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تقدیر و تشکر

اهمیت انرژی
انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش 
زي��ر بنايي را ايفا مي کند، به اين معنا که هر گاه 
انرژي به مقدار کافي و به موقع در دسترش باشد، 

توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود. 
نگاهي به معضالت گذشته نشان مي دهد که 
همواره رقابتهاي بزرگي در س��طح جهاني بر سر 
تصاحب انرژي وجود داشته است، چرا که امنيت 
ملي و پاي��داري نظامهاي حکومتي تا حد زيادي 
در گرو دسترسي به اين منابع است. خوشبختانه 
ايران از نظر دارا بودن منابع و ذخاير متنوع انرژي 
از ثروتمندترين کش��ورهاي جهان به حساب مي 
آيد. اين منابع در کش��ور ب��ا قيمتهايي به مراتب 
نازلتر از س��اير کش��ورها و با سهولت بيشتري به 

مصرف کننده عرضه مي شود. 
اما جاي بسي تاسف است که ميزان مصرف و 
اتالف انرژي به مراتب باالتر از کشورهاي صنعتي 
است و وضعيت مصرف انرژي در کشور ما با اصول 
مربوط به ارتقا، به��ره برداري و بازدهي انرژي در 
جه��ان مغايرت دارد. آيا بهره برداري تا بي نهايت 
ادام��ه خواه��د يافت؟ و آيا اين س��فره طبيعت و 
نعمته��اي خدادادي براي ما هميش��ه گس��ترده 
خواهد بود؟  مسلمًا منابع انرژي نيز، مانند تمامي 
پديده ه��اي طبيعي ديگ��ر، روزي پايان خواهد 
پذيرفت و از آنجايي که ديگر حتي تصور زندگي 
عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي 
ممکن نيس��ت، ب��راي اين بحران باي��د چاره اي 
بينديشيم و همزمان با توسعه تکنولوژيهاي نوين 
به س��رمايه گذاري در روشهاي استفاده بهينه از 

انرژي و گسترش آنها اقدام نماييم.

مديرعامل شرکت توزيع نيروی 
ب��رق مازن��دران از بهره ب��رداری 
نيروگاه يک و نيم مگاواتی برق در 
مياندرود خبر داد. مهندس قاسم 
ش��هابی اظهار داش��ت :يک واحد 
ني��روگاه مولد مقي��اس کوچک با 
ظرفي��ت يک و ني��م مگاواتی با 2 
ميليارد تومان اعتبار و اشتغالزايی 
8 نف��ر در شهرس��تان ميان��درود 
به��ره ب��رداری ش��د . وی گف��ت: 

تولي��د پراکن��ده ي��ا نيروگاههای 
مول��د مقياس کوچک ، نس��لی نو 
از نيروگاهها هستند که با سرمايه 
گذاری خرد و مزايای بيشتر نسبت 
به نيروگاهه��ای متمرکز يا بزرگ 
قابل اجراس��ت . مهندس شهابی 
اف��زود: کاه��ش تلفات ان��رژی در 
بخش انتق��ال و توزي��ع ، کاهش 
مصرف سوخت و افزايش بازدهی ، 
افزايش امنيت شبکه برق سراسری 

و کاه��ش آالين��ده های زيس��ت 
محيطی از مهمترين مزايای توليد 
انرژی ب��رق به اين روش اس��ت . 
مدير عامل ش��رکت توزيع نيروی 
برق مازندران با اشاره به اينکه اين 
نخستين نيروگاه با ظرفيت توليد 
کمت��ر از 7 م��گاوات در مازندران 
است، افزود: تا پايان امسال 2 واحد 
ديگر نيز از اين نس��ل نيروگاه در 

مازندران بهره برداری می شود.

نیروگاه یک و نیم مگاواتی برق در 
میاندرود به بهره برداری رسید  

سخن 

نخست

é سرتيپ دوم پاسدار محمد حسين بابايی فرماندار سپاه کربالی مازندران از زحمات مهندس شهابی مديرعامل شرکت توزيع برق مازندران در جهت کمک به تحقق آرمانها و اهداف 
انقالب اسالمی تشکر و قدردانی کرد . 

é علی زيبافر رئيس اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساری  با ارسال لوح از مهندس رجبعلی طالبيان مدير امور برق جنوب ساری  در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت  تشکر 
و قدردانی کرد . 

é دکتر ياسر رستميان  معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری  از مهندس حسينی مدير امور برق شمال ساری   بابت ارائه خدمات  و پايداری شبکه در جريان آزمون سراسری 
تقدير و تشکر کرد . 

é محمد رضا تباکی فرماندار شهرستان گلوگاه  و محمد باقر رحمانی بخشدار کلباد  با ارسال لوح از زحمات مهندس قاری زاده مدير امور برق  شهرستان گلوگاه بابت توسعه روستايی   
تشکر و قدردانی کردند . 

é محمد اسماعيل قلی پور امام جمعه بابلسر و سيد علی اسد فرماندار شهرستان بابلسر با ارسال لوح از زحمات مهندس محمدرضا جباری و همکاران تحت مديريت در انجام امور محوله 
تشکر و قدردانی کردند .

é عباسعلی رضايی مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندران  با ارسال لوح از علی رحمانی مدير امور  برق فريدونکنار در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تشکر و قدردانی کرد . 

é قربانعلی ولی زاده  بخشدار گتاب از  زحمات مهندس اسالمی مدير امور برق  جنوب بابل  در تحقق اهداف عاليه نظام جمهوری اسالمی ايران تشکر و قدردانی کرد.

é  احمد حسين زادگان فرماندار شهرستان ساری و سرهنگ پاسدار محمد ساعی فرماندار حوزه مقاومت بسيج شهيد رجايی   با ارسال لوح آقای حسين يوسفی الليمی   کارشناس 
انشعابات امور برق ساری  را به عنوان مدير فرهنگی نمونه انتخاب نمودند . 
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مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق مازندران اظهار 
داشت : ديدار با خانواده های معظم شهداء و ايثارگران 
برای ما يک افتخار اس��ت. مهندس قاس��م شهابی به 
مناس��بت گراميداش��ت هفته دفاع مقدس با حضور 
در منزل ش��هيدان امامقلی زاده گنجی و هدايت زاده 
گنجی با پدر، برادر و ديگر اعضای خانواده اين شهدای 
واالمقام دوران دفاع مقدس در گنج افروز بابل ديدار و 

گفتگو کردند. 
وی در اين بازديدها ضمن گراميداشت ياد و خاطره 
شهداء و رزمندگان عزيز 8 سال دفاع مقدس اظهارکرد: 
رسيدگی به امور خانواده های معظم شهدا افتخار بزرگی 
است که بايد با عشق اين خدمتگذاری صورت پذيرد. 

مهندس شهابی خدمت به خانواده های شهداء را اقدامی 
فرهنگی و ارزشمند دانست و افزود: خانواده های شهدا، 
ايثارگران و جانبازان، بزرگترين س��رمايه های معنوی 
انقالب و ملت هس��تند که ياد آنان اش��اعه ارزش های 
ايثار و پايداری در جامعه محسوب می شود، در همين 
راستا دلجويی و ديدار با آنان، ادای دين به ارزش های 
انقالب اس��ت. وی با تأکيد بر لزوم ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت و خدمت رسانی به خانواده های شهدا، افزود: 
نش��ر ارزش های معنوی و اخالقی با شميم عطر خون 
شهيدان تأثير بسزايی در اخالق جوانان دارد و اميد و 
انگيزه برای مبارزه با استکبار جهانی و همچنين ترويج 

فرهنگ عاشورايی را به دنبال دارد. 

