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تقدیر و تشکر

خدای رحمان ، نوید سال نو را بر دوش نسیم 
بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز 

به خالق سپارد .
 با اس��تعانت از آفریدگار جه��ان و به انگیزه 
رستاخیز طبیعت ، فرا رسیدن بهاران شکوهمند 
را که هنگامه تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت 
و پیام آور مهربانی و بر انگیزاننده قلب ها و احوال 
آدم��ی و تحول به مراحل نیکوتر و برتراس��ت بر 
تمامی کس��انیکه از بذل جان و وقت خویش در 
حیات بخشیدن روح و جسم آدمیان دریغ نمی 

ورزند صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
سال 95 با همه فراز و نشیب هایی که داشت 
ب��ا مجاهدت ، فداکاری و تالش ش��بانه روزی و 
ایثارگرانه مجموعه زحمت کش این ش��رکت در 
گذر از پیک تابس��تان ، مدیریت بحران ناشی از 
طوفان 12 ش��هریور و برف و سرمای شدید آذر 
م��اه و صدها فعالیت کوچک و بزرگ دیگر برگ 
زرینی بر افتخارات ش��رکت توزیع برق مازندران 
افزوده شد که هیچگاه از اذهان مردم  قدرشناس 
و شریف مازندران و مسئولین استانی و کشوری 

محو نخواهد شد.
کاهش 2 درصدی تلفات ، س��اماندهی لوازم 
اندازه گیری بخصوص تعویض کامل کنتورهای 
راک��د و معیوب ، ارتقاء و س��رعت بخش��یدن به  
نصب کنتور ، برگزاری مانورهای متعدد با هدف 
افزای��ش پایداری ش��بکه و مقابله با برقهای غیر 
مجاز ، مجهز ش��دن اموره��ا و تعدادی از بخش 
ها به زیر س��اخت فیبر نوری ، تعمیرات اساسی 
و احداث ساختمان های جدید با هدف آسایش 
 5s و  آرامش بیش��تر همکاران و پیگیری رعایت
در س��طح شرکت ، کسب رتبه برتر در جشنواره 
ش��هید رجای��ی و پدافن��د غی��ر عام��ل ، خرید 
خودروهای سنگین ) جرثقیل و باالبر ( و کمک 
دار و موتور س��یکلت با هدف تقویت لجستیک 
ش��رکت ، جذب حداکثری اعتب��ارات: داخلی ، 
استانی،کاهش تلفات ، بند )ه( و ... ، مقاوم سازی 

شبکه ها بخصوص شبکه های فرسوده و  افزایش 
قطع کننده ها، تدوین و بکارگیری ش��یوه نامه 
های متعدد در زمینه جذب،رشد و ارتقاء نیروی 
انسانی،ارتباط موثر و موفق با رسانه های عمومی 
و اصحاب رس��انه ب��رای انعکاس دس��تاوردهای 
شرکت، کاهش 65درصدی سرقت های شبکه، 
ساماندهی و نظارت موثرتر بر عملکرد همکاران 
در حوزه رس��یدگی به شکایات مردمی، افزایش 
درآمد ش��رکت از طریق نیرورسانی ، پیگیری و 
موفقیت اخذ موافقت بخشودگی چندین میلیارد 
تومان��ی جریمه های عملکرد و ع��وارض از امور 
مالیاتیتنها گوشه ای از اقدامات اساسی سال 95 

شرکتاست.
در س��ال 96 امیدواری��م  ب��ه ی��اری و لطف 
خداون��د متعال و همراه��ی و همدلی مجموعه 
زحمتکش��ان این ش��رکت: کاهش تلفات تامرز 
11%  با اجرای طرحهای موثرتر  فنی و غیرفنی 
، کاهش پیک و مدیریت مصرف با اولویت بهینه 
س��ازی سیس��تم های سرمایش��ی تا حد پیک 
س��الجاری ، خدمات شایسته تر به مشترکین و 
متقاضیان ش��هری و روستایی ، افزایش پایداری 
ش��بکه در مقابل ح��وادث احتمال��ی و کاهش 
خاموش��ی های ناخواس��ته با اس��تفاده از برنامه 
ری��زی ه��ای دقیقتر و اس��تفاده از خ��ط گرم، 
رش��د و ارتقاء متعالی فرهن��گ ایمنی،پیگیری 
افزایش و جذب اعتبارات استانی و ملی، تجهیز 
نم��ودن تمامی امورها به خودروهای کمک دار ، 
کاربردی س��ازی GIS در همه ابعاد فعالیت ها 
، کاه��ش هزینه های غیر ضرور و بهینه س��ازی 
اجرای طرحها ، اتمام س��اخت ساختمانهای در 
دست اجرا و شروع عملیات احداث ساختمانهای 
س��تاد و جنوب بابل،س��اماندهی بهتر پرداختی 
ه��ا )مزایا ، کارانه ها ، ام��ور رفاهی و ... (، ارتقاء 
آموزش های کاربردی و مهارتهای متناس��ب با 
ش��غل ، استفاده بیشتر از برنامه های نرم افزاری 
بخص��وص اتوماس��یون اداری با ه��دف کاهش 

مکاتبات کاغذی و صرفه جویی در وقت وز مان، 
اجرای پایلوت اتوماسیون شبکه ، ارتقاء سالمت 
اداری و کاهش ش��دید شکایات مردمی،  تقویت 
دفتر حقوقی با بکارگیری  کارشناس��ان حقوقی 
در امورها، اس��تفاده بهینه تر از نیروی انس��انی 

متبحر و کارآمد و ...تحقق یابد . 
قطعًا این موفقیت ها جزء در س��ایه توکل بر 
خدا، همدلی،گذش��ت،احترام،تعصب سازمانی و 
تالشهای  ش��بانه روزی همه همکاران متعهد ، 

دلسوز و باغیرت رخ نخواهد داد. 
این جانب ضمن تشکر و قدردانی از همدلی 
، صمیمی��ت و زحم��ات ب��ی دری��غ معاونین ، 
مش��اورین، مدیران  وتک ت��ک همکاران خدوم 
و زحم��ت کش، امیدوارم س��الی ک��ه در پیش 
رو داری��م در س��ایه الط��اف ب��ی دری��غ الهی و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاس��تهای 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ، سالی سرشار 
از صحت و س��المتی ، موفقیت و کامیابی، عزت 
و س��ربلندی  برای جنابعالی و خان��واده معزز و 

مکرمتان باشد . انشا ا...

پیام نوروزی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران

ë جمعی از مردم شهرس�تان آمل با ارس��ال نامه ای به مهندس چیت چیان وزیر نیرو از زحمات ش��بانه روزی مهندس شهابی 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران ومهندس گرائلی مدیر امور توزیع برق آمل در بحران های اخیر تشکر و قدردانی کردند .

ë آیت اهلل طبرس�ی نماینده ولی فقیه در اس�تان مازندران از زحمات مهندس سید کاظم حسینی مدیر امور توزیع برق شمال 
ساری در برگزاری هر چه باشکوهتر نماز جمعه  تشکر و قدردانی کردند . 

ë والیتی مدیرعامل موسسه خیریه مائده های آسمانی با ارسال لوح از زحمات مهندس شهابی مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران بابت همکاری های مستمر در طول سال با موسسه مذکور تشکر و قدردانی کرد. 

ë  بیژن قاسمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل توانیر با ارسال نامه ای از محمدرضا  تیمورنژاد مدیر روابط عمومی  
شرکت توزیع برق مازندران بابت  تعامل بسیار خوب  و سازنده با رسانه ها و اطالع رسانی بموقع در مواقع بحران تشکر و قدردانی کرد.

ë رجبعلی وهابی فرماندار و رئیس کمیته پدافند غیرعامل شهرس�تان جویبار با ارس��ال لوح از زحمات مهندس سید سعید  
سیدخندان مدیر امور توزیع برق جویبار در انجام امور محوله تشکر و قدردانی کرد . 

ë احمد حس�ین زادگان فرماندار س�اری با ارسال لوح از مهندس سید کاظم حسینی بابت اجرای بهینه امور و نظم و انظباط 
مدیریتی تشکر و قدرانی کرد. 

