این منطقه با تبدیل شــبکه
سیمی به کابلهای خودنگهدار و جوشکاری
ترانسها و تاسیسات تالش خود را به حداقل
رساندن موضوع ســرقت می نماید ولی حل
ریشــه ای ایــن معضالت نیازمنــد فعالیت
در جهــت ارتقای فرهنــگ عمومی در این
خصوص که مردم بــه عنوان مالكان اصلی
امــوال عمومی نقــش زیــادی در كاهش
ســرقت ها می توانند داشــته باشند .اطالع
رســانی درمــورد میــزان ارزش و اهمیت
شــبكه های برق و لزوم گــزارش دقیق ،به
موقع و سریع موارد مشكوك و داشتن حس
مسئولیت شهروندی در آنان از عوامل کاهش
دهنده این بزه می باشد همچنین ایفای نقش
كامل برقراری امنیت توسط نهادهای امنیتی
و انتظامی درجامعه ضروری است.

تبريک
همکاران محترم
جناب آقای بهزاد عبدی

(برق اسالمشهر)
جناب آقای سیدوحید حسینی
(برق کهریزک)
قدم نورسيده مبارک

مدیر برق رباط کریم:

پاسخ گویی مناسب به در خواست های قانونی مشترکان
از اهداف اصلی منطقه است

بیش از  8هزار و 700کنتور تا آخر آبان ماه
در شهرستان رباط کریم نصب شد.
مهندس حسینی گفت :برق رباط کریم در هشت
ماه سال جاری  8هزار و 700دستگاه کنتور برق برای
متقاضیان برق در ســطح شهرستان نصب کرد .در
ادامه وی افزود :این تعداد کنتور نصب شده نسبت به
مدت مشابه سال 94رشد بیش از دو برابری را نشان
می دهد .مهندس حســینی تاکید کرد :اقدامات برق
رباط کریم در راستای تکریم مشترکین ومتقاضیان
برق است وپاســخگویی مناسب ودر اسرع وقت به
در خواســت های قانونی مشترکین از اهداف اصلی
منطقه و شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران
می باشد .وی اضافه کرد :عالوه بر کنتورهای نصب

جدید در این مدت بیش از 1000دســتگاه کنتور نیز
تعویض شــد .درپایان گفتن این نکته الزم است ،از
میان کنتورهای نصب شده تعداد110دستگاه کنتور
از نوع کنتورهای هوشمند می باشند.