مدیرعامل شرکت توزیع  نیروی برق مازندران

دیداربا خانواده های شهداء برای ما یک افتخار است

مدي��ر دفتر ايمنی و کنترل ضايعات ش��رکت 
توزيع نيروی ب��رق مازندران  از 1400 روز بدون 

حادثه در امور توزيع نيروی برق گلوگاه خبرداد.
مهندس رحمان اصغری حاجی آبادی با اشاره 
به تاکيد مديرعامل محترم و معاون محترم بهره 
برداری و ديس��پاچينگ در زمينه نهادينه نمودن 
فرهن��گ ايمنی در اين ش��رکت گف��ت: در اين 
راستا تعريف ايمنی به عنوان يکی از اصلی ترين 
ش��اخص ها و اهداف در بين همکاران و پرسنل 
شرکت مورد توجه قرار گرفت و با اقدامات شبانه 
روزی و شايس��ته ای در اين زمينه توس��ط دفتر 
ايمن��ی و کنترل ضايع��ات  و مديريت امورتوزيع 

برق گلوگاه انجام پذيرفت .
وی اظهار داش��ت: امور برق گلوگاه تا به امروز 
1400 روز بدون حادثه نقص عضو و فوت را سپری 

کرده است که قابل تقدير است. مهندس اصغری 
ب��ا بيان اينکه افزايش به��ره وری  از اهداف مهم 
برای رسيدن به فضای ايمنی می باشد، افزود: اگر 
ايمنی را رعايت کنيم هزينه های مختلف در قبال 
بيمه و پرداخت خس��ارت با کاهش جدی مواجه 
می شود که در اين راستا به سرپرستان گروه های 
ب��رق تاکيد می ش��ود در هنگام کار ب��ا عجله  و 
ب��ی برنامه عمل نکنند. وی با اش��اره به اينکه در 
يک س��ال گذشته اقدامات خوبی در دفتر ايمنی 
و کنترل ضايعات سطح شرکت بخصوص در امور 
 AVL برق گل��وگاه انجام گرفت، اف��زود: نصب
ب��رروی خودروهای  خ��ط گرم، ارس��ال پيامک 
هشدار ايمنی به مديران، همکاران و پيمانکاران، 
جاری سازی درست نظام تشويق و تنبيه، ترميم 
ن��اوگان خودروي��ی و عملياتی، اس��تفاده از نرم 

 ،HSE اف��زار 
تش��کيل منظم 

و  ايمنی  جلسات 
کميته های حفاظت 
در  کار  بهداش��ت  و 

امورها، افزايش کيفی و کمی بازديدهای س��رزده 
از اکيپ ه��ای اجرايی، توزيع انواع پمفلت جهت 
ارتقای فرهن��گ ايمنی مش��ترکين و برقکاران، 
انعقاد قرارداد جاری سازی HSE ، تقدير ويژه از 
سفيران ايمنی، اجرای درست مفاد دستورالعمل 
ثاب��ت بهره برداری و مانور به عنوان يک اصل در 
فعاليت های حوزه بهره ب��رداری، تمرين رعايت 
نکات ايمن��ی با برگزاری ده ها مانور عملياتی در 
سال از فعاليت های اين حوزه در سطح امورهای 

16 گانه توزيع نيروی برق مازندران می باشد.

1400روز بدون حادثه در امورتوزیع نیروی برق گلوگاه
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق مازندران

مهندس قاسم شهابی اظهار داشت: 
در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 
21 هزار مش��ترک به تعداد مشترکين 
ب��رق مازندران اضافه ش��د. مديرعامل 
ش��رکت توزيع نيروی ب��رق مازندران 
اظهار داش��ت: تعداد مش��ترکين برق 
در حوزه ش��رکت توزيع ني��روی برق 
مازندران  حدود ي��ک ميليون و 308 
هزار مش��ترک می باشد که تعداد 21 
ه��زار مش��ترک  در  پنج ماهه س��ال 
جاری به آن اضافه ش��ده است. وی با 
اش��اره به اينکه ب��رق فقط يک کاال 
نيس��ت و زيربن��ای توس��عه و در 

واقع زيرس��اخت زيرس��اخت هاست، 
اف��زود: تاکن��ون دو هزار و 69 روس��تا 
در حوزه  توزي��ع نيروی برق مازندران 
از نعمت برق بهرمند ش��دند. مهندس 
ش��هابی  با اش��اره به اينکه  هم اکنون  
ح��دود س��يزده هزارو 823 مش��ترک 
مصارف س��نگين می باشند، افزود: در 
پنج ماهه نخس��ت س��ال  جاری 253 
مشترک به مشترکين مصارف سنگين 
اضافه شد. وی گفت: تعداد مشترکين 
مصارف عادی روستايی  توزيع نيروی 
ب��رق مازندران حدود پانصد و 24 هزار 
مش��ترک می باش��د که از اي��ن تعداد 

حدود 11 هزار مش��ترک در پنج ماهه 
نخست س��ال جاری به آن اضافه شد. 
مهندس ش��هابی با بيان اينکه  تعداد 
مشترکين مصارف عادی شهری توزيع 
ني��روی ب��رق مازندران بي��ش از 770 
هزار مشترک است،خاطرنشان کرد: از 
اين تعداد نه هزار و 744 مش��ترک در 
سال جديد اضافه شد. وی خاطرنشان 
کرد: حدود 595 کيلومتر شبکه فشار 
متوس��ط و ضعيف در پنج ماهه س��ال 
جاری اح��داث و ظرفيت ترانس بيش 
از 135 م��گا ولت آمپر  افزايش يافت و 
بيش از 1300 ترانس��فور ماتور در اين 

پنج ماه اضافه شد. مدير عامل شرکت 
توزيع نيروی برق مازن��دران پرداخت 
بموقع و غيرحضوری صورتحس��ابهای 
برق مصرفی را م��ورد تاکيد قرار داد و 
گفت: بر اساس قانون هدفمندی يارانه 
ه��ا ، درامد حاص��ل از ف��روش انرژی 
ب��رق به عنوان يکی از حامل های مهم 
ان��رژی از منابع تامي��ن پرداخت يارانه 
ها محس��وب می گردد و ش��رکتهای 
توزيع برق به نمايندگی وزارت نيرو در 
وهله اول موظف ب��ه وصول بهای برق  
 و انتق��ال وجوه حاص��ل از ان به خزانه 

می باشند . 

در پنج ماه نخست سال جاری صورت گرفت

افزایش 21 هزار مشترک به تعداد مشترکین برق مازندران
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شرکت توزيع نيروی برق مازندران برای دومين سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايی از بين 
54 دستگاه اجرايی استان شد. اين شرکت در جشنواره شهيد رجايی، موفق به کسب رتبه برتر استان در ارزيابی عملکرد 
دس��تگاه های اجرايی استان مازندران شد.  گفتنی اس��ت؛ در اين خصوص دکتر ربيع فالح جلودار، استاندار و رئيس ستاد 
جشنواره شهيد رجايی استان مازندران با اهداء تنديس و لوح سپاس از تالش های مديريت و کارکنان شرکت توزيع نيروی 
برق استان مازندران تقدير نمودند. در متن اين لوح آمده است:تالش ارزشمند و قابل تحسين جنابعالی و همکاران محترمتان 
موجب ش��ده است تا ستاد استانی جشنواره شهيد رجايی براس��اس نتايج ارزيابی عملکرد دستگاه های اجرايی استان آن 

دستگاه براساس امتيازات شاخص های عمومی به عنوان دستگاه برتر معرفی نمايد.