ë ارسطو قادری  فرماندار میاندرود با ارسال لوح از زحمات مهندس حمید رضا باقری مدیر امور توزیع برق میاندرود و مهندس 
ابوالفضل ایومن رئیس اداره بهره برداری این امور در برگزاری برنامه نکوداشت هفته پدافند غیر عامل تشکر و قدردانی کرد. 

ë دهیاری روس�تای تیله نو گلوگاه  با ارس��ال نامه از زحمات مهندس حس�ن قاری زاده مدیر امور برق این شهرس�تان و 
همکارانشان  بابت  اصالح و بهینه سازی شبکه برق روستا ، گلزار شهدا و تامین برق چاه کشاورزی تشکر و قدردانی کردند. 

سخن 

نخست

ن�وروز، آیی�ن باس�تانی ما 
ایرانی�ان، س�رآغاز ش�کفتن 
هاست. ش�کوفایی طبیعت در 
بهار، رسم زیبای فصل هاست و 
دیباچه این فصل ها یعنی بهار.
ه�وای  نوبران�ه  ای�ن  در 
عطرآگی�ن و دل انگیز بهاری، 
آرزویی نیس�ت ج�ز روزهایی 
سراسر شور و ش�عف. آرزوی 
طول عمر ب�ا برکت برای رهبر 
عزی�ز و ول�ی امر مس�لمانان 
جهان، آرزوی رحمت و سالمت 
برای ملت عزیز ایران از جنوب 
و غرب و شرق و شمال، آرزوی 
دلک�ش  و  اف�زا  روح  به�اری 
ب�رای ف�رد ف�رد مجموعه ی 
خ�دوم , الثارگرو زحمت کش 
صنعت برق و هم استانی های 
عزیزم�ان ک�ه در س�ایه حق، 
ن�وروز در بهترین حاالت برای 
تمامی عزی�زان در جای جای 
میهن اس�المیمان رقم خوَرد. 
امید که تمامی آرزوهای نیک 
عزی�زان به رن�گ و عطر بهار 

مزین و برآورده شود.
نوروز فرصتی نو، برای انسان 
در تمام�ی ح�االت و زوای�ای 
روحی اش می باش�د، خوش�ا 
کس�انی که این فرصت دوباره 
جهت احی�ای مکنونات درون 
و دنی�ای بی�رون را ارج م�ی 
نهن�د و به پاس این نیکوترین 
لطف خ�دا، زیباتری�ن حال را 
ب�رای خ�ود و اطرافی�ان خود 
پدی�د می آورند. ن�وروز، دری 
پ�روردگار  از دره�ای رحمت 
است، وجهی از الطاف خداوند 
اس�ت، باید چش�م جان را باز 
ک�رد و به خوب�ی این مرحمت 
را دی�د. بهترین ها برای روز و 

روزگارتان باشد انشاله.
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سرقت ش��بکه های توزیع برق عالوه بر 
ب��ار مالی زیاد برای دول��ت و مردم ، امنیت 

عمومی را به مخاطره می اندازد . 
مدیر حراست شرکت توزیع برق مازندران 
از کاهش 66 درصدی میزان سرقت لوازم و 

تجهیزات برق مازندران خبر داد . 
مهن��دس اس��ماعیل نبوی در نشس��ت 
پیش��گیری از وقوع جرم در س��اری گفت : 
س��رقت تجهیزات ش��بکه های توزیع برق 
عالوه بر اینکه بار مال��ی زیادی برای دولت 
و م��ردم در پ��ی دارد ؛ امنیت عمومی را به 

مخاطره  می اندازد . 
وی افزود : در سال 94 تعداد 915 فقره 
و در س��ال  95 تعداد 249 فقره سرقت در 
ح��وزه توزیع برق مازن��دران اتفاق افتاد که 

منجر به دستگیری 130 نفر شده است . 
مدی��ر حراس��ت ش��رکت توزی��ع ب��رق 
مازندران ایجاد خاموشی و قطع برق ، مختل 
شدن خدمت رسانی دستگاههای خدماتی 
به مردم ، ایج��اد نارضایتی عمومی ، اخالل 
در نظم ، امنیت و آس��ایش عمومی جامعه ، 
ایجاد خس��ارات فراوان اقتصادی  به شرکت 
برق و مردم از جمله مش��کالتی دانست که 
دراثر س��رقت تجهیزات ش��بکه های توزیع 

برق بوجود می آید . 

نبوی خاطرنش��ان کرد : س��رقت یکی از 
جرایم مهم و ش��ایع جوامع بش��ری است و 
پیش��گیری از وقوع جرایم از جمله سرقت ، 
حس��ب قانون به عهده قوه قضاییه و نیروی 
انتظامی است و دیگر دستگاههای دولتی و 
خصوصی موظفند در این خصوص همکاری 

الزم را داشته باشند . 
وی اظهار  داشت : در سال 94 جمعا" 32 
هزار کیلوگرم س��یم مسی و 432 کیلوگرم 
کابل و در س��ال 95 تاکن��ون جمعا" 9هزار 
و بیس��ت و هش��ت کیلوگرم سیم مسی به 

سرقت رفته است . 
مدی��ر حراس��ت ش��رکت توزی��ع ب��رق 
مازندران در خصوص خسارات اقتصادی که 
بر اثر س��رقت تجهیزات برق به شرکت برق 
و دولت وارد می ش��ود قاب��ل تامل و نگران 
کننده خواند و یاداور ش��د : امار س��رقت ها 
در س��ال 93 و 94 بیانگر رشد باالی سرقت 
ل��وازم و تجهی��زات برقی بوده که در س��ال 
93 بی��ش از 44 هزار کیلوگرم و در س��ال 
94 بیش از 32 هزار کیلوگرم س��یم مسی 
به سرقت رفته و در سرقت کابل نیزسالهای 
93 و 94 جمعا" 915 کیلوگرم انواع کابل و 
2416 فقره سرقت صورت گرفته و منجر به 

دستگیری 19 نفر شده است.  

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
در نشس��ت با مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی 
توزیع  و کارشناس��ان توانیر در س��اری  با 
بیان  اینکه امروز سرنوش��ت  بسیار خوبی 
برای شمال کش��ور رقم می خورد  گفت : 
توپولوژی ، مختصات ، موقعیت جغرافیایی 
و شرایط بسیار سخت  وضعیت ما را نسبت  
به دیگر استانهای کشور متمایز کرده است 
. مهندس قاس��م ش��هابی افزود : سه برابر 
دیگر اس��تانها وقت می گذاری��م و دو برابر 
آنه��ا تالش می کنیم ولی وضعیت ش��بکه 
های توزیع اینگونه است . وی خاطر نشان 
ک��رد : با عزم راس��خ و اراده قوی و همدلی 
، همراه��ی و ت��الش و مجاهدت مجموعه 
زحمتک��ش و ایثارگ��ر این ش��رکت ، نوید 
درخشش و ستاده شدن شرکت توزیع برق 
مازندران را در سال آینده به مجموعه برق 
کشور و مردم متدین و متعهد به نظام می 

دهم . 
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
اظهار داش��ت : با تالش ش��بانه روزی این 
مجموع��ه خ��دوم و زحمتک��ش در ح��ال 
حاضر نیز جزء پنج ش��رکت برتر در میان 
ش��رکتهای توزیع کشور هستیم و از لحاظ 

سابقه ، مدارک عالی ، ابتکارات و نوآوری ها 
و محتوایی گوی سبقت را از دیگران ربوده 
ایم . ش��هابی با بیان اینکه ش��مال کش��ور 
حقیقتا" س��ختی های خاص خود را دارد ، 
گفت : ش��مال کشور متعلق به همه کشور 
اس��ت  و رس��یدگی به آن باید در اولویت 

اصلی مسئوالن ملی قرار گیرد . 
وی یادآور ش��د : عب��ور از بحران ها کار 
بسیار سختی است ولی بحران ها و بالیای 
طبیع��ی ، جرات و جس��ارت و انرژی ما را 
مضاعف کرده که به ش��کر خداو گواه مردم 

و مسئوالن کشور و اس��تان اولین سازمان 
امدادی هس��تیم ک��ه با امادگ��ی کامل با 
تجهیز نیرو و امکان��ات از لحظات اولیه در 
میدان حضور داریم تا ش��بکه های آسیب 
دیده ناشی از طوفان را ساماندهی کنیم . 

