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افزایش ایمنی بازار تهران ،انشعابات برق بیش از 60 مجتمع 
تجاری در قلب پایتخت ، بهسازی شد 

تولید بیش از 13 میلیون تن گاز دی اکسید کربن در تهران ظرف یکسال

سامانه سرمایشی ادارات  تهران ، با فناوری اینترنت 
اشیاء، از راه دور کنترل خواهد شد. 

بیش از 40 درصد از مصرف برق تهران از راه دور، 
رصد می شود. 
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تهران، ابرشهری با جمعیت میلیونی، مرکز استقرار مراکز 
مهم سیاسی، نظامی و امنیتی است. با باور به این مهم که 
یکی از مهم ترین دغدغه های حال حاضر، تامین انرژی در 
عین حراست از محیط زیست است پی خواهیم برد تامین 
برق مصرفی این کالن شهر به عنوان یک انرژی زیربنایی 
از مهم ترین چالش های پیش رو در صنعت برق کشور و از 
مهم ترین نگرانی های دوستداران محیط زیست است. وجود 

حدود 4.5 میلیون مشترک، کنترل پایداری شبکه توزیع 
برق تهران را دشوار کرده است. در این میان فرارسیدن فصل 
گرما نیز، رشد شتابان مصرف برق را به دلیل ورود ناگهانی 
سامانه های سرمایشی به مدار مصرف به دنبال دارد. ضرورت 
تامین برق پایتخت به منظور رفاه و آسایش شهروندان، 
جلوگیری از بروز اشکال در فرایندهای امنیتی و انتظامی 
و قطع برق سفارت خانه ها و مراکز بین المللی و پاسداشت 

معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران بزرگ در 
گردهمایی طرح کنترل بار سرمایشی در بستر IOT از راه اندازی سامانه تنظیم و 
کنترل از راه دور دستگاههای سرمایشی ادارات بزرگ پایتخت در ساعات اوج بار 

با استفاده از فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیا، ...

با هدف جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و افزایش ایمنی شــهروندان تهرانی، 
انشــعابات برق بیش از 60 مجتمع و ســرا در بازار بزرگ تهران و مراکز تجاری 
خیابان های اطراف، توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اصالح و بهینه 

سازی شد...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشست خبری با خبرنگاران 
رسانه های کشور، از رصد و کنترل از راه دور حدود 40 درصد از مصرف برق تهران 

توسط این شرکت خبر داد.
حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت در نشست خبری که ....

پخش برنامه تلویزیونی
 )در جریان باش(

در شبکه شما،کاری متفاوت از 
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

چهره برون مرزی کشور، ایجاب می کند متخصصان و کارشناسان 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تمام طول سال در حال 

برنامه ریزی به منظور گذر ایمن از فصل گرما باشند.
در راستای دستیابی به این هدف هرساله طرح های متعدد 
فنی و فرهنگی در این شرکت به مرحله اجرا در می آید.  جدا از 

اقداماتی که به منظور کاهش تلفات شبکه، 
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

مقام معظم رهبری، در پی ارائه گزارش دستاوردهای پویش هر 
هفته الف-ب-ایران و نیز برنامه های وزارت نیرو در سال جهش تولید 
توسط وزیر نیرو، از تالش های فعاالن صنعت برق کشور، قدردانی 

کرد.
حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت، با اشاره به تقدیر مقام معظم 
رهبری از صنعت برق کشور به دلیل دستاوردهای حاصل از پویش هرهفته 
الف-ب-ایران در نیمه دوم سال 1398 و نیز برنامه های طراحی شده برای سال 
جاری، این امر را نشانی از تعهد، غیرت و توانمندی کارکنان صنعت برق کشور 
دانست و ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی کارکنان این شرکت در راه 
تامین آسایش و آرامش مشترکان، خاطر نشان کرد: مجموعه کارکنان شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز به عنوان یکی از اعضای خانواده وزارت 
نیرو، افتخار دارند همچون گذشته با تعهد و مسئولیت پذیری، با ارائه خدمات 
شایسته به شهروندان پایتخت، تحقق بخش اهداف امام راحل و شهدای 
انقالب اسالمی در سربلندی کشور و قدردان توجهات رهبر معظم انقالب در 

مسیر خدمت گذاری باشند.

مجموعه برنامه ترکیبی )در جریان باش( با موضوع مدیریت 
مصرف برق، از شنبه؛ 7 تیرماه از ساعت 20، در شبکه شما، برای 

مخاطبان، پخش خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ 
مجموعه برنامه ترکیبی )در جریان باش( با موضوع مدیریت مصرف 
برق، از شنبه؛ 7 تیرماه از ساعت 20، در شبکه شما، برای مخاطبان، 

پخش خواهد شد.
مجریان این برنامه، محمدرضا قلمبر و مهبد قناعت پیشه از مجریان 
باسابقه رادیو در شبکه جوان و رادیو صبا هستند که برای اولین بار در 

تلویزیون با این برنامه به اجرا خواهند پرداخت.
گزارشگر برنامه نیز، محسن حاجیلو از گزارشگران باسابقه سیمای 

جمهوری اسالمی ایران است.
این برنامه دارای بخش های گزارش مردمی، عملیات 121 برق، 
استندآپ کمدی. نمایش و سایر بخش های متنوع است که در ماه های 
تیر و مرداد سال جاری، روزهای زوج و همچنین پنج شنبه ها از ساعت 

20 تا 20:30 به مدت 30 شب برای مخاطبان به نمایش درخواهد آمد.

در راستای اهداف وزارت نیرو به منظور فراهم سازی زمینه فعالیت کسب و کارهای نوین و شرکت های 
دانش بنیان و به کارگیری ایده های خالق، با آغاز طرح تجمیع کننده بار در شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ، زمینه فعالیت عالقه مندان به استارت آپ های حوزه انرژی با هدف مدیریت مصرف برق در 

کالن شهر تهران، فراهم شد.
با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق در کالن شهر تهران، به موازات طرح های متعدد این شرکت در راستای 
هدایت رفتارهای مصرف انرژی بیش از 4.5 میلیون مشترک برق در پایتخت به منظور کاهش اوج بار و افزایش ضریب 
پایداری شبکه توزیع برق، طرح نوینی با عنوان تجمیع کننده بار در دستور کار قرار گرفته است که انتظار می رود 
اجرای آن ضمن کاهش مصرف برق در ساعات اوج، زمینه اشتغال مناسبی را برای عالقه مندان به کسب و کارهای 

نوین و استارت آپ ها فراهم کند.
حسین صبوری؛ مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ با بیان این مطلب، گفت: در این طرح که در بستر اهداف 
وزارت نیرو به منظور استفاده از راهکارهای نوین مدیریت و بهره وری انرژی و به کارگیری استارت آپ ها و استفاده از 
ظرفیت های جوانان، اجرایی شده است، متقاضیان حقیقی و حقوقی پس از شرکت در فراخوان صادره و بررسی مدارک 
ارسالی، انتخاب و پس از عقد قرارداد با اجرای طرح های ابتکاری به انتخاب خود و با هماهنگی و تایید این شرکت، اقدام 
به جلب همکاری تعداد معینی از مشترکان خانگی و تجاری، که از قبل مشخص شده اند، به منظور کاهش مصرف برق 

در ساعات اوج بار خواهند کرد.
وی افزود: با بررسی روند مصرف برق این دسته از مشترکان، طبق داده های ثبت شده در لوازم اندازه گیری و بر 
اساس میزان موفقیت کسب شده در کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، طبق قراردادهای تنظیم شده، پاداش 

نقدی به پیمانکاران پرداخت خواهد شد.
صبوری با بیان این که در طرح تجمیع کننده بار، روش های ابتکاری متعددی بنا بر سلیقه، خالقیت، دانش و 
توانایی اشخاص و شرکت های طرف قرارداد قابل اجرا است گفت : پیش بینی می شود با اجرای این طرح، ضمن ایجاد 
فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و عالقه مندان به حوزه انرژی، بیش از 140 مگاوات از مصرف برق پایتخت در 

ساعات اوج بار، کاسته شود.

پخش برنامه تلویزیونی
 )در جریان باش(

 در شبکه شما، کاری متفاوت از
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

فرصت های نوین استارت آپی در
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

تقدیر مقام معظم رهبری از تالش های صنعت برق کشور
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های 
کشور، از رصد و کنترل از راه دور حدود 40 درصد 

از مصرف برق تهران توسط این شرکت خبر داد.

در  شرکت  این  مدیرعامل  صبوری؛  حسین 
نشست خبری که صبح دوشنبه؛ 16 تیرماه با حضور 
خبرنگاران و اصحاب رسانه، با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با هدف تشریح 
فعالیت های این شرکت در راستای جلوگیری از 
بروز خاموشی در پایتخت در ساعات پیک و گذر 
از تابستان، تشکیل شد با اعالم این که حدود 40 
درصد از مصرف برق تهران با نصب 85 هزار کنتور 

هوشمند برای مشترکان بزرگ، از راه دور کنترل 
می شود گفت: با توجه به امضای 22 هزار تفاهم 
نامه همکاری با مشترکان به ویژه در بخش های 
روزانه 250  و  میدانی  فعالیت  و صنعتی،  اداری 
اکیپ عملیاتی در بازدید و ارزیابی عملکرد ادارات 
ارائه دهنده خدمات عمومی در  و دستگاه های 
بار، مدیریت بار مصرف 25 شهرک  ساعات اوج 
مسکونی بزرگ با استفاده از طرح تجمیع کننده 
بار و ظرفیت قابل استفاده توسط استارتاپ ها، و به 
کارگیری فناوری مبتنی بر اینترنت اشیا و کنترل از 
راه دور سامانه های سرمایشی ادارات هدف گذاری 
شده، پیش بینی می کنیم در صورت تداوم همکاری 
را  امسال  تابستان  باشیم  قادر  تهرانی  مشترکان 

بدون خاموشی، پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
همچنین با بیان این که 31 خرداد ماه سال جاری، 
بیشترین میزان مصرف برق تهران در ساعات پیک 
به مقدار 4100 مگاوات ثبت شده است گفت: با 
توجه به نقشه های پیش بینی هواشناسی و روند 
افزایش مصرف برق،  احتمال افزایش مصرف در 
ساعات اوج تا 5200 مگاوات وجود خواهد داشت 
که این مهم در صورت عدم همکاری مشترکان، 

نگران کننده خواهد بود.
متخصصان  روزی  شبانه  تالش  از  صبوری 
در  بار  مدیریت  برای  شرکت  این  کارشناسان  و 
شبکه توزیع برق خبر داد و افزود: با اجرای طرح 

هوشمندسازی مراکز حوادث و اتفاقات شبکه توزیع 
برق موسوم به طرح هما و طرح های وسیعی که در 
زمینه افزایش تاب آوری شبکه توزیع برق پایتخت 
اجرایی شده است میزان تلفات شبکه از 9.2 درصد 
در سال 1392 به رقم 6.2 درصد در پایان سال 

جاری کاهش خواهد یافت.
گفتنی است مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ در این نشست که بخش هایی 
از آن به صورت زنده از شبکه خبر نیز به نمایش 
درآمد پاسخگوی سواالت خبرنگاران در خصوص 
سایر فعالیت های این شرکت در حوزه استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر، حذف قبوض کاغذی برق 

و ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکان نیز بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 
با اشاره به تولید 3.5 مگاوات ساعت انرژی خورشیدی 
در پایتخت در سال 1398 از طرح های گسترده این 
شرکت به منظور توسعه تولید انرژی برق با استفاده از 

سلولهای خورشیدی خبر داد.
حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت با اشاره 
به این که با توجه به بخشنامه ابالغی وزارت نیرو و 
الزام وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولتی به تامین حداقل 20 
درصد از انرژی مصرفی خود از محل انرژی های تجدید 
پذیر و نگاه ویژه دولت به انرژی های پاک و تجدید پذیر 
و همچنین افزایش ساالنه مصرف انرژی در تهران، 
استفاده از سلول های خورشیدی به منظور تولید 

برق از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است گفت: با 
اطالع رسانی های گسترده ای که در سال های گذشته 
توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور 
جلب همکاری مشترکان در راستای راه اندازی نیروگاه 
های خورشیدی و برخورداری از منافع حاصل از آن 
مانند فروش تضمینی برق تولیدی، انجام شد بیش 
از 3.5 مگاوات ساعت برق پاک به شبکه توزیع برق 
پایتخت تزریق شد که این امر، صرفه جویی قابل 
مالحظه ای را در کاهش بار شبکه توزیع برق پایتخت، 
خروج ارز از کشور و تولید آالینده های زیست محیطی 

به دنبال داشته است.
صبوری با بیان این که ایران با دارا بودن متوسط 
300 روز آفتابی در سال از ظرفیت مناسبی برای 

احداث نیروگاه های خورشیدی برخوردار است افزود: 
مشترکان تهرانی قادرند با راهنمایی کارشناسان این 
شرکت، ضمن احداث نیروگاه های کوچک در بام 
منازل خود، با عقد قرارداد خرید تضمینی طبق قوانین 
جاری وزارت نیرو اقدام به فروش برق تولید شده 

توسط این نیروگاه ها کنند.
نقی اکبرپور؛ مدیر دفتر نظارت بر مولدهای مقیاس 
کوچک، تولید پراکنده و انرژی های نو شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ نیز در این خصوص گفت: 
نیروگاه های خورشیدی نصب شده در تهران با قدرت 
تقریبی 2500 کیلووات، تنها در سال 1398 منجر به 
جلوگیری از تولید 2254 تن گاز دی اکسید کربن و 
صرفه جویی بیش از 800 هزار لیتر نفت خام شده 

است که منافع حاصل از آن با کاشت بیش از 57 هزار 
اصله درخت 10 ساله برابری میکند. 

اکبرپور همچنین از اجرای طرح های دانش بنیان 
در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد و 
گفت: اجرای نیروگاه خورشیدی متمرکز با آینه و 
دنبال کننده های خورشیدی و سامانه مطالعاتی 
بررسی میدانی انواع پنل های خورشیدی از جمله 
طرح های ارزشمند اجرا شده در این زمینه در شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ است و در همین راستا 
طرح های متعددی همچون استفاده از پنل های خود 
تمیزشونده، ساختمان هوشمند و ماژول هوشمند ساز 
نیروگاه خورشیدی نیز اکنون در مراحل مطالعاتی 

قرار دارد که در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

بیش از 40 درصد از مصرف برق تهران از راه دور، رصد می شود

سلولهای 
خورشیدی پایتخت، 

آسمان را آبی 
خواهند کرد
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تهران بزرگ با قدردانی از مشترکان تهرانی 
را  برق  مصرف  الگوی  سال 1398،  در  که 
رعایت کرده اند از ساکنان پایتخت خواست 
تا با تداوم همکاری های خود با این شرکت 
برقی  وسایل  از  استفاده  از  خودداری  و 

پرمصرف در ساعات اوج بار به جلوگیری از 
بروز خاموشی در پایتخت در فصل گرم سال 

جاری نیز کمک کنند
حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت با بیان 
این که در سال گذشته 85 درصد مشترکان این 
شرکت، الگوی مصرف برق را رعایت کرده اند 

گفت: وجود  4.5 میلیون مشترک در تهران، در 
روزهای گرم سال، فشار زیادی بر شبکه تولید، 
انتقال و توزیع برق وارد می کند و اگرچه تمامی 
فعاالن این عرصه همواره در تالشند تا مانع از افت 
جریان و بروز خاموشی در شبکه توزیع برق شوند 
اما اهمیت و ضرورت همکاری مشترکان تهرانی 

در این زمینه، غیرقابل انکار است.سال گذشته، 85 درصد تهرانی ها الگوی مصرف برق را رعایت کردند
صبوری افزود: شرکت توزیع نیروی برق تهران 
و  مشترکان  خاطر  رضایت  تامین  هدف  با  بزرگ 
جلوگیری از افت جریان شبکه توزیع برق، به صورت 
مستمر در طول سال و به شکل ویژه در فصول گرم 
سال، طرح های متعددی را برای کاهش مصرف برق 
در ساعات اوج بار، در بخش های مختلف خانگی، 
تجاری، اداری و صنعتی، اجرایی می کند اما در این 
راه و به موازات اقدامات انجام شده، همچون سال های 
گذشته، همکاری و همراهی مشترکان نیز ضروری 

است.
پایتخت  مناسب  همکاری  از  قدردانی  با  وی 
نشینان در سال گذشته که منجر به جلوگیری از 
بروز خاموشی در تهران شد گفت: حدود 15 درصد از 
مشترکان خانگی در تهران در سال 1398، پرمصرف 
بوده و الگوی تعیین شده را رعایت نکرده اند که در 
سال جاری با توجه به مشکالت پیش آمده ناشی از 
شیوع بیماری کرونا و تغییرات در روند مصرف انرژی، 
عدم همکاری مجدد این عده اندک نیز می تواند 

نگران کننده و مشکل ساز باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 
ساعات اوج بار را از ساعت 12 تا 16 و 20 الی 23 اعالم 
کرد و از تهرانی ها خواست تا با تنظیم دمای سامانه 
های سرمایشی بر روی عدد 24 درجه سانتیگراد و 
خودداری از استفاده از تجهیزات خانگی پرمصرف 
همچون ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اتو و فر 
برقی در ساعات اوج بار، به تامین برق پایتخت در این 

ساعات کمک کنند.