در دومین سال متوالی

کسب رتبه برتر شرکت توزیع برق مازندران در جشنواره شهید رجایی

دومين س��امانه خورش��يدی متعلق به مشترکين 
جه��ت تزريق ان��رژی خورش��يدی، در شهرس��تان 

قائمشهر به شبکه متصل شد. 
مدير دفتر بازار برق و جلب مشارکت توليد پراکنده 
ش��رکت توزيع مازندران با اعالم اين خبر گفت :  اين 
سامانه ها در راستای توافقنامه شرکت توزيع مازندران 
با س��ازمان انرژی های نو ايران جهت خريد تضمينی 
برق سامانه های خورش��يدی و بادی مشترکين اين 
شرکت تا سقف ظرفيت انشعاب نصب شده اند و اين 
ش��رکت با استقبال از توسعه انرژی های تجديد پذير 
در محدوده تحت پوش��ش خود، آماده انعقاد قرارداد 

خريد تضمينی برق از مشترکين متقاضی می باشد. 
يعقوبی افزود مشترکين عالقمند به سرمايه گذاری 
در اين زمينه می توانند جهت ثبت نام به وب س��ايت 
س��ازمان انرژی های تجديد پذي��ر و بهره وری انرژی 
برق )ساتبا( مراجعه کنند.  وی اضافه کرد پيش بينی 
می ش��ود طی س��الهای آينده متقاضي��ان نصب اين 
نيروگاه ه��ا افزايش يافته که در اي��ن زمينه اقدامات 
و هماهنگی ه��ای الزم انجام ش��ده اس��ت. وی ابراز 
اميدواری کرد با توس��عه نصب اين نيروگاه ها توسط 
مشترکين ش��رکت توزيع نيروی برق مازندران، گام 
موثری در زمين��ه کاهش آلودگی هوا و کاهش پيک 

بار تابستان اين شرکت برداشته شود.

اتصال به شبکه دومین سامانه 
خورشیدی مشترکین در شرکت 

توزیع نیروی برق مازندران

معاون برنامه ريزی و مهندس��ی شرکت  از رونمايی 
سامانه جامع مهندسی در اين شرکت خبرداد. مهندس 
محمدرضا س��ماکوش اظهار داشت: در راستای دستور 
مديرعامل محترم مبنی بر توسعه سيستم های تحت 
وب در حوزه مهندس��ی و نظارت و سيس��تم سازی با 
لحاظ سه رويکرد اساسی تسريع و تکريم ارباب رجوع 
ب��ا حذف کامل فرآيندهای زائ��د و بازبينی آنها، حذف 
م��دارک کاغ��ذی و الکترونيکی ک��ردن فرآيندها در 
راس��تای اهداف دولت الکترونيک ، ايجاد وحدت رويه 
در کليه امورها و مکانيزه کردن سطوح کنترل و نظارت 
در امورها و س��تاد در دستور کار قرار گرفت. وی بيان 
داش��ت:پروژه ايجاد و توسعه س��امانه جامع مهندسی 
ش��رکت توزيع نيروی برق مازندران در چهار فاز مجزا 
از سال 94 در معاونت مهندسی و نظارت و با همکاری 

کليه امورهای توزيع 16 گانه آغاز شد.
معاون برنامه ريزی و مهندس��ی شرکت با اشاره به 
اينکه فاز اول زير سيس��تم مديري��ت واحدهای طرح 
 )DCS( و فازدوم زيرسيس��تم محاس��بات طراح��ی
ب��ا صددرصد پيش��رفت انجام ش��د، افزود: فاز س��وم 
زيرسيس��تم نظارت در دس��ت  اقدام می باش��د. وی 
خاطرنش��ان کرد: قابليتهای س��امانه مهندس��ی باعث 
ايجاد قابليتهای فنی و مديريتی جديدی در مجموعه 
مهندس��ی و نظارت شده است و توسعه اين سامانه در 

حال حاضر ادامه دارد.
س��ماکوش گفت: ايجاد بس��تر يکپارچ��ه کاری در 
کليه امورهای توزيع با هدف مکانيزه کردن فعاليتهای 
واحدهای طراحی و نظارت ، ايجاد بستر کنترل ستادی 
بالدرن��گ )آنالين( برای کليه س��طوح مديريتی ، ارائه 
گزارش��ات مديريتی متن��وع و دقيق ب��ه منظور رصد 
کردن کامل فعاليتهای واحدهای مهندسی و نظارت در 

امورها ، امکان پيگيری درخواستهای متقاضيان توسط 
کلي��ه کارب��ران و کاهش زمان رديابی درخواس��تهای 
متقاضيان و ارتقاء س��طح تکريم ارباب رجوع ، امکان 
مديريت متمرکز رويکردهای کلی و مديريتی مجموعه 
مهندس��ی و نظارت شرکت ، دسترسی کارتابلی کليه 
س��طوح مهندسی و نظارت ش��رکت به درخواستهای 
کاری ارج��اع ش��ده به آنه��ا ، امکان پيگيری س��ريع 
گردش کار و ارجاعات درخواستهای متقاضيان جهت 
پاسخدهی سريع به ارباب رجوع ، ايجاد بستر ترسيم و 
محاسبات تحت وب مبتنی بر آخرين تکنولوژی های 
نرم اف��زاری و تطابق با مدل مفهوم��ی GIS ، برآورد 
تجهيزات به ص��ورت خودکار به صورت اس��تاندارد و 
جلوگيری از خطای انس��انی ، توس��عه سامانه آفالين 

نقش��ه ها به منظور افزايش سرعت دسترسی به 
عکس��های هوايی، افزايش دقت برداش��ت طرح 
و بهبود امنيت س��ايبری سامانه از مزايای اين 

سامانه جديد می باشد.

 رونمایی از سامانه  جامع مهندسی
 در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

داود طارمی مشاور وزير و فرمانده مرکز بسيج وزارت 
نيرو با ارس��ال لوح از مهندس شهابی مديرعامل شرکت 
توزي��ع برق مازندران و صادق کبيري��ان  فرمانده  پايگاه 
بسيج  شرکت در تحقق سياست های راهبردی بسيج و 

دستيابی به اهداف صنعت برق تقدير و  تشکر کردند . 



