
بهمن ماه 1394  - ویژه نامه دهه فجر
گزارشی از عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال 94

مقام معظم رهبری :
دهه فجر مظهر شکوه و عظمت 

و فداکاری ملت ایران است.

کاهش 39 درصدی 
خاموشی های با برنامه
در 9 ماهه سال جاری

کسب مقام اول کاهش پیک بار در بین شرکت های 
توزیع کل کشور در سال 94

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:
به روزرسانی و بازنگری طرح بهبود و

توسعه منابع انسانی

احداث 420 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط

زیر ساخت

8
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کسب رتبه دوم در زمینه آموزش کارکنان در بین شرکت های توزیع برق کشور

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان فارس از اجــرای بیش از 1100 
میلیارد ریال پروژه سرمایه ای در شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس در 10 

ماهه نخست سالجاری خبر داد.
مهندس زینل قنبری، با تبریک ایام اهلل 
دهه فجر و پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی گفت : پیروزی انقالب اسالمی 
بدون شــک از بزرگ تریــن افتخارات و 
دســتاوردهای ملت مسلمان ایران است 
که در ســایه یکپارچگی و وحدت کلمه 
مردم ایــران و رهبری بی نظیر حضرت 

امام خمینی )ره( به وقوع پیوست.
وی ادامه داد: در راســتای تحقق اهداف 
مقدس انقالب و خدمت رسانی به مردم، 
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
تالش کرده اســت تا خدمات خود را به 
نحو مطلــوب و شایســته عرضه نماید 
تا ضمــن تامین برق مطمئــن و پایدار، 

رضایت مندي مردم نیزحاصل گردد.
قنبری خاطرنشان کرد: از آنجا که اساس 
کار شــرکت های توزیع نیروی برق بر 
رضایت مردم و مشترکین است و ما نیز 

همواره این اصل را در ســرلوحه کاری 
خود قــرار داده ایم، علیرغم چالش های 
موجود توانسته ایم با کمک همکاران به 
هدف متعالی خود در برق رسانی و توزیع 
انرژی مطمئن و پایدار و خدمت رســانی 
به مردم فهیم استان فارس دست یابیم. 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیروی 
برق اســتان فارس در ادامه به تشــریح 
سیاســت های کالن شــرکت توزیــع 
نیروی برق اســتان فــارس پرداخت و 
گفت : شــرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس در مسیر حرکت در راستای نقشه 
استراتژی، فعالیت های خود را بر اصول 

و اهداف زیر بنا نهاده است :
افزایش قابلیت اطمینان در عرضه  الف( 

برق به مشترکین
و  توســعه ظرفیت هــای مدیریتی  ب( 

توانمندسازی نیروها 
ج( افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی 
به کلیه مشــترکین و متقاضیان برق با 

رویکرد مکانیزاسیون خدمات
د( اجرای مســتمر طرح هــای کاهش 

تلفات برق

ه( توجه ویژه به موضوع مدیریت مصرف 
برق، بهینه ســازی مصــرف و کاهش 

شدت مصرف انرژی
و( توســعه پژوهش هــای کاربردی و 

اجرای پروژه های تحقیقاتی 
ز( هوشمندســازی شــبکه های توزیع 
علی الخصــوص پیگیــری اجرای طرح 

جامع فهام
خوشبختانه در مسیر دستیابی به اهداف 
استراتژیک در ســال جاری بسیار موفق 
عمل کرده ایم که کسب تقدیرنامه های 
متعدد از جمله لــوح تقدیر کاهش پیک 
و مدیریت مصرف، کســب رتبه دوم در 
بخش آموزش در بین شرکت های توزیع 

و ... گواه این ادعا می باشد.
مهندس زینل قنبری در ادامه ســخنان 
خود به تشــریح عملکرد این شرکت در 
10 ماهه نخست ســالجاری پرداخت و 
بیان داشت: احداث 420 کیلومتر شبکه 
فشار متوسط زیر ساخت در استان فارس 
از جمله فعالیت ها و اقدامات موثری بود 
که در طی این مدت انجام گرفته است . 
ادامه در صفحه 6

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس عنوان کرد :

اجرای بیش از 1100 میلیارد ریال پروژه سرمایه ای
در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در 10 ماهه نخست سال 94

به قلم سردبیر
انقــالب اســالمی، انقالبی برای 
و  اســالمی  ارزش های  احیــای 
اخالقی، انقالبی برای رفع تبعیض 
و فقر، انقالبی برای رفع شــکاف 
طبقاتی، انقالبی برای حذف فساد 
اقتصــادی و اداری، انقالبی برای 
آوار صدها  از  برکشیدن محرومان 

سال ظلم و ستم و انقالبی برای مقابله با استعمار و استکبار بود.
انقالب اســالمی همــه اینها بود؛ اما از همه مهم تــر، انقالبی برای 
رهایی از استبداد بود. راهی بود به رهایی. راهی بود که گشوده شد و 
باید تا انتها مبتنی بر همان اهداف طی شود. پاسداشت خون شهدای 
انقالب اســالمی و موفقیت نظام جمهوری اســالمی در گرو تحقق 

اهداف مذکور و تحقق مطالبات مردم از انقالب سال 57 است. 
در واقع زمانی می توان از کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران سخن 
گفت، که حرکت اجزاء نظام در مســیر تامین همان ارزش ها و اهداف 
باشــد. دولت و سازمان های وابســته به آن، نقشی اساسی در تحقق 
اهداف انقالب شکوهمند سال 57 دارند. تدوین سند چشم انداز 1404 

بیان کننده رویکرد دولت در پیشرفت و توسعه ایران اسالمی است.
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نیز در کنار سایر ارکان دولت در 
استان پهناور فارس، با درک ضرورت شناسایی جایگاه خود در تحقق 
اهداف وزارت نیرو )به عنوان یکی از وزارت خانه های کلیدی دولت( 
در بخش برق، همواره کوشیده اســت پاسخگوی مطالبات مردمی از 

صنعت برق استان فارس - با توجه به اختیارات قانونی - باشد.
تحقق اهداف استراتژیک شرکت و اجرای موفق برنامه ها و طرح های 
سالیانه در کنار دریافت تقدیرنامه های متعدد در حوزه های مختلف از 
مقامات ارشد شــرکت توانیر و وزارت نیرو در سال جاری موید همین 

موضوع است.
ادامه در صفحه 5

در صفحات دیگر می خوانیم

معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس:

مدیر دفتر مجریان طرح 
شرکت توزیع نیروی برق 

فارس خبر داد:



• نشریه داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس •
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استفاده از سیستم ROIP جهت
گسترش ارتباطات بی سیم

استفاده از سیســتم ROIP جهت گســترش ارتباطات بی سیم یکی 
از مــوارد مورد نیاز در زمینه ارتباطات بی ســیم، ایجــاد ارتباط بین 
دیســپاچینگ حوزه ســتادی و مراکز اتفاقات برق شهرســتان ها و 

همچنین واحد عملیاتی سیار آن ها است. 
وجــود این ارتباط بین ســتاد و واحدهای ســیار عملیاتی به ویژه در 
زمان هــای مهم مانند بروز بحران و انجــام مانورهای خاص، دارای 
اهمیت ویژه ای بوده و امکان مدیریــت بحران، راهبری و راهنمایی 
گروه های عملیاتی از حوزه ستادی و نیز ملموس بودن بحران در بین 

مدیران ارشد شرکت را فراهم می آورد.
در زمینه ایجاد ارتباط، راهکارهای مختلفی از جمله گسترش ارتباطات 
از طریق احداث تعداد تکرارکننده های متعدد در ســطح اســتان و یا 
تعویض کامل سیســتم آنالوگ فعلی با بی ســیم های دیجیتالی و به 
کارگیری فن آوری های مرتبط با حوزه دیجیتال، به کارگیری هرکدام 
از راهکارهــای فوق، چالش های مربوط به خــود را به لحاظ فنی و 
هزینه ای به همراه داشت که در نهایت استفاده از بی سیم های آنالوگ 
و تکرارکننــده موجود و ترکیب آن با فن آوری دیجیتال ROIP مدنظر 
قــرار گرفت. با اســتفاده از ROIP یا همان Radio Over Ip، ســیگنال 
رادیوئــی به  صورت دیجیتال بر روی بســتر از VPN یــا فیبر نوری 
منتقــل گردیــده و ارتباط بین دو مرکز مبــدأ و مقصد از این طریق 
برقرار می گردد. بدین ترتیب کاربر مســتقر در مرکز کنترل به  تمامی 
ارتباطات بین ایســتگاه مقصد با واحدهای سیار و بی سیم های دستی 
به  صورت مستقیم یا با واسطه تکرارکننده دسترسی داشته و خود نیز 

می تواند با تمامی آن ها ارتباط رادیویی داشته باشد.
دستگاه VE-PG3 ساخت شرکت ICOM جهت برقراری ارتباط ROIP در 
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس نصب و راه اندازی گردید که 
با حداقل تغییرات، قابلیت تطبیق با انواع بی ســیم ها را دارا می باشد. 
همچنین جهــت مدیریت ارتباط مرکز با چند ناحیه مختلف، نرم افزار 
FS-10 که به  صورت یک ایســتگاه رادیویی مجازی IP-Based و یک 

دیسپاچر رادیویی عمل می کند، بر روی کامپیوتر مرکز کنترل نصب 
گردید.

در حــال حاضر در فــاز اول پروژه، برقراری ارتباط 8 مرکز با ســتاد 
شــرکت در حال اجرا می باشــد که به دلیل هم پوشانی یا به  واسطه 
تکرار کننده ها، با راه اندازی این 8 مرکز، قسمت عمده استان با مرکز 
کنترل شرکت مرتبط می گردد. این سیستم در مانور پدافند غیرعامل 
که به تازگی در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برگزار گردید، 
توســط مدیر عامل شرکت مورد استفاده قرار گرفت و ارتباط بی سیم 

بین ستاد و واحدهای عملیاتی شمال استان برقرار شد.
همچنین در برگزاری مانور دیگری توسط مهندس مقیمی مدیر کل 
محترم دفتر نظارت بر توزیع شــرکت توانیر از طریق این سیســتم 
ارتباط شــرکت توانیر با واحدهای عملیاتی شهرســتان آباده استان 

فارس برقرار شد. 
کیفیت صدا، سهولت در نگهداری، عدم نیاز به فرکانس جدید، ارتباط 
مســتقیم با مقصد بدون تداخل رادیویی و قابلیت برقراری ارتباط از 
طریق بی سیم سیار و دستی در مبدأ )پوشش داخلی( از جمله مزایای 
این ســامانه است و هزینه روش جدید حدود 15درصد کمتر از روش 

سنتی گذشته می باشد.