مشترکین  خدمات  و  فروش  معاون 
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بار سرمایشی  کنترل  گردهمایی طرح  در 
در بستر IOT از راه اندازی سامانه تنظیم و 
از راه دور دستگاههای سرمایشی  کنترل 
ادارات بزرگ پایتخت در ساعات اوج بار با 
استفاده از فناوری های مبتنی بر اینترنت 
اشیا، به منظور کاهش مصرف برق تهران، 

خبر داد.
 مسعود عزیزی در این گردهمایی که در سالن 
و  یک  ستادی شماره  های ساختمان  همایش 
و مدیران شرکت،  معاونان  از  با حضور جمعی 
و  برق  مناطق  مصرف  مدیریت  کارشناسان 
نمایندگان مشترکان بزرگ اداری در مناطق 22 

گانه تهران، برگزار شد با بیان این که حدود 13 
درصد از مشترکین و 10 درصد از مصرف برق 
کل کشور مربوط به پایتخت است، گفت: اوج 
مصرف برق تهران در فصول غیر گرم سال، کمتر 
از 2500 مگاوات است که این میزان در فصول 
گرم، به 4600 مگاوات بالغ می شود و راه اندازی 
و نگهداری نیروگاه های پرهزینه به منظور تامین 
این میزان مصرف آن هم فقط برای چند ساعت از 
روز در فصل گرما، امری معقول نبوده و هدررفت 
قابل توجه منابع مالی و ارزی کشور را به دنبال 

خواهد داشت.
عزیزی افزود: در همین راستا، در سال جاری 
مبتنی  پیشرفته  های  از سامانه  گیری  بهره  با 
بر اینترنت اشیا ) IOT (، دمای تنظیم شده و 

چگونگی کارکرد سیستم های سرمایشی ادارات 
و دستگاه  های اجرایی پایتخت که اقدام به امضای 
تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ کرده اند از راه دور توسط این شرکت، 
رصد، کنترل و تنظیم شده و پیش بینی می شود 
این اقدام، تاثیری قابل مالحظه در کاهش بار 

مصرف در بخش اداری پایتخت داشته باشد.
آناهیتا کریمی؛ مدیر دفتر مدیریت مصرف برق 
این شرکت نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به این 
که برنامه های طراحی شده و همراهی و همکاری 
مشترکان در سال گذشته منجر به کاهش رشد 
مصرف ساالنه برق تهران از 3.5 درصد به 1.8 
درصد شده است گفت: مقرر شده است اجرای 
طرح کنترل از راه دور مصرف برق دستگاه های 

سرمایشی ادارات، طبق ضوابط اجرایی کشوری، 
ابالغی شرکت مادرتخصصی توانیر، در سال جاری 
به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده و در 
صورت موفقیت، در مراحل بعدی در کل کشور، 

اجرایی شود.
مصرف  طرح،  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
برق ادارات هدف که اقدام به امضای تفاهم نامه 
کنتورهای  کارگیری  به  با  اند  کرده  همکاری 
دیسپاچینگ  اعالم  با  و  شده  رصد  هوشمند، 
ملی، در ساعات اوج مصرف و در صورت نیاز، دما 
و کارکرد دستگاه های سرمایشی این ادارات با به 
کارگیری سامانه های مبتنی بر اینترنت اشیا، از 
راه دور توسط شرکت های توزیع برق، کنترل و 

تنظیم خواهد شد.

سامانه های سرمایشی ادارات 
تهران، با فناوری اینترنت اشیا، از 

راه دور کنترل خواهد شد
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تهران بزرگ، از راه اندازی سامانه ای خبر داد 
که مشترکان دارای کنتور هوشمند در تهران 
را قادر می سازد میزان مصرف برق خود را در 
هر ساعت به صورت بر خط از طریق اینترنت 

مشاهده کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
مدیرعامل  بزرگ؛ حسین صبوری؛  تهران  برق 
این شرکت در حاشیه نشست مدیریت پیک بار 
شبکه سراسری کشور که از طریق برقراری ارتباط 
تصویری با مرکز پایش توانیر و با حضور غالمعلی 
رخشانی مهر؛ معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 

برگزار شد در این رابطه گفت: با هدف آگاه سازی 
مشترکان بزرگ پایتخت از میزان مصرف برق خود 
در ساعات مختلف روز و چگونگی تغییر منحنی بار، 
قابلیت جدیدی در میزخدمت الکترونیک پایگاه 
اینترنتی این شرکت به نشانی www.tbtb.ir  برای 
مشترکان دارای کنتور هوشمند ایجاد شده است 
که آنان را قادر می سازد میزان مصرف برق اشتراک 
خود را در هر ساعت از روز به صورت بر خط مشاهده 
و یا به منظور برنامه ریزی موثر در راستای کنترل 
و مدیریت بهینه مصرف برق، منحنی مصرف 

روزهای پیشین اشتراک خود را نیز دریافت کنند.
صبوری افزود: با وجود افزایش دمای هوا و روند 

رو به رشد مصرف برق، تا به این لحظه با همکاری 
قابل تقدیر مشترکان و تالش بی وقفه و شبانه 
روزی کارشناسان این شرکت و اجرای طرح های 
متعدد، ناپایداری و خاموشی ناشی از آن در شبکه 

توزیع برق تهران رخ نداده است.
خدمات  و  فروش  معاون  عزیزی؛  مسعود 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
نیز با اشاره به این که این شرکت در راستای تحقق 
اهداف دولت الکترونیک و ارائه راهکارهای نوین 
در ارائه خدمات غیرحضوری، مجموعه ای نوآور، 
خالق و پیشگام محسوب می شود و در همین 
راستا و به دنبال طرح های ارائه شده پیشین، به 

زودی اخبار جدیدی نیز به اطالع مشترکان تهرانی 
این  اجرای  کرد  امیدواری  ابراز  رسید،  خواهد 
طرح، فرصت نوینی برای مشترکان بزرگ و فهیم 
پایتخت به منظور همراهی بیشتر با این شرکت در 
حفظ پایداری شبکه توزیع تهران در ماه های گرم 

پیش رو و جلوگیری از بروز خاموشی باشد.
شایان ذکر است؛ در نشست مدیریت پیک 
شبکه سراسری کشور، میزان موفقیت طرح های 
مدیریت بار 7 شرکت برق منطقه ای و 16 شرکت 
توزیع نیروی برق در کشور در کنترل بار شبکه برق 
در ساعات اوج مصرف، به شکل لحظه ای بررسی و 

ارزیابی شد.

خدمتی دیگر به مشترکان پایتخت؛ مصرف برق خود را در لحظه، مشاهده کنید 

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شرکت  این  مشترکان  از  بزرگ،  تهران 
درخواست کرد با تنظیم کولرهای گازی 
بر روی دمای آسایش و رعایت راهکارهای 
بار  کنترل  به  انرژی،  مصرف  مدیریت 
در  ویژه  به  پایتخت  برق  توزیع  شبکه 

ساعات پیک روز، کمک کنند.

شرکت،  این  مدیرعامل  صبوری،  حسین 
نصب کولرهای گازی به ویژه در ساختمان های 
تازه احداث شده و همچنین تمایل شهروندان 
به جایگزینی کولرهای آبی بناهای قدیمی با 
کولرهای گازی را از مهم ترین دالیل افزایش 
شتاب رشد مصرف برق در ساعات اوج بار در 
با آغاز  تهران، خواند و گفت: اگرچه هرساله 
فصل گرما و ورود سامانه های سرمایشی به 
مدار، مصرف برق به ویژه در ساعات میانی روز، 
افزایش قابل توجهی پیدا می کند اما با تغییر 
عادات و سالیق شهروندان و گسترش استفاده 
از کولرهای گازی به عنوان یکی از پرمصرف 
ترین تجهیزات برقی خانگی، رشد مصرف برق 
در این ساعات در تهران، شتاب قابل مالحظه 
ای پیدا کرده و ضروری است به موازات توسعه 

استفاده از این دسته از سامانه های سرمایشی، 
شیوه صحیح استفاده از آن نیز به شهروندان 

آموزش داده شود.
با  گازی  کولرهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
متوسط مصرف حدود 4 برابر بیشتر از کولرهای 
آبی، هرساله در فاصله ماههای خرداد تا مهرماه، 
چالش بزرگی را برای شرکت های توزیع برق به 
منظور حفظ پایداری شبکه ایجاد میکنند و به 
همین دلیل تمامی برنامه های کاری در شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این ایام، بیش 
از پیش بر کنترل و حفظ شبکه و جلوگیری 
از بروز خاموشی در ساعات اوج مصرف برق، 

متمرکز است.
صبوری با بیان این که دمای آسایش، 24 
درجه سانتیگراد است و تنظیم کولر بر روی 
مصرف  افزایش  بر  عالوه  تر،  پایین  دماهای 
برق، عمر مفید سامانه های سرمایشی را نیز 
به دلیل افزایش زمان کارکرد، کاهش خواهد 
داد، از مشترکان تهرانی خواست تا با همکاری 
و همیاری خود و مدیریت مصرف برق، همچون 
سال های گذشته، به کنترل بار شبکه توزیع 

برق پایتخت در ساعات اوج بارکمک کنند.
میزان  و  انرژی  برچسب  به  دقیق  توجه 

کولرهای گازی، شبکه توزیع برق را به چالش کشیده اند

مصرف برق کولر در هنگام خرید، استفاده از 
پوشش سبک تابستانی در منزل و محل کار، 
بستن در اتاق و فضاهای بدون استفاده، استفاده 
از پرده در طول روز به منظور کاهش ورود نور 
خورشید به فضاهای داخلی و افزایش دما، نصب 
قسمت خارجی کولرهای گازی دو تکه در سایه 
داخلی  فیلترهای  نظافت  خنک،  فضاهای  و 

و عایق کاری لوله کشی خارجی کولرهای دو 
تکه، استفاده از پنجره های دوجداره یا نصب 
و  قدیمی  پنجره های  قاب  در  درزگیر  نوار 
استفاده از تنظیمات مخصوص کولرهای گازی 
به منظور کنترل کارکرد، از جمله راهکارهای 
کاهش مصرف برق در این دسته از سامانه های 

سرمایشی است.
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

19خردادماه،  فرارسیدن  مناسبت  به 
روز مدیریت مصرف برق، همزمان با مانور 
هماهنگ کشوری، میزان همکاری 21 هزار 
مشترک بزرگ پایتخت در کاهش مصرف 

برق تهران، ارزیابی شد.

مانور هماهنگ مدیریت  برگزاری  دنبال  به 
با  کنفرانس  ویدئو  شکل  به  که  برق  مصرف 
حضور شرکت های توزیع سراسر کشور برگزار 
شد، حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت در 
پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن 19 خردادماه، 
روز مدیریت مصرف برق به تمامی فعاالن صنعت 
برق کشور و خانواده شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ، گفت: با برگزاری مانور امروز، میزان 

مشارکت مشترکان بزرگ در تهران که اقدام به 
امضای تفاهم نامه همکاری کرده اند، در کاهش 
بار شبکه توزیع برق پایتخت در ساعات اوج میان 
روز با استفاده از فراسامانه هوشمند اندازه گیری و 

مدیریت انرژی، ارزیابی شد.
صبوری، نقش ادارات دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی در کاهش مصرف برق در ساعات میان 
روز در تهران را با توجه به داده های کسب شده 
از مانور امروز بسیار پراهمیت دانست و ضمن 
صنایع  ادارات،  مناسب  همکاری  از  قدردانی 
و مشترکان خانگی بزرگ در طرح های گذر از 
تابستان این شرکت، با بیان این که نامگذاری 19 
خرداد به عنوان روز مدیریت مصرف برق، یادآور 
اهمیت و جایگاه انرژی برق در رشد اقتصادی و 

در راستای افزایش ضریب پایداری شبکه 
توزیع برق و بهبود ارائه خدمات به شهروندان 
ساکن در مناطق 9 و 17 پایتخت، بیش از 500 
اصله تیر کهنه برق در این مناطق به همت 

منطقه برق رودکی، تعویض و نوسازی شد.
محمدرضا مرادی؛ مدیر منطقه برق رودکی، 
اجرای این طرح را گامی بزرگ در راستای افزایش 
پایداری شبکه، جلوگیری از بروز خاموشی و بهبود 
ارائه خدمات به مشترکان شرکت توزیع نیروی برق 

تهران بزرگ، ساکن در محدوده های طوس، 21 
متری جی، سعیدی، دستغیب، دامپزشکی، یافت 
آباد، سجاد جنوبی، قلعه مرغی، و میادین جلیلی و 
بهاران دانست و افزود: با اجرای این طرح، حدود 90 
کیلومتر از شبکه هوایی قدیمی این مناطق با کابل 
خودنگهدار، جایگزین شده است که این کار ضمن 
جلوگیری از اتالف انرژی و افت جریان، کاهش 
خاموشی های ناشی از سرقت از شبکه را نیز به دنبال 

خواهد داشت.

رصد مصرف برق دولتی ها! مانور کنترل بار دستگاه های اجرایی پایتخت برگزار شد  

صنعتی کشور است از تمامی مشترکان برق در 
تهران خواست با رعایت الگوی مصرف تعیین 
برقی  وسایل  از  استفاده  از  خودداری  و  شده 
همراه  و  همیار  بار،  اوج  ساعات  در  پرمصرف 

خدمتگذاران خود در عرصه صنعت برق باشند.

نیز  نظارتی  اکیپ   250 است؛  ذکر  شایان 
وظیفه ارزیابی میدانی 1000 نهاد عمومی در 
تهران را در ساعات اوج مصرف برق به منظور 
ارزیابی میزان همکاری این دستگاه ها در کاهش 

مصرف، بر عهده دارند.

شبکه هوایی توزیع برق در مناطق 
9 و 17 تهران، نوسازی شد

مرادی با بیان این که طرح نو و بهسازی شبکه 
توزیع برق هوایی مناطق 9 و 17 تهران در مراحل 
و  بردباری  از  قدردانی  است ضمن  خود  پایانی 
همکاری مشترکان در این مناطق و همچنین 

دستگاه های  سایر  و  تهران  شهرداری  همراهی 
مسئول، گفت، با خاتمه مراحل اجرایی در روزهای 
آتی، تعداد تیرهای فرسوده تعویض شده در این 

مناطق، در مجموع به 711 اصله خواهد رسید.

