
آبـــاده
)آباده( واژه ای فارسی است ، اسمی خاص، که معموالً در محاوره  ) ه ( آن تلفظ نمی شود.

اما اصل واژه از کلمه ) آباد ( گرفته شده که در پهلوی از واژه ) آپاتیه ( به معنای 
دایر ، معمور ، مسکون ،  پرجمعیت و کشت و زرع شده می باشد. و از اینجاست 

که  )ه(   مکان به آخر واژه )آباده( اضافه شده و محل آباد را می رساند .
عالوه بر آن در اکثر کتاب های لغت واژه )آباد( را عالوه بر مفهوم باال ، نام اولین 
پیغمبر عجم می دانند و مذهب او را )آبادان( خوانند و این پیغمبر را نیز )مه آباد( 
گویند. » و چون بعد از تعمیر هیکل استخر پارس که موسوم به فغفور است خانه 
ساخت و آن را )آباده( نام کرد ، که اکنون به کعبه شهرت دارد.« اما با توجه به 
تعداد چند شهر و شهرک با نام آباده در استان فارس شاید بتوان ردیابی آن را از 

دیدگاه مسئله فوق انجام داد.
در متون  پیش  از  دوره قاجاریه ،  همه جا واژه ) آباده ( را برای اطالق به شهر کنونی 
) آباده( به تنهایی به کار می برند و برای تعیین آباده نی ریز، واژه )طشک( رابه 
آن اضافه می کردند وبه آن )آباده طشک( می گفتند.   در دوره قاجاریه برای 
مشخص تر کردن این دو در برابر آباده طشک به شهر کنونی آباده عبارت )آباده 
از نظر  آباده  افزوده شدن اهمیت  با گسترش راهها و  برند و  شیراز( را بکار می 
خطوط ارتباطی و مواصالتی و راه شوسه از آغاز این قرن واژه شیراز از پسوندی 
آن حذف می شود وآن را )کلید فارس( می نامند، زیرا موقعیت نظامی آن زمان   
شیراز را قبضه می کند. سپس در افواه )آباده شمالی( جایگزین نوع نوشتاری آن 
در کتابها می شود و بعد )آباده فارس( و سرانجام حدود 30 تا 40 سال است که 

واژه مستقل )آباده( بکار گرفته می شود.

با هدف کاهش هزینه ها؛
کارگاه تخصصی مهندسی ارزش برگزار شد

با هدف کاهش هزینه ها کارگاه تخصصی مهندسی ارزش به همت شرکت توزیع 
برق استان فارس برنامه ریزی و اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان فارس این کارگاه تخصصی 
برای پروژه رفع افت ولتاژ منطقه سرحد از توابع شهرستان اقلید برپا گردید.

کارگاه مزبور طی دو مرحله در ماه های آبان و آذر و به مدت پنج روز با شرکت 
کارشناسان هسته مرکزی مهندسی ارزش توانیر و کارشناسان فنی شرکت های 
با  تهران  استان  غرب  و  کرمان  جنوب  بوشهر،  فارس،  های  استان  برق  توزیع 
موفقیت اجرا شد.براساس این گزارش در این کارگاه پنج روزه شرکت کنندگان 
با آنالیز مهندسی ارزش، سناریوی برتر در این زمینه را مد نظر و شناسایی قرار 

دادند.
سناریوی مزبور هزینه سرمایه گذاری را به میزان یک هزار و 878 میلیون ریال 
ریال  میلیون  میزان 3 هزار 608  به  را  و هزینه طول عمر  معادل 59/5درصد 

معادل 57/37 درصد کاهش خواهد داد.
این گزارش حاکی است، مهندسی ارزش تکنیکی است که طی دهه های اخیر 
و  برای شناسایی  کارآمد  عنوان یک روش  به  یافته  توسعه  اکثر کشورهای  در 

حذف هزینه های غیرضروری با حفظ و ارتقا کیفیت شناخته شده است.

همکار محترم، خواننده گرامی:
برداشت خود را از این کاریکاتور حداکثر در دو جمله در قسمت نقطه چین زیر 
شرح داده  و پس ار جدا کردن این قسمت آن را به روابط عمومی تحویل دهید.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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همکارانی که بازنشست شدند
طی ماه های اخیر تعداد زیادی از همکاران شرکت توزیع برق در سطح استان فارس به افتخار بازنشستگی نایل شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان فارس، نسرین تاج حسن علیزادگان ، شکراهلل خسروی، منصور دیکن، رضا شاهدی، ابراهیم عصفوری، غالمعلی علیزاده، عبدالرسول فالحت، سید محمود 
محمدعلیزاده، هادی نگهبان، یداهلل ابوالحسنی، عبدالحسین پور حسینی، ذوالفقار حسینی، علی اکبر خازن، محمدتقی رنجبر، مریم روزخش، عبدالعلی زارعیان، شهناز علی آبادی، غالم رضا قاسم پور، مجید 
معین جهرمی، حسن نبی، عبدالمجید نگهبان، نصراهلل هاشمی، حسین یوسفی نیا، یوسفعلی پرویزی، احمد پوده ، سید حسن سجادی و محمد حسن وحدانی از جمله همکارانی بودند که از ابتدای آبان تا 

ابتدای دیماه بازنشسته شده اند. دفتر روابط عمومی نایل شدن به این افتخار را به تمامی همکاران مذکور تبریک گفته و برای تمامی آنان آرزوی روزهایی خوش و پر از امید و شادی را مسئلت دارد.

مسابقه درک کاریکاتور
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تشکر وقدرداني 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان فارس،فرماندار شهرستان فسا با ارسال لوح تقدیري کسب موفقیت در اجرای برنامه های مختلف و دستیابی به اهداف تعیین شده را به مهندس حدادي مدیر 

عامل شرکت توزیع برق استان فارس تبریک گفت. مدیر آموزش پرورش شهرستان مهر از مجتبي معیني رئیس اداره برق این شهرستان به لحاظ پیگیري امور ورفع مشکالت مربوط به برق مدارس تشکر و 
قدرداني کرد . همچنین اعضاء هیئت امنا مسجد جواد ائمه )ع(شهر قیر از مدیریت وپرسنل برق شهرستان قیرو کارزین قدرداني کرده اند. بر اساس این گزارش شوراي اسالمي ودهداري روستاي تل مهتابي 
از مهندس شمس مدیر برق شهرستان ني ریز تشکر کرده اند .گزارش روابط عمومي شرکت برق استان فارس همچنین حاکي  است که اهالي شهرك الزهرا شهرستان داراب نیز طي نامه اي ضمن قدرداني 

ازمهندس خسروي مدیر وپرسنل برق این شهرستان از مدیر عامل این شرکت درخواست کرده اند تا به نحو مقتضي از آنان تجلیل به عمل آورد.