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس در تشــریح 
و  بهره برداری  معاونــت  فعالیت هــای  اهم 
دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان فارس، از کاهش 39 درصدی میزان 
خاموشی های برنامه ریزی شده طی 9 ماهه 
ابتدای سال 94 در شرکت توزیع نیروی برق 

استان فارس خبر داد.
حمیدرضــا جالیــر ادامــه داد: بــه دلیــل 
فعالیت هــای موثر شــرکت توزیــع نیروی 
برق استان فارس در راســتای کاهش تعداد 
خاموشــی های با برنامه از طریق ساماندهی، 
آموزش و کنترل اکیپ های عملیاتی خط گرم 
و همچنین سایر اقدامات انجام شده موثر در 
کاهش میزان خاموشــی ها و افزایش تداوم 
نیرو رسانی، این شرکت از سوی مهندس سید 
اعتضاد مقیمی، مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع 

شرکت توانیر مورد تقدیر قرار گرفت.
جالیر ادامه داد: شــرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس در راستای سیاست های شرکت 
توانیر به منظور بهبود شــاخص های قابلیت 
اطمینان، افزایش رضایت مشترکین و مصرف 
کننــدگان بــرق و ارتقاء بهره وری از ســال 
1392 ایده فعال ســازی گروه های خط گرم 
)فرمان از راه نزدیک( را با رویکرد کارآفرینی 
و ســرمایه گذاری بخش خصوصی در برنامه 

اجرایی خود قرار داد.
وی اضافه کرد: پس از چندین ماه بررســی 
و تحلیــل روش هــای مختلــف از جملــه 
ســرمایه گذاری جهت خرید ماشین آالت و 
تجهیزات خط گرم با هزینه شرکت، استفاده 
از تــوان بخــش خصوصی و اجــاره نمودن 
پرداخت، وقت  براســاس  پیمانکار  تجهیزات 
مزدی و شــیوه های مختلف دیگر و در نظر 
گرفتــن فواید و تبعات هــر یک از روش ها، 
شــیوه ای نوین بــا رویکــرد کارآفرینی و با 

کمترین هزینه را در شرکت اتخاذ کرد.
جالیر اظهار داشــت: در ایــن روش تامین 
تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی جهت 
عملیات خط گرم از طریق برون ســپاری به 
پیمانکاران واگذار شده و با توجه به این که نوع 
قرارداد به صورت شیوه کارآمد کارمزدی است 
و نه وقت مزدی، مدت زمان و سرمایه ای که 
شــرکت بابت این روش هزینه می کند فقط 
جهت برنامه ریزی عملیات، آموزش خط گرم 
به پیمانکاران، ابالغ ضوابط، قیمت گذاری و 
نظارت می باشد که نتیجه این اقدامات منجر 
به حداقل رساندن هزینه ها از محل اعتبارات 

سرمایه ای گردید.
دیســپاچینگ شرکت  و  بهره برداری  معاون 
توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: 
فعالیت هایــی که کارفرمــای آن متقاضیان 
پروژه های برق رســانی بــه مراکز صنعتی و 
چاه های کشــاورزی هستند و نیاز به کار در 
محدوده شــبکه فشار متوسط دارد با پرداخت 
هزینه توســط متقاضی به پیمانکار خط گرم 
انجام می پذیرد و از آنجا که این هزینه درصد 
بســیار ناچیزی از ســرمایه گذاری متقاضی 
می باشــد و از ســوی دیگر باعث تســریع 
زمان وصل انشعاب به شبکه نیز می شود، با 
استقبال خوبی از سوی متقاضیان روبرو شده 

است.
جالیر خاطر نشــان کــرد: در 9ماهه ابتدای 
ســال 94 عملکرد پیمانکاران خط گرم منجر 

به جلوگیری از تعداد 6987 مورد خاموشــی 
با برنامــه و تداوم انرژی به میزان بیش از39 
میلیون کیلووات ســاعت گردیده اســت که 
صرفه جویــی ریالی آن با در نظر گرفتن نرخ 
2250 ریال به ازاء هر کیلووات ساعت انرژی 

برق معادل 87 میلیارد ریال می باشد. 

نصب سیستم مکان یاب خودروهای 
عملیات برق در سطح استان فارس

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان فــارس در ادامه 
نظــارت  مکان یابــی  اســتقرار ســامانه  از 
 AVL خودروهای عملیاتی موســوم به سیستم
در شرکت توزیع برق اســتان فارس خبر داد 
 و بیان داشــت: با پیاده سازی سیستم AVL یا

Automatic Vehicle Location نمایش همزمان 
موقعیت وسیله نقلیه و ارسال اطالعات حرکت 
ارتفاع،  )سرعت خودرو، مختصات جغرافیائی، 
زمــان و...( و هم چنین گــزارش گیری های 

متنوع امکان پذیر شده است. 
حمیدرضا جالیر افزود: با نصب تجهیزات این 
ســامانه بر روی خودروهای عملیات اتفاقات، 
باالبرها و جرثقیل ها مسئوالن مربوطه قادر 
خواهند بود در هر لحظه از موقعیت خودروها 
آگاه شــده و به کمک این نــرم افزار حرکت 
خودرو را بــا مقیاس های مختلــف از روی 
نقشه های جهانی و یا محلی مشاهده کنند. 

این مقام مســئول ضمن اعالم فراهم شدن 
امکان رؤیــت پذیری حرکت خــودرو و اخذ 
اطالعــات لحظه ای حرکت خــودرو در این 
سامانه گفت: یکی از مهمترین توانمندی های 
این ســامانه امکان برقراری ارتباط دوطرفه 

بین مرکز و خودرو می باشد.
جالیر خاطر نشــان کرد: سامانه AVL امکان 
راهبری گروه های عملیاتی تجهیز شــده در 
جهت تســریع و ارائه خدمات برق در مواقع 

حادثه و بحران را نیز فراهم می کند.
وی، امکان جســتجو و فراخوانی بر اســاس 
تاریخ، ســاعت، سرعت و ســایر مشخصات 
متحــرک )خودرو( را از دیگر مزیت های این 
سامانه برشمرد و اظهار داشت: گزارش گیری 
مدت زمان کارکرد روزانه، تعداد سرویس ها، 
 zoom مسافت طی شــده و همچنین امکان
روی نقشه و فراخوانی هر یک از خودروهای 

ثبت شــده در سامانه، به وســیله وارد کردن 
شــماره ID مربوطه از دیگر قابلیت های این 

سامانه می باشند.

آغاز پروژه پیاده سازی سیستم 
مدیریت بهداشت وایمنی براساس 

HSE – MS استاندارد
دیســپاچینگ شرکت  و  بهره برداری  معاون 
توزیــع نیروی برق اســتان فــارس از آغاز 
پروژه استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت براساس 
اســتاندارد HSE-MS در شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس خبر داد.
حمیدرضــا جالیر اظهار داشــت: صیانت و 
حفاظت از منابع انسانی به عنوان مهم ترین 
سرمایه شــرکت و همچنین توجه به توسعه 
پایدار در راســتای حفاظت محیط زیســت 
همــواره در سیاســت های کالن مجموعه 
مدیران ارشــد شــرکت توزیع نیروی برق 

استان فارس مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان فارس به عنوان یکی از شرکت های 
پیشگام در صنعت برق کشور نسبت به انعقاد 
قرارداد استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت 
بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت بر اساس 
استاندارد HSE - MS اقدام نمود و طبق برنامه 
زمان بنــدی، فاز اول پروژه )فاز شــناخت و 
تعیین میزان فاصله وضعیت موجود با وضعیت 
مطلوب استاندارد HSE( با بازدید مشاوران از 

شش مدیریت تابعه شرکت آغاز شد. 
نماینده مدیریت در سیستم ایمنی و بهداشت 
شغلی )OHSAS18001( تصریح کرد: با توجه به 
این که چهار سال از استقرار سیستم مدیریت 
ایمنی و بهداشت شــغلی بر اساس استاندارد 
در شــرکت می گذرد   )OHSAS 18001:2007(
اقدامــات خوبی در زمینه ایمنی و بهداشــت 
شــغلی صورت پذیرفته و در خصوص مسایل 
زیســت محیطی نیز با توجه به مدون نبودن 
روش های مربوطه، نقاط قابل بهبودی وجود 
دارد که می بایســت در فازهای بعدی پروژه 

نسبت به طرح ریزی و رفع آنها اقدام نمود.
جالیر در خاتمه یادآور شــد: این پروژه طی 
سه فاز" شناخت و تحلیل فاصله"، "طراحی و 
مستندسازی" و" اجرا " برنامه ریزی شده است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس:

کاهش 39 درصدی خاموشی های با برنامه در 9 ماهه نخست سال جاری

راه اندازی عملیات خط گرم در مدیریت برق شهرستان آباده
 با حضور مهندس سید اعتضاد مقیمی، مدیر کل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر

ROIP با استقرار سیستم
در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، 
هزینه ها 15 درصد نسبت به روش سنتی 

کاهش یافت
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در ســال 94 معاونت مالی و پشــتیبانی 
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی مدیر 

عامل شرکت توانیر شد.
حمیدرضا امیــن زاده با اعــالم این خبر 
گفــت: از آنجــا که بــه مدت 3 ســال 
متوالی صورت های مالی جاری شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس از سوی 
حســابرس و بازرس قانونــی، قابل قبول 
گزارش شده اســت، این شرکت از طرف 

مدیر عامل شرکت توانیر تقدیر شد.
وی ادامه داد: با توجه به عوامل اقتصادی 
و شرایط محیطی، سازمان هایی در تحقق 
اهداف خود موفق خواهند شــد که با تکیه 
بر منابع داخلی و با رویکرد درون زا بودن 
اقتصــاد به ســمت اســتقالل مالی قدم 
برداشته و تفکر بنگاه داری را در کلیه امور 

به صورت عملی پیاده سازی نمایند.
وی با بیــان این که وجــود نظام کنترل 
داخلی کارآ، برای دســت یابی به سالمت 
و صحت عملیات در موسســات خدماتی 
و تولیدی ضروری اســت، ادامه داد: چنین 
سیســتمی می تواند ســوددهی و تحقق 
اهداف تعیین شــده موسسات را تضمین 

نماید.
ایــن مقام مســئول در بخشــی دیگر از 
ســخنان خود با بیان این که نظام کنترل 
داخلی، نظارت مناسب مدیریت بر مسائل 
سازمان ها را فراهم می کند، تصریح کرد: 
بدین منظور ایــن معاونت همواره تالش 
نموده ضمن تعامل با واحدهای ســتادی 
و مدیریــت بــرق شهرســتان ها، جهت 
فعالیت های مالی با تعیین شــاخص های 
مناســب و ابالغ آن به واحدهای ذیربط، 
عملکــرد آنها را بــه صــورت ماهیانه با 
شاخص های تعیین شده کنترل و درصدد 

رفع انحراف از دسترسی به اهداف برآید.
وی تاکید کرد: همــواره تالش مجموعه 
مالی و پشتیبانی این بوده که اعمال نظارت 
و کنترل های داخلی به صورتی پویا انجام 
شود تا خللی در فعالیت های جاری شرکت 
به وجود نیاید. بدیهی است به روز نمودن 
فعالیت ها و ابزارهای نظارت، متناســب با 
تغییرات صورت گرفته در عملیات اجرایی 

اجتناب ناپذیر می باشد.
امیــن زاده، اطالعات منتج از فعالیت های 
مالی را به عنوان ابزاری مفید و موثر جهت 
مدیریت ارشــد سازمان در هدف گذاری و 
تعیین خط مشــی ســازمانی توصیف کرد 
و گفت: این اطالعات در شناســایی نقاط 
قوت و نقاط ضعف ســازمان در مواجهه با 
شرایط محیط داخلی و ریسک های محیط 

خارجی بسیار موثر است.
ایــن مقــام مســئول، ارزیابــی عملکرد 
واحدهــای مســتقل بر اســاس عملکرد 
آنها توســط مدیران ســازمان را از دیگر 
مزیت های اطالعات مالی برشمرد و افزود: 
بی شک واحدهایی که در تحقق اهداف از 
منابع به صورت بهینه اســتفاده نمایند در 
مقایسه با سایر واحدها، بهره وری بیشتری 

نیز خواهند داشت.
معاون مالی و پشــتیبانی شــرکت توزیع 
نیروی اســتان فارس، کســب این افتخار 
را نتیجــه قانون مندی و رعایت ضوابط از 
طرف همکاران و اهتمام مجموعه مدیران 

شــرکت به رفع ایراداتی که حسابرس در 
گزارشات سنوات قبل مطرح نموده عنوان 
کرد و اظهار داشــت: تالش های صورت 
گرفته توسط همکاران در واحدهای مالی 
و پشتیبانی، سبب شد تا صورت های مالی 
سال منتهی به 93/12/29 به بهترین وجه 
و در حداقل زمان به مجمع عمومی ارائه و 
این معاونت مفتخر به دریافت لوح تقدیر از 

سوی شرکت توانیر گردد.
الزم بــه ذکــر اســت عملیات بســتن 
بــا   1393 ســال  مالــی  حســاب های 
برنامه ریزی صــورت گرفته و برای اولین 
بار بدون حضور مسئولین مالی و پشتیبانی 
و انبارداران مدیریت ها و در حداقل زمان 
انجام و صورت های مالی نیز زودتر از هر 

سال جهت شرکت توانیر ارسال شد.