مشارکت 21 هزار مشترک بزرگ پایتخت در کاهش مصرف همزمان با روز مدیریت مصرف برق

بهبود توزیع جریان و جلوگیری از افت ولتاژ 
به واسطه توسعه و بهبود تجهیزات انجام می 
شود بخش قابل توجهی از فعالیت ها، متمرکز 
بر برنامه های پاسخگویی بار است که موفقیت 
این دسته از طرح ها نیازمند همکاری متقابل و 
متعهدانه مشترکان در تهران است. یکی از مهم 
ترین طرح های پاسخگویی بار، مدیریت مصرف 
بار مشترکان بزرگ به ویژه ادارات و صنایع به 
بار  اوج  برق در ساعات  منظور کاهش مصرف 
است. ساعات اوج بار در تهران، از ساعت 12 تا 
16 و 20 تا 23 است. بخش مهمی از مصرف 
برق در ساعات اوج میان روز متعلق به ادارات و 
دستگاه های اجرایی پایتخت است. در این راستا 
با پیگیری های کارکنان شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، تفاهم نامه هایی با این دسته از 
مشترکان امضا می شود که به موجب آن در ازای 
کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار و کمک به 
کنترل پیک بار تهران، از مزایای مقرر، برخوردار 
روزانه  نیز  عملیاتی  اکیپ   250 شد.  خواهند 
وظیفه مراجعه به ادارات و ارزیابی میدانی عملکرد 
آنان و در عین حال ارائه آموزش های الزم را بر 
عهده دارند. امسال در این راستا، طرح متفاوتی 
نیز به مرحله اجرا درآمده است. در این طرح با 
به کارگیری فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیا، 
نهادهای  سرمایشی  های  دستگاه  برق  مصرف 

تولید بیش از
 13 میلیون تن گاز دی اکسید کربن 

در تهران ظرف یکسال

عمومی دارای تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، کنترل و در صورت نیاز، با تغییر 
دما یا خروج از مدار مصرف از راه دور، میزان مصرف 
برق در ساعات اوج بار کاهش خواهد یافت. باید 
توجه داشت رشد روز افزون تکنولوژی، بستری 
مناسب را برای استفاده از فناوری های روز به 
منظور کنترل بهینه مصرف انرژی در شهرهای 
نیروی برق  بزرگ فراهم کرده و شرکت توزیع 
زمینه،  این  در  تا  دارد  تالش  نیز  بزرگ  تهران 

مجموعه ای نوآور و پیشتاز باشد. این مهم امسال با 
فعال سازی طرح نوینی به عنوان تجمیع کننده بار، 
تحقق پیدا کرده. طرحی که ضمن کاهش مصرف 
برق در ساعات اوج مصرف، می تواند به اشتغال 
زایی نیز کمک قابل توجهی کند. در این طرح 
که در بستر اهداف وزارت نیرو به منظور استفاده 
از راهکارهای نوین مدیریت و بهره وری انرژی و 
به کارگیری استارت آپ ها و استفاده از ظرفیت 
های جوانان، اجرایی شده است، متقاضیان حقیقی 

و حقوقی پس از شرکت در فراخوان صادره و 
بررسی مدارک ارسالی، انتخاب و پس از عقد 
قرارداد با اجرای طرح های ابتکاری به انتخاب 
خود و با هماهنگی و تایید این شرکت، اقدام به 
جلب همکاری تعداد معینی از مشترکان خانگی 
و تجاری، که از قبل مشخص شده اند، به منظور 
کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار خواهند کرد. 
با بررسی روند مصرف برق این دسته از مشترکان، 
طبق داده های ثبت شده در لوازم اندازه گیری و 
بر اساس میزان موفقیت کسب شده در کاهش 
مصرف برق در ساعات اوج بار، طبق قراردادهای 
تنظیم شده، پاداش نقدی به پیمانکاران پرداخت 
خواهد شد. یکی دیگر از اقدامات انجام شده در 
تهران، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان 
است. اقدامی که منجر شده در حدود نیمی از 
مصرف برق پایتخت از راه دور، لحظه به لحظه، 
کنتور  دارای  مشترکان  شود.  ارزیابی  و  رصد 
هوشمند هم قادرند با مراجعه به درگاه اینترنتی 
این شرکت به نشانی www.tbtb.ir منحنی مصرف 
خود را به شکل برخط مشاهده کنند. اگر در 
نظر بگیریم تامین برق مورد نیاز تهرانی ها، تنها 
در سال 1398 بیش از 13 میلیون تن گاز دی 
کرده  کشور  زیست  محیط  وارد  کربن  اکسید 
انرژی،  افزایش بهره وری  است، اهمیت مقوله 

بیش از پیش بر ما آشکار خواهد شد

ادامه مطلب از صفحه 1
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

به دنبال افزایش دمای هوا در تهران و 
همزمان با آغاز فعالیت 250 اکیپ عملیاتی 
به منظور بازدید میدانی از ادارات دولتی، 
با برگزاری مانوری، میزان مصرف برق 1000 
دستگاه اجرایی و دولتی پایتخت، چگونگی 
از  خروج  نحوه  و  توزیع  شبکه  بار  کنترل 

شرایط بحران، مورد ارزیابی قرار گرفت.
دنبال  به  پذیری که  رویت  مانور کنترل  در 
"حسین  حضور  با  تهران،  هوای  دمای  افزایش 

صبوری"؛ مدیرعامل این شرکت در مرکز کنترل و 
دیسپاچینگ، رصدخانه شبکه توزیع برق و مرکز 
پایش فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت 
انرژی توزیع برق تهران بزرگ، برگزار شد میزان 
مصرف برق مشترکان عمومی شامل دستگاه های 
و  ای  لحظه  به صورت  پایتخت  دولتی  اجرایی 
برخط، مورد بررسی و چگونگی کنترل بار مصرف 
و میزان پایداری شبکه نیز مورد ارزیابی میدانی 

قرار گرفت.

صبوری با اعالم این که این مانور به منظور 
و  اداری  مشترکان  همکاری  میزان  سنجش 
دستگاه های دولتی درکاهش بار مصرف برق از 
طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر 
راهکارهای تعیین شده در ساعات اوج بار و از 
طریق بررسی داده های لحظه ای جمع آوری شده 
توسط کنتورهای هوشمند، اجرا شده است گفت: 
در همین راستا با توجه به مصوبه هیات وزیران و با 
هماهنگی استانداری تهران، 250 اکیپ عملیاتی 

بازدید  وظیفه  نیز  شرکت  این  کارشناسان  از 
میدانی از 1000 اداره دولتی در پایتخت را به 
منظور سنجش عملکرد این ادارات در کاهش بار 

شبکه توزیع برق تهران بر عهده دارند.  
بر اساس این گزارش؛ سرعت و دقت عمل در 
پاسخگویی تلفنی به مشترکان و درخواست های 
مردمی و زمان رفع خاموشی های احتمالی نیز از 

دیگر مواردی بود که در این مانور، ارزیابی شد.

مهندس صبوری؛ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور در 
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ، از نزدیک با کارکنان این معاونت، مالقات کرد.

در این بازدید که در راستای توسعه روابط درون سازمانی و گسترش ارتباط و تعامل دو سویه 
مدیران و کارکنان انجام گرفت، مدیر عامل، ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات این معاونت گفت: 
مهمترین وظیفه ما در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تامین برق پایدار و مطمئن برای 

مشترکان است و در این راه نباید از هیچ کوششی دریغ کنیم.
 وی همچنین نقش پررنگ معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ را  در روند رضایت مندی 
مشترکان و تامین برق پایدار  برای مشترکان، انکار ناپذیر خواند و تصریح کرد: در حال حاضر، بهینه 

سازی  و نگهداری از شبکه های برق رسانی  موجود از اولویت های اصلی این شرکت می باشد.
بر پروژه های  با اشاره به ضرورت نظارت  بازدید  این  پایان   مهندس صبوری همچنین در 
برونسپاری شده، عنوان کرد: امید می رود  با تقویت پست های موجود، بهینه سازی شبکه  هوائی 
و زمینی و توسعه فیدرهای 20 کیلوولت در سطح شهر تهران، بتوانیم از پیک بار سال جاری نیز با 

همراهی تمام کارکنان و مشترکان فهیم پایتخت با موفقیت عبور کنیم .

با هدف بهبود ارائه خدمات و افزایش پایداری شبکه توزیع برق در پایتخت، سراسر شبکه 
هوایی توزیع برق در محدوده منطقه برق بعثت به طول بیش از 470 کیلومتر، با کابل خودنگهدار، 

جایگزین شد.
 فرشید داودی؛ مدیر منطقه برق بعثت با بیان این که این منطقه دارای 900 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
است که از این میزان، 470 کیلومتر آن به شکل شبکه هوایی است گفت: با برنامه ریزی های انجام شده  
به منظور جلوگیری از بروز خاموشی های ناخواسته ناشی از سرقت کابل های مسی و همچنین افزایش 
پایداری و تاب آوری و زیباسازی شبکه و تامین رضایت خاطر مشترکان، تعویض شبکه هوایی سیمی این 
منطقه با کابل خودنگهدار در راستای اهداف کالن شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در دستور کار قرار 
گرفته و با تالش نیروهای اجرایی و عملیاتی، تمامی شبکه هوایی منطقه برق بعثت با طولی بالغ بر 470 

کیلومتر به شکل کامل با کابل خودنگهدار، جایگزین شد.
داودی همچنین از اصالح کابل و تابلوهای انشعابات مشترکان در زمان اجرای این طرح خبر داد و افزود: 
در حدود 80 درصد از مشترکان این منطقه در محدوده شهرداری منطقه 15 تهران و سایر مشترکان نیز 
در محدوده شهرداری منطقه 16 قرار دارند و ما به عنوان خادمان شهروندان تهرانی مفتخریم اعالم کنیم 

مشترکان منطقه برق بعثت از این تاریخ دیگر شاهد شبکه های هوایی سیمی، نیستند.

بازدید صمیمانه مدیر عامل از معاونت بهره برداری و 
دیسپاچینگ

شبکه هوایی منطقه برق بعثت با کابل خودنگهدار 
جایگزین شد

رصد مصرف برق دولتی ها! مانور کنترل بار دستگاه های اجرایی پایتخت برگزار شد  
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

از تمامی ظرفیت های موجود در حوزه منابع  استفاده 
انسانی مناطق 22 گانه برق به منظور تشکیل اکیپ های ویژه 
بازدید از ادارات و نظارت دقیق بر اجرای کامل تفاهم نامه های 
کاهش پیک در نهمین کمیته عالی مدیریت مصرف پیک 99 

مورد تاکید قرار گرفت.
نهمین کمیته عالی مدیریت مصرف پیک 99 به منظور بررسی 
پیشرفت برنامه های کاهش پیک با حضور قائم مقام مدیرعامل و 

اعضای کمیته، برگزار شد.
در این نشست، کامبیز ناظریان؛ قائم مقام مدیرعامل با مهم 
خواندن طرح های پاسخگویی بار و لزوم نظارت دقیق بر اجرایی شدن 
تفاهم نامه های امضا شده با مشترکان به ویژه مشترکان صنعتی و 
اداری، استفاده از تمامی ظرفیت ممکن در منابع انسانی مناطق برق 
حسب صالحدید مدیران به منظور تشکیل اکیپ های ویژه بازدید 
از ادارات را ضروری دانست و بر رسیدگی دقیق به درخواست های 

مردمی، رفع سریع خاموشی های احتمالی و آمادگی پاسخگویی موثر 
به مطالبات مردمی و گزارشات رسانه ای تاکید کرد.

رویت پذیری کامل پست های توزیع و کنتورهای هوشمند و رفع 
معایب فنی موجود، رعایت دقیق سهمیه های تعیین شده مناطق 
در پیک مصرف برق و حسن اجرای طرح تجمیع کننده های بار 
در مناطق هدف از جمله موضوعات دیگری بود که در این نشست، 

مطرح شد.

ضرورت بازدید از ادارات و نظارت بر اجرای کامل تفاهم نامه های کاهش پیک

تعامل  افزایش  هدف  با  که  نشستی  در 
مشترک بین سازمانی با هدف ارائه خدمات 
بهتر به شهروندان تهرانی به میزبانی شرکت 
حضور  با  و  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع 
و  توانیر  مادرتخصصی  شرکت  نمایندگان 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
تهران برگزار شد، استقرار مکانیزه شیوه نامه 
اجرایی نظارت بر طراحی واجرای استاندارد 
برق اماکن وساختمان های شهر تهران مورد 

بررسی قرار گرفت.
برق  نیروی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هدف  با  که  نشست  این  در  توزیع  بزرگ؛  تهران 
افزایش تعامل بین سازمانی و با حضور مدیر کل دفتر 
نظارت بر توزیع شرکت توانیر، مدیر کل دفتر نظارت 
بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست)HSE( شرکت 
توانیر، قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ و رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران در ساختمان ستادی شماره 
2 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد 
مسعود صادقی؛ مدیر کل دفتر نظارت بر شرکت 
توانیر، با اشاره به اهمیت تدوین نظام ارزیابی برای 

دستیابی به توافقات مشترک در نشست توزیع برق تهران بزرگ با توانیر 
و سازمان نظام مهندسی استان تهران

کنترل شاخص های عملکرد در بخش های مختلف فرایند کنترل 
مقررات ملی ساختمان  مرتبط با شیوه نامه اجرایی، پیشنهاد کرد تا 
با استفاده از نرم افزارهای موجود و فراهم سازی زیرساخت های مورد 
نیاز،  امکان تدوین و ارائه گزارش های تحلیلی از عملکرد و چگونگی 
اجرای شیوه نامه مزبور به منظور پایش مناسب عملکرد و بهبود فرایند 

فراهم شود.
کامبیز ناظریان؛ قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

تهران بزرگ نیز با توجه به تکالیف قانونی برای تسهیل وتسریع درتامین 
برق متقاضیان، اصالح روش و اجرای دقیق شیوه نامه اجرایی را در 
تامین نظر ذینفعان ضروری خواند و افزود: انتظار می رود که قبل از 
صدور پروانه ساختمان، تکلیف متقاضیان  با راهنمایی مالکان توسط 
سازمان نظام مهندسی استان تهران، طبق مقررات ملی ساختمان در 
خصوص رعایت حریم و یا تامین محل پست برق مشخص شده و در 

نقشه های تایید شده برای صدور پروانه ساختمان ثبت شود.
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت هاست که شما را در استفاده از 
زمان کمک می کند. احتماال روشن ترین دلیل عدم استفاده از مدیرت 
زمان این است که مردم نمی دانند زمان چیست، دلیل دوم سستی و تنبلی 

است، بعضی ها فاقد هدف و انگیزه هستند.
راه های مختلفی برای درک ما از زمان وجود دارد.

  توانایی نه گفتن
توانایی نه گفتن که خیلی از ما از آن عاجز هستیم بزرگترین دزد زمان 
ما می باشد. بارها براتون پیش اومده که کارای خیلی مهمی داشتید و وقتی 
یکی دیگه ازتون کاری رو میخواد که انجام بدین به دلیل اینکه نمیتونید 
نه بگید، مجبور میشید اینکارو انجام بدین و چه بسا که اون کار خیلی وقت 
گیر باشه و شما از تمامی کاراتون میمونید و در آخر با خودتون میگید که ای 

کاش این کار رو قبول نمیکردم.

  روی یک کار متمرکز شوید
یک مکان مناسب برای انجام کار مورد نظرتان انتخاب کرده و تمامی 
مواردی که باعث حواسپرتی شما می شود را از خود دور سازید. خیلی از ما 
وقتی درگیر کاری میشویم دوست داریم کارهای دیگر رو هم کنار آن انجام 
بدیم و تمرکز خودمون رو روی کارهای مختلف میذاریم و در آخر هیچیک 

از کارها رو نمیتونیم به درستی انجام بدیم.

