
مناجات با دوست :
عزت  اي��ن  م��را   ! خ��داون��دا 
ب���س ك���ه ب��ن��ده ت���و ب��اش��م
اين فخرم بس كه پروردگارم تو باشي
دارم دوست  من  كه  آنچناني  تو 
پس مرا آن سان كه مي خواهي بگردان
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پیامبر اكرم )ص( فرمودند : 
كسی كه به خاطر خدا دوستی ، به 
خاطر خدا دشمنی ، به خاطر خدا 
منع  خدا  خاطر  به  و  بخشندگی 
كند، به تحقیق ايمان آن شخص 

كامل است.

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس، بر میهمانان حضرت حق مبارك باد.

صعود گروه کوهنوردی توزیع برق 
فارس به قله گنو

مدير روابط عمومي توزيع برق اس��تان فارس گفت: در راس��تاي 
ارتق��ا آگاهي ها و اطالعات تخصص��ي در خصوص صنعت برق و 
همچنين آشنايي با شكل و شيوه توليد انرژي برق به عنوان اولين 
حلقه از فرايند توليد تا مصرف و با برنامه ريزي و هماهنگي انجام 
شده خبرنگاران از نيروگاه سيكل تركيبي فارس بازديد كردند.

فرشيد فتوت افزود: با توجه به ايام تابستان و رشد ميزان مصرف 
خصوص��ا در بخش خانگ��ي، الزم بود خبرنگاران ح��وزه برق از 
نزديك با مفاهيمي كه در مناسبت ها و برنامه هاي مختلف مواجه 
مي شوند، آشنا شده و درك بهتري از روند توليد تا توزيع انرژي 

برق به دست بياورند.
وي يادآور ش��د: ب��ه حتم و با توجه به تاثير رس��انه بر فرهنگ 
عموم��ي و ارتقا آن، ارتق��ا دانش فني و تخصص��ي خبرنگاران، 
صنع��ت برق را در رس��يدن به ه��دف اصلي خود ك��ه نهادينه 

كردن مديريت مصرف انرژي برق است، دست پيدا كند.
براس��اس اين گزارش، رئيس گروه مديريت مصرف ش��ركت 
توزيع برق استان فارس نيز در اين بازديد به خبرنگاران گفت: 
مديري��ت مص��رف و نهادينه كردن فرهنگ مص��رف انرژي از 
جمله انرژي برق در جامعه از ضرورتهاي مهمي هس��تند كه در 

بسياري جوامع مورد توجه قرار گرفته است.    
مهندس ابراهيم ريحاني افزود: با بررسي اجمالي جوامع مختلف 
در جهان متوجه اين اصل مهم خواهيم شد كه مديريت مصرف 
انرژي با اس��تفاده از راهكارهاي مختلف در سطح همه كشورها 
وج��ود دارد و هدف اصل��ي و محوري نهادين��ه كردن فرهنگ 

مصرف در سطوح مختلف جامعه است. 

او اظه��ار داش��ت: امروزه جوامع پيش��رفته گامه��اي بلندي در 
اين زمينه برداش��ته اند و موفق ش��ده اند اكث��ر افراد جامعه را 

با اهداف مورد نظر در قالب برنامه هاي خود همسو سازنند. 
وي با اش��اره ب��ه اين مطلب كه ان��رژي برق بايد س��ه مرحله 
تولي��د، انتقال و توزي��ع را طي كند تا به دس��ت مصرف كننده 
برسد گفت: بايد توجه داشته باشيم كه امكان احداث نيروگاه 
و تولي��د انرژي برق در همه نقاط وجود ن��دارد و محل احداث 
نيروگاه بايد واجد ش��رايطي باشد و بر اساس فاكتورهايي نوع 
نيروگاهي كه مي توان در نقاط خاص ايجاد كرد متفاوت است. 
ريحان��ي ادام��ه داد: با توجه به لزوم طي اين مراحل س��ه گانه 
ب��راي تحويل ان��رژي به مصرف كنن��ده و محدوديتهايي كه از 
نظر مكان، زمان، سرمايه، نيروي انساني و تجهيزات و امكانات 
كه ممكن اس��ت در هر جامعه وجود نداش��ته باشد و همچنين 
هزينه هاي س��نگين نگه��داري تجهيزات و امكان��ات موجود و 
افزايش تعداد مصرف كنندگان به صورت س��االنه تمام جوامع 

جهان متوجه اعمال مديريت مصرف شده اند. 
ريي��س گروه مديريت مصرف توزيع برق ف��ارس گفت: از آنجا كه 
امكان اح��داث نيروگاه هاي برق در مقياس بزرگ در هر ش��رايطي 
ام��كان پذير نيس��ت و در صورت ممكن بودن زم��ان زيادي را بايد 
صرف اين كار كرد راهكار مناس��ب براي حل اين مش��كل استفاده 
از مولدهاي مقياس كوچك اس��ت كه با هزينه بسيار كمتر در زماني 
بس��يار محدودت��ر و تقريبًا در همه مكان هايي كه دسترس��ي به گاز 

وجود داشته باشد امكان ايجاد و توسعه آن وجود دارد. 
ادامه در صفحه آخر

بازدید خبرنگاران از نيروگاه سيكل ترکيبي فارس

مدیر عامل شرکت توزیع برق فارس :

کشاورزان در فارس
بيشترین ميزان مصرف انرژي 

برق را دارند

افزایش حجم فعاليت هاي فرهنگي  
بانوان در شرکت توزیع برق

استان فارس

با هماهنگی روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس صورت گرفت
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برفک یخچال و فریزر را به طور مرتب بررسی کنید، در صورت لزوم حتماً آنها را برفک زدایی نمایید

مدير عامل شركت توزيع برق استان فارس گفت: هرگونه 
اهمال در رعاي��ت اصول ايمني به دليل مخاطرات و عواقبي 

كه دارد، غيرقابل گذشت است.
مهندس اصغرحدادي كه به مناسبت روز كارگر و در جمع 
كارگران و كارشناس��ان منتخب ايمن��ي مديريت هاي برق 
شهرس��تان هاي فارس س��خن مي گفت، اف��زود: هدف ما از 
تمام تالش هايي كه برنامه ريزي، اجرا و ساماندهي مي كنيم، 

دست يابي مشترك به برقي مطمئن و پايدار است.
وي ادامه داد: دس��ت يابي به اين هدف ميس��ر نيست مگر 
با انج��ام دقيق تمامي ام��ور خصوصا در بخ��ش فني و اگر 
اين هدف محقق نش��ود هم مشترك متضرر خواهد شد هم 

شركت ضرر خواهد كرد.

مهندس حدادي با تش��ريح روند خريد و فروش انرژي در 
ش��ركت هاي توزيع پس از استقالل اين شركت ها، گفت: ما 
موظف به فروش تمام انرژي برقي كه س��االنه و براس��اس 
قرارداده منعقده با ش��ركت ش��بكه  برق اي��ران خريداري 

مي كنيم، منهاي تلفات فني مشخص شده، هستيم.
وي گف��ت: هرچه بر تلفات انرژي افزوده و از ميزان انرژي 
فروخته ش��ده كاسته شود، هم مشترك و هم شركت توزيع 
برق متضرر خواهند ش��د زيرا مشترك برق مطمئن و پايدار 

دريافت نكرده و ما نيز از نظر مالي ضرر كرده ايم. 
مهندس ح��دادي با تاكيد بر اينكه تمام امكانات مورد نياز 
از نظر تجهيزاتي، فني و نيروي انس��اني براي كاهش هرچه 
بيشتر تلفات برق تامين شده است، پايداري شبكه را مرتبط 
ب��ا جنبه هاي فني و مديريتي دانس��ت و گف��ت: آماده به كار 
ب��ودن ني��روي انس��اني متخصص و مج��رب و نظ��ارت بر 
تاسيس��ات مطاب��ق با اس��تانداردها از ضرورت ها به ش��مار 

مي رود.
وي با اش��اره به اينكه كارشناسان ايمني مديريت هاي برق 
در شهرس��تان ها در واقع به نام افسران ايمني بايد ناميده و 

شناخته شوند، گفت: از اين پس بايد لباسي متحد الشكل با 
فرمي مناس��ب تهيه شده و افس��ران ايمني از اين لباس فرم 

هنگام كار استفاده كنند.
مدير عامل ش��ركت توزيع برق اس��تان فارس خاطرنش��ان 
كرد: افسران ايمني داراي نيروي بازدارندگي بوده و بايد با 
دقت و هوشياري در مسير شبكه نظارت كامل اعمال كنند.
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت توزيع برق استان 
فارس در عين حال حفاظت از جان و سالمت نيروي انساني 
فعال را بس��يار مه��م قلمداد و تاكيد ك��رد: نيروهايي كه با 
صرف وقت و هزينه هنگفت داراي دانش و تجربه شده اند، 
براي ش��ركت و جامعه ارزش بااليي دارند لذا بايد از آنان 

صيانت كرد.
وي تصريح كرد: با هر گونه تخلف از س��وي هر فرد در هر 
نقط��ه اي بايد بدون تعارف برخورد كرد و در مقابل هر كار 
خوبي نيز بايد تش��ويق و تحسين شود، بنابراين با ابزارهاي 

تنبيه و تشويق بايد از هر كار زيان آوري جلوگيري كنيم. 