توسعه ارائه خدمات الکترونیکی 
به پیمانکاران

معاون مالی و پشــتیبانی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان فــارس از امکان 
دسترســی به اطالعات مالی پیمانکاران از 

طریق سایت شرکت خبر داد.
حمیدرضــا امین زاده با بیــان این مطلب 
معاونت  تشــریح دســتاوردهای مهم  در 
مالی و پشــتیبانی شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس در ســال جاری، ابراز 
داشــت: در راستای توســعه ارائه خدمات 
غیر حضوری به تامیــن کنندگان، امکان 
دسترســی به اطالعات مالــی و پیگیری 
صورت وضعیت ها از طریق سایت شرکت 
توزیع فراهم شده و از این پس پیمانکاران 
قــادر خواهند بــود با مراجعه به ســایت 
اینترنتی شرکت و ســامانه خدمت رسانی 
پیمانکاران آدرس  بــه  پیمانــکاران   بــه 
www.farsedc.ir و وارد کــردن نام کاربری 
و کلمه عبــور از اطالعات مالی مورد نیاز 

قراردادهای خود استفاده نمایند.
این مقــام مســئول خاطر نشــان کرد: 
پیمانــکاران و فروشــندگان می تواننــد 
پیشــنهادهای خود را در جهت گســترش 
نیاز، به معاونت  الکترونیکی مورد  خدمات 

مالی و پشتیبانی اعالم نمایند. 
وی یــادآور شــد: پیمانــکاران می توانند 
عالوه بر دسترسی به گردش حساب های 
مالی خود از گردش صورت وضعیت های 
عملکرد به تفکیک هر قرارداد مطلع شده 
و بــدون مراجعه به مدیریت ها و ســتاد 
شرکت، روند رسیدگی به صورت وضعیت 

ها را کنترل نمایند.
امیــن زاده در ادامه گفــت: به منظور حل 
مضیقه های مالی و حل مشکالت کمبود 
نقدینگی مدیریت ها، تفکر استقالل مالی 
مدیریت برق شهرســتان ها در دستور کار 
شــرکت قرار گرفته و با برگزاری جلسات 
متعــدد نســبت بــه شناســایی راه های 

کســب درآمد و بررسی دالیل عدم جذب 
درآمدهای ابالغ شــده اقــدام و نظرات و 
پیشــنهادات همــکاران و متولیان امر در 
حوزه ستادی و مدیریت برق شهرستان ها 
در جلسات دوره ای که با حضور مسئولین 
مالی و پشــتیبانی برگزار شــد مورد نقد و 
بررسی قرارگرفت و راهکارهای اجرایی در 

چهار بخش تعریف شد:
الف: مرور مجدد راه های کســب درآمد و 

شناسایی درآمدهای پنهان.
ب: فراهم نمودن ســخت افزار و نرم افزار 

مورد نیاز.
ج: تســهیل در صدور مجوز انجام هزینه 

متناسب با درآمد کسب شده.
د: پرداخت هزینه های جاری مدیریت ها از 

محل درآمد وصول شده مدیریت ها.
در جهت تشــویق مدیریت هــا به ایجاد 
درآمد، متناســب با درآمد کســب شده به 
پرســنل متولی وصول درآمد بر اســاس 
پیشنهاد مدیریت برق شهرستان و تصویب 
شــرکت در دوره های ســه ماهه پاداش 
پرداخــت می گردد. اجرای این طرح نتایج 
زیر را در بر داشــته اســت: ایجاد انگیزه 
در پرســنل مدیریت ها جهت شناسایی و 
وصول درآمدهای پنهان، ایجاد حس رقابت 
ســازنده بین مدیریت برق شهرستان ها و 
تبادل تجربیــات موفق، افزایش همکاری 
درون ســازمانی، جلب مشارکت پرسنل و 
افزایش احساس وابستگی آنها به سازمان.

ارسال فراخوان برگزاری 
مناقصات از طریق پیامک

معاون مالی و پشــتیبانی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس در بخشی دیگر 
از سخنان خود به ارسال فراخوان برگزاری 
مناقصات از طریق پیامک نیز اشــاره کرد 
و بیان داشت: فراخوان برگزاری مناقصات 
از طریق سیســتم پیام  جهت پیمانکاران 
کوتاه ارســال می گردد. امین زاده افزود: 
به منظور ایجاد رقابــت بین پیمانکاران و 
کاهش قیمت تمام شده، اطالعیه برگزاری 
مناقصات اجرای عملیات دستمزدی و کلید 
در دست جهت پیمانکاران شهرستان محل 
اجرای پروژه و شهرستان های همجوار از 

طریق پیامک ارسال می گردد.
وی خاطر نشــان کرد: شماره تلفن همراه 
مدیر عامل شــرکت هــای پیمانکاری بر 
اســاس اطالعات اولیه ارائه شده از طرف 
پیمانــکاران به تفکیک شهرســتان محل 
اقامت در ســامانه پیام کوتاه امور تدارکات 
ثبــت و این امور همزمان با درج آگهی در 
جراید، فراخوان مناقصه را از طریق پیامک 
جهت پیمانکاران ارسال و پیمانکاران پس 
از دریافــت پیامک از برگــزاری مناقصه 
مطلع و با مراجعه به سایت شرکت امکان 
دسترسی به اســناد مناقصه و چاپ آن و 

درج پیشنهاد را خواهند داشت.
همچنین پیمانکاران قــادر خواهند بود با 
مراجعه به ســایت اینترنتی شرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان فارس از اســتعالم 
عملیات پیمانکاری کــه در مدیریت برق 
شهرســتان ها تهیه شــده، بدون مراجعه 
حضوری مطلع و پیشــنهاد قیمت خود را 
در مهلت تعیین شده جهت مدیریت مورد 

نظر ارسال نمایند.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

کسب لوح تقدیر از مدیر عامل شرکت توانیر

سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت
) Activity Based Costing(

معــاون مالــی و پشــتیبانی شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
 فــارس، اســتقرار و اجرای سیســتم هزینه یابی برمبنــای فعالیت

)Activity Based Costing ( را از پروژه های آتی این معاونت در شرکت 

توزیع نیروی برق استان فارس عنوان کرد.
امیــن زاده گفت: تغییرات فنــاوری از ویژگی های مهم محیط های 
تجاری پویاست. در دنیای مدرن و صنعتی امروز عالوه بر سودآوری 
و رضایت مشــتریان، کاهش هزینه ها نیز جزء اهداف اصلی مدیران 
محسوب می شــود. محاســبه دقیق بهای تمام شده محصوالت و 

خدمات از پیش نیازهای اساسی کاهش هزینه هاست.
بــا توجه بــه پیچیدگی های فرآینــد ارائه خدمات، افزایش ســطح 
فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کاالها و خدمات، 
روش های هزینه یابی ســنتی، اطالعات کافی در مورد هزینه های 
سربار و تسهیم آن را فراهم نمی کند. از طرفی اطالعات بهای تمام 
شــده محصوالت و خدمات از جمله مهم ترین اطالعات مالی است 

که برای تصمیم گیری مدیریت مورد نیاز است.
پویا بودن ماهیت هزینه ها و پیچیدگی های تولید، تکنیک های سنتی 
هزینه یابی محاسبه بهای تمام شده را با مشکالت جدی روبرو کرده 
است. برآورده نشدن اطالعات مورد نیاز مدیریت توسط سیستم های 
هزینه یابی سنتی، حسابداران مدیریت را ناچار از ابداع و به کارگیری 
روش ها و سیستم هایی نموده که جوابگوی نیازهای روز مدیریت و 

سازمان در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری باشد.
امروزه واحدهای کسب و کار استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای 
فعالیت )Activity Based Costing( را جایگزین سیســتم های ســنتی 

نموده اند.
نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( یکی از بزرگترین پیشرفت ها 
در زمینه حســابداری مدیریت در قرن بیســتم محســوب می شود. 
خطاهای هزینه یابی به روش های حســابداری سنتی بر تصمیمات 
عملیاتی و اســتراتژیک تاثیر منفی می گذارد. این در حالی است که 
در مقایسه با روش های ســنتی، تخمین هزینه به وسیله ABC قابل 

اطمینان تر و تصمیمات دارای صحت بیشتری خواهد بود.
سیســتم ABC بیانگر تخصیــص هزینه ها از منابع بــه فعالیت ها و 
از فعالیت هــا به اهداف ســازمان می باشــد. این سیســتم از جمله 
سیســتم های مدرن هزینه یابی محصوالت و خدمات است که نیاز 
شرکت ها و سازمان ها در جهت محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام 
شــده محصول، بهبود کیفیت فرایند تولیــدات، حذف فعالیت های 
اضافه و بی ارزش، شناســایی فعالیت های ارزشــمند و محرک های 
هزینــه و تعیین راهبردهای تجاری را بــرای واحد اقتصادی فراهم 

می سازد.
وی تصریح کرد: در این سیستم جزئیات هزینه های تولید و خدمات 
به نحو دقیق بررســی می شــود. به عبارتی دیگر روش هزینه یابی 
برمبنای فعالیت به شناســایی و حذف فعالیــت هایی می پردازد که 
هزینــه محصوالت و خدمــات را باال می برد بــدون آن که ارزش 

افزوده ای برای آن ایجاد کند.
این مقام مســئول، بهبود سیستم هزینه یابی و تخصیص هزینه های 
شــرکت به طور مطلوب و تعیین بهای تمام شــده و قیمت گذاری 
بــه صورت منطقــی و دقیق تــر را از جمله مزیت هــای مهم این 
سیســتم برشــمرد و ادامه داد: کنترل عملیات شرکت، برنامه ریزی 
و تصمیم گیــری کارآ، ارزیابــی صحیح از عملیــات مالی مدیران و 
همچنیــن حذف فعالیت های بدون ارزش افزوده از دیگر مزیت های 

سیستم مذکور است.
امین زاده تاکید کرد: بی شک با استقرار سیستم مذکور گام مهمی در 

بهبود تصمیم گیری های مدیریت ارشد برداشته خواهد شد. 
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معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس :

تحول در حوزه برنامه ریزی و مهندسی با اجرای پروژه های بهبود موثر

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان فارس از رشــد بودجه 
جاری شرکت نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: با شناســایی و تحلیل دقیق عوامل 
موثر در بودجه ریزی عملیاتی و تهیه برنامه 
مــدون و قابل دفاع، شــرکت توزیع نیروی 
برق استان فارس توانست در بودجه مصوب 
جاری نسبت به سال قبل از افزایش مطلوبی 

برخوردار شود.
احمدرضــا خســروی ادامــه داد: در کمیته 
برنامه ریــزی فنی برنامه هــای اولویت دار 
ســرمایه ای شــرکت با چشــم انداز کوتاه 
مدت و میان مدت، براســاس پیشنهادهای 
ارائه شده توســط مدیریت های توزیع برق 
شهرســتان ها نیز تهیه، تدوین و به عنوان 
یکی از ارکان کنترل پروژه قرارگرفته است.

وی یادآور شــد: این شــرکت بــه منظور 
برنامه ریزی دقیق و منظم و داشــتن بانک 
اطالعاتی به روز از پروژه های ســرمایه ای 
اولویت دار مورد نیاز و مدیریت بودجه سرمایه 
ای و منابع مالی در ســطح شرکت جلسات 
متعددی در قالب کمیته برنامه ریزی فنی با 
حضور مدیران برق شهرســتان و مسئولین 
حوزه ســتادی برگزار نمود. این پروژه ها در 
راســتای تحقق اهــداف کالن و با رعایت 
شــاخص های برنامه ریزی در بخش های 
قدرت مانور و توســعه فیدر، اصالح و بهینه 
ســازی، رفع افت ولتاژ، روشــنایی معابر و 

توسعه تدوین گردید. 
وی افزود : از ســویی جهت عملیاتی نمودن 
این پروژه هــا فرایند مکانیزه ای با توجه به 
سقف اعتبارات تصمیم گیری شده درسیستم 
یکپارچــه MIS ایجــاد، که بــه موجب آن، 
پروژه ها دارای کد عملیاتی شده و به عنوان 
منبع ورودی سیســتم کنترل پروژه منظور و 

به اجرا درخواهند آمد. 
این مقام مســئول اظهار داشت: با توجه به 
تعریف  عملیــات  پروژه ها،  بنــدی  اولویت 
پروژه جدیــد، ادغام، حــذف، جایگزینی و 
تغییر در رتبه اولویت توسط مدیریت ها طی 
فرایند اشاره شــده و در بازه زمانی ماهانه با 
تصمیم گیری در کمیتــه برنامه ریزی فنی 

انجام خواهد شد.