سخن ماه
به نام آفریدگار جان و خرد ، سالم، 
دوباره به میهمانی شما آمده ایم، تا 
در  همراهی  از  را  جدید  ای  دوره 
مسیر تازه تجربه کنیم که همه به تجربه 
نیازمند هستیم، مشروط به آنکه دوباره 
تجربه نشود. امروز خوشحال هستیم که 
بعد از وقفه ای نسبتا طوالنی ، اکنون 
با دوره جدیدی از نشریه تابش با شما 
همراه خواهیم شد.همانگونه که متوجه 
شده اید، دوره جدید نشریه تابش، با 
ظاهری جدید مقابل شما قرار گرفته 
است، سعی کرده ایم این تغییرات، نه 
تنها ظاهر نشریه که محتوای آن را نیز 
شامل شده و در بر گیرد.دراین راستا 
مضمون نشریه را تا حدی تغییر داده 
ایم تا در حد امکان بتوانیم پاسخگوی 
اقصی  در  همکاران  مختلف  سالیق 
باشیم،  فارس  پهناور  استان  نقاط 
است.در  بسیار سخت  کاری  اگرچه 
رویه  ها،  سیاست  بود  الزم  اول  گام 
جدید، برنامه ها و هر آنچه که به این 
نشریه مرتبط است را برای همکاران و 
در حد ضرورت توضیح دهیم.در دوره 
جدید نشریه تابش، سعی ما بر این 
است که با پرهیز از کلیشه ای شدن، 
تا حد ممکن و مقدور، پاسخگوی همه 
سلیقه ها باشیم، بنابراین تنوع مطالب 
هست،  نیز  ما  های  آرمان  از  یکی 
اینکه محدودیت های فضای نشریه، 
معذوریت ها و سیاست های درون و 
برون سازمانی تا چه میزان این امکان 
را مهیا کند، به لطف بیکران خداوند 
کارکنان  اخبار  امیدواریم.انعکاس 
شرکت و مدیریت های تابعه، موفقیت 
از  ابتکارات،یکی  ها،  نوآوری  ها، 
وظایف ما به شمار می رود و به حتم 
ستونی را به این موضوع اختصاص 
خواهیم داد. انتصاب ها، تشویق ها نیز 
به نوعی بخش دیگری از مطالب را 
تشکیل خواهد داد و تالش می کنیم به 
شکلی از یکنواختی این اخبار بکاهیم. 
در کنار این ستون ها معرفی چهره 
روز از میان کارکنانی که به واسطه 
یک فعالیت، یک نوآوری، یک مدال 
ویژه  جای  علمی،  رتبه  یا  ورزشی 
خود را دارد.اما اخبار شهرستان ها، 
رویدادهایی که در هر یک ازمدیریت 
ها تابعه رخ داده است و در نهایت 
اخبار ستادی و مهم ترین رخدادی 
که تاثیرات آن بسیار گسترده است، 
را  نشریه  مطالب  از  دیگری  بخش 
نشریه  از  شد.بخشی  خواهد  شامل 
را به سرگرمی و طراحی مسابقه با 
جوایزی خوب و ماندگار تخصیص 
داده و به موضوعات مورد عالقه شما 
تنوع  حفظ  برای  پرداخت،  خواهیم 
سعی می کنیم از تکرار و گرفتن قالبی 
خاص پرهیز کنیم تا همه را به نوعی 
یادداشت  علمی،  کند.مقاالت  اقناع 
ها و تحقیق و پژوهش هایی که از 
اعضای  و  مدیران  کارکنان،  سوی 
خانواده بزرگ برق در استان فارس 
تولید کننده آن باشند، به حتم یکی 
دیگر از موضوعاتی خواهد بود که 
در هر شماره خیلی از همکاران را 
به دنبال خود خواهد کشید. عکس 
و کاریکاتور هم در این دوره جدید 
جای ویژه ای را پیدا کرده و به دور 
از کلیشه ها در قالب و فرمی جدید، 

با شما همراه می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس گفت: برای اولین بار در سطح 
های  در شهرستان  اتفاقات  و خودکار  ای  رایانه  پاسخگوی  کشور، سیستم 

استان در حال اجرا است.
 مهندس اصغر حدادی افزود: این سیستم در آن واحد ظرفیت پاسخگویی به 

سی تماس به صورت همزمان را دارد.
مهندس حدادی اعتبار اجرای این طرح و راه اندازی سیستم در مدیریت برق 
مراکز شهرستان های تحت پوشش را بالغ بر دویست میلیون تومان اعالم 
و خاطرنشان کرد: پیش از این در صورت بروز یک حادثه در یک منطقه و 
بروز اشکال یا خاموشی، به دلیل حجم باالی تماس ها، همه مشترکین قادر 

نبودند از علت بروز اشکال و زمان رفع آن مطلع شوند.
وی ادامه داد: در مواردی ممکن بود مشترک یا مشترکینی همزمان با بروز 
یا اعمال خاموشی در بخشی از شبکه، در جای دیگری دچار مشکل شده و 
نیاز به خدمات یا اطالعات داشته باشند که تماس این گروه از مشترکین با 
اتفاقات هم به سختی امکان پذیر بود.مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
این  که مسئوالن  بازدیدی  به  توجه  با  و  قبل  دوسال  از  کرد:  اضافه  فارس 
شرکت از آلمان و نحوه ارائه خدمات اتفاقات در این کشور داشتند، برنامه 
ای تدوین و با همکاری شرکت مخابرات استان و دانشگاه، مراحل مطالعاتی 

را با موفقیت طی کردیم.
آزمایشی آن در  براساس سیستم جدید که مرحله  مهندس حدادی گفت: 
شهرستان نی ریز با موفقیت کامل اجرا شده است، در زمان بروز حادثه یا 
اعمال خاموشی، توسط مدیریت برق، سیستم اقدام به پخش یک نوار صوتی 
5 ثانیه ای برای مشترکینی که با اتفاقات تماس می گیرند کرده و علت بروز 

خاموشی و زمان رفع مشکل و وصل مجدد برق را اعالم می کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: با استفاده از این سیستم ظرف مدت کوتاهی 
تمامی مشترکینی که با اتفاقات برق یک شهرستان تماس می گیرند، قـادر

خواهند بود، اطالعات الزم را در خصوص علت قطعی و زمان وصل مجدد 
برق کسب کنند.

و  برشمرد  اقدام  این  مهم  اهداف  از  یکی  را  مشترکان  رضایت  کسب  وی 
تصریح کرد: اگر مشترکی خارج از محدوده بروز مشکل یا اعمال خاموشی، 
دچار مشکل شده باشد در صورت تماس می تواند به اپراتور متصل شده و 
به راحتی و ظرف مدت کوتاهی مشکل خود را طرح و خدمات مورد نیاز را 

دریافت کند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در سسیستم های 
مشابهی که در سایر شرکت های برق و در واحد اتفاقات مورد استفاده قرار 
گرفته ، اپراتور مسئول پاسخگویی بوده و در هربار تماس تنها یک نفر قادر 

به دریافت اطالعات مورد نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه این سیستم برای اولین بار در ایران و در سطح شرکت 
های توزیع برق اجرا می شود، گفت: در مرحله آزمایشی که در شهرستان 
از ده دقیقه  اعمال خاموشی و ظرف کمتر  نی ریز اجرا شد، در یک مورد 
بیش از 750 مشترک با اتفاقات تماس گرفته و اطالعات مورد نظرخود را 

دریافت کرده بودند.
وی با بیان اینکه از این تعداد حتی یک نفر هم با اپراتور صحبت نکرده بود، 
گفت: ارزیابی های انجام شده حاکی از رضایت تمام مشترکین از راه اندازی 

این سیستم بوده است.
برق  های  مدیریت  تمام  امسال  پایان  تا  براینکه  تاکید  با  حدادی  مهندس 
شهرستان های تحت پوشش شرکت توزیع برق استان فارس به این سیستم 
مجهز می شوند، این اقدام را یک تحول بزرگ در عرصه خدمت رسانی به 
ارباب  تکریم  زمینه  در  اقدام  این  با  کرد:  تصریح  و  دانست  برق  مشترکین 

رجوع و کسب رضایت مندی مشترکین، گامی بلند برداشته خواهد شد.

