
مدير عامل شركت توزيع برق استان فارس 
ــبختانه با لطف و عنايت خداوند  گفت: خوش
ــنل در  ــى خوب پرس ــكارى و همراه و هم
ادارات برق شهرستان هاي استان، در بيشتر 
بخش ها جلوتر از برنامه هاى پيش بينى شده 

حركت كرديم.
ــدادى در جمع خبرنگاران  مهندس اصغر ح
ــركت توزيع نيروى برق در  افزود: وظايف ش
ــروش انرژى  ــعاب، ف حوزه هاى فروش انش
ــده  ــن برق مطمئن و پايدار تعريف ش و تامي

است.
ــعاب  ــرد: در حوزه فروش انش وي اضافه ك
برق برنامه ريزى براى واگذارى بيست و پنج 
هزار انشعاب انجام شده بود كه خوشبختانه 
ــعاب واگذار شده نشان دهنده 17 درصد  انش

ــده  ــبت برنامه پيش بيني ش افزايش به نس
است. 

ــان كرد: افزايش  ــدس حدادى خاطرنش مهن
ــعاب هاي فروخته شده با توجه به تاكيد  انش
ــعاب به  وزارت نيرو در خصوص فروش انش
تمامى متقاضيان و جمع آورى برق هاى غير 
ــده است و برق  ــاماندهى و اجرا ش مجاز س
مورد نياز اين مشتركين نيز از محل كاهش 
تلفات برق كه به واسطه جمع آورى برق هاى 
ــر مجاز و مديريت مصرف حاصل خواهد  غي

شد، تامين مى شود.
ــركت توزيع نيروى  ــس هيئت مديره ش رئي
ــتان فارس با بيان اين كه بر اساس  برق اس
ــبكه  برنامه ايجاد و اصالح 350 كيلومتر ش
ــركت قرار  ــتور كار اين ش توزيع برق در دس
ــت، ادامه داد: خوشبختانه با تالش هاي  داش
ــعه يا  ــده حدود 600 كيلومتر توس انجام ش
ــطح استان  ــبكه هاي توزيع در س اصالح ش

انجام شده است.
ــتفاده  ــح كرد: اس ــدادي تصري ــدس ح مهن
غيرمجاز و غيرقانوني از برق و عدم قرائت و 
احتساب برق عبور كرده از كنتور مشتركين 
ــات انرژي برق  ــده و معمول تلف داليل عم
ــبكه هاي توزيع مي باشد، براين اساس  در ش
يكي از اقدامات انجام شده در كاهش تلفات 
ــي، آزمايش و اصالح كنتور مشتركين  بررس

بود كه اجرايي شد.
ــركت توزيع  وي با تاكيد بر اين نكته كه ش
ــك جلوتر از  ــم  اين ــارس ه ــتان ف برق اس

ــده حركت مي كند،  پيش بيني هاي انجام ش
ــاي  ــاي كنتوره ــنجش خط ــا س ــت: ب گف
ــتركين و مشخص كردن علت بروز اين  مش
ــاب هاى اصالحى صادر  خطاها، صورت  حس
ــتركين  ــده و براي پرداخت در اختيار مش ش

مورد نظر قرار گرفته است.  
ــادآوري اين كه  ــا ي ــئول ب ــام مس ــن مق اي
كاهش شش درصدي تلفات انرژي برق در 
شبكه هاي توزيع استان فارس يكي ديگر از 
برنامه ها و اولويت هاي اين شركت در طول 
ــال  87 محسوب مي شد، ادامه داد: اجراي  س
ــطح  ــق برنامه هاي كاهش تلفات در س موف
شهرستان هاي استان اين اميدواري را ايجاد 
كرده است كه تا  پايان امسال ميزان كاهش 
ــش درصد  ــات انرژي برق به بيش از ش تلف
ــطح ده درصدي مورد انتظار  ــيده و به س رس

وزارت نيرو نزديك شود.
ــش تلفات  ــت: كاه ــدادى گف ــدس ح مهن
زمينه ساز محاسبه و پيش بيني ميزان واقعي 
ــتركين و فراهم  ــورد نياز مش انرژي برق م
ــدن امكان برنامه ريزي دقيق براي تامين  ش
ــاد تعادل بين  ــزان و در نهايت ايج ــن مي اي

ميزان توليد و مصرف برق خواهد شد.
وى با بيان اين كه بهاي برق در كنتورهاي 
ــه بازه زماني  ــاس س ــه زمانه براس جديد س
ــاب  ــبه و منجر به صدور صورت حس محاس
ــه بازه زماني شامل بازه  ــود، گفت: س مي ش
ــا زمان  ــاعت 7 صبح ت ــه از س ــي ك معمول
ــا پرمصرف  ــازه پيك بار ي ــروب آفتاب، ب غ

ــاعت 22 و بازه  ــاب تا س ــه از غروب آفت ك
ــاعت 22 تا صبح روز  ــرف كه از س كم مص
ــاي جديد مالك  ــد در كنتوره ــد مي باش بع
ــبه قرار گرفته است. مهندس حدادي  محاس
با تاكيد براينكه استفاده از اين كنتورها منافع 
مشتركين و شركت توزيع را تامين مي كند، 
گفت: استفاده از اين كنتورها به مشترك اين 
ــاس نياز، مصرف  امكان را مي دهد كه براس
ــه ريزي كرده و از تخفيف هاي  خود را برنام

در نظر گرفته شده استفاده كند.
ــيوه  ــئول ادامه داد: در اين ش اين مقام مس
مشتركين خانگي ساكن در مناطق گرمسيري 
كه بيشترين ميزان استفاده از برق را در بازه 
ــد هزينه  ــم مصرف دارن ــوم يعني بازه ك س
كمتري به تناسب تعرفه هاي رايج بابت برق 

مصرفي پرداخت خواهند كرد.
ــتركين نيز قادر  وي  تصريح كرد: ديگر مش
ــم ميزان مصرف انرژى  خواهند بود با تنظي
ــى مختلف، مديريت  ــرق در بازه هاى زمان ب
ــرف و در نتيجه برق  ــر ميزان مص كاملي ب
ــركت توزيع  بهاى پرداختى اعمال كنند و ش
ــرق مطمئن و  ــز در تامين ب ــروي برق ني ني

پايدار موفق تر عمل خواهد كرد.
مدير عامل شركت توزيع برق استان فارس 
در ادامه و در مورد تعهد ايجاد شده براى اين 
ــركت در خصوص كاهش ميزان مصارف  ش
ــاى مختلف، گفت:  غيرضرورى در بخش ه

خوشبختانه با تبليغات موثرى كه 
ادامه در صفحه بعد

مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان فارس:

جلوتر از برنامه هاى پيش بينى شده حركت مى كنيم

مدير عامل شركت توزيع برق 
استان فارس: 

شركت توزيع پيشانى صنعت 
برق در مواجهه با مردم است

***
به ميزباني شركت 

توزيع برق استان فارس
 كارگروه سراسري تدوين 

فعاليت هاي تست و 
كنترل لوازم اندازه گيري 

برگزار شد
***

قدردانى از كارمندان 
نمونه شركت توزيع برق 

استان فارس
***

حضور موفق شركت 
توزيع برق استان فارس 

در پنجمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت

آب و برق

بهار فصل رويش، فصل بيدارى طبيعت و تن 
تكاندن از خستگى خواب زمستانى است، بهار 

فصل زايش است.
فصل  فارس،  و  شيراز  در  خصوصًا  بهار  فصل 
ديگرى است، زايش طبيعت را حس مى كنى، 
بهار در بهار مى شود وقتى كه نازدانه هاى نارنج، 
فضاى شهر را معطر مى كند، روح نوازى مى كند 

بى منت، چشم نوازى مى كند بى هزينه.
خانه  پيشينيان،  سنت  به  ايرانيان  بهار  با  همراه 
دل  از  را  سال  يك  غبار  و  گرد  كرده،  تكانى 
مى زدايند و عطر محبت و دوستى را در فضاى 

سينه جاى گزين كينه مى كنند.
امسال اما سالى ديگر است، سالى كه در كنار 
ستاندن گرد از دل، صفاى باطن و نشاندن عطر 
محبت و دوستى در دل، بايد به ياد آينده نيز بود 
كه  ما  همچون  تا  كاشت  درختى  آنان  براى  و 
در سايه درخت پيشينيان خود لَختى آسايش را 
تجربه كرده و مى كنيم، نسل هاى بعد نيز سايه 

سارى را داشته باشند.
رهبرى  معظم  مقام  فرمايش  به  توجه  با  امسال 
«سال اصالح الگوى مصرف» است، الگويى كه 
از سال قبل همه شما كاركنان خوب و صديق 
شركت توزيع برق استان فارس در جاى جاى 
اين خانه دلربا، براى ايجاد، درك و ترويج آن 
تالشى زايدالوصف از خود نشان داديد و با اين 

تالش «توانستن» را هجى كرديد.
اگر چه آنچه دستاورد ما بود از آن همه تالش، 
هنوز تا رسيدن به سطحى مطلوب كه آرامش و 

آسايش را معنى كننده باشد، فاصله دارد.
تازه،  سرودى  كنيم،  آغاز  نو  از  بايد  امسال 
نغمه اى نو در مسير ايجاد باورى عميق در هم 
استانى هايمان كه بعضى همراهمان بودند و يار 
نظاره گر  تنها  و  نكردند  همراهيمان  برخى  و 

اصالح الگوى مصرف توسط ديگران بودند!
بى ترديد آنچه را كه امسال بايد به عنوان اصل 
با  و  داده  قرار  كار  دستور  در  حركت  اساس  و 
اجرا  و  تبيين  تدوين،  را  برنامه ها  آن  به  توجه 
خواهيم  اهتمام  آن  به  و  دانسته  خوبى  به  كنيم، 
براى  است  تبريكى  هم  سخن  اين  و  داشت 
داشتن  ياد  به  براى  تذكره اى  هم  و  بهار  آمدن 
عهدى پنهانى كه از اولين روز كار در صنعت 
عظيم برق با خود، خدا و مردمان اين مرز و بوم 
بسته و به رنگ اعتماد زينتش داديم و با اعتقاد 

امضايش كرده ايم.
خواهيم  تالش  يكديگر  دست  در  دست  امسال 
به  رسيدن  راه  سر  بر  مانعى  كه  را  آنچه  كرد 
اهداف متعالى شركت به شمار مى رود را يك 
به يك به خوبى شناخته و راه برطرف كردن آنها 
را يافته و با تالش از مقابل خود كنارشان بزنيم 
تا راه براى توسعه، عمران و آبادى هموار باشد.