مهندس حدادي خاطرنش��ان كرد: پايداري يك ش��بكه به 
مهندس��ي صحيح تاسيس��ات، رعايت اس��تاندارد محاس��به 
و اج��را، نگه��داري و بازديده��اي دوره اي دقيق براس��اس 
اس��تانداردها، مواجهه درست با حوادث غيرقابل پيش بيني، 
بس��تگي دارد و همه اينها مرتبط با نيروي انس��اني كارآمد 

است.

مدير عامل توزيع برق استان فارس:

اهمال در رعایت اصول ایمني، غيرقابل گذشت است
معرفی افراد نمونه ایمني و مسئوالن ایمني 

مدیریت برق شهرستان های استان فارس

نام 
عملكرد مسئول ايمنيشهرستان

ايمني
افراد نمونه 

ايمني
مجتبي سليميآباده

خوب
جواد ميري

صالح رجبيخوبخليل كاظمياستهبان

ابراهيم نيك زاداقليد
خوب

محمد حسين 
خسروي

محمد جوكارخوبمجيد شبانيبوانات

هادي نگهداريجهرم
خوب

داريوش 
آبگون نيا

سعيد هاشميخرم بيد
متوسط

محمد علي 
ميرزايي

برزين زارعيخنج
ضعيف

احمد مال 
بحريني

هادي مالييمتوسطمحمد مهدي يوسفيداراب

امين حسينيرستم
متوسط

علي حسن 
نگين تاجي

زرين 
دشت

منصور   كاظمي 
خوب

اسماعيل 
خدامرادي

بهرام دهداريفراشبند
متوسط

احمد رضا 
رضايي

مهدي اميريضعيفاحسان غالميفيروزآباد

محمد رضا بردبارفسا
ضعيف

جعفر 
عسجديان 

سيد نواب بحرانيقير
متوسط

صدراله محيط 
سكه رواني

احمد بهبانيمتوسطفرشيد رستميكازرون

مهدي قريشيالمرد
متوسط

محمد حاجي 
زاده

محمد جعفر سميعيالر
متوسط

عبدالحسين 
سليلي

ناصر زارعيمتوسطمصيب حيدريمهر

عليرضا صادقينورآباد
خوب

يوسف مالكان 
پور

عسكر رضاييخوبغالمعلي كريميني ريز

حوزه 
ستادي

علي اصغر ذاكري  
--

نوراله نوروزي

جمال لطفي پور--بهمن قديريحوزه ستادي

حوزه 
ستادي

محمد علي دوامي

معرفی یک همكار
نام: بهنام، ن��ام خانوادگي: زارع  متاهل، 
داراي دو فرزند دختر، ورزشكار، دارنده 
عن��وان قهرمان��ي كش��ور از س��ال هاي 
1360 تا 1365 و ركورد دار مس��ابقات 
دو چهارصد متربا مانع. س��ال ها به عنوان 

مربي بدنس��ازي تيم هاي برق ش��يراز، مقاومت شهيد سپاسي 
و ... را همراه��ي و ب��ه ورزش و جوانان ورزش��كار خدمات 
ارزن��ده اي ارائه كرده اس��ت. هفتم ارديبهش��ت 1370 به 
عنوان كارمند به استخدام شركت توزيع برق فارس درآمد 

و اكنون مسئول بايگاني و ورزش شركت است.
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وین دایر : 
 برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه کن کنید

مدير عامل ش��ركت 
ني��روی برق  توزي��ع 
گفت:  فارس  اس��تان 
بخ��ش  مش��تركان 
كش��اورزي در سطح 

شهرستان هاي استان فارس با مصرف بيش از 40 درصد 
كل انرژي برق، بيش��ترين ميزان مصرف را در مقايسه با 

ساير بخش ها دارند.
مهن��دس اصغ��ر ح��دادي در گف��ت و گ��و ب��ا خبرنگار 
روزنام��ه اطالعات اف��زود: با اجراي طرح هاي تش��ويقي 
ت��الش كرده ايم تا پيك بار برق مصرفي در اين بخش را 
كاهش دهيم. وي ادامه داد: اگر كش��اورزان در هر روز 
تنها دوساعت در مصرف برق صرفه جويي كنند، پيك بار 

شبكه 400 مگاوات كاهش خواهد داشت.
حدادي استقبال كشاورزان از طرح هاي تشويقي شركت 
توزيع برق فارس را مناسب خواند و گفت: بخش  تجاري 
نيز در راس��تاي كاه��ش پيك بار مصرفي كمك ش��ايان 

توجهي مي توانند داش��ته باش��ند زيرا اين بخش به تنها ده درصد از كل انرژي برق توزيع شده 
را مصرف مي كند.  وي ميزان پيك بار مصرفي بخش هاي خانگي، عمومي و ادارات را بيس��ت 
و هفت درصد كل انرژي برق توزيع ش��ده اعالم و اضافه كرد: در اين بخش نيز با انديش��يدن 

تمهيدات و به كارگيري تكنولو ژي هاي روز مي توان مصرف را بهينه كرد.
اين مقام مسوول با يادآوري اينكه وزارت نيرو با همكاري مشاوراني در صدد بررسي چگونگي 
كاهش و بهينه س��ازي مصرف برق در بخش هاي مختلف هستند، گفت: در استان فارس 651 
هزار مش��ترك برق تحت پوشش شركت توزيع برق فارس است و اين تعداد مشترك ساالنه 

معادل 5 ميليارد و 500 ميليون كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند.
وي اف��زود: ب��رق مصرفي در تعرفه هاي مختلف در پايان س��ال 88 در بخش كش��اورزي 44 
درص��د، بخ��ش خانگي 31 درصد، بخش عمومي 12 درص��د، بخش صنعتي 9 درصد و بخش 

تجاري 4 درصد بوده است.
سهم  درصد،   36 مصرفی  انرژی  هزينه  كل  پرداخت  از  خانگي  بخش  سهم  گفت:  حدادي 

 12 عمومي  بخش 
بخش  سهم  درصد، 
 11 ك����ش����اورزي 
بخش  سهم  درص��د، 
و  درصد  صنعتي22 

سهم بخش تجاري 20 درصد است.
وي آخري��ن پيك بار مصرفي در تابس��تان 88 را معادل 
يك هزار و 70 مگاوات دانس��ت و گفت: در سال 89 با 
برنامه ريزي هاي به عمل آمده در جهت كنترل و مديريت 
مصرف تالش خواهد ش��د تا اين مي��زان با 70 مگاوات 
كاهش به يك هزار مگاوات برس��د. مدير عامل شركت 
توزيع برق استان فارس با بيان اين كه در صورت محقق 
شدن اين برنامه و رسيدن پيك بار به يك هزار مگاوات، 
در تابستان سال 89 شاهد خاموشي نخواهيم بود، گفت: 
در اجراي اين برنامه و تمام برنامه هاي مديريت مصرف 
و فرهنگ سازي براي نهادينه شدن مصرف بهينه، نيازمند 
همراهي و تعامل و همكاري تمام مشتركان در بخش هاي 
مختلف هستيم. وي گفت: روند تامين تعديل پيك بار مصرف در حال حاضر طبق برنامه پيش 
مي رود و اميدوار هس��تيم كه در پايان تابس��تان سال 89 با كاهش 70 مگاواتي مصرف مواجه 