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
تصریح کرد : توزیع برق مازندران دارای یک 
میلیون و 300 هزار مشترک برق ، 28 هزار 
دستگاه ترانس��فورماتور ، 25 هزار کیلومتر 
ش��بکه توزیع ، 26 ه��زار دس��تگاه چراغ 
روشنایی می باشد که با 56 دستگاه ترانس 

فوق توزیع و 92 دس��تگاه ترانسفورماتور با 
ظرفی��ت دو ه��زار و 852 مگاولت آمپر و 
411 فیدر 20 کیلوولت  تغذیه می ش��ود 
و حداکثر بار همزمان پیک تابستان یکهزار 
و  824 مگاولت آمپر بوده است . مدیر کل 
دفتر برنامه ری��زی توزیع توانیر نیز با بیان 
اینکه ، مجموعه برق کشور از افراد باهوش 
، متخصص و متعهد برخوردار است  ، گفت 
: همه س��ازمان ها به نیروه��ای موجود در 
مجموع��ه صنعت برق غبط��ه می خورند . 
علیرضا خیامی افزود : رس��یدن به شاخص 
ها و اهداف از خواس��ته های  اصلی توانیر 
است . وی از تدوین داشبوردهای عملیاتی 
مالی خبر داد و یادآور ش��د : با دستور وزیر 
نی��رو و داش��بورد عملیاتی مال��ی در حال 
تدوین اس��ت و برنامه بودجه س��ال 96 در 

داشبورد عملیاتی قرار می گیرد . 
مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع توانیر 
خاطرنش��ان کرد : با تدوین برنامه 5 ساله ، 
اهداف ما تا پایان 5 سال مشخص می گردد 
و بودجه ریزی ها نیز بر این اساس صورت 
می پذی��رد . وی تصریح کرد : تمام اهداف 
عملیات مالی و بودجه ریزی در اختیار وزیر 

نیرو قرار می گیرد . 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در نشست با مدیرکل دفتر برنامه ریزی توزیع توانیر:

بحران ها و بالیای طبیعی ، جرات ، جسارت و انرژی ما را چند برابر کرده است 

کاهش 66 درصدی سرقت 
تجهیزات برق در مازندران

نبوی مدیر حراست شرکت توزیع برق مازندران : عزم جدی شرکت توزیع برق مازندران 
در مقاوم سازی شبکه برق 

معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ ش��رکت توزیع برق مازندران در آیین تجلیل از 
زحمتکش��ان توزیع برق مازندران در طرح ضربتی پاکسازی تجهیزات شبکه برق از 
ریزگردها و خدمت به مردم جنوب کشور بویژه کالنشهر اهواز از عزم جدی این 
شرکت در مقاوم سازی شبکه های توزیع برق خبر داد .  مهندس رضا غفاری  
گفت : بعد از  طوفان شهریور و برف آذرماه  سه بسته 50 میلیارد ریالی برای مقاوم 
س��ازی ش��بکه های توزیع برق مازندران تهیه و یک نسخه از آن به اجرا  در آمد .  وی 
افزود : مقدمات الزم برای اجرای 2 بسته 50 میلیارد ریالی نیز فراهم شده که در صورت 
تحقق اعتبارات در سال 96 اجرایی می شود .  معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
توزیع برق مازندران ضمن بیان امادگی کامل شرکت در مقابله با بحران ها ، افزود :  در 
سال جاری حوادث گوناگونی در مجموعه برق کشور اتفاق افتاد که مازندران نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده که طوفان 12 شهریور و برف و سرمای شدید آذرماه و .... از جمله 
این حواد ث و بحران ها  بوده که الحمداهلل با مجاهدت ، فداکاری و تالش شبانه روزی 
و ایثارگرانه مجموعه زحمتکشان این شرکت از تمام حوادث و بحران ها سربلند بیرون 
آمدیم .  غفاری همچنین از تقدیر مدیرعامل از  مجموعه زحمتکش��ان  این شرکت در 
برف گیالن و ریزگردهای جنوب کشور خبر داد  و یادآور شد : در برف گیالن 14 اکیپ 
عملیاتی با 45 نیروی فنی و تجهیزات کامل و در طرح ضربتی پاکسازی تجهیزات شبکه 

برق جنوب کشور از ریزگردها نیز 7 گروه عملیاتی با 30 نیروی فنی حضور داشتند .
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نخستین جلس��ه تعیین سیاست گذاری 
تدوین گرید کد توزیع برق ش��مال کش��ور 
در ش��رکت توزیع برق مازندران برگزار شد 
. در این جلس��ه که با حضور نمایندگانی از 
شرکتهای توزیع برق گیالن ، گلستان ، غرب 

مازندران و مازندران تشکیل شد  .
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
بر اهمیت تدوین استانداردها و دستورالعمل 
ه��ای اختصاص��ی و ل��زوم هم��کاری و هم 
اندیشی اعضا در جهت رسیدن به این هدف 

تاکید کرد.  
مهندس قاس��م ش��هابی با بی��ان اینکه 
اس��تفاده ا تجربیات ارزن��ده بهتر از چندین 
کالس تئوری اس��ت  گفت : این نشست ها  
می تواند در ارتقای سطح کیفی شرکتهای 
توزی��ع تاثیر بس��زایی داش��ته باش��د .  وی 
خاطرنش��ان کرد : استانهای شمالی با توجه 
وضعیت آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی 
، فاصله ک��م بین کوه و دری��ا و عدم وجود 
راههای ارتباطی به لحاظ عبور ش��بکه ها از 
زمینه��ای زراعی  ، جنگل ها و صعب العبور 
بودن مناطق و فاصله کم بین شهر و روستاها 
ش��رایط خاصی نسبت به س��ایر استانهای 
 کش��ور دارند که باید بیش��تر م��ورد توجه

 قرار گیرند . 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران به 
وضعیت پیک بار و رطوبت باال در مازندران 
اش��اره کرد و یادآور شد : پیک بار مازندران 
در تابس��تان بیش از 2 برابر پاییز و زمستان 
اس��ت ولی  با همه محدودیت های منابع و 
اعتبارات مجموعه زحمتکش شرکت توزیع 
ب��ا تالش ش��بانه روزی و جهادگونه کارنامه 
درخش��انی از خ��ود به یادگار گذاش��ته که 
لبخن��د رضای��ت مش��ترکان و 30 میلیون 
مسافر در سال به استان گواه  این مدعاست .  
وی موضوع تلفات در استانهای شمالی کشور 
نیز متفاوت از سایر استانها دانست و بر تالش 
همه جانبه و شبانه روزی برای کاهش تلفات 

تاکید کرد . 
مدیر عامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
ضمن تشکر و قدردانی از دکتر محمود حقی 
فام معاون هماهنگی توزیع توانیر در خصوص 
نگاه ویژه به ش��رکتهای توزیع تصریح کرد : 
نشست های مش��ترک مدیران ارشد توزیع 
برق شمال کش��ور از ضروریات است و ارائه 
توانمندی ها و استفاده از تجریبات ارزشمند 
می تواند در رفع مش��کالت و تنگناها تاثیر 

بسزایی داشته باشد .
مدیر دیس��پاچینگ و مرکز فوریت های 
برق توزیع ب��رق مازندران در این نشس��ت 

با اع��الم اینکه بحث تدوین اس��تانداردها و 
دس��تورالعمل های اختصاص��ی از تاکیدات 
معاون��ت محت��رم توزی��ع توانی��ر اس��ت ، 
حضور اس��تانها برای تدوین اس��تانداردها و 
دس��تورالعمل ها  در جلس��ات الزامی است 
. دکتر فرامرز س��پری افزود : در این جلسه 
در خص��وص نقش��ه راه و سیاس��ت گذاری 
ه��ای مربوط بح��ث و تبادل نظ��ر گردید . 
وی خاطرنش��ان کرد : تعیین مباحث الویت 
ها ، تش��کیل کمیته های کاری و آش��نایی 
 اعضا با یکدیگر از دیگر اهداف این نشس��ت 

بوده است . 