فرودين،  بهار  روزهاى  آغازين  اين  در  امروز 
دست هاى شما را به گرمى مى فشاريم و براى 
شما آرزوى توفيق، بهروزى و پيروزى مى كنيم. 
به خاطر داشته باشيم كه هر مشكلى را با تعامل 
مرتفع  مى توان  همدلى  و  اتحاد  با  همكارى،  و 

كرد، پس اين همدلى را از امروز بيفزاييم.
بهروز باشيد

واَالبــصــار الُقلوِب  مقلَِّب  يا 
والنَّهار ــلــيــِل  الَّ ُمــَدبِّــِر  ــا  ي
واَالحــوال الــَحــوِل  ُمــَحــوِّل  يا 
الحال اَحسن  الي  حالنا  حوِّل 

مقام معظم رهبرى در پيام نوروز 88 : 

حركت  ســال  امسال، 
مســئولين  و  مــردم 
بــه ســمت «اصــالح 
الگوى مصرف» است.
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بقيه از صفحه اول 
ــد و همراهى  ــاى تجارى و خانگى انجام ش در بخش ه
مناسب مشتركين در اين دو بخش شاهد توسعه استفاده 
از المپ هاى كم مصرف بوديم و بررسي ها نشان مي دهد 

كه اين روند همچنان تداوم دارد.
ــان كرد: خوشبختانه در نقاطى  مهندس حدادى خاطرنش
ــراى بيش از  ــر و المرد با اج ــتان هاى مه مانند شهرس
ــت پروژه، موفق به رفع مشكل افت ولتاژ و تامين  دويس
ــئوالن  برق مطمئن و پايدار و جلب رضايت مردم و مس

شده ايم.
وى اضافه كرد: در مناطقى كه مشكل افت ولتاژ سطح 
وسيع تر و بعضا كل شهرستان را در بر مي گرفت، از جمله 
شهرستان هاى فيروزآباد، عالمرودشت، مشكان از توابع 
ــرمايه گذارى  نى ريز، داراب و كازرون، با همكارى و س
ــت هاى فوق توزيع  ــركت برق منطقه اى فارس پس ش

نصب و راه اندازى و اين مشكل مرتفع شده است. 
ــتان فارس در ادامه  ــركت توزيع برق اس مدير عامل ش
ــانى نيز  ــوزه مديريت منابع انس ــت: در ح ــار داش اظه
ــازمانى و بهبود  ــاى اصالح رفتار س ــا اجراى پروژه ه ب
ــه گونه اى  ــتم مديريت را ب ــان، سيس ــت كاركن وضعي
ــه قابل كنترل و  ــيده و اصالح كرده ايم ك بهبود بخش

اندازه گيرى باشد.
ــركت  ــي از دغدغه هاي مهم ش ــدس حدادي يك مهن
ــاد ارتباط موثر و مفيد  ــتان فارس را ايج توزيع برق اس
ــكل يا بحران  ــتركين خصوصاً در زمان بروز مش با مش
ــن خصوص با طراحى  ــان كرد: در اي اعالم و خاطرنش
ــخگويى  ــتمى  تحت عنوان «مركز پاس و اجراى سيس
ــه دنبال رفع  ــت اضطرارى» ب ــه مراجعين در وضعي ب

دغدغه هاي موجود هستيم.
ــتم تماس  ــتفاده از اين سيس ــا اس ــح داد: ب وي توضي
ــده اى را در خصوص وضعيت  گيرندگان پيام ضبط ش
موجود، اقدامات انجام شده و زمان رفع مشكل دريافت 

ــاس اين اطالعات  ــادر خواهند بود بر اس مى كنند و ق
برنامه ريزى مناسب را انجام دهند.

مهندس حدادى با يادآورى اينكه امروزه بخش اعظمى 
ــان در جوامع مختلف وابسته به  ــت هاى انس از سياس
انرژى برق است، تصريح كرد: سعي شركت توزيع برق 
استان فارس ايجاد زمينه مناسب براي ارائه خدمات با 
ــتركين بوده و هست و طراحي و اجراي  كيفيت به مش

اين سيستم نيز در همين راستا انجام شده است.
مهندس حدادى همچنين از ارتقا كيفى سطح خدمات 
و سيستم هاي مديريتي شركت توزيع برق استان فارس 
ــتانداردهاى وزارت نيرو در سال جارى و  ــاس اس براس
ــخه2000 خبرداد  ــزو 9001، نس ــد گواهينامه اي تمدي
ــه اى الزم براى  ــى بودجه اى و برنام و گفت: پيش بين
ــال 88 انجام شده و اگر مشتركين گرامى امسال نيز  س
ــال گذشته با شركت داشته  همراهي الزم را همانند س
ــند تابستان را با كمترين مشكل پشت سر خواهيم  باش

گذاشت .
ــال 88  وى با تصريح اين كه وزارت نيرو انتظار دارد س
ــال 87 به ميزان ده درصد كاهش  ــه با س نيز در مقايس
ــود، گفت: اقدامات فرهنگى مناسبى  مصرف محقق ش
ــترده تر از سال  ــال جارى همانند و حتي گس را براي س

گذشته پيش بينى كرده ايم.
ــرف را يكى از  ــاء فرهنگ مص ــئول ارتق ــن مقام مس اي
ــت و خاطرنشان  ــازمان متبوع خود دانس اهداف عالى س
ــب مصرف انرژى  ــترش فرهنگ مناس كرد: ايجاد و گس
ــطوح مختلف جامعه با استفاده  ــرى آن در س برق و تس
ــال جارى  ــاني طى س ــيوه هاى مختلف اطالع رس از ش
ــت و  ــتور و اولويت كار قرار خواهد داش همچنان در دس
اميدوار هستيم با همكارى مشتركين به اهداف مورد نظر 

دست پيدا كنيم.
ــركت توزيع برق استان فارس در  رئيس هيئت مديره ش
خصوص فعاليت هاي فرهنگي ساماندهي شده نيز گفت: 

ــك بار و مديريت  ــن فعاليت  ها كه با هدف كاهش پي اي
ــده، شامل بخش ها و  مصرف برق برنامه ريزي و اجرا ش

موضوعات متنوعي است.
ــتان  ــيماي مركز اس وي اضافه كرد: انعقاد قرار داد با س
ــش آگهي و تبليغات تلويزيوني،  فارس براي تهيه و پخ
ــرف در قالب  ــعارهاي مديريت مص ــش ش ــد و پخ تولي
ــار شعارهاي مديريت  زيرنويس تلويزيوني، توليد و انتش
ــراي تبليغات  ــي، طراحي و اج ــد محل ــرف در جراي مص
ــاراتي،  ــي، اجراي فعاليت هاي متنوع و متعدد انتش خيابان
ــگاه هاي مختلف، طراحي و  ــركت در نمايش برپايي و ش
ــري كاريكاتور و اطالع رساني  ــنواره سراس برگزاري جش
گسترده از طريق رسانه هاي مكتوب، تصويري، صوتي و 
الكترونيكي بخشي از فعاليت هاي گسترده انجام شده در 

اين زمينه بوده است.
مهندس حدادي با بيان اين كه برخي از اين فعاليت ها با 
توجه به ضرورت و نياز شركت و جامعه همچنان تداوم 
ــركت توزيع برق استان فارس  دارد، ارتباط رسانه اي ش
ــده و مطلوب ارزيابي و خاطرنشان  را ارتباطي تعريف ش
كرد: براي سال جارى نيز به تناسب، برنامه هاي متعددي 

برنامه ريزي شده كه اجرا مي شود.
ــبكه  اختصاصي  ــتقرار ش ــد: اس وي همچنين يادآور ش
ــراي برنامه هاي  ــدف ارتباط داده اي و اج V.P.N با ه
ــتاد و مديريت هاي  ــه اي به صورت online بين س رايان
تابعه، تهيه برنامه استراتژيك شركت، استفاده از سيستم 
ــه مديريت هاي برق  ــزه نوبت دهي به مراجعين ب مكاني
ــتم مكانيزاسيون شبكه  ــتان ها، پياده سازي سيس شهرس
ــه Arc GIS، تهيه بانك اطالعات  برق در قالب برنام
ــين پروري، بهره برداري از  مديران و استقرار نظام جانش
سيستم آرشيو الكترونيك پرونده مشتركين و پياده سازي 
ــترده  ــي از اقدامات گس ــتم Call Center بخش سيس
ــتقرار و بهبود سيستم هاي  ــتاي اس ــده در راس انجام ش

مكانيزاسيون اداري در طول سال  87 بوده است .

مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان فارس:

جلوتر از برنامه هاى پيش بينى شده حركت مى كنيم
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سارقان تجهيزات برق 
جهرم به زندان
محكوم شدند

مدير برق شهرستان جهرم گفت: دو سارقى 
كه به جرم سرقت تجهيزات برق پيش از اين 
دستگير شده بودند، از سوى مقام قضايى هر 
يك به تحمل يك سال حبس تغزيرى و 35 

ضربه شالق محكوم شدند. 
طى  سارق  دو  اين  گفت:  جالير  حميدرضا 
شده  دستگير  و  شناسايى  گذشته  ماه هاى 
و به اتهامات منتسبه اعتراف و صحنه هاى 
سرق تجهيزات برق را بازسازى كرده بودند. 
جالير ابراز اميدوارى كرد كه با تعامل مطلوب 
بين دستگاه هاى مختلف و اداره برق معضل 
شبكه توزيع كامًال از بين  سرقت تجهيزات 

رفته يا به حداقل ممكن كاهش پيدا كند. 

مجازات حبس و شالق 
براى سارق تجهيزات 

برق در فسا
از  يكى  گفت:  فسا  شهرستان  برق  مدير 
سارقان تجهيزات برق در اين شهرستان كه 
و  ماه  سه  تحمل  به  بود،  شده  دستگير  قبًال 
محكوم  شالق  ضربه  و 15  حبس  روز  يك 

شد. 
كه  اين  يادآورى  با  فرد  جمالى  مصطفى 
سارق مزبور توسط پليس و با همكارى مردم 
دستگير شده بود، افزود: تشديد برخوردهاى 
بين  نزديك  همكارى  و  قانونى  و  قضايى 
زمينه  قضايى  دستگاه  و  پليس  برق،  اداره 

بروز چنين جرايمى را از بين خواهد برد. 

