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عملیات بهره برداری از پست 400 
به 63 کیلوولت شهید سامعی یزد با 
حضور وزیر نیرو و جمعی از مسئوالن 
کشوری و استانی، به طور رسمی 
ســط  تو
نواده  خا
شهید 

سامعی انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
یزد، با بهره برداری از این پست، موجبات افزایش 
پایداری، قابلیت اطمینان و افزایش ظرفیت شبکه 
400 به 63 کیلوولت شهرستان های یزد و اشکذر 
فراهم شده است و میزان تلفات شبکه فوق توزیع 

کاهش می یابد.

این پست دارای دو دستگاه ترانسفورماتور 400 
به 63 کیلوولت به ظرفیت هریک ۲00 مگاولت 
آمپر، ده فیدر خط خروجی 63 کیلوولت و طول 
خطوط 6۷ کیلومتر مدار اتصاالت 63 کیلوولت و 
۱,۲ کیلومتر مدار اتصاالت 400 کیلوولت است 
که بااعتبــار دولتی ۵6۹ میلیــارد ریال پیش از 
پیک بار تابستان سال جاری به صورت آزمایشی 

بهره برداری رسیده است.
همچنین در این مراسم از خانواده شهید سامعی 
که این پســت به نام وی مزین شده است توسط 

وزیر نیرو تجلیل و قدردانی شد.
شایان ذکر است، بیش از ۷0 درصد مصرف انرژی 
الکتریکی استان یزد مربوط به بخش صنعت است.

افتتاح  همزمان 3 پروژه برقی با حضور وزیر نیرو:

آغازعملیات بهره برداری از پست 400 به 63 کیلوولت شهید سامعی یزد 

به گــزارش روابط عمومی شــرکت برق 
منطقه ای یزد، رضا اردکانیان در حاشــیه 
سفر خود به اســتان یزد از همسر و فرزند 
شهید محمدعلی ســامعی شهید صنعت 

برق استان یزد تجلیل کرد.
شهید محمد علی سامعی خود از کارمندانی 
متعهد و دل ســوز صنعت برق استان بوده 
که در راستای پاسداشت انقالب اسالمی 
ایران به مقام واالی شهادت نائل آمده است، 

تجلیل کرد.
در متن لــوح تقدیر وزیر نیــرو خطاب به 

خانواده این شــهید بزرگوار آمده اســت: 
درود و رحمت خداوند بــه مجاهدانی که 

پرچم پاســداری از انقالب اســالمی را به 
دوش کشیده و پیروی از ساالر شهیدان را 
به شایستگی پاس داشتند و با خون خود 
درخت تنومند انقالب اســالمی را آبیاری 

نمودند.
وزیر نیرو در ادامه این لــوح تقدیر چنین 
آورده اســت: صبر و بصیرت شما خانواده 
بزرگوار شــهید بهترین نمونــه در الگوی 

اخالق و معنویت اسالمی در اقشار مختلف 
جامعه و حاکمیت این روح الهی در جامعه 

می باشد که شایسته سپاس است.
این برنامه هم زمان با ســالروز والدت این 
شــهید بزرگوار انجام شــد و وزیر نیرو بر 
ضرورت زنده نگاه داشــتن یــاد و خاطره 

شهدای انقالب تاکید کرد.
اردکانیان در این مراســم در سخنانی کوتاه 
با اشــاره به اینکه انقالب اســالمی ایران به 
برکت خون شهدا و ایثارگران به پیروزی ها 
و موفقیت های بسیاری دســت پیداکرده 
است، افزود: همه ما در انقالب مدیون شهدا، 

ایثارگران و خانواده های آن ها هستیم.

تجلیل از خانواده شهید سامعی  توسط وزیر نیرو 

نیروگاه خورشـیدی غدیر مهریز در اسـتان یـزد با ظرفیت 
۱0 مـگاوات با حضـور وزیـر نیرو بـه بهره برداری رسـید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، نیروگاه ۱0 
مگاواتی خورشیدی غدیر که به صورت پایه متحرک اجراشده، که به 
میزان ۲3 میلیون کیلووات ساعت در سال انرژی پاک تولید می کند.

این نیروگاه می تواند از مصرف ســاالنه ۹/6 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی جلوگیری کند و با توجه به نــوع نیروگاه می توان 
شاهد کاهش ساالنه ۷/۱۵ هزار تن گازهای گلخانه ای معادل 

دی اکسید کربن بود.
نیروگاه خورشیدی ۱0 مگاواتی غدیر مهریز  می تواند از مصرف 
4/۵ میلیون لیتر آب جلوگیری کند و میزان سرمایه گذاری این 

نیروگاه 600 میلیارد ریال است.
در این نیروگاه بیش از 3۷ هزار پنل ۲۷0 واتی و ۱۲۲ اینورتر 36 
کیلوواتی نصب شده است که انرژی حاصل از آن در اختیار پست 

فوق توزیع یزدمهر قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، استان یزد با تابش بیش از300 روز آفتابی در سال، 
وجود عرصه های طبیعی و هموار و شبکه های الکتریکی مناسب 
و پایدار، دارای  پتانسیل و استعداد باالیی در بهره گیری از انرژی 

خورشید در کشور است.

نیروگاه خورشیدی ۱0 مگاواتی غدیر مهریز افتتاح شد 
رضـا اردکانیان وزیر نیرو در ادامه سـفر 
خود به اسـتان یزد نیروگاه خورشیدی ۱0 
مگاواتی پـژواک اردکان را افتتاح کرد.

براساس این گزارش، نیروگاه ۱0 مگاواتی 
خورشــیدی پژواک اردکان با اعتبار ۵00 
میلیارد ریال با ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصی؛ بــا تولید میــزان ۱۹ میلیون 
کیلووات ساعت در ســال راه اندازی شده 

است.
در این نیروگاه بیش از 3۷ هزار پنل ۲۷0 
وات و ۱۹3 اینورتــر 4۷ کیلوواتی نصب 

شده است.
اجرای این پــروژه  به صورت اســتراکچر 
ثابت است که به پست فوق توزیع امام زاده 

اردکان متصل شده است.
شــایان ذکر اســت، با بهره برداری از این 
نیروگاه شــاهد صرفه جویی گاز طبیعی  
به میزان ۵,۷ میلیون متر مکعب و کاهش 
گاز آالینده به میزان ۱3 هزار تن در سال و 
صرفه جویی در مصرف آب به میزان  4,۵ 

میلیون لیتر خواهیم بود.

 افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱0 مگاواتی پژواک ردکان
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ســیدمحمد صادق زاده، معاون وزیر 
نیرو و مدیــر عامل ســاتبا در آیین 
کلنگ زنی نیروگاه خورشــیدی 30 
مگاواتی هزار خورشــید یزد با اشاره 
به این که سال گذشته وزارت نیرو به 
صورت جدی وارد احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر شده است؛ اظهار داشت: 
تاکنون در مقیــاس بزرگ و صنعتی 
از این فناوری اســتفاده نمی شد، اما 

هم اکنون با احداث نیروگاه های بزرگ 
خورشیدی، هزینه تمام شده حدود 

۵0 درصد کاهش یافته است.
صادق زاده ادامـه داد: در زمان حاضر 
بـه دلیـل کاهـش قیمـت فنـاوری 
در جهـان و هـم بـه خاطـر اقتصـاد 
مقیاسـی کـه اتفـاق افتـاده هزینـه 
سـرمایه گذاری ایـن نیرو گاه هـا بـه 
نصـف کاهـش یافتـه و ایـن در 
شـرایطی اسـت کـه بـا افزایـش نرخ 
ارز ایـن نیروگاه هـا کمترین آسـیب 
را از نظـر افزایـش ارز خواهنـد دیـد.

وی تصریح کرد: هم اکنون حجم در 
خواست پروانه احداث برای نیروگاه ها 
در سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 

وزارت نیرو نه تنها کاهش پیدا نکرده، 
بلکه با وجود افزایش نرخ ارز با افزایش 

قابل توجهی روبرو بوده ایم.
معاون وزیر نیرو با اشاره به مزیت های 
نیروگاه های خورشیدی در مناطقی 
مانند یزد گفت: این منابع تولید انرژی 
از این جهت برای ما مهم است که نه 
تنها سوخت مصرف نمی کنند؛ بلکه 
آلودگی محیط زیست نیز ندارد و آب 

هم مصرف نمی کند.

استان یزد می تواند پیشتاز  فناوری 
خورشیدی در کشور باشد

صادق زاده با بیان اینکه اســتان یزد 

می تواند پیشــتاز این فناوری باشد، 
ادامه داد: خوشــبختانه نیروگاه ۱0 
مگاواتی مهریز با حضــور وزیر نیرو 
افتتاح می شود و با این حساب، تعداد 
نیروگاه های بزرگ اســتان یزد به 3 
نیروگاه بزرگ می رسد که با ۲ نیروگاه 
تجدیدپذیر دیگر مجموعا ۵ نیروگاه 
تجدیدپذیــر داریم تا انتهای ســال 
4 نیروگاه دیگر بــه نیروگاه ها اضافه 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: بیش از ۲00 نیروگاه 
خانگی در استان یزد به بهره برداری 
رســیده که امیدواریم تا پایان سال 
جاری به چنــد برابــر افزایش پیدا 

می کند.

وزیر نیرو در حاشـیه مراسم “شـب مهر آب 
یزد” از غرفه مرکز پژوهش های خورشـیدی 
شـرکت بـرق منطقه ای یـزد دیـدار کرد.

امیــر شــریف یــزدی مجــری طــرح 
پژوهش هــای خورشــیدی شــرکت بــرق 
منطقــه ای یــزد بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
در ایــن دیــدار از ســوی مدیرعامــل و مجری 
ــرکت  ــیدی ش ــای خورش ــرح پژوهش ه ط
ــاره  ــی درب ــزد توضیحات ــه ای ی ــرق منطق ب
روش خنــک کاری تماســی بــا ســفال 

مســطح داده شــد.
ــه   ــه ب ــیوه ک ــن ش ــرد: در ای ــح ک وی تصری
عنــوان یــک روش مکمــل خنــک کاری 
بی نیــاز از بــرق اســت؛ بــا مصــرف بســیارکم 
آب و بــه طــور طبیعــی، در زمــان قطــع 
احتمالــی بــرق و آب قابــل اســتفاده 
ــای  ــک کارِی کل فض ــای خن ــت و به  ج اس
ســاختمان، مســتقیما بــدن را از طریــق 

جریــان خــون خنــک می کنــد.
ــه  ــان این ک ــا بی ــزدی ب ــریف ی ــدس ش مهن
ــطح  ــک کاری س ــرِد »خن ــب دو رویک ترکی
موردنیــاز به جــای کل فضــا« و »خنــک 
کاری بــا رطوبــت به جــای خنــک کاری 
ــزان  ــه   می ــره وری را ب ــک« به ــوای خن ــا ه ب
فراوانــی افزایــش می دهــد؛ خاطرنشــان 
کــرد: احســاس خوشــایند و آرامــِش تمــاس 
بــا خــاک مرطــوب و شــخصی بــودن 
ــا طبــع  )خنــک کاری مکمــل بــرای افــراد ب
ــاده،  ــن روش س ــای ای ــر مزای ــرم( از دیگ گ
بومــی، در دســترس و بســیار کم هزینــه 

اســت.

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی » هزار خورشید «
نیـروگاه 30 مگاواتـی خورشـیدی » هـزار 
بـا سـرمایه  مهریـز  « شهرسـتان  خورشـید 
ارزی ۲3 میلیـون یـورو و سـرمایه ریالـی 
300 میلیـارد ریـال با مشـارکت بانک توسـعه 
میلیـون   ۵۸ تولیـد  میـزان  بـا  و  تعـاون 
کیلـووات سـاعت در سـال احـداث می شـود.

این پروژه به صورت پایه ثابت و با نصب بیش از ۹۸ 

هزار پنــل 30۵ وات و ۱۲ اینورتر ۲۲00 کیلوواتی 
اجرا به پست انتقال مهرگان مهریز متصل می شود.

شـایان ذکر اسـت، بـا بهره بـرداری از این نیـروگاه 
شـاهد صرفه جویـی گاز طبیعـی بـه میـزان ۱۷,4 
میلیون مترمکعـب و کاهش گاز آالینـده به میزان 
3۹,6 هـزار تـن در سـال و صرفه جویـی در مصرف 

آب بـه میـزان ۱3,6 میلیـون لیتر خواهیـم بود.

رئیس سازمان ساتبا در کلنگ زنی نیروگاه 30 مگاواتی هزار خورشید:

هزینه سرمایه گذاری نیرو گاه های خورشیدی به نصف کاهش یافته است 

دیدار وزیر نیـرو
از غـرفه شـرکت 
برق منطقه ای یزد 

تدویـن  از  نیـرو  وزیـر 
برنامه های تامیـن پیک بار 
سـال ۹۸ از هم اکنـون خبر 
داد و گفت: فـرض ما برای 
سـال آینده ادامـه کم آبی 
است و سعی داریم با تدوین 
برنامه هایـی از هم اکنـون 
اقدام های الزم را آغاز کنیم.