باشيم.
حدادي با اش��اره به نصب كنتورهاي س��ه زمانه در چهارس��ال اخير در استان فارس گفت: اين 
كنتورها در مناطق گرمسيري استان نصب و تعرفه  آن عملياتي شده و مورد استقبال مردم نيز 

قرارگرفته است. 
وي با بيان اين كه تاكنون 180 هزار كنتور س��ه زمانه در س��طح شهرس��تان هاي استان فارس 
نصب ش��ده اس��ت، گفت: در برنامه امس��ال نيز تعوي��ض 60 هزار كنتور ق��رار دارد و تالش 

مي كنيم تا پنج سال آينده تمام كنتورهاي قديمي با كنتور سه زمانه تعويض شوند.
ح��دادي گفت: در ايران با توجه به باال بودن هزينه هاي توليد محصوالت خاص روش��نايي، از 
سوي سرمايه گذاران استقبال خوبي براي ورود به اين بخش را شاهد نبوده ايم، اما تالش براي 
جلب و جذب سرمايه گذار در بخش هاي مختلف و مورد نياز از كاالهاي برقی در جريان است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس :

کشاورزان در فارس بيشترین ميزان مصرف انرژي برق را دارند

مش��اور امور زنان و خانواده  مدير عامل شركت 
توزيع برق استان فارس گفت: امسال در مقايسه 
با س��ال و س��ال هاي قبل فعاليت هاي فرهنگي از 

نظر كمي و كيفي ارتقا چشمگيري داشته است.
آراس��ته موس��ويان افزود: علي رغم اين كه هنوز 
فص��ل دوم س��ال 89 را آغ��از نكرده ايم، حجم 
فعاليت ها و برنامه هاي اجرا شده و استقبال زنان 

كارمند در شركت توزيع از اين برنامه ها در قياس با 
قبل رش��د قابل مالحظه اي داشته است. وي با تصريح اينكه حمايت و همراهي مديريت عامل 
و معاونت هاي مختلف، تس��هيل و هدايت كننده اي��ن جريان بوده، گفت: از جمله فعاليت هاي 

انجام شده برگزاري هفته زن و گراميداشت روز زن بوده است.
موس��ويان برگزاري نمايشگاه كتاب، اردوهاي تفريحي، علمي، جلسات آموزشي و جشن ها را 
از جمله اين اقدامات برش��مرد و خاطرنش��ان كرد: امس��ال موفق شديم در هفته گراميداشت 
مقام زن نمايش��گاه كتابي با همكاري روابط عمومي در محل شركت برگزار كرده و در قالب 
اين نمايش��گاه با در نظر گرفتن 50 درصد تخفيف بس��تري براي ترغيب كاركنان به مطالعه 

فراهم كنيم.
وي تصريح كرد: از اين 50 درصد تخفيف، 30 درصد را ش��ركت و 20 درصد را فروشگاه و 

انتشاراتي تامين كننده كتاب تقبل كردند.
موس��ويان با اش��اره به برپايي اردوي تفريحي-علمي برگزار ش��ده، گفت: در اين اردو بانوان 

شاغل از محل سد و نيروگاه قرار گرفته در كنار 
سد درودزن و همچنين نهالستان جهادكشاورزي 
بازديد كرده و در جريان روند كار قرار گرفتند.

وي افزود: يك دوره كالس آموزش��ي يك روزه 
به صورت كارگاهي با موضوع تعادل در خانواده 
در محل شركت برگزار شد كه با استقبال خوب 

بانوان شاغل در اين شركت روبرو شد.
اين مقام مسئول با بيان اين كه براي ماه هاي آتي نيز 
با توجه به مناسبت هاي پيش رو و نيازها و انتظارات بانوان و همچنين با در نظر گرفتن شرايط 
زماني و مكاني، برنامه هايي در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گف��ت: اميدواريم با تداوم همراهي و 
حمايت هاي مديريت عامل و راهنمايي و مساعدت معاونت ها، اين برنامه  نيز در سطح مناسبي 

برگزار شود.
موس��ويان گفت: س��عي كرده ايم تمام اي��ن برنامه ها را با محوريت ارتقا ت��وان ذهني، دانش 
كارب��ردي و آگاهي ه��اي فردي، در زمينه ه��اي مختلف مرتبط ب��ا كار و زندگي، برنامه ريزي 

نماييم.
مش��اور مدير عامل ش��ركت توزيع برق فارس در امور بانوان و خان��واده تصريح كرد: به حتم 
هدف از برنامه ريزي و اجراي تمام برنامه ها افزايش انگيزش در كاركنان زن ش��اغل در اين 
شركت، استحكام بخشي به بنيان هاي خانواده و جلوگيري از بروز مشكالت مختلف در محيط 

كار و خانه و ارتقا توان مديريتي زنان خواهد بود.

افزایش حجم فعاليت هاي فرهنگي  بانوان در شرکت توزیع برق استان فارس
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مدير برق شهرستان ني ريز از تفاهم با اتحاديه 
س��نگ بري هاي اي��ن شهرس��تان در راس��تاي 
بهينه سازي مصرف انرژي برق خصوصًا در ايام 
تابستان و در ساعت هاي پيك بار شبكه خبرداد.
محمد هادي شمس با اشاره به برگزاري جلسات 
متعدد ب��ا حض��ور نمايندگان س��نگ بري هاي 
شهرستان ني ريز، گفت: براساس اين تفاهم در 
صورت نياز ش��ركت توزيع فيدرهاي شهرسنگ  يك و دو هركدام 
به مقدار 2 مگاوات از ايستگاه دانشگاه آزاد و فيدر شهرك صنعتي 
411 از ايس��تگاه غديرگه به ميزان 2 مگاوات از س��اعت 20 الي 

24 تابستان قطع خواهد شد.
وي افزود: مديريت برق شهرستان ني ريز هم تعهد كرد كه در 

صورت اجراي تعهد اتحاديه س��نگ بري ها، در صورت حس��اب 
مشتركان مورد نظر تخفيف را لحاظ كند.

ش��مس اضافه كرد: در رايزني با اتحاديه سنگ بري ها موضوع 
اس��تفاده از دستگاه هاي س��نگ بر با مصرف بهينه انرژي مطرح 
شد كه دو طرف از آن استقبال كردند و مقرر شد اين پيشنهاد 

به جد پيگيري شود.
شمس همچنين با بيان اين كه به دليل تعبيه مخازن ذخيره آب 
آش��اميدني امكان قطع برق برخي از مناطق در هيچ س��اعتي از 
ش��بانه روز وجود ندارد، گفت: در راستاي بهينه سازي مصرف و 
كاهش پيك بار توافقي با كشاورزان منطقه انجام و براساس آن 
مقرر شد كه در ساعت هاي اوج باري و در صورت نياز، به ميزان 

مشخصي برق اين بخش قطع شود.

مدير برق شهرستان ني ريز خبرداد:

مدير برق شهرستان فیروزآباد:

با هدف ارتقا آمادگي در برابر بالياي طبیعي؛

تفاهم با اتحادیه سنگ بري های نی ریز در جهت بهينه سازي مصرف انرژي برق

مدير برق شهرستان فيروزآباد گفت: ارتقا 
دانش تئوريك و توان كاربردي پرس��نل و 
فعاالن حوزه برق يكي از دغدغه هاي اصلي 

و هميشگي بوده و هست.
س��يد عين اهلل كرمي افزود: در اين راس��تا و 
براس��اس برنامه ه��اي كالن تدوين ش��ده،  
كالس ه��اي ايمن��ي را به ص��ورت هفتگ��ي 
برگ��زار مي كنيم. وي با بيان اي��ن كه هدف برگزاري كالس ها 
در حد مورد نظر محقق ش��ده است، اضافه كرد: موضوع ايمني 
يك مس��ئله جاري در زندگي همه انسان ها خصوصا كساني كه 

در مش��اغل خاص فعاليت مي كنند به ش��مار مي رود و اين دليل 
مهمي براي تداوم فعاليت هاي آموزشي است.