راه اندازی سامانه جامع مدیریت 
پیمانکاران 

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان فارس در ادامه تشریح 
اقدامــات مهم این معاونت در ســال94 به 
پیمانکاران  مدیریت  راه اندازی سامانه جامع 
اشاره کرد و اظهار داشت: هدف از استقرار و 
بهره برداری از این سامانه، گام برداشتن در 
راســتای تحقق دولت الکترونیک، تسهیل و 
تسریع در خدمت رسانی به پیمانکاران طرف 

قرارداد و رضایت شهروندان است.
خســروی افزود: پیمانکاران مــی توانند با 
ثبت نام و عضویت در این سامانه از خدمات 
متنــوع و غیرحضــوری آن نظیر مشــاهده 
طرح هــای اهدایی سراســر اســتان، خود 
اظهاری، شــرکت در امتیازســنجی و رتبه 

بندی شرکت ها و ... بهره مند گردند.
معــاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس خاطرنشان 
کرد: پس از عضویت در ســامانه، متقاضیان 
طرح هــای خصوصی قــادر خواهند بود به 
شــکل کامــاًل مکانیزه و آنالیــن پیمانکار 
دلخــواه خود را جهت اجرای طرح انتخاب و 

با وی قرارداد منعقد نمایند. 
خسروی در تشریح قابلیت های سامانه جامع 
مدیریت پیمانکاران بیان داشت: این سامانه 
قادر است از طریق ارسال پیامک به طرفین 
قرارداد اطالع رسانی نماید. این مقام مسئول 
ادامه داد: با بهره برداری از سامانه و تکمیل 
ثبت نــام پیمانکاران یک بانــک اطالعاتی 
قــوی و غنی از شــرکت های پیمانکاری و 
نیروهای تحت پوشش آنان در اختیار شرکت 
توزیع برق اســتان فارس قرار خواهد گرفت 
کــه از این طریق می تــوان مدیریت جامع 
و صحیحی را به منظور ارائه خدمات بیشــتر 

اعمال نمود.
وی اظهار امیــدواری کرد با برقراری ارتباط 
این ســامانه بــا دیگر ســامانه های جاری 
در ســازمان، ارائه خدمــات غیرحضوری به 
پیمانــکاران و شــهروندان در آینده نزدیک 

توسعه یابد.

استقرار نرم افزار جامع آمار در 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

فارس
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس در ادامه از استقرار 
نرم افزار جامع آمار و بودجه در شرکت توزیع 

نیروی برق استان فارس خبرداد.
احمدرضــا خســروی گفــت: بــا توجه به 
اهمیــت آمار و نقــش روز افــزون آن در 
گذاری هــا،  سیاســت  تصمیم گیری هــا، 
برنامه ریزی ها و همچنین با توجه به اهداف 
اســتراتژیک واحد آمار و اطالعات شرکت، 
نیاز بود تا آمار و اطالعات را به صورت کاماًل 
مکانیــزه از لحظه تولید تا انتشــار در اختیار 

کاربران و مدیران ارشد سازمان قرار دهیم.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا با تهیه 
نرم افزاری که شــامل تمامــی قابلیت های 
الزم بود، بانک اطالعاتی جامعی با رویکرد 
BI از نرم افزارهــای موجــود تهیه و پس از 

جمع آوری اطالعات به صــورت یکپارچه، 
نرم افزار آمار و اطالعات در ســال 94 مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
این مقام مســئول تاکید کرد: این نرم افزار 
گزارش های  و  اطالعــات  تمامی  می تواند 
تحلیلی شــرکت را به صــورت مکانیزه، به 
هنگام و با دقت باال بر اســاس نیاز کاربران 

در اختیار آنان قرار دهد.
خســروی در تشــریح روند تهیــه و اجرای 
نرم افــزار جامع آمــار بیان داشــت: درگام 
نخست به شناســایی نرم افزارهای موجود 
پرداختیــم و با اســتفاده از الگــو برداری از 
سازمان های موفق، اطالعات الزم در مورد 
یک نرم افزار جامع گردآوری شــد. پس از 
شناســایی نرم افزار مطلوب و خریداری آن، 
اقدامــات الزم جهت ایجاد انبار داده صورت 
گرفــت که ایــن گام در واقــع گام کلیدی 

استقرار این نرم افزار بود.
این مقام مســئول خاطر نشان ساخت: انبار 
اســت  اطالعاتی گســترده ای  بانک  داده، 
کــه از طریق آن مدیران قــادر خواهند بود 
 بــه تمامی داده هــای ســازمان به صورت

ON LINE بــرای تهیه گــزارش و تجزیه و 

تحلیل اطالعات دسترســی داشــته باشند. 
بنابرایــن انبار داده نقشــی پررنگ در اتخاذ 
تصمیمــات اســتراتژیک در ســازمان ایفاد 
می کند. خســروی ابراز امیــدواری کرد با 
راه اندازی این سیستم، فرآیند تصمیم گیری 

مدیران ارشد شرکت تسهیل گردد.

راه اندازی سامانه قاصدک
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس در بخشی دیگر از 
سخنان خودبه راه اندازی سامانه قاصدک در 
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اشاره 
کرد و گفت: این ســامانه اطالعات شرکت 
شامل گزارش های عملکردی و مقایسه ای 
و شــاخص های استراتژیک را به طور دقیق 
و در زمانبندی خاص به صورت ON LINE بر 
روی موبایل مدیران ارشــد قرار می دهد که 
مدیران در هر زمــان و هر مکان می توانند 
بدون دخالت کاربر، اطالعات مورد نیاز را در 
کمتر از یک دقیقه دریافت و استفاده نمایند.

اجرای پروژه تحقیقاتی
بهینه سازي مصرف انرژي در 

بخش مشترکین کشاورزي
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان فارس در ادامه تشریح 
عملکرد این معاونت در ســال 94، از اجرای 
پروژه تحقیقاتی بهینه سازي مصرف انرژي 
در بخش مشترکین کشاورزي خبر داد و بیان 
داشت: با توجه به سیاست های توانیر مبنی 
بر مدیریت در بخش مصرف و به دلیل این 
که مصرف انرژی بخش کشــاورزی استان 
فارس دو برابر میانگین کشــور می باشــد، 
دفتر تحقیقات شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان فارس، پــروژه تحقیقاتی فوق را در 
اولویت های کاری قرار داده و طی قراردادی 
با دانشــگاه صنعتی شیراز در بازه زمانی یک 

ساله این پروژه را به انجام رسانید.
خســروی بیان کرد: این تحقیقات بر روی 
مصــارف کشــاورزی یکــی از فیدرهــای 
فشارمتوســط شهرســتان فیروزآباد صورت 
گرفت و طی این پژوهــش که با همکاری 
و نظارت دفتر مدیریت مصرف شرکت انجام 
شد، نتایج مهمی از دیدگاه بهره وری انرژی 

مدیر دفتر مجریان طرح شرکت توزیع نیروی برق 
فارس خبر داد:

 احداث 420 کیلومتر شبکه فشار 
متوسط زیر ساخت

مدیر دفتر مجریان طرح شــرکت توزیع نیــروی برق فارس در آغاز 
تشــریح عملکرد این دفتر در سال جاری گفت: تامین برق مطمئن و 
پایدار مشترکین و جلوگیری از بروز هرگونه خلل در خدمت رسانی به 
مردم با توجه به محدودیت های منابع از ویژگی های تالش گران و 

کارکنان خدوم توزیع برق فارس است.
مهــدی زارع خفری تصریح کرد: به منظــور ارتقای ضریب پایداری 
خطوط فشار متوسط، توسعه و احداث و ظرفیت سازی خطوط موجود 
از ابتدای امســال 420 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی در استان 

فارس اجرا شده است.
وی عنــوان کرد: بالغ بر 230 میلیارد ریال جهت اجرای این پروژه ها 

هزینه شده است. 
زارع خفری در ادامه تشریح فعالیت های انجام شده جهت تأمین برق 
مشــترکین جدید شهری و روستایی در 9 ماهه ابتدای سال به میزان 
140 کیلومتر شــبکه فشار متوسط هوایی و 165 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف هوایی و 225 دســتگاه ترانسفورماتور هوایی نصب شده است 
که اعتبار هزینه شده در این بخش بالغ بر 220 میلیارد ریال می باشد. 
این مقام مســئول یادآور شــد: میانگین احداث شــبکه جهت یک 
مشــترک خانگی در شهر یا روســتا پس از ثبت تقاضا و واریز هزینه 

انشعاب 45 روز می باشد.

احداث 21 کیلومتر شبکه روشنایی بلواری 

مدیر دفتر مجریان طرح شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس در 
بخشی دیگر از ســخنان خود بیان داشت: احداث 21 کیلومتر شبکه 
روشــنایی بلواری با پایه سیمانی، 50 کیلومتر روشنایی بلواری با پایه 
فلــزی با اعتبار 70 میلیارد ریال و نصب 5000 دســتگاه چراغ الک 
پشــتی 50 وات نیز در کوچه و معابر شهرســتان های استان از دیگر 

اقداماتی بوده که در سال جاری صورت گرفته است. 
زارع خفری ابراز داشــت: جهت ظرفیت ســازی بــه منظور فروش 
انشعاب جدید در بخش خانگی نیز تعداد 500 دستگاه ترانسفورماتور 
هوایی افزایش قدرت یافته که اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال برای 

آن هزینه شده است. 
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ادامه از صفحه اول
در این شماره از نشــریه تابش که به مناسبت بزرگداشت دهه فجر 
منتشر شده است، کوشیده ایم در روزهای پایانی سال 94 به تشریح 
عملکرد ســالیانه شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس بپردازیم. 
حرکت در مسیر کسب رضایت مردم استان و سایر ذینفعان به تدبیر، 

تالش و همدلی کلیه کارکنان و مدیران شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان فارس نیازمند اســت و این مهم نیز به تعریف محرک های 

انگیزاننده وابسته است. 
باشــد که در سال های آتی گام های اســتوارتری در مسیر ارتقای 

سطح رضایت مردم فهیم استان برداشته شود.

به قلم سردبیر

به دست آمد. 
معــاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فــارس، تعویض 
الکتروپمپ هــای موجــود بــا پمپ های با 
راندمــان بــاال را از مهمتریــن مزیت های 
این طرح برشمرد و ادامه داد: این تعویض ها، 
ضمن کاهش تلفات و مصرف انرژی، سبب 

افزایش ظرفیت خطوط برق نیز خواهد شد.
وی یادآور شد: طراحی و اجرای استخرهای 
متناســب در محل مصرف، موجب کاهش 
کارکرد پمپ ها در طول ســاعات شبانه روز 
به ویژه در ســاعات اوج بار، بدون اخالل در 
آبیاری خواهد شــد و منافع فنی و اقتصادی 
زیادی نیز برای صنعت برق و کشاورزان در 

برخواهد داشت.
هزینه هــای  داشــت:  بیــان  خســروی 
سرمایه گذاری جهت اجرای نتایج این پروژه 
به سرعت بازگردانده شده و پس از آن منافع 
زیادی بــرای تمامی ذی نفعــان به همراه 

خواهد آورد.

