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به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
یزد، پروژه سیم کشی مدار دوم خطوط ۱۳۲ کیلوولت 
هرات - شهربابک و هرات - چاهک با حضور استاندار 
یزد و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد افتتاح شد.

این دو پروژه توسط شرکت برق منطقه ای یزد با اعتبار 
دولتی ۵/۵۹ میلیارد ریال و با هدف کاهش خاموشی 
و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در شهرستان خاتم 

انجام شد.
طول خط تک مداره هرات - شهربابک ۸۵ کیلومتر و با 
اعتبار ۴۵ میلیارد ریال و خط تک مداره هرات - چاهک 
به طول ۲۷ کیلومتر با اعتبار ۵/۱۴ میلیارد ریال است.

افتتاح پروژه سیم کشی مدار دوم خطوط هرات - شهربابک و هرات - چاهک با حضور استاندار یزد 

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای یـزد، پـروژه اصالح و 
بهینه سازی پست برق ۶۳ به ۲۰ کیلوولت 
باسـتان ابرکوه با حضور استاندار یزد، 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقه ای 
یزد و جمعی مدیران ارشـد اسـتان و 
شهرستان ابرکوه به بهره برداری رسید.

این پروژه با اعتبــار دولتی ۲۰ میلیارد 
ریال و با هدف کاهش خاموشی، کاهش 

تلفات و افزایش قابلیت اطمینان و اصالح 
افت ولتاژ شبکه توزیع انجام شده است.

مشــخصات فنــی پــروژه اصــالح و 
بهینه سازی پســت برق باستان ابرکوه 
شامل: نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 
با ظرفیت ۱۵ مگاولت آمپــر و ۳ فیدر 

خروجی ۲۰ کیلوولت است.
این پروژه در بخش طراحی و نظارت نیز 
به دست کارشناســان فنی شرکت برق 
منطقه ای یزد صــورت گرفت که باعث 
صرفه جویی هزینه ریالی قابل مالحظه ای 

شد.

 بهره برداری از پروژه اصالح و بهینه سازی پست برق باستان
با حضور استاندار یزد 

محرم یادآور بزرگ ترین حماسه ظلم ستیزی و آزادگی در تاریخ بشری است. حماسه سرخ عاشورا، حماسه انسان های پاک دل و راست قامتی 
است که در راه دین و عقیده از جان گذشتند و عاشقانه به وصال الهی رسیدند؛ آن اسوه های عشق و آزادگی که نام و یادشان و خاطره ایستادگی 
و مقاومتشان در تاریخ ثبت و جاودانه شد و سرلوحه زنده دالن و نیک سیرتان قرار گرفت، تا آن جا که در این دوران نیز شهادت و شهادت طلبی 
الگوی شهدا و ایثارگران ما در انقالب و هشت سال دفاع مقدس شد و دلدادگی و پایبندی به  مرام سید و ساالر شهدا در سلوک و طریق زندگی آنان 
آشکار گشت و چنان که امام خمینی )قدس سره الشریف( می فرماید: »انقالب اسالمی ایران پرتویی از عاشورا و انقالب عظیم الهی آن است«.

کسب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای یزد در 
جشنواره استانی شهید رجایی 

هم زمـان بـا پنجمیـن روز بزرگداشـت 
هفتـه دولـت، مسـئوالن دسـتگاه های 
برتـر و شایسـته تقدیر در شـاخص های 
در  اسـتان  اختصاصـی  و  عمومـی 
جشـنواره شـهید رجایی تجلیل شـدند.
به گزارش روابــط عمومی شــرکت برق 
منطقه ای یزد، در این مراســم که در سالن 
شهید عباســپور این شــرکت برگزار شد؛ 
»محمود زمانی قمی« استاندار یزد شخصیت 

شهدای دولت به ویژه شهید رجایی را مدل 
مناسبی برای اداره کشور در شرایط و عصر 
کنونی دانست و گفت:  در جمهوری اسالمی 
ایران انسان های پاک بسیاری در سیستم 

اداری بوده و هستند.
وی مـرور حـوادث انقـالب را یکـی از 
موثرتریـن راهکارهـای کاهـش فاصلـه 
ایجادشـده از ارزش های اسـالمی و اهداف 
اولیـه انقـالب عنـوان و تصریح کـرد: تمام 
شـهروندان با هـر سـلیقه و نگاهـی،  حتی 
اگـر بـرای فریـاد زدن بـه ادارات مراجعـه 

کننـد، بایـد تکریـم شـوند.
زمانی قمی پســت های سازمانی را فرصت 
مناســبی برای خدمت به خلق دانست و 
خاطرنشان کرد: کارمندان ارائه خدمت به 
مردم را نه فقط برای انجام تعهدات سازمانی 

خود بلکه برای رضای خدا ارائه کنند.
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دوره آموزشـی۴ روزه تجهیزات خطوط انتقال، 
با حضور سـه گـروه از اپراتورها و کارشناسـان 
نوبـت کاری امـور انتقـال نیـرو برگزار شـد.