برای اولین بار در سطح کشور :

سیستم پاسخگوی اتفاقات در شهرستان های استان فارس اجرا می شود
همین صفحه

. خطوط تلفن 
ارتباط مردمي ویژه 

شهرستان ها راه اندازي 
شد

. ضرب االجل برای تبدیل 
برق های غیرمجاز به 

انشعاب موقت

. مسابقات فوتبال ویژه 
دهه مبارک فجر در شرکت 

توزیع برق استان فارس
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. دعوت از عالقه مندان 

به سرمایه گذاری احداث 
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با هدف جلوگیري از تلفات برق در سامانه روشنایي معابر،

 خطوط تلفن ارتباط مردمي ویژه شهرستان ها راه اندازي شد

با هدف جلوگیري از هدر روي و به منظور کاهش تلفات در سامانه روشنایي معابر ، شماره تلفن هایي ویژه شهروندان شهرستان در سطح استان راه اندازي و آغاز به کار کرده است.به گزارش 
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان فارس ، هدف اصلي از راه اندازي این سیستم تلفني استفاده از اطالعات مردمي در خصوص روشن ماندن چراغ هاي روشنایي معابر در ساعت 
هاي روز است . این شماره تلفن ها هر یک مختص یک شهرستان با پیش شماره همان شهرستان است که طي ساعات شبانه روز دریافت کننده اطالعات مردم خواهد بود. تلفن هاي اتفاقات 
برق شماره 121 همچنان فعال و آماده دریافت اطالعات مردمي در خصوص ایرادات و اتفاقات حادث شده در اقصي نقاط استان مي باشد. شماره تلفن هاي راه اندازي شده به سیستم ضبط 

مکالمات مجهز شده تا دریافت اطالعات مردمي سریع تر و امکان ثبت موارد و پیگیري آن وجود داشته باشد. 
شماره تلفن شهرستان های مختلف به قرار زیر است: 

آباده 3333222، اقلید 4252112، استهبان 4223555، بوانات 3222410، جهرم 3332212، خرمبید 3522100، داراب 6231555، زرین دشت 7222112، فسا 2224700، فیروزآباد 
6223022، فراشبند 6622275 ، کازرون 2230101، الر 3340271، المرد 5222151، خنج 4522632، مهر 6522200، نورآباد 4222323، ني ریز 5237000، و قیر 4222370 

بر اساس این گزارش شماره تلفن 2351351 با پیش شماره 0711 در شیراز تلفن پیغامگیر روابط عمومي شرکت توزیع برق استان فارس بوده که در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش 
شهروندان شهرستانهاي استان فارس در زمینه روشن ماندن چراغهاي روشنایي معابر مي باشد.

رئیـس کمیتــه حفاظت و بهداشت کار 
شرکت توزیع برق فارس:

مسئوالن ایمني از بین کارشناسان 
انتخاب می شوند 

رئیـس کمیتـه حفاظت 
شرکت  کار  بهداشت  و 
توزیع برق استان فارس 
گفت: با توجه به اهمیت 
مبحث ایمني و تبیین 
شرایط جدید، مسئوالن 
ایمني مدیریتهاي برق 
استان  شهرستانهاي 
شده،  مشخص  فارس 

حکم آنان صادر شده است.
محمد علي دوامي در جمع خبرنگاران افزود: از این 
پس براي پذیرفتن مسئــولیت ایمنــي در مدیریتهاي 
مدرک  داراي  باید  حداقل  افراد  ها،  برق شهرستان 
اشراف  شبکه  فني  اطالعات  به  و  بوده  کارشناسي 

داشته باشند.
دوامي با تصریح اینکه وضعیت این افراد باید دائم 
باشد، گفت: در جلســه اخـیر کمیتــه حفاظت و 
بهداشت کار استان فارس، لزوم رفع نقاط مخاطره 
آمیز در شبکه توزیع در سطح شهرستانهــاي استــان 

مورد تاکید قرار گرفت.
معــاون بهـــره برداري شرکت توزیع برق استان 
با  به برگزاري دوره آموزش آشنایي  با اشاره  فارس 
سیستم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه اي گفت: 
کار استقرار این سیستم در شرکت آغاز شده و براي 
اشراف کامل تمامي پرسنل قرار است منابع مورد نیاز 

در اختیار آنان قرار گیرد.  

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس:

ایجاد تعادل بین انرژی خریداری و فروخته شده یک ضرورت است
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس گفت: ایجاد تعادل بین انرژی برق خریداری و فروخته شده برای شرکت های توزیع به عنوان 

بنگاه های اقتصادی خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
 مهندس اصغر حدادی در مراسم معارفه مدیران جدید برق اقلید و آباده، افزود: اگر بتوانیم بین این دو تعادل ایجاد کنیم، قادر به تولید 

درآمد و انجام برنامه های توسعه ای نیز هستیم.
مهندس حدادی با بیان اینکه هم اینک قیمت تمام شده برق خریداری شده به 
ازای هر کیلووات 773 ریال تعیین شده است، گفت: در استان فارس با توجه به 
وجود مشترکین مختلف میانگین قیمت دریافتی بابت برق فروخته شده به ازای هر 
کیلووات ساعت 100 ریال است و مابه التفاوت تا قیمت خرید توسط دولت تامین 
می شود. این مقام مسئول با اشاره به مشخص بودن میزان ورودی انرژی برق به 
شبکه در هر شهرستان در یک زمان معین، خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیلی بین 
میزان انرژی خریداری شده و انرژی فروخته شده تعادلی منطقی وجود نداشته 
باشد دولت، وزارت نیرو، توانیر، شرکت های توزیع و کارکنان این شرکت ها و 

مدیریت های تابعه متضرر می شوند.
حدادی با تصریح اینکه بخشی از انرژی برق در شبکه هدر می رود، این هدرروی 
را به دو قسمت فنی و غیرفنی تقسیم و اضافه کرد: در جهان میزان اتالف انرژی 
کمتر از 5 درصد و در کشور ما با توجه به مشکالت موجود، باید 7 درصد باشد اما اکنون در شهرستان های آباده و اقلید حدود 15 تا 

20 درصد است.
وی این میزان تلفات را بسیار زیاد و غیر منطقی دانست و تاکید کرد: باید با استفاده از روشهای مختلف مدیریتی و اجرایی عوامل موثر 
در این تلفات را شناسایی و پیشگیری کرد. مهندس حدادی ادامه داد: این تلفات انرژی موجب عدم توازن بین درآمد و هزینه ها به دلیل 

عدم توازن بین انرژی خریداری و فروخته شده گردیده و در نتیجه همه از دولت گرفته تا مردم  را متضرر کرده است.
این مقام مسئول دستکاری کنتور و سایر لوازم اندازه گیری، برق های غیر مجاز، فرسودگی شبکه و سایر مشکالت فنی را علل اصلی این 
تلفات دانست و گفت: آن بخش از تلفات که به دلیل مسائل فنی در شبکه بروز می کند اگرچه باید مرتفع شود، اما قابل توجیه است اما 

بخشی که به دلیل استفاده غیر مجاز از شبکه، دستکاری کنتور یا خطای مامور قرائت کنتور و خطای محاسبه است باید رفع شود.
مهندس حدادی خاطرنشان کرد: در سطح استان فارس در طول سال حدود ده میلیارد کیلو وات ساعت برق مصرف می شود که اگر 
براساس سیاست های دولت و مجلس محترم بین ده تا دوازده درصد این میزان کاسته شود، قادر خواهیم بود عالوه بر توسعه شبکه، 

بهبود وضعیت و افزایش سرعت رشد تکنولوژی، سطح کیفی و کمی خدمات را نیز ارتقا داده و به سوددهی برسیم.
براساس این گزارش به دنبال نایل شدن مهندس احمد پوده مدیر برق شهرستان آباده به افتخار بازنشستگی، مهندس محمدرضا 
کریمی مدیر برق شهرستان اقلید به جای وی منصوب و مهندس محمدحسین زارعی نیز به عنوان مدیر جدید برق شهرستان 

اقلید معرفی و منصوب شدند.