تعداد پیشنهادمحل خدمتردیف
مصوب شده

9ستـادسیدمحمود مصطفوی1

7ستـادسمیه غفاری2

5ستـادمهدی اسکندری3

4ستـادمیثم کرمی4

4ستـادمجتبی ولی زاده5

3ستـادسیده بنت الهدی اصفهانی6

3ستـادسیدمحسن احمدی آزاد7

2ستـادسیروس کرامتی فرح آبادی8

2ستـادمعصومه فرخ تبار9

1ستـادهدیه مهدوی کوچکسرائی10

1ستـادهاجر باقریان11

1ستـادمعصومه زارعی12

1ستـادهلن شیروانی13

1ستـادحسن طالبی خشکرودی14

1ستـادمرتضی مرادی15

1ستـادسیدمحمد صباغ16

1ستـادمصطفی شافی17

1ستـادمحمدرضا سهرابی قره تپه18

1ستـاداحسان اسفندیان19

1ستـادعلیرضا خان بیگی20

1ستـادبهیار ابراهیمی اوریمی21

1ستـادعلی الیاسی22

1ستـادصابر موسی پور23

پرداخت وام ازدواج فرزند به نیروهای خدماتی * تماس می گیرند۱۲۱نظرسنجی از مشترکینی که با 

تغییری در فرم تسویه حساب کارگزینی

* آموزش آشنایی با قبض برق * آموزش مهارتهای ارتباطی در محیط کار برای پرسنل جدیداالستخدام  *سامانه ثبت و پیگیری شکایات 
بن خرید لوازم ورزشی *اختصاص قسمتی از نشریه ماهانه شرکت به امور بانوان  * ویرایش نرم افزار درمان *حذف فرمهای ارزیابی دوره و اثربخشی آموزشی 

*آموزش آشنایی با قبض برق  *آموزش مهارتهای ارتباطی در محیط کار برای پرسنل جدیداالستخدام  *سامانه ثبت و پیگیری شکایات 
ویرایش نرم افزار درمان *حذف فرمهای ارزیابی دوره و اثربخشی آموزشی 

قرارداد با پزشک خانم *تهیه نرم افزار برای حقوق نیروهای شرکتی  *جلوگیری از ورود متکدیان و افراد متفرقه به شرکت 

معارفه همکاران* رتبه بندی انباردارها و انتخاب انباردار نمونه *ارسال پیامک جهت تسلیت و شرکت در مراسم 

نصب تابلوی تعداد روز بدون حادثه در امورها

ذخیره یکجای پیوست های نامه

برداشت اطالعات تصویری از علت خاموشی در شبکه توزیع

"تگ زن یا مارک زن کابل"استفاده از دستگاه 

 نسخه۲ نسخه به ۴کاهش پرینت دستورکارهای صادره در امور از 

الحاق چند دوره مصرف صفر درسربچ های مصرف صفر

...نحوه نگهداری یا امحا اسناد مالی یا بازرگانی و 

نام و نام خانوادگی

استفاده از فازمتر دوبل  *  ls یا ۱۲۱ارزیابی کامل اپراتورها از طریق نرم افزار  * نقاشی با موضوع ایمنی در برق  * ایمنی در ماه محرم 

*اجرای دوره های آموزشی برای رانندگان استیجاری * تقدیر از کسانی که به شبکه توزیع اهمیت می دهند  *مرتب سازی لیست رونوشتهای نامه ها در اتوماسیون اداری 
 ارائه کتابچه معرفی شرکت به کارآموزان

نصب هشداردهنده زلزله*  گانه ۱۶ایجاد ایمیل برای کلیه معاونین، مشاورین ، مدیران ستاد وامورهای 

 جهت ثبت گزارشات نظارت و اختتامpocket pcاستفاده از 

بیسیم

 اختصاص قسمتی از نشریه ماهانه شرکت به امور بانوان

شماره بندی اتاق ها

قطع برق کامپیوترها و دیگر لوازم الکترونیکی بعد از ساعت اداری

بسمه تعالی
پیشنهادهای مصوب شده در کمیته عالی نظام پیشنهادها

1395سال 

* اعزام پیشنهاددهندگان برتر به کنفرانس و همایشهای مرتبط  *تعیین زمان بررسی پیشنهاد  *تالیف کتاب آموزشی و کاربردی سیمبانان توزیع 
*نصب پرژکتور روی ماشین های عملیات  *اهدا آلبوم عکس و کلیپ از یک روز کاری همکاران بازنشسته 

* اختصاص یک صفحه از ماهنامه الکترونیکی شرکت به موضوعات جلسات ایمنی  *آموزش دوره مربیگری هالل احمر به صورت کاربردی برای مسئولین ایمنی ستاد و امورها 
الزام مدرسین به استفاده از کیس های واقعی برق در هنگام تدریس دوره ها  *اسکن نسخ درمانی

پیشنهادهای مصوب

GIS کیلو ولت و خطوط انتقال در نرم افزار ۲۰تعیین محل تالقی خطوط 

 مازندران شرکت توزیع نیروی برق استان
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مصوب شده
نام و نام خانوادگی

* اعزام پیشنهاددهندگان برتر به کنفرانس و همایشهای مرتبط  *تعیین زمان بررسی پیشنهاد  *تالیف کتاب آموزشی و کاربردی سیمبانان توزیع 
*نصب پرژکتور روی ماشین های عملیات  *اهدا آلبوم عکس و کلیپ از یک روز کاری همکاران بازنشسته 

* اختصاص یک صفحه از ماهنامه الکترونیکی شرکت به موضوعات جلسات ایمنی  *آموزش دوره مربیگری هالل احمر به صورت کاربردی برای مسئولین ایمنی ستاد و امورها 
الزام مدرسین به استفاده از کیس های واقعی برق در هنگام تدریس دوره ها  *اسکن نسخ درمانی

پیشنهادهای مصوب

12بهشهـرسیدنقی هاشمی تروجنی24

6بهشهـرمحتبی نیک پیام25

6بهشهـرمجید سازواری26

4بهشهـرسیدجلیل جاللی آکردی27

4بهشهـرمهدی تقی پور28

2بهشهـربهزاد مقدم نیـا29

2بهشهـرمریم محمدی30

2بهشهـرحمید خلیل خلیلی31

1بهشهـرمحمدمهدی مقدسی رستمی32

1بهشهـرسعید کرمی33

1بهشهـرعلیرضا کوهی رستم کالیی34

1بهشهـرامین قلی پور35

1بهشهـرمحمد عباس پور36

1بهشهـرسیدمهدی سعدپور37

1بهشهـرحسن آقاجانی38

5نکـاسیدمهدی جعفری39

1نکـامرتضی ایازی40

1نکـافاطمه باقری آبکسری41

1نکـامحمد به گزین42

3گلوگـاههادی مالئی43

6قائم شهـرمحمدظاهر قربانی جویباری44

3قائم شهـررضا چهره45

1قائم شهـرحمید مشمولی قاسم خیلی46

*اجباراستفاده از فازمتر القایی فشار ضعیف برای همکاران فنی  *تصحیح میزان بار زمان قطع در نرم افزار ثبت حوادث، موقع تعویض فیوزفشنگی 
*تجهییز خودروی اتفاقات شبکه به پمپ باد وگردو خاک گیر جهت استفاده در تابلوهای توزیع  *بجای کمربندهای ایمنی موجود  (توقف سقوط)استفاده ازکمربند ایمنی پاراشوتی

ارائه پرینت محاسبه پاداش و سنوات به همکاران در شرف بازنشستگی * قابل شارژبا فندک ماشین LED تجهیزاتومبیل اتفاقات به نورافکن دستی 

 *اجباراستفاده از فازمتر القایی فشار ضعیف برای همکاران فنی  *تصحیح میزان بار زمان قطع در نرم افزار ثبت حوادث، موقع تعویض فیوزفشنگی 
تجهیزاتومبیل  *تجهییز خودروی اتفاقات شبکه به پمپ باد وگردو خاک گیر جهت استفاده در تابلوهای توزیع  *بجای کمربندهای ایمنی موجود  (توقف سقوط)استفاده ازکمربند ایمنی پاراشوتی