اجرای مشترک مانور پدافند غیرعامل برق و نیروی انتظامی
برق فیروزکــوه در اقدامی بــا هماهنگی
نیروی انتظامی شهرســتان جهت ارزیابی
این ســازمان نظامی در مقابله با حوادث و
شــرایط بحرانی و همچنین عملکرد آنان
در مقوله پدافند غیر عامل به طور مشترک
مانوری را اجرا نمودند.
مهنــدس داداش زاده مدیــر بــرق فیروزکوه
در خصوص این مانور مشــترک گفــت :با توجه
به فرمایشــات و تأکیدات مقــام معظم رهبری در
خصوص پدافند غیر عامــل و آمادگی همه جانبه
کشــور در رویارویــی با هر تهدیــد طبیعی و غیر
طبیعی طبق سناریویی مانوری مشترک بین نیروی
انتظامی شهرستان و منطقه برق فیروزکوه اجرا شد.
وی تصریح کرد :در این مانور کلیه پرسنل بهره
برداری و معاونت های برق فیروزکوه حضور داشته
که بطور همزمان در ســه مقــرر تحت فرماندهی
نیــروی انتظامی حاضر و با قطع بــرق آمادگی و
تجهیزات آنان را در مقابل شــرایط سخت بررسی
کردند .مدیر برق فیروزکوه نیز خاطر نشــان کرد:
به جرأت می توان گفت نیــروی انتظامی یکی از
دســتگاه های آماده در پدافند غیر عامل اســت و
فرمایشــات مقام معظم رهبری بطور کامل در آن
اجرا و نظمی خاص و جدیت در آن دیده می شود.
ســرگرد محمد پــور رییس پلیس پیشــگری
شهرســتان نیــز در ایــن مانور ضمن تشــکر از
همکاری برق شهرســتان گفــت :نیروی انتظامی
شهرســتان فیروزکوه با داشتن مقرهای فرماندهی
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قدرداني
قاســم شهابی مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق مازندران ،با ارسال لوح تقدیری به
مهندس بربند مدیر عامل شرکت از تالش ها
و همکاری های ایشــان و همکاران شرکت،
در راستای رفع آسیب های شبکه های توزیع
برق مازندران ناشــی از برف و سرمای شدید
آذرماه سال جاری ،قدردانی کرد.
محمد وصال پور رییس شــورای اسالمی
شهرستان ورامین در لوح تقدیری از مهندس
بربند مدیر عامل شرکت ،به دلیل هم اندیشی،
هم سویی و هم فکری با این شورا قدردانی کرد.
ســیدمحمد رفیعی طباطبایی شــهردار
آبسرد ،بابک همایونفر رئیس شورای اسالمی
آبسرد و حجت االسالم سیداحمد میرشریفی
امــام جمعه این شهرســتان با ارســال لوح
تقدیــری ،از مهندس بهــزاد صبوری مدیر
منطقه برق دماوند قدردانی کردند.
عباس نعمــت زاده شــهردار احمدآباد
مســتوفی و رضا غالمرضا رئیس شــورای
اسالمی شهر احمدآباد مستوفی با ارسال لوح
تقدیــری از زحمات مهندس دمیرچی در امر
توسعه خدمات روشنایی معابر سطح شهر این
شهرستان ،قدردانی کردند.

اخبار مناطق
و غیر فرماندهی متعدد در شهرســتان بدون هیچ
کوتاهی موارد مربوط به پدافند غیر عامل و آمادگی
نیروها رعایت شده و می شود.
وی در خصــوص دیگــر اقدامــات فرماندهی
انتظامی شهرســتان گفت :یکی از دیگر کارهای ما
ایجاد مقرر های معین (کمکی) در سطح شهرستان
بود که پیش بینی این که در هر شرایطی اگر امکان
استفاده از مقرر اصلی نبود پرسنل بدون هیچ مشکلی
بــه جای دیگــر منتقل گردند و در نظــم و امنیت
شهرستان هیچ خدشــه ای وارد نگردد و همچنین
تعامالت بسیار خوب با دیگر ارگان ها جهت اجرایی
شــدن جمله پدافند غیر عامل بعنوان یک هدف و
یــک اســتراتژیک در کارهای روزمــره و خیلی از
برنامه های فراوان دیگر که در حال انجام می باشد.
در پایان مانور نیز فرماندهان عملیات در جلسه
ای جمــع بندی به نقاط قــوت و ضعف پرداخته و
جهت رشد و رفع آن تصمیم گیری کردند.

مدیر منطقه برق دماوند

خدمت به خانواده شهدا وظیفه تک تک افراد جامعه است

مهندس بهزاد صبــوری مدیر منطقه برق
دماوند ،با حضور در خانه شهدای گرانقدر دفاع
مقدس با خانواده های این شهیدان دیدار و گفت
و گو کرد .وی در این دیدار ،خدمت به خانواده
شهدا را وظیفه تک تک افراد جامعه عنوان کرد
و گفت :این عزیزان امانت به جا مانده از شهدا
هســتند که باید امانتدار خوبی باشیم .بحث و
گفت و گو در خصوص مسایل درمانی ،معیشتی
و سکونت آنها ،از مسایلی بود که در این دیدارها
بررسی شد که نتایج حاکی از رضایت آنها بود.