تهیه اطلس مقاومت مخصوص 
خاک استان فارس 

این مقام مســئول در ادامه تشریح عملکرد 
معاونت مربوطه در ســال 94 از تهیه اطلس 
مقاومــت مخصوص خاک اســتان فارس و 
ارایه طرح های تیپ مناســب برای سیستم 
اتصال زمین با توجه به محاســبات و نتایج 
شبیه سازی شــده در مناطق مختلف استان 
فــارس خبر داد و بیان داشــت: با تهیه این 
اطلس از اجرای روش های مختلف ارت در 
توزیع جلوگیری خواهد شــد که اغلب بدون 
توجه به اســتانداردهای معتبــر و صرفًا بر 
مبنای ابتکارهای شــخصی و سالیق فردی 

اجرا می شوند.
وی یادآور شــد: بررسی های قبلی محققین 
این پروژه نشــان می دهد کــه این ارت ها 
صرف نظــر از عمر کوتــاه و مقاومت باال، 
از لحــاظ اقتصادی نیز بســیار گــران تمام 

می شوند.
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس در بخشی دیگر از 
ســخنان خود به برخی از فعالیت های مهم 
دفتر مهندسی و نظارت نیز اشاره کرد و بیان 
داشــت: تهیه دستورالعمل و مشخصات فنی 
توزیع از دیگر پروژه هایی می باشــد که با 
اســتفاده از توانمندی مشــاوران خارجی در 

دفتر مهندسی تهیه گردیده است. 
خسروی ادامه داد: بر این اساس مشخصات 
فنی تجهیزات و نقشــه ها و همچنین روش 
اجــرا و دســتورالعمل های کنتــرل کیفی 
کاالهای پر مصرف در شبکه توزیع در اختیار 
نمایندگان فنی تاییــد کاال و امور تدارکات 
جهت ضمیمه نمودن به اســناد اســتعالم و 

مناقصات قرار گفته است.
این مقام مســئول تصریح نمــود: عملیات 

برداشت ورود اطالعات GIS در مدیریت های 
آباده، اقلید، خرمبید و بوانات و به روز رسانی 
اطالعات GIS شهرستان جهرم از پروژه های 
در حال اجرا در سال 94 می باشد که با اتمام 
پروژه های فوق، زیر ساخت داده های مکانی 
جهت ارتباط با دیگر سامانه های موجود در 
واحدهای عملیــات و بهره برداری، خدمات 
مشــترکین، مطالعات و محاســبات فنی و 
اقتصادی فراهم می گردد. وی یادآور شــد: 
تهیه ســامانه نظارت مکانیزه جهت کنترل 
فرآینــد نظارت بــر اجرای طــرح، مکانیزه 
نمــودن گــردش کار پرونده های طراحی و 
نظارت و الکترونیکی شدن مستندات پرونده 
های نظارتی از ویژگی های این سامانه می 

باشد. 

دبیرخانه ممیزی انرژی متقاضیان 
صنعتی

 معاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس در تشریح 
فعالیت دبیرخانه ممیــزی انرژی متقاضیان 
صنعتــی نیز گفت: ایــن دبیرخانه به عنوان 
پایلوت صنعت برق کشوردر راستای اجرای 
قانون اصالح الگوی مصرف، اقدام به پیش 
ممیزی متقاضیــان صنعتی نموده و با توجه 
به خــود اظهاری متقاضیــان صنعتی و اخذ 
مدارک تجهیزاتی که در آینده نصب خواهد 
شــد و تحویل آنها به مشاور فنی متخصص 
این امر نموده اســت که نتایج حاصله منتج 
به افزایش بهره وری، تولید بیشتر و مصرف 
بهینه برق و افزایش کیفیت برق تحویلی به 
مشــترکین با توصیه هایی که پس از آنالیز 

مدارک به دست می آید، می گردد.

اتمام سه پروژه تحقیقاتی 
خسروی در تشریح فعالیت های مهم بخش 
تحقیقات در ســال جاری نیز از اتمام ســه 
پروژه تحقیقاتی خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
در بخش تحقیقات نیز ســه پروژه تحقیقاتی 
به پایان رسیده و ســه قرارداد پژوهشی در 
زمینه های هوشمندســازی، مدیریت منابع 
انســانی و سیســتم زمین منعقد و توســط 

پژوهشگران در حال انجام می باشد. 

در زمینه تولید مقــاالت علمی - تخصصی 
نیــز از ابتدای ســال تاکنــون 50 مقاله به 
کنفرانس هــا و همایــش هــای مختلــف 
تخصصی توسط کارکنان شرکت ارسال شده 
که 24 مقاله مورد پذیرش قرار گرفته اند که 
به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی 
کارکنان 22 مورد پاداش پرداخت شده است. 
خســروی در ادامه خبراز چاپ دو جلد کتاب 
تحت عنوان "سیستم های الکتریکی تجدید 
پذیر و کارآمد و بهره برداری از سیستم های 
توزیع الکتریکــی" خبر داد و همچنین چاپ 
کتــاب " انرژی خورشــیدی در منــازل " و 
ترجمه کتاب "سیستم های توزیع الکتریکی"  

نیز در حال انجام می باشد.

پروژه های مرتبط با فناوری 
اطالعات و ارتباطات 

خســروی، در تشــریح اهــم فعالیت های 
بخش فنــاوری اطالعــات و ارتباطات نیز 
گفت: جداســازی شــبکه داخلی شرکت از 
اینترنت  از شبکه  بهبود اســتفاده  اینترنت، 
و اســتفاده از خط اینترانت، بهبود و امنیت 
شــبکه داده و راه اندازی فایــروال از جمله 
اقدامات برجسته این بخش در سال جاری 
محســوب می شــوند. این مقام مســئول 
ادامه داد: همچنین در این قســمت فعالیت 
هایی چون بازنگری وب ســایت شــرکت 
براساس مدل بلوغ شــرکت توانیر، انتخاب 
دفتــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطات به 
عنوان پایلوت شــرکت توانیر جهت ایجاد 
وب ســایت، همچنیــن انتخاب شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس به عنوان 
پایلوت خدمات غیرحضوری غیرمشــترکین 
از سوی شــرکت توانیر، راه اندازی سیستم 
مانیتورینگ شــبکه و اتاق سرور به منظور 
بررسی وضعیت عملکرد تجهیزات شبکه نیز 
صورت گرفته اســت. احمدرضا خسروی در 
پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار طرح 
ریزی و اجرای پروژه های بهبود موثر، این 
معاونت نقش کلیدی خود را در جهت ارتقاء 
ســطح عملکرد و ایجاد تحول در شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس به خوبی 

ایفاء نماید.

رفع افت ولتاژ 500 محله در استان فارس 

زارع خفری در ادامه تشــریح فعالیت های مهم شرکت در سال 94 بیان 
داشــت: یکی دیگر از اقدامات مهم، رفع افت ولتاژ 500 محله در استان 
فارس است. وی اضافه کرد: در تابستان گذشته 500 دستگاه ترانسفورماتور 
هوایی، 51 کیلومتر شــبکه فشار متوسط هوایی و 30 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف هوایی در مناطق و محله هایی که افت ولتاژ داشــتند، نصب گردید 
که اعتبار هزینه شــده در این بخش بالغ بر 200 میلیارد ریال می باشــد. 
وی اظهار داشــت: با اتمام این پروژه ها مشــکل افت ولتاژ 12500 خانوار 

مرتفع گردید.

نصب و بهره برداری پنل های خورشیدی
زارع خفــری از نصب و بهره برداری پنل های خورشــیدی به میزان 
170 کیلووات در برخی مســاجد، مدارس و ســاختمان های اداری 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد.
وی در خصوص اســتقرار پنل های خورشیدی ساختمان های اداری 
شــرکت افزود: با این اقدام نیاز برق ساختمان های اداری به شبکه 
شــهری به حداقل می رســد و این مقدار می تواند نیاز برق مصرفی 

ساختمان و تجهیزات را تا حد زیادی تأمین کند.
زارع خفری خاطرنشــان کرد: استفاده از برق خورشیدی در ساختمان 
اداری عالوه بر صرفه جویــی و کاهش مصرف بویژه در زمان های 
پیک مصرف روز، موجب ایجاد انگیزه در اداره های دیگر و شهروندان 

در جهت استفاده از این سیستم مفید می گردد.
وی با بیان این که اســتفاده عمومی از سیستم خورشیدی عالوه بر 
کاهش پیک مصرف و صرفه اقتصادی موجب حفاظت محیط زیست 
می شــود، اظهار امیدواری کرد: دســتگاه های اجرایی و شهروندان 
در این زمینه اهتمام بیشــتری از خود نشــان دهند تا در آینده شاهد 

گسترش استفاده از این انرژی پاک و رایگان باشیم.

بهره برداری از 19طرح برق رسانی روستایی
وی در ادامه ســخنان خود به برقدارشدن روستاهای استان اشاره کرد و 
گفت: 19 روســتای فاقد برق اســتان با احداث 50 کیلومتر شبکه فشار 
متوســط هوایی و 10 کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف هوایی، نصب 31 
دستگاه ترانسفورماتور هوایی برقدار و251 خانوار از نعمت برق بهره مند 
شدند. وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها رقمی بالغ بر 24 میلیارد 

ریال هزینه شده است.

2500 خانوار عشایری در فارس برق دار می شوند 
مدیــر دفتر مجریان طرح شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس در 
بخشــی دیگر از سخنان خود از برقدار شــدن2500 خانوار عشایری در 
اســتان فارس خبرداد و گفت: مناقصه خرید 2500 پنل خورشــیدی در 
حال برگزاری اســت. وی یادآور شــد: این عشــایر به سبب داشتن دام 
و زمین های کشــاورزی درون کوچ هســتند و با استفاده از این پنل های 

خورشیدی قابل حمل، برق مورد نیاز خود را تأمین می کنند.
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نصب بیش از 97 درصد از انشعابات فروخته شده از شبکه موجود6
در 10 ماهه سال جاری

مهدی طالبــی، معاون فــروش و خدمات 
مشترکین شــرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس به تشریح عملکرد و اقدامات برجسته 

این معاونت در سال 94 پرداخت.
با توجه به این که یکی از اهداف استراتژیک 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس 
برق رســانی به متقاضیان برق در کمترین 
زمان ممکن می باشــد، این شرکت در سال 
94 با بســیج همه امکانات خود و اختصاص 
منابع مالی ویژه به این امر، توانســته است 
بیــش از 97 درصد انشــعابات برق فروخته 
شــده از شــبکه موجود به متقاضیان را به 
طور میانگین در کمتر از 8 روز نصب نموده 
و به تعهدات خود عمــل نماید. این مهم با 
توجه به پراکندگی جغرافیایی اســتان فارس 
و افزایش 20 درصدی فروش انشعاب در10 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

صورت پذیرفته است.
وی افزود: از ابتدای ســال جــاری تا پایان 
دی ماه تعداد 26763 انشــعاب برق از شبکه 
گردیده  خریداری  متقاضیان  توســط  موجود 
کــه از این تعــداد با تالش شــبانه روزی و 
گســترده همکاران شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس و بهره گیری از همه امکانات و 
تامین به موقــع اجناس مورد نیاز و همچنین 
بهره گیری از پیمانکاران مجرب تاکنون تعداد 
26003 انشعاب نصب شده و سایر موارد نیز 

طی چند روز آینده نصب خواهد گردید. 