ارائه پرینت محاسبه پاداش و سنوات به همکاران در شرف بازنشستگی * قابل شارژبا فندک ماشین LEDاتفاقات به نورافکن دستی 

*آموزش نیروهای جدید مصارف سنگین  *تقدیراز پیمانکارانی که در زمان پیک بار وبحران، بیشترین همکاری با امورها دارند 
*تعیین یک شعار ایمنی واحد در سطح شرکت توزیع مازندران به صورت سالیانه *۱۲۱طراحی نرم افزاربرای تغییر و تحول شیفت سامانه 
*قرار دادن گزینه جستجو براساس کد پست توزیع در نرم افزار حوادث و درخواست خاموشی *الزام به زدن برچسب ایمنی بر روی تابلوی توزیع 

*(توانایی انجام کار)آموزش پرسنل فنی واحد بهره برداری ،درزمینه پست های زمینی بصورت عملی  * به باالتر۷۰برای کابل های سایز ۱۶-۱۲۰الزامی شدن استفاده از کلمپ 
 *برگزاری دوره ی نجات مصدوم از باالی تیر برق  *قرار دادن یک دستگاه اسپری خوشبو کننده اتوماتیک در اتفاقات شبکه 

آشنایی مشترکین به حریم شبکه برق و خطرات ناشی ازآن ، از طریق صدا وسیما*اهداء لوح تقدیر یا تندیس ایمنی به امورهای بدون حادثه 

 کیلو ولت۲۰الزامی شدن استفاده از کاور سرکابل 

 کیلو ولت۲۰الزامی شدن استفاده از کاور سرکابل 

استفاده از سامانه پیامکی تلفن ثابت *آرایش بهتر و هماهنگی بیشترشبکه ها با دیده شدن یک سوراخ روی پایه 

thcافزودن آیتم جدید دربازرسی  *الحاق چند دوره مصرف صفر درسربچ های مصرف صفر 

آشنایی مشترکین به حریم شبکه برق و خطرات ناشی ازآن ، از طریق صدا وسیما *الحاق چند دوره مصرف صفر درسربچ های مصرف صفر 

*برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی و اخالق سازمانی برای کلیه بخشهای شغلی برای کارکنان شرکت توزیع برق مازندران و امورهای شانزده گانه
*برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیم کشی و برقکاری صنعتی مقدماتی برای کلیه کارکنان  *ایجاد پناهگاه مناسب و امن در مواقع حوادث 

 *نصب سیستم اعالن حریق در ساختمان های فاقد سیستم حفاظتی  *برگزاری سمینار یک روزه آشنایی فرهنگ نظام پیشنهادات و خالقیت و نوآوری 
ایجاد سامانه پیامکی برای خدمات بیشتر به متقاضیان در واحد مشترکین

معارفه همکاران* رتبه بندی انباردارها و انتخاب انباردار نمونه  *ارسال پیامک جهت تسلیت و شرکت در مراسم 

تفکیک شرح وظایف شماره برداران قرائت

*تجهییز خودروی اتفاقات شبکه به پمپ باد وگردو خاک گیر جهت استفاده در تابلوهای توزیع  *بجای کمربندهای ایمنی موجود  (توقف سقوط)استفاده ازکمربند ایمنی پاراشوتی
 *ارائه پرینت محاسبه پاداش و سنوات به همکاران در شرف بازنشستگی  * قابل شارژبا فندک ماشین LEDتجهیزاتومبیل اتفاقات به نورافکن دستی 

آشنایی مشترکین به حریم شبکه برق و خطرات ناشی ازآن ، از طریق صدا وسیما  

استفاده از کاورهای فسفری و شب نما بر روی فیوز کات اوت های نصب شده

 *محدود کردن تعداد دستورکار باز برای یک مجری کار در نرم افزار کنترل پروژه  *آموزش و تجهیز پرسنل اداره های برنامه ریزی و مهندسی و مشترکین برای مواقع بحران 
پرداخت پول به پیمانکاران طرف قرار داد با توجه به سرعت اختتام پروژه

thcافزودن آیتم جدید دربازرسی 

*الزام به زدن برچسب ایمنی بر روی تابلوی توزیع * آرایش بهتر و هماهنگی بیشترشبکه ها با دیده شدن یک سوراخ روی پایه 
 به باالتر۷۰برای کابل های سایز ۱۶-۱۲۰الزامی شدن استفاده از کلمپ  *قرار دادن گزینه جستجو براساس کد پست توزیع در نرم افزار حوادث و درخواست خاموشی

استفاده از سامانه پیامکی تلفن ثابت

* کیلو ولت ۲۰الزامی شدن استفاده از کاور سرکابل  *تهیه جزوه یا کتابچه از فعالیت ها و تجهیزات اصلی ادارات  * اضافه نمودن گزینه به علت بدهی در نرم افزار ثبت خاموشی
تهیه لوازم برقراری ارتباط سریع بین واحدهای اتفاقات و نگهبانی

(توانایی انجام کار)آموزش پرسنل فنی واحد بهره برداری ،درزمینه پست های زمینی بصورت عملی 

(توانایی انجام کار)آموزش پرسنل فنی واحد بهره برداری ،درزمینه پست های زمینی بصورت عملی 

(۱۲۱)اصالح مشخصات کابل در قسمت بارگیری نرم افزار حوادث

کاهش مستندات

الحاق چند دوره مصرف صفر درسربچ های مصرف صفر
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تعداد پیشنهادمحل خدمتردیف
مصوب شده

نام و نام خانوادگی

* اعزام پیشنهاددهندگان برتر به کنفرانس و همایشهای مرتبط  *تعیین زمان بررسی پیشنهاد  *تالیف کتاب آموزشی و کاربردی سیمبانان توزیع 
*نصب پرژکتور روی ماشین های عملیات  *اهدا آلبوم عکس و کلیپ از یک روز کاری همکاران بازنشسته 

* اختصاص یک صفحه از ماهنامه الکترونیکی شرکت به موضوعات جلسات ایمنی  *آموزش دوره مربیگری هالل احمر به صورت کاربردی برای مسئولین ایمنی ستاد و امورها 
الزام مدرسین به استفاده از کیس های واقعی برق در هنگام تدریس دوره ها  *اسکن نسخ درمانی

پیشنهادهای مصوب

3سیمـرغحامد علیزاده47

2شمال بابلحسین پورقاسم48

2شمال بابلمهدی تاج الدین49

1شمال بابلمصطفی کرامتی50

1جنوب بابلحمیده یوسفی خطیر51

1جنوب بابلامید اردشیری الجیمی52

1جنوب بابلمحمد فقانی53

2آمـلسیدجلیل حسینـی54

1بابلسرمهدی خلیلی بندپی55

1جنوب ساریحسین یوسفی56

1شمال ساریسیدحامد پیرانی اسگوئی57

کارشناس دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها- سمیه غفاری :  تهیه کننده 
1396/01/25: تاریخ تنظیم 

ایجاد یک سامانه صوتی با شبکه اتفاقات

تعویض کابل سرویسهای قدیمی

صرفه جویی در مصرف کاغذ

PMتغییر در نرم افزار  * pmتغییر در ساختار نامگذاری پست ها در نرم افزار 

ایجاد سامانه اختصاصی یادآوری زمان قراردادها

اضافه کردن آیتم بازرسی در پروسه ی سیستماتیک تغییر نام

در نظر گرفتن مزایا برای پرسنل بهره برداری در ایام پیک تابستان  *حضور به نوبت کارشناسان فنی امور در کنفراس های برق 