مدیر امور دیس��پاچینگ و فوریت های 
برق توزیع برق مازندران یادآور شد : با توجه 
به احس��اس نیاز 4 ش��رکت و وجود چالش 
های مش��ترک ، اعضا بر ضرورت  آغاز روند 
تدوین گرید کد اختصاصی شمال کشور  و 
تس��ریع در تدوین و پیاده سازی آن تاکید 
نمودن��د . در این نشس��ت یکروزه ش��رکت 
کنن��دگان برآس��یب شناس��ی عوامل موثر 
بر روی ش��بکه ، س��اماندهی و سازماندهی 
دس��تورالعمل ه��ا ، بازنگری سیاس��ت ها ، 
س��ازماندهی طراحان ، تربیت پیمانکاران و 

نگهداری شبکه ها  تاکید شد . 

 نخستین جلسه تعیین سیاست گذاری های تدوین 
گرید کد توزیع برق شمال کشور در ساری برگزار شد

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
از افزای��ش 11 درصدی طول ش��بکه های 
توزیع برق مازندران در دولت یازدهم خبر 

داد . 
مهندس قاس��م شهابی گفت :  طی سه 
س��ال گذش��ته 859 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و 531 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
در حوزه توزیع برق مازندران احداث ش��ده 
که ماهانه حدود  39 کیلومتر بطور متوسط 
به ش��بکه های توزیع برق مازندران افزوده 
ش��ده که 24 کیلومتر این میزان به شبکه 

های فش��ار ضعیف و 15 کیلومتر به شبکه 
های فشار متوسط اضافه شده است . 

وی همچنی��ن از افزای��ش 17 درصدی 
تعداد ترانس��فورماتورهای حوزه توزیع برق 
مازن��دران در این مدت خب��ر داد و افزود : 
طی این مدت س��ه هزار و 733 دس��تگاه 
با ق��درت 313 ه��زار و 70 کیلوولت آمپر 
ب��ه ظرفیت ترانس های ح��وزه توزیع برق 
مازندران افزوده ش��ده اس��ت ک��ه به طور 
متوس��ط ماهانه  104 دس��تگاه با ظرفیت 
هش��ت هزار و 696 کیلوولت آمپر به تعداد 

و ظرفیت های ترانس��فورماتور افزوده شده 
اس��ت . مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع برق 
مازندران خاطرنش��ان کرد : طی سه سال 
گذش��ته 157 ه��زار و 226 مش��ترک به 
تعدا مش��ترکان این ش��رکت افزوده شده 
که نس��بت به مدت مشابه سنوات گذشته 
رش��د 10 درصدی را ش��اهد بودیم و بطور 
متوسط ماهیانه هشت هزار و 696 مشترک 
به تعداد مشترکان این شرکت افزوده شده 
است . شهابی یادآور شد : همچنین در این 
مدت 28 روستای زیر 20 خانوار فاقد برق 
از نعمت برق برخوردار شده اند که به طور 
متوسط ماهانه یک روستای زیر 20 خانوار 
بهره مند و رشد  یک درصدی را نشان می 
دهد . وی از بهره برداری 78 پروژه با مبلغ 
ریالی 46944 میلی��ون ریال در دهه فجر 
س��ال جاری در حوزه توزیع برق مازندران 
خبر داد و گفت : این پروژه ها شامل تامین 
برق مسکن مهر ، برق رسانی به روستاهای 
ب��دون برق ، اص��الح و بهین��ه و احداث و 
توسعه ش��بکه های توزیع  و تقویت شبکه  

می باشد . 
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
اظهار داش��ت : در نه ماهه نخس��ت س��ال 
جاری 37 هزار و 456 مش��ترک به تعداد 
مشترکان حوزه توزیع برق مازندران افزوده 
ش��ده که تعداد مشترکان به یک میلیون و 
280 هزار مشترک رسیده است و همچنین 
در این مدت 666 کیلومتر شبکه  احداث و 
هزار و  251 پس��ت توزیع  با ظرفیت 121 
مگاولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب 
ش��ده اس��ت . وی بر نقش ارزنده مدیریت 

مص��رف درگ��ذر از پیک تابس��تان تاکید 
ک��رد و از مجریان پ��روژ های کاهش پیک 
و مدیریت مصرف خواس��ت ت��ا با فعالیت 
های مضاعف تمام س��عی و تالش خود  را 
برای عبور از پیک تابس��تان ب��کار گیرند . 
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران از 
ت��الش ش��بانه روزی و ایثارگرانه مجموعه 
دلس��وز این ش��رکت برای عبور از بحرانها  
تش��کر و قدردانی و تصری��ح کرد و گفت : 
عش��ق و عالقه به م��ردم در این ش��رکت 
موج م��ی زند و کارکنان زحمت کش  این 
مجموعه با صداقت و حسن نیت در جهت 
رفع مشکالت مردم در تمام لحظات شبانه 
روز بویژه در بحران ها حضور داشته و گوی 
سبقت را برای خدمت رسانی از یکدیگر می 
ربایند، زیرا در س��ازمانی خدمت می کنند 
ک��ه اصلی ترین  نیاز مردم با دس��تان آنها 
برطرف می شود و امروزه زندگی بدون برق 

یعنی توقف د ر زندگی است . 

افزایش 11 درصدی طول شبکه های 
توزیع برق مازندران در دولت یازدهم 



مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
گفت :  محور اصلی دومین کارگاه آموزشی 
پدافن��د غی��ر عام��ل ش��مال کش��ور ارائه 
راهکارهای مقابله ب��ا تهدیدهای احتمالی 
غیرنظامی ، س��ایبری و خرابکارانه  اس��ت 
.قاسم ش��هابی در حاش��یه دومین کارگاه 
آموزشی پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت 
بحران در بخش توزیع که با حضور ش��ش 
استان و به مدت سه روز در مجتمع رفاهی 
ناج��ا برگزار ش��د اظهار ک��رد: درعین حال 
تهدید دیگری ک��ه در مازندران وجود دارد 
در فصل تابس��تان و به دلی��ل گرمای هوا، 
شرجی بودن اس��تان و هجوم مسافر اتفاق 
می افت��د و در این هن��گام مصرف بار 

نسبت به بار پایه افزایش می یابد.
وی با اشاره به کارگاه آموزشی اظهار 
داشت: این کارگاه با حضور شرکت های 
توزیع برق استان های خراسان شمالی، 
گلس��تان، غرب مازن��دران، ته��ران و البرز 
و  مازندران با همکاری و مش��ارکت توانیر، 
س��ازمان پدافند غیرعامل کشور و شرکت 
توزی��ع برق مازندران به میزبانی توزیع برق 

مازندران برگزار شد . 
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران  
اف��زود: در ای��ن کارگاه ۱۲۰ نف��ر به ط��ور 
مس��تقیم حضور داش��تند که با احتس��اب 
اساتید و کارشناس��ان مجموع مهمانان به 

۱۵۰ نفر می رسد. 
وی، در ادامه تصریح کرد: پس از اجرای 
دوره های آموزش��ی و کارگاه های تخصصی 
مش��کالت حوزه پدافند غیرعامل استان ها 
شناس��ایی و ب��رای برطرف ک��ردن نواقص 
موجود راهکارهای الزم اتخاذ ش��د. شهابی 
با اعالم اینکه در مراس��م اختتامیه دومین 
کارگاه آموزش��ی تس��هیل مدیریت بحران 
پدافن��د غیرعام��ل در بخش توزی��ع برق، 
بی سیم سیار ش��رکت توزیع برق مازندران 
رونمای��ی ش��د، افزود: ب��ا رونمای��ی از این 
بی سیم س��یار و نصب آن در مواقع بحران 
بر روی ماش��ین، می توانیم ارتباطی خوب 
و مناس��بی با بقیه استان و نقاط کوری که 
بی سیم نمی گیرد، داشته باشیم. وی افزود: 
همچنین در مراس��م اختتامی��ه از خانواده 