برون سپاری فروش انشعاب
و خدمات پس از فروش

به24 دفتر پیشخوان
یکی از سیاســت های دولت این اســت تا 
جایی که می توانیم خدمات را برون ســپاری 
کرده تا ضمن بهره منــدی مردم از خدمات 
الکترونیکــی، از اتالف وقت ارباب رجوع نیز 

جلوگیری به عمل آید. 
برون ســپاری فــروش انشــعاب و خدمات 
پــس از فروش بــه95 دفتر پیشــخوان در 
شهرســتان های داراب، اســتهبان، نی ریز، 
نورآباد، رستم، فراشــبند، قیر و زرین دشت 
از جمله فعالیت های مهمی بود که توســط 
این معاونت در ســال 94 انجام گرفته است. 
درخواســت انشــعاب جهت انشــعاب های 
خانگی و تجاری، تغییر نام، اعالم شــماره و 
صدور قبض المثنی، تســویه حساب خارج از 
برنامه زمانبنــدی، آزمایش کنتور، جابجایی 
کنتور، صدور فیش بانکی و پرداخت اینترنتی 
قبــوض از جمله خدماتی اســت که در این 
دفاتر ارایه می شــود. با توجه به بعد مسافت 

طوالنی برخی از روستاهای شهرستان های 
مذکور بــه مرکز بخش، با واگذاری برخی از 
امور به دفاتر پیشــخوان، نیاز آنان به رفت و 
آمد مرتفع شــد. تســریع در ارائه خدمات به 
مشــترکین و متقاضیان، رضایتمندی بیشتر 
ارباب رجوع و پیگیری پرونده از تمامی دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت در سراسر استان از 
مزیت های واگذاری اســت. از سوی دیگر با 
اجرای این طرح در روســتاها، شاهد کاهش 
هزینه های رفت و آمد مردم به شهرها  بوده و 
دیگر مردم مجبور نخواهند بود برای کارهای 

اداری خود به شهرها مراجعه کنند.

راه اندازی سامانه ثبت و اعالم 
خسارت ناشی از برق

مشترکین خانگی
به منظــور خدمات رســانی مناســب تر و 
رفاه حال مشــترکین و همچنین تســریع و 
تســهیل در فرایند اعالم بررسی و پرداخت 
خســارت بیمه به زیان دیدگان مشــترکین 
برق خانگی، ســامانه ثبت خسارت حوادث 
 ناشــی از برق مشــترکین خانگی به نشانی
 ht tp : / / tavan i r.pars ian insurance .com
راه اندازی گردیده است. از ابتدای دیماه سال 
جاری در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت 
مالــی و یا جانی ناشــی از برق، مشــترک 
زیان دیده می بایســت قبــل از مراجعه به 
مدیریــت توزیع بــرق شهرســتان خود، با 
ورود به ســامانه مذکور و یا پرتال شــرکت 
 توزیع نیروی برق اســتان فارس به نشــانی
farsedc.ir حداکثــر ظرف مــدت 30 روز از 
تاریخ وقوع حادثه نســبت بــه ثبت و اعالم 
خســارت در ســامانه اقدام و نام کاربری و 
رمز عبور از ســامانه دریافت نماید. راهنمای 
اســتفاده از نرم افزار ثبت خسارت در سامانه 
مذکــور پیش بینــی گردیده اســت و زیان 
دیــده بعد از ثبت اطالعات خود در ســامانه 
و دریافت نام کاربری و رمز عبور از سامانه، 
فرایند تشــکیل پرونده را از طریق ســامانه 
پیگیری کــرده و پس از اطمینــان از تایید 
خسارت توسط شــرکت توزیع نیروی برق، 
مدارک و مســتندات مورد نیــاز خود را که 
از طریق ســامانه متعاقبا اعالم خواهد شــد 
به صورت حضوری بــه مدیریت توزیع برق 
کاالهایی  می نماید.  تحویل  خود  شهرستان 
همانند المپ، تبلت، گوشــی موبایل، شارژر 
و مــواردی از این قبیل مشــمول پرداخت 
خســارت نمی باشــد . از ابتدای دیماه کلیه 
درخواســت ها مــی بایســت از طریق این 
سامانه ثبت و اعالم گردد و به خسارت های 
اعالمی خارج از ســامانه مذکــور ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 

افزایش 3 درصدی
میزان وصول مطالبات 10 ماهه
نسبت به مدت مشابه سال 93

با توجــه به اهمیت تامیــن نقدینگی جهت 
تداوم و ارتقاء ســطح خدمات به مشترکین و 
در راستای تحقق اهداف کالن شرکت توانیر 
و وزارت نیرو، شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان فارس با بهره گیری از تمامی امکانات 
و ظرفیت های قانونــی و تالش و پیگیری 
مستمر، موفق به افزایش 3 درصدی وصول 

مطالبات بابت بدهــی برق مصرفی خود در 
10 ماهه ســال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته شده است.
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با به 
کارگیری کلیه راهکار های قانونی و خالقانه 
از قبیل صدور اجرائیه برای مشترکین بدهکار 
عمده، تهیه نرم افزار تجزیه و تحلیل بدهی، 
اســتقرار ســامانه پیام کوتاه 300074121 
جهت ارســال اخطاریه بدهــی و قطع برق 
به مشترکین بدهکار، استقرار سامانه ارسال 
قبض بــرق به صــورت الکترونیکی جهت 
مشترکین دیماندی، استقرار سامانه پرداخت 
تلفنی رایگان 1521 و... توانسته است میزان 
وصــول مطالبات خــود از بابــت بهاء برق 
مصرفی مشــترکین را تا پایان دیماه ســال 
جاری به 94 درصد افزایش دهد که نســبت 
به مدت مشابه سال 93 به میزان سه درصد 
رشد داشته است. بیشــترین درصد افزایش 
وصــول مطالبــات مربوط بــه تعرفه های 

صنعتی با 7 درصد رشد بوده است.

راه اندازی سیستم الکترونیکی 
خدمات پس از فروش

معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فــارس در ادامه 
تشریح اقدامات این معاونت بیان داشت: در 
راستای ارائه بهترین خدمات فروش و پس از 
فروش به مشترکین از طریق توسعه خدمات 
الکترونیکی، شرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس از ابتدای بهمن ماه 1394 اقدام به راه 
اندازی سیســتم الکترونیکی خدمات پس از 
فروش و اجرای سیســتم کدینگ این گونه 

خدمات نموده است. 
طالبی ادامــه داد: این خدمات مانند تســویه 
حســاب برق مصرفی یا تغییر نــام و غیره در 
گذشــته بــه صورت دســتی و ســنتی انجام 
می گرفــت کــه باعث اتالف وقــت و صرف 
هزینه اضافی مشــترکین و گاهی سردرگمی 
ارباب رجــوع به جهت پیگیری و مشــخص 

نمودن وضعیت جاری درخواست آنها می شد.
وی پرداخت هزینه ها وکم شــدن اشتباهات 
اپراتــور در هنگام اعالم هزینــه و نیز امکان 
پیگیری آسان توسط مشــترک و مسئولین را 
از مزیت های اجرای این سیســتم برشــمرد 
و  گفــت: با اجرای این سیســتم در هر لحظه 
وضعیت درخواست مشترک و مسئول پیگیری 
)به دلیل ارجاع مدارک در کارتابل( قابل ردیابی 
اســت. وی یادآورشــد: عالوه بر مورد فوق با 
توجه بــه این که فرمت اعــالم هزینه کامال 
شبیه قبوض برق )به عبارت دیگر دارای بارکد( 
می باشــد، امکان پرداخت آسان توسط ارباب 
رجــوع فراهم گردیده که گامی دیگر در جهت 
تکریم ارباب رجوع و سیاست های توانیر است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد:

ادامه از صفحه اول
وی افزود: از ابتدای امسال 
فشار  شبکه  کیلومتر   420
متوســط هوایی در استان 
فــارس اجرا شــده که به 
ارتقــای ضریب  منظــور 
فشــار  خطوط  پایــداری 
متوسط، توســعه و احداث و ظرفیت ســازی خطوط موجود این 

اقدامات صورت گرفته است.
وی در ادامه عنوان کــرد: بالغ بر 230 میلیارد ریال جهت اجرای 
این پروژه ها هزینه شــده است. قنبری در ادامه به تشریح فعالیت 
های انجام شــده جهت تأمین برق مشــترکین جدید شــهری و 
روســتایی پرداخت و افزود: از ابتدای ســال 94 تاکنون به میزان 
140 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 165 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف هوایی و 225 دســتگاه ترانســفورماتور هوایی نصب شده 
اســت که اعتبار هزینه شــده در این بخش بالغ بر 220 میلیارد 

ریال می باشد.
این مقام مســئول یادآور شــد: میانگین احداث شبکه جهت یک 
مشترک خانگی در شهر یا روستا پس از ثبت تقاضا و واریز هزینه 

انشعاب 45 روز می باشد.
قنبری، یکی دیگر از اقدامــات مهم را رفع افت ولتاژ 500 محله 
در استان فارس عنوان کرد و یادآور شد: اعتبار هزینه شده در این 
بخش بالغ بر 200 میلیارد ریال می باشــد که با اتمام این پروژه ها 

مشکل افت ولتاژ 12500 خانوار مرتفع گردید. 
وی افزود: احداث 21 کیلومتر شــبکه روشــنایی بلــواری با پایه 
سیمانی، 50 کیلومتر روشــنایی بلواری با پایه فلزی با اعتبار 70 
میلیــارد ریال در کوچه و معابر شهرســتان های اســتان از دیگر 

اقداماتی بوده که در سال جاری صورت گرفته است .
قنبری ابراز داشت: جهت ظرفیت سازی به منظور فروش انشعاب 
جدیــد در بخش خانگی نیز تعداد 500 دســتگاه ترانســفورماتور 

هوایی افزایش قدرت داده شده است.
وی در ادامه ســخنان خود به برقدارشــدن روستاهای استان نیز 
اشــاره کرد و گفت: 19 روستای فاقد برق اســتان با احداث 50 
کیلومتر شبکه فشــار متوســط هوایی و10 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف هوایی، نصب 31 دســتگاه ترانسفورماتور هوایی برقدار و 
251 خانوار از نعمت برق بهره مند شــدند کــه برای اجرای این 

طرح ها رقمی بالغ بر 24 میلیارد ریال هزینه شده است .
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخشی دیگر 
از ســخنان خود از برقدار شــدن2500 خانوار عشایری در استان 
فارس خبرداد و یادآور شــد: مناقصه خرید 2500 پنل خورشیدی 

در حال برگزاری است. 
وی در خاتمه اهمیت دادن به بحث مدیریت انرژی را مبحثی مهم 
در شــرایط پساتحریم عنوان کرد و گفت: در شرایط پساتحریم با 
راه انــدازی مجدد صنایــع تولیدی و توســعه واحدهای صنعتی 
بی شــک نیاز به مصرف برق افزایش می یابد که پاســخگویی 
مناسب به این نیاز، مستلزم نگرش نوین به کارآمدی در مدیریت 

انرژی است. 

مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس عنوان کرد :

اجرای بیش از 1100 میلیارد ریال
پروژه سرمایه ای در شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس در 10 ماهه نخست سال 94

تعدادمشترک

720258مشترکین خانگی 

30602مشترکین عمومی 

24954کشاورزی 

5292صنعتی 

89327تجاری 

870433تعداد کل مشترکین 

تعداد مشترکین به تفکیک تعرفه
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معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فــارس گفــت: در همایش 
برترین های آموزش وزارت نیرو در ســال 
94 دفتر آموزش شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس توانست در میان شرکت های 
توزیــع برق کشــور رتبــه دوم را به خود 

اختصاص دهد.
رامین قاســمی نژاد ادامــه داد: با توجه به 
ابالغ مدیریــت فرآیند آموزش در ســال 
گذشــته و اجرایی شــدن آن توسط دفتر 
آموزش، پس از ارزیابی انجام گرفته توسط 
وزارت نیرو این شرکت موفق به کسب رتبه 

دوم گردید.
وی ادامــه داد: خالقیــت و ابتــکارات در 
فعالیت های آموزشــی، رشد کمی و کیفی 
اقدامات با هدف غنای سیســتم آموزش و 
همچنین استفاده بیشتر از اساتید مجرب در 
جهت ارتقای دوره های آموزشــی از جمله 
برنامه هایی اســت که به طــور جدی در 

دستور کار قرار داده ایم.
وی نقش سرمایه های انسانی در سازمان ها 
دارایی های  ارزشــمندترین  به عنــوان  را 
نامشهود در عرصه خدمت رسانی به جامعه، 
بســیار حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: 
برگزاری دوره های آموزش ویژه مشــاغل 
اســتراتژیک به عنوان یکی از راهکارهای 
تحقق توسعه و توانمندسازی سرمایه انسان 
مد نظر بوده و در نقشــه استراتژی شرکت 
لحاظ گردیده اســت که همواره این مهم 

مورد رصد قرار می گیرد.
قاســمی نژاد تصریح کرد: توانمندســازی 
نیروی انسانی با توجه به استراتژی سازمان 
و بــا به کار گیری تدابیــر و تعهدات الزم 
شرایطی را فراهم می نماید تا شایستگی ها 
و اســتعدادهای بالقوه کارکنان را به فعلیت 
رســانده و آن را در خدمت تحقق اهداف و 

اجرای برنامه های شرکت به کار گیرند. 