در این دوره که به صورت عملی و تئوری برگزار شد؛ 
آبادیان از اساتید با تجربه در حوزه صنعت و دانشگاه 
هدف از برگزاری این دوره آموزشــی را شناسایی 
تجهیزات خطوط انتقال و تشریح کاربرد هرکدام 

توسط آموزش گیران ذکر کرد.
آشـنایی بـا انـواع سـیم ها و مقره هـا، سیسـتم 
حفاظـت در برابـر صاعقـه خـط انتقال، سیسـتم 
زمیـن خطـوط انتقـال، طرح هـای مختلـف 
خـط انتقـال، یـراق آالت خطـوط انتقـال ازجمله 
سـرفصل های این دوره بود کـه با آمـوزش گیران 
موردبحـث و تبادل نظـر قـرار گرفـت. همچنیـن 
کارگاه عملـی نیـز در محـل انبـار شـرکت بـرق 
منطقـه ای یـزد بـا معرفی تجهیـزات خـط انتقال 
شـامل: انـواع یـراق آالت، مقره هـا، سـیم ها، 

نبشـی ها و سـایر تجهیـزات همـراه بـود.
شایان ذکر است، دوره آموزشی “تجهیزات خطوط 
انتقال” برای استفاده تمامی کارشناسان امور انتقال 

نیرو در سال جاری برنامه ریزی شده است.

حضـرت  سـوگواری  ایـام  در 
اباعبـداهلل الحسـین )ع( و بـه 
مناسـبت گرامیداشـت آخرین روز 
از هفته احیـای امربه معروف و نهی 

از منکر، نشسـتی با حضور کارکنان 
شـرکت برق منطقه ای یزد در محل 
نمازخانه این شـرکت برگزار شـد.

غالمحسین دشتی اســتاد دانشگاه 
و کارشناس مســائل سیاسی در این 
نشســت، با اشــاره به این که پس از 
گذشت ۱۳۸۰ سال از واقعه عاشورا در 
مقاطع تاریخی بخش هایی از عظمت 
این واقعه آشکار می شود؛ تصریح کرد: 
مجالس عزاداری سیدالشهدا با همه 

ضعف و قوت ها هر ساله برپا می شود 
و بیداری امت ها و عشق به سید شهدا 

پایان نایافتنی است.
دشتی با بیان این که دشمنان اسالم و 
اهل بیت واقعه عاشورا را نقطه عطفی 
برای پایان اسالم و رسالت پیامبر تصور 
می کردند؛ گفت: در بعد واقعه عاشورا 
و در دوران امام سجاد و زمان امام باقر، 
مردم آگاه شدند و بر اثر جنگ قدرت 
بین بنی امیــه و بنی عباس امام های 

معصوم فرصت یافتند ۳۸۵۰ دانشمند 
در همه زمینه ها تربیت کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با تحلیل 
حوادث منطقه خاورمیانه تصریح کرد: 
امروز نیز عربســتان و هم پیمانانش با 
ایجاد یک جبهه با قدرت مالی و نظامی 
می خواهند تا ریشه تشیع را در ایران از 
بین ببرند که به یاری خداوند و با تفکر 
عاشــورایی به همراه داعش شکست 

خوردند.

برگزاری نشست معرفتی به مناسبت هفته احیای امربه معروف و نهی از منکر

برگزاری دوره آموزشی 
تجهیزات خطوط انتقال در 

برق منطقه ای یزد 

گردهمایـی ائمـه جمعـه و مسـئوالن سـتادهای 
نمـاز جمعه اسـتان بـا حضـور نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان و اسـتاندار یزد در سالن شـهید عباسپور 
شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد برگـزار شـد.