كرم��ي با ي��ادآوري اين كه در كالس ه��اي ايمني در خصوص 
اقدامات كنترلي به تفصيل صحبت ش��ده و به صورت كارگاهي 
آموزش داده مي ش��ود، گفت: اس��تقبال پرسنل از اين كالس  و 

كارگاه ها مطلوب بوده است.
مدير برق فيروزآباد، فرآيندهاي تش��ويقي و تنبيهي را در جلب 
نظر و توجه پرسنل تاثيرگذار دانست و گفت: اكنون در اجراي 
اصول ايمني با نظارت بيش��تر ، مي توان اس��تانداردها را به يك 

رفتار بديهي تبديل و آن را نهادينه كرد.

ارتقا دانش ایمني شغلي یكي از دغدغه هاي اصلي است

قدرداني و تشكر از مديران و كاركنان توزيع 
برق در شهرستان هاي فارس

در راس��تاي تكريم كاركن��ان و ارج نهادن ب��ر فعاليت ها و 
تالش ه��اي صادقان��ه اف��راد، مس��ووالن و مدي��ران نهادها، 
س��ازمان ها و ادارات مختل��ف و گروه ه��ا و نهادهاي مدني 
و مردمي با ارس��ال نامه هايي از پرس��نل و مديران برق در 

شهرستان هاي سراسر استان قدرداني كردند.
منصور محتاجي فرماندار الرس��تان طي تقديرنامه اي ضمن 
اب��راز رضاي��ت از عملكرد مهندس زين��ل قنبري مدير برق 

اين شهرستان، از وي قدرداني و سپاسگزاري كرده است.
در همي��ن ارتباط محمد رض��ا رحيمي فرماندار شهرس��تان 
فيروزآب��اد نيز ب��ا ارس��ال تقديرنامه اي رس��مًا از خدمات 
و تالش ه��اي مهن��دس عي��ن اهلل كرمي و ارتباط مناس��ب و 

همكاري مطلوب با دواير مختلف قدرداني كرده است.
براس��اس اين گزارش دهياري و ش��وراي اسالمي روستاي 
خواج��ه جمال��ي از تواب��ع شهرس��تان ني ري��ز ب��ا ارس��ال 
تقديرنامه اي مشتركا از خدمات و تالش هاي جواد محمودي 

مسوول برق آباده طشك سپاسگزاري كرده اند.
همچنين كورش باصري بخشدار سرچهان از توابع شهرستان 
بوانات در شمال اس��تان فارس نيز با ارسال نامه اي از سيد 
اصغر مير حس��يني، مس��وول اتفاقات برق سرچهان قدرداني 

كرده است.
در همين راس��تا مسعود آزادي بخش��داري مركزي آباده و 
ابراهيم دانش��ور رئيس ش��وراي اسالمي دهس��تان بيدك از 
توابع شهرس��تان آباده از مهن��دس محمدرضا كريمي مدير 

برق شهرستان يادشده قدرداني و تشكر كرده اند.
حجت االسالم و المسلمين حاج سيد محمد فقيه، امام جمعه 
و رييس هيئت امناي شهداي گمنام شهرستان ني ريز هم در 
قالب تقديرنامه اي از مهندس محمد هادي ش��مس به دليل 
همكاري مطلوب در احداث بناي يادبود ش��هداي گمنام تپه  

نور الشهدا، قدرداني و سپاسگزاري كرده است.
اين گزارش حاكي است، محمدحسن انصاري، مسوول ستاد 
نمازجمعه داراب، با ارس��ال نامه اي خطاب به فرماندار اين 
شهرس��تان ضمن قدرداني از مهندس خس��روي مدير برق 
شهرستان يادش��ده، خواستار تقدير از زحمات و تالش هاي 
خس��روي در ارتباط با اجراي مطلوب تكريم ارباب رجوع و 

سامان دهي شبكه هاي برق شده  است.
براس��اس همين گ��زارش دكتر اس��ماعيل ثابت فرد رئيس 
هيئت كوه نوردي شهرستان داراب نيز با ارسال لوح تقديري 
از گ��روه كوهنوردي ش��ركت توزيع برق اس��تان فارس، به 
جهت ش��ركت در همايش سراس��ر كوهن��وردي همزمان با 

جشن گل قدرداني كرده است.
ش��ايان ذكر اس��ت گروه كوهن��وردي ش��ركت توزيع برق 
اس��تان فارس متش��كل از پرسنل ش��اغل در اداره مركزي 
و ادارات شهرس��تان هاي تابع��ه بع��د از نيم��ه ارديبهش��ت 
در هماي��ش كوهن��وردي داراب در منطق��ه اليزن��گان اين 

شهرستان شركت كردند.
گروه كوهنوردي ش��ركت توزيع برق استان فارس از جمله 
يكي از فعال ترين گروه هاي ورزشي در اين شركت به شمار 

مي رود.

ب��ا هدف ارتقا آمادگي در برابر بالياي طبيعي، مانور زلزله در 
مديريت هاي برق شهرس��تان هاي بوانات، استهبان و ني ريز با 

موفقيت كامل برگزار شد.
مدي��ر برق شهرس��تان ني ري��ز در اين ارتباط گف��ت: در اين 
مان��ور كه با همكاري نيروهاي پلي��س، امدادگران هالل احمر 
و آتش نش��اني برگزار ش��د، پرس��نل با انجام وظايف خود در 

شرايط سخت آشنا شدند.
مهن��دس محمد هادي ش��مس افزود: طبق برنام��ه زمان بندي 
مانور زلزله در اين شهرس��تان انجام ش��د و پرسنل مديريت 
توزي��ع برق ني ريز تمامي وظايف خود را به نحو احس��ن انجام 

دادند. 
اي��ن گ��زارش حاكي اس��ت مدي��ر برق 
شهرس��تان اس��تهبان ني��ز ضمن تش��ريح 
چگونگ��ي برگ��زاري اي��ن مان��ور، گفت: 
قبل از اين مانور جلس��ات تئوري با هدف 
ارتق��ا آگاهي هاي فني و تخصصي و ايجاد 
آمادگي در پرسنل با همكاري هالل احمر 

برگزار شد.

مهن��دس وحي��د قاضي پ��ور، اف��زود: اي��ن مانور ب��ا همراهي 
امدادگران هالل احمر، نيروي انتظامي، پرسنل مديريت توزيع 
برق استهبان و تعدادي از مربيان يكي از مهدهاي كودك و با 
نظارت مدير دفتر فني و نظارت بر بهره برداري و رييس گروه 

ايمني شركت توزيع برق استان فارس با موفقيت اجرا شد.
مدير برق شهرس��تان بوانات نيز با موفق 
خوان��دن اج��راي مان��ور زلزل��ه در اين 
شهرستان خاطرنشان كرد: هماهنگي هاي 
انجام ش��ده قبل از برگزاري مانور كمك 
كرد ت��ا برنام��ه موثر و كارآم��دي اجرا 
شود. بهمن پور گفت: با اجراي مانورهاي 
عمليات��ي نق��اط ضعف و قوت شناس��ايي 
ش��ده و هر بخش به خوبي مي تواند اين نقاط را رفع يا تقويت 

كند.
براس��اس اين گزارش همزمان با سراس��ر استان فارس مانور 
آمادگ��ي در براب��ر زلزله در س��طح هم��ه شهرس��تان ها و با 
مش��اركت فعال مديريت و پرس��نل توزيع برق هر شهرستان 

اجرا شد.