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت برق منطقـه ای یزد، 
رضـا اردکانیـان وزیـر نیـرو 
پیش از ظهـر امـروز در آیین 
مراسـم افتتـاح پسـت 400 
کیلوولت شـهید سـامعی در 

یـزد بـا اشـاره بـا کم بارشـی 
و نبـود ظرفیـت ذخیـره ای 
مناسب آب در مخازن، اظهار 
داشـت: این کاهش آب باعث 
شـده تـا فشـار سـنگینی به 
واحدهـای نیروگاهـی وارد 
کنـد و حـوادث غیرمترقبـه 
ای در شـبکه بـرق رسـانی 

به وجـود آیـد.
وی راه برون رفت از مشکل 
کم آبــی را مدیریت مصرف 
عنوان کــرد و تاکید مجدد 
داشــت که باید همگان به 
سمت مصرف بهینه و درست 

حرکت کنیم تا در سال های 
آتی با بحران مواجه نشویم.

اردکانیان صنعت برق را یک 
صنعت ارزنده دانست و اضافه 
کرد: یکی از زیر ساخت های 
اصلی کشــور صنعــت برق 
است که افتتاح پست شهید 
سامعی و نیروگاه خورشیدی 
فعالیــت  از  نمونــه ای 
صنعتگران ایرانی اســت که 
ظرفیت کشور را برای توسعه 

و رشد فراهم کردند.
وزیر نیرو از مردم خواســت 
تــا ۱0 درصــد کاهــش 
مصرف برق داشــته باشند 
تا باقــی مانده ایــام پیک را 
با خاموشــی های حداقلی و 

بدون بحران سپری کنیم.
وی بیان داشــت: امیدواریم 
تابستان ســال ۹۷ آخرین 
تابستانی باشــد که اینگونه 

با بحــران کم آبــی مواجه 
شدیم و از هم اکنون وزارت 
نیرو برنامه هــای خودش را 
برای پیک سال ۹۸ تدوین و 
طراحی کرده است و با فرض 
اینکه سال آینده نیز مشکل 
کم آبی وجود داشــته باشد، 
ســعی داریم با اجــرای این 
برنامه ها از ایام پیک به خوبی 

و بدون تنش عبور کنیم.
اردکانیان اضافه کرد: امیدواریم 
با تزریق مالی مناســب برای 
پروژه ها و حضور پررنگ بخش 
خصوصی، بــا قاطعیت تمام 
بتوانیم برنامه های خود را برای 

سال آینده به اجرا گذاریم.
وزیـر نیـرو بـر همـکاری 
بیشتر دسـتگاه های اجرایی 
بـرای  رسـانه ها  به ویـژه 
مصـرف  سـازی  فرهنـگ 
درسـت آب و برق تاکید کرد 

و گفت: نیازمند این هسـتیم 
کـه ایـن فرهنـگ در جامعه 
نهادینـه شـود تا نسـل های 
آتـی بتواننـد از ایـن منابـع 

بهـره الزم را ببرنـد.
وی بـه توسـعه نیروگاه های 
تجدیدپذیـر اشـاره کـرد و 
عنـوان داشـت: بایسـتی بـا 
کمـک بخـش خصوصـی به 
سمت توسـعه این نیروگاه ها 
پیش برویم و از سـرمایه های 
انسـانی متخصـص بـه نحـو 

احسـن اسـتفاده کنیم.
اردکانیان ادامه داد: شرکت 
توانیر بــا همراهــی بخش 
خصوصی بدنبــال افزایش 
نیروگاه هــای  احــداث 
تجدیدپذیر است و امیدواریم 
هر چه زودتر این نیروگاه ها 
در حد مطلوب افزایش پیدا 

کند و فراگیر شود.

وزیر نیرو در آیین افتتاحیه پروژه های برق در یزد:

تدوین برنامه های پیک بار سال ۹۸ از هم اکنون در دست اجراست
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افزایش ۵ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر تا پایان برنامه ششم توسعه 

وزیـر نیـرو توسـعه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر را 
جزو اولویت هـای برنامه دولت دوازدهم برشـمرد 
و افـزود: امیدواریـم تـا پایـان دولـت دوازدهم 
قادر باشـیم طبق برنامه تنظیم شـده تا چهـار هزار 
مـگاوات بـه ظرفیـت نیروگاه هـای تجدیدپذیـر 
کشـور اضافه شـود و تا پایان برنامه ششـم توسـعه 
این رقـم به پنج هـزار مـگاوات افزایش پیـدا کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت بـرق منطقـه ای 
یزد، رضـا اردکانیـان در حاشـیه مراسـم  بهره برداری 
از نیـروگاه خورشـیدی ۱0 مگاواتی » مهریـز غدیر « 
با حضـور در جمـع خبرنـگاران، توسـعه نیروگاه های 

تجدیدپذیـر را جـزو اولویت هـای برنامـه دولـت 
دوازدهم برشـمرد و افـزود: امیدواریم تا پایـان دوران 
دولـت دوازدهم قـادر باشـیم طبـق برنامـه تنظیمی 
تـا چهـار هـزار مـگاوات بـه ظرفیـت نیروگاه هـای 
تجدیدپذیر کشـور اعـم از: بادی، خورشـیدی و اضافه 
شـود و تا پایـان برنامـه ششـم توسـعه این رقـم به ۵ 

هـزار مـگاوات افزایـش پیـدا کند.
وزیر نیـرو تصریح کرد: در کشـور ما با توجـه به مزیت 
نسـبی فراوانـی زمیـن، شـدت بسـیار خـوب انـرژی 
خورشـیدی، محدودیت نیروگاه های فسـیلی و منابع 
سـوخت فسـیلی سـرمایه گذاری در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر جذابیت مناسـبی بـرای سـرمایه گذاران 

خارجی و داخلـی دارد.
وی بـا تاکید بـر اینکه امـکان تبـادل انرژی بـا تمامی 
همسـایگان خـود را فراهـم کرده ایـم؛ عنـوان کـرد: 
سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی می تواننـد عالوه بر 
تامین انرژی داخلی کشـور، با اسـتفاده از تسـهیالت 
شـبکه برق ایران انرژی تولیدی خود را به کشـورهای 
همسـایه از جمله پاکستان، افغانسـتان، ترکمنستان، 
ارمنسـتان، آذربایجان و عراق صادر کننـد و از حقوق 

انتقـال انـرژی بهره مند شـوند.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: امیدواریم استان نیز در 
زمینه های مختلف از جملــه صرفه جویی در مصرف 

آب و همچنین گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر جزو 
استان های پیشرو و الگو باشد.