درج نام کاربر حذف کننده یا تغییر دهنده صورت وضعیت در سیستم کنترل پروژه

عایق کردن قسمت پایینی تابوهای توزیع با فوم تزریقی *استفاده از واشر بیمتال 

ups و اتفاقات به دستگاه ۱۲۱تجهیز نمودن مراکز 

 *گریسکاری زبانه قفل و ورودی کلید جهت جلوگیری از نفوذ آب و زنگزدگی  *قرار دادن فرم های ایزو و مورد استفاده شرکت در اتوماسیون بخش فرمها 
اضافه نمودن آیتم باز و بست سکسیونر جهت خاموشی کات اوت تیغه ای

 مع��اون به��ره ب��رداری و 
ديسپاچينگ شرکت توزيع 
نيروی ب��رق مازندران از 
تابس��تان ب��دون حادثه 
اين شرکت  پرسنلی در 
خب��رداد. مهن��دس رضا 
غفاری گف��ت: بحمدا.. در 
بخش همکاران و پيمانکاران 
در 6 ماهه نخست س��ال 96 بدون 
حادثه پرسنلی گذر کرديم. وی  با بيان اينکه با اتخاذ 
تدابير ويژه و هم��کاری و همياری همه همکاران اين 
روند تا پايان سال تداوم خواهد داشت، افزود: حوادث 
جز الينفک فعاليت ها است و اگر اصول ايمنی رعايت 
ش��ود حجم بس��ياری از حوادث کاهش خواهد يافت. 
مع��اون بهره برداری و ديس��پاچينگ ش��رکت توزيع 
نيروی برق مازندران اظهار داشت: صنعت برق يکی از 
صنابع مخاطره آميز در حين کار محسوب می شود که 
اولين اشتباه ممکن است آخرين اشتباه باشد. مهندس 
غفاری تاکيد کرد: اين ش��رکت ب��ا اقداماتی همچون 
آموزش کارکنان ، شناسايی دقيق کليه فعاليت های 
اجرايی اين ش��رکت، تعيين تخص��ص های مورد نياز 
برای انجام وظايف، ب��رآورد دقيق حجم فعاليت های 
هر بخش برای تعيين نيروی انسانی و تدوين ساختار 
سازمانی مناس��ب، اجرای درست دستور العمل ثابت 
  HSE بهره برداری و مانور، انعقاد قرارداد پياده سازی
و جاری س��ازی نظام تش��ويق و تنبيه را می توان در 
محي��ط کار بنحو شايس��ته ای در اين ش��رکت ايمن 

سازی نمود.

گذر از پیک تابستان بدون حادثه 
پرسنلی در شرکت توزیع نیروی 

برق مازندران
مشترکی  جلسه 
س��ازمان  بي��ن 
هواشناسی مازندران 
توزيع  ش��رکت  ب��ا 
نيروی برق مازندران  در 
راستای توسعه هواشناسی 
معاوني��ن،  ب��ا  کارب��ردی 
ادارات  مديران و روس��ای 

توزيع برق مازندران برگزار ش��د. مهندس ش��هابی، مدير 
عامل ش��رکت توزيع  نيروی برق مازن��دران در خصوص 
اهميت و جايگاه هواشناس��ی و نياز به دانس��تن وضعيت 
جوی به منظور آمادگی هرچه بيشتر در هنگام بروز پديده 
جوی مطالبی بيان داش��تند.  درادام��ه رضوی مدير کل 
هواشناس��ی مازندران در ارتباط با تغيير اقليم و متعاقب 
آن تغيير در رويه بارش، ش��دت، زمان و مکان بارش و نيز 
پيامدهای آن کاهش حجم ذخاير آبی مازندران ، افزايش 
دما در س��ال ها و ماه های اخير، نياز فزاينده مش��ترکين 
توزيع برق به اس��تفاده از ادوات سرمايش��ی و نهايتًا فشار 

به ايستگاه های توزيع برق 
را در پ��ی خواهد داش��ت.  
وی همچني��ن در ارتباط با 
نحوه صدور پيش بينی ها ، 
اطالعيه ها و اخطاريه های 
جوی مطالبی ارائه نمودند 
و به منظور استفاده هر چه 
مطلوبتر خدمات هواشناسی 
،اپليکيشن هواشناسی مازندران را معرفی نمودند همچنين 
طرفي��ن بر انعقاد تفاهم نامه و ضرورت انجام فعاليت های 
تحقيقاتی مش��ترک ، جهت شناس��ايی مناطق مختلف 
استان از لحاظ نيازهای گرمايشی و سرمايشی که به عنوان 
شاخص اقليمی معرف پتانسيل مصرف انرژی استان خواهد 
ب��ود و کمک به برنامه ريزان در اي��ن زمينه خواهد نمود 
تاکيد نمودند. در پايان جلس��ه نيز، اعضاء جلسه پرسش 
هايی در خصوص نحوه فعاليت هواشناسی ، صحت پيش 
بينی ها و تغيير اقليم  مطرح نمودند که مهندس رضوی 

پاسخگوی آنان بودند.

 تعامل و هم اندیشی سازمان هواشناسی استان
 و توزیع نیروی برق مازندران پیرامون مدیریت بحران

علی يزدانپرس��ت مس��ئول امور فرهنگی وزارت نيرو ، رجب 
بابايی دبير امور فرهنگی صنعت آب و برق استان و مهندس قاسم 
شهابی رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق 
مازندران از محمدعلی نوراهلل پور مس��ئول امور فرهنگی شرکت 
بابت تالش مجدانه در فعاليتهای فرهنگی و دينی و دستاوردهای 

ارزنده در سطح استان تشکر و قدردانی کردند . 
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نشست تخصصی فی مابين پليس آگاهی استان 
مازندران به رياست جناب سرهنگ پهلوانی، فرماندهی 
ني��روی انتظامی شهرس��تان بابل  جناب س��رهنگ 
جعفری  و شرکت توزيع برق مازندران مهندس نبوی 
مدير محترم حراس��ت و امور محرمانه اين شرکت و 
ديگر اعضا  در امور توزيع برق بابل شمال برگزار شد. 
مهندس نبوی مدير حراست و امور محرمانه شرکت 
توزيع برق مازندران بيان داش��ت: با توجه به افزايش 
آمار س��رقت  تجهيزات شبکه توزيع برق در 4 ماهه 
اول سال 96 به مدت مشابه سال گذشته، نسبت به 
علت يابی و باز شناختی جرم سرقت سيم برق، بحث 
و تبادل نظر ش��ده و کارشناسان حاضر در جلسه در 
خصوص علت افزايش سرقت تجهيزات شبکه توزيع 
برق هم انديش��ی نموده و در راس��تای پيشگيری و 
کاهش مبارزه با سرقت تجهيزات شبکه توزيع برق، 
افزايش رضايتمندی مشترکين و افزايش کشف آن 
تبادل نظر شده است. وی افزود: مقرر شد که افزايش 
سطح تعامالت فی مابين فرماندهی نيروی انتظامی 
و ش��رکت توزيع برق مازندران در خصوص اخذ آمار 
صحيح روزانه سرقت ش��بکه های توزيع برق )سيم 
برق( به همراه جغرافيايی محل وقوع جرم، اس��تفاده 
از ظرفيت های جامع محلی از قبيل شوراها، دهياری 