امر به معروف و امام حسین )ع(
امر به معروف و نهي از منكر نشانه ي وجدان بيدار، سوز و تعّهد، عشق به مكتب ، حضور در صحنه و عشق به مردم است .

امر به معروف و نهي از منكر سبب دلگرمي نيكوكاران ، كنترل خالفكاران و حافظ حقوق مظلومان است . جامعه ي بي تفاوت و ساكت ، جامعه ي مرده و بدون رشد است . حضرت لوط به مردمي كه در برابر گناه ساكت 
بودند فرمود )أليس منكم رجل رشيد(آيا يك انسان رشد يافته در ميان شما نيست  قرآن شرط بهترين امّت بودن را انجام امر به معروف و نهي از منكر مي داند; )كنتم خير امّه اخرجت للناس ...( .آنگاه كه قهر خداوند 
بر خالفكاران نازل شود، خداوند ناهيان از منكر را نجات مي دهد. )وانجينا الذين ينهون عن السوء( . يكي از بركات نماز آن است كه انسان را از منكرات باز مي دارد. )ان ّ الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر( ( .آمر 

به معروف در پاداش انجام معروف شريك است .  ترك امر به معروف سبب سلطه ي اشرار مي شود.
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دعوت از عالقه مندان به سرمایه گذاری احداث مولدهای کوچک

اندازی  راه  به  از سرمایه گذارانی که عالقه مند  برداری شرکت توزیع فارس  بهره  معاون 
نیروگاه های کوچک تولید برق) مولدهای کوچک( هستند، برای سرمایه گذاری دعوت کرد.

مهندس محمد علی دوامی گفت: براساس سیاست های کالن وزارت نیرو و با هدف تامین 
در  پایدار  و  مطمئن  برق 
مناطقی که تاکنون با مشکل 
مواجه بوده اند، نیروگاه های 
کوچکی که توان تولید 2 تا 
7 مگاوات انرژی برق داشته 
بخش  همکاری  با  باشند 
خصوصی احداث خواهد شد. 
مهندس دوامی با بیان اینکه 
برای  ای  ویژه  تسهیالت 
مند  عالقه  گذاران  سرمایه 
است،  شده  گرفته  نظر  در 
افزود: محل احداث این مولدها باید در مناطقی که با مشکل افت ولتاژ روبرو بوده یا دارای 

برق مطمئن و پایدار نیست و در نزدیکی خطوط انتقال گاز باشد.
وی با تاکید بر اینکه این نیروگاه ها، مولدهای کوچک گازی است، خاطرنشان کرد: استاندار 
فارس و فرمانداران شهرستان های تابعه در جریان چگونگی جذب سرمایه گذاران در قالب 
این طرح قرار گرفته اند. مهندس دوامی تصریح کرد: برق تولیدی این نیروگاه ها از سوی 

وزارت نیرو و به شکل تضمینی طی قراردادهایی خریداری خواهد شد.
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان فارس گفت: به زودی اطالع رسانی کاملی در 

قالب فرم های آگهی که در جراید و رسانه ها منتشر می شود، انجام خواهد شد.

  براساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اجرا می شود؛

 تشدید برخورد قانونی با دستکاری کنندگان کنتورها در استان فارس

معاون طرح و برنامه شرکت توزیع استان فارس گفت: براساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، این شرکت اجازه دارد با متخلفانی که اقدام به 
دستکاری کنتور )لوازم اندازه گیری( می کنند، به شکلی قانونی برخورد کند.

مهندس جلیل کیانی در جلسه معاونین و مدیران بهره برداری شرکت توزیع برق استان فارس برلزوم جدیت مسئوالن 
در خصوص کنترل و شناسایی کنتورهای دستکاری شده، تأکید و تصریح کرد: در صورت مواجهه با چنین مسئله ای، 

از زمانی که کنتور دستکاری یا خراب شده است، اقدام به محاسبه دقیق و صدور صورت حساب شود.
وی موضوع تلفات انرژی برق را مهمترین عامل در افزایش میزان مصرف برق دانست و ادامه داد: مدیران برق شهرستان 

ها باید با مسئله دستکاری کنتور و برق های غیرمجاز با حساسیت بیشتری برخورد کنند.
مهندس کیانی خاطر نشان کرد: هدف سال گذشته کاهش 6 درصدی تلفات انرژی برق بود، با توجه به اینکه اصل تلفات مربوط به برق های 
غیرمجاز و خرابی کنتور است، علی رغم پیگیری ها و تاکیدات فراوان این امر تاکنون در حد مطلوب و مورد انتظار میسر نشده و شرکت را 

با زیانی هنگفت مواجه کرده است.
معاون طرح و برنامه شرکت توزیع استان فارس گفت:  وزارت نیرو اعتبارات الزم را اختصاص داده تا تلفات غیر فنی کاهش پیدا کند، اما این کاهش تاکنون در حد انتظار 

نبوده است.

جلوه هاي قرآن در کربال
قرآن مي فرمايد: بدي هاي مردم را با خوبي جواب دهيد; )ويدرؤن بالحسنه السيئه(  ، در كربال حّر راه را بر امام مي بندد، ولي امام حسين )ع( به تشنگان لشكر حر و حتّي به اسب هاي آنها آب مي دهد.

قرآن پيروي از خدا و اولياي الهي و وفاداري را سفارش مي كند، برخي ياران امام حسين )ع( كه جان خود را براي نماز ظهر عاشورا سپر كرده و تيرها را به جان خريدند هنگامي كه امام بعد از نماز و در لحظه آخر 
عمر آنان باالي سرشان آمد آنها پرسيدند: آيا وفا كرديم ? گويا تا آن لحظه نسبت به وفاداري خود شك داشتند .! قرآن در بسياري از آيات سفارش به توحيد مي كند، جمله اي كه امام حسين )ع( فرمود: ))ال معبود 
سواك (( بهترين جلوه ي اين آيات است .قرآن به نهي از منكر و غيرت ديني و دفاع از حريم سفارش مي كند، در كربال آخرين جمله امام حسين )ع( در گودي قتلگاه به لشكر يزيد اين بود كه به خيمه هاي من حمله 

نكنيد و ناموس مرا پاس داريد و اگر دين نداريد ال اقل در دنيا آزاد مرد باشيد

    از سوی وزارت نیرو تعیین شد؛
ضرب االجل برای تبدیل برق های غیرمجاز به انشعاب موقت

 در پی دستور وزیر محترم نیرو، شرکت های توزیع موظف شدند تا پایان امسال نسبت به 
جمع آوری برق های غیر مجاز حاشیه شهرها اقدام و این بخش را ساماندهی کنند.