وزیر نیرو در پاســخ به این ســوال که تغییر ساعات 
کار ادارات تا چه میــزان در کاهش پیک مصرف برق 
تاثیرگذار بوده است؛گفت: در پی افت بی سابقه بارش ها 
و کاهش محسوس منابع آبی حدود پنج هزار مگاوات 
از ظرفیت نیروگاه های برق آبی خود را ازدست داده ایم. 
از طرفی گرمای نســبتا پایدار و به دنبال آن افزایش 
استفاده از نیروی برق برای تامین انرژی دستگاه های 
سرمایشی موجب شده تا در تابستان امسال با کمبودی 
حدود 6 تا هفت هزار مــگاوات در زمان اوج بار مصرف 

مواجه شویم.
وی یادآور شـد: بـرای جبـران ایـن کمبـود مذاکرات 
الزم بـا صنایـع بـزرگ از اواخـر سـال گذشـته 
شروع شـده و از اردیبهشـت  ماه قراردادهـای مربـوط 
به این بخـش نیز منعقدشـده اسـت تا صنایـع بزرگ 
در مواقع اوج بار، برخی واحدهای خـود را بدون اینکه 
لطمه ای بـه روند تولیـد بزننـد از مدار خـارج خواهند 
کرد و در سـاعات غیـر پیک بـرق ارزان تـری دریافت 

. می کننـد
اردکانیـان ادامـه داد: بـا کشـاورزان زیادی بـه توافق 
رسـیده ایم کـه در سـاعات اوج بـار چاه هـای خـود را 
خاموش کننـد و در سـاعات غیـر پیک مصـرف، برق 

رایـگان اسـتفاده کننـد.
وزیـر نیـرو اضافـه کـرد: در بخـش مصـرف خانگی و 
عمومـی نیـز صرفه جویـی را از خـود دولـت شـروع 
کرده ایـم و بـا تغییـر سـاعت کار ادارات و توقـف 
دسـتگاه های سرمایشـی در سـاعت ۱3:30 دقیقـه 
موفـق شـده ایم تـا حـدود زیـادی در ایـن بخـش 

صرفه جویـی داشـته باشـیم.
اردکانیان در پایـان تصریح کرد: تنهـا در تهران بزرگ 
تا حـدود 600 مـگاوات در برخی از روزهای تابسـتان 
کاهـش اوج بـار داشـته ایم و این رقـم در کشـور تا دو 

هـزار مگاوات نیـز امکان توسـعه دارد.

کارشـناس مسـئول خـط شـرکت بـرق منطقـه 
ای یـزد خبـر از اتمـام پروژه سـیم کشـی مدار 
دوم خـط هـرات- شـهربابک و هـرات - چاهک 
باهزینـه ای بالـغ بـر ۵۵ میلیـارد ریـال داد.

مهندس رضا ســاده در گفتگوی خود با دفتر روابط 
عمومی هدف از اجرای این پــروژه را: افزایش پایایی 
شبکه برق شهرستان خاتم، کاهش خاموشی¬ها و 
کاهش هزینه های ســرویس و نگهداری خط قدیم 

بیان کرد و افزود: با وجود مشکالتی همچون: تقاطع 
خطوط مذکور با بیش از 30 خط ۲0 کیلوولت، عبور 
از روی جاده های ترانزیتی کشور و برقداری مدارات 
مجاور، این پروژه با مدیریت صحیح و تالش بی وقفه 
در کوتاه ترین زمان ممکن و کمترین خاموشــی به 

اتمام رسید.
الزم به ذکراســت خط مدار دوم خط۱3۲ کیلوولت  

هرات - شهربابک ۱3 تیرماه ۹۷ برقدار شد.

اتمام سیم  کشی مدار دوم خطوط هرات- شهربابک و هرات -چاهک 

تقدیر از سه رابط خبری برتر شرکت 
در نشســتی با حضــور رابطــان خبری 
معاونت هــا و دفاتــر مســتقل، مدیر و 
کارشناســان دفتر روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای یزد از سه رابط خبری برتر 
توســط این دفتر، رضا ساده رابط خبری 
معاونت طرح و توسعه، خدیجه یاوری رابط 
خبری امور بانوان و اختر ملکی رابط خبری 
معاونت منابع انسانی با اهداء لوح مکتوبی 

قدردانی شد.
حضور در نمایشگاه دوازدهمین 

همایش بین المللی انرژی 
به همت مرکز پژوهش های خورشــیدِی 
شرکت، غرفه معرفی وسایل خنک کاری 
تماسی در نمایشگاه جانبی دوازدهمین 
همایش بین المللی انرژی و کنفرانس بین 
المللی مدیریت انرژی و کاربردهای آن در 

ساختمان برگزار شد.

تقدیر مدیرکل حراست توانیر از 
کارشناس حراست 

حسین افراز مدیرکل دفتر مرکزی شرکت 
توانیر، از حســن روســتایی کارشناس 
سیســتم های حفاظــت الکترونیــک و 
هوشمند دفتر حراســت و امور محرمانه 

شرکت برق منطقه ای یزد تجلیل کرد.
برگزاری نشست بانوان شرکت با 

موضوع حجاب و عفاف از نگاه قرآن 

به مناسبت هفته حجاب و عفاف، نشستی 
با حضور خانم امینی از کارشناسان حوزه 
و دانشگاه برگزار شــد که در این نشست، 
حجاب و عفاف برای بانوان و آقایان از دیدگاه 

قرآن و احادیث مورد بررسی قرار گرفت.
کسب مقام اول مسابقات شنای 

دانش آموزی ناحیه یک توسط فرزند 
همکار 

سیدعلی حسینی فرزند همکار سیدرضا 

حســینی موفق به کســب مقام اول در 
مسابقات شنای دانش آموزی ناحیه یک 

یزد در دو ماده پروانه و کرال پشت شد.
وی همچنین رتبه های نخست  مسابقات 
شنای دانش آموزی و مســابقات شنای 
فرزندان پســر کارکنان صنعت آب و برق 
استان و همچنین رتبه سومی چهارمین 
دوره لیگ شــنای نوجوانان استان را در 

کارنامه ورزشی خود دارد.