برگزاری دومین دوره آموزشی
فن ورز تعمیر شبکه هوایی
توزیع به روش خط گرم

معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فــارس در بخشــی دیگر از 
ســخنان خود بــه برگــزاری دومین دوره 
آموزشی فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع 
به روش خط گرم اشاره کرد و بیان داشت: 
در راســتای تأمین برق مطمئــن و پایدار 
که یکی از موضوعات اســتراتژیک شرکت 
می باشــد، می بایســت اقداماتی در جهت 
حذف خاموشی های با برنامه صورت پذیرد، 
در همیــن رابطه پس از برگزاری دوره اول 
آموزش خط گرم و راه اندازی 9 گروه خط 
گرم در سطح استان، به منظور توسعه کمی 
و کیفی این گروه ها دومین دوره آموزشــی 

خط گرم برگزار گردید.
این مقام مسئول برگزاری این گونه دوره ها 
را یــک راهبرد برد - بــرد توصیف کرد و 
بیان داشت: برگزاری این چنین دوره هایی 
از یک ســو موجب توانمندســازی نیروی 
انسانی در بخش خصوصی و ایجاد کسب و 
کار جدید می شود و از سوی دیگر افزایش 

رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد و راه اندازی پورتال
منابع انسانی

معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس در ادامه بــه برخی از 
اقدامات انجام شــده در بخش کارگزینی و 
رفاه در ســال 94 پرداخت و بیان داشــت: 
ایجاد و راه اندازی پورتال منابع انســانی به 
منظور شفاف سازی و ارائه اطالعات جامع 
بــه کارکنان و کاهش حجــم تماس های 
تلفنــی و مراجعــات حضــوری همکاران، 
مکانیزه نمودن سیســتم درخواست و ثبت 
مرخصی کارکنان جهت تســهیل و تسریع 
در گــردش مرخصی و کاهش حجم اوراق 

مصرفی، از جمله این فعالیت هاست.
قاســمی نــژاد، انجــام معاینــات ادواری 
توســط مراکز معتبر دارای گواهینامه طب 
کار به منظور تشــخیص و پیشــگیری از 
بیماری های روحی و جســمی کارکنان در 
جهت حفظ ســالمت و باالبــردن کیفیت 
کاری و بهره وری سازمانی و اعطای کارت 
بازنشستگان جهت واریز مبالغ  به  اعتباری 
رفاهی به حســاب آنها بــه منظور کاهش 
مراجعات و تســهیل در پرداخت رفاهیات 
به ایشــان را از دیگــر اقدامات این بخش 

برشمرد.
انعقاد قرارداد با روانشــناس سالمت جهت 
ارائه مشــاوره های پزشــکی بــه تمامی 
کارکنان در راســتای کاهــش تنش های 
زندگی کاری و ارتقاء ســالمت ایشان و در 
نهایت باالبردن سطح کیفیت و بهره وری 

در سازمان نیز صورت گرفته است.
این مقام مســئول یادآور شــد: ایجاد فایل 
اطالعاتی در ســایت شرکت جهت دریافت 
اطالعات کامل کارکنان شاغل و غیرشاغل 
به منظور تکمیل و اصالح اطالعات موجود 
در سیســتم مکانیزه پرســنلی، پیگیری و 
تالش در جهت بررســی کلیه پرونده های 
پرســنلی، تغییــر در ســاختار کمیته وام و 
شورای درمان به منظور ارتقاء سیستم های 
پرداخــت وام و هزینه هــای درمانــی با 
استفاده از سیاســت گذاری های مناسب و 
نرم افزارهــای مورد نیــاز از دیگر اقدامات 
مهم بخش رفاه شرکت توزیع نیروی برق 

استان فارس در سال 94 بوده است. 

به روزرسانی و بازنگری طرح 
بهبود و توسعه منابع انسانی 

معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فارس در ادامه ســخنان خود 
از اجرای مرحله نخســت به روزرســانی و 

بازنگری طرح توســعه منابع انســانی در 
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس به 
عنــوان یکی دیگــر از اقدامات مهم انجام 
گرفته در ســال جاری توسط این معاونت 
خبــر داد و بیان داشــت: مرحله اول طرح 
در ســال 90 و 91 انجام شده بود و طبق 
ضوابط و دســتورالعمل های موجود مرحله 
دوم بایســتی بین 2 تا 3 ســال بعد انجام 
می گرفــت که بــا هماهنگی های صورت 
گرفتــه با کلینیک مدیریــت این مرحله با 
حضور 183 نفر از کارکنان شــرکت انجام 
شد. رامین قاســمی نژاد ادامه داد: اجرای 
این طرح منجر به شناخت شایستگی های 
کارکنان و مدیران و امــکان برنامه ریزی 
جهت رشد و بالندگی فردی و گروهی افراد 

شاغل می شود.

بهره برداری از سامانه آموزش 
پیمانکاران

معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق استان فارس، در ادامه سخنان خود از 
بهره برداری از ســامانه آموزش پیمانکاران 
خبر داد و گفت: این سامانه در راستای ارائه 
خدمات الکترونیک به ذینفعان، راه اندازی و 
در سایت شرکت استقرار یافته است. در این 
ســامانه کلیه مراحل اعم از ثبت نام، ارائه 
مدارک، بررســی مدارک و شــرایط احراز، 
اطالع رســانی در خصوص شــروع دوره، 
زمان برگزاری آزمون های تئوری و عملی، 
موفقیت یا عدم موفقیت کارآموزان، زمان و 
نحوه دریافت گواهینامه پایان دوره و ... به 
صورت الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به 

حضور متقاضیان نیازی نمی باشد.
معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان فــارس در بخشــی دیگر از 
ســخنان خود به برخــی از اقدامات انجام 
گرفتــه در دفتر توســعه مدیریت و تحول 
اداری در ســال 94 پرداخت و گفت: انجام 
ممیزی صنعــت برق و تکمیــل اقدامات 
اصالحــی و اعالم پیشــنهادات مربوطه از 
مهمتریــن اقدامات انجــام گرفته در این 

بخش محسوب می شود.
وی یادآور شــد: کســب مقــام چهارم در 
ارزیابــی عملکرد دســتگاه هــای اجرایی 
اســتان، قرار گرفتن در سطح دوم ارزیابی 
عملکرد مدیران ارشد وزارت نیرو، بازنگری 
خط مشــی و اهداف استراتژیک شرکت و 
ابالغ آن به کلیه واحدها، تشــکیل جلسات 
ماهیانه کنترل اســتراتژی و استقرار سامانه 
داشــبورد مدیریت از دیگــر فعالیت های 

برجسته این معاونت محسوب می شوند.
معاون منابع انســانی شرکت توزیع نیروی 
برق استان فارس در ادامه در تشریح عمده 
اقدامــات دفتر ســازماندهی و طبقه بندی 
مشــاغل در سال جاری از استخدام 68 نفر 
بر اساس آزمون استخدامی خبر داد و گفت: 
با توجه به مجوز آزمون اســتخدامی صادره 
در تاریخ 31/ 2/ 94 آزمون برگزار و نتایج 
آن مشخص گردید و پس از تکمیل مدارک 
و انجام اقدامات مربوطه مراتب جهت تائید 

گزینش ارسال شده است.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس :

کسب رتبه دوم در زمینه آموزش کارکنان در بین شرکت های توزیع برق کشور

سیســتم مدیریت کیفیت بر تامین نیازها، انتظارات یا خواســته های 
ذینفعــان تاکید دارد. این اســتاندارد ســازمان را ترغیب می کند تا 
خواســته های مشــتریان را تحلیل کرده و به تعیین فرآیندهایی که 

جهت دستیابی به محصول / خدمت مورد نظر مشتری بپردازد.
این سیستم برای سازمان و مشتریان این اطمینان را فراهم می سازد 
که ســازمان قادر است محصوالت / خدماتی را ارائه کند که الزامات 
مشــتری را برآورده نماید. شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از 
سال 1383 اقدام به طرح ریزی و اســتقرار سیستم مدیریت کیفیت 
بر اســاس استاندارد ISO9001 نمود و در ســال 1384 موفق به اخذ 
گواهینامه از شــرکت توف - نورد گردید. همزمان با انتشار ویرایش 
ISO 9001:2008 در ســال 1389 اعتبار گواهینامه بر اساس ویرایش 

جدید این استاندارد تمدید شد.
این شرکت به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم مدیریت 
کیفیت و اســتفاده از تجارب متخصصین سیســتم هــای مدیریتی، 
ممیزی های خارجی )شــخص ثالث( را هر ساله با شرکت توف نورد 

برگزار می نماید.
آخرین بار در ابتدای بهمن ماه ســال 1394 گواهینامه ایزوی شرکت 
مورد تمدید قرار گرفت. ممیزان خارجی شــرکت توف نورد روند رو 
به رشــد اثر بخشی سیســتم مدیریت کیفیت را در طی این10 سال، 
مورد تاکید قرار داده و بارها شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
را به عنوان الگویی برتر در اســتقرار سیستم مدیریت کیفیت مطرح 
نموده اند. تجارب یک دهه شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
در استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت گویای تعهد مدیریت 

ارشد در افزایش اثر بخشی این سیستم می باشد.
در ابتدای ســال 1394 مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
فــارس عالوه بر اهداف اســتراتژیک شــرکت، از اجرای درســت 
ممیزی های داخلی به عنوان یکی از برنامه های کنترلی مهم شرکت 
نام برد. بر همین اساس نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت، 
ممیزی داخلی رابا رویکرد تحلیل - بهبود در سال 1394 برنامه ریزی 

و اجرا نموده است. 
تعهد ممیــزان داخلی، مهم ترین عامل در اجــرای اثر بخش برنامه 
ممیزی داخلی شــرکت می باشــد تا بتوانند نقاط قوت و زمینه های 

قابل بهبود عملکرد فرآیندهای اجرایی را ارزیابی نمایند.
در سال 94 با برگزاری جلسات تحلیل گزارشات ممیزی در دوره های 
ســه ماهه با حضور ممیزان داخلی و مالکین فرآیندها، روند جدیدی 
در ممیزی داخلی شــرکت تسری یافته که منجر به ارائه راهکارهایی 

جهت بهبود عملکرد فرآیندهای اجرایی شرکت شده است.
به منظور افزایش توانمندی ممیزان داخلی، هرساله در اردیبهشت ماه، 
جلسات بازآموزی الزامات اســتاندارد ISO 9001 و دوره های ممیزی 
داخلــی به همراه تقدیر و تشــکر از زحمات آنــان برگزار می گردد. 
باور مدیــر عامل به نقش موثری که این سیســتم در بهبود کیفیت 
خدمات و سرعت انجام کار در راســتای مشتری مداری دارد، منجر 
به مشــارکت تمامی کارکنان و وجود تعهد در همه سطوح سازمان به 
بهبود فرآیندها به منظور افزایش سرعت خدمات، کاهش هزینه ها و 

بهبود کمی و کیفی ارائه خدمت به مشترکین گردید.
با توجه به انتشــار ISO9001:2015 شــرکت توزیع نیروی برق استان 
فارس در حال آماده ســازی زیر ساخت های مناسب جهت حرکت به 

سمت استقرار ویرایش جدید در سال آتی است.
***

یاد و خاطره زنده یاد جعفر زارع مدیر اســبق دفتر توسعه مدیریت و 
تحول اداری که پایه گذار استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت 

توزیع نیروی برق استان فارس بود، گرامی باد. روحش شاد.