2500متر شبکه روشنایی
معابر در شهرستان رباط
کریم احداث شد

2500متر شــبکه روشــنایی معابر
در پرند که بخشــی از تجهیزات آن
سرقت شده بود بار دیگراحداث شد0
مهندس شــهماری معاون مهندســی
وطراحــی برق رباط کریــم گفت :برق رباط
کریم در ابتدای ورودی شــهر پرند از سمت
فرودگاه امام خمینی با توجه به کم ترددبودن
معبر فوق ســه بار شاهد ســرقت وتخریب
تجهیزات روشــنایی بوداز ایــن رو با احداث
یک کیلومتر شبکه کابل خودنگهداردراسرع
وقت به دایر کردن روشنایی در این معبر اقدام
کــرد 0وی در ادامه افزود1500:متر شــبکه
روشنایی در بلوار امام علی (ع)شهر پرند که به
علت حفاری های زیاد صدمات شدیدی دیده
بود با احداث شبکه کابل خودنگهدار طی دو
روز کار فشــرده درمحل ،برقدار و روشن شد
شهماری در پایان گفت :با اجرای این طرح ها
50دستگاه چراغ روشن شد.

خبرنامـهداخلـي
شـرکت توزيع
نيروي بـــــرق
اســتان تهــران

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سـر به سجـود
بنوش جام صبـوحی به ناله دف و چنگ
ببوس غبغب ساقی به نغمه نـی و عـود

ماهنامه نورآوران
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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.

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:

شستن دست ها یکی از مهمترین راه های پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلونزا

■■پیشـــــــگیری از
سرماخوردگی با شستن
دست
شستن دســت ها یکی از
مهمترین راه های پیشگیری
■ دکتر رضا
از ســرماخوردگی و همچنین
جباری عرب زاده
آنفلونزا می باشــد .پیشگیری
از ســرماخوردگی ها با شستن
دست یکی از راه هایی است که در این فصل میتوانید
ســالم بمانید و ممکن اســت از دیگر بیماری ها مانند
آنفوالنزا هم پیشگیری کنید.
وقتی کسی سرماخوردگی دارد این بیماری عمدتا از
طریق قطرات تنفسی سرفه و عطسه گسترش مییابد.
اما در بســیاری از مواقع ما نادانســته این ذرات بسیار
ریز میکروب های سرماخوردگی را روی سطوح لمس
میکنیم و بعد خود را با همان ویروس ســرماخوردگی
آلوده میکنیم .برخی ویروس ها و باکتری ها تا چندین
ساعت میتوانند روی سطوح ســخت مانند میزهای
کافهتریا ،گوشــی تلفن ،صفحه کلید رایانه و دستگیره
در زندگی کنند .پیشگیری از سرماخوردگی با شستن
دست جلوی انتقال ویروس های سرماخوردگی -وگرفتن
ویروس های روی سطوح محیطتان -را میگیرد.
■■شستن دست از گسترش میکروب های
سرماخوردگی جلوگیری میکند:
شگفتآور اســت که حدود 80درصد بیماری های
عفونی با لمس کردن منتقل میشــوند .مرکز کنترل
بیماریهــا تخمین میزند که هر ســال  49000نفر از
آنفوالنزا یا بیماری های شــبیه آنفوالنزا میمیرند و هر
ســال  5هزار نفر دیگر از بیماری های منتقل شــده از
غذا میمیرند .بهترین حفاظت در برابر این نوع بیماری
شســتن مکرر دست ها اســت .اصطکاک سادهای که
هنگام مالیدن پوســت دو دست رخ میدهد ،به همراه
آب گرم و صابون که در پی آن شستن و خشک کردن
کامل انجام میشــود ،شما را از شر باکتری های بالقوه
مضر خالص میکند.
طبق اعالم مرکز کنترل بیماریها ،عمل ســادهی