  کار خود را به تاخیر نیاندازید
هروقت تصمیم گرفتید کاری رو انجام بدید همون موقع برای اون کار 
رفتار کنید. چون وقتی شخص تصمیم میگیره کاری رو انجام بده تو همون 
لحظه انرژی و انگیزه باالیی واسه انجام دادنش داره و اگه اونو به تاخیر بندازه 

کال فراموشش میکنه و این تنبلی مانع از انجام دادنش میشه . 

  حذف جزییات
اکثر ما دچار وسواس شده و به جزئیات زیاد اهمیت می دهیم. درواقع 
این همون کمالگراییه. البته این در بعضی موارد خوبه ولی در اکثر موارد 

موجب میشه ما زمان رو از دست بدیم.

   برای هر کار زمان مشخصی در نظر بگیرید
وقتی برای کارهامون محدودیت زمانی ایجاد میکنیم متعهد میشم که 
حتما اون رو در زمان تعیین شده به پایان برسونیم و همین امر باعث میشه 

ما زمان خودمون رو از دست ندیم.

   استراحت ما بین کارها
زمانی را برای آرامش و استراحت درنظر بگیرید تا مغزتان بتواند نفسی 
تازه کند.بدن انسان همچون یک ماشین میمونه که وقتی زیاد کار میکنه 

نیاز به استراحت و خنک شدن دارید. 

  ورزش کنید
. با ورزش کردن خستگی و کسالت از بدن شما رفع میشه و انرژیتون 

دوباره برمیگرده. 

   نظم و ترتیب
داشتن نظم و ترتیب موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود. 
یک سیستم بایگانی برای پرونده ها فراهم کنید و مطمئن باشید همه چیز 

درجایی ذخیره خواهد شد.

   نوشتن
نوشتن باعث میشه ذهن شما از درگیری خارج بشه و بتونید مدام ایده 
پردازی کنید و یا اینکه روشهای مختلف به ذهن شما خطور میکنه. این 

یکی از مهمترین تکنیک های مدیریت زمان می باشد.

با حضور پژوهشگران شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ، نخستین کنفرانس مجازی ملی تاب آوری در صنعت 
برق به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران، برگزار شد.

در این کنفرانس که با هدف بهبود تاب آوری شبکه برق و ایجاد 
فرصت های مطالعاتی برای محققان و دانش پژوهان کشور به 
منظور تبادل اطالعات، برگزار شد 20 تن از کارکنان این شرکت با 

ارائه مقاالت علمی خود حضور داشتند.
آوری  تاب  برای  وسازگار  فراگیر  چارچوب  ارزیابی  مقاالت 
اجتماعی در برابر حوادث برق، پژوهش مشترک سمیه خدادادی و 

مریم نصیری، نقش ریزشبکه ها در افزایش تاب آوری شبکه برق با 
رویکرد بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر، نوشته مشترک نقی 
اکپرپور و مریم نصیری، راه کارهای افزایش تاب آوری صنعت برق 
از منظر پدافند غیرعامل و راهکارهای مصون سازی سیستم های 
انرژی برق در برابر تهدیدات خصمانه، نوشته حبیب اهلل رواقی 
اردبیلی و مقاالت راه کارهای تسهیل مدیریت بحران در صنعت 
برق و بررسی ریسک های فراروی خدمات در سیستم های انرژی، 
پژوهشی از مسعود نصری از جمله آثار ارائه شده توسط کارکنان 

توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این کنفرانس بود.

در راستای مدیریت صحیح و افزایش بهره وری انرژی و 
کاهش آالینده های زیست محیطی، شرکت توزیع نیروی 
بهبود  و  بهینه سازی عملکرد فنی  با  بزرگ  برق تهران 
ساختار موتورخانه های ساختمان های اداری خود، موفق 

به دریافت گواهینامه استاندارد ملی 16000 شد.
موتور خانه ساختمان های ستادی و مناطق برق برای نخستین 
بار توسط تیم بازرسی اداره کل استاندارد استان تهران معاینه فنی 

شد.
بر اساس این گزارش؛ بحث بهینه سازی مصرف انرژی در 
موتورخانه ها و کاهش آالینده ها از اهمیت بالقوه ای برخوردار است 

و بر اساس قوانین مصوب و الزام آور، همه مصرف کنندگان گاز ملزم 
به انجام معاینه فنی موتورخانه ها می باشند .

فرهاد ابراهیمی؛ مدیر امور خدمات عمومی و پشتیبانی این 
شرکت در این خصوص گفت: معاینه فنی موتورخانه ها، راهکاری 
موثر در کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آالینده 
سمی است و این شرکت در همین راستا با بازبینی وعیب یابی 
اولیه تجهیزات، سرویس و رفع ایراد تجهیزات فنی و اجرای کامل 
محورهای مورد نظر در استانداردهای انرژی، برای نخستین بار 
موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ملی 16000 برای تعداد 20 

موتورخانه فعال در ساختمان های اداری خود شده است.

نخستین کنفرانس مجازی ملی تاب آوری در صنعت برق برگزار شد

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، موفق به دریافت 
گواهینامه استاندارد ملی برای موتورخانه های خود شد

تکنیک های مدیریت زمان
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

تاب آوری مفهومی است که از فیزیک وارد دیگر حوزه های علم و زندگی شده و به 
موضوع تحمل و بازگشت به وضع نخست می پردازد. در روانشناسی، واژه تاب آوری 
را به ظرفیت برگشتن از شرایط و موقعیت های سخت می گویند و اینکه فرد چقدر 
می تواند ساختار روانی خود را را بعد از تجربه شرایط سخت ترمیم کند.تاب آوری 

ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و بحران است.

تاب آوري شامل مجموعه اي از ظرفیت هاي فردي و رواني است که فرد به کمک آن ها 
مي تواند در شرایط دشوار مقاومت کند و دچار آسیب دیدگي نشود و حتي در تجربه این 
شرایط مشکل آفرین یا بحراني، خود را به لحاظ شخصیتي ارتقا بخشد. تاب آوري افراد را 
توانمند مي سازد تا با دشواري ها و نامالیمات زندگي و شغلي رو به رو شوند، بدون این که آسیب 
ببینند و حتي از این موقعیت ها براي شکوفایي و رشد شخصیت خود استفاده کنند. ارتقاء تاب 
آوري منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت هاي خود مدیریتی بهتر و دانش 

بیشترمی شود.

تاب آوري آموختني است یا ذاتي؟
نکته اي که باید به آن توجه کرد، این است که درست است تاب آوري به توانایي انسان در 
مواجهه با بالیا یا فشارهاي طاقت فرسا گفته مي شود، اما این ویژگي در کنار توانایي هاي 
دروني شخص و مهارت هاي اجتماعي او و همچنین در تعامل با محیط تقویت مي شود، توسعه 
مي یابد و به عنوان یک ویژگي مثبت خودش را نشان مي دهد. نتیجه این که تاب آوري مهارتي 
قابل آموزش است یعني پدیده اي ذاتي نیست بلکه از طریق تمرین، آموزش، یادگیري و تجربه 
حاصل مي شود. پس اگر فکر مي کنید تاب آوري کمي دارید، مي توانید آن را تقویت کنید و 

مهارت هاي خود را در این زمینه پرورش دهید.
افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟

احساس ارزشمندی 
مهارت حل مسئله
کفایت اجتماعی 

خوش بینی 
همدلی 

اعتماد به نفس

مهارت تاب آوری و تحمل سختی آموختنی است یا ارثی؟
تاب آوری آموختنی است. شاید فکر کنید افراد تاب آور از بن و ریشه این گونه به دنیا آمده اند 
و قابلیت تطابق و انعطاف پذیری باالیشان، خدادادی است؛ اما این برداشت، غلط است. ویژگی 

تحمل باال و قابلیت تطابق، یک مهارت است که می شود آن را آموخت. همانطور که قهرمانان 
المپیک، از شکم مادر، قهرمان زاده نشده اند.

برای افزایش تاب آوری، این راهکارها، موثر خواهد بود!

 برقراری روابط بین فردی: حفظ روابط خوب با اعضای خانواده و دوستان، شاخص مهمی 
برای افزایش تاب آوری است.

 ندیدن بحران ها به صورت موقعیت های برطرف نشدنی: نشیب و فرازهای زندگی 
غیرقابل اجتناب است. هرچند ما نمی توانیم حقیقت این مشکالت را تغییر دهیم، اما می توانیم 
تفسیر خودمان را از این موقعیت ها عوض کنیم. لحظه ای که موقعیت های نامطلوب زندگی 
را به صورت مسائلی برطرف نشدنی می بینیم، گام های مثبتی که قادر هستیم برای حل این 

مشکالت برداریم محدود یا بازداری می شود.

 هدف گذاری: داشتن هدف در زندگی و توانمندی برای هدف گذاری، شاخص مهمی در 
تاب آوری است. فردی که هدف گذاری را به زندگی خویش ضمیمه می کند، جهت گیری آینده 

خود را افزایش می دهد و برای تحقق بخشیدن به آن تالش خواهد کرد.

 داشتن اقدام های قاطعانه: برخی افراد ممکن است هنگامی که با مشکلی مواجه می شوند، 
منتظر شوند تا مسائل خودشان حل شوند. این نوع برخورد با مسائل، شاخصی از نداشتن تاب 
آوری است. در مقابل، توانمندی برای عمل جسورانه در موقعیت های نامطلوب به منظور حل 

مسائل می تواند شاخصی از تاب آوری باشد.

پرورش دیدگاه مثبت از خود: دارا بودن اعتماد به نفس و اعتماد به قابلیت های شخصی 
خود، شاخصی از تاب آوری است. قبل از سعی برای حل موفقیت آمیز مسائل، فرد باید به توانایی 
خود برای انجام آن باور داشته باشد. هیچ شخصی بدون این باور نمی تواند گام های ضروری را 

برای حل مسائل بردارد.
 مراقبت از خود: مراقب خود بودن شاخص مهمی از تاب آوری است. این می تواند با 
حساسیت نسبت به هیجانات و نیازهای شخصی خود، صرف زمان برای خود، حفظ سالمت 
جسمانی و مشارکت در فعالیت هایی که فرد از آن لذت می برد، مشخص شود. فردی که 
می تواند خود را به لحاظ جسمانی و روانشناختی متناسب نگه دارد، کوشش ها و اشتیاق 

بیشتری برای حل مشکالت از خود نشان خواهد داد.

منبع: میگنا

تاب آوری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

حضور  با  تابستان  از  گذر  آمادگی  ویژه  نشست 
مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی، معاونان هماهنگی 

و نظارت و مدیران مناطق 22گانه برق، برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی میزان پیشرفت برنامه های 
کاهش پیک و ارزیابی عملکرد معاونت های هماهنگی و نظارت و 

مناطق 22 گانه برگزار شد میزان موفقیت مناطق در عدم عبور از 
سقف سهمیه های تعیین شده پیک بار، چگونگی اجرای طرح های 
گذر از تابستان، فعالیت های اجرایی در حوزه ایمنی و روند حوادث 

در سطح شرکت، بررسی شد.
بر اساس این گزارش؛ افزایش تاب آوری شبکه، توسعه و بهبود 

هرچه بیشتر برنامه های عملکرد در شرایط بحران های ویژه، کنترل 
مستمر شاخص های عملکرد، تکمیل طرح جایگزینی شبکه مسی 
با کابل خودنگهدار،  جلوگیری از سرقت از شبکه توزیع و حفظ و 
نگهداری دارایی ها از جمله موضوعات مهم دیگری بود که در این 

نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ششمین نشست کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش پیک 1399 شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ ،با محوریت بررسی پیک بار و گزارش اقدامات انجام شده 

، برگزار شد.
ششمین نشست کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش پیک بار باحضور حسین صبوری؛ 
مدیرعامل این شرکت به همراه معاونان و مدیران حوزه ستادی، و مدیران مناطق از طریق 
ارتباط تصویری با محوریت تحلیل بار و بررسی فعالیت های انجام شده از سوی واحدهای 

مختلف برگزار شد .
بر اساس این گزارش؛ در این نشست عملکرد مناطق در راستای امضای تفاهم نامه همکاری 
با مشترکان ، تعدیل بار شبکه ، نصب کنتورهای هوشمند و استفاده از مولد های خود تامین 

مورد بررسی قرار گرفت .
در این نشست مدیر عامل با اشاره به نزدیک شدن به بازه زمانی گرم از نیمه خرداد ماه تا نیمه 
شهریور و لزوم اطالع رسانی به مشترکان در خصوص مدیریت بهینه مصرف برق تصریح کرد: 
انتظار می رود با  انجام فعالیت های برنامه ریزی شده در این خصوص، بتوانیم تابستانی بدون 

خاموشی را سپری کنیم.

نشست کمیته عالی تحقیقات به منظور استفاده از تحقیقات مطالعاتی در راستای 
توسعه دانش و شفاف سازی اطالعات در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.

در این نشست که با حضوراعضاء کمیته عالی تحقیقات برگزار شد؛ به بررسی پیشنهاد موضوعات 
تحقیقاتی در حوزه های خدمات مشترکین، بهره برداری، مهندسی و نظارت، منابع انسانی و 
برنامه ریزی پرداخته شد. در این نشست بیش از 20 اولویت تحقیقاتی با ماهیت پروژه های پژوهشی، 

استارتاپی و فرصت مطالعاتی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
بر اساس این گزارش؛ ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده در حوزه تحقیقات ، تالیف 5 جلد 
کتاب و 47 مقاله از سوی همکاران شرکت و اختتام 3پروژه تحقیقاتی و انعقاد 2 قرارداد جدید و 

استفاده از نتایج حاصل از پروژه های تحقیقاتی از موضاعات مطرح شده در این نشست بود .
در پایان گفتنی است؛ در هفتاد و پنجمین نشست کمیته عالی تحقیقات پیشنهاد پروژه »ارزیابی 
و محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان بهینه و اقتصادی شبکه توزیع برق تهران بزرگ از سوی 

دانشگاه صنعتی شریف مورد تصویب قرار گرفت.

برگزاری ششمین نشست کمیته عالی مدیریت 
مصرف و کاهش پیک 1399

توسعه تولید محتوای علمی توسط کارکنان و تعریف 
پروژه های تحقیقاتی در حوزه تحقیقات شرکت

نشست ویژه آمادگی گذر از تابستان برگزار شد
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

گزیده ای از تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران با محوریت فرهنگ سازی مصرف بهینه برق

گزارش تصویری
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

گزارش تصویریاخبـــــار
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ با حضور در نخستین نشست شورای 
در  که   1399 سال  در  تهران  استان  اداری 
محل استانداری تهران، برگزار شد از آغاز به 
کار 250 تیم نظارتی با هدف ارزیابی میدانی 
عملکرد ادارات پایتخت در کاهش مصرف برق 

در ساعات اوج بار، خبر داد.

حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت با اعالم 
این که با توجه به ورود به فصل تابستان و افزایش 
قابل توجه مصرف برق، مدیریت بهره وری انرژی 
و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار برای ادارات 
بر  مبتنی  الزامی  بلکه  نبوده  انتخاب  یک  تهران، 
در  گفت:  است  دولت  از سوی  ابالغی  محورهای 
همین راستا به منظور کسب اطمینان از همراهی و 
همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و سازمان های 
کاهش  در  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی 
مصرف برق در ساعات 12 تا 16، 250 تیم عملیاتی، 
تشکیل شده از کارشناسان و ارزیابان متخصص این 
شرکت با حضور در محل ادارات پایتخت، ضمن 
ارائه راهنمایی های الزم، چگونگی عملکرد و میزان 
همکاری این دستگاه ها را در کاهش بار مصرف در 

دوره آموزشی الکترونیکی با موضوع ساز وکار ؛ ابزاری 
برای اندیشیدن در شرکت توریع نیروی برق تهران بزرگ، 

برگزار شد.
دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی در راستای تحقق 
سیاست های ابالغی وزارت نیرو بر مبنای نظام مفهومی پویش )هر 
هفته الف – ب  ایران ( نسبت به برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی 
ویژه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور ترویج 
مفهوم ساز وکار به عنوان ابزاری برای اندشیدن از بیست و چهارم 

خرداد ماه در سطوح مدیریتی وکارشناسی در حال برگزاری است.
از اهداف این دوره ها می توان به ، تعیین ویژگی ها ، معیارهای 
انتخاب و تشکیل تیم های متعهد به اصالحات ساز وکاری به منظور 
بازنگری و بهبود عملکرد کارگروه ها ، کمیته ها و کمیسیون های 
شرکت، افزایش مشارکت کارکنان در سطوح مختلف به منظور 
اتخاذ تصمیمات بهینه، افزایش سطح یادگیری جمعی کارکنان و 
مدیران، تدوین نظام ارزیابی دقیق عملکرد جمعی به منظور تعیین 

شاخص ها و ارتقای سطح بهره وری در شرکت اشاره کرد.

دوره آموزشی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در 
شرکت توریع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی نسبت به برگزاری دوره 
آموزش طبقه بندی و ارزشیابی طبقه بندی مشاغل با حضور روسای 
ادارات کارکنان و کارشناسان امور اداری مناطق برق؛در روز 7و9 

تیرماه؛ در سالن آمفی تئاتر ساختمان شیخ بهایی؛ اقدام کرد.
بر اساس این گزارش؛ در این دوره فراگیران با تعاریف و مفاهیم 
طبقه بندی مشاغل، روش تعیین امتیازات فردی و شغلی، جداول 
احراز شرایط عمومی مشاغل، نحوه تخصیص مشاغل به شغل ، 
نحوه احتساب تجربه ، دستورالعمل برقراری فوق العاده سرپرستی، 
دستورالعمل حق فوق العاده جذب، احتساب امتیازات ایثارگران و 

نحوه محاسبه حقوق و مزایا به صورت علمی و کارگاهی آشنا شدند .
شایان ذکر است؛ آزمون های استاندارد به منظور تعیین سطح 
میزان  از  مرتبط  مدیران  برگزارشدتا  نیز  مذکور  دوره  فراگیران 

اثربخشی دوره ها مطلع شوند.

با تالش دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی کارکنان شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ، به شکل کامل، الکترونیکی شد.

در راستای تحقق اهداف شرکت به منظور حذف پیچیدگی در فرایندهای اداری و ساده سازی 
ارائه خدمات درون و برون سازمانی روند ارزشیابی کارکنان به شکل کامل، الکترونیکی شد.

ارزشیابی الکترونیکی کارکنان
 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

فصل امتحان برای ادارات پایتخت آغاز شد؛
 اعزام ارزیابان توزیع برق تهران بزرگ

شبکه توزیع برق تهران به منظور ارائه گزارش 
به مراجع باالدست در استان، مورد ارزیابی 

قرار خواهند داد.
و  بازرسی  دفتر  مدیر  سروش؛  تورج 
پاسخگویی به شکایات شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ و مجری طرح پایش مصارف 
عمومی  نهادهای  و  دولتی  های  سازمان 

پایتخت نیز در نشست توجیهی ارزیابان این 
شرکت، با اشاره به نامگذاری یکم تا هفتم 
تیرماه به نام هفته صرفه جویی در مصرف آب 
و برق گفت: خوشبختانه در سال جاری شاهد 
همکاری مناسب و قابل تقدیر مشترکان اداری 
و نهادهای عمومی فعال پایتخت در امضای 
تفاهم نامه های همکاری کاهش پیک بوده 

ایم و امیدواریم با اجرای موفق طرح های تشویقی 
با محور پاسخگویی بار و برنامه های نوینی چون 
کنترل از راه دور سامانه های سرمایشی ادارات 
با استفاده از فناوری اینترنت اشیا و همچنین 
رصد و نظارت لحظه ای داده های دریافت شده 
از کنتورهای هوشمند نصب شده در پایتخت 
دستگاه  هزار  یک  میدانی  ارزیابی  موازات  به 
اجرایی توسط تیم های ارزیابی، در صورت تداوم 
همکاری مشترکان، قادر باشیم تابستان امسال 
را نیز همچون سال گذشته با موفقیت و بدون 

خاموشی پشت سر بگذاریم.
تنظیم سامانه های سرمایشی بر روی دمای 
آسایش، رعایت دقیق ساعات خاتمه کار، استفاده 
از بیشینه ظرفیت مولدهای خودتامین در ساعات 
اوج مصرف میان روز، کاهش مصارف غیرضروری 
برق حداقل به میزان ده درصد نسبت به ساعات 
سامانه های  فعالیت  کامل  توقف  و  صبح  اولیه 
سرمایشی، یک ساعت مانده به خاتمه ساعت 
توسط  که  است  محورهایی  جمله  از  کاری 
ارزیابان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 
بررسی و به مقامات باالدست استانی، گزارش 

خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی ویژه کارکنان 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برگزاری دوره آموزشی طرح 
طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

کداممان می توانیم مدعی باشیم هر روز صبح که از خواب بیدار 
می شویم به جهان لبخند می زنیم و می گوییم جهان منتظر باش که 
می خواهم شگفتی بیافرینم؟کداممان می توانیم مطمئن باشیم که 
همیشه با حوصله ایم؟قطعا هیچ کداممان ،چون این خاصیت روانی 
انسان است که گاهی شاد،گاهی غمگین و حتی گاهی هم هیچ کدام 
و فقط بی حوصله و بی انگیزه ایم،آیا انگیزه یک امر ذاتی است؟شاید 
بهتر است برای اولین قدم ،روی یک ورق، خیلی بزرگ بنویسیم:همه 
چیز از خود ما شروع می شود داشتن کسی که از ما حمایت می 
کند کامال درست و خیلی هم خوب است ولی تا زمانی که خودمان 
با خودمان خلوت نکنیم و خیلی چیزهارا حل نکنیم کمک دیگران 
می تواند فقط به عنوان یک درمان موقت باشد .نکته مهم دیگر،ایجاد 
انگیزه به عنوان یک محرک دائمی،نیاز به صبر و زمان دارد در واقع 
ایجاد انگیزه نیاز به تمرین مداوم دارد.اولین قدم برای ایجاد انگیزه این 
است که شما کجای این راه پرپیچ و خم زندگی بی انگیزه شده اید و 
برای رفع آن باید دنبال ایجاد انگیزه باشید اگر در میانه راهی هستید 
و بی حوصلگی به سراغتان آمده، باید یکبار راهی را که تا به االن رفته 
اید،بررسی کنید و ببینید کجای کار اشتباه کردید شاید درست پیش 
رفته اید ولی ممکن است افرادی در اطرافتان هستند که انگیزه شما را 
پایین می آورند الزم است این افراد را از زندگی تان بیرون بگذارید .اگر 
در ابتدای راه هستین باید موانع ذهنی تان را یکبار بررسی کنید آیا 

شرایط و یا حضور شخص خاصی باعث بی انگیزگی شما شده است؟
برای این که فکرهایمان را درست هدایت کنیم که سبب ایجاد 
انگیزه شود انجام دادن چند تکنیک را به شما پیشنهاد می کنیم: 
سه صفحه  باالی  را  اهدافتان  ترین  مهم  از  تا  سه  اول  مرحله 
جداگانه بنویسید و این چند سوال را از خودتان بپرسید چرا این 
هدف را انتخاب کرده اید؟چه راهی را باید طی کنید تا به آن هدف 
برسید؟مرحله دوم برنامه ریزی است در واقع برنامه ریزی شفاف 
سازی و روشن شدن و درنهایت ایجاد انگیزه می باشد یکی از کار آمد 
ترین راه های ایجاد انگیزه گذاشتن یک نقطه مشخص برای کاری 
که می خواهیم انجام دهیم می باشد برای این کار می توانیم از نرم 
افزارهایی مثل countdown days )شمارش معکوس روزها(استفاده 
کنیم هم چنین می توان در youtube ویدئوهای افراد موفق در زمینه 
فعالیت خودتان را تماشا کنید.کارهایتان را به قسمت های یک 
ساعتی تبدیل کنید یعنی فقط االن برای یک ساعت آینده تصمیم 
بگیرید شروعش هم می تواند با گوش کردن به یک موسیقی شاد 
باشد.کارها و هدف هایتان را اولویت بندی کنید دو تا از آن هارا انتخاب 
کرده و بعد تمام تالشتان را برای به بهترین نحو انجام دادنشان بکنید 
.برای ایجاد انگیزه هم باید محرک های بیرونی و هم درونی را بررسی 
کرد نقطه شروع هر خودسازی و توسعه از ذهن و رفتار ما آغاز می شود 
تاثیر عوامل بیرونی را هم نمی توان نادیده گرفت ولی قدرت ذهن 
شما به اندازه ای شگفت انگیز است که اگر به آن پی ببرید و خودتان 
را باور کنید،برای ایجاد انگیزه فقط و فقط روی خودتان کار می کنید.
همین االن لبخند بزنید شما نقطه ی مرکزی جهان خودتان هستید 

پس به جهان لبخند بزنید و کارتان را شروع کنید.
منابع:

1.مجله موفقیت 
2.برگرفته از کتاب 100راه برای ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس

                                                                                       گرداورنده: امور بانوان و خانواده

مشاور امور بانوان و خانواده ضمن تبریک والدت حضرت 
معصومه )س( از مراسم تجلیل از دختران شاغل دراین 

شرکت خبر داد .

فاطمه قنبری؛ مشاور امور بانوان و خانواده؛ ضمن تبریک میالد 
با سعادت حضرت معصومه )س(؛ با اشاره به فضائل و ارزش های آن 

بانوی بزرگوارو تاکید بر نقش دختران در جامعه ومقام ومنزلت آنان 
به عنوان همسران و مادران فردا از دختران شاغل دراین شرکت 

تجلیل کرد.
وی افزود: در تمامی نهادها زنان به عنوان کانون گرم خانواده 
تعهد،  کمال  در  و  پرداخته  نقش  ایفای  به  ظرافت  و  دقت  با 

مسئولیت هایی که بر عهده آن ها نهاده شده را انجام می دهند .

با صدور احکام جداگانه ای از سوی مهندس حسین 
تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  صبوری، 
افتخار  به  شرکت  این  همکاران  از  چند  تنی  بزرگ، 

بازنشستگی نائل شدند.
بر اساس احکام صادر شده از سوی مدیرعامل شرکت آقایان 
محمدرضا پور صفری کسمائی از منطقه برق فردوسی ، رضا 

قائدی از منطقه برق سهروردی ،علیرضا جاللی ثانی از منطقه 
برق بهمن ، مجید اسکندر نژاد از منطقه برق فارابی و غالمعلی 

باغی از منطقه برق دانشگاه به افتخار بازنشستگی نائل شدند.
این شرکت، ضمن قدردانی از مساعی و کوشش ارزشمند 
برایشان  را  از سربلندی  این عزیزان، فردایی روشن و سرشار 

آرزو دارد.

با هدف پیشبرد اهداف یکساله نشست با نمایندگان 
22 گانه مناطق و حوزه ستادی با مشاور جدید امور بانوان و 

خانواده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.
این نشست با حضور فاطمه قنبری  نوش آبادی ؛ مشاور امور 
بانوان و خانواده ونمایندگان اموربانوان درمناطق ، با هدف آشنایی 
و تعامالت بیشتر در کنار یکدیگر و هچنین همفکری مناسب برای 

پیشبرد اهداف در ساختمان شماره 2ستاد راهبردی، برگزار شد .
بر اساس این گزارش؛ مرور برنامه های یکساله شامل دوره های 
آموزشی ، ارائه خدمات توسط مشاور خانواده در شرکت ، برگزاری 

کالسهای ورزشی، امکانات رفاهی، بروز رسانی سایت دفتر امور 
بانوان و خانواده ، حمایت از بانوان سرپرست خانوار، معرفی بانوان 
متخصص به مجامع علمی و بین المللی ، تقدیر از بانوان برتر در 
حوزه پژوهشی،تالیف و تحقیق  ، جمع آوری و بروزرسانی بانک 
اطالعات بانوان در شرکت توزیع  نیروی برق تهران بزرگ و اعطای 
هدیه در مناسبت های ویژه از جمله  موضوعات مطرح شده در این 

نشست بود .
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از نمایندگان امور بانوان و 

خانواده با اهدای هدایایی، قدردانی شد .

به مناسبت والدت حضرت 
معصومه )س( از دختران 
شاغل در شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ 

تجلیل شد .

نشست نمایندگان امور بانوان و خانواده شرکت توزیع 
چند گام مهم و کاربردی برای نیروی برق تهران بزرگ برگزارشد.

ایجاد انگیزه

صدور احکام بازنشستگان در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

کشوری  مشترکین  خدمات  نشست 
و  استانداردها  سازی  یکسان  راستای  در 
الزامات سامانه ملی خدمات مشترکین به 
تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  میزبانی 

بزرگ؛ برگزار شد .
 نشست مشترک خدمات مشترکین کشوری، 
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
و با حضور نمایندگان خدمات مشترکین شرکت 
های توزیع برق کشور، روز یکشنبه؛8تیرماه، با 
هدف افزایش سرعت محاسبات و تغییرات، کنترل 
و نظارت بهتر در حسن انجام فرایند ها در راستای 
یکسان سازی استانداردها و الزامات ملی خدمات 
مشترکین  به منظور نهایی سازی و ابالغ مصوبات 

کمیته تخصصی، برگزار شد.
در این نشست، حسین صبوری؛ مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تبریک 
فرارسیدن دهه کرامت، ضمن تاکید بر اهمیت 
فعالیت های حوزه خدمات مشترکین در خدمت 
رسانی به  ذی نفعان و تامین رضایت مشترکان، 
از راه اندازی سامانه تنظیم و کنترل از راه دور 

منطقه برق افسریه با برگزاری مانور ضربتی اقدام به جمع آوری انشعابات غیرمجاز 
محله مسگرآباد کرد.

منطقه برق افسریه با همراهی نیروی انتظامی در راستای شناسایی و جمع آوری برق های 
غیر مجاز و  همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع برق و افزایش ایمنی شهروندان اقدام به 
پاکسازی انشعابات برق غیر مجاز محله مسگر آباد کرد.یادآور می شود؛ محله مسگرآباد در 

حاشیه جنوب شرق منطقه 15 شهرداری تهران و در مجاورت شهرک مسعودیه قرار دارد.
استفاده غیرمجاز از شبکه های توزیع برق یکی از چالش های جدی می باشد که صدمات و 

خسارات قابل توجهی به شبکه برق وارد می کند.

سرپرست منطقه برق آزادی از برگزاری همایش آشنایی با طرح های پاسخگویی 
بار و کاهش پیک ویژه مشترکان بزرگ خانگی این منطقه با هدف تسریع در فرایند 

اجرای طرح های پیک سایی سال جاری خبر داد.
سید مهدی حسینی با بیان این که این منطقه به منظور آشنایی مشترکان بخش خانگی 
با ضرورت مدیریت مصرف برق و اجرای طرح های ویژه کاهش بار و پیک سایی اقدام به 
برگزاری همایشی در سالن اجتماعات سرای محله شهرک دانشگاه شریف کرده است گفت: با 
شناسایی مشترکان بزرگ خانگی و ارسال دعوت نامه برای هیات مدیره و مدیران ساختمان 
های مزبور، طی همایشی که با هدف تسریع در اجرای طرح های کاهش پیک سال جاری 
انجام شد، با تالش کارشناسان منطقه برق آزادی و ارائه اطالعات مورد نیاز به حاضران در 
راستای آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف برق در ساختمان های مسکونی و ضرورت 
کاهش مصرف در ساعات اوج بار، ضمن جلب همکاری مدیران مجتمع های مزبور بیش از 20 

تفاهم نامه همکاری به امضای طرفین رسید.