ISO 9001 گواهینامه استاندارد
ده ساله شد
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مدیــر دفتر مدیریــت مصرف و کاهــش تلفات 
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس ازکسب 
مقام اول کاهش پیک بار در بین شــرکت های 

توزیع کل کشور در سال 94 خبر داد.
شاهرخ آزرم با اعالم این خبر در تشریح مدیریت 
مصرف برق اظهار داشت: مدیریت مصرف یعنی 
بهینــه و به انــدازه و در زمان مناســب مصرف 
کردن و شــامل مجموعه ای از فعالیت های به 
هم پیوســته بین صنعت برق و مشترکین آن به 
منظور بهینه سازی و منطقی کردن مصرف برق 

آنهاست. 
وی در ادامه سخنان خود به اقدامات و فعالیت های 
مهم و برجسته صورت گرفته توسط این دفتر در 
ســال جاری پرداخت و گفت: در بخش صنعتی 
اطالع رســانی گســترده روش هــای همکاری 
مشــترکین صنعتی در کاهش پیک بار و مزایای 
آن از طریق جراید، ارســال نامه، پیامک، چاپ بر 
روی قبوض برق مصرفی،برگزاری همایشــهای 
صنعتی با همکاری سازمان سابا، مراجعه حضوری 
جهت جلب همکاری بیشــتر مشترکین و توجیه 

مزایای همکاری صورت گرفت.
آزرم، تغییر ساعت اوج بار شش ماهه اول صنایع 
با قدرت قــراردادی 200 کیلووات و بیشــتر به 
ساعت 12 الی 16، قرائت صنایع همکار در شروع 
و خاتمه دوره همکاری و همچنین ارســال نامه 
تشکر و قدردانی برای صنایع همکار در سال 94 
را از دیگر اقدامات انجام شــده در بخش صنعتی 
برشمرد و بیان داشــت : ایجاد دبیرخانه مرکزي 
ممیزي متقاضیان صنعتی با هدف اصالح الگوي 
مصرف انرژي نیز در این راستا صورت پذیرفت .

این مقام مســئول یادآور شــد : نتیجه اقدامات 
فوق منجر بــه عملکردکاهش 9 مگاواتی در این 
بخش گردید که نســبت به هدف تعیین شده 2 
مگاواتی از سوی شرکت توانیر، 450 درصد رشد 
محقق گردیده و مبلغ 3515 میلیون ریال تخفیف 

همکاری پرداخت شده است.
وی یادآور شــد: در طرح تعطیــالت و تعمیرات 
ساالنه تابســتان 94، 346 مشــترک صنعتی با 
تاثیرگــذاری 7 مگاوات و در طــرح ملی ذخیره 
عملیاتی صنایع، 8 مشــترک بــا تاثیرگذاری 2 

مگاوات همکاری نموده اند.

بخش کشاورزی
آزرم در بخشــی دیگر از سخنان خود به اقدامات 
این مدیریت در بخش کشاورزی نیز اشاره کرد و 
بیان داشت: اطالع رســانی مکتوب به مشترکین 
کشــاورزی در بهمن ماه 1393،اطالع رســانی 
گسترده در زمینه روش های همکاری مشترکین 
کشاورزی در کاهش پیک بار و مزایای آن از طریق 
جراید، نصب بنر و پالکارد و ارسال پیامک،پخش 
تیزر رادیویی و تلویزیونی در زمان های پرمخاطب 
از صدا و سیمای اســتان فارس از عمده اقدامات 
این دفتر در بخش کشــاورزی می باشــند. وی 

خاطر نشــان کرد : همچنین در بخش کشاورزی 
اکیپ های بازرســی ویژه مدیریت مصرف جهت 
کنتــرل و بازدید میدانی از چاه های کشــاورزی 
جهت اطمینــان از عملکرد صحیح کنتور، کنترل 
مصارف آنها در ساعات اوج بار و قطع در ساعات 

پیک توسط مشترک راه اندازی شدند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت 
توزیع نیروی برق استان فارس، مراجعه حضوری 
جهت جلب همکاری بیشــتر مشترکین و توجیه 
مزایای همکاری و به کارگیری مروجین مدیریت 
مصرف در کنار قرائت کنتور کشاورزان همکار در 
شــروع و خاتمه دوره همکاری به صورت پایلوت 
در یــک مدیریت و همچنیــن تحقیق و پژوهش 
جهت بهینه سازي مصرف انرژي از طریق انتخاب 
بهینه و کنترل مســتقیم پمپ هــای آبیاری در 
مشترکین کشــاورزی باهمکاری دانشگاه صنعتی 
شیراز و قدردانی از مشــترکین کشاورزی همکار 
در برنامه های پیک ســایی ســال 94 را از دیگر 
فعالیت های این دفتر در راستای کاهش پیک بار 

در بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی بیان داشت: مجموعه فعالیت های انجام شده، 
منجر به جلب همکاری 5157 مشترک کشاورزی 
با تاثیر گذاری 82.7 مگاواتی در این بخش گردید 
که نســبت به هدف تعیین شده 42.2 مگاواتی از 
سوی شرکت توانیر، 196 درصد رشد داشته است.

آزرم تصریح کرد: همچنین مبلغ 17824 میلیون 
ریال تخفیــف و پاداش همکاری به مشــترکین 

مربوطه پرداخت گردیده است. 

بخش تجاری
مدیــر دفتر مدیریــت مصرف و کاهــش تلفات 
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در ادامه 
به اقدامات صورت گرفتــه در بخش تجاری نیز 
پرداخت و اظهار داشــت: در این قسمت برگزاری 
همایش های بهینه ســازی مصــرف در بخش 
تجاری با همکاری ســازمان ســابا، هماهنگی با 
دادستان های شهرســتان های تابعه در حمایت 
از اقدامات بهینه ســازی مصرف در بخش های 
کشــاورزی، برق های غیرمجــاز, تجاری و لزوم 
اصالح الگوی مصرف و اخذ احکام قضایی برخورد 
با مشــترکین پر مصرف و متخلف، فعالیت های 

گســترده تبلیغی و فرهنگی و برگزاری 2 مسابقه 
مدیریت مصرف انجام پذیرفت . 

وی ادامه داد: تهیه و توزیع بروشورهای مرتبط با 
بخش تجاری، جایگزینی المپ های کم مصرف 
به جای المپ های پرمصرف تجاری نیز از زمره 

فعالیت های این بخش به حساب می آیند.
آزرم متذکر شــد: نتیجه اقدامــات فوق منجر به 
جمع آوری 2994 عــدد المپ پرمصرف با توان 
1862 کیلــووات و جایگزین نمودن المپ های 
کم مصرف با توان 337 کیلووات گردیده اســت. 
بنابراین توان صرفه جویی شــده 1525 کیلووات 
بوده که نســبت بــه هدف تعیین شــده 1500 
کیلوواتی از سوی شرکت توانیر، 102 درصد رشد 

داشته است.

بخش اداری
ایــن مقــام مســئول بخــش اداری را از دیگر 
بخش های مهم در راســتای انجام فعالیت های 
کاهش پیک عنوان کرد و اظهار داشــت: در این 
قســمت اقداماتی چــون: برگــزاری 16همایش 
بهینه ســازی مصرف اداره ها با همکاری پایگاه 
مقاومت بســیج و با حضور مدیر و کارشناســان 
حوزه ســتادی و مقامات شهرستان ها، برگزاری 
دو همایش بهینه ســازی مصــرف در اداره ها با 
همکاری ســازمان سابا، پیگیری تغییر ساعت کار 
ادارات در ایام پیک بار از طریق استانداری و تغییر 
ســاعت کار اداره های مناطق گرمسیر استان در 
مردادماه و تهیه لوح فشرده آموزشی در خصوص 
بهینه سازی مصرف در ســاختمان های اداری و 

توزیع بین اداره ها انجام گرفت.
وی آموزش نماینده انرژی اداره ها براســاس لوح 
فشــرده تهیه شده و توزیع بروشــور راهکارهای 
مدیریــت مصــرف و دفترچــه یادداشــت برای 
اداره هــا، ممیزی انرژی و تعیین رتبه انرژی کلیه 
ســاختمان های اداره های برق تابعــه، به همراه 
ممیزی انرژی اداره های ســطح شهرســتان ها، 
ارســال گزارش بــه فرمانداری هــا و همچنین 
پیگیری مصرف بهینه در مراســم هفته وحدت و 
چراغانی ماه های مبارک رجب و شعبان را از دیگر 

فعالیت ها در این بخش برشمرد.
این مقام مســئول یادآور شد: نتیجه اقدامات فوق 

منجر بــه میانگین کاهــش 4 درصدی مصرف 
انرژی اداره ها ی اســتان در ســه ماهه تابستان 
سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل گردیده 

است.

بخش خانگی و اقدامات فرهنگی 
مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف و کاهش تلفات 
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در ادامه 
ســخنان خود به بخش فرهنگــی و خانگی نیز 
اشــاره ای کرد و گفت: هماهنگی با ائمه جمعه 
شهرســتان ها و ایراد سخنرانی در نماز جمعه در 
خصوص ضــرورت صرفه جویی در مصرف برق، 
پیگیری اعمال مدیریت مصرف و بهینه ســازی 
مصرف در مساجد و حســینیه های سطح استان 
بــه خصوص مناطق گرمســیر از طریق آموزش 
هیئت امنای مســاجد و متولیان، برگزاری طرح 
بهســامان مدارس با همکاری ســازمان ســابا، 
برگزاری همایش های بهینه ســازی مصرف در 
بخش خانگی با همکاری سازمان سابا و همچنین 
تهیه بروشــورهای مختلــف در جهت آموزش و 
آگاه ســازی موارد بهینه سازی مصرف انرژی نیز 
از جمله فعالیت ها و اقدامات مهم صورت گرفته 

در این بخش محسوب می شوند.
به گفتــه وی حاصل کلیه اقدامــات فوق الذکر 
منجر به کنتــرل پیک بار این شــرکت گردیده 
اســت به طوري که با وجود گذر پیک بار شبکه 
سراســری از پیک بار سال گذشــته، حداکثر بار 
این شــرکت در تاریخ 7/ 6/ 94 به میزان 1316 
مــگاوات بوده که 17 مگاوات کمتر از حداکثر بار 
ســال قبل و 64 مگاوات کمتر از سهمیه تعیین 

شده توسط توانیر مي باشد.

عناوین و افتخارات کسب شده 
این مقام مسئول در خاتمه به عناوین و افتخارات 
کســب شده اخیر در حوزه مدیریت مصرف اشاره 
کرد و اظهار داشت: کسب مقام اول در بیشترین 
میــزان جلب همکاری مشــترکین کشــاورزی 
در ســال 92، کســب باالترین میزان رشد امتیاز 
کاهش پیک بار در بین شرکت های توزیع کشور 
در ســال 93 و در نهایت کسب مقام اول کاهش 
پیک بار در بین شــرکت های توزیع کل کشــور 
در ســال 94 که تقدیر مدیرعامل محترم شرکت 
توانیر از شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

را به همراه داشت.
لوح تقدیر مهندس آرش کردی از عملکرد شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان فارس در حوزه کاهش 
پیک در آبان ماه ســال جاری طی مراســمی با 
حضور علیرضــا احمد یزدی، معاون دفترمدیریت 
مصــرف شــرکت توانیــر و عبدالعزیــز کریمی 
مدیرعامــل شــرکت برق منطقــه ای فارس به 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
اهــداء گردید و از تالش های دســت اندرکاران 

کاهش پیک بار تقدیر به عمل آمد.

مدیر دفترمدیریت مصرف و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس :

کسب مقام اول کاهش پیک بار در بین شرکت های توزیع کل کشور در سال 94

نشریه داخلی شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس

مقام معظم رهربی :

مدیریت مرصف از ارکان تحقق

اقتصاد مقاومتی است