مدير برق شهرستان فيروز آباد:

استفاده از كابل هاي 
خود نگه دار 

از سرقت برق 
جلوگيري مي كند

مدير برق شهرستان فيروزآباد گفت: با هدف 
پيشگيري از استفاده غير مجاز وسرقت برق 
كابل هاي  جايگزين  نگهدار  خود  كابل هاي 

قديمي مي شوند.
تلفات  كاهش  در  را  اقدام  اين  ربيعي  محمد 
انرژي كه به واسطه استفاده غير مجاز از برق 
توسط برخي افراد سود جو و فرصت طلب به 

وجود مي آيد، موثر دانست.
شهرستان  محالت  از  يكى  در  گفت:  ربيعي 
فيروزآباد كه استفاده غير مجاز از برق رواج 
داشت، با طراحي شبكه جديد به صورت كامل 

از كابل هاي خود نگه دار استفاده كرديم.
 76 اقدام  اين  اجراي  پي  در  داد:  ادامه  وي 
با  تا  شدند  ناچار  مجاز  غير  كننده  استفاده 
مراجعه به اداره برق نسبت به خريد انشعاب 

اقدام كنند.

پنجمين جلسه كارگروه تدوين فعاليتهاي تست و كنترل 
ــش تلفات به ميزباني  ــوازم اندازه گيري با نگرش كاه ل

شركت توزيع برق استان فارس تشكيل شد.
ــركت توزيع برق  ــناس نظارت به تلفات شبكه ش كارش
ــت: اين كارگروه با توجه به  ــارس در اين خصوص گف ف

ضرورت كاهش تلفات انرژي برق در شبكه هاي توزيع، 
ــت استان  ــركتهاي توزيع از هش با حضور نمايندگان ش
ــات منظمي را برگزار مي  ــده و جلس ــكيل ش بزرگ تش

كند.
مهندس آزرم افزود: در اين جلسه ضمن پيگيري مباحث 

ــده در جلسات قبلي، در خصوص نحوه بررسي  مطرح ش
فعاليتهاي انجام شده در زمينه تست لوازم اندازه گيري و 
همچنين بازرسي مشتركين ديماندي ولتاژ ثانويه و اوليه 

مباحثي مطرح شد.
ــروه را مثبت  ــات اين كارگ ــزاري جلس ــد برگ وي برآين
ــده  ــي و اضافه كرد: يكي ديگر از مباحث طرح ش ارزياب
در اين جلسه انتخاب پلمپ مناسب جهت دستگاههاي 
ــركت  ــوي ش اندازه گيري بود كه در اين خصوص از س

كنندگان پيشنهادهاي قابل طرحي ارائه شد.
ــنهادات اين كارگروه براي  ــا تصريح اين كه پيش آزرم ب
ــود،  ــه توانير ارائه مي ش ــي ب ــب نهاي ــي و تصوي بررس
خاطرنشان كرد: در اين جلسه نمايندگاني از شركت هاي 
ــتان، خراسان  ــتانهاي آذربايجان غربي، خوزس توزيع اس
ــن  ــتان و همچني ــارس و لرس ــاه، ف ــوي، كرمانش رض
شهرهاي مشهد مقدس، تهران بزرگ و تبريز حضوري 

فعال داشتند.
ــروه تدوين فعاليتهاي  ــه كارگ وي گفت: پنجمين جلس
ــا نگرش كاهش  ــوازم اندازه گيري ب ــت و كنترل ل تس
ــاي 13 و 14 بهمن  ــه مدت دو روز در تاريخه تلفات ب

ماه برگزار شد.  

به ميزباني شركت توزيع برق استان فارس:

كارگروه سراسري تدوين فعاليت هاي تست و كنترل لوازم اندازه گيري برگزار شد

*  در حد امكان از روشن نگه داشتن مداوم كولر در روز پرهيز كنيد و به ويژه سعى كنيد از دور آهسته كولر استفاده كنيد تا فشار كمترى به دستگاه وارد شود. 
* كولرهاى گازى از جمله پرمصرف ترين وسايل خانگى هستند بنابراين در صورتى كه ضرورتى براى استفاده از اين كولرها وجود ندارد در استفاده از آنها خوددارى كنيد. 

* براى جلوگيرى از خروج سرما، اطراف پنجره ها و درها را با نوارهاى درزگيرى عايق بندى كنيد. 
* بهترين درجه حرارت منزل در تابستان بين 18 تا 22 درجه سانتيگراد است . از سرد كردن بيش از حد محل سكونت خود خوددارى كنيم.
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گفت:  فارس  استان  برق  توزيع  شركت  عامل  مدير 
مواجهه  در  برق  صنعت  پيشانى  توزيع  هاى  شركت 

با مردم و ارتباطات مردمى است.
جمع  در  جديد  سال  آغاز  در  حدادى  اصغر  مهندس 
انجام  هاى  تالش  تمام  افزود:  شركت،  اين  كاركنان 
شده در بخش هاى مختلف صنعت برق در عملكرد 

شركت هاى توزيع نمود پيدا مى كند.
وى با تاكيد بر حساسيت دو بخش اتفاقات و مشتركين، 
خاطرنشان كرد: عامه مردم بر اساس برخوردهايى كه 
ها  آن  با  اتفاقات  يا  مشتركين  امور  هاى  بخش  در 
مى شود در مورد صنعت برق و عملكرد اين صنعت 

قضاوت مى كنند.
مردم  اعظم  بخش  اينكه  تصريح  با  حدادى  مهندس 
جامعه ايران از ديدگاه حقوقى به خدمات نگاه مى كنند، 
يادآور شد: دو سوم ويترين صنعت برق مربوط به امور 
مشتركين و يك سوم آن مربوط به اتفاقات است و اگر 
اين دو قسمت كار خود را درست انجام دهند، قضاوت 

عامه در خصوص كل عملكردها مثبت خواهد بود.
مديرعامل شركت توزيع برق استان فارس با تاكيد بر 
لزوم جدى گرفتن اين دو بخش در تمام ادارات برق 
خوشبختانه  كرد:  خاطرنشان  استان،  شهرستان هاى 
بخش  دو  هر  در  فارس  استان  برق  توزيع  شركت 

عملكرد قابل قبول و مطلوبى داشته است.
مهندس حدادى عملكرى شركت توزيع برق استان 
توصيف  چشمگير  مزبور  هاى  بخش  در  را  فارس 
سطح  در  شركت  اين  عملكرد  كرد:  تصريح  و 
موجود  نمونه  بهترين  كشور  در  مشابه  شركت هاى 

است.
راه  سر  بر  موجود  عديده  مشكالت  به  اشاره  با  وى 
اجراى وظايف محوله و ارايه خدمات مناسب، گفت: 
اتفاقات  در  مكانيزه  پاسخگويى  سيستم  اندازى  راه 
ادارات برق شهرستان هاى استان، يك اتفاق مهم 
به شمار مى رود كه ما را به سطح مطلوبى از رضايت 
مردم رسانيده است، اين سيستم مارا قادر به توسعه 

مختلف  سطوح  در  نظارتى  و  كنترلى  هاى  فعاليت 
خواهد كرد.

وى با اشاره به طراحى و اجراى سيستم هاى مكانيزه 
در بخش امور مشتركين، همچنين گفت: اين سيستم 

ها دخالت عامل انسانى را كاهش داده است.
مهندس حدادى در بخش ديگرى از سخنان با اشاره 
به استقالل كامل شركت توزيع برق استان فارس در 
سال 87، اين حركت را سرآغاز تحولى بزرگ و جهشى 
ماندگار در عملكرد اين شركت توصيف و تصريح كرد: 
كارنامه شركت توزيع برق استان فارس از منظرهاى 
مختلف در سالى كه گذشت از نظر مسئوالن در سطوح 

متفاوت كارنامه درخشان و مطلوبى بوده است.
اسالم  اينكه عطر معنويت  به  اشاره  وى همچنين با 
است،  ساخته  معطر  را  زمين  ايران  سراسر  قرآن  و 
گفت: فرهنگ اسالم فرهنگ انسان ساز است و بشر 
سمت  به  قرآن  رهنمودهاى  به  تمسك  با  مى تواند 

تعالى حركت مطمئنى را انجام دهد.

شركت توزيع پيشانى صنعت برق در مواجهه با مردم است

3

از دوكارمند نمونه شركت توزيع برق استان فارس به واسطه تالش بى شائبه در راساى انجام  وظايف محوله و نوآورى 
در عمكرد ها توسط مسئوالن ارشد صنعت برق و شركت توزيع قدردانى شد. 

محمد احمديان مشاور وزير نيرو در امور ايثارگران با ارسال يك لوح تقدير و به نحو شايسته اى از محمدرضا رضايى 
نيا، مدير حراست و امور ايثارگران شركت توزيع برق استان فارس قدردانى كرده است.

مشاور وزير نيرو در لوح تقدير ارسالى خود اهتمام و تالش بى دريغ رضايى نيا در بزرگداشت ايثارگران را ستوده و آن 
را عاملى براى اين تجليل قلمداد كرده است.

بر اساس اين گزارش مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان فارس نيز طى نامه اى از پرويز زارع كارشناس 
حقوقى اين شركت قدردانى و تشكر كرده است. اصغر حدادى در نامه خود تالش وافر نامبرده در دفاع از حقوق 
شركت در ادارات كار شهرستانها و ديوان عدالت ادارى را عامل اصلى تشويق وى دانسته است. همچنين از سوى 

مدير عامل شركت توزيع برق استان فارس پاداش قابل توجهى بابت حسن انجام كار جهت كارشناس حقوقى شركت در نظر گرفته شده است. همچنين طى يك ماهه 
اخير همكاران شركت توزيع برق استان فارس در حوزه ستادى و مديريت هاى شهرستانهاى تابعه به واسطه موفقيت ها و اقدامات مختلف از سوى افراد، ادارات، ارگانها 

و سازمانها مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند. 
رئيس اداره كار و امور اجتماعى شهرستان كازرون از مدير برق اين شهرستان به همراه مربى و سرپرست و بازيكنان تيم فوتسال اين اداره به واسطه حضور در اين دوره 

از مسابقات و كسب عنوان بهترين مربى قدردانى كرد.
همچنين كميته نظام مشاركت از اكبر رضايى به واسطه ارايه پيشنهاد و نصب تصفيه آب با پرداخت 200 هزار ريال پاداش قدردانى كرد.