اخبار کوتاه شرکت برق منطقه ای یزد 
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مدیرعامل شرکت توانیر در آیین افتتاح پست برق 
400 به 63کیلوولت شهید سامعی یزد، گفت: شبکه 
برق این استان در طی چند سـال اخیر به یکی از 
پایدارترین شبکه های برق کشور مبدل شده است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای 
یزد، آرش کردی در آیین افتتاح پست برق 400 به 
63 کیلوولت شهید سامعی یزد با بیان این مطلب 
افزود: صنعت برق ایران چه به لحاظ تولید، انتقال 
و مصرف جزو شبکه های بزرگ محسوب می شود و 
در رده های مهم صنعت برق دنیا به حساب می آید.

وی ادامـه داد: در مرحلـه توسـعه ایـن صنعـت 
ممکن اسـت دچار ضعف هایی به صـورت محدود 
هـم بشـویم ولـی بـا توجـه بـه قدرتـی کـه ایـن 
صنعت دارد می توانـد همه این ضعف ها را پشـت 

سـر بگذارد.
وی بر لزوم مدیریت مصرف برق در کشــور تاکید 
کرد و گفت: با همت و تالشــی کــه در مجموعه 
صنعت برق هســت می توانیم به خوبی نسبت به 
این مشکل فائق آییم و اقدامات الزم برای رفع آن 

انجام دهیم.
مدیرعامل شــرکت توانیر با اشاره به اینکه افتتاح 
پست برق شــهید ســامعی آینده ای خوب را در 
عرصه برق استان یزد نوید می دهد؛ گفت: بسیار 
خرسندیم که این پروژه امروز برای رونق صنعت 

احداث شده است.
وی با تاکید بر اینکــه این اقدام بســیار خوب و 
استاندارد اســت که اول زیرساخت های موردنیاز 
صنایع به ویژه در حوزه بــرق را ایجاد کنیم و بعد 
صنایع مستقر شوند؛ گفت: به ازای هر یک مگاوات 
ظرفیتی که در نیروگاه ها تاکنون احداث کرده ایم، 
۵.3 برابر ظرفیت در شبکه های انتقال، فوق توزیع 

و توزیع ایجاد کرده ایم.
کردی بیان کرد: اگـر این تعادل به هـم بخورد در 
مباحث تخصصی در حوزه انتقال، تولید و شـبکه 
توزیع بـا مشـکل مواجه می شـویم کمـا اینکه در 
همین اسـتان یزد هم چند سـال قبل مشـکالتی 
داشـتیم کـه خوشـبختانه صنعـت برق یـزد این 
مشـکل را رفع کرد و در چند سـال اخیر پایداری 
شـبکه برق یـزد در کشـور جـزو بهترین هـا بوده 

. ست ا

افزایـش 3۶ درصـدی تولیـد برق در 
سـه ماهه اول امسـال در اسـتان یزد

همچنیــن در ابتــدای مراســم محمدحســن 
صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
نیز با اشاره به این که استان یزد یک استان صنعتی 
است و بالغ بر ۷0 درصد برق این استان در بخش 
صنعت مصرف می شــود؛ افزود: تامین برق پایدار 

برای تمامی مشترکین به ویژه صنایع در استان یزد 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و باید از تمام 

توان در این زمینه استفاده کنیم.
صباغزادگان با تاکید بر اینکه یکی از پایدارترین 

شــبکه های برق کشــور در یــزد وجــود دارد؛ 
خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول امسال نسبت به 
سال قبل 36 درصد در تولید برق افزایش و رشد را 

مشاهده کرده ایم.
وی ادامه داد: صنایع بزرگ باالی ۷ مگاوات در سه ماهه 
اول امسال در مدت مشابه ۲3 درصد رشد داشتند و 
انرژی تحویلی به شرکت توزیع برق امسال 4 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد ادامه داد: 
مباحث مدیریت مصرف در استان یزد بسیار خوب 
انجام شــده و با همکاری و هماهنگــی با مقامات 
اســتان چه در راســتای ذخیره عملیاتی، تغییر 

ســاعات اداری و هم اندیشــی با صنایع، اقدامات 
شاخصی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در ۵ تا 6 ســال گذشته هیچ گونه 

خاموشی در استان یزد نداشتیم و تنها در یک ماه 
گذشــته به دلیل وضعیت خاصی که وجود دارد 

شاهد خاموشی ها بودیم.
این مقام مســئول در صنعت برق اســتان دلیل 
قطعی های یک ماه اخیر را عدم توان نیروگاه های 
برق آبی کشور در تولید برق به دلیل خشک سالی 
دانست و گفت: امیدواریم تا دو هفته آینده بتوانیم 
شاهد کاهش قطعی های برق در استان یزد باشیم.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یــزد افزایش 
پایداری و کاهش تلفات در شــبکه های انتقال را 
از مهم ترین اهداف ایجاد پست برق شهید سامعی 
دانست و گفت: خوشبختانه همان طور که بیان شد 
یزد در این زمینه از پیشتازان و استان های موفق 

به حساب می آید.
صباغزادگان ادامه داد: اســتقبال خوبی در زمینه 
احداث نیروگاه های خورشیدی داریم که در حال 
حاضر 4۵ درخواســت فعال داریم که ظرفیت آن 
۸۹۵ مگاوات اســت و بیــش از ۲00 مگاوات آن 
منجر به قرارداد تضمینی خرید ۲0 ساله برق آن ها 

شده است.
وی میـزان نیروگاه های خورشـیدی فعـال یزد را 
33 و نیم مگاوات دانسـت و بیان کـرد: امیدواریم 
تا پایان امسـال ظرفیت نیروگاه های خورشـیدی 
ما بـه ۷0 مـگاوات برسـد کـه نشـان دهنده روند 
رشـد مطلـوب انرژی هـای خورشـیدی در یـزد 

محسـوب می شـود.

  معـرفـی كتـاب

   نویسنده: رضا امیرخانی  �

ناشر: افق  �

تجدیدچاپ: 15  �

تاریخ: 1394-1397  �

نفحات نفت، کتابی سیاسی نیست تا بخواهد کسی را 
محکوم یا تایید کند.

درباره کتاب:
بعضی  کتاب ها را به  خاطر نویسنده شان می خوانند. 
امیرخانی جزء آن هاســت. هرچند داستان های 
امیرخانی شهرت فراوان یافته اند، این کتاب داستان 
نیست و بیشتر یادداشت و تحلیل نویسنده است. 
اما خود اثر هم حرف برای گفتــن و درددل دارد. 
این کتاب به کارآفرینی می پــردازد. به تولید علم 
می پردازد. به همه چیزهای خوب می پردازد؛ چون 
به ریشه بسیاری از دردها و مشکالت یعنی فرهنگ 
و مدیریت نفتی می پردازد! امید اســت این کتاب 
ذهن جوانان کشور ما را درگیر کند و بتواند ابعاد 

جدید و مهمی از زندگی را برایشان باز کند.
بخشی از متن کتاب:

اگر گاهی ما بــا قانون های کاریمان به مشــکل 
برمی خوریم، به این دلیل اســت که از دل تجربه 
کاری بیرون نیامده اند. این داستان نویس در بخش 
»بی کارآفرین« کتاب اقتصــادی خود به تحلیل 
چرایی اهمیت صنعت ساختمان و امالک در کشور 
می پردازد و در بخش »منطق آزاد« اوضاع مناطق 
آزاد ایــران را تحلیل می کنــد و از نقش کمرنگ 
بومی ها در فعالیت های اقتصادی می گوید. بخش 
»کدام اســتقالل، کدام پیروزی« ایــن کتاب به 

بررسی وضعیت فوتبال در کشور می پردازد.