مانور زلزله در مدیریت هاي برق شهرستان هاي بوانات، استهبان و ني ریز برگزار شد

ترموستات یخچال را بین 3 تا 5 درجه سانتی گراد و فریزر را بین 15- تا 18-  درجه سانتیگراد تنظیم کنید
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مدير برق شهرستان بوانات:معرفي يك شهرستان
اجراي برنامه هاي مدیریت مصرف را با جدیت

ادامه خواهيم داد
مدي��ر برق شهرس��تان 
اين  يادآوري  با  بوانات 
كه تالش ه��ا در جهت 
مص��رف  بهينه س��ازي 
ان��رژي ثمربخش ب��وده 
اجراي  گف��ت:  اس��ت، 
برنامه هاي تدوين  شده 
مديريت  خص��وص  در 
بهينه س��ازي  و  مصرف 
مصرف ان��رژي برق را 
با جديت كام��ل ادامه 

مي دهيم.
مهن��دس امان اهلل بهمن پوري افزود: در س��ال گذش��ته اقدامات قابل توجهي در اين راس��تا 
س��امان دهي و اجرا شد كه تبديل المپ هاي دو هزار و 700 چراغ الك پشتي به كم مصرف، 
جمع آوري 83 مورد برق  غير مجاز و فروش 36 هزار و 860 شعله المپ كم مصرف از جمله 
اي��ن اقدامات بود. بهمن پور ب��ا بيان اين كه در كنار فعاليت هاي مختلف فرهنگي، آموزش و 
انتقال اطالعات به صورت چهره به چهره به مراجعين و مش��تركان را از ديگر اقدامات انجام 
ش��ده ذكر و خاطرنش��ان كرد: با همكاري خوب مس��ووالن در بخش هاي مختلف انعكاس 
اطالع��ات و ارتق��ا آگاهي هاي مردمي درخصوص ل��زوم توجه به مص��رف بهينه انرژي برق 

به خوبي اجرا شد كه تاثيرات اين اقدامات مشهود بود.
وي به انعقاد تفاهم نامه بين كشاورزان و صنايع با مديريت برق شهرستان بوانات اشاره 
و تصريح كرد: امسال  هم در ارتباط با مديريت مصرف انرژي برق برنامه هاي متعددي 

را براساس سياست هاي كالن شركت توزيع برق فارس در دستور كار قرار داده ايم.
مدير توزيع برق شهرس��تان بوانات اضافه كرد: تعديل دائم روشنايي معابر به تعداد دو 
هزار و 866 دستگاه چراغ، جمع آوري 300 مورد برق غيرمجاز، جمع آوري 244 مورد 
المپ پر مصرف مش��تركان بخش تجاري، تس��ت لوازم اندازه گيري به تعداد دو هزار و 
911، تفاهم با 30 مش��ترك كشاورزي، پروژه تعويض تعداد 754 مورد كنتور و انعقاد 

تفاهم نامه با صنايع به تعداد 9 فقره از جمله برنامه هاي امسال است.

مدير برق شهرستان بوانات:
همكاري همه مشترکان در ارائه برق پایدار و مطمئن الزم است

مدير برق شهرستان بوانات گفت: 
براي تامين ب��رق پايدار و مطمئن 
نيازمند هم��كاري همه جانبه همه 
زمين��ه  در  مش��تركان  و  م��ردم 

رعايت الگوي مصرف هستيم.
مهندس امان اهلل بهمن پور در جمع 
گروهي از مش��تركان برق بوانات، 
افزود: س��هميه هر شهرس��تان از 
كاه��ش پيك بار مش��خص ش��ده 
اس��ت و بايد ب��ا برنامه ريزي هاي 
دقيق به س��طح تعيين شده دست 

پيدا كنيم.
بهمن پ��ور س��هم مديري��ت ب��رق 
بوان��ات را 1/6 م��گاوات )يك و 
ش��ش دهم مگاوات( اعالم و خاطرنشان كرد: براي رسيدن به اين ميزان كاهش مصرف در 

زمان  اوج باري شبكه، الزم است همه افراد جامعه همكاري كنند.
وی تصريح كرد: بي ترديد اختصاص سهميه  خاموشي هاي احتمالي، ارتباط مستقيمي با ميزان 

همكاري بخش هاي مختلف و همه مشتركان برق در سطح شهرستان دارد.

شهرستان بوانات 
شهرس��تان بوانات در ش��مال شرقی استان قرار دارد و از ش��رق و شمال به استان يزد )شرق به 
شهرس��تان خاتم، شمال يه شهرستان ابر كوه( از جنوب به شهرستانهای ارسنجان و مرودشت و 

از غرب به شهرستان خرمبيد و پاسارگاد محدود می باشد. 
بوانات در سال 1316 )68 سال قبل( دارای بخشداری در سال 1343 دارای شهرداری رسمی 

و در سال 1374 به شهرستان ارتقاء يافت. 
اين شهرستان دارای 2 بخش : 

الف( مركزی با 4 دهستان و جمعيت 32210 نفر 
ب( سرچهان با 3 دهستان و جمعيت 19788 نفر می باشد. 

پيشينه تاريخی: 
زب��ان: زبان اكثريت قريب به اتفاق مردم بوانات فارس��ی اس��ت و لغ��ات و اصطالحات فراوانی 
در آن اس��تعمال می ش��ود كه حاكی از اصالت اين زبان است. معدود روستاهای كوچكی )چنار 
س��وخته، چشمه، لقمان، دفر، بنك و چنارزاهدان( به زبان عربی و روستای كوپان به زبان تركی 

هم صحبت می كنند. اما زبان اصلی آنان فارسی است.
قوميت: قوميت مردم اين سامان فارسی است. 

 
آثار تاريخی: 

مس��جد جام��ع 
پ��ل  موري��ان، 
سوريان  بزرگ 
ط��اق  چه��ار   ،
قلعه  ساس��انی، 
س��يمكان، بقعه 
امام��زاده ش��اه 
حم��زه  مي��ر 
منب��ر  )ع(، 
سوريان،  جامع 
ی  نس��را ا و ر كا
ب��رده  محم��د 

شيراز ، قدمگاه محمد حنيفه، آثار تاريخی شيدان، از جمله آثار تاريخی و ديدنی بوانات است .

آغاز به كار اولين مولد برق در شهرستان بوانات 
به س��ال 1342 باز مي گردد كه ش��هرداري با 
همراه��ي و هم��كاري اهالي مول��دي به قدرت 
75 كيل��ووات تهي��ه،  نصب و راه ان��دازي كرد 
ت��ا بتوان��د حداكثر 300 مش��ترك را از نعمت 
روش��نايي برخ��وردار كن��د. در آن زم��ان و به 
دليل ظرفيت هاي مح��دود، امكان برقدار بودن 
مش��تركان تنها بين ساعت 17 بعدازظهر تا 24 
شب امكان پذير بود اما در سال 1355 دستگاه 
مولد ديگري ب��ا 150 كيلووات قدرت به مولد 
قبلي اضافه شد و اين اقدام كفايت برق مصرفي 

تمام مشتركان تا سال 1358 را مي كرد.
در سال 1358 برق منطقه اي فارس تاسيسات 
يادش��ده را از ش��هرداري بوان��ات خري��داري 
و برق رس��اني را رس��ما برعه��ده گرف��ت و ب��ا 
راه اندازي يك مول��د 500 كيلوواتي و احداث 

ش��بكه هاي فش��ار ضعيف ب��رق اي��ن منطقه را 
تقوي��ت ك��رد تا س��ال 1361 كه دو دس��تگاه 
موتور اشكودا 500 كيلوواتي ديگر به مجموعه 

اضافه شد.
بار ديگر و به واس��طه نياز روزافزون به توس��عه 
ي��ك دس��تگاه  برق رس��اني در س��ال 1371 
موت��ور ام وام يك ه��زار كيلوواتي ب��ه مولد هاي 
قبلي اضافه ش��د تا از س��ال 1372 برق بوانات 

به صورت شبانه روزي تامين شود.
از س��ال 1372 ش��بكه برق اين شهرس��تان به 
ش��بكه سراس��ري پيوس��ت و هم اينك با هشت 
ني��روي متخص��ص و تحصيلكرده رس��مي كار 
توزي��ع ب��رق توس��ط مديريت برق شهرس��تان 

انجام مي شود.
شهرس��تان بوان��ات هم اينك 14 ه��زار و 435 

مشترك در بخش هاي مختلف دارد.