بر اساس این دستورالعمل تمامی برق های غیرمجاز حاشیه شهرها شناسایی و طی مراحلی 
تبدیل به اشتراک خواهد شد.

در این اقدام اشتراک ایجاد 
های  شرکت  نام  به  شده 
توزیع است و مشترکان با 
کدهایی شناسایی می شوند. 
بر اساس این دستور العمل 
انشعابهای مزبور موقت بوده 
و واگذاری این انشعابها برای 
ایجاد           مالکیتی  حق  افراد 
دلیل  به  تنها  نمی کند و 
ضرورت کاهش هدر روی 
تصمیم  این  برق  انرژی 

گرفته شده است. برای واگذاری این انشعاب موقت هزینه لوازم اندازه گیری از افراد اخذ 
قانونی و طی مراحل  احراز شرایط  از  بعد  به  انشعاب موکول  و دریافت هزینه  می شود 
تبدیل انشعاب موقت به دائم خواهد بود. طبق دستورالعمل جدید نحوه محاسبه برق بها در 
خصوص این انشعاب های موقت براساس تعرفه های متداول، غیرآزاد می باشد و شرکت 
توزیع مجاز است که این انشعابها را در صورت ضرورت و براساس دستور مراجع صالحه 

جمع آوری کند.
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مدیریت برق در شهرستانها به عنوان بازوی اجرایی شرکت توزیع برق استان فارس عمل کرده و اجرای برنامه ها، مصوبات و طرح های مختلف را که بخش اصلی کار محسوب می شود، 
برعهده دارند.طی ماه های گذشته از سال و با توجه به سیاست های شرکت توزیع که برگرفته از سیاست های کالن توانیر در سطح کشور است، مدیریت برق شهرستانها وظیفه سنگین 
برنامه  ریزی و اجرای اقدامات پیش بینی شده برای فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه انرژی برق را بر عهده داشتند و آنچه در این بخش عنوان می شود، قسمت کوچکی است از 

این اقدامات که با توجه به همگونی اقدامات در تمام شهرستان ها به شاخص ترین اقدامات اشاره می شود.

*مدیر برق استهبان:

اکنون بهترین فرصت براي نهادینه کردن فرهنگ مصرف است
مدیر برق شهرستان استهبان گفت : با توجه به مشکالت بوجود آمده ناشي از خشکسالي و لزوم مصرف بهینه انرژي برق هم اینک بهترین فرصت براي نهادینه کردن فرهنگ مصرف در 
میان آحاد جامعه است. وحید قاضي پور افزود: اعمال خاموشي در 50 درصد از روشنایي معابر ، رایزني با شرکت سیمان براي انتقال شیفتهاي کاري یک و دو به شیفت سوم و استفاده 

از ژنراتور اضطراري در زمان اوج مصرف، توزیع اطالعیه هایي همراه با قبوض برق و تالش در جهت فرهنگ سازي از جمله اقدامات انجام شده در راستاي مدیریت مصرف بوده است.

*مـدیر بـرق شهـرستان فیروزآباد:
مدیـریت مصـرف برق در بخش های پرمصـرف اولویت 

اصلی بود

مصرف  مدیریت  فیروزآباد  شهـرستـان  بـرق  مدیـر 
در  کاری  اولویت  اولین  را  پرمصرف  های  بخش  در  برق 
برگزار  با  راستا  این  در  گفت:  و  دانسـت  شهرستــان  آن 
های  روش  اعمال  در  راهکارهایی سعی  تدوین  و  جلسات 
مدیریت مصرف داشتیم.محمد ربیعي اقدامات انجام شده 
دستورالعمل  ارسال  کرد:  اضافه  و  خواند  آمیز  موفقیت  را 
مدیریت مصرف ، تهیه اطالعیه ها و آگهي هایي در خصوص 
همراه  برق،  انرژي  مصرف  کاهش  راهکارهاي  و  ها  روش 
و  ائمه جمعه  به  پیشنهاد  ارائه  امور صنفي،  کردن مجمع 
جماعت برای اختصاص بخشی از خطبه ها و سخنرانی ها 
به موضوع انرژی برق و لزوم مدیریت آن، بخشی از اقدامات 

انجام شده در فیروزآباد بوده است.

*مدیر برق شهرستان خرمبید :

با آمادگي به استقبال زمستان مي رویم
مدیر برق شهرستان خرمبید گفت : براي فصل سرما با اندیشیدن تدابیري سعي کرده ایم از هر جهت آمادگي الزم را داشته باشیم.

خرم طاووسي افزود: در این راستا لوازم و ابزار مورد نیاز را از نظر فني بررسي کرده و از سالمت تجهیزات اطمینان حاصل شده است.
طاووسي با بیان اینکه لباس و تجهیزات الزم براي پرسنل پیش بیني شده است، گفت: وضعیت پست سیار 315 با تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعیف واحد فني بررسي شده است.

مدیر برق شهرستان خرمبید همچنین گفت: به پیمانکاران نیز در خصوص لزوم آمادگي نیروهاي تحت امر توصیه هاي الزم شده و عالوه بر آن لیستي از این نیروها تهیه شده است تا 
در مواقع لزوم دسترسي به افراد امکان پذیر باشد.

  *فرماندار شهرستان المرد:
بخشي از کاهش مشکالت مردم مرهون تالش کارکنان اداره برق است

روزي  شبانه  تالش  گفت:  المرد  شهرستان  فرماندار 
مدیریت و کارکنان برق این شهرستان موجب کاهش و 

به حداقل رسیدن مشکالت مردم شده است.
فرماندار المرد  این شهرستان  اداري  در جلسه شوراي 
رشد  زمینه  خاتمي  مهندس  مطلوب  مدیریت  افزود: 
اداره برق شهرستان المرد را فراهم کرده است  و تعالي 
مدیر برق شهرستان المرد نیز با اشاره به کاهش تولید 
انرژي برق به دلیل خشکسالي گفت: اگر ادارات دولتي 
میزان  به  قادر هستیم  باشند  داشته  مطلوبي  همکاري 
اسماعیل  کنیم.  جویي  برق صرفه  مصرف  در  مناسبي 
خاتمي با اشاره به برنامه ریزي جهت انجام بازرسي از 

ادارات دولتي، افزود: صرفه جویي به معناي درست مصرف کردن و جلوگیري از اسراف است نه کم مصرف کردن.

*مدیر برق شهرستان فسا خاطرنشان کرد:

تالش برای کاهش مصرف انرژی برق در بخش کشاورزی 
مدیر برق شهرستان فسا با بیان اینکه مشترکین بخش کشاورزي بیش از 70 درصد برق توزیع شده در این شهرستان را مصرف مي کنند، گفت: عمده تالش های برنامه ریزی و اجرا شده 
در این شهرستان معطوف به بخش کشاورزی بود.مصطفي جمالي فرد افزود: هماهنگی با مدیران بخش کشاورزی، تالش برای توسعه همکاری بخش دولتی با کمک فرمانداری، همکاری 
نهاد نماز جمعه و توجه به فرهنگ سازی از طریق تریبون نماز جمعه و اختصاص بخشی از خطبه های نماز به این موضوع، توصیه به کسبه برای رعایت الگوهای مصرف و کاهش زمان 
کار در ساعات شب، هماهنگی و رایزنی با بخش صنعت و متولیان آن برای ارائه توصیه های الزم و پیگیری برای اعمال این توصیه ها در صدر برنامه های اجرا شده در این شهرستان قرار 
داشته است.الزم به ذکر است که تمامی شهرستان های استان با توجه به مصوبات کمیته مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان فارس و دستورالعمل های صادر شده، اقدامات موثری را 

در این راستا برنامه ریزی و اجرا کردند که با توجه به اینکه اهم این موضوعات به عنوان نمونه در دیگر شهرستان ها ذکر شد، برای جلوگیری از تکرار از ذکر همه موارد خودداری شد.