مرحوم مجید قلی زاده و از همکاران توزیع 
برق که در طوفان ش��هریورماه سال جاری 
در اثر فش��ار کاری زی��اد در حین کار جان 
خود را از دس��ت داد، تجلیل به عمل آمد.  
ش��هابی، اقدامات ش��رکت توزیع برق را در 
تهدیده��ا یادآور ش��د و گفت: برای  حوزهٔ 
اینکه نرم افزارهای شرکت در برابر تهدیدها 

مصون بماند هم��واره از اطالعات و داده ها 
یک فایل پشتیبان )بکاپ( گرفته شود و اگر 
به هر دلیلی در سیستم آنالین مشکلی پی 
آمد نگرانی وجود ندارد زیرا فایل پشتیبان 

داده ها از قبل وجود دارد.
وی افزود: فایروال یا دیوار آتش نرم افزار 
یا س��خت افزاری اس��ت که از ورود ترافیک 

غیرمجاز به ش��بکه یا سیس��تم جلوگیری 
می کند بر این اساس برای اداره نرم افزارهای 
ش��رکت و مقابله با ورود بدافزارها، فایروال 
طراحی ش��ده که دوطرفه ای��ن نرم افزارها 
را اداره می کن��د تا از بیرون و داخل کس��ی 

نتواند آن را هک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، 
با اعالم اینکه آماده نبودن ش��بکه می تواند 
آسیب زیادی بر سیس��تم توزیع وارد کند، 
بیان کرد: نصب ش��مار زیادی قطع کننده 
از دیگ��ر اقدامات ش��رکت در حوزه پدافند 
غیرعام��ل بود تا در مواقع حس��اس با بکار 
گی��ری ای��ن قط��ع کننده ها ش��بکه های 
آس��یب دیده از ش��بکه ها س��الم جدا شود 
البته رینگ شبکه در شهرستان هایی که از 
ی��ک نقطه تغذیه می کنند از دیگر اقدامات 
ش��رکت بود تا شهرس��تان های موردنظر از 

چند نقطه تغذیه شوند.
ش��هابی، اضافه کرد: ط��رح جایگزینی 
سیم های روکش دار باسیم های مسی لخت 
که به صورت گس��ترده در حال انجام است 
بسته به میزان اعتبار استمرار خواهد یافت.

وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه میزان 
مص��رف در ۶ ماهه دوم س��ال جاری ۷۵۰ 
مگاوات بوده اس��ت، این مص��رف را در ایام 
تابس��تان به دو و نیم برابر میزان یادش��ده 
عنوان کرد و افزود: علی رغم افزایش مصرف، 
تابس��تان ۹۵ را با کمترین بی برقی بهتر از 
تابستان سال ۹۴ پشت سر گذاشتیم البته 
امیدواریم با اقداماتی که هم در شرکت برق 
منطقه ای مازندران و هم ش��رکت توزیع در 
حال انجام اس��ت تابس��تانی )س��ال ۹۶( با 
پایداری بیشتر شبکه برق و خاموشی کمتر 

پیش رو داشته باشیم.
شهابی تصریح کرد :  25 درصد از شبکه 
های استان فرسوده و قدمت انها باالی 30 
سال است . بنا داریم با اعتبارات ویژه شبکه 

های فرسوده را مرمت کنیم . 

 محور اصلی دومین کارگاه
 آموزشی پدافند غیر عامل شمال کشور:

ارائه راهکارهای مقابله با 
تهدیدهای احتمالی غیرنظامی، 
سایبری و خرابکارانه
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مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از 
بهره برداری 78 پروژه برقرسانی  با مبلغ 46 
میلیارد و 944 میلی��ون ریال در دهه فجر 
امس��ال خبر داد .  مهندس قاس��م شهابی 
گف��ت : با بهره ب��رداری از این پروژه ها 30 
هزار و 799 خان��وار از مزایای آن برخوردار 
می شوند .  وی خاطرنشان کرد :برای بهره 
برداری از این پ��روژه ها حدود51 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث و 53 
دستگاه ترانسفورماتور نصب و 74 روستا از 
نعمت آن بهره مند می ش��وند.  مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران افزود : این پروژه 
ها شامل تامین برق مسکن مهر ، احداث و 
توس��عه و اصالح و بهینه سازی شبکه های 
فرسوده روستایی و شهری  ، تقویت شبکه 
و برق رس��انی به روستاهای بدون برق می 
باشد . شهابی یادآور ش��د : از 78 پروژه ای 
که در دهه فجر سال جاری به بهره برداری 
می رسد 17 پروژه در بابل ،ساری  بابلسر و 
نکا هر کدام 7 پروژه ، س��وادکوه 17 پروژه ، 

آمل 9 پروژه ، جویبار 4 پروژه ، س��یمرغ 6 
پروژه ، میاندرود  و گلوگاه هر کدام 2 پروژه 
مورد بهره برداری قرار می گیرد . مدیر عامل 
شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت : در 
نه ماهه نخست سال جاری 37 هزار و 456 
مشترک به تعداد مشترکان حوزه توزیع برق 
مازندران افزوده شده که تعداد مشترکان به 
یک میلیون و 280 هزار مش��ترک رسیده 
است و همچنین در این مدت 666 کیلومتر 
شبکه  احداث و هزار و  251 پست توزیع  با 
ظرفیت 121 مگاولت آمپر در نقاط مختلف 
استان نصب شده است .وی پرداخت بموقع 
و غیرحضوری صورتحسابهای برق مصرفی را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس قانون 
هدفمندی یارانه ها ، درامد حاصل از فروش 
انرژی ب��رق به عنوان یک��ی از حامل های 
مهم انرژی از منابع تامین پرداخت یارانه ها 
محسوب می گردد و شرکتهای توزیع برق 
به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف 
به وصول بهای برق  و انتقال وجوه حاصل از 

ان به خزانه می باشند . مدیرعامل شرکت 
توزیع ب��رق مازندران اف��زود : عالوه بر این 
شرکتهای توزیع  از همین محل می بایست 
هزینه های اصالح و بهینه س��ازی ش��بکه 
ه��ا ، پرداخ��ت دیون پیمان��کاران ، حقوق 
و دستمزد پرس��نل ، بیمه و مالیات و ... را 
تامین نمایند . بنابراین هدف این شرکت از 
پیگیری وصول مطالبات بدوا" فراهم کردن 
نقدینگ��ی دولت برای پرداخت  یارانه ها  و 
سپس تامین هزینه های مرتبط با خدمت 
رسانی به مش��ترکین  برق می باشد و اگر 
ش��رایط الزم برای این اه��داف مخصوصا" 
تامی��ن  یارانه فراهم نگردد قطعا" دولت در 
قبال تعهدات خود دچار چالش شدید می 
ش��ود . در حال حاضر هم به اذعان مقامات 
عالی کشور بزرگترین دغدغه دولت در موعد 
مقرر یارانه ها است . شهابی ماههای پایانی 
س��ال از پر دغدغه ترین ماهها در ضرورت 
وصول مطالبات دانس��ت و تصریح کرد : در 

ماههای منتهی به پایان س��ال این 
ش��رکت با پرداخت ه��ای مضاعف 
حقوق و عیدی ، فشار پیمانکاران و 
طلبکاران فروشنده لوازم و تجهیزات 
برقی به همان نسبت با فشار بیشتر 
مقام��ات باالدس��تی ب��رای تامین 
نقدینگی یارانه ها نیز مواجه است 

. از این رو س��ازمانها و نهادها ، 
موسسات و مقامات و مسئولین 

استان و مردم عزیز ، شریف و فهیم  
خطه سرسبز مازندران با فرهنگ اصیل 
و غنی خویش الزم اس��ت با همدلی و 
همراهی در پرداخ��ت معوقه ها اقدام 
ت��ا دولت محت��رم در قب��ال تعهدات 
خود با چالش جدی مواجه نگردد و با 
سربلندی بیشتر در خدمت رسانی به 