ها و بس��يج مردمی در خصوص پيشگيری از سرقت 
تجهيزات شبکه توزيع برق و کسب خبر در راستای 
شناسايی مظنونين ، استفاده از کارشناسان حقوقی 
مجرب در پيگي��ری پرونده ه��ای قضايی متهمين 
دس��تگير ش��ده، تعامل با مراجع قضايی در راستای 
اختصاص ش��عبه ويژه رس��يدگی ب��ه جرايم خاص 
س��رقت تجهيزات شبکه برق، تجميع کليه ضايعات 
سيم های برق متعلق به شرکت توزيع برق و فروش 
يکجا به مراکز مجاز، تهيه اطلس س��رقت سيم برق 
جهت رصد وضعيت اين نوع سرقت در سطح استان 
با قابليت به روز رسانی و انعکاس به نيروی انتظامی ، 
تعيين جايگاه هر شهرستان و منطقه شهری از منظر 
س��رقت سيم برق به لحاظ وسعت شبکه ، شناسايی 
مح��ل های حس��اس و آلوده ، شناس��ايی و کنترل 
مراکز مجاز و غير مجاز ذوب فلزات و نيز شناس��ايی 
مالخرهای حرفه ای و معرفی متخلفين جهت برخورد 
قاطع به دس��تگاه قضايی، نظ��ارت بر اماکن خريد و 
فروش ضايعات، افزايش گشت های تلفيقی و بازخورد 
گيری فعاليت های گش��ت ها و تجزيه و تحليل آن 
، تشکيل جلس��ات مستمر در راس��تای پيشگيری 
،کاهش و مبارزه با سرقت تجهيزات برق از مصوبات 

اين جلسه بود. 

در راستای کاهش سرقت تجهیزات برق

نشست تخصصی پلیس مازندران و شرکت توزیع برق برگزار شد

مدير روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق مازندران ، از عزاداران حسينی خواست جهت پيشگيری از وقوع حوادث ناگوار هنگام برگزاری مراسم 
سوگواری موارد ايمنی را رعايت کنند. دکتر سيروس کرامتی فرح آبادی در گفتگويی با اشاره به اقداماتی که عزاداران حسينی در اقصی نقاط استان 

برای نصب بنر ايام محرم و عزاداری ها، تامين برق روشنايی، صوتی خيمه ها و چادرهای عزاداری و... انجام می دهند، بر لزوم توجه به ايمنی در اين 
حين اين اقدامات و جلوگيری از برق گرفتگی تاکيد کرد. وی افزود: به سوگواران حسينی توصيه می کنيم نکات ايمنی را در حين نصب داربست 
فلزی برای برپايی بنرها رعايت کنند. مدير روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق مازندران، با تذکر اين نکته که باال رفتن از تيرهای برق جهت نصب 
پرچم، فيلمبرداری، عکس و حتی تماشای دسته های عزاداری خطر برق گرفتگی دارد، هشدار داد: شهروندان برای تامين برق داخل مساجد، چادرها، 
هيئات و تکايا به هيچ وجه از کابل های فرسوده و کهنه با عبور از روی زمين استفاده نکنند. کرامتی فرح آبادی، بيان کرد: ارتفاع شبکه های برق بين 4 
تا 6.5متر می باشد لذا عزادران حسينی هنگام حمل و نصب پرچم ها، علم ها، بيرق ها و عالمت های مخصوص ايام سوگواری مراقب عدم برخورد با شبکه 
های هوايی برق باشند. وی، با توصيه اينکه هم استانی ها  برای تامين برق روشنايی و صوتی  داخل چادرها و خيمه های عزاداری از برق غير مجاز استفاده نکنند، افزود: اعضا يا 

متوليان  خيمه های عزاداری برای دريافت انشعاب برق موقت به امور برق شهرستان خود مراجعه کنند

عزاداران حسینی نکات ایمنی را در موضوع برق رعایت کنند

لزوم توجه به ارتفاع شبکه های برق در زمان حمل عالمت ها

چهار انتصاب جدید ورزشی در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
مسوول امور ورزش شرکت توزيع نيروی برق مازندران گفت:طی ابالغ های جداگانه از سوی مديرعامل محترم شرکت توزيع نيروی برق مازندران 4 انتصاب 
جديد ورزش��ی در اين ش��رکت صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق مازندران،دکتر سيروس کرامتی فرح آبادی در گفت و گويی 
بيان داشت:  در اين ابالغ ها جناب آقای هادی رحيمی پاشاکاليی جانباز و آزاده سرافراز جمهوری اسالمی ايران به عنوان رئيس هيات تيراندازی و جناب آقای 
مهندس کريم صمدی به عنوان  رئيس هيات شنا در اين شرکت منصوب شدند. وی گفت: در احکام ديگری جناب آقای سياوش فالحی از خانواده معظم شهدا 
و سرکارخانم مهندس هاجر باقريان فرزند شهيد واالمقام به عنوان عضو کميته ورزش شرکت توزيع نيروی برق مازندران منصوب شدند. مسوول امور ورزش 
شرکت توزيع نيروی برق مازندران با اشاره به اينکه نخبگان ورزشی زيادی در سطح شرکت در حال فعاليت می باشند، اظهار داشت: ساالنه مسابقات مختلف 
ورزشی در سطح شرکت و امورهای 16 گانه توزيع نيروی برق و در سطح وزارت نيرو)کشوری( برای کارکنان برگزار می شود. کرامتی فرح آبادی وی با اشاره 
به سخنان مقام معظم رهبری درباره ورزش اظهار داشت: به فرموده رهبری معظم همه آحاد مردم بايد  ورزش را جدی بگيرند و آن را برای سالمت  خود و 
جامعه ضروری بدانند. وی با تاکيد بر نقش ورزش در ايجاد تعامل بيشتر ميان پرسنل و ارتقای روحيه همکاری و مشارکت در کارهای گروهی در شرکت افزود: 

امروز جامعه ما به نشاط، طراوات و پويايی نياز دارد و بايد زمينه ای فراهم شود تا با توسعه ورزش در ميان کارکنان اين امر تحقق يابد.
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توزیـع نیــروی بــرق استــان مازنــدران 

احادیثی از امام حسن و حسین

موفقیت ورزشی فرزند همکار

 امام حسن)ع(  فرمودند  : بدانيد كه  
خدا ش��ما را بيهوده  نيافريده  و سر خود 
رها نكرده  ، مدت  عمر شما را معين  كرده  
، و روزى  ش��ما را ميانتان  قسمت  كرده  ، 
ت��ا هر خردمندى  اندازه  خ��ود را بداند و 
بفهمد كه  هر چه  برايش  مقدر اس��ت  به  
او مى رس��د ، و هر چه  از او نيس��ت  به  او 
نخواهد رس��يد ، خدا خرج  دنياى  ش��ما 
را كفايت  كرده  و ش��ما را براى  پرستش  
فراغت  بخشيده  و به  شكرگزارى  تشويق  
ك��رده  ، و ذكر و نماز را بر ش��ما واجب  
كرده  و تقوى  را به  ش��ما سفارش  كرده  ، 
و آن  را نهاي��ت  رضايت مندى  خود مقرر 

ساخته  .
امام حسين  )ع( فرمودند :  کسانی که 
رضاي��ت مخلوق را به بهای غضب خالق 

بخرند، رستگار نخواهند شد. 