جمع آوری انشعابات غیر مجاز محله مسگرآباد تهران

همایش آشنایی با طرح های کاهش پیک ویژه 
مشترکان خانگی در منطقه برق آزادی برگزار شد

برگزاری نشست مشترک کمیته راهبردی خدمات مشترکین 
کشوری به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

پایتخت در  ادارات بزرگ  دستگاههای سرمایشی 
ساعات اوج بار با استفاده از فناوری های مبتنی بر 
اینترنت اشیا، به منظور کاهش مصرف برق تهران، 
خبر داد و افزود: راستای اهداف وزارت نیرو به منظور 
فراهم سازی زمینه فعالیت کسب و کارهای نوین 
و شرکت های دانش بنیان و به کارگیری ایده های 

توزیع  بار در شرکت  خالق، طرح تجمیع کننده 
نیروی برق تهران بزرگ به منظور فراهم سازی زمینه 
فعالیت عالقه مندان به استارت آپ های حوزه انرژی 
با هدف مدیریت مصرف برق در کالن شهر تهران، 

آغاز به کار کرده است.
وی با بیان این که در سال گذشته 85 درصد 

رعایت  را  برق  الگوی مصرف  تهران،  مشترکان 
کرده اند گفت: وجود  4.5 میلیون مشترک در 
تهران، در روزهای گرم سال، فشار زیادی بر شبکه 
تولید، انتقال و توزیع برق وارد می کند و اگرچه 
تمامی فعاالن این عرصه همواره در تالشند تا مانع 
از افت جریان و بروز خاموشی در شبکه توزیع برق 
شوند اما اهمیت و ضرورت همکاری مشترکان 

تهرانی در این زمینه، غیرقابل انکار است.
گفتنی است؛ با هدف آگاه سازی مشترکان 
بزرگ پایتخت از میزان مصرف برق خود در ساعات 
مختلف روز و چگونگی تغییر منحنی بار، قابلیت 
جدیدی در میزخدمت الکترونیک پایگاه اینترنتی 
این شرکت به نشانی www.tbtb.ir  برای مشترکان 
دارای کنتور هوشمند ایجاد شده است که آنان را 
قادر می سازد میزان مصرف برق اشتراک خود را 
در هر ساعت از روز به صورت بر خط مشاهده و 
یا به منظور برنامه ریزی موثر در راستای کنترل 
مصرف  منحنی  برق،  مصرف  بهینه  مدیریت  و 
روزهای پیشین اشتراک خود را نیز دریافت کنند.
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

و  عمومی  نهادهای  و  ادارات  عملکرد  بررسی  هدف  با 
مشترکان بزرگ پایتخت در کاهش بار شبکه توزیع برق، 
مانور کنترل مصرف برق در ساعات اوج بار میان روز با حضور 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.

به دنبال مجموعه مانورهای کنترل بار که با هدف بررسی روند 
تغییرات مصرف برق در تهران و جلوگیری از بروز خاموشی در ساعات 
اوج بار میان روز در این شرکت برگزار می شود، مانور ارزیابی عملکرد 
ادارات عمومی و مشترکان دارای تفاهم نامه همکاری کاهش پیک با 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور مدیرعامل این شرکت، 

برگزار شد.
حسین صبوری؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
با حضور در این مانور، ضمن بررسی روند تغییرات منحنی مصرف برق 
تهران و میزان همکاری مشترکان بزرگ در کاهش مصرف در ساعات 
12 تا 16 و همچنین ارزیابی عملکرد سامانه رصد و پایش و مرکز کنترل 
و دیسپاچینگ این شرکت در مدیریت و توزیع بار و جلوگیری از بروز 
خاموشی، گفت: مجموعه کارشناسان و متخصصان این شرکت، شبانه 
روز در تالشند تا با استفاده از سامانه های پیشرفته، ضمن پایش و 
کنترل مصرف برق در تهران، مانع از بروز هرگونه ناپایداری و خاموشی 

یا وقفه در ارائه خدمات به پایتخت نشینان باشند.

صبوری همچنین با اشاره به نامگذاری اول تا هفتم تیرماه به نام هفته 
صرفه جویی در مصرف آب و برق به منظور تاکید بر ضرورت مدیریت 
منابع انرژی در کشور به ویژه در شهرهای پرجمعیتی همچون تهران 
از مشترکان برق در پایتخت درخواست کرد تا با رعایت ساده ترین 
راهکارهای بهینه سازی مصرف برق، به کنترل مصرف برق این کالن 

شهر، کمک کنند.
شایان ذکر است در این مانور، ضمن برقراری ارتباط تصویری با 
مدیران مناطق 22 گانه برق در تهران، عملکرد هر منطقه در مدیریت 
بار و حفظ پایداری شبکه توزیع برق، به شکل جداگانه، مورد ارزیابی 

قرار گرفت

در راستای توسعه ظرفیت های علمی، 
ایجاد انگیزه و افزایش مشارکت کارکنان 
در طرح های پژوهشی و به دنبال فراخوان 
دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ، راهبران پژوهشی مناطق 

22 گانه برق، انتخاب شدند.
به منظور بهره گیری مناسب از ظرفیت 
های پژوهشی کارکنان، افزایش مشارکت و 
انتقال تجارب علمی، راهبران پژوهشی مناطق 
22 گانه برق به منظور مشارکت در برنامه ها و 
نشست های تخصصی توسط دفتر تحقیقات 

این شرکت، معرفی شدند.
برنامه ریزی به منظور افزایش انگیزه و عالقه 
کارکنان در رابطه با تهیه مقاله های پژوهشی، 
مشارکت در شناسایی فرایندهای قابل بهبود و 
طرح مسائل پژوهشی در راستای اولویت های 
پژوهشی و پیگیری اجرای نتایج حاصل از طرح 
های پژوهشی در فرایندهای جاری از جمله 

وظایف راهبران پژوهشی مناطق برق است.
الیناز شکوری در  این گزارش؛  اساس  بر 

منطقه نیاوران، محمد وصله زن در منطقه 
آزادی،  منطقه  در  زاده  واعظی  الهه  بهمن، 
عبدالحمید هادی پور مطلق در منطقه بعثت، 
مالک سلطان نژاد در منطقه هفده شهریور، 
لیال جلیلی در منطقه قدس، احسان یعقوبی 
فر در منطقه رودکی، فرناز نوراللهی در منطقه 
پاسداران، سحر بهبهانی در منطقه تهرانپارس، 
میثم عمویی در منطقه شمیران، علی سبکبار 
در منطقه دانشگاه، حسن خسروانی در منطقه 
خیام، علیرضا عبازاده در منطقه سهروردی، 
محمد صفایی در منطقه افسریه، محمد یاری 
در منطقه نارمک، مرتضی اسدی در منطقه 
مولوی، طیبه عباسی در منطقه سینا، مژده 
مهران  فارابی،  منطقه  در  کاشانی  معماران 
مهران ضمیر در منطقه بیهقی، مهدی نصیری 
مریم  سیده  فردوسی،  منطقه  در  ایوانکی 
احمدپناهی در منطقه سعادت آباد و سعیده 
مسجدی در منطقه بوعلی، راهبران پژوهشی 
منتخب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 

هستند.

کشور  یک  صنایع  مهمترین  از  برق  صنعت 
مانند شریان های بدن،  محسوب می گردد که 
انرژی الزم را برای حیات صنایع تامین می کند. در 
این میان، شبکه توزیع برق به عنوان آخرین حلقه 
از زنجیره برق رسانی می باشد که انرژی برق را به 
مشترکین تحویل می دهد. نتیجه تمام فعالیت های 
صورت گرفته در تولید، نیروگاه و شبکه های انتقال 
برق، در شبکه های توزیع برق نمایان می گردد. 
فعالیت در شبکه توزیع برق به منزله حضور در 
یک شبکه تاسیساتی بزرگ می باشد،  به طوری 
که نیازهای روز افزون مشترکان برق، توسعه شبکه 
های توزیع نیرو را به صورت یک فعالیت مستمر 
در صنعت برق درآورده و توجه ویژه برای حفظ و 
ارتقاء استانداردهای کیفی در شبکه های توزیع روز 
ملموس تر می گردد. از سوی دیگرگستردگی شبکه 
توزیع برق و تعدد تجهیزات آن، آشنایی همه جانبه 
با این شبکه را زمان بر نموده است. همچنین فرصت 
حضور در کالس های آموزشی برای عالقه مندان 
این صنعت، همواره فراهم نمی باشد. لذا با توجه به 
اهمیت شبکه توزیع در صنعت برق و لزوم آشنایی 
با تجهیزات و نحوه عملکرد آن ها، تصمیم به تالیف 
کتاب حاضر گرفته شد. کتاب شامل10 فصل و 20 
پیوست می باشد.  این کتاب در حوزه نظارت بر بهره 
برداری و با دید تجربی و عملیاتی تهیه گردیده و 
سعی بر این بوده است که با کتاب های آکادمیک 

انتخاب راهبران پژوهشی مناطق 22 گانه 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

آشنایی با ساختار و تجهیزات 
شبکه های توزیع برق

معرفی کتاب
 

 

 آشنایی با ساختار و تجهیسات شبکه های توزیع برق

تهران بسرگبرق نیروی شرکت توزیع   

  

   

  

 

 سعید حکیمی پور

مانور کنترل بار شبکه توزیع برق تهران بزرگ برگزار شد

تفاوت داشته باشد. به گونه ای که خواننده با 
مطالعه آن، بتواند دید واقعی و دقیقی نسبت به 
تجهیزات موجود در شبکه توزیع"پیدا کند و از 

نزدیک با ساختار شبکه توزیع برق آشنا گردد.
در تالیف کتاب، استانداردهای توانیر وکتاب 
های مربوط به شبکه توزیع برق  بررسی گردیده 
و تجهیزات شبکه به همراه تصاویر مربوط به آن 
معرفی شده است.  با توجه به جامع بودن بررسی 

صورت گرفته، به نوعی
 می توان گفت آناتومی شبکه توزیع برق 
به تصویر در آمده است. به این امید که کتاب " 
آشنایی با ساختار و تجهیزات شبکه توزیع برق"  
مورد توجه بهره برداران و ناظران شبکه توزیع، 
دانشجویان و مهندسان صنعت برق و همچنین 

عالقه مندان به شبکه توزیع برق قرار گیرد.
 مولف: سعید حکیمی پور

دی ماه 1398
                                                                                                      
         گردآورنده: دفتر تحقیقات
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

ضرورت تامین برق از انرژی های تجدید پذیر 

پتانسیل ایران در بهره گیری از سامانه های فتوولتائیک 
مؤسسه واتسون فیرلی و ویلیامز سال 2016 در مقاله ای با عنوان 
»انرژی تجدید پذیر در ایران)Renewable Energy in Iran( به ارائه 
دیدی کلی از شرایط، مراحل پیشرفت و چالش های اجرای انرژی 
تجدیدپذیر در ایران پرداخته است. ایران تا حداکثر 5.5 کیلووات 
ساعت بر مترمربع در روز )DNI- تابش طبیعی مستقیم( و میانگین 
300 روز آفتابی در سال برخوردار است. به خصوص مناطق مرکزی 
و جنوبی ایران مانند استان های یزد، کرمان و فارس با DNI  بسیار 
مناسب در روز، دارای تابش خورشیدی باالیی می باشند. به طور 
مشابه پتانسیل باالیی برای بهره براری از انرژی بادی نیز وجود دارد. 

طبق گزارش سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران، ظرفیت بالقوه 
نیروی باد 30 هزار مگاوات تخمین زده می شود. این در حالی است 
که کشوری چون آلمان با دارا بودن حدود 150 روز آفتابی در سال، 
بیش از 50هزار مگاوات از برق تولیدی خود را از پنل های خورشیدی 

تامین می کند. 
چشم انداز استفاده از این انرژی در کشور ما نیز همانند سایر 
کشورهای توسعه یافته از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده به 
گونه ای که دولت در برنامه پنج ساله ششم توسعه، برنامه ریزی الزم 
را صورت داده است که بر طبق این برنامه وزارت نیرو مجاز است در 

طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدي برق تا بیست و پنج هزار 
)25000( مگاوات از طریق سرمایه گذاري بخش هاي عمومي، تعاوني 
و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و یا منابع داخلي شرکت هاي تابعه 
و یا به صورت روش هاي متداول سرمایه گذاري از جمله ساخت، 
 )BOT( و ساخت، بهره برداري و انتقال )BOO( بهره برداري و تصرف
اقدام نماید.دولت موکلف است سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با 
اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر 
استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه و به حداقل 5 

درصد)55%( ظرفیت برق کشور برساند.

انرژی تجدیدپذیر انرژی است که از منابع بدون کربن و منابع 
تجدیدپذیر یا قابل بازگشت تولید می شوند و می توان آن را در 
مدت زمان کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد مانند 
انرژی خورشیدی، بادی، دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه های 
آبی و کربن خنثی مانند زیست توده. این نوع انرژی ها معایب 
سوخت های فسیلی مانند افزایش غلظت دی اکسیدکربن و در 
نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی و آلودگی 
زیست محیطی را ندارد عالوه بر این منابع تولید آن ها تمام 

ناشدنی و بدون محدودیت است.
در سال های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدیدناپذیر 
با  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  منابع  این  هستند  اتمام  به  رو 
توجه به استقبالی که از انرژی های تجدید پذیر در دنیا شده، 
فعالیت های زیادی در جهت تولید انرژی از این منابع از جمله 
انرژی خورشیدی صورت گرفته است پس از مطالعات بسیار، 

محققان به این نتیجه رسیده اند که یکی از روش های اصلی 
کاهش تولید گاز های گلخانه ای وجلوگیری از افزایش گرمایش 
انرژی  خصوص  تجدیدپذیربه  انرژی های  از  استفاده  زمین، 
خورشیدی می باشد که با استفاده از نور و گرمای خورشید برق 
تولید می کند و به همین منظور اغلب کشور ها تالش بر ساخت 
نیروگاه های خورشیدی دارند. تولید برق از انرژی خورشیدی و  
بدون تولید گاز های گلخانه ای از قبیل: منو اکسید کربن CO و 
دی اکسید کربن CO 2 و متان یکی از پاک ترین، بی ضررترین و 

در دسترس ترین منابع تولید برق پاک است.
به گزارش ساتبا کشورهاي چین، هند، ایاالت متحده، ژاپن، 
ترکیه، آلمان، استرالیا و کره جنوبي مهمترین بازارهاي صنعت 
فتوولتائیک را در اختیار دارند؛ چین در انرژی تجدیدپذیر، چه 
از نظر ظرفیت و چه از نظر مصرف به عنوان سرآمد در جهان 
های  انرژی  انجمن  گزارش  به  همچنین   می شود.  شناخته 

تجدیدپذیر ایران ترکیه در میان کشورهای همسایه ایران در 
زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر پیشروتر بوده تا جایی 
که در حال حاضر این کشور بدون محاسبه نیروگاه های برق آبی، 
12.5 گیگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر تولید کرده که 15 
درصد از ظرفیت کل برق تولید شده در تمام نیروگاه ها را شامل 

می شود.
اخیر گام های بسیار  نیز در سال های  ایران  قابل ذکر است 
 . است  برداشته  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  برای  موثری 
نیروگاه های  شده  نصب  ظرفیت  نیرو  وازرت  آمار  اساس  بر 
تجدیدپذیر کشور به 841 مگاوات رسید و تولید برق تجدیدپذیر 
منابع  از  گذشت.تاکنون  ساعت  کیلووات  میلیارد   4 مرز  از 
تجدیدپذیر حدود چهار میلیارد و 171 میلیون کیلووات ساعت، 
انرژی تولید شده که این میزان تولید برق توانسته از انتشار 

حدود دو میلیون و 871 هزار تن گاز گلخانه ای در کشور بکاهد.