مردم همت گماریم 

در دهه فجر امسال

  78 پروژه برقرسانی توزیع برق مازندران با 
مبلغ 47 میلیارد ریال به بهره برداری رسید 

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق  مازندران  مهدی مقیم پور 
بیژنی  به سمت معاون فنی امور توزیع برق شمال بابل ، محمدابراهیم شجاعی به سمت  معاون فنی جنوب 
س��اری ، علی اکبر مدوئی  به س��مت معاون فنی شمال ساری ، مسعود براری روشن به سمت معاون فنی 
جنوب بابل منصوب شدند .  همچنین طی احکام جداگانه ای از سوی محمدحسین اسدی گرجی معاون 
منابع انس��انی شرکت توزیع برق مازندران  قاسم میربابایی به سمت رئیس اداره برنامه ریز ی و مهندسی 
بابلس��ر ، حمزه نصیراحمدی رئیس اداره برنامه ریزی و مهندس��ی جویبار ، آیت اله روحی زاده به س��مت 
رئیس اداره بهره برداری شمال بابل  ، و سید سعید صالح نژاد به سمت  رئیس اداره برنامه ریزی و مهندسی 
جنوب ساری ، علی اکبر کثیری رئیس اداره برنامه ریزی و مهندسی جنوب بابل ، رضا فتحی شوب 
رئیس اداره برنامه ریزی و مهندسی شمال بابل ، سیروس شفیع زاده رئیس اداره بهره برداری 
فریدونکنار و  محمد رضا ابراهیمیان رئیس اداره بهره برداری بابلسر  ، رشید نوروزی رئیس 
اداره برنامه ریزی و مهندسی شمال ساری ، رضا فیاض رئیس اداره  بهره برداری آمل ، 
کاظم غفاری رئیس اداره بهره برداری سیمرغ و حمیدرضا باقری  به سمت رئیس اداره 

بهره برداری جنوب بابل منصوب شدند .

انتصاب
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معاون هماهنگی توزیع توانیر از فعالیت 
های ش��رکت توزیع برق مازندران قدردانی 
کرد . دکتر محمودرضا حقی فام از تالشهای 
ش��بانه روزی و صادقانه مدیریت و کارکنان 
ش��رکت توزیع ب��رق مازندران در ش��اخص 
های عملکردی و روند تعمیرات و نگهداری 
شبکه های توزیع قدردانی کرد .  مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران در جلسه تحلیل 
ح��وادث که با حضور معاونین ، مدیران این 
ش��رکت در ساری برگزار شد مراتب سپاس 
و قدردان��ی دکتر محمودرضا حقی فام را به 

استحضار همکاران رساند . 
دراین جلس��ه ش��اخص های عملکردی 
15 روزه ش��رکت و مقایس��ه ان با یک ماه 
گذش��ته در میزان ان��رژی تحویلی ، میزان 
مصرف انرژی ، متوسط مصرف هر مشترک 
، متوسط بار شبکه های توزیع ، تحلیل علل 

حوادث و .... مورد بررسی قرار می گیرد . 
 همچنین اعالم شد که در اذر ماه امسال 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 4/2 
درصد تعداد مشترکین شرکت افزایش یافته 
و تعداد مشترکان این شرکت در حال حاضر 
به یک میلیون و 272 هزار و 812 مشترک 

رسیده است .  مهندس قاسم شهابی موضوع 
تعمیرات و نگهداری ش��بکه های  توزیع را 
بس��یار با اهمیت  خواند و گفت : ش��رکت 
توزی��ع برق مازندران به منظ��ور تامین نیاز 
حدود یک میلیون و س��یصد هزار مشترک 
خود به انرژی الکتریکی 28 هزار دس��تگاه 
پس��ت و 25 ه��زار کیلومتر ش��بکه برق در 
عرصه جغرافیایی دریا تا کوهستانهای البرز 
بکار گرفته ش��ده اس��ت .  وی یاداور ش��د : 
مدیریت برخرابی های این تاسیسات امری 
خطیر اس��ت که به س��ادگی میسر نیست 
عالوه بر آن افزایش بحق انتظارات از سطح 
قابلیت سیس��تم های الکتریک��ی قرار دارد 
ک��ه باید برای دس��تیابی ب��ه ان تالش کرد 
.  مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران ، 
 CMMS طراحی و استقرار س��امانه های
نگهداری و تعمیرات بر  مبنای استانداردهای 
علمی از جمله مهمترین این اقدامات دانست 
و اظهار داشت : این نمونه کاری است که در 
شرکت توزیع برق مازندران شروع شده و تا 
دستیابی به سطوح باالی عملکردی با تالش  
بسیار ادامه خواهد یافت .  شهابی از استقرار 
سامانه  مکانیزه نت توزیع برق مازندران خبر 

داد و اف��زود : این سیس��تم در حال حاضر 
پروسه انجام تعمیرات از بانک های اطالعات 
، عملیات بازدید ، ثبت خرابی ، صدور دستور 
کارها و اختتام پروژه ها را تحت کنترل دارد 
. همچنین برخی از بازرس��ی های ش��رایط  
محور از جمله ارت س��نجی ، گرمانکاری و 
نشت یابی فرا صوتی ، عملیات سرویس دوره 
ای در س��نجش های پست زمینی و کنترل 
عملیات ش��اخه زنی نیز همزمان با استقرار 
نس��خه مکانی در حال استقرار می باشند .  
وی با بیان اینکه سیستم مکانیزه نگهداری 
و تعمیرات وظیفه برنامه ریزی و ساماندهی 
عملی��ات اجرایی را بر عه��ده دارد ، افزود : 
در بخش اجرا نیز با توجه به کنترل ش��دن 
کارها ی هزینه ک��رد بودجه های نگهداری 
و تعمیرات ، شاهد افزایش اثربخشی هزینه 
ه��ا و نتای��ج مثبت آن هس��تیم و تغییرات 
ش��اخص ها بخوبی گویای این مطلب است 
.  دکت��ر محمودرضا حقی فام از تالش��های 
ش��بانه روزی و صادقانه مدیریت و کارکنان 
شرکت توزیع برق مازندران در شاخص های 
عملکردی و روند تعمیرات و نگهداری شبکه 

های توزیع قدردانی کرد . 

 تقدیر معاون هماهنگی توزیع توانیر از شاخص های 
عملکردی شرکت توزیع برق مازندران

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
در نشس��ت با مدیران صنعت نفت مرکز 
اس��تان ، وف��اق و همدلی را زمینه س��از 

خدمات شایسته به مردم دانست .
مهندس قاسم شهابی گفت : مهمترین 
منبع تامین انرژی ، مدیریت مصرف است 
وی اف��زود: پیام مش��ترک ب��رق و نفت ، 
تامین بی وقفه انرژی که نیاز اصلی مردم 

است می باشد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
از صرف��ه جویی به عن��وان پاکترین نوع 
تولید انرژی ، یاد کرد.شهابی مصرف برق 
استان را درحال حاضر 800 مگاوات بیان 
کرد و گفت : این در حالی اس��ت که این 
میزان در تابس��تان و در ساعات خاصی از 
روز به 1800 مگاوات می رس��د.وی  روند 
مصرف ان��رژی ب��رق در اس��تان را مورد 
بررس��ی قرار داد و یاد آور شد: معمواًل از 
فروردین میزان مصرف  مشترکان افرایش 
م��ی یابد و در تیر و مرداد به اوج خود می 
رس��د  و  تولید برق با هزینه های بس��یار 
س��نگین و پایداری ش��بکه آنه��م برای 
یک تا 4 س��اعت کار آسانی نیست .مدیر 
عامل ش��رکت توزیع برق مازندران هزینه 
تولید هر مگاوات س��اعت ان��رژی برق را 
غی��ر از هزینه جاری ح��دود 20 میلیارد 
ری��ال  مع��ادل دو میلیارد توم��ان اعالم 
کرد و از مش��ترکان خواست تا در ساعت 