شســتن دست تنها ابزار مهم پیشــگیری از گسترش
عفونت های ویروســی و باکتریایی است .با این وجود
برخی یافته ها نشان میدهد بسیاری از آمریکایی هایی
که از توالت های عمومی استفاده میکنند ،پیش از ترک
آن دســت های خود را نمیشویند .مردم پیش از آماده
کردن وعده های غذایی هم فراموش میکنند دستان
خود را بشویند .آنها حتی به میان وعده ها هم بدون فکر
کردن به شستن دست حمله میکنند.
■■چگونه سرماخوردگی و میکروب های دیگر
گسترش مییابند:
هر روز دست ها در معرض بسیاری از سطوح آلوده
قرار میگیرند .بعد وقتی شــما نادانسته صورت خود را
لمس میکنید ،میکروب ها از طریق چشــم ها ،بینی و
دهان وارد بدن شــما میشــوند .با دست دادن(انتقال
مســتقیم) و چیزهایی کــه به آنها دســت میزنید و
دیگران بعد آن را لمس میکنند (انتقال غیرمســتقیم)
هم میتوانید این میکروب ها را به دیگران منتقل کنید.
■■برای اینکه میکروب هــا از فردی به فرد
دیگر منتقل شوند ،سه اتفاق باید رخ دهد:
 .1میکروب هــا بایــد موجود باشــند .فردی که
میکروب ها را حمل میکند .میکروب هایی که در هوا
یا روی یک سطح هستند .مواد مایع ترشح شده از بدن
مانند ترشحات بینی فرد ،آب چشم و بزاق دهان.
 .2فردی که نسبت به میکروب ها ایمن نیست در
تماس با آنها قرار میگیرد .این اتفاق زمانی رخ میدهد
که پس از اســتفادهی فرد مبتال به ســرماخوردگی یا
بیماری های دیگر از رایانه ،شما صفحه کلید و ماوس
آن را لمــس میکنید یا زمانی اتفــاق میافتد که فرد
مریض تلفن را لمس میکند و بعد شــما از آن استفاده
میکنید .وقتی که فرد مریض را میبوسید یا وقتی که
در مســیر فردی قرار دارید که عطسه یا سرفه میکند
(که پیشگیری از این مورد دشوار است).
 .3ورود ویــروس از طریق مخاط های بدنتان :به
بیان دیگر همانطور که صــورت ،دهان و بینی خود را
لمس میکنید یا چشمان خود را با دست های نشسته
میمالید ،میکروب ها وارد بدن شما میشوند.