امر به معروف و امام حسین )ع(
ما بايد با طاغوت ها مبارزه كنيم ، زير پا و سم اسب برويم ولي زير بار زور نرويم . سر به نيزه دهيم ولي در برابر ظلم سر خم نكنيم و نبايد تصّور كنيم كه آثار امر به معروف و نهي از منكر فوري است ، زيرا 

گاهي آثار يك كالم يا قيام و حركت ، بعد از سال ها جلوه مي كند.
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*مدیر برق شهرستان استهبان :
افت ولتـاژ بـرق در شهرستـان استهبـان تا پایان سال مرتفع  مي شود

مدیر اداره برق شهرستان استهبان گفت : تا پایان امسال و با توجه به حساسیت شرکت توزیع نیروي برق استان فارس در خصوص ارائه خدمات شایسته به مردم ، افت ولتاژ در شهرستان 
استهبان کامال مرتفع خواهد شد. سعید قاضي پور افزود: دو دستگاه اتوبوستر )تقویت ولتاژ( به این اداره تخصیص داده شده است که با در مدار قرار گرفتن این دو دستگاه افت ولتاژ 
روستاهاي منطقه خیر و رونیز سفلي مرتفع خواهد شد.وي با بیان اینکه این دو دستگاه تنظیم کننده ولتاژ با پیگیري هاي فراوان به این مدیریت اختصاص داده شده است ، گفت : دو 
دستگاه اتوبوسترمزبور در خطوط فشار متوسط تغذیه کننده مناطق فوق نصب شده است.قاضي پور همچنین گفت : براي افت ولتاژها ي محله اي در روستاهاي مذکور برنامه سرویس 
و تعمیرات و اصالح شبکه از اردیبهشت سال جاري آغاز شده و همچنان در حال انجام است که تا پایان سال به اتمام مي رسد.وي در خصوص افت ولتاژ در منطقه ایج استهبان گفت : 
با احداث 18 کیلومتر شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت که در سال 86 به بهره برداري رسید ، افت ولتاژ شهر ایج مرتفع شد و هم اینک احداث 9 دستگاه پست هوایي 20 کیلو ولت 

در مناطق مختلف شهرستان جهت تقویت برق در دست اقدام است.

*مدیر برق شهرستان نی ریز:

اجرای برنامه های کاهش تلفات اولویت اصلی است
مدیر برق شهرستان نی ریز گفت: اجرای برنامه های کاهش تلفات جزو اصلی ترین برنامه های این مدیریت است که براساس سیاست های کالن دولت و شرکت توزیع اجرایی می شود.           

هادی شمس افزود: ساالنه حجم عظیمی از منابع انرژی در کشور و به تبع آن در 
استان فارس به دالیل مختلف تلف شده و از دسترس خارج می شود.

از  این حجم  به کاهش  تلفات معطوف  برنامه های کاهش  ادامه داد: هدف  شمس 
و  کارشناسانه  و  دقیق  ریزی  برنامه  نیازمند  آن  برای حصول  که  است  برق  انرژی 

منطبق با شرایط و نیازهای هر بخش هستیم.
مدیر برق شهرستان نی ریز افزود: در این راستا باید همه بخش ها و گروه های مختلف 
مشترکین برق به دنبال کاهش تلفات باشند.این مقام مسئول با یادآوری اینکه رسیدن 
همکاری  وجود  گفت:  کنیم،  می  دنبال  زمینه  این  در  را  تلفات  قبول  قابل  به حد 
و هماهنگی بین و درون بخشی برای رسیدن به این شاخص یک نیاز ضروری است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مانور ثامن االئمه 4 در 
شهرستان نی ریز اشاره و اضافه کرد: این مانور که در ابتدای دهه دوم دی ماه در 
نی ریز برگزار شد، مشخص کردن نقاط قوت و ضعف نیروهای عملیاتی و تمرین 
و آشنایی نیروهای امدادی و کمک کننده در بخش ها و با مسئولیت های مختلف 
را به عنوان هدف اصلی دنبال می کرد.شمس ادامه داد: مدیریت برق نی ریز نیز با 
تعداد نه نفر از پرسنل و دو دستگاه خودرو سبک و یک دستگاه جرثقیل در این مانور 
شرکت کرد و موفق شد تا به وظایف تعیین و ابالغ شده به موقع و با موفقیت عمل 

کند.مدیر برق شهرستان نی ریز شناسایی محل های آسیب دیده شبکه برای اتصال مجدد برق، رفع خطرات ناشی از آسیب دیدگی شبکه، بازسازی شبکه و برقدار کردن منطقه را از 
جمله وظایف محوله به این مدیریت اعالم و خاطرنشان کرد: خوشبختانه این وظایف در مدت زمان تعیین شده از سوی نیروهای شرکت کننده در عملیات انجام شد.

به واسطه ارائه پیشنهاد به کمیته نظام مشارکت؛     
پنج نفـر از همکـاران تشـویــق شدند

پنج تن از همکاران بخش ها و واحدهای مختلف شرکت توزیع برق استان فارس به واسطه ارائه پیشنهاداتی در زمینه های مختلف از سوی کمیته نظام مشارکت شایسته تشویق شناخته شدند.
پایان  پاداش  ارائه پیشنهاد اصالح روش پرداخت  بابت  را  انوار  اخیر رضا  نظام مشارکت شرکت طی جلسات  اعضای کمیته  فارس  استان  برق  توزیع  به گزارش روابط عمومی شرکت 

خدمت)سنوات( شایسته دریافت یک میلیون ریال و اکبر رضایی را بابت ارائه پیشنهاد نصب دستگاه تصفیه آب شایسته دریافت دویست هزار ریال در قالب پاداش شناخت.
براساس این گزارش همچنین حکمت عباسی به واسطه ارائه پیشنهاد نصب تایمر جهت چراغ و فن سرویس های بهداشتی، نازلی خداوردی بابت ارائه پیشنهاد ثبت نامه ها در بایگانی و 
افسان بابادی به دلیل ارائه پیشنهاد مودم کردن آمار فروش انشعاب و لوازم اندازه گیری از سوی مدیریت ها، به ترتیب شایسته دریافت دویست هزار، دویست هزار و هفتصد هزار ریال 

پاداش نقدی شناخته شدند.
کمیته نظام مشارکت در راستای ارج نهادن به مشارکت تمامی کارکنان و ایجاد بستر و زمینه شکوفایی استعدادها، نوآوری و خالقیت در شرکت توزیع برق استان فارس راه اندازی شده 
و تا کنون با برگزاری قریب به هشتاد جلسه، پیشنهادهای ارائه شده از سوی همکاران مختلف را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش بسیاری از اقدامات انجام شده در سطح 

شرکت و نوآوری ها اعمال شده در بخش های مختلف، با استفاده از پیشنهادهای ارائه شده از سوی همکاران در دستور کار قرار گرفته است.