گزارش
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

سامانه های فتوولتائیک در پایتخت 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سیاست های خود را 
در راستای بخشنامه ابالغی وزارت نیرو، برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، توسعه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی بر پایه بهره گیری 
از انرژی های پاک و کاهش آالینده های زیست محیطی قرارداده 

است.  
حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ عملکرد این شرکت در بهره گیری از انرژی خورشیدی را با 
توجه به محدودیت های موجود )عدم وجود زمین و فضای مناسب 
نصب جهت احداث این سامانه ها و تنها بهره برداری از نیروگاه های 

پشت بامی(، به شرح ذیل عنوان کرد: 
  بهره برداری از سامانه های خورشیدی در 24 مسجد و 
مدرسه و 10 ساختمان از مناطق اداری تحت پوشش شرکت به 

ظرفیت 350 کیلووات 
  احداث نیروگاه فتوولتائیک در 11 نهاد حاکمیتی به ظرفیت 

حدود 400 کیلووات 
  احداث مزرعه خورشیدی در حوزه ستادی شرکت توزیع 

نیروی برق تهران بزرگ از منابع داخلی خود با قدرت 200 کیلووات 
 پیرو مصوبه وزیر نیرو  در خصوص خرید تضمینی برق 
از نیروگاه های تجدید پذیر ، عقد قرارداد خرید تضمینی برق 

خورشیدی از مشترکین غیر دولتی در حدو د800 کیلووات 
 با توجه به بخشنامه ابالغی وزارت نیرو در خصوص وزارتخانه 
ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
مبنی بر تامین  20درصدکل انرژی مصرفی سالیانه خود  از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر ، حدود 700 کیلوات سامانه فتولتائیک 

تزریق به شبکه داخلی نصب شده است. 
بهره برداری از حدود یک مگاوات دیگر از ظرفیت سامانه های 

خورشیدی در دست اقدام در سال آتی 
به گفته مهندس صبوری در کالنشهر تهران در مجموع حدود 
2500 کیلوات سامانه فتوولتائیک نصب شده است که  مقدار انرژی 
تولیدی این سامانه ها تنها در سال 98، حدود سه و نیم مگا وات 
ساعت بوده است که این میزان انرژی معادل با  2254 تن عدم 
تولید گاز دی اکسیدکربن و 833295 لیتر صرفه جویی در نفت 

خام و 57784 کاشت اصله درخت 10 ساله می باشد. 
نیروگاه های  تهران  در   فتوولتائیک  سامانه های  بر  عالوه 
تولیدپراکنده به شکل DG به ظرفیت 29800 کیلووات ساعت نیز 
مورد بهره برداری قرارگرفته است که در سال 98 حدود 80 میلیون 
کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است که پیش بینی می شود تا 
سال 1400، بیست و پنج هزار کیلووات ساعت دیگر به بهره برداری 

برسد. 
مهندس اکبر پور مدیر دفتر نظارت بر تولید پراکنده و انرژی های 
نو نیز از اجرای طرح های دانش بنیان در شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ با همکاری شرکت های پیمانکار خبر داد و 
گفت: اجرای نیروگاه فتوولتائیک متمرکز با آینه و دنبال کننده 
پنل های  انواع  میدانی  بررسی  مطالعاتی  سامانه  و  خورشیدی 
خورشیدی دو پروژه اجرا شده در تهران می باشد. همچنین پروژه 
استفاده از پنل های خود تمیزشونده، ساختمان هوشمند، ماژول 
هوشمند ساز نیروگاه خورشیدی و ... برخی از طرح های تحقیقاتی 

در دست اقدام می باشند.

چالش ها 
برخی از چالش های راه رشد و توسعه انرژی های پاک در ایران 
وجود منابع نفت و گاز و تصور فراوانی این منابع در کشور، افزایش 
قیمت امالک ومستغالت و همچنین عدم صرفه اقتصادی در قبال 

سرمایه گذاری در این بخش، می توان دانست.
از سوی مرکز  انجام شده  ارزیابی های  براساس  این وجود  با 
تحولی  انرژی ها می تواند  این  توسعه  بریتانیا،  انرژی  تحقیقات 

بنیادی در اشتغال ایجاد کند. طوری که براساس ارزیابی های این 
مرکز، در حال حاضر متوسط ایجاد اشتغال در سوخت های فسیلی 
برابر با 0٫14 شغل به ازای هر گیگاوات ساعت تولید انرژی است، این 
در حالی است که این رقم برای تولید هر گیگاوات ساعت انرژی از 
منابع تجدیدپذیر برابر با 0٫65 شغل است که اگر بهره وری انرژی را 
نیز به آن اضافه کنیم این رقم برابر با 0٫80 شغل برای هر گیگاوات 

ساعت انرژی می شود؛ یعنی حدود 6برابر بیشتر از ایجاد اشتغال در 
سوخت های فسیلی.

بنابراین به نظر می رسد توسعه انرژی های تجدیدپذیر عالوه بر 
تضمین افزایش بهره وری و تامین سالمت محیط زیست، می تواند 
تضمین کننده ایجاد اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی در صنعت 

انرژی شود.

گزارش
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

با هدف جلوگیری از بروز حوادث احتمالی 
و افزایش ایمنی شهروندان تهرانی، انشعابات 
برق بیش از 60 مجتمع و سرا در بازار بزرگ 
اطراف،  های  خیابان  تجاری  مراکز  و  تهران 
توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، 

اصالح و بهینه سازی شد.
قربانعلی یزدانی؛ مدیر منطقه برق خیام با بیان 
این که در طول سالیان گذشته، بسیاری از مالکان 
و مستاجران واحدهای تجاری بازار بزرگ تهران، 
بدون توجه به الزامات فنی و قانونی، اقدام به تعویض 
کلیدهای محدودکننده تابلوی لوازم اندازه گیری 
مغازه خود کرده اند گفت: اقداماتی از این دست 
در کنار بی توجهی به اصول ایمنی، اجرای سیم 
کشی داخلی غیراستاندارد توسط مغازه داران، عدم 
توجه به قدرت اسمی انشعاب واگذار شده و استفاده 
همچون  پرمصرف  برقی  تجهیزات  از  غیراصولی 
برقی  گازهای  اجاق  و  بخاری  گازی،  کولرهای 
از جمله معضالتی است که به دلیل بافت متراکم 
و تردد زیاد جمعیت و انبارکردن حجم باالی کاال 
به شکل غیراصولی، بازار بزرگ تهران را در معرض 
خطر بروز حوادث متعددی قرار داده است و به همین 
دلیل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، پیش از 

به همت کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درمنطقه برق فارابی، دو 
پایگاه غیرمجاز استخراج ارزهای دیجیتال، شناسایی و جمع آوری شدند.

در راستای حفظ پایداری و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق پایتخت، کارشناسان 
منطقه برق فارابی با همکاری دفتر حقوقی و حراست این شرکت، موفق به شناسایی دو مرکز غیرمجاز 
استخراج ارز دیجیتال در محدوده خیابان ولیعصر و خیابان شیخ هادی شده و با هماهنگی انجام شده با 

مراجع قضایی و انتظامی، 100 دستگاه کشف شده، توسط مراجع انتظامی، جمع آوری شد.
علیرضا صالحی؛ مدیر منطقه برق فارابی با اعالم این خبر گقت: یکی از پایگاه های استخراج رمزارز 
کشف شده با استفاده غیرقانونی از تعرفه مخفف واگذار شده به یک مرکز درمانی، اقدام به تولید ارز 

دیجیتال کرده است.
دستگاه های استخراج رمز ارز، به دلیل مصرف بسیار زیاد انرژی، فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع 
برق به ویژه در ساعات اوج بار وارد می کنند و بر اساس قوانین جاری، هرگونه استفاده از انشعاب برق 
برای اهداف مغایر با تعرفه واگذار شده، نقض آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و قرارداد واگذاری 

انشعاب بوده و حسب قانون، قابل پیگیری خواهد بود.

به منظور مقابله با انتشار بیماری کرونا و تامین سالمت فردی کارکنان شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ و مراجعان، ششمین نشست ستاد مدیریت و پیشگیری از 

بیماری کرونا در این شرکت، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ در این نشست که با توجه به 
افزایش مجدد تعداد مبتالیان در سطح جامعه و با هدف بررسی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی 
به منظور مبارزه هرچه موثرتر با این بیماری برگزار شد بر الزام استفاده تمامی کارکنان و مراجعان 
به ساختمان های ستادی و مناطق از ماسک، تب سنجی در هنگام ورود به ساختمان های اداری، 
نظارت بر رعایت کامل بهداشت فردی و ضدعفونی کامل و دقیق محیط های عمومی، تاکید شد.

بر اساس مصوبات این نشست، به منظور نظارت دقیق بر حسن انجام موارد ابالغ شده، 
مسئولیت پیگیری تمامی موارد بهداشتی در مناطق 22گانه برق، بر عهده مدیران این مناطق 
بوده و اعضای ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، با بازدیدهای مستمر، اقدام به بررسی و ارزیابی 

عملکرد مناطق در این خصوص خواهند کرد.

کشف دومرکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در 
قلب پایتخت

ششمین نشست ستاد مدیریت و پیشگیری از 
بیماری کرونا برگزار شد

افزایش ایمنی بازار تهران، انشعابات برق بیش از 60 مجتمع تجاری 
در قلب پایتخت، بهسازی شد

این با هدف افزایش ایمنی شهروندان، اصالح و 
بهینه سازی انشعابات برق بازار را در دستور کار 
خود قرار داده و در همین راستا با پیگیری های 
انجام شده بیش از 4700  رشته انشعاب برق 

در بازار بزرگ تهران، تاکنون اصالح شده است.
مدیر منطقه برق خیام افزود: با پایان یافتن 
عملیات اصالح انشعابات 69 مجتمع تجاری، 38 

سرا و مجتمع تجاری دیگر نیز با حدود 2430 
انشعاب برق در مرحله پیگیری و عقد  رشته 
قرارداد با مالکان به منظور اصالح شبکه داخلی 
و تهیه تابلوهای لوازم اندازه گیری تجمیعی قرار 
دارند و خوشبختانه در این خصوص همکاری 
خوبی با شهرداری تهران، آتش نشانی و سایر 

دستگاه های اجرایی وجود دارد.

همچنین در خصوص رفع خطر از 54 نقطه 
نا ایمن در خارج از محدوده مسقف بازار نیز با 
حدود 3607 رشته انشعاب، اقدامات مشابهی به 
منظور جلب همکاری مالکان و صاحبان اصناف، 
اجرایی و این منطقه تاکنون موفق به عقد قرارداد 
با 32 مجتمع تجاری نا ایمن با حدود 2216 رشته 
انشعاب شده که عملیات بهسازی این اماکن نیز 

انجام شده و یا در مراحل پایانی، قرار دارد.
ایمنی  تامین  کرد:  خاطرنشان  یزدانی 
راس  در  همواره  مشترکان،  و  شهروندان 
تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  برنامه های  
بزرگ است و در همین راستا با وجود پیگیری های 
مکرر انجام شده توسط کارشناسان این منطقه 
و  تهران  بزرگ  بازار  ایمنی  افزایش  منظور  به 
مراکز تجاری محدوده بازار، همچنان برخی از 
مشترکان، به دالیلی همچون عدم توافق مالکان، 
همکاری الزم را به منظور عقد قراردادهای قانونی 
نداشته اند که ضروری است به منظور تسریع در 
فرایند ایمن سازی بازار، این دسته از مشترکان، 
به منظور تکمیل مراحل اداری اصالح انشعابات 
برق قدیمی ملک خود، در کوتاه ترین زمان، به 

منطقه برق خیام، مراجعه کنند.
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

در دومین نشست شورای هماهنگی ارزیابی عملکرد شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ در سال 1399، اتمام طرح اجرای کابل خودنگهدار در مناطق 

22 گانه شرکت، حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری مورد تاکید قرار گرفت.

حسین صبوری؛ مدیرعامل این شرکت در دومین نشست شورای هماهنگی ارزیابی 
عملکرد با بیان این که مقرر شده است طرح اجرای کابل خودنگهدار در شبکه توزیع برق 
پایتخت در هفته دولت با حضور وزیر نیرو، افتتاح شود، مناطق 22 گانه برق را مکلف کرد 
حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، تعهد اجرایی منطقه خود در این زمینه را محقق سازند.

همچنین مدیرعامل با اشاره به اختیارات محول شده به مناطق و آمار عملکرد ارائه شده 
توسط معاونت های هماهنگی و نظارت، تالش و فعالیت بیشتر در راستای دستیابی به 
اهداف تعیین شده به ویژه در بخش وصول مطالبات و طرح های گذر از تابستان را در برخی 

از مناطق، ضروری دانست.

با امضای تفاهم نامه ای بین منطقه برق سهروردی و شهرداری منطقه 10 
تهران، ضمن آموزش کارکنان، پسماندهای خشک این منطقه، تفکیک و برای 

بازیافت، به واحد پسماند شهرداری مزبور تحویل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مهرداد احسانی؛ مدیر 
منطقه برق سهروردی در رابطه با طرح تفکیک پسماندهای این منطقه گفت: با هدف 
کاهش تولید پسماندهای به جا مانده از فعالیت های اداری و کمک به بازیافت زباله های 
خشک، با امضای تفاهم نامه ای با واحد مدیریت پسماند ناحیه 3 شهرداری منطقه 10 
از این پس زباله های تولیدی در منطقه برق سهروردی، تفکیک و به منظور بازیافت به 

شهرداری مزبور تحویل خواهد شد.
همچنین به منظور استفاده بهتر از تجهیزات اداری با هدف کاهش تولید زباله و 
آشنایی با چگونگی تفکیک پسماند و روند بازیافت، با حضور کارشناس شهرداری منطقه 

10، آموزش های الزم به کارکنان این منطقه داده شد.

ضرورت اتمام طرح اجرای کابل خودنگهدار در تمامی مناطق تا پایان تیرماه

پسماندهای خشک منطقه برق سهروردی، تفکیک و بازیافت خواهد شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ در حاشیه آیین افتتاح همزمان مرکز 
پایش صنعت برق کشور و نیروگاه شاهرود، 
از رصد لحظه ای بار شبکه توزیع برق شهر 
تهران و مصرف برق مشترکان با استفاده از 
داده های حاصل از کنتورهای هوشمند خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، در حاشیه آیین افتتاح همزمان 

مرکز پایش صنعت برق کشور و نیروگاه شاهرود 
که پیش از ظهر سه شنبه؛ سوم تیرماه با حضور 
رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو، محمدحسن متولی زاده؛ 
مدیرعامل توانیر و مدیران صنعت برق کشور برگزار 
توزیع  شد، حسین صبوری؛ مدیرعامل شرکت 
نیروی برق تهران بزرگ در مصاحبه با خبرنگار 
این شرکت از رصد لحظه ای بار شبکه توزیع برق 
پایتخت خبر داد و گفت: به دنبال برنامه ریزی های 
انجام شده و فراهم سازی زیرساخت های فنی مورد 

نیاز، مصرف برق مشترکان تهرانی به شکل لحظه 
ای، رصد و چگونگی تغییر بار به ویژه در ساعات اوج 
مصرف به منظور ارزیابی میزان همکاری مشترکان 
بزرگ و جلوگیری از افت جریان یا قطع برق، تحلیل 

و اقدامات فنی مورد نیاز، اجرایی می شود.
وی افزود: تیم های اجرایی و نظارتی این شرکت 
نیز وظیفه ارزیابی میدانی عملکرد ادارات پایتخت 
در ساعات اوج بار میان روز را بر عهده دارند و تمامی 
تالش متخصصان این شرکت بر حفظ پایداری 

شبکه برق تهران بزرگ در تمام ساعات شبانه روز، 
متمرکز است.