همکاران گرامی: 
محمد مهدی زینیا،  فرزاد حاتمی

علی زائرالحسینی

مدیر عامل توانیر:

شبکه برق استان یزد از پایدارترین شبکه های برق کشور است  
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جمعی از معاونان و مدیران شرکت 
برق منطقه ای یزد از مراحل پیشرفت 
کار اولین پروژه پژوهشـی ساخت 
»مهمانسرای سـبز« بازدید کردند.
امیـر شـریف یزدی مجـری طـرح 
پژوهش هـای خورشـیدی شـرکت 
بـرق منطقـه ای یـزد در ایـن دیدار 
بـا اشـاره بـه این کـه از اهـداف 
مرکـز پژوهش هـای خورشـیدی 
در بـرق منطقـه ای یـزد، توسـعه، 
ترویـج و فنـاوری پسـیو انـرژی 
خورشـیدی به ویـژه در مناطق گرم 
و خشـک اسـت؛ افـزود: در پـروژه 
مهمانسـرای سـبز با رعایـت جهت 
تابـش خورشـید در زمسـتان برای 
ذخیره سـازی انـرژی و همچنیـن 
بـرای  تابسـتان  مناسـب  سـایه 
و  می شـود  اسـتفاده  سـرمایش 
همچنیـن از شـرایط زمیـن بـرای 
سـرمایش طبیعـی و تهویه، مشـابه 

معمـاری قدیـم اسـتفاده شـود.
وی تصریـح کرد: اجرای سـاختمان 
ایـن پـروژه بـا اعتبـار مشـترک 
۱۲00 میلیـون ریالی شـرکت برق 
منطقـه ای و دانشـگاه یـزد انجـام 
می شـود کـه تاکنـون بیـش از ۷0 

درصد این پروژه پیشـرفت فیزیکی 
داشـته و طبـق برنامه تا پایان سـال 

۹۷ بـه بهره بـرداری می رسـد.
سـید محمدحسـین آیت اللهـی از 
اسـاتید دانشـگاه یـزد و مجـری و 
محقق پـروژه پژوهشـی خانه زمین 
پنـاه در یـزد نیـز در ایـن بازدیـد، 
ایـن پـروژه را مطابـق بـا معیارهای 
رهبـری انـرژی و طراحـی محیطی 
دانسـت و گفـت: ایـن معیارهـا بـا 
محوریـت کم هزینـه بـودن و زمین 

پناه بـودن اسـت.
وی کمبـود انجـام چنین پـروژه ای 
را در کشـور کامال مشـهود دانسـت 

و سـاخت این نمونه را  بـا رویکردی 
پژوهشـی با ارزیابـی مفهومی، فنی 
و مباحث انـرژی بیان کـرد و افزود: 
ایـن پـروژه جـزو نمونه هایی اسـت 
کـه بـا عنـوان مهمانسـرای سـبز 
ساخته شـده  واقعـی  به صـورت 
اسـت و برای انجام آن یـک تیم ۱۵ 
نفره دانشـجویی و 30 همکار علمی 
اعـم از مهندسـان سـازه، مکانیک و 

معمـار همـکاری داشـته اند.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: در 
این پروژه از تابش خورشــید برای 
ذخیره ســازی و توزیع مناســب با 
کنترل های الزم اســتفاده می شود 

تا این که انرژی از ســاختمان خارج 
نگردد و همچنین از شــرایط زمین 
برای ســرمایش طبیعــی و تهویه، 

مشابه معماری قدیم استفاده شود.
دکتر آیت اللهی اظهار داشــت: در 
شهرسازی جدید، جهت رو به جنوب 
جغرافیایی معموال رعایت نمی شود 
که رعایت این موضــوع نزدیک به 
۲0درصد  در کاهش مصرف انرژی 
گرمایش و سرمایش و نور مصنوعی 

تاثیر دارد.
وی افـزود: در فرآینـد اسـتخراج، 
حمل ونقـل و اجـرا، هماننـد نیاکان 
مـا از بومی تریـن مصالـح، اسـتفاده 
می  شـود تا انـرژی کمتـری مصرف 
گـردد و اکنـون نیـز در برخـی از 
کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی 
این گونـه معمـاری بـا خـاک رایـج 
اسـت و دارای کمتریـن هزینـه 

سـاخت می باشـد.
آیت اللهـی در پایان ابـراز امیدواری 
کرد: بـا تیم سـازی، کسـب تجربه و 
همکاری صورت گرفته مهندسـین 
سـازه، عمـران، مکانیـک و بـرق در 
این پروژه، شاهد گسـترش این نوع 
معماری در اسـتان و کشـور باشیم.

بازنشستگان شرکت : بازدید معاونان شرکت برق منطقه ای یزد از پروژه ساخت مهمانسرای سبز 
هر آنکس که بنمود کار و کردار نیک
به  نفـع خـودش کـرد آن کار نیک

بر این باوریم بازنشستگی فصل نوینی از زندگی 
است و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده های 
جدید و امید است این دوران از  پر بارترین  و با 

نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.

کاظم دشتی رحمت آبادی
تاریخ استخدام :
۶4/03/14

تاریخ بازنشستگی :
97/04/01

آخرین پست سازمانی :
سر نگهبان

سابقه وزارت نیرو :
35 سال

سید مصطفی موسوی
تاریخ استخدام :
۶2/09/2۶

تاریخ بازنشستگی :
97/04/01

آخرین پست سازمانی :
سر نگهبان

سابقه وزارت نیرو :
35 سال

دومین نشسـت عالـی سـتاد مدیریت مصـرف برق 
اسـتان در سـال ۹۷ بـا حضـور مدیـران عامـل، 
معاونـان، مدیـران و کارشناسـان شـرکت های 
بـرق منطقـه ای و توزیع بـرق یـزد برگزار شـد.

محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای یــزد در این هم اندیشــی، با بیــان این که 
هم اکنون پیک بار اســتان از ۱4۸0 مگاوات و پیک بار 
کشور از ۵4000 مگاوات عبور کرده است؛ افزود: این 

درحالی  اســت که هنوز پیک بار مصرف تابستان را در 
پیش رو داریم و الزم است این آمادگی و انسجام را حفظ 
کنیم تا بتوانیم شــرایط را به خوبی و بدون خاموشی 

سپری کنیم.
وی با اشـاره به اقدامـات صورت گرفته بـرای مدیریت 
مصرف برق اسـتان گفـت: از نیمه خرداد سـال جاری 
تاکنـون هـر روز بیـن ۵0 تـا ۱40 مـگاوات از طـرح 
ذخیره عملیاتـی صنایع بزرگ برای کمـک به کاهش 

پیک بـار اسـتان اسـتفاده کرده ایم.
ــه  ــی ب ــرژی تحویل ــد ان ــزادگان رش ــدس صباغ مهن
صنایــع بــزرگ اســتان در ســه ماهه اول ســال 
۹۷ را بیــش از ۲0 درصــد ذکــر کــرد و خواســتار 
ــار  ــی و ریشــه یابی رخــداد رفت ــزارش تحلیل ــه گ ارائ
پیک بــار در طــول روز توســط دیســپاچینگ های 
ــت  ــرای نشس ــتان ب ــه ای اس ــرق منطق ــع و ب توزی

ــد. ــده ش آین
محمدرضـا صحتی مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی 

برق اسـتان یزد نیز، هـدف از برگـزاری این جلسـه را 
هم اندیشی و همگرایی بین شـرکت های توزیع و برق 
منطقه ای دانسـت که بتوان بحـران پیک بار اسـتان و 
افزایـش مصرف بـرق را برای عبـور از تابسـتانی بدون 

خاموشـی، مدیریت کرد.
مهندس صحتـی با شـاره به این کـه سـاعت های اوج 
بـار در شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان تاکنـون در 
حدود سـاعت ۱3 ظهـر رخ داده اسـت؛ تصریـح کرد: 
پیک بار این شـرکت تاکنـون به ۸44 مگاوات رسـیده 
اسـت که این مقدار نسـبت به پیک بار سـال گذشـته 
3/۲4 درصد رشـد داشـت و انتظـار می رود ایـن روند 

افزایش داشـته باشـد.
در پایـان این نشسـت کـه بـه میزبانی شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق اسـتان یـزد برگـزار شـد؛ مسـئوالن 
دیسـپاچینگ و مدیریـت مصـرف شـرکت ها، بـه 
تشـریح برنامه های هماهنگی مدیریت پیک بار سـال 

جـاری پرداختنـد.

کاهش پیک ۱40 مگاواتی در طرح ذخیره عملیاتی تاکنون با همکاری صنایع بزرگ 

همکار گرامی:
مجید شایق، سعید شایق، محمد حسین محمودی، علی فالحتی، حسن ایزدی

 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران و رحمت 
الهی وبرای شما صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد
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معـاون منابـع انسـانی شـرکت بـرق 
منطقه ای یـزد اهـم فعالیت هـای این 
معاونت در سـال ۱3۹6 را تشـریح کرد.

محمدمهدی آرایی پور معاون منابع انسانی 
شرکت برق منطقه ای یزد در مصاحبه با 
دفتر روابط عمومی، دســتیابی به »نتایج 
عملکرد خوب« در جشنواره شهید رجایی 
سال ۹۵ را از افتخارات کسب شده توسط 
شرکت برشــمرد و گفت: در این ارزیابی 
عملکرد با کســب بیــش از ۹0 درصد از 
کل امتیــازات کسب شــده، درمجموع 
شــاخص های اختصاصی و عمومی حائز 
رتبه برتر شــده و در ســطح خوب قرار 

گرفتیم.
وی با اشــاره به برگزاری اولین دوره لیگ 
خالقیــت و کار تیمی در ایران توســط 
شــرکت برق منطقه ای یزد، افــزود: این 

لیگ به همت دفتر مدیریت استراتژیک و 
بهره وری و با هدف آموزش همکاران به طور 
عملی و تجربی برای عمل کردن در قالب 
تیم های خالق در بخش هــای گوناگون 
ســازمان و همکاری برای تحقق اهداف 

سازمانی طراحی و اجرا شد.
این مقام مسئول در شرکت برق منطقه ای 
یزد، اقدامات انجام شده در بحث مدیریت 
دانش را یکپارچه سازی نظام پیشنهادات 
و مدیریت دانش، تشکیل جلسات کمیته 
راهبردی مدیریت دانش، ارزیابی ســطح 
بلوغ مدیریت دانش با مدل APO و اجرای 

فرایند مدیریت دانش شرکت ذکر کرد.
وی همچنین تدوین نقشه راه و بازنگری 
آیین نامه انجمن خبرگی، جاری ســازی 
دســتورالعمل مدیریت عملکرد دانشی، 
بازنگری برنامه ریزی استراتژیک، تشکیل 

جلســات کمیته کام و پیگیری مصوبات 
آن، تشکیل جلســه به منظور ثبت درس 
آموخته پــرِوژه خط ســورمق - ابرکوه و 
بازنگــری آیین نامه نظام پیشــنهادات و 
بررسی ۱۲0 پیشنهاد ارسال شده و ارسال 
پاسخ را از دیگر اقدامات این دفتر برشمرد.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای 
یزد فراهم نمودن مقدمات پیاده ســازی 
نرم افزار جدید حضوروغیاب را از اقدامات 
در دســت اجرای امور کارکنان و رفاه این 
شــرکت برشــمرد و گفت: پیاده سازی 
دستورالعمل جدید ارزشــیابی عملکرد 
کارمندان و مدیران، به روز رســانی تاریخ 
ارتقاء رتبه و سطح رتبه کارمندان، انعقاد 
قرارداد گروهی پوشــش بیمــه خودرو 
کارکنان شاغل و بازنشسته و خانواده آنان 
و همکاری در برگزاری مراســم تجلیل از 
بازنشســتگان شرکت و جشــن پیروزی 
انقالب اســالمی بــا پیگیری ایــن امور 

انجام شده است.
وی بــا بیان این کــه در راســتای تکریم 
بازنشستگان همکاری مســتمر با کانون 
بازنشســتگان صنعت بــرق جهت رفع 
مشکالت به ویژه در زمینه درمان داشتیم، 
افزود: همچنین پیگیری بحث امور مرتبط 
با بیمه درمان، به روزرسانی آمار و اطالعات 
به صورت ماهانه در سامانه HRS توانیر و 
تشکیل پرونده کارشناسان برای ارتقا به 