تاریخچه برق بوانات

وین دایر : 
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده ...
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در شماره قبل گفتيم كه براي HR تمركز بر شش اصل حياتي 
اس��ت ، در اين ش��ماره تابش به بررس��ی اين 6 اصل خواهيم 

پرداخت.

اصل يكم : 
اس��تراتژي منابع انس��اني ميبايست به اس��تراتژي كسب وكار 

سازمان متصل شود:

س��ازمان HR بايد واقعيت اقتصادي واس��تراتژي كس��ب وكار 
را بشناس��د وبا زبان كس��ب وكار صحبت كن��د وفعاليتهايش 
منعكس كننده ترجيحات واولويت هاي كس��ب وكار باش��د تا 
به صورت يك ش��ريك اصلي در ماموريت سازماني ديده شود 
هي��چ چيز بيش از تمركز بر روي موضوعات كليدي وحس��اس 
كس��ب وكار موجب افزايش اعتبارش نم��ي گردداگر اينگونه 
نباش��د،نظراتش نشنيده گرفته ش��ده وحضورش اندك يا حتي 

حذف ميگردد.

اصل دوم : 
مديريت منابع انس��اني تنها به برنامه توجه ندارد بلكه به حوزه 

روابط نيز توجه دارد:

خلق محيطي كه در آن كاركنان نسبت به موفقيت سازمانشان 
متعهد باش��ند از نقش هاي HRM اس��ت در اين نقش ش��يوه 
هاي دلبستگي وتعلق افراد وتمايل به شراكت با سازمان مطرح 
ميگردد.اس��تفاده از كار گروه��ي وايجاد سيس��تمهاي ارزيابي 
وبازنگري كه موجب توانمند ش��دن كاركن��ان ميگردد در اين 
اصل مي گنجد. به كار گماردن كاركنان در عرصه تغيير ،ايجاد 
فرصت براي كسب دانش ومهارت هاي جديد وافزايش توانايي 

وبروز استعدادهاي آنان نيز از ديگر موارد قابل طرح است.

اصل سوم :
واح��د HR بايد به عنوان پيش بيني كننده تغيير وتمهيدات آن 

شناخته شود: 

وظيفه واحد HR درك فرايند تغييرات اس��ت ومي بايس��ت از 
نزدي��ك با مدي��ران صف كار كند وبه آنهايي كه مي بايس��ت 
تغيي��ر را ايج��اد كنند ول��ي تمايلي به آن ندارن��د كمك كند.

واحد HR م��ي تواند به مديران كمك كند ت��ا قدر كاركناني 
كه در برابر تغيير مقاومت نمي كنند را بداند و از ظرفيت آنان 
اس��تفاده گردد. كاركنان واحد HR بايد به عنوان انديشمندان 
وحاميان مشتاق تغيير وايده هاي نوين كه در موفقيت سازمان 

مشاركت دارند ديده شوند.

اصل چهارم : 
واح��د HR بايد حامي كاركنان باش��د ودر عين حال عواملي را 

كه در تعارض با يكديگرند متوازن سازد:
نق��ش واحد HR پيروز ش��دن در مش��اجرات نيس��ت بلكه 
تضمي��ن اين مطلب اس��ت ك��ه موضوعات مرتبط ب��ا منابع 
انساني نيز در تصميم گيري هاي مرتبط با كسب و كار ديده 
ميش��وند.تاثير بس��ياري از تصميمات كس��ب و كار بر روي 
كاركنان ممكن اس��ت ناديده گرفته شود مگر اين كه واحد 

HR برروي آنها نور افكن انداخته وآنها را برجسته نمايد .

اصل پنجم :
اثر بخش��ي فعاليت هاي HR در گ��رو تمركز بر موضوعات 

است تا تمركز بر احواالت شخصي:

بس��ياري از رنجش ها وناخش��نودي ها را مي توان از طريق 
توج��ه ب��ه موضوعات كلي��دي به ج��اي توجه به خواس��تها 
وتمايالت ش��خصي از ميان برداش��ت ممكن است تمايالت 
وس��ليقه هاي ش��خصي افراد در تعارض با موضوعات اصلي 
پيش رو باش��داين موضوع با تش��ريح اهمي��ت وجايگاه آن 
ويكس��ان دي��دن تمامي س��ازمان در برابر آن م��ي تواند به 
حداقل برس��د.آنچه ارزشمند اس��ت اين است كه بياموزيم 

كه چگونه با مخالفت كردن مخالفت كنيم.

اصل ششم :
مدي��ران HR باي��د بپذيرندكه يادگيري مس��تمر وافزايش 

مهارت براي شراكت در كسب و كار حياتي است:

س��رعت تغيير نيمي از حيات بيش��تر كسب وكارها را آنقدر 
كوت��اه ميس��ازد كه يادگيري مس��تمر و افزاي��ش مهارت را 

ضروري نموده است.
شايس��تگي هاي مورد نياز مديران منابع انس��اني تنها شامل 
تخص��ص ووظيف��ه )جب��ران خدمت،برنام��ه ري��زي نيروي 
انساني،توس��عه مديريت وغيره( نيس��ت بلكه دانش كس��ب 
وكار، درك مال��ي ، مه��ارت ه��اي مش��اوره اي ومهارتهاي 
بي��ن ف��ردي را نيز در بر ميگيرد.افرادي ك��ه در موقعيت ها 
وپس��تهاي مرتبط با HR هس��تند به طور مستمر دانش خود 
را توس��عه دهن��د و از به كارگيري مهارت ها، انديش��ه ها و 

الگوهاي منسوخ شده اجتناب نمايند.
HRM  بايد بدنبال كش��ف راههاي جدي��د به منظور تجهيز 

استعدادها بوده وكاركنان را تحرك بخشد.
بكار ب��ردن اين اص��ول در كنارتئوري ه��اي HRM ودرك 
عميق تر نس��بت به محيط داخلي وخارجي مس��ير طوالني را 
در اين گذر به وجود مي آورد كه البته فرصتي اس��ت براي 
اثبات اين موضوع كه رفتارهاي سازماني حقيقتي است براي 
هدايت افراد. بنابر اين اين كه HRM  هوسي زودگذر است 
ش��بهه اي بيش نيس��ت و ش��اخ برگ هاي پر طراوت آن در 

ميان اين تند باد تازه تر خواهد شد.

قسمت دوم
)HRM(دگردیسي مدیریت منابع انساني

رامین قاسمی نژاد

الیزنگان زیبا ؛ تكه اي از بهشت خدا
از ش��يراز به سمت ش��رق كه بروي، ميان دش��ت هاي گرم و 
برهوت داراب، در جايي ميان كوه و دش��ت، تكه اي از بهشت 
خ��دا، از آن ب��اال به زمين افتاده تا ح��واس آدم را ببرد به آن 

سمتي كه خدا مي خواهد، به سمت زيبايي ها.
اليزنگان، اس��مي كه براي خيلي از گوش ها ناآشناست، جايي 
در شهرستان داراب، در استان پهناور فارس، جايي كه گمان 
نمي كن��ي كه باش��د، اما وج��ود دارد و بخش��ي از زيبايي هاي 
خدايي را ب��ا تلفيقي از رنگ و رنگ و رنگ و زير زمينه اي از 
موسيقي ماندگار طبيعت با نوازندگي آب و باد و پرندگان، به 

همه زيبا دوستان هديه مي كند.
اليزنگان روس��تايي اس��ت از توابع بخش رستاق از شهرستان 
داراب، روس��تايي كوهس��تاني كه دامن بر پهنه ارتفاعاتي دو 
هزارمتري از س��طح دريا، بر كوهپاي��ه اي پهن كرده كه همه 

نعمت هاي خدا را مي توان در آنجا يافت.
نمي ت��وان گمان كرد كه در ش��رق اي��ران در جايي ميانه راه 
بندرعباس – شيراز و در نزديكي هاي)76 كيلومتري( داراب، 
جاي��ي با اين خصوصيت هاي آب و هوايي متمايز يافت ش��ود، 