بر اساس همين گزارش مديريت برق شهرستان خرم بيد نيز طى مراسمى از بازنشستگان اين اداره تجليل و از تالش هاى آنان قدردانى كرده است. 

تشويق و تقدير از همكاران

كوتاه از برق شهرستان هامدير عامل شركت توزيع برق استان فارس :
قطع  و  كازرون  در  فوتسال  مسابقات  برگزاري 
در  شده  انجام  اقدامات  بواناتى  مشتركان  برق 
سطح  در  برق  توزيع  شبكه هاي  تجهيز  توسعه 
شهرستان هاي مختلف اهم رويدادهاي آخرين ماه 

از سال گذشته بود.

شركت تيم مديريت برق كازرون 
در مسابقات فوتسال

مسابقات  در  شركت  با  كازرون  برق  مديريت  تيم 
فوتسال كارگري كه با حضور تيم هاي مختلف اين 
آن  از  را  تيم  بهترين  عنوان  شد  برگزار  شهرستان 

خود كرد.
برگزار كنندگان اين مسابقات كه با حضور 12 تيم 
و به مدت دو هفته در سالن ورزشي دانشگاه آزاد 
كازرون برگزار شد، با اهداء لوح تقدير و جوايز از تيم 

مديريت برق كازرون قدرداني كردند.

خاك برداري، برق  هزار 500 
مشترك بواناتي را قطع كرد

موجب  بوانات   - سوريان  مسير  در  برداري  خاك 
رانش كوه و سقوط شبكه 20 كيلو ولتي و قطع برق 

يك هزار 500 مشترك در شهرستان بوانات شد.
برق  مديريت  حادثه،  اين  گزارش  و  وقوع  از  پس 
ظرف  الزم  تجهيزات  و  امكانات  بسيج  با  بوانات 
مدت 24 ساعت از وقوع حادثه مذكور اشكاالت را 

مرتفع و برق مشتركان را وصل نمود.

حضور موفق برق خرم بيد
در نمايشگاه توانمندى هاى 

شهرستان 
در  شركت  با  خرم بيد  شهرستان  برق  مديريت 
نمايشگاه عرضه توانمندي ها به جلب نظر مسئولين 

و مردم  گرديد.
سازمان ها  تمامى  حضور  با  كه  مزبور  نمايشگاه 
ارتقاء  زمينه  بود  شده  برگزار  مختلف  نهادهاي  و 
آگاهي هاي مردم و مسئوالن و گروه هاي مختلف 
فراهم  برق  مديريت  فعاليت هاي  خصوص  در  را 
كرد. در اين نمايشگاه تجهيزات مدرن شبكه هاى 
توزيع برق و بخشي از توانمندي ها و اقدامات انجام 
شده به شكل نمودار در معرض ديد عالقمندان و 

بازديد كنندگان قرار گرفت.
اطالعات  ارائه  و  مصرف  كم  المپ هاي  توزيع 
سطح  در  مصرف  مديريت  راهكارهاي  زمينه  در 
خانواده ها از جمله ابتكارات مديريت برق خرم بيد 

در نمايشگاه مزبور عنوان شده است.

تجليل از بازنشستگان
برق ممسني 

طي مراسمي از بازنشستگان برق شهرستان ممسني 
قدرداني و تجليل شد.

در  شهرستان  برق  مدير  صميمانه  نشست  اين  در 
جريان مشكالت و مسايل مربوط به بازنشستگان 

قرار گرفت.
در اين جلسه از بازنشستگان درخواست شد كه در 
زمينه ترويج مديريت مصرف در سطح خانواده هاي 
و  نظرات  و  كرده  همكاري  برق  مديريت  با  خود 

پيشنهادات خود را در اين راستا ارائه دهند.

پرويز زارعمحمدرضا رضايى نيا

• انضباط كاري، مهرورزي، دادورزي، معاشرت سازنده، مشاورت، تواضع، وفاي به عهد، خدمتگزاري، مدارا از جمله شيوه هاي مطلوب اخالقي مورد تاكيد اسالم در مديريت سازمان ها محسوب 
مي شود كه جهت تحقق آنها تدوين منشور اخالق و عملي ساختن آن در سازمان ها ضروري است. در اين راستا با ايجاد ضمانتهاي اجرايي و نهادينه كردن رفتار اخالقي در سازمان مي توان 

اخالقيات و اصول اخالقي را در سازمان تقويت كرد كه در صورت تحقق اين امر كاهش تبعيض، بي عدالتي ، نارضايتي، افزايش روحيه سازماني و تعهد كاركنان از يكسو، رشد و تعالي انسانها ، 
بالندگي سازمانها و پيشرفت جامعه را از سوي ديگر موجب خواهد شد.

ــتان  ــركت توزيع برق اس ــرح و برنامه ش ــاون ط مع
ــطح  ــارس گفت:مديريت مصرف انرژي برق در س ف
ــه عنوان يكي از  ــتانهاي مختلف، همچنان ب شهرس
اولويتهاي اين شركت بوده و در دستور كار قرار دارد. 
ــي با بيان اين كه مديران ادارات  مهندس جليل كيان
ــال روش هاي  ــتانهاي مختلف در اعم ــرق شهرس ب
ــب و تاثيرگذار خصوصاَ در مبحث برنامه هاي  مناس
ــرژي برق از  ــدف مديريت مصرف ان فرهنگي، با ه
اختيار عمل الزم برخوردار هستند، ادامه داد: با توجه به 
ضرورت كنترل بار مصرف برق در بخشهاي مختلف 
ــاورزي موضوع مديريت مصرف  خصوصا بخش كش
بايد مد نظر قرار گرفته و هر 15 روز يكبار گزارشي از 
عملكرد مديريتها به ستاد و نهايتاَ گزارش هاي مزبور 

به شركت توانير ارسال مي گردد.
معاون طرح و برنامه شركت توزيع برق استان فارس با 

اشاره به تدوين برنامه هايي با هدف مديريت مصرف 
انرژي برق در بخش هاي مختلف در شهرستان هاي 
ــه، گفت: با توجه به حجم مصرف انرژي برق در  تابع
ــن و به مديرت ها  ــاورزي برنامه اي تدوي بخش كش

اعالم شده است.
ــئول ادامه داد: به عنوان نمونه با هدف  اين مقام مس
كاهش مصرف انرژي برق كشاورزي برنامه برگزاري 
ــاورزي و  ــات مداوم با فرماندار ، مدير جهاد كش جلس
ــتانها به هر  ــاورزان در هر يك از شهرس نماينده كش

يك از مديريتها ارائه شد. 
ــه حتي مكاتبه با  ــي با تاكيد بر اين ك ــدس كيان مهن
كشاورزان طي نامه هايي كه به امضاء فرماندار، مدير 
برق، مدير جهاد كشاورزي يا نماينده كشاورزان، (سه 
ــيده يكي از راهكارهاي توصيه شده است  امضاء) رس
افزود: تهيه ليستي از مشتركان كشاورزي كه مصرف 

آنان بيش از ديماند قدرت خريداري شده بوده و قطع 
ــتركان بر اساس آئين نامه تكميلي  برق اينگونه مش
ــتانها  ــران برق شهرس ــرق نيز از مدي ــاي ب تعرفه ه

خواسته شده است.
وي همچنين مذاكره حضوري با مشتركان كشاورزي 
ــتفاده كرده و شريكي  كه فقط يك نفر از يك چاه اس
ــدارد و تكميل فرم تفاهم نامه براي جلب همكاري  ن
ــي ديگر از  ــرف را يك ــاعتهاي اوج مص ــان در س آن
ــده از مديران برق  ــنهاد خواسته ش راهكارهاي پيش

شهرستانها اعالم كرد.
مهندس كياني تصريح كرد: قطع برق هاي غير مجاز 
و تبديل آنها به انشعابات مجاز ، كه عالوه بر مديريت 
مصرف، كاهش تلفات انرژي را نيز سبب مي شود از 
ــال جاري عنوان كرد كه با جديت  محورهاي مهم س

تمام در دست پيگيري است. 

مهندس كيانى : مديريت مصرف همچنان يكي از اولويت ها است
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مدير روابط عمومي شركت توزيع  نيروي برق استان فارس گفت: اين شركت در پنجمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت آب و برق كه با حضور شركت هاي فعال داخلي در شيراز 

برگزار شد، حضوري موفق داشت .
از غرفه شركت توزيع  فرشيد فتوت افزود: استقبال از اين نمايشگاه تخصصي و خصوصاً 
نيروي برق فارس چشمگير و بي نظير بود به گونه اي كه  رضايت بازديدكنندگان، طراحان 
و برگزاركنندگان اين دوره از نمايشگاه را در بر داشت. فتوت اضافه كرد : شركت توزيع برق 
استان فارس در اين دوره با استفاده از فرصت برگزاري نمايشگاه تخصصي مزبور، اقدام 
به عرضه مكتوب و تصويري توانمندي هاي تخصصي و فني خود در عرصه هاي مختلف 

مديريتي و اجرايي خصوصاً مديريت مصرف و صرفه جويي انرژي برق كرد .
وى ادامه داد: در اين نمايشگاه، توزيع برق فارس با استفاده مطلوب از ابزارهاي اطالع 
رساني، موفق به انتقال مناسب و تاثيرگذار پيام هاي مورد نظر در بخش هاي مديريت 
مصرف انرژي برق ، استفاده گسترده از المپ كم مصرف و انعكاس تاثيرات بهينه سازي 
 : گفت  وي  شد.  جامعه  متفاوت  سطوح  در  زندگي  مختلف  ابعاد  بر  برق  انرژي  مصرف 

برگزاري مسابقه، توزيع بروشور، توزيع هداياي تبليغاتي و پخش فيلم، تيزرهاي مديريت 
از  جامعه،  مختلف  گروههاي  براي  فرهنگي  گسترده  و  متنوع  فعاليتهاي  انجام  و  مصرف 
جمله توانمندي ها و اقدامات عرضه شده از سوي شركت توزيع نيروي برق استان فارس 

در اين نمايشگاه بود.
فتوت خاطر نشان كرد : در اين دوره از نمايشگاه بازديدكنندگان با شيوه محاسبه و صدور 
و  تجاري  كشاورزي،  صنعتي،  خانگي،  مشتركين  براي  مصرفي  برق  هاي  صورتحساب 

عمومي با استفاده از سيستم چاپ صورتحساب آشنا شدند . 
و  دولتي  شركت  زيادي  تعداد  حضور  با  برق  و  آب  صنعت  بين المللي  نمايشگاه  پنجمين 
خصوصي فعال در استانهاي مختلف كشور و به مدت چهار روز در محل نمايشگاههاي 

دائمي استان فارس در شيراز برگزار شد.
شركت توزيع نيروي برق استان فارس هم اينك با داشتن 600 هزار مشترك در بخش هاي 
مختلف و در سطح نوزده شهرستان، از جمله بزرگترين و وسيع ترين شركت هاي توزيع 

در كشور محسوب مي شود. 