در ابتدای این گردهمایی محمدحسـن صباغزادگان 
مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه ای یـزد بـا تاکید بر 
نقش ائمـه جمعـه به عنـوان مشـعل داران هدایت در 
سـطح جامعه، خواسـتار مسـاعدت آنان در راسـتای 
توسـعه و تثبیت فرهنگ مدیریت مصـرف برق بیش 

از گذشـته شد.
وی با بیــان این که بــا صرفه جویــی ۱۰ درصدی و 
جلوگیری از اسراف توسط آحاد جامعه در بخش های: 
صنعت، کشــاورزی و خانگــی هیچ گونه مشــکل 
برق رسانی نخواهیم داشت؛ گفت: با این اقدام همگانی 
ضمن کمک به تولید کشور، خدمات رسانی بهتری در 

صنعت برق کشور به جامعه ارائه می شود.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد بــه اقدامات 
اساسی و زیربنایی صنعت برق استان اشاره و بیان کرد: 
در زمینه تولید و مصرف برق و از مجموع نیروگاه های 
ســیکل ترکیبــی، تولیــد پراکنــده و نیروگاه های 
خورشیدی ۶۴۳ هزار مشــترک در استان یزد تغذیه 
می کنند که ۲۶ مشترک کارخانجات بزرگ با مصرف 

باالی ۷ هزار کیلووات است.
مهندس صباغــزادگان بــا بیان این که بیشــترین 
مشــترکان اســتان یزد را صنعت برق دارد و برق با 
زندگی مردم عجین شده اســت؛ افزود: بالغ بر ۹۹/۵ 

درصد مردم استان یزد و کشور، از نعمت برق برخوردار 
هســتند و قدرت نامی این نیروگاه ها در سال ۹۵ از 
۲۴۵۷ مگاوات با رشد ۹ درصدی در سال ۹۶ به ۲۶۷۹ 

مگاوات رسیده است.
وی به تشــریح خدمات صنعت برق پس از انقالب و 
مقایسه رشد تولید و مصرف انرژی در کشور و استان 
پرداخت و گفــت: در ســال ۱۳۵۷ کل تولید برق در 
کشور بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیون کیلووات ساعت 
و در استان یزد ۱۷۹ میلیون کیلووات ساعت بود که 
اکنون این میزان با رشد ۱۸ برابری در کشور و رشد ۶۴ 

برابری استان افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد همچنین گفت: 
فروش انرژی در سال ۹۶ نسبت به سال ۵۷ در کشور 
رشد ۱۸ برابری و در استان یزد رشد ۵۰ برابری داشته 

است.
وی با اشاره به این که میزان رشد پیک کشور تاکنون 
حدود ۳ درصد است؛  افزود: حداکثر پیک نیاز مصرف 

استان با رقم بیش از ۱۵۰۲ مگاوات در روز ۱۱ تیرماه 
ساعت ۱۳:۰۶ رخ داد که میزان مدیریت مصرف انجام 

گرفته در آن روز میزان ۳۲۰ مگاوات است.
آیت اهلل محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه یزد و محمود زمانی قمی استاندار یزد نیز 
به عنوان دیگر سخنرانان این مراسم، به دستاوردهای 
انقالب اسالمی در طی ۴۰ سال گذشــته اشاره و به 
تشــریح راهکارهای مبارزه با تحریم های یک جانبه 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران پرداختند.

مدیر عامل برق منطقه ای یزد:

ائمه جمعه مشعل داران هدایت در راستای توسعه و تثبیت فرهنگ مدیریت مصرف برق 

جمعی از خبرنگاران استان و 
کارشناسان و رابطان خبری 
روابط عمومی شـرکت برق 
منطقه ای یزد از خبرگزاری 
ایرنا و صداوسـیمای مرکز 
اسـتان بازدیـد کردنـد.
به گزارش دفتر روابط عمومی 

شــرکت برق منطقه ای یزد، 
کارشناسان و رابطان خبری 
روابط عمومی این شــرکت، 
ضمــن بازدیــد از واحدهای 
صداوسیمای مرکز یزد ازجمله 
واحد خبر، استودیوهای صدا و 
سیما و بخش خبر خبرگزاری 

جمهوری اســالمی دفتر یزد 
با مدیران این رسانه ها به طور 

جداگانه دیدار و گفتگو کردند.
احمد پهلوانیــان مدیرکل 
صداوســیمای مرکــز یزد 
ایجــاد فضــای نظــارت 
عمومی بــر عملکرد مدیران 
از کارکردهای خبرنگاری و 
خبررســانی دانست و گفت: 
مردم به-واسطه رسانه ها به 
دریچه های علــم و آگاهی 

دست می یابند.