جاي��ي كه در اوج تابس��تان،  ش��ب ها بايد باالپوش داش��ت و 
بي گدار به راه نزد كه س��رما تن م��ي آزارد. اگرچه الي زنگان 
ه��م مانند ميمن��د گالبي معطر و خال��ص دارد كه از گل هاي 
رس��ته بر خاك منطقه توليد مي ش��ود، اما همچ��ون ميمند به 
واسطه ناش��ناخته ماندن و تبليغ نشدن، مظلوم مانده تا قمصر 
نام درخش��ان بر تارك شيش��ه هاي گالب باشد و خريداران، 
اين را بيشتر از الي زنگانيش، خريدار باشند. در اين ميان و با 
هدف شناساندن اين منطقه زيبا، برنامه  كوهنوردي الي زنگان 
به عنوان يك برنامه س��االنه در دستور كار مسئوالن شهرستان 
داراب ق��رار گرفت و امس��ال نيز همچون س��نوات گذش��ته 

گروه هاي مش��تاق كوهنوردي را بعد از ثبت نام فراخواندند تا 
صعودي دل نش��ين ب��ه يكي از ديدن��ي و جذاب ترين قله هاي 
اس��تان فارس انجام ش��ود. در اين ميان گ��روه  دوازده نفره 
كوهن��وردي ش��ركت توزي��ع ف��ارس ني��ز متش��كل از جواد 
دانش��دار، منصور فرزاد، حميد زماني، جليل مرزبان، حبيب اهلل 
نجيب زاده، اسماعيل جاللي، حميد اش��راقيان، رحيم كامگار، 
بها الدي��ن صميم��ي، محمدرض��ا بردبار، كيامرث غ��الم زاده ، 
شهرام كيقبادي و علی محمد پشوتن نيز به اين منطقه عزيمت 

و به قله، صعودي دلنشين و طراوت بخش كردند.

در یخچال و فریزر به ازای افزایش هر رتبه برچسب انرژی حدود 14 درصد در مصرف برق صرفه جویی می شود .
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افقی: 
1 - مخترع راديو - منحرف و نادرست

2 - از اصول دين - چهره
3 - از شهرهای استان فارس - مادر عرب - معدن

4 - از پادشاهان اساطيری - آينه - گونه
5 - از اياالت آمريكا

6 - التيام - نكات مهم
7 - شكوه گر جدايی - خبر خوش - يازده

8 - داغ جگرسوز - گفته شده »نزد ايرانيان است و بس«
9 - ماه فرنگی - مرگ، اجل

10 - اثر نظامی گنجوی

عمودی: 
1 - اثری از خواجه عبداله انصاری

2 - جزيره ايرانی - حرف تنفر
3 - نيمه روشن زمين - نوعی ذغال - منحرف از راه راست

4 - شانه - مسهل - مقابل راست
5 - از سيارات منظومه شمسی

6 - قهر زمين - پهلوان
7 - تاييد انگليسی - نافرمانی - تلخ

8 - سر سلسله اعداد - حرف ندا - نفس خسته
9  - هدف نهايی انسان - از ملزومات شيرينی و بستنی 

10 - نويسنده و فيلسوف فرانسوی و خالق كار از كار گذشت

توشیكنود
ماكراو

لامامس
ترومست
ایریی
لربلسا

یانرنب
نیترامای

1

2
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جدول حل كنيد و جايزه بگيريد

طراح جدول : سید محمد حسن نبوی زاده 

• جدول را حل نموده و به آدرس روابط عمومی ش��رکت بفرس��تید . روی پاکت قید نمایید »مربوط به حل جدول ش��ماره 2 تابش« . به سه نفر که جدول 
را به شکل صحیح حل نمایند به قید قرعه ، جایزه نفیسی تعلق می گیرد ، دست به کار شوید .

حل جدول شماره قبل

يک دهم ثانيه از يک تصادف
وقتي اتومبيلي با س��رعت *هش��تاد كيلومتر در س��اعت* به 

مانعي برخورد مي كند:
*در 2 صدم ثانيه: س��پر در هم مي ش��كند. اتومبيل فش��اري 

برابر سي برابر وزن خود را تحمل مي كند.
*در 4 صدم ثانيه: راننده و سرنشينان هر كدام با فشاري در 

حدود 2 تن به جلوپرتاب مي شوند.
*در 5 صدم ثانيه: بدن راننده با همان نيروي 2 تني با فرمان 

اتومبيل برخورد مي كند.
*در 7 صدم ثانيه: سرنشين جلويي به داشبورد مي خورد

*در 9 صدم ثانيه: سر سرنشينان به شيشه جلو برخورد مي كند
* در 1 دهم ثانيه: سرنشينان عقب نيز به سرنشينان جلو مي پيوندند!

*يادتان باشد كه هنوز 90 درصد ثانيه اول باقي مانده ...
* كمربن��د ايمني را ببنديد چه در جلو نشس��ته ايد و چه در 
عقب ماشين، چه در مس��افت هاي كوتاه درون شهري، و چه 

در مسافرت هاي بلند جاده اي.

بهتر است بدانیم :
12345678910
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* برنده حل جدول شماره 1 : شهين توتونچي و علی عطاران

روزي س��قراط، حكيم معروف يوناني م��ردي را ديد كه خيلي 
ناراحت و متاثر است. علت ناراحتيش را پرسيد، پاسخ داد: در 
راه كه مي آمدم يكي از آش��نايان را ديدم. س��الم كردم جواب 
نداد و با بي اعتنايي و خودخواهي گذش��ت و رفت و من از اين 

طرز رفتار او خيلي رنجيدم.
سقراط گفت: چرا رنجيدي؟

م��رد با تعج��ب گف��ت: خوب معل��وم اس��ت، چني��ن رفتاري 
ناراحت كننده است.

سقراط پرسيد: اگر در راه كسي را مي ديدي كه به زمين افتاده 
و از درد و بيم��اري ب��ه خود مي پيچد، آيا از دس��ت او دلخور و 

رنجيده مي شدي؟
مرد گفت: مس��لم اس��ت كه هرگز دلخور نمي شدم. آدم كه از 

بيمار بودن كسي دلخور نمي شود. 
س��قراط پرس��يد: به جاي دلخوري چه احساسي مي يافتي و چه 

مي كردي؟

مرد جواب داد: احس��اس دلسوزي و ش��فقت و سعي مي كردم 
طبيب يا دارويي به او برسانم.

س��قراط گفت: همه ي اين كارها را ب��ه خاطر آن مي كردي كه 
او را بيمار مي دانس��تي، آيا انس��ان تنها جسمش بيمار مي شود؟ 
و آيا كس��ي كه رفتارش نادرس��ت است، روانش بيمار نيست؟ 
اگر كسي فكر و روانش سالم باشد، هرگز رفتار بدي ازاو ديده 

نمي شود؟

بيماري فكر و روان نامش »غفلت« است. بايد به جاي دلخوري 
و رنجش، نس��بت به كس��ي كه بدي مي كند و غافل است، دل 
س��وزاند و كمك كرد و به او طبيب روح و داروي جان رساند. 
پ��س از دس��ت هيچ ك��س دلخور مش��و و كينه ب��ه دل مگير و 
آرامش خود را هرگز از دس��ت مده و بدان كه هر وقت كسي 

بدي مي كند، در آن لحظه بيمار است.

گروه کوه نوردي توزیع برق فارس
به قله »گنو« صعود کرد

مس��ئول ورزش ش��ركت توزيع برق اس��تان فارس گفت: گروه 
9 نفره كوه نوردان ش��ركت توزيع برق اس��تان فارس با عزيمت 

اس��تان  ب��ه 
به  هرم��زگان 
»گن��و«  قل��ه 

صعود كرد.
زارع  بهن��ام 
اف��زود: گ��روه 
كوهنوردي اين 

ش��ركت در س��ال هاي اخير اغلب قله هاي مرتفع اس��تان را فتح 
كرده و در برنامه اي هماهنگ شده، اقدام به فتح قله گنو كردند. 
وي با بيان اين كه برنامه هاي متعدد ورزشي براي تمام كاركنان 
عالقه من��د به ورزش در ش��ركت توزيع برق ف��ارس، در ابتداي 
هر سال مش��خص و دنبال مي شود، گفت: امس��ال نيز مسابقات 
مختلفي را در رشته هاي مختلف ورزشي از قبيل فوتبال، واليبال، 
ش��نا، دو و ميداني،  پينگ پنگ و ش��طرنج برگ��زار خواهيم كرد. 
منصور ف��رزاد، حميد زماني، جليل مرزبان��ي، بها الدين صميمي، 
كيامرث غالم زاده، اس��ماعيل جاللي، حميد اشراقيان، محمدرضا 
بردبار و بهمن قديري، اعضاي گروه كوهنوردي ش��ركت توزيع 

برق فارس و صعود كنندگان به قله گنو بودند.