پیک مص��رف همکاری صمیمان��ه ای با 
خدمتگزاران خود در صنعت برق داش��ته 
باشند .شهابی ساعات اوج مصرف برق در 

اس��تان را دو مرحله دانس��ت و ادامه داد: 
یک مرحله ازاوج بار از ساعت 12 تا ساعت 
16 و مرحله دوم از س��اعت 20 تا 23 می 
باش��د که همکاری و همراهی مشترکان 
جهت گذر از این س��اعات ضروری اس��ت 
.وی خاطرنش��ان کرد: اگر همه مشترکان 
در  جوی��ی  صرف��ه  درص��د  حداق��ل 5 
تابستان را س��رلوحه کار خود قرار دهند، 
قطعا"تابستان با کمترین خاموشی را پشت 

سر خواهیم گذاشت .
مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
ضمن تقدیر و تش��کر از مدیریت شرکت 
پخ��ش ف��رآورده ه��ای نفتی اس��تان، از 
روس��ای ناحیه نفت شهرستانهای استان 

مازن��دران به لحاظ همکاری صمیمانه در 
مدیریت مصارف برق CNG  ها با اهدای 
لوح قدردانی کرد.مهن��دس طالبی مدیر 
پخ��ش فرآورده های تفت��ی مازندران نیز 
ضمن تشکر و قدردانی از مهندس شهابی 
مدیر عامل ش��رکت توزیع برق مازندران ، 
معاونین ، مشاورین و مدیران زیر مجموعه 
، از مهندس س��ید محم��د علیان امیری 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
ب��رق مازن��دران به عن��وان مدیری موفق 
و پیگی��ر در هم��کاری و هماهنگ��ی در 
مدیری��ت برق CNG  ها یاد کرد و گفت 
: وظیفه ملی ما حکم می کند در زمستان 
و تابس��تان به یاری س��ازمانهای خدمات 
رسان برویم تا مش��ترکان استان بتوانند 
ب��ا اطمینان و آرامش خیال ، زمس��تان و 
تابس��تان را پشت سر بگذارند .وی با بیان 
اینکه عدم فش��ار مناسب گاز در بسیاری 
از مناط��ق ، وظیفه ، س��وخت رس��انی را 
دوچندان کرد، افزود: کار س��وخت رسانی 
با مشکالت عدیده ای مواجه است ولی با 
عزم جدی  هم��کاران ، کوچکترین وقفه 
ای در امر سوخت رس��انی بوجود نیامده 
اس��ت .وی تصریح ک��رد: نزدیک به 500 
میلی��ون لیتر فرآورده ه��ای نفتی ناحیه 
س��اری به سایر مناطقی که بیش از 100 
کیلومتر با ما فاصله داشتند فرستاده شد تا 

مشکالت هموطنان بر طرف گردد. 

در نشست مشترک مدیر عامل شرکت توزیع  برق مازندران با مدیران صنعت نفت مرکز استان :

مهمترین منبع تامین انرژی ،  مدیریت مصرف است

مهمترین منب�ع تامین انرژی ، ،،
مدیریت مصرف اس�ت وی افزود: 
پیام مش�ترک برق و نفت ، تامین 
بی وقفه انرژی که نیاز اصلی مردم 

است می باشد
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مدیر امور توزیع برق جویبار از سرمایه 
گذاری 50 میلیارد و 725 میلیون ریال طی 
سه سال گذشته در شبکه های توزیع برق 
جویبار خبر داد . مهندس سید سعید سید 
خندان گفت : این سرمایه گذاری در مرمت 
بافت های فرسوده ، اصالح و بهینه ، توسعه 
و اح��داث و تامین ب��رق چاههای محوری 
کشاورزی شهرستان جویبار صورت گرفته 
که مبل��غ 23 میلیارد و 642 میلیون ریال 
در توسعه و احداث ، 600 میلیون ریال در 
مرمت بافت فرس��وده ، 23 میلیارد و 499 
میلی��ون ریال در اصالح و بهینه س��ازی 2 
میلیارد و 473 میلیون ریال در تامین برق 
محوری چاههای کشاورزی سرمایه گذاری 
صورت گرفته اس��ت . وی افزود : در س��ال 
92 مبلغ هفت میلیارد و 580 میلیون در 
توس��عه و احداث ، مبلغ ش��ش میلیارد و 
829 میلیون ریال در اصالح و بهینه ، 399 
میلیون ریال در مرمت بافت فرسوده و 105 
میلی��ون ریال در چاه محوری کش��اورزی 

هزینه ش��ده اس��ت. مدیر امور توزیع برق 
جویبار خاطر نش��ان کرد : در سال 93 نیز 
511 میلیون ریال در تامین برق ش��هرک 
های صنعتی ، 88 میلیون ریال در مرمت 
بافت فرسوده ، هشت میلیون و 511 هزار 
ریال در توسعه و احداث شهری و روستایی 
، یک میلی��ون و 575 هزار ریال در تامین 
برق چاههای محوری کشاورزی و در سال 
94 نیز بیش از 10 میلیارد ریال در شبکه 
ه��ای توزیع برق ح��وزه جویبار س��رمایه 
گذاری ش��ده است. سید خندان از افزایش 
2400 مش��ترک جدید در حوزه برق امور 
جویبار و 54 درصدی کنتورهای سه تعرفه 
ای در ای��ن امور خب��ر داد . وی همچنین 
یادآور ش��د در دهه فجر امس��ال 8 پروژه 
برق رس��انی و اصالح و بهین��ه ای با مبلغ 
ریالی 4882 میلیون ریال در جویبار افتتاح 
همچنین پروژه کلنگ زنی اصالح و بهینه 
س��ازی پطرود با مبلغ ریالی 500 میلیون 
ریال و بهره برداری 70 خانوار انجام گردید. 

مدیر امور توزی��ع برق جویبار تصریح کرد 
: واگذاری انش��عاب برق در این شهرستان 
از شبکه موجود هفت روزه انجام می شود 
. به گفت��ه ی وی امور ب��رق جویبار از دو 
پست فوق توزیع با 14 فیدر 20 کیلو ولت 
و 1680 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 

1365/5 م��گا ولت آمپ��ر و 482 کیلومتر 
خ��ط 20 کیلوول��ت و 939 کیلومتر خط 
فش��ار ضعیف تغذیه می ش��ود و در سال 
جاری سه مانور تعمیراتی و سه مانور شاخه 
زنی و س��ه مانور مشترکین جمعًا به مبلغ 

746 نفر در ساعت اجراء شده است.

طی سه سال گذشته صورت گرفت

سرمایه گذاری 60 میلیاردی در شبکه های توزیع برق جویبار

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران  از 
اعزام ، اکیپ های عملیاتی  در بحران اهواز  و 
گیالن خبر داد . مهندس قاسم شهابی گفت : 
4 اکیپ اجرایی به همراه 4 دستگاه خودروی 
عملیاتی و 2 اکیپ باالبر جمعا" به تعداد 22 

نفر به شهرستان اهواز اعزام شدند .  
وی  افزود : با توجه به مشکل ریزگردها و 
نشست آن روی تجهیزات و یرق آالت  شبکه 
های برق و ایجاد اتصالی و بی برقی تعدادی 
از مشترکین، مجموعه ایثارگران این شرکت 
با تعویض و شستش��وی مقره ها ، فیوز کات 
اوتها ، برقگیرها . اصالح جمپرها تمام تالش 
خود را برای پایداری بیشتر شبکه  انجام داده 
و خواهند داد.  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
مازندران خاطرنشان کرد : اکیپ های اجرایی 
این ش��رکت با استقرار در شهر اهواز و شروع 
عملیات کاری ، کار امداد رسانی به هموطنان 
اهوازی را انجام می دهند .  شهابی  همچنین 
از اعزام اکیپ های فنی عملیاتی این شرکت 
به استان گیالن جهت رفع  قطع برق ناشی از 
برف خبر داد .وی اظهار داشت : در هفته های 
گذشته با توجه به وقوع شرایط نامساعد جوی 
در استان گیالن و بارش برف در دو مرحله در 
این استان و خسارت به شبکه های برق این 
استان ، در دو مرحله همکاران فنی از امورها و 