حضور موفق
شركت توزيع برق 
استان فارس در 

پنجمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت آب 

و برق

فوايد جايگزينى المپ كم مصرف با المپ رشته اى و المپ مهتابى :
1 - انرژى مصرفى در المپ كم مصرف حدود 20 درصد المپ هاى رشته اى است. 

2 - طول عمر متوسط المپ هاى رشته اى حدود 1000 ساعت و طول عمر المپ هاى كم مصرف 8000 ساعت است . (المپ كم مصرف حدود 8 برابر المپ هاى رشته اى طول عمر دارد)
3 - المپ كم مصرف در مقابل تغييرات ولتاژ برق ورودى حساس نيست (با ولتاژ 70 تا 250، بدون تغيير محسوس در كيفيت نور كار مى كند)
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• انگيزه زمانى به وجود مى آيد كه در كاركنان احساس امنيت و ثبات شغلى، مشاركت و نقش موثر در سازمان و همچنين شادابى و نشاط وجود داشته باشد.
• هرچه فردى كمتر پول به دست آورد، اهميت مقدار حقوقش بيشتر مى شود. هرچه افراد پول بيشتر به دست آورند و بيشتر براى كارى كه انجام مى دهند دلسوزى كنند، اهميت نسبى پول برايشان 

كمتر مى شود و پول جايش را به قوه تشخيص براى نيل به هدف و آزادى عمل مى دهد.
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راهكارهاى در حال انجام 
طراحى و ساخت دستگاه هشدار دهنده قابل نصب روى كاله ايمنى 

طراحى و تهيه دفترچه دستورالعملهاى ايمنى مخصوص همراه كارگران برقكار قابل نصب بر روى كمربند كارگران 

تهيه و توزيع كمربندهاى مخصوص نجات و طناب نجات جهت پيشگيرى از حوادث سقوط 
ارتباط با دانشگاه و تعريف و اجراى پروژه تحقيقاتى تعيين مرحله توسعه يافتگى شركت از جنبه فرهنگ ايمنى جهت ارتقا سطح 

فرهنگ ايمنى پرسنل با همكارى اساتيد دانشگاه 
اعالم و نصب امتياز ايمنى كليه پرسنل شركت و پيمانكاران در تابلو اعالنات و تعيين افراد داراى امتياز باال به عنوان نمونه ايمنى 
از ميان پرسنل و پيمانكاران به صورت دو ماهه و پرداخت پاداش نقدى ايمنى به آنها جهت ايجاد انگيزه و ارتقاى فرهنگ ايمنى 

تذكر كتبى به پيمانكاران خاطى ايمنى و در صورت تكرار لغو قرارداد و صالحيت آنها و ممانعت از به كار گيرى مجدد كارگران غير 
ايمن كار پيمانكاران و ارسال رونوشت به اداره كار محل 

كنترل كمى و كيفى لوازم ايمنى و ابزار كار پيمانكاران و مهارت آنها قبل از تعيين صالحيت و عقد قرارداد 
كنترل و نظارت مستمر لوازم ايمنى كليه گروه هاى اجرايى شركت و پيمانكاران قبل از خروج از اداره و صدور اجازه كار طبق چك ليست 

نظارتهاى سرزده و مستمر از گروه هاى اجرايى شركت و پيمانكاران در حين كار جهت اطمينان از رعايت مقررات و استفاده صحيح 
از ابزار كار و لوازم ايمنى طبق چك ليست و شناسايى و پى گيرى اصالح سريع نقاط مخاطره آميز در شبكه

برگزارى مستمر كالسهاى هفتگى آموزش ايمنى با دعوت از كارشناسان اداره هاى هالل احمر، آتش نشانى، راهنمايى و رانندگى، 
اداره كار و با حضور كليه پرسنل شركت و پيمانكاران 

برگزارى دوره هاى آموزش تخصصى به صورت منطقه اى جهت افزايش آگاهى ايمنى و مهارت پرسنل پيمانكاران قبل از عقد 
قرارداد و شروع به كار 

OHSAS - 18001 : برنامه ريزى و اجراى مراحل استقرار سيستم مديريت ايمنى و بهداشت حرفه اى بر اساس استاندارد و  2007
برگزارى گردهمايى ايمنى سراسرى شركت به صورت ساليانه در ارديبهشت ماه همزمان با روز كارگر و تقدير از كارگران نمونه ايمنى سال 

ساماندهي برق روستاي برنامه ها و عملكرد واحد ايمنى شركت توزيع نيروى برق استان فارس 
خواجه جمالي ني ريز

ــتاي  ــاماندهي برق روس عمليات اجرايي پروژه س
خواجه جمالي از توابع ني ريز در شرق فارس آغاز 
ــد. مدير برق شهرستان ني ريز در اين خصوص  ش
گفت: اعتبار پيش بيني شده براي اجراي اين پروژه 
ــت. محمد هادي  ــر 328 ميليارد تومان اس ــغ ب بال
ــبكه  ــمس افزود : در اين پروژه 20 كيلومتر ش ش
ــبكه   ــي، 2 هزار و 500 متر ش ــار ضعيف هواي فش
فشار متوسط هوايي، 5 دستگاه پست هوايي، 168 
ــتگاه لوازم  ــتگاه چراغ الك پشتي و 780 دس دس

اندازه گيري بازسازي و بهينه سازي خواهد شد. 
ــان كرد: اعتبارات اين پروژه از محل  وى خاطر نش
اعتبارات وزارت نيرو تامين و پرداخت خواهد شد و 
با اجراي آن وضعيت روشنايي معابر و شبكه هاي 
ــار ضعيف ساماندهي و اصالح مي شود. وي با  فش
ــار فاز اجرايي  ــروژه مزبور در چه ــاره اين كه پ اش
ــروژه كاهش  ــود، اضافه كرد: اجراي اين پ مي ش
ــاهد  ــبكه توزيع را ش 30 درصدي تلفات برق از ش

خواهيم بود.
ــاني به شهرك امام  ــمس همچنين از برق رس ش
ــن (ع) خبرداد و گفت: اين اقدام با انجام 900  حس
ــبكه فشار  ــار ضعيف و 150متر ش ــبكه فش متر ش
متوسط و نصب يك دستگاه پست هوايي و ظرف 

مدت كمتر از ده روز اجرا شده است.

مقدمه
بازنشستگي حادثه مهمي در چرخه زندگي فرد است. افراد 
با  مي توانند  كه  باشند  انديشه  اين  پذيرفتن  به  قادر  بايد 
موفقيت و سربلندي به عنوان يك فرد كامل بدون آن 
طوري  به  دهند،  ادامه  زندگي  به  باشند  داشته  شغل  كه 
در  گسترده تري  تصميم گيري  امكان  بازنشستگي  كه 
مورد زندگي شخصي فراهم مي آورد. اگر اين تصميمات 
خوب اتخاذ شود، فرد، سازمان و جامعه در مجموع منتفع 

مي شوند.
بعضي ها بازنشستگي را به عنوان نقش بي نقشي توصيف 
كرده اند. در جامعه اي كه اساس آن بر كار به عنوان يك 
ارزش اخالقي نهاده شده است، حركت از يك نقش فعال 
مولد مشخص در يك روز به نقش بي نقش در روز ديگر 
اين باور را برمي انگيزاند كه بازنشستگي منجر به بيماري 
روحي و جسمي و بعضي وقتها مرگ زودرس مي شود. 
براي بسياري از افراد كار يعني زندگي و بيكاري، مرگ 

در عين زنده بودن است.

عوامل موثر بر تصميم بازنشسته:
استطاعت مالي بعد از بازنشستگي معموًال اولين عاملي 

در  شدن  بازنشسته  براي  تصميم گيري  هنگام  كه  است 
وجود  صورت  در  حتي  حال،  اين  با  مي شود  گرفته  نظر 
زندگي  مي دهند  ترجيح  افراد  برخي  مالي،  نگراني هاي 
شغل يكنواخت خود را رها كنند و به كار ديگري بپردازند 
كه از نظر آنها ارزشمند است. عوامل شخصي و شغلي به 
مي گذارد.  شدن تاثير  بازنشسته  بر تصميم  درآمد  عالوه 
از  ديرتر  معموال  دارند  حرفه اي  مشاغل  كه  افرادي 
آنهايي كه شغل هايي كارگري و دفتري دارند بازنشسته 
مي شوند. سالخوردگان خويش فرما نيز طوالني تر در شغل 
خود مي مانند. در مقابل افرادي كه ضعف سالمتي دارند، 
آنهايي كه كار يكنواخت و خسته كننده اي دارند، اغلب از 

بازنشستگي استقبال مي كنند.
تاثير  بازنشستگي  تصميم گيري  بر  نيز  اجتماعي  عوامل 
هزينه تري  كم  و  جوان تر  كاركنان  كه  وقتي  مي گذارند. 
وجود دارند كه جايگزين كاركنان مسن تر شوند، صاحبان 
افراد  به  را  بيشتري  مشوقهاي  مي دهند  ترجيح  صنايع 

پيشنهاد كنند تا بازنشسته شوند.
چرخه بازنشستگي :

به اعتقاد جامعه شناسان ، افراد رويداد بازنشستگي را طي 
چند مرحله تجربه مي كنند :

* اولين مرحله، مرحله بسيار دور بازنشستگي است. در 
بازنشستگي  زمان  شدن  نزديك  از  آگاهي  نقاط  بعضي 
دو  براي  فرد  شدن  آماده  در  اميدبخش  اثر  حدي  تا 
عامل اساسي در بازنشستگي موفق يعني تامين مالي و 
مهارتهاي تفريحي دارد. اين آگاهي بايد در مرحله بسيار 

دور بازنشستگي حاصل شود.
* مرحله دوم درست قبل از رويداد بازنشستگي رخ مي دهد 

و حكايت از حتمي الوقوع بودن بازنشستگي مي كند.
است.  شده  ناميده  عسل  ماه  مرحله   ، سوم  مرحله   *
فرد احساس مي كند در فضاي جديدي از آزاداي غوطه 
مي خورد و دلخوش به اموري مي شود كه امكانات مالي 
او اجازه مي دهد. نظير مسافرت و ديد و بازديد و ... همه 

از مرحله سوم عبور نمي كنند.
* مرحله چهارم، مرحله وانهادگي ناميده مي شود. ميل 
شديد به سفرهاي پي در پي و بازديدهاي خسته كننده. 