جلوه هاي قرآن در کربال
قرآن بارها مي فرمايد: به منطق و حق ّ فكر كنيد، نه به تعداد نفرات و تعبيراتي از قبيل : )اكثرهم ال يعملون ( ، )اكثرهم فاسقون (  ، )اكثرهم كاذبون ( را به كار برده است .قرآن مي فرمايد: هر گامي و كالمي 

بايد بر اساس بصيرت باشد )ادعوا الي الّل علي بصيره ا نا و من اتّبعي ( در امام حسين )ع( و حضرت ابوالفضل و اصحاب : روز عاشورا ده سخنراني كوتاه براي موعظه و ارشاد مردم داشتند. قرآن ، از ايثارگران 
تجليل مي كند; )و يؤثرون علي انفسهم (  ، در كربال جلوه هاي بسياري از ايثار به چشم مي خورد كه نمونه ي بارز آن ايثار حضرت ابوالفضل العباس )ع( است . قرآن به عفو كردن و پذيرش عذر مردم سفارش مي كند 

كه نمونه ي بارز آن در كربال عفو و بخشش حّربن يزيد رياحي است .قرآن مي فرمايد: )و العاقبه للمتّقين ( )102( و )و العاقبه للتقوي ( )103( در كربال نام نيكي از دهها هزار جنايتكار نيست ، امّا نام 72 تن سرباز 
امام حسين )ع( همچنان زنده است .
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کمیته بحران شرکت توزیع برق استان فارس تشکیل شد

با هدف برنامه ریزی و مواجهه با بحران های احتمالی، ستاد مدیریت بحران در شرکت توزیع برق استان 
فارس تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان فارس، پس از تشکیل این ستاد اعضای آن مشخص و  
با احکام جداگانه ای مسئولیت های هر یک از اعضا تعیین شد.

بر اساس این احکام که به امضای اصغر حدادی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس رسیده است، 
و  عضو  عنوان  به  کیانی  جلیل  بحران،  مدیریت  ستاد  اول  جانشین  و  عضو  عنوان  به  دوامی  محمدعلی 
و  ابراهیم حاتمی عضو  و مسئول پشتیبانی،  و جانشین سوم  باقری عضو  احمدرضا  جانشین دوم ستاد، 
مسئول منابع انسانی و آموزش، غالم رضا حکیم آرا عضو کارگروه تخصصی، جهانگیر رفیعی عضو کارگروه 
تخصصی، محمدرضا رضایی نیا عضو و رئیس گروه حفاظت از منطقه آسیب دیده، سید عبدالعظیم انواری 
عضو و دبیر ستاد و مدیران برق شهرستان ها و روسای واحدهای برق به عنوان اعضای کارگروه تخصصی 

ستاد مدیریت بحران این شرکت منصوب شده اند.
همچنین فرشید فتوت نیز به عنوان عضو و سخنگوی ستاد مدیریت بحران شرکت توزیع برق استان فارس 

منصوب شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس گفت: با انعقاد و مبادله موافقت نامه در سطح شرکت توانیر، عملیات پیک زدایي از مصرف انرژي برق در سراسر این استان اجرایي خواهد شد.
مهندس اصغر حدادي افزود: کاهش پیک بار در شبکه با توجه به بخش هاي تاثیرگذار و میزان تاثیر هر بخش بر آن، فصل بندي شده و طي مراحلي اجرا مي  شود.

مهندس حدادي در خصوص سرفصل هاي اجرایي این موافقت   نامه گفت: در حوزه روشنایي معابر درصد مصرف انرژي برق از 3 درصد کنوني باید به یک درصد کاهش پیدا کند، براي 
حصول به این هدف خاموش کردن یک درمیان چراغ ها و جایگزیني المپ های کم  مصرف به جاي المپ هاي معمولي کفایت مي کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس با اشاره به اینکه پیش از این 100 هزار شعله المپ کم مصرف بین مدیریت هاي برق در شهرستان ها توزیع شده و به زودي نیز کار توزیع 800 
هزار شعله المپ آغاز مي شود، گفت: توزیع این المپ ها باید با سرعت انجام شده و به دست مشترکان رسانده شود.وي با اشاره به روشنایي معابري که در طول روز روشن مي ماند، تاکید 
کرد: این موضوع با توجه به تاثیر نامطلوب رواني بر مردم، باید با جدیت پیگیري و در صورت مشاهده رفع شود.مهندس حدادي اولویت هاي مصرف برق در ادارات دولتي و موضوع روشنایي 
پارک ها و میادین را به عنوان دوسرفصل بعدي عنوان و خاطرنشان کرد: در موضوع ادارات دولتي باید کنترل و نظارت را بیشتر و در خصوص روشنایي پارک ها و میادین با شهرداري ها به 

تعاملي مناسب دست پیدا کنیم.
وي مجامع امور صنفي را به عنوان یکی از گروه های مشترکین پر مصرف و اولویت بعدي برنامه های مدیریت مصرف در هر شهرستان دانست و تصریح کرد: باید به مشترکان پرمصرف 
تذکر جدي داده و در صورت عدم همکاري از طریق مراجع قانوني، شرکت نیز در تامین امکانات مالي و پشتیباني نهایت تالش خود را معطوف به این موضوع خواهدکرد، البته باید با توجه 
به وزن هر صنف در این خصوص اقدام شود.مهندس حدادي سرفصل بعدي را تست لوازم اندازه گیري اعالم و اضافه کرد: در این بخش باید در سه فاز کنترل و نظارت را بر اساس میزان 
مصرف از بیشترین به کمترین و با توجه به نیروهاي محلي موجود اعم از پرسنل شرکت یا پیمانکاري در هر مدیریت با برنامه ریزي دقیق انجام داد و در حین کار به اصالح عیوب این 

دستگاه ها و صدور صورت حساب برق مصرفی پرداخت.

در پي مبادله موافقت نامه؛
عملیات پیک  زدایي در توزیع برق فارس اجرایي مي شود

جلوه هاي قرآن در کربال
قرآن مي فرمايد: اي پيامبر! ما نامت را بلند داشتيم ; )و رفعنا لك ذكرك ( ، در كربال نام حسين )ع( براي هميشه بلند آوازه ماند. قرآن مي فرمايد: )امرت الن اكون اّول المسلمين ( يعني رهبر بايد پيشگام باشد و 

در كربال امام حسين )ع( فرزندش علي اكبر )ع( را قبل از جوانان بني هاشمي به ميدان نبرد فرستاد. قرآن مي فرمايد: )فاستقم كما امرت و من تاب معك ( اي پيامبر! تو و يارانت استقامت بورزيد، در كربال بهترين 
جلوه هاي استقامت را در امام حسين و يارانش  مي بينيم . قرآن به جاي نام بردن از افراد، مالك ها و معيارها را بيان مي كند. مثال مي فرمايد: موالي شما كسي است كه در ركوع نمازش انگشتر خود را به فقير داد و 

در يك لحظه بين نماز و زكات را جمع كرد، و اين مردمند كه بايد جستجو كرده مصداق آيه را پيدا كنند، در كربال امام حسين )ع( نفرمود: من با يزيد بيعت نمي كنم ، بلكه فرمود: )مثلي اليبايع مثله ( يعني خط ستيز 
حق ّ و باطل در طول تاريخ بوده ، هست و خواهد بود.