سطح خبره و عالی و اخذ تاییدیه شرکت 
توانیر و صدور احکام کارگزینی برای آن ها 

از دیگر فعالیت های این امور بوده است.
آرایی پور در ادامه همچنین بیان کرد: دفتر 
سازمان دهی و برنامه ریزی نیروی انسانی 
و آموزش نیز اقدام به برگزاری بیش از ۲6 
هزار نفرســاعت دوره های آموزشی برای 
کارکنان شرکت با سرانه آموزش ۷۷ نفر 
ساعت و توزیع آموزش ۹۷ درصد در سال 

گذشته کرده است.
این مقام مسئول در شرکت برق منطقه ای 
یزد تصریح کــرد: ۷۷ درصــد دوره های 
آموزشی تخصصی و ۱6 درصد دوره های 
آموزشــی عمومی و ۷ درصــد دوره های 
آموزشــی بهبود مدیریت و از لحاظ نحوه 
اجرا 66 درصد دوره های آموزشی به شیوه 
درون سازمانی و ۸ درصد درون استانی و 
۱۷ درصد برون استانی و ۹ درصد به شیوه 

الکترونیکی اجرا شد.
وی با اشاره به تدوین تقویم آموزشی سال 
۹۷ و تعیین ۹ دوره آموزشی استراتژیک 
بر اساس اولویت های استراتژیک شرکت 
با هماهنگی دفتر بهره وری و ســنجش 
اثربخشی آن ها، در ادامه افزود: در راستای 
تعامل و همــکاری با مراکز آموزشــی-

پژوهشی استان، ۱۵0 نفر از دانشجویان 
دانشــگاه های یزد از پســت ۲30 شمال 

بازدید کردند.

آرایی پور همچنین تامین اپراتور و نگهبان 
به شیوه حجمی جهت ایستگاه های فوق 
توزیع و انتقال در سطح استان را از دیگر 

اقدامات این دفتر برشمرد.
معــاون منابــع انســانی شــرکت برق 
منطقه ای در ادامه به اســتقرار سیستم 
مدیریت HSE-MS اشــاره کرد و گفت: 
ارزیابی عوامل زیان آور و مستندســازی 
مشاغل سخت و زیان آور، مدیریت ایمنی 
پیمانکاران، افزایش ضریب ایمنی و امنیت 
مناطق سطح بندی شــده، مستندسازی 
مسئولیت های اجتماعی و ارائه به جشنواره 
ملی مولفه های موثر بر سالمت در راستای 

این استقرار بوده است.
وی در پایـان ثبـت اطالعـات سـاختار 
تفصیلـی شـرکت در سـامانه کارمنـد 
ایـران، تهیه ابـالغ کمیته هـای تخصصی 
و کارگروه هـای مربوطه و ثبـت اطالعات 
در سـامانه جامع منابع انسـانی، ویرایش 
شـرح وظایـف پسـت های سـازمانی، 
بازنگـری سـاختار تفصیلـی شـرکت و 
ارسـال به شـرکت مادر تخصصـی توانیر 
جهـت تصویـب و بازنگـری مشـاغل 
اختصاصـی و عمومـی شـرکت بـرق 
منطقـه ای یـزد جهـت بهره منـدی از 
فوق العـاده ویـژه و فوق العـاده سـختی 
کار را ازجملـه عملکـرد گروه تشـکیالت 

و بهبـود روش هـا دانسـت.

تشریح اهم فعالیت های سال ۹۶ معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای یزد 
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کسب رتبه اول شرکت برق منطقه ای یزد در شاخص عملکرد مهندسی در کشور 

بر اساس گزارش شرکت مدیریت شـبکه برق ایران، 
شرکت برق منطقه ای یزد در شاخص عملکرد مهندسی 
انتقال برق کشور در سال ۹6 رتبه نخست را کسب کرد.

محمدحسین میرحسینی معاون بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای یزد در مصاحبه با دفتر روابط عمومی با 

اعالم این خبر گفت: رشد شاخص عملکرد مهندسی 
در سال ۱3۹6 بیش از ۹۵ درصد بوده است که ضمن 
کسب رتبه نخست در بین شرکت های برق منطقه ای 
کشور، در برخی زیرشاخص های آن از جمله  عملکرد 
عوامل انســانی نیز با کســب حدود ۹4 درصد، جزء 

شرکت های برتر بوده ایم.
مهندس میرحســینی با اشــاره به تــالش بی وقفه 
کارشناسان و مدیران شــرکت برق منطقه ای یزد در 
تامین برق پایدار و مطمئن، تاکید کرد: بر اساس این 
گزارش، در سایر زیرشاخص ها مانند عملکرد صحیح 
سیستم های حفاظتی در سال های ۹4 تا ۹6 رتبه اول 
کشوری را کسب کردیم و در بخش فعال بودن سیستم 
حفاظت از راه دور )با کســب امتیاز ۱00 درصد( جزء 

شرکت های سرآمد می باشیم.
وی با بیان این کــه در گزارش مدیریت شــبکه برق 

ایران، تعداد حوادث شــبکه انتقال کشــور در ســال 
۹6، درمجموع ۱۱6۹ مورد ذکر شــده اســت؛ افزود: 
شرکت برق منطقه ای یزد با توجه به حجم باالی شبکه  
انتقال برق اســتان، توانســت با ثبت فقط 30 حادثه 
برق منطقه ای، در صدر اســتان های کم حادثه کشور 

قرار گیرد.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد ادامه داد: 
استان یزد همچنین در ســال ۹6 با ثبت میزان ۵۲/0 
درصد، کمترین نسبت تعداد حادثه خط در سطح شبکه 

سراسری انتقال برق کشور را به ثبت رساند.
میرحســینی همچنین به رشــد منفی بیش از 34 
درصدی تعداد حوادث شبکه انتقال در سال ۹6 نسبت 
به سال ۹۵ اشــاره و تاکید کرد: نسبت تعداد حوادث 
گسترش یافته به کل حوادث سال ۹4 بیش از 40 درصد 
بود که در سال گذشته به حدود ۵ درصد کاهش یافته 

است.
وی در پایان اســتان یزد را دارای باالترین شــاخص 
عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی در ۹ سال گذشته 
دانست و گفت: در این راستا، اصالح طرح ها و تنظیمات 
حفاظتی، برنامه ریزی جهت بهینه سازی سیستم های 
حفاظتی و انجام منظم تســت های سالیانه و دوره ای؛ 

اجرا  شده است.