(احتماًال تجربه سختي در اين مرحله خواهند داشت.)
* مرحله پنجم، مرحله بازيابي ناميده مي شود. فرد سعي 
مي كند روالي را در زندگي خود پيش گيرد كه بتواند آن 
شناخت  مرحله  اين  الزمه  دهد.  ادامه  سالياني  براي  را 
در  گرايانه  واقع  انتخاب هاي  انجام  و  تازه  فرصت هاي 

پرتو عاليق و مهارتهاي خود مي باشد.
چرخه  تثبيت  يا  پايداري  مرحله  يعني  ششم،  مرحله   *
بازنشستگي، بازنشسته فلسفه و الگويي از تصميم گيري 
سرگرمي  با  توام  زندگي  يك  آن  نتيجه  كه  كرده  ايجاد 

منطقي، قابل پيش بيني و ارضا كننده است.
او يك فرد بالغ و خودكفا است كه نقص بي نقش را به 
جامعه  در  معنادار  و  مسئول  احترام،  مورد  وضعيت  يك 
مي تواند  فرد  يابد،  ادامه  زندگي  اگر  است.  كرده  تبديل 
وارد مرحله پاياني شود، جايي كه بازنشسته ديگر خودكفا 
جسماني،  قواي  تقبل  يا  مالي  پشتيباني  كاهش  نيست، 

مرحله پاياني بازنشستگي را رقم مي زند. 
سازگاري با بازنشستگي

چون بازنشستگي رها كردن نقشهايي را ايجاب مي كند 

كه براي هويت و عزت نفس اهميت زيادي دارند معموًال 
به صورت فرآيندي استرس زا در نظر گرفته مي شود كه 

در كاهش سالمتي و بهداشت رواني دخالت دارد. 
عوامل شغلي، مخصوصا مجبور شدن به رها كردن كار و 
نگرانيهاي مالي، استرس بعد از بازنشستگي را پيش بيني 
مي كنند. عالوه بر اين، فضاهاي محيط كار در اين امر 
با  زا  استرس  بسيار  شغل  يك  كردن  رها  در  را  دخالت 

سازگاري مثبت با بازنشستگي ارتباط دارد.
يا  كم استرس  و  مطبوع  شغل  كردن  ترك  كه  حالي  در 
مرتبط  بيشتر  مشكالت  با  بخش،  رضايت  بسيار  شغل 
سختي  به  كه  افرادي  رواني،  عوامل  با  رابطه  در  است. 
مي توانند برنامه هاي قابل پيش بيني و تماس با همكاران 
را كنار بگذارند، اغلب نسبت به نحوه زندگي نامنظم و 
غير قابل پيش بيني خود به صورت منفي واكنش نشان 

مي دهند.
بازنشستگي،  تصميم  بر  داشتن  كنترل  ضمن،  در 
انگيزش  داليل  به  شدن  بازنشسته  و  قبلي  برنامه ريزي 

دروني با رضايت از بازنشستگي رابطه دارد.
حمايت اجتماعي، استرس همراه با بازنشستگي را كاهش 
رويدادهاي  استرس  كاهش  به  كه  گونه  همان  مي دهد، 
ديگر زندگي كمك مي كند. بعد از بازنشستگي، رضايت 
صورتي  در  مي شود.  بيشتر  زناشويي  زندگي  از  خاطر 
بازنشستگي  باشد،  مثبت  نوع  در  شوهر  و  زن  رابطه  كه 

مي تواند رضايت خاطر آنها را افزايش دهد.

مشغوليت هاي اوقات فراغت
اغلب سالخوردگان بعد از بازنشستگي دقت بيشتري براي 
مشغوليت هاي اوقات فراغت دارند خيلي از سالخوردگان 
بعد از يك دوره امتحان كردن مشغوليتهاي تازه درمي يابند 
كه تمايالت و مهارتهاي اوقات فراغت به طور ناگهاني 
ايجاد نمي شود، بلكه، مشغوليتهايي ارزشمند معموال قبال 
يا  ادامه  بازنشستگي،  مدت  در  و  مي شوند  ديده  تدارك 

گسترش مي يابند.

• از لحاظ علمى استفاده از نور طبيعى به سالمت روحى و روانى افراد خانواده مى افزايد . لذا سعى كنيم در روز از نور طبيعى حداكثر استفاده را به عمل آوريم.
استفاده از رنگ روشن موجب شادابى روح و روان افراد خانواده مى گردد. • سعى شود از دكوراسيون و پرده هايى با رنگ روشن به منظور افزايش راندمان نور استفاده گردد . اصوالً 

• در مكان هايى مانند راهروها ، زيرزمين ، انبارى و پاركينگ از المپ هاى با وات پايين يا از المپ مهتابى استفاده كنيد .
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دوره جديد / شماره دو / اسفند و فرورديننشريه داخلي شركت توزيع نيروي برق استان فارس

دوران خدمت مديريت برق استهبان بعد از پيروزى انقالب اسالمى به مردم 
شهرستان را مى توان به دو بازه زمانى قبل و بعد از وصل به شبكه سراسرى 

برق تقسيم كرد.
در سال 1357 نيروگاه توليد برق جنب امامزاده به وسيله 8 مولد حدود 4350 
كيلو وات برق را توليد و به شهرستان استهبان و تعدادى از روستاهاى منطقه 
ــار متوسط جمعا به طول 90 كيلومتر برق  ــيله دو خط فش خير و رونيز به وس
رسانى مى نمودند كه تعداد 5990 مشترك برق از آن بهره مى بردند. پس از 
پيروزى انقالب اسالمى برق رسانى به منطقه ايج شروع شد كه با احداث 25 
ــبكه فشار متوسط از مناطق كوهستانى صعب العبور برق به ايج و  كيلومتر ش

9 روستاى منطقه رسانده شد.
ــط يك دستگاه مولد  همچنين به قدرت توليدى نيروگاه 850 كيلو وات توس
ــتگاه ترانس سيار كاهنده 66  ــال 1366 با نصب يك دس اضافه گرديد. در س
ــتگاه خرمنكوه فسا برق استهبان به وسيله  كيلوولت به 20 كيلو ولت در ايس
يك خط فشار متوسط به شبكه برق سراسرى وصل شد كه عالوه بر كاهش 
هزينه ها از نوسان برق توليدى نيروگاه و خاموشى هاى ناشى از خراب شدن 

موتورهاى نيروگاه جلوگيرى به عمل آمد. 
ــا توجه به اضافه  ــتان 4 مگاوات بود. ب ــرف در شهرس ــان اوج مص در آن زم
ــتركين برق و افزايش مصرف با احداث 45 كيلومتر خط  ــدن به تعداد مش ش
ــتگاه استهبان در سال 70  ــيار 66 به ايس ــار قوى ترانس س 66 كيلوولت فش

منتقل گرديد. 
ــالهاى بعد از پيروزى انقالب تا قبل از احداث ايستگاه ، روستاهاى  در طى س

دهويه خير، الى خرمى، عباس آباد و بدير بهمن نيز برق رسانى شد. 
به مرور زمان و به تناسب ساخت و ساز و افزايش متقاضيان برق، شبكه هاى 
فشار ضعيف در سطح شهرستان و روستاها توسعه يافت و به همين نسبت به 
ــش روشنايى معابر اضافه شد. روستاهاى خانه كت و قشم  مناطق تحت پوش
قاوى كه به علت فاصله زياد از ايستگاه استهبان تا سال 73 بى برق مانده بود 
نيز با احداث 30 كيلومتر شبكه فشار متوسط از ايستگاه برق خرامه و نصب دو 

دستگاه پست هوايى برق دار شدند. 

ــتگاه ترانس 15 مگا ولت آمپر قدرت برق رسانى  ــال 72 با نصب 2 دس در س
ايستگاه استهبان به 30 مگا ولت آمپر افزايش پيدا كرد. 

ــت برون سپارى ( واگذارى كار به  ــالهاى 75 به بعد نيز با اجراى سياس در س
ــرعت بيشترى گرفت. در طى  ــبكه هاى برق س بخش خصوصى) اجراى ش
ــط از دو راهى ايج به سمت ايج  ــالها 18/5 كيلومتر شبكه فشار متوس اين س
18/5 كيلومتر شبكه فشار متوسط از ايستگاه استهبان تا دو راهى خير جهت 
جداكردن شبكه برق خير و رونيز 22 كيلومتر شبكه فشار متوسط جهت جدا 
ــفلى، دو خط 21/5 كيلومترى از  ــبكه شهر رونيز از منطقه رونيز س كردن ش
ــهر استهبان  ــتگاه تا دو راهى ايج جهت جدا كردن دو خط ايج از خط ش ايس
احداث شد كه عالوه بر ظرفيت سازى تعداد زيادى از چاه هاى كشاورزى با 

احداث شبكه برقى شدند. 
ــتگاه استهبان مجهز به دو عدد  ــال 80 نيز جهت افزايش ظرفيت، ايس در س
ــال 85 نيز با احداث 18 كيلومتر شبكه  ــد. در س ترانس 30 مگا ولت آمپر ش
فشار متوسط از منطقه ششده به شهر ايج قسمتى از بار شهر ايج به ايستگاه 
ــهيد باهنر تنها روستاى بدون  ــده منتقل شد. در سال 87 نيز شهرك ش شش
ــده بود با احداث 7 كيلومتر شبكه  ــانى ش ــرايط برق رس برق نيز كه حايز ش
ــال بعد از پيروزى انقالب نيز به  ــط برق دار شد. در طول 30 س ــار متوس فش
ــبانه روزى اتفاقات برق در گرماى تابستان و سرماى زمستان در حال  طور ش
خدمت رسانى به مردم شهرستان بوده اند كه با توجه به شرايط سخت كار بر 
روى شبكه هاى برق  اتفاق افتادن خاموشى ها معموال در آب و هواى بارانى 
متوسط زمان رفع خاموشى 30 دقيقه بوده است. در زمينه ارايه خدمات ادارى 
به ارباب رجوع نيز بعد از تعطيل شدن نيروگاه با بهسازى ساختمان آن اداره 
ــته نيز در ارزيابى طرح تكريم  ــال گذش برق به آن مكان انتقال و طى چند س