صبوری، راه اندازی مرکز پایش صنعت برق 
کشور را اقدامی موثر در ارزیابی عملکرد شرکت های 
برق منطقه ای و توزیع برق دانست و ابراز امیدواری 
کرد با تالش ها و فعالیت های کارکنان شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ و همراهی و همکاری 
مشترکان تهرانی، شاهد تداوم پایداری شبکه برق 

پایتخت در ایام تابستان باشیم.

مصرف برق در تهران،
 به صورت لحظه ای،

 رصد می شود
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

با هدف ارزیابی فعالیت های انجام شده و روند ارائه خدمات به مشترکان، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با همراهی جمعی از معاونان و 

مدیران؛ از منطقه برق رودکی، بازدید کرد.
حسین صبوری؛ مدیرعامل، در این بازدید، ضمن تبریک پیشاپیش والدت امام رضا )ع(، 
با قدردانی از تالش های مدیر و کارکنان این منطقه و همچنین معاونت هماهنگی و نظارت 
جنوبغرب، با بررسی اقدامات منطقه برق رودکی، به ویژه در حوزه برنامه های پاسخگویی بار 
و گذر از تابستان، گفت: ضروری است شرایط و بستر مناسب برای ارائه خدمت رسانی مستمر 
بیش از پیش به مشترکان، فراهم و پایداری کامل شبکه برق رسانی در ایام گذر از تابستان در 

پایتخت برای شهروندان تهرانی، ایجاد شود.
مدیریت منابع در جهت استفاده بهینه از سرمایه های سازمان و جلب رضایت مردم و ذی 
نفعان با باالترین سطح کیفی، از جمله مواردی بود که در این بازدید، مورد تاکید مدیرعامل، 

قرار گرفت.
شایان ذکر است؛در پایان مراسم از تعدادی از کارکنان منطقه برق رودکی به دلیل تالش 

در راستای پیشبرد اهداف شرکت، تقدیر به عمل آمد.

برق  از منطقه  بازدید  بزرگ، در  برق تهران  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
تهرانپارس، مدیریت مصرف برق و جلوگیری از بروز خاموشی را مهم ترین وظیفه 

مدیران مناطق برق در شرایط فعلی دانست.
 در راستای ارزیابی میدانی عملکرد مناطق و بررسی روند ارائه خدمات به مشترکان و 
مدیریت پیک، حسین صبوری؛ مدیرعامل با همراهی جمعی از معاونان و مدیران از منطقه برق 

تهرانپارس، بازدید کرد.
مدیرعامل در این بازدید، با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف برق و تغییرات منحنی بار 
شبکه ناشی از شیوع بیماری کرونا، نظارت بر اجرای برنامه های پاسخگویی بار و مدیریت مصرف 
برق و جلوگیری از بروز خاموشی را مهم ترین وظیفه مدیران مناطق در این ایام دانست و بر 

بسیج همگانی کارکنان به منظور حفظ پایداری شبکه تاکید کرد.
صبوری همچنین با قدردانی از اقدامات انجام شده توسط مدیر و کارکنان منطقه برق 
تهرانپارس به عنوان تامین کننده برق قطب صنعتی شرق تهران، گفت: ضروری است تمامی 

معاون مهندسی ونظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور 
حصول اطمینان ازاجرای کامل فرآیندهای مرتبط با پروژه های سرمایه ایی توسط 
عوامل مرتبط با قرارداد به صورت سرزده از برخی پروژه های درحال اجرا بازدید 

کرد.
این بازدید درروزهای 19و21 خرداد ماه با حضور فیروزه رامش خواه، معاون مهندسی 
و نظارت و امیر رضا یاری، مدیر دفتر تعیین صالحیت پیمانکاران و مدیریت پروژه صورت 

گرفت.
تمامی  دقیق  رعایت  بر  بازدید  این  در  خواه  رامش  فیروزه  گزارش؛  این  اساس  بر 
دستورالعمل ها و الزامات اجرایی توسط پیمانکاران و شرکت های مهندسین مشاور اشاره 
و  بر لزوم اجرای به هنگام پروژه ها به ویژه پروژه های تکلیفی مناطق برق و ارتقاء کیفیت و 

کاهش زمان انجام پروژه ها تاکید کرد.
در پایان گفتنی است ؛ براساس برنامه ریزی انجام شده  مقرر شد این بازدیدها به صورت 

مستمر و هفتگی از سوی مجموعه معاونت مهندسی و نظارت انجام شود.

جلوگیری از خاموشی، مهم ترین وظیفه مناطق است

بازدید سرزده معاون مهندسی و نظارت از پروژه های در حال اجرا در مناطق برق

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از منطقه برق رودکی

مدیران و کارکنان 22 منطقه این شرکت، به شکل مستقل در مسیر حل مشکالت شهروندان در حوزه برق، با حفظ چهارچوب های قانونی و قوانین شرکت، پاسخگو بوده و از اختیارات داده شده به منظور ارائه 
بهترین خدمات به شهروندان، استفاده کنند.

مدیرعامل همچنین، فعالیت های انجام شده در منطقه برق تهرانپارس و سایر مناطق به منظور مدیریت پیک بار را شایسته خواند و افزود: با توجه به مشکالت اقتصادی عمومی ناشی از شیوع بیماری در سطح 
جامعه، در اجرای برنامه های پیش رو، بینش اقتصادی، مدیریت صحیح درآمد و هزینه ها از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

همچنین گفتنی است؛ در این بازدید، حسین حیدری؛ مدیر منطقه برق تهرانپارس، گزارش عملکرد این منطقه را در حوزه های مختلف به مدیرعامل و هیات همراه ارائه کرد.
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

امروزه بیشتر افراد حدود 8 ساعت از زمان روزانه خود و یا حتی چیزی بیشتر از آن را صرف پشت میز نشستن و کار کردن می کنند و همین موضوع نیز مسائل و مشکالت بسیاری را 
برای بدن آن ها به وجود می آورد، مسائلی اعم از فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و... همه و همه برخی از اثرات ساعت ها پشت میز نشستن، آن هم بدون تحرک است.

طبیعتاً نمی توان برای جلوگیری از این مسائل از شما خواست که کار نکنید و یا زمان کاری خود را کاهش دهید، در مقابل می توان با ارائه راه حل هایی تالش کرد که با انجام حرکاتی 
کششی در طول روز عضالت کم تحرک را به کار بیندازید و تأثیرات منفی ساعت ها پشت میزنشینی را کاهش داده و خنثی نمایید. 

قانون 50 دقیقه
 یکی از اولین کار هایی که باید در زمان پشت میزنشینی انجام دهید آن است که هر 50 دقیقه یک بار از جای خود بلند شوید و کمی حرکت کنید. بهتر است در این فاصله زمانی چیزی 
حدود 10 دقیقه بدن خود را حرکت داده و استراحت کنید. بهتر است که از جای خود برخیزید و کمی پیاده روی کنید، با حرکات کششی بدنتان را حرکت دهید و از بی تحرکی خارج 

کنید. انجام این فعالیت های چنددقیقه ای آن قدر واجب است که حتی اگر یادتان می رود بهتر است که برای یادآوری آن ساعت خود را تنظیم نمایید.

تعهد به پیاده روی
 برخی از افراد نمی دانند که یک پیاده روی ساده چقدر می تواند تأثیرات شگفت انگیزی را به دنبال داشته باشد. شاید خیلی مهم نباشد که چه میزان پیاده روی می کنید، اما بهتر است 
که هر زمان حتی کوتاهی هم که پیدا کردید به سراغ پیاده روی بروید و بدن خود را حرکت دهید. فاصله های زمانی بعد ناهار، پارک کردن ماشین تا درب منزل، پیاده روی در طول 

خیابان و... همه و همه هر چقدر هم که کوتاه مدت باشند می توانند تأثیر خود را به جا بگذارند.

باال و پایین رفتن از پله ها
 طبیعتاً الزم نیست که شما در طی روز بالغ بر 15 بار پله های شرکت و ساختمان خود را باال و پایین بروید! اما استفاده از برخی فرصت های کوتاه نیز کار هوشمندانه ای است که نباید 
از خیر آن به همین راحتی ها بگذرید. شما می توانید به سراغ ساده ترین فعالیت روزانه که شاید به نظرتان خیلی هم بی اهمیت بیاید بروید و بدنتان را حرکت دهید. کافی است باال و پایین 

رفتن از پله های آپارتمان خود را به هر اندازه ای هم که شده به عنوان یک عادت حفظ کنید و از تأثیرات منفی ساعت ها پشت میز نشستن رها شوید.

استفاده مفید از تبلیغات
 امروزه در میان بسیاری از فعالیت های کاری احتماالً با تعدادی آگهی و تبلیغات بر خواهید خورد که شاید حتی شما را کالفه کنند و بخواهید هر جوری که شده از شرشان خالص 
شوید. مثال اگر بخواهید وارد یک وب سایت شوید باید دقایقی را به تماشای آگهی های موجود در آن بگذرانید و بعد به کار خود برسید، اما باید بگوییم که شما می توانید حتی زمان تماشای 
آگهی ها را نیز غنیمت بشمارید و در طول آن از جای خود بلند شوید و با حرکاتی کششی بدن خود را استراحت دهید. اهمیتی ندارد که مدت زمان این استراحت چقدر کوتاه باشد، این 

مهم است که شما بتوانید از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشید.

تمرین های ورزشی تمام بدن
 بهتر است که در طول روز خود ساعت هایی را خالی کنید و آن را صرف ورزش هایی برای تمام بدن خود نمایید. شما می توانید با انجام حرکات ورزش های پیالتس، یوگا، شنا و... تمامی 

عضالت بدن خود را به کار بیندازید و آن ها را از کوفتگی و آسیب در امان نگه دارید.

یوگا روی صندلی
 حاال که صحبت از یوگا شد بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که شما می توانید حتی وقتی بر روی صندلی نشسته اید نیز حرکات یوگای خود را انجام دهید. الزم نیست که برای 

این کار به دنبال راه های خیلی حرفه ای و عجیب و غریب باشید، کافی است یک جست وجوی ساده در اینترنت داشته باشید و حرکات نشسته یوگا را یاد بگیرید.

ترفند های موثر برای مقابله با تأثیرات ساعت ها پشت میز نشینی

انجام حرکات کششی
 همان طور که گفته شد انجام حرکات کششی برای کسانی که ساعت ها پشت میز می نشینند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در اینجا برخی از این حرکات را معرفی می کنیم:

  چرخش ستون فقرات به صورت نشسته: یکی از راحت ترین حرکات کششی که می توانید در زمان پشت میز نشستن انجام دهید آن است که در همان حالت نشسته شانه ها و 
کمرتان را به صورت عمود بر پشت صندلی قرار دهید، صاف بنشینید و پاهایتان را نیز بر روی زمین قرار دهید.

بعد با کمک بازو ها بچرخید و خود را به سمت صندلی بکشید. این کار را به هر دو طرف بدن انجام دهید و ستون فقرات، سینه و گردن خود را کشش دهید.
  پیچش گردن: یکی دیگر از حرکاتی که برای کشش عضالنی در زمان ساعت ها پشت میزنشینی می توان انجام داد پیچش گردن است. شما می توانید برای باز کردن عضالت گردن 

خود به صورت صاف بر روی صندلی بنشینید و پاهایتان را بر روی زمین قرار دهید.
چانه تان را به سمت سینه بیاورید و گوش سمت راست خود را بر روی شانه سمت راست بچرخانید. برای آنکه کشش شما افزایش پیدا کند می توانید دست چپتان را بر روی شانه راست 

قرار دهید و دست راست را باالی گوش چپ قرار دهید و به آرامی فشار را با دست بر روی سر خود انتقال دهید.
  کشش انگشتان: قطعاً انگشتان شما نیز بخش مهم دیگری هستند که احتیاج به کشش و حرکت دارند. شما می توانید برای انجام حرکات کششی انگشتان بایستید و هر دو دست 

خود را بر روی میز قرار دهید. کف دست ها را رو به پایین و نوک انگشتانتان را به سمت بدن خود قرار دهید.
حاال به سمت جلو خم شوید و کشش را به دستان خود انتقال دهید. این کار باعث می شود که انگشتان شما بعد از ساعت ها تایپ کردن و نوشتن مقداری استراحت کند و سالمت خود 

را حفظ نماید. توصیه ما این است که انجام این حرکات را پشت گوش نیندازید و با کمک آن ها سالمت عضالت و بدن خود را حفظ نمایید.

گوناگون
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شماره 33
خرداد و تیر 1399

اخبـــــار

آب مایعی است که عنصر اصلی حیات است و مصرف آن یک نیاز غذایی 
مبرم برای بدن است بدن انسان  برای حفظ تعادل و ادامه حیات و کارطبیعی 

کلیه ها و دفع مواد زائد و سموم به آب نیازمند است .
 ساخت ماهیچه ها و عضالت ، آبرسانی به بافتها و اندامهای مختلف و 
تنظیم  دمای بدن از جمله دالیل مهم نیاز بدن به مصرف این ماده غذایی 

است . 
آب مهمترین ماده مورد نیاز برای ورزشکاران است که مصرف آن چه 
در حین فعالیتهای ورزشی و چه در هنگام فعالیتهای روزانه ضروری است. 
محاسبه دقیق  نیازبدن به آب به  سن،  جنس، فعالیتهای روزمره ورزشکاران 
در فعالیتهای ورزشی در طول روز بستگی دارد که توسط جداول مربوطه 
توسط  پزشکان تعیین  می شود، بطورمثال در فوتبال که در هرساعت 500تا 
1000کیلوکالری انرژی مصرف می شود ورزشکاران باستانی 500 تا1000 
میلی لیترمعادل 4لیوان آب بیشتری باید بنوشند در طی فعالیتهای ورزشی 
مختلف و مصرف انرژی از یک سو تعریق و دفع مواد زائد که عموما توسط آب 
به عنوان حالل اصلی صورت می گیرد بتدریج ورزشکاردچارکم آبی می شود.

 کم آبی یا دهیدراسیون یک اثرمنفی و شدید روی کارایی ورزشی 
دارد درواقع دهیدراسیون خفیف تا حدود1% کاهش وزن بدن می تواند با 
ایجاد سرگیجه ، سردرد و زمان عکس العمل کندترهمراه باشد و می تواند 

برخطرگرمازدگی بیفزاید.
توصیه پزشکان ورزشی به ورزشکاران ان است که 2تا 3 ساعت قبل از 
فعالیت ورزشی غذا میل نشود اما درمورد نوشیدن آب بایستی توجه کردکه 
معموال 1تا1.5ساعت طول می کشد تا آب اضافه وارد مثانه گردد لذا توصیه 
شده است برای حفظ کیفیت حرکات وعملکرد ورزشی وخالی بودن معده 
و مثانه در هنگام فعالیت حداقل 0.5تا 1ساعت قبل از فعالیت ورزشی 
آب مصرف شودازطرف دیگر توصیه شده است 10دقیقه قبل از مسابقه 
حداکثر0.5 لیوان آب مصرف شود تا کیفیت و توانایی ورزشکاردرحد مطلوبی 
قرار گیرد. نوشیدن بیش ازحد آب باعث رقیق شدن سدیم و پتاسیم در بدن 
می شود و کلیه های برخی از افراد قادر به دفع سریع مقدار زیاد آب نیست و 
به این ترتیب موازنه هورمونی را به هم می زند بنابراین هر دفعه نباید بیش از 

1 لیوان آب نوشید.
www.aftab.ir سایت

رقابتاهمیت نوشیدن آب 
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همکاران محترم به اطالع می رساند :
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد؛ از زیباترین دلنوشته ویا شعری که با قلم 

خودتان نوشته شده باشد؛ تقدیر به عمل آورد.
خواهشمند است مطالب خود را تا تاریخ 20  مرداد ماه به اتوماسیون دفتر روابط عمومی پیام فرمائید. 
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خواهد شد .