■■چرا پیشگیری از سرماخوردگی با شستن
دست به نتیجه میرسد؟
همانطور که در باال خاطرنشــان شد ،میکروب ها
اغلب از طریق اشیای خانه -تلفن ،دستگیره در ،مسواک
و دستهی شــیر آب -به دیگران منتقل میشوند .اما
بزرگترین مرکز حمل و نقل میکروب ها دستان شما
اســت .به همین دلیل است که شستن مکرر دست ها
شما را از شــر میکروب های بیماریزا خالص میکند
و به پیشــگیری از گســترش برخی بیماری ها کمک
میکند -به ویــژه اگر یک عضو خانواده ،دوســت یا
همکالسی ویروس ســرماخوردگی یا آنفوالنزا داشته
باشد .یک برنامه با نام «عملیات توقف سرفه» در مرکز
یگان آموزش نظامی سربازان در ایلینویز آغاز شده بود.
به عنوان بخشی از این برنامه به سربازان گفته شده بود
حداقل پنج بار در روز دستان خود را بشویند .پس از دو
ســال تیم شستشو دهندهی دست در مقایسه با میزان
هفتگی بیماری بین سربازان در طول سال پیش از آغاز
عملیات توقف ســرفه45 ،درصد موارد بیماری تنفسی
کمتری را گزارش کرد.
■■برای پیشگیری از سرماخوردگی چگونه
باید دست های خود را بشوییم؟
بسیاری از ما بسیار پرمشغله هستیم .ما به سادگی
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فراموش میکنیم دســتانمان را به درســتی بشوییم.
خالصه مراحل به شرح زیر است:
 نخســت دســت ها را با آب خیس کنید ،بعد ازصابون استفاده کنید.
 حال برای  20ثانیه دســت ها را به شدت به همبمالید .مطمئن شوید که مچ دست ها ،بین انگشتان و
زیر ناخن ها را به هم مالیدهاید .اگر زمان دارید ،از برس
ناخن اســتفاده کنید ،زیرا باکتری ها اغلب زیر ناخن ها
پنهان میشوند.
 دست ها را کامال بشویید و با یک حولهی کاغذیتمیز یا خشککن هوا خشک کنید.
 اگر در توالت عمومی هستید ،شیر آب را با حولهیکاغذی ببندید .سعی کنید در را با شانهی خود باز کنید
یا برای گرفتن دســتگیره از یک حولهی کاغذی دیگر
استفاده کنید.
■■تا چه حد شستن دست برای پیشگیری
از سرماخوردگی ها کافی است؟
در سراســر روز باید دست ها را بشویید -قبل و بعد
از غذا خوردن ،پس از استفاده از توالت ،پس از مدرسه،
پس از دست زدن به هر یک از آالینده ها مانند گوشت
خام ،سبزیجات نشسته و زباله.
پس از سرفه ،عطسه ،گرفتن بینی و لمس حیوان
خانگی هم دستان خود را بشویید .اگر در حال پرستاری
از نوزاد هستید ،پیش و پس از تعویض پوشک های نوزاد
و پیش از و پس از غذا دادن به او هم دســت هایتان را
بشویید.
■■اگر نزدیک دستشویی نبودیم چه کنیم؟
اگر دستشــویی در دسترس نیست ،برای دست ها
یک ضد عفونی کننده با اســاس الکلی داشته باشید.
ضدعغونی کننده حداقل باید 60درصد الکل داشته باشد
تا دست ها را تمیز کند.
تمام سطح دست ها ،انگشتان و مچ را با ضدعفونی
کننده بمالید تا خشــک شــود .اگر نزدیک دستشویی
نیســتید ،تمام روز میتوانید از آن استفاده کنید .وقتی
دستشویی پیدا کردید ،دستان خود را بطور کامل بشویید
تا از افزایش مصرف ضدعفونی کننده پیشگیری کنید.

کسب مقام دوم فوتسال توسط شرکت توزیع برق استان تهران
مسابقات فوتسال حراســت های صنعت آب و برق استان تهران به میزبانی
شــرکت برق منطقه ای تهران در سالن فوتسال مجموعه ورزشی برق تهران
برگزار شد.
مهدی نجاری مربی تیم فوتســال حراست شــرکت با اعالم این مطلب گفت :در این
دوره از مســابقات 12 ،تیم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم های برق منطقه ای تهران،
توزیع برق اســتان تهران ،توزیع برق تهــران بزرگ و توزیع برق اســتان البرز ،به مرحله
نهایــی راه یافتنــد و از بین آنها ،برق منطقه ای ،توزیع برق اســتان تهــران و توزیع برق
تهران بزرگ مقام های اول تا ســوم را کســب کردند .نجاری افــزود :برگزاری این گونه
مســابقات ،عالوه بر اینکه باعث ایجاد همدلی و رقابت سالم در بین همکاران شرکت های
مختلف می شود ،در راســتای توانمندی جسمی همکاران نیز بسیار موثر است .به خصوص
اینکه انجام فعالیت های ورزشی برای واحد حفاظت فیزیکی (مراقبان و نگهبانان) با ارتقای
توانمندی و ســامت جسمی و روحی نقش به ســزایی در انجام فعالیت های محوله دارد و
توســعه این گونه فعالیت های ورزشی باید در برنامه های کاری مدنظر قرار گیرد .وی افزود:
برگزاری این مسابقات در تشویق همکاران در انجام فعالیت های ورزشی مؤثر بوده است.
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