ارباب رجوع مقام برتر شهرستان را كسب نموده است. 
ــنايى معابر نيز با نصب بيش از 7000 شعله چراغ  اين مديريت در زمينه روش
خيابانها و كوچه هاى شهرهاى استهبان، رونيز و ايج و روستاهاى مربوطه را 

در طول شب روشن نگاه داشته است. 
در حال حاضر نيز با سرويس و نگهدارى از 545 كيلومتر شبكه فشار متوسط 

ــار ضعيف و 612 عدد پست هوايى كه با  ــبكه فش و بيش از 240 كيلومتر ش
ــبانه روزى كاركنان خدوم برق استهبان و پيمانكاران زحمت كش  تالش ش
ــهرها و  ــطح ش ــترك عادى در س صورت مى پذيرد به بيش از 20 هزار مش
روستاهاى شهرستان و 530 مشترك بزرگ (ديماندى) خدمات ارايه و ايشان 

را از نعمت حياتى برق بهره مند مى سازند. 
ــتگاه  ــازى، دو ايس همچنين با پيگيرى هاى صورت گرفته جهت ظرفيت س
ــيده كه محل آن نيز  ــت جهت مناطق رونيز و ايج به تصويب رس 66 كيلوول
ــخص شده و به يارى خداوند طى چند سال آينده به بهره بردارى خواهد  مش
ــه اى با قبل از انقالب  ــيد. در ذيل نيز گزارش عملكرد به صورت مقايس رس

جهت مشخص شدن فعاليت هاى صورت گرفته ارايه مى گردد. 

تا سال شرح 
عملكرد هم اكنون 1357

30 ساله 

شبكه فشار متوسط
90545455(كيلومتر) 

شبكه فشار ضعيف
80240160(كيلومتر)

49612563پست هوايى (دستگاه) 

210071504950چراغ روشنايى معابر (عدد) 

59902010014110مشترك عادى
31527496مشترك بزرگ 

143117روستاى برق دار 
مصرف برق در اوج ساعت 

23230( مگا وات) 

30 سال تالش براى غلبه بر تاريكى

ــرد اين اداره را از  ــتان فيروزآباد عملك مدير برق شهرس
ــريح كرد. محمد ربيعى  ــال 84 تا پايان سال 87 تش س

مهم ترين اين امور را به شرح زير برشمرد:
ــايت ادارى جديد واقع در  ــردارى از س ــداث و بهره ب اح
بولوار شهيد بهشتى در راستاى طرح تكريم ارباب رجوع 
و استقرار سامانه هاى رايانه اى براى تمامى فعاليت هاى 
ــريع اطالعات و داده هاى كامپيوترى  ادارى و مبادله س
ــتفاده از شبكه vpn كه جهت تحقق آن قريب به  با اس
ــال اعتبار هزينه گرديده  ــك ميليارد و 500 ميليون ري ي

يكى از فعاليت ها بوده است. 
ــط خروجى  ــار متوس ــزود: تعويض تابلوهاى فش وى اف
ــت فيروزآباد  ــتگاه 66 كيلوول ــى ايس ــاى خروج فيدره
(ايستگاه اول) و جايگزينى سيستم هاى پيشرفته جديد 
 sf6 ــاى جديد با گاز ــدازه گيرى و كليده حفاظتى و ان
ــط برق منطقه اى  به جاى كليد هاى روغنى قبلى توس
ــك ميليارد ريال از ديگر  ــارس و با اعتبارى بيش از ي ف

اقدامات بود. 
ربيعى بهره بردارى از ايستگاه 230 كيلوولت شهرستان 
فيروزآباد و احداث پست پكيج 66 كيلوولت در سه راهى 
ــط منطقه  ــار متوس حنيفقان جهت پايدارى خطوط فش
ــرخى و بهبود شاخص  ــوراب و كوهمره س مورد نظرش
ــردارى توزيع را از جمله اين فعاليت ها ذكر  هاى بهره ب
و خاطر نشان كرد كه پروژه دوم با اعتبارى بيش از پنج 
ــط برق منطقه اى فارس احداث و در  ميليارد ريال توس

تيرماه سال 86 به بهره بردارى رسيد. 
ــئول احداث دو فيدر فشار متوسط  به گفته اين مقام مس
ــت پكيج تا  ــتقل جهت تغذيه خطوط موجود از پس مس
ــط  خطوط مورد نظر با مبلغ چهار صد ميليون ريال توس
شركت توزيع نيروى برق استان فارس، تعمير و بهسازى 
كامل و نصب تجهيزات جديد روى خط تنگاب شوراب 
و زنجيران از ابتداى فيروزآباد تا آخرين روستاى شوراب 
ــتان دادنجان چنار سوخته با هزينه اى قريب به  و دهس
دو ميليارد ريال،  ترميم و بازسازى و احداث مجدد شبكه 
ــپيدار ميمند جهت تامين برق سيستم  فرو ريخته كوه س
ــاى مخابراتى موجود با هزينه اى بالغ بر 450 ميليون  ه
ــبكه ها و  ــزات قطع كننده روى ش ــال، نصب تجهي ري
بهسازى شبكه ها و ترميم شبكه هاى سرقتى و تعويض 
ــاژ با اعتبارى بالغ  ــتركين و رفع افت ولت كنتورهاى مش
ــانى به  ــك ميليارد و 800 ميليون ريال و بر ق رس بر ي
ــتاهاى مالفهله باال و پايين با اعتبارى بالغ بر 600  روس

ميليون ريال .
ــات  مدير برق فيروزآباد همچنين گفت: افزايش تاسيس
توزيع اعم از فشار متوسط و فشار ضعيف و پست توزيع 
در سال 84 و 85 جهت تامين برق متقاضيان با اعتبارى 
ــات توزيع اعم از  بالغ بر 4 ميليارد ريال، افزايش تاسيس
ــار متوسط و فشار ضعيف و پست توزيع در سال 86  فش
جهت تامين برق متقاضيان جديد و بهبود بهره بردارى 
جمعاً به ميزان سه ميليارد ريال، احداث شبكه روشنايى 

معابر و نصب چراغ هاى الك پشتى در سطح شهرستان 
ــال 85 به ميزان دويست ميليارد ريال و  فيروزآباد در س
در سال 86 به ميزان 490 ميليون ريال و در سال جارى 
ــنايى سال  بالغ بر 800 ميليون ريال كه پروژه هاى روش
جارى همچنان در حال اجرا مى باشد را از جمله اقدامات 

ذكر كرد.  
ــتگاه 66 كيلوولت دوم  ــرارى از ايس ــره ب ــداث و به اح
ــتگاه موشكان) و خط ارتباط آن به طول  فيروزآباد ( ايس
12 كيلومتر دو مداره كه توسط برق منطقه اى فارس در 
سال جارى با اعتبارى بالغ بر 47 ميليارد ريال اجرا و در 

هفته دولت بهره بردارى شده است. 
ــتگاه دائم  ــه داد : احداث و بهره بردارى از ايس وى ادام
ــط برق  ــى 35 ميليارد ريال توس ــد با اعتبار تقريب ميمن
ــدارى خطوط توزيع  ــه اى فارس جهت تامين پاي منطق
ــارى بهره بردارى  ــال ج در ميمند كه در هفته دولت س

شده است. 
ــاى خروجى  ــرد: احداث فيدر ه ــان ك ربيعى خاطر نش
ــار  ــتگاه و خطوط موجود و احداث خطوط فش رابط ايس
ــش فيدر ها جهت  ــازى و افزاي ــط جهت كوتاه س متوس
پايدارى خطوط و كاهش خاموشى ها و رفع افت ولتاژ از 
ــبكه هاى فشار متوسط در سال 87 به همراه افزايش  ش
تاسيسات نيرو رسانى اعم از شبكه فشار متوسط و شبكه 
ــت توزيع در سال جارى كه تاكنون  ــار ضعيف و پس فش
ــركت توزيع  ــط ش ــى قريب به 9 ميليارد ريال توس مبلغ

ــتان فارس هزينه شده است البته بعضى  نيروى برق اس
ــده مزبور همچنان تا پايان سال  از پروژه هاى تعريف ش

در حال اجرا مى باشد.
ــازى و تعميرات و  ــئول گفت: جهت بازس اين مقام مس
ــبكه فشار متوسط و ايجاد  نصب قطع كننده ها روى ش
نقاط مانور شبكه جهت كاهش خاموشى ها و جلوگيرى 
از قطع ناخواسته به همراه تعويض مقره هاى فرسوده و 
شكسته و تعويض پايه هاى مخاطره آميز با اعتبار قريب 
ــط توزيع  ــال جارى توس ــارد ريال تا كنون در س 4 ميلي

نيروى برق استان فارس هزينه شده است. 
ــه بردارى شبكه ها و تاسيسات  ربيعى تصريح كرد: نقش

ــتفاده از سيستم تشخيص موقعيت ماهواره  موجود با اس
ــتفاده از كامپيوتر  ــيم شبكه ها با اس اى (GPS) و ترس
جهت انجام محاسبات فنى و ساير مانورهاى عملياتى با 
ــركت توزيع نيروى برق استان فارس در سال  هزينه ش

جارى و چند سال گذشته. 
 call ــتم ــد: برنامه ريزى جهت نصب سيس وى يادآور ش
ــده  ــال جارى با هزينه تخصيص داده ش center در س
ــتان فارس در  ــع نيروى برق اس ــركت توزي از طرف ش
ــتاى طرح تكريم ارباب رجوع و فروش انشعاب برق  راس
ــعاب آنها به همراه لوازم اندازه  به متقاضيان و نصب انش
گيرى در سطح شهرستان فيروزآباد به تعداد 4200 فقره 
ــده بوده  ــا كنون از اقدامات انجام ش ــال 84 ت از اول س

است. 

تالش چهار ساله مديريت برق شهرستان فيروزآباد

در دنياى  رقابتى  امروز براى  بقاى  سازمان  و رقابت  با ديگر موسسات  بايد مهمترين  و ارزنده ترين  هدف  سازمان  بهبود مستمر محصول  باشد.  در اين  راستا الزم  است  سازمان  موقعيت  و جايگاه  خود را در 
زمينه  استانداردهاى  جهانى  شناسايى  كرده  سپس  با تعيين  بهبود مستمر محصوالت  به  عنوان  يك  هدف  ثابت  و مشخص، بهترين  راه  رسيدن  به  آن  را نيز شناسايى  كرده  و درجهت  دستيابى  به  آن  تالش  

كند.  كسى  كه  هدف  را نشناسد نمى تواند راه  رسيدن  به  آن  را بيابد و كسى  كه  موقعيت  خود را نشناسد نمى تواند هدفى  را تعريف  كند!