ستاد به استان گیالن اعزام شدند . 
 مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
ادامه داد : در مرحله اول در مورخه 95/11/13 

،  44 نفر به مدت یک هفته  از همکاران فنی 
ش��رکت توزیع در قال��ب 16 اکیپ عملیاتی 
متش��کل از 14 اکیپ اجرای��ی به همراه 14 
دستگاه خودروی عملیاتی و 2 دستگاه باالبر  
به شهرهای خمام ، کوچصفهان و رشت اعزام 
شدند و در مرحله دوم تعداد23 نفراز همکاران 
فنی ش��رکت از مورخه 95/11/28 به مدت 
یک هفته در قالب 6 اکیپ عملیاتی متشکل از 
4 اکیپ اجرایی به همراه 4  دستگاه خودروی 
عملیاتی و یک دس��تگاه باالبر و یک دستگاه 
جرثقیل جهت کمک به رفع بی برقی ناشی 
از بارش برف به ش��هرهای الهیجان و رشت 
اعزام شدند .  وی تصریح کرد : سیم کشی و 
اصالح  و پارگی س��یم ،  چرخ زدن سیمهای 
شبکه و تنظیم فلش ، نصب کابلهای خود نگه 
دار فشار ضعیف و متوسط ، اصالح جمپرها ، 
کاش��ت پایه های چوبی ، تعویض سیم فیوز  
کات اوته��ا ، رفع کجی پایه ها ، نصب ترانس 
، رفع خاموش��ی فشار ضعیف تک مشترک ، 
شاخه زنی و هرس درختان از فعالیتهایی بوده 
که کارکنان خدوم و زحمت کش این شرکت 
در بحران برف گیالن انجام و در اهواز  نیز در 
حال فعالیت می باشند و تمام تالش خود را 
برای تعویض و شستشوی مقره ها ، فیوز کات 
اوت ه��ا ، برقگیرها ، اصالح جمپرها بکار می 
گیرند تا مشکالت هموطنان عزیزمان برطرف 
گردد . سرپرستی گروه های اعزامی به اهواز 
را مهندس رحم��ان اصغری و محمدمهدی 

مقدس��ی برعهده داش��تند در گی��الن نیز 
مهندس محم��د مهدی مقدس��ی, رحمان 
اصغری و سید حسن طالشی مدیریت گروه 

ها و اکیپ های اجرایی را برعهده داشتند.

اعزام اکیپ های اجرایی توزیع برق مازندران 
در بحران اهواز و گیالن 

مقاله تعیین نقطه سفارش و 
تعداد بهینه ترانسفورماتورهای 

یدکی در شبکه توزیع نیروی برق 
مازندران توسط حسین یوسفی 

و حامد باقرپور در پنجمین 
کنفرانس منطقه ای سیرد در 
تهران پذیرفته و ارائه شد 

در چکیده این مقاله آمده 
است: 

 با توجه به این که سهم عمده 
ای از خاموشی های ناخواسته در 
ش��بکه توزیع نیروی برق ناشی از 
خرابی ترانس��فورماتورهای توزیع 
می باشد، لذا تعمیرات و سرویس 
به موقع این تجهیز مهم در شبکه 
از اهمی��ت خاصی برخ��وردار می 
باش��د. مقاله حاضر، تاثیر اجرای 
هوش��مندانه مدیریت چرخه عمر 
)SLCAM ( ترانسفورماتورهای 
توزیع در حال بهره برداری مبتنی 
بر اطالع��ات GIS  ش��بکه را بر 
تعیی��ن نقط��ه س��فارش و تعداد 
بهینه ترانس��فورماتورهای یدکی، 
به عن��وان ایده ای نوین بررس��ی 
می کند.در این مقاله ابتدا، دیتای 
قال��ب  در  را   SLCAM م��دل 
ساختاری متمرکز و کارا بر مبنای 
GIS محور  دیتابی��س  اطالعات 
و داده ه��ای پای��ش بالدرن��گ یا 
آفالین وضعیت ترانسفورماتورهای 
یک شبکه توزیع نیروی برق نمونه 
واقعی )شهرستان ساری( طراحی 

و ارائه می کند. 
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توزیـع نیــروی بــرق استــان مازنــدران 

نوروز خوانی
نوروز خوانان معمواًل پانزده روز قبل از فرا رس��یدن عید نوروز به داخل روس��تاها می آیند و با خواندن اش��عار در مدح امامان، 
ترانه های محلی، طلیعه سال نو را به آنان مژده می دهند. نوروز خوانان 3 نفر هستند که یک نفر اشعار را می خواند، یک نفر ساز 

می زند، نفر دیگر که به آن کوله کش)بارکش( می گویند به در خانه های مردم می رود و می خواند؛

» باد بهارون بیمو                               نوروز سلطون بیمو                           مژده هدین به دوستان
گل به گلستون بیمو                           بهار بیمو بهار بیمو خوش بیمو             علی با ذولفقار بیمو، خوش بیمو

نوروزتان نوروز دیگر                           ِشما ِر سال نو توِشه ِمبارک «

صاح��ب خانه نیز با دادن پول، ش��یرینی، گردو، تخم مرغ و نخود، و کش��مش از آنان 
پذیرایی می کند.

عیـــد نوروز
هنگام تحویل سال افراد خانواده دور سفره هفت سین می نشینند و در حالیکه 
پدر خانواده دعای تحویل می خواند منتظر سال نو می شوند. در گذشته که امکانات 

ارتباطی مانند رادیو و تلویزیون نبود با تیراندازی یا گفتن اذان سال جدید را به همه 
اعالم  می داش��تند.بعد از این که س��ال نو شد کسی که به عنوان » مادرمه « انتخاب 

ش��ده با مجمعی که در ان قرآن، آیینه، آب، سبزه و شاخه های سبز جوان قرار دارد، وارد 
خانه می ش��ود. چهارگوشه اتاق ها را آب می پاش��د، قرآن را کنار سفره هفت سین می گذارد 

و ش��اخه های س��بز)درخت آلوچه( را به این نیت که سال سرسبز و خوش و خرمی برای خانواده باشد، 
جلوی در اتاق آویزان یا روی طاقچه اتاق می گذارد. دراین روز مادر خانه، غذای عید، سبزی پلو با مرغ یا گوشت درست می کند. 
عالوه بر آن غذایی به عنوان خیرات برای اموات می پزند و بین مردم پخش می کنند. در غروب شب اول سال به این اعتقاد که چراغ 

خانه آنها همیشه روشن و نورانی باشد، به سر در خانه ها شمع یا شعله آتش آویزان می کنند.
  یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند...

یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهیم باشند...
یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم... که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند 
مرا با خود آشتی دهد... یادمان باشد که خودمان با خودمان مهربان باشیم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با 

دیگران مهربان باشد..

آداب و روسوم محلی 
مازندران در عید نوروز

فرخنده میالد دخت 
نبی مکــرم اسالم 
حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیــها 

مبارک باد
تقدیم به مادر 

گرامی تر ز جانم مادر من
بود او افتخاری بر سر من

دلم با عشق رویش مایه دارد
که او زیباترین گوهر من

نگاهش یک جهان مهر و محبت
که آرامش پذیرد پیکر من
خدایم هدیه ای نیکو بمن
بماند با محبت در بر من

صفا دارد گل رویش به نیکی
که از هر چه نکویی بهتر من
دلم خواهد در آغوشش بمیرم

که باشد دست مهرش بر سر من
بیادم باشد آن ایام خردی
که بوده مایه بال و پر  من

برایم زحمت بی حد کشیده
نبیند هرگز آن چشم تر من
در آغوشش مرا آرام می کرد
نوازش های خوبش یاور من

نمیرد زنده باشد او بعالم
بود در پیش چشم و منظر من
خدایا قاسمیان از تو خواهد

که راضی باشد از من مادر من

شعر از همکار بازنشسته آقای قاسمیان