شهرستان  از  بخشي  ولتاژ  افت  مشکل 
اقلید مرتفع شده است

مدیر برق شهرستان اقلید گفت : با انجام اقداماتي طي شش 
اقلید ،  ماه اول امسال ، مشکل افت ولتاژ در بخشي از شهر 
خط احمد آباد ، شهر دژکرد )چرکش( و خط چشمه رعنا ، 

مرتفع شده است .

 محمد رضا کریمي تصریح کرد : اجراي این اقدامات بیش از 
دو میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

کریمي با تصریح اینکه با اجراي این اقدامات مشکل افت ولتاژ 
مرتفع  کشاورزي  و  خانگي  مشترک  چهارصد  هزارو  از  بیش 
شده است ، خاطر نشان کرد : نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 
200 کیلو ولت آمپر در مرکز ثقل بار در خیابان طالقاني اقلید 
عالوه بر رفع مشکل افت ولتاژ 100 مشترک خانگي در شهر 
نیز  را  شده   کامل  آنها  ظرفیت  که  هایي  ترانس  بار   ، اقلید 

کاهش داده است.
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کسـب عنـوان سـوم رقابت های دو و میـدانی شرکتهای تابعه توانیر 
تیم دو و میدانی شرکت توزیع نیروي برق استان فارس موفق شد عنوان دوم رقابت  دو و میدانی را که بین شرکت های تابعه توانیر در سطح استان فارس برگزار شد، از آن خود کند.مسئول ورزش 
شرکت توزیع برق استان فارس در این خصوص گفت: این رقابت ها در پنج رده سني زیر 15 سال ، 16 تا 25 ،زیر 30 سال ، 31 تا 40 و 41 سال و باالتر به میزباني شرکت توزیع برق استان فارس 
برگزار شد.بهنام زارع افزود: در این دوره ورزشکاران چهارتیم شرکت کننده از شرکت هاي آبفا روستایي ، آبفا شیراز، شرکت تولید  برق فارس  وشرکت توزیع نیروي برق استان فارس در دو رشته 
دو 800 متر و 100 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند. مسئول ورزش شرکت توزیع برق استان فارس با اشاره به اینکه این رقابت ها با حضور کارکنان مرد و فرزندان پسر کارکنان شرکت هاي مزبور 
برگزار شد ، گفت: در قسمت انفرادي نیز ، وحید نجفي  در رشته 800 متر و صد  متر مقام اول ، محسن نجفي در صد مترمقام پنجم ، امان اله بهمني پور در 800 متر  و 100 متر مقام اول ، علي 
رضا سروش در رشته 100 متر مقام پنجم ، غالمعلي کریمي در 800 متر مقام ششم ، حسین حیاتي در 100 متر مقام دوم ، محسن حاجي زاده در 800 متر مقام ششم و کامران گنجعلي در 100 

متر مقام چهارم را کسب کردند.

افتخارآفرینی  بانوان ورزشکار 
شرکت توزیع برق فارس 

بانـوان ورزشـکار شــرکت توزیـع  بــرق استان فــارس در         
رقابت های شطرنج و دارت شهرستان شیراز افتخار آفریدند.

تیم شطرنج بانوان این شرکت در این دوره از رقابت ها موفق 
شد عنوان دوم و تیم دارت بانوان موفق شد عنوان سوم را 
کسب کند.  اعضای تیم شطرنج خانم ها شهین توتونچی، 
فاطمه زارع، مژده عباسی و اعضای تیم دارت خانم ها اعظم 
ابراهیمی، معصومه رضایی ، طاهره یزدانی و معصومه بردبار 

بودند.

مسابقات فوتبال ویژه دهه مبارک فجر در شرکت توزیع برق استان فارس

مسئول ورزش شرکت توزیع برق استان فارس گفت: مسابقات فوتسال ویژه دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با حضور 
تیم های مختلف از کارکنان این شرکت آغاز شده است.

بهنام زارع افزود: این مسابقات به صورت دوره ای و با حضور شش تیم در سطح شرکت توزیع استان در محل ورزشگاه 
فجر برگزار می شود.

اداری،  امور  تیم های  برگزار می شود، خاطرنشان کرد:  این شرکت  این مسابقات همه ساله در  اینکه  بیان  با  زارع 
بازرگانی، طرح و برنامه، بهره برداری، مالی و حوزه مدیریت عامل و خدمات مشترکین در این دوره از مسابقات شرکت 

کرده اند.
مسئول ورزش شرکت توزیع برق استان فارس ادامه داد: به مناسبت ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمی مسابقاتی 
نیز در سطح مدیریت های برق هر شهرستان در مدیریت های نوزده گانه تحت پوشش شرکت برنامه ریزی شده و 

برگزار می شود.
زارع با تصریح اینکه نگاه مدیران شرکت توزیع برق استان فارس به ورزش نگاهی کالن و شایسته است، گفت: همین 
نگاه زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز و ایجاد انگیزه میان کارکنان برای اجرای برنامه های ورزشی و مسابقات در رشته های 

مختلف شده است.
از  اعم  ورزشی  مختلف  مسابقات  گذشته  های  ماه  طول  در  گفت:  فارس  استان  برق  توزیع  شرکت  ورزش  مسئول 
راهپیمایی خانوادگی، مسابقات دو و میدانی، شطرنج، دارت و فوتبال در سطوح داخلی، استانی و فرااستانی برگزار 

شده است.

 بازرسي از ادارات دولتي با هدف مدیریت مصرف
یکی از تصمیمات کمیته مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان فارس، برنامه ریزی و اجرای بازرسي از ادارات دولتي بود که در سطح شهرستان های تابعه اجرا شده است.

براساس این دستورالعمل، مدیریت برق شهرستان هاي استان فارس ملزم شدند ضمن سرکشي به ادارات دولتي، نسبت به تذکر در خصوص مصرف بي رویه انرژي برق تذکرات الزم را به 
مدیران این ادارات ابالغ کنند.

این مصوبه با توجه به حجم مصرف انرژي برق در ادارات دولتي به تصویب کمیته مزبور رسیده است.

امر به معروف و امام حسين )ع(
امر به معروف و نهي از منكر وظيفه ي تمام انبيا در طول تاريخ است . )لقد بعثنا في كل امّه رسوال ان اعبدوا الّل و اجتنبوا الطاغوت ( .امام حسين )ع( درباره ي علّت قيام خود فرمودند: مگر نمي بينيد كه به حق ّ عمل 
نمي شود و از باطل جلوگيري نمي شود. من بنا دارم )هر چند با شهادت و ريختن خونم باشد( امر به معروف و نهي از منكر كنم . ))انّي اريد أن آمر بالمعروف ...((.آري ، امر به معروف و نهي از منكر مراحلي دارد 

كه در بعضي مراحل بايد تا شهادت پيش رفت . چنانكه خون هاي مقّدسي در راه آن ريخته شده است . )و يقتلون الذين ياؤمرون بالقسط( .توجيهات نابجا بعضي براي سكوت خود توجيهاتي دارند و كلماتي را مي گويند از 
قبيل :. كار از كار گذشته است . با يك گل بهار نمي شود. ما و او را در يك قبر نمي گذارند. عيسي به دين خود، موسي به دين خود. ديگران هستند، به ما چه ربطي دارد. در زندگي شخصي افراد دخالت ممنوع است . 
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