گزارشى از فعاليت هاى انجام گرفته از سال 84 تاكنون در فيروزآباد

نگاهى به فعاليت هاى 30 ساله اداره برق شهرستان استهبان
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ــه نام بخش  ــد داراى دو بخش ب ــرم بي ــتان خ شهرس
ــهر) و بخش مشهد مرغاب (قادرآباد)  مركزى (صفا ش
مى باشد. بخش مركزى از دو شهر مجاور هم دهبيد و 

خرمى تشكيل شده است.
علت نام گذارى اين منطقه به خرمى را به خاطر وجود 
ــته اند كه در قديم محل خوش  دره حاصلخيزى دانس
ــقاى براى ييالق تابستانه  آب و هوايى براى ايالت قش

آنها به شمار مى آمده است.
ــال 76 به شهرستان تبديل شده كه از مخفف دو  در س
ــهر (دهبيد و خرمى)، خرم بيد با مركز صفا شهر به  ش
وجود آمده است. صفا شهر كه مركز شهرستان مى باشد 
ــيراز واقع شده است و داراى آب  در 170 كيلومترى ش
ــرد و خشك مى باشد به نحوى كه در اكثر  و هوايى س
روزها طبق گزارش سازمان هواشناسى سردترين نقطه 

استان معرفى مى گردد.
ــتاهاى ديگرى نيز قرار دارد  ــهر روس در اطراف صفاش
از جمله روستاهاى قاضيان، بنگشت، دادنجان، دنيچه 
خير، قشالق، مشكان، انارك، قصر يعقوب، شهيد آباد، 

مظفرآباد و ... . 
در حال حاضر 99/5 درصد روستاها برق دار مى باشند. 

آثار تاريخى فرهنگى:
ــهر،  ــهدا در صفا ش ــه آثار تاريخى امام زاده ش مجموع
ــتاى خورجان،  ــين در روس ــيد محمد حس امام زاده س
ــهر  ــه و صفويه در صفا ش ــراهاى دوره قاجاري كاروانس
ــجد جامع خرمى، قلعه هاى  ــتاى شهيدآباد، مس و روس
ــرخ بهرام گور در  قديمى، تل خاكى معروف به قصر س
ــهيدآباد از جمله مكان هاى  ــهر، غار ديو در ش صفا ش

ارزشمند اين شهرستان است.
ــر يعقوب  ــتاي قص ــمند اطراف روس ــي آثار ارزش برخ
ــازمان ميراث  ــي در زمره آثار ثبتي س ــه لحاظ تاريخ ب
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به شمار مي روند 
ــتاي فعلي برخوردارند. در  كه از قدمتي كهن تر از روس
اين ميان مي توان به گورستان دوره ساساني ملقب به 
گورستان گبرها و بقاياي قصري به جاي مانده از دوران 
هخامنشي (بين سالهاي 555-560 ) ق. م اشاره كرد. 
ــتاي قصر يعقوب بقاياي دو  ــر آثار تاريخي روس از ديگ
قلعه به جاي مانده از دوران سلجوقي و قاجاريه است.

جاذبه هاى طبيعى و تفرج گاه ها:
تفرجگاه زيبا و دلپذير قصر يعقوب و تفرجگاه بيدستان 
در صفاشهر، جنگل و كوه هاى چنارو، مجموعه چشمه 
ــرق روستاى  ــمال قادرآباد، تنگ حنا در ش بناب در ش
ــهيد آباد، تنگ ديدگان، كوه هاى شمالى صفاشهر،  ش
ــتاى  ــهر آخر در روس ــات ش ــبزه پوش و قن ــات س قن

خورجان. 
مساحت شهرستان : حدود 3100 كيلومتر مربع  

جمعيت شهرستان با عشاير : 50665 نفر 
جمعيت مردان: 25813 نفر 
جمعيت زنان: 24852 نفر 

جمعيت شهرى: 38200 نفر 
جمعيت روستايى: 9465 نفر 

جمعيت غيرساكن: حدود 3000 نفر عشاير ساير كوچرو 
كه در فصل بهار و تابستان در مناطق ييالقى شهرستان 

اسكان مى يابند و به كل جمعيت اضافه شده است.

معرفي شهرستان
خرم بيد 

تابش؛ نشريه داخلى شركت توزيع نيروى برق استان فارس
صاحب امتياز : شركت توزيع نيروي برق استان فارس

مدير مسئول : مهندس اصغر حدادي
سر دبير : فرشيد فتوت

آدرس : شيراز / خيابان هدايت / ساختمان 250
طرح و اجرا : غالمعلي زارع

دوره جديد / شماره دو / اسفند و فروردين

حكايتى از گلستان سعدى
ياد دارم كه ايام طفوليت، بسيار عبادت مى كردم و شب را با عبادت به سر مى آوردم . در زهد و پرهيز 
جديت داشتم. يك شب در محضر پدرم نشسته بودم و همه شب را بيدار بوده و قرآن مى خواندم، 
ولى گروهى در كنار ما خوابيده بودند، حتى بامداد براى نماز صبح برنخاستند. به پدرم گفتم : از اين 
خفتگان يك نفر برنخاست تا دور ركعت نماز به جاى آورد، به گونه اى در خواب غفلت فرو رفته اند 
كه گويى نخوابيده اند بلكه مرده اند. پدرم به من گفت : عزيزم ! تو نيز اگر خواب باشى بهتر از آن 

است كه به نكوهش مردم زبان گشايى و به غيبت و ذكر عيب آنها بپردازى .

مدير عامل شركت توزيع برق استان فارس گفت: براساس آيين نامه تكميلى تعرفه هاى برق، اين شركت اجازه دارد با متخلفانى 
كه اقدام به دستكارى كنتور (لوازم اندازه گيرى) مى كنند، به شكلى قانونى برخورد كند. مهندس اصغر حدادى در جلسه 
معاونين و مديران بهره بردارى شركت توزيع برق استان فارس با تاكيد بر لزوم جديت مسئوالن در خصوص كنترل و شناسايى 
كنتورهاى دستكارى شده، افزود: در صورت مواجهه با چنين مسئله اى، از زمانى كه كنتور دستكارى يا خراب شده است، اقدام 
به محاسبه دقيق و صدور صورت حساب شود. مهندس حدادى موضوع تلفات انرژى برق را مهمترين عامل در افزايش ميزان 
مصرف برق دانست و گفت: مديران برق شهرستان ها بايد با مسئله دستكارى كنتور و برق هاى غيرمجاز با حساسيت بيشترى برخورد كنند. وى اهميت كاهش پيك مصرف و 

تلفات انرژى را يادآور شد و خاطرنشان كرد: اهميت اين موضوع به حدى است كه برنامه استراتژيك شركت با سرفصل كاهش تلفات انرژى تعريف و تنظيم شده است.

براساس آيين نامه تكميلى تعرفه هاى برق اجرا مى شود

تشديد برخورد قانونى با دستكارى كنندگان كنتورها در فارس

كاركنان توزيع برق فارس در يك دوره مسابقه فوتسال درون سازماني شركت كردند. اين دوره از رقابتها براي اولين بار در چنين سطحي، به مناسبت ايام مبارك دهه فجر 
ــركت 6 تيم در قالب دو گروه سه تيمي در محل سالن فجر شيراز ساماندهي و  ــد. در اين دوره از رقابتها كه از آذر ماه و با ش ــركت توزيع برگزار ش و با حضور اكثر كاركنان ش
برگزار شد، تيمها به صورت دوره اي با يكديگر به رقابت پرداختند. در پايان اين رقابتها كه تا اسفند ماه به طول انجاميد، تيم معاونت طرح و برنامه مقام اول و تيمهاي امور 
مالي و امور كاركنان مقامهاي دوم و سوم را كسب كردند. مسئول ورزش توزيع برق فارس هدف از برگزاري اين مسابقات را ارتقا روحيه، ايجاد توسعه حس دوستي و تعامل و 
دستيابي به سطح مناسبي از سالمت جسمي ميان كاركنان دانست.  بهنام زارع با بيان اين كه اين دوره از رقابت ها با پشتيباني و حمايت مهندس حدادي مدير عامل شركت 
ــت ، خاطر نشان كرد: حضور دلگرم كننده مدير عامل و معاونين و پرسنلي كه در هيچ يك از تيم ها شركت نداشتند، نشان از اهميت موضوع و  ــده اس ــاماندهي و برگزار ش س
تاثيرگذاري آن داشت. زارع با يادآوري اين كه در اين رقابت ها جام اخالق به تيم حوزه مدير عامل و جايزه آقاي گل به افسان بابادي تعلق گرفت، تصريح كرد: دوره هاي 

بعدي اين رقابت ها در سالهاي آينده و در آستانه ايام مبارك دهه فجر و با وسعت بيشتري برگزار خواهد شد.

برگزاري مسابقات فوتسال در شركت توزيع نيروي برق فارس

مسابقه درك كاريكاتور

همكار محترم ، خواننده گرامى :
برداشت خود را از كاريكاتور مقابل حداكثر در دو جمله در نقطه چين زير بنويسيد و پس از 

جداكردن اين قسمت، آن را به روابط عمومى شركت تحويل دهيد.

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

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

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

نام و نام خانوادگى :

محل خدمت :

مشتركين امور  از  محمدى  مريم  و  المرد  برق  از  دلگشا  اسماعيل   : قبل  شماره  برندگان 
شد. خواهد  اهدا  مصرف  كم  المپ  عدد   3 محترم  برندگان  اين  از  هريك  به   : تابش 

پاسخ مسابقه شماره قبل :
به  ورود  با  مصرف  كم  المپ  است.  موسى  حضرت  گهواره  مصداق  آب،  روى  بر  سبد 
. داشت  خواهد  پى  در  را  عظيم  تحولى  و  شد  خواهد  ساختمان ها  نجات  باعث  شهرها، 

پيش در  پندار  پرده  دارد  كه 
خويش از  عاجزتر  كس  هيچ  نبينى 

را خويشتن  جز  مدعى  نبيند 
ببخشند بينى  خدا  چشم  گرت 