وی خبرنــگاری را شــغلی 
مقدس عنــوان و بیان کرد: 
کار خبرنگاران همچو شغل 
معلمی است ازاین جهت که 
وظیفه آموزش و آگاه سازی 
به عهده آنان است و این کاری 

ارزشمند و مقدس است.
همچنیــن در ایــن برنامه 
بازدید، کاظم شــاملو رئیس 
جمهــوری  خبرگــزاری 
اسالمی مرکز یزد نیز با اشاره 
بــه تاریخچــه فعالیت های 

روزنامه نــگاری در ایــران و 
جهان، خبرگزاری جمهوری 
اســالمی ایران )ایرنــا( را، 
خبرگــزاری رســمی و از 
ریشه دارترین نهاد حرفه ای 
گردآوری و انتشــار خبر در 

ایران برشمرد.
وی همچنین در زمینه نحوه 
اطالع رسانی ایرنا سراسری و 
همچنین استان یزد مطالبی 
را بیان و نکات آموزشی در مورد 

حرفه خبرنگاری ارائه کرد.

بازدید کارشناسان روابط عمومی و رابطان خبری شرکت از صدا و سیما و ایرنا 

همکاران گرامی:
نسرین احمدی پور، سعیده دهقان، محمد عزیزی، محسن ناصری، علی ناصری، محمد زارع، محمد 
رضا سیفی، حمید رضا سیفی، سید رضا رضوی، احمد کردستانی، جواد کردستانی، یوسف سلطانی

 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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انتصاب اعضای کارگروه ارتباط و همفکری با کانون بازنشستگان شرکت   �
طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، اعضای کارگروه ارتباط و همفکری با کانون بازنشستگان این شرکت منصوب شدند.

محمدحسن صباغزادگان با ابالغ احکامی جداگانه، محمدمهدی آرایی پور را به عنوان مســئول و عضو، احمدعلی فالح را به عنوان دبیر و عضو و آقایان: سید 
محمدهادی نیا، سیدرضا حسینی، احمد خضرآبادی، مجید دهقان بنادکی، سیدعلی اکبر امامی و محسن عدالت منش را به عنوان اعضای این کارگروه در شرکت 

برق منطقه ای یزد منصوب کرد.

ابالغ احکام بازرس ماده )۹۱( و عضو کارگروه تامین منابع مالی شرکت   �
طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد بازرس ماده )۹۱( و عضو کارگروه تامین منابع مالی شرکت منصوب شدند

طی حکمی از سوی محمدحسن صباغزادگان، محمدحسین میرشمسی با حفظ سمت به مدت دو سال به عنوان بازرس ماده )۹۱( قانون مدیریت خدمات کشوری 
منصوب شد. همچنین در حکمی جداگانه محمدحسین رضائی به عنوان عضو کارگروه تامین منابع مالی شرکت منصوب شد.

سمینار آموزشی مدیریت خشم در 
شرکت برق منطقه ای یزد 

سمینار آموزشی یک روزه مدیریت خشم و 
پرخاشگری با حضور ایزدی استاد برجسته 
روانشناســی و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی تهران، در سالن شهیدعباسپور 

شرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.

تجلیل از همکار بازنشسته معاونت 
بهره برداری 

در مراسمی از زحمات جواد گلنار همکار 
شاغل در معاونت بهره برداری که به افتخار 
بازنشستگی نائل گردیده است تجلیل شد.

در این مراســم برخی از حاضران به بیان 
خاطرات خود در مدت همــکاری با وی 
پرداختند و در پایان لوح تقدیر و هدایایی 

از طرف همکاران به وی اهدا شد.

برگزاری حلقه صالحین و چهل و 
هشتمین جلسه تفسیر موضوعی 

قرآن مجید 

حجت االسالم مهدی میرحسینی زاده در 
این جلسه با اشاره به راهکارهای اسالم و 
قرآن برای اداره و مدیریت جامعه اسالمی، 
افزود: قرآن کریم مــا را از پیروی از آنچه 
بــه آن آگاهی نداریم نهی کرده اســت و 
امین بودن و خیانت نکــردن را، از جمله 
راهکارهای اســالم برای مدیریت جامعه 

برشمرده است.

برگزاری جلسه حلقه طیبه صالحین با 
موضوع اقتصاد مقاومتی

در این جلســه که با حضور بســیجیان 
شــرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد؛ 
حســن صالحی وزیری عضو این پایگاه با 
اشاره به مشکالت روز و مسائل اقتصادی 
کشــور، گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان 
راهکار نجات اقتصاد کشــور در طی چند 
سال گذشته به عنوان شاه بیت کالم رهبری 
در اکثر سخنرانی ها و دیدارهای ایشان با 
مسئوالن نظام و اقشار مختلف مردم مورد 

تاکید قرارگرفته است.
در ابتدای جلســه، زیارت عاشورا توسط 
سیدعلی امام و محمد آخوندی قرائت شد.