وین دایر :
از مهم ترین کارهایی که به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید این است که گه گاه به شادمانی دوران کودکی برگردید.

غفلت ؛ بیماري فکر و روان



تابش؛ نشريه داخلی شركت توزيع نیروی برق استان فارس
• صاحب امتیاز : شركت توزيع نيروي برق استان فارس

• سردبیر : فرشيد فتوت
آدرس : شيراز / خيابان فلسطين / معدل غربی/ شركت 

توزيع نيروی برق استان فارس
طرح و اجرا : غالمعلي زارع
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پندی از پائولو كوئيلو
انسان ها به شيوه هنديان بر سطح زمين راه می روند. با يك سبد در جلو و يك سبد در پشت.
در سبد جلو، صفات نيك خود را می گذاريم و در سبد پشتی، عيب های خود را نگه می داريم.
به همين دليل در طول روزهای زندگی خود، چشمان خود را برصفات نيك خود می دوزيم و 

فشارها را در سينه مان حبس می كنيم.
در همين زمان بی رحمانه، در پشت سر همسفرمان كه پيش روی ما حركت می كند، تمامی 

عيوب او را می بينيم .
بدين گونه است كه درباره خود، بهتر از او داوری می كنيم، بی آن كه بدانيم كسی كه پشت 

سر ما راه می رود به ما با همين شيوه می نگرد.

امام علي ) ع ( :
فضاي هر ظرفي در اثر محتواي خود تنگ تر مي شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم ، فضاي آن بازتر مي گردد .

ادامه از صفحه اول
وي ب��ا بي��ان اين كه يك��ی از عوامل تلفات انرژی برق انتقال برق توليد ش��ده از نيروگاه تا محل 
مصرف اس��ت ، گفت : رابطه مستقيمی ميان طول ش��بكه انتقال برق و ميزان تلفات انرژی وجود 
دارد ، بنابراين احداث مولدهای مقياس كوچك در محل مصرف با كوتاه كردن اين فاصله ، تاثير 

مستقيمی در كاهش تلفات دارد. 
ريحاني استفاده غير مجاز از برق، دستكاري وسايل 
اندازه گيري مصرف )كنتور( و شيوه و زمان مصرف 
انرژي را از جمله رفتارهاي نامناس��بي دانس��ت كه 

موجب افزايش تلفات انرژي مي شود.
مهندس »س��يدعلی ضيغمی« مدير نيروگاه س��يكل 
تركيبی فارس نيز ضمن بيان توانمندی های كشور در 
صنعت نيروگاهی، به بررسی چالش های صنعت برق 
كشور پرداخت و گفت: گران قيمت بودن تجهيزات 
نيروگاه��ی و حجم باالی س��رمايه گذاری در احداث 

نيروگاه ها از جمله عواملی است كه باعث افزايش نرخ برق توليدی در هر كشوری می شود. 
وی ني��از ني��روگاه فارس ب��ه گاز را در صورت 
فعاليت هر 6 مول��د آن 3/5 ميليون مترمكعب 
در ش��بانه روز اعالم كرد و افزود: نبود فرهنگ 
مصرف بهينه در كشور باعث شده كه ما مجبور 
باش��يم در هر شبانه روز هر 6 مولد توليدی اين 
ني��روگاه را در مدار توليد ق��رار دهيم بنابراين 
حجم هنگفتی از س��رمايه های گازی كش��ور به 

جای صادرات در نيروگاه ها مصرف می شود. 
مهندس ضيغمی خاطرنش��ان كرد: به دليل حساس��يت مولدهای توليدی، گاز مصرفی در صنعت 
برق كش��ور بايد پااليش ش��ود و همين پااليش گاز در كنار عمليات استحصال، انتقال و نگهداری 

خطوط انتقال گاز، نيازمند صرف سرمايه های عظيمی است. 
مدير نيروگاه س��يكل تركيبی فارس پرورش نيروهای متخصص نيروگاهی را يكی از چالش های 
مه��م اين صنعت دانس��ت و ادامه داد: تربيت و نگه داری ني��روی متخصص در صنعت نيروگاهی 
هزينه ه��ای بس��يار بااليی را طل��ب می كند، بنابراي��ن در كنار تجهيزات گ��ران قيمت نيروگاهی، 

اعتبارات بسيار كالنی صرف نگهداری و بهره برداری از نيروگاه های توليد برق می شود. 

اين كارشناس صنعت برق با بيان اينكه در برخی مواقع 100 درصد توليد در اوقات اوج مصرف 
صورت می گيرد، خاطرنش��ان كرد: در صنعت برق امكان ذخيره س��ازی انرژی وجود ندارد بلكه 
تنه��ا راه برای ذخيره س��ازی، كاهش زمان اس��تفاده از مولدها و نگه داری آنه��ا برای زمان بروز 
مشكل در نيروگاه هاست تا مولدهای ذخيره وارد مدار شده و خاموشی ها را به حداقل برسانند. 
مهندس ضيغمی معتقد است امروز دغدغه نيروهای متخصص كشور به جای توسعه صنعت برق و 

نيروگاه ها صرف پايداری شبكه ها و پاسخگويی به نياز غير بهينه شهروندان می شود. 
وی با بيان اين كه مبلغ پرداختی شهروندان در قبال مصرف برق تنها صرف بخشی از گاز مصرفی 
نيروگاه ها می شود، به يارانه های دولتی اشاره كرد و افزود: اگر با مصرف بهينه برق، توان نيروگاه ها 
را در زمان اوج مصرف به حداقل برسانيم، به شدت در هزينه های مختلف از تأمين سوخت گرفته 
تا نگهداری شبكه های انتقال برق كاسته می شود و خاموشی های كشور به حداقل ممكن می رسد. 

مدير نيروگاه س��يكل تركيبی فارس به بررس��ی وضعيت مصرف برق در استان فارس پرداخت و 
گفت: در استان فارس رشد صنعت نيروگاهی خوب بوده و هم اكنون مازاد توليد برق داريم پس 

چه بهتر كه اين مازاد توليد صرف رشد صنعت در اين استان شود. 
وی ادامه داد: متاسفانه رشد مصرف صنعتی برق در استان فارس به عدد انگشتان دست نمی رسد 

و بيشتر مصرف در گروه خانگی، كشاورزی و تجاری صورت می گيرد. 
اين كارشناس صنعت برق لزوم توجه به توسعه صنعت در استان فارس را يادآور شد و خاطرنشان 
كرد: در س��ال های آتی با رش��دی كه در نيروگاه های فارس در حال اتفاق است، با افزايش قابل 

توجه توليد برق روبرو هستيم كه اميدواريم اين توليد صرف توسعه صنعتی استان شود. 
نيروگاه س��يكل تركيبی اس��تان فارس كه در س��ال 73 در منطقه اكبرآباد كوار احداث شد، هم 
اكنون با وجود 6 مولد گازی با ظرفيت 123/6 مگاوات و 3 مولد بخار با ظرفيت 98/3 مگاوات 

در مجموع توان توليد 1035 مگاوات ساعت برق را دارد. 
اين نيروگاه در زمان اوج مصرف توان 
تولي��د 35 درصد برق مصرفی اس��تان 

فارس را دارد.
در اين ديدار خبرنگاران از بخش های 
مولده��ای  كنن��ده،  خن��ك  برج ه��ای 
گازی و مولده��ای بخ��ار و ني��ز مركز 
كنت��رل ني��روگاه بازدي��د ك��رده و از 
نزدي��ك با فرآيند توليد انرژی برق در 
نيروگاه های سيكل تركيبی آشنا شدند.

بازديد خبرنگاران از نيروگاه سيكل تركيبي استان فارس