امر به معروف  و نهی از منکر
 رسالت مهم امام حسین)ع(

ماه محرم، ماه حزن و اندوه آل اهلل و عزاداری ُعشاق ثاراهلل و اهل بيت واصحاب بی مانند و وفادرا سيد الشهدا)ع( می باشد، 
نهضت امام حسين)ع( که نزديک به دوران پس از رحلت نبی اکرم)ص(می باشد حاوی درس ها و پيام های بسياری است که از 
آن نه تنها نهضت حسينی بلکه به عنوان مکتب سيد الشهدا)ع( نام برده می شود، ارکان و انگيزه های قيام سيدالشهدا)ع( که 
تمامی بر گرفته از دستورات قران کريم می باشد، از لسان آن حضرت برای مردمان آن عصر خود و ديگر دوران بيان گرديده 
و پس از ش��هادت ابا عبداهلل)ع( اين پيام ها توس��ط امام س��جاد)ع( و حضرت زينب)س( وسپس توسط ائمه معصومين)ع( 
تبيين گرديده اس��ت . در اين ميان مهم ترين واساس��ی ترين هدف ازقيام سيد الشهدا)ع( عمل به فريضه ”امر به معروف و 
نهی ازمنکر” می باش��د که حضرت از هنگام خروج از مدينه تا هنگام ش��هادت هم نسبت به اصل اين واجب تصريح و هم 
برخی مصاديق معروف و منکر را بيان ونسبت به آنها هشدار می دهند، توجه و دقت در تاکيدات حضرت نسبت به اقامه اين 
واجب، انسان های آزاده و مخصوصًا مسلمانان را رهنمون به خطراتی می کند که متوجه جامعه اسالمی گرديده، که در رأس 

آنها انحطاط وانحراف در متن جامعه و بی تفاوتی مسلمانان و خواص و مؤثرين در جامعه در مواجهه با اين خطرات است.
آسيب شناسی، دشمن شناسی و راه های خطر آفرينی آنها و از طرفی شناخت دقيق فلسفه امر به معروف و نهی از منکر 
و فراگيری شيوه های شرعی وتأثير گذار آن در زمان حاضر مهم ترين بخش عمل به اين فريضه و دوری از شعار زدگی در 
بحث امر به معروف و نهی از منکر است،  به هرصورت ”رساترين فرياد اباعبداهلل)ع( و پيام قيام خونين کربال، امر به معروف 
و نه��ی ازمنکر اس��ت” که قيام حضرت را برای همه ی دوران زنده نگه م��ی دارد ونه تنها الگويی بی نظير برای ممانعت از 

ترويج بديها و فساد و فحشا می باشد که برای معتقدين، فرهيختگان و عموم مردم يک تکليف و وظيفه محسوب می شود
واين را بايد به خاطر داشت که اگر در قابل منکر بی تفاوت باشيم، منکرات کوچک تبديل به منکرات بزرگ و در نتيجه 
برای برطرف کردن آن هزينه های سنگينی را بايد متحمل شد. ودر آخر ذکر اين نکته مهم است انقالب اسالمی ملت بزرگ 
و حسينی ايران که الگو گرفته از نهضت سيد الشهدا)ع( می باشد، بايد در عمل به اين امر الهی پيشرو و خط مبارزه با منکرات 
خصوصًا منکراتی که در اخالق و عقائد جامعه تاثير سوء می گذارد، را در گفتار ورفتار خود، نشان تا جامعه به سمت ارزش ها  

و پايداری آنها در جامعه، حرکت  و تعالی و کماالت در تمام بخش های اجتماع خود را نشان ونمايان سازد.

مداومت به زیارت عاشورا
يکی از بزرگان می فرمود: مرحوم آية اهللهّ حاج حسين خادمی و حاج شيخ عباس 

قمی و حاج ش��يخ عبدالجواد مداحيان روضه خوان امام حسين عليه السالم را در 
خواب ديدم که در غرفه ای از غرفه های بهشت دور يکديگر جمع بودند. از آية اهللهّ 
خادمی احوالپرسی کردم و گفتم : با هم بودن شما يک آية اهللهّ و آقای حاج شيخ 
عباس قمی يک محدث و حاج شيخ عبدالجواد روضه خوان، چه مناسبتی دارد که 

با يکديگر يک جا قرار گرفته ايد؟
جواب دادند: ما همگی مداومت به زيارت عاش��ورا داشتيم و در مقدار خواندن 

زيارت عاشورا مثل هم بوديم 

 )کرامات الحسینیه
علی میر خلف زاده، ج 2(

سيد مبين س��اداتی فرزند همکار 
محمد س��اداتی از پرس��نل  امور برق 
جويب��ار در مس��ابقات ژيمناس��تيک 
قهرمان��ی نونه��االن کش��ور موفق به 

کسب مدال طال شد . 

مدير روابط عمومی و مس��وول امور ورزش ش��رکت توزيع نيروی برق مازندران از برگزاری همايش کوهنوردی صنعت برق 
اس��تان مازندران در منطقه س��رخنی س��وادکوه خبرداد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزيع نيروی برق مازندران، دکتر 
سيروس کرامتی فرح آبادی بيان داشت: اين همايش کوهنوردی به مناسبت چهلمين روز درگذشت زنده ياد مهندس شجاع 
محمودی عالمی معاون فقيد فروش و خدمات مشترکين شرکت توزيع نيروی برق مازندران  به ميزبانی شرکت توزيع نيروی 
برق مازندران در منطقه سرخنی سوادکوه برگزار شد. وی افزود: در اين همايش کوهنوردی همکاران برق منطقه ای مازندران 
و گلستان، شرکت تعميرات انتقال خطوط شمال)تانش(، همکاران امورهای توزيع نيروی برق بهشهر، نکا، مياندورود، جنوب 
س��اری، سوادکوه و س��تاد شرکت حضور داش��تند. دکتر کرامتی فرح آبادی با اش��اره به اينکه توجه به ورزش کارکنان برابر 
دستورجناب آقای مهندس شهابی مديرعامل محترم يکی از اولويت های شرکت توزيع نيروی برق مازندران است، افزود: يکی 
از مشکالت اصلی جوامع اجتماعی امروزی کم بودن تحرک بدنی می باشد که اين موضوع باعث گرديده است که انسان دوران 
فرا مدرن بسيار بيشتر از مردمان زمانهای قديم به انواع بيماری ها مبتال شوند اکنون بر کسی پوشيده نيست که ورزش و علی 
الخصوص ورزش کوهنوردی تاثير بس��يار ش��گرف در حفظ سالمت و پويايی کارکنان دارد. مسوول امور ورزش شرکت توزيع 
نيروی برق مازندران اظهار داشت:بررس��ی های علمی نش��ان داده است که کم تحرکی باعث ايجاد انواع بيماری می گردد که 
هزينه های اين موضوع به صورت مس��تقيم بر س��طح اقتصاد و معيشت کارمندان تاثير گذار است و عالوه بر آن باعث کاهش 
سطح بهره وری در ادارات شده است زيرا کارمندان کم تحرک و کم نشاط نمی توانند به خوبی کارها را انجام دهند و سرعت 

و دقت اين گونه کارمندان بسيار کمتر از کارمندان ورزشکار و سالم می باشد.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مهندس شجاع محمودی عالمی

همایش کوهنوردی صنعت برق استان مازندران برگزار شد