کسب مقام سوم توسط بانوی همکار 
در مسابقات بدمینتون صنعت آب و 

برق استان

مهین فردزاده در مســابقات انتخابی تیم 
بدمینتون بانوان صنعت آب و برق استان 
به میزبانی شــرکت آب منطقــه ای یزد، 

موفق به کسب مقام سوم شد.

کسب مقام سوم توسط همکار در 
مسابقات دارت منطقه مرکزی کشور

فرزاد حاتمی در دومین مرحله از مسابقات 

رنکینگ دارت منطقه مرکزی )الف( کشور 
موفق به کسب مقام سوم شد.

کسب مقام اول پرتاب وزنه منطقه 
هفت کشوری توسط فرزند همکار 

پوریا دهقان فرزنــد همکار مجید دهقان 
بنادکــی موفق به کســب مقــام اول در 
مسابقات قهرمانی لیگ پیشتازان منطقه 

۷ کشور شد.
وی در این مسابقات در رده سنی نوجوانان 
و در ماده پرتاب وزنه حائز رتبه اول شد و 
از سوی رئیس فدراسیون دوومیدانی لوح 

تقدیر دریافت کرد.

کسب موفقیت ۳فرزند همکاران در 
المپیاد بسیج مساجد و محالت استان 

ســه تن از فرزندان همکار در ششــمین 
المپیاد فرهنگی ورزشــی بسیج مساجد 

و محالت استان یزد خوش درخشیدند.
سیدعلی حسینی فرزند همکار سیدرضا 
حسینی موفق به کســب مقام اول شنا 
در رشته های در رشته های ۵۰ متر کرال 
پشــت، ۲۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر آزاد تیمی 
و ۵۰ متر قورباغه مقام اول در ششــمین 
المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج مساجد و 

محالت استان یزد شد.
همچنین در این مســابقات مهــرداد و 
مهرشاد محمد نیاکان فرزند همکار فهیمه 

گلی نژاد نیز به ترتیب در وزن های ۵۵ و ۵۷ 
کیلو در رشــته کاراته و در بخش کومیته 

موفق به کسب مقام اول و دوم شدند.

اعزام کاروان راهیان نور کارکنان 
شرکت به غرب کشور 

اردوي راهیــان نــور غرب کشــور، ویژه 
کارکنان شــرکت برق منطقــه ای یزد و 
خانواده هاي آن ها به همت پایگاه بســیج 

شهید سامعي این شرکت برگزار  شد.
این اردو که با اعزام ۴۴ نفــر از کارکنان 
بازنشسته و شاغل به همراه خانواده آن ها 
در قالب یک دســتگاه اتوبوس به مناطق 
جنگي غرب کشور همراه بود، یاد و خاطره 
شــهیدان و جانبازان در دفاع از کشور و 

انقالب اسالمی گرامی داشته شد.

برگزاری نمایشگاه عملکرد پایگاه 
شهید سامعی 

به همت پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید 
سامعی شــرکت برق منطقه ای یزد و به 
مناسبت هفته دولت و روز بسیج کارمندی، 

نمایشگاه عملکرد پایگاه برپا شد. 

برگزاری اردوی فرهنگی، تفریحی 
برای بسیجیان شرکت

به مناســبت گرامیداشت ســالروز ورود 
آزادگان به میهن اسالمی اردوی فرهنگی، 

تفریحی با همراهی ۲۵ تن از بســیجیان 
شرکت در محل روستای سعیدآباد برگزار 

شد.
از جمله برنامه های ایــن اردوی دو روزه، 
برگزاری مسابقه ورزشــی، برپایی حلقه 
صالحین با موضوع تشریح عملکرد کشور 
ایران در مورد جبهه مقاومت، قرائت زیارت 
عاشورا و مدیحه سرایی، برنامه کوهنوردی 
و همچنین پاک ســازی محیط زیست از 
زباله های موجود توسط بسیجیان شرکت 

بود.

برگزاری همایش روز بسیج کارمندان 
به میزبانی شرکت 

هم زمـان بـا هفتـه دولـت و بـه یـاد و 
نـام شـهیدان واالمقـام رجایـی و باهنـر 
بسـیج  روز  بزرگداشـت  به منظـور  و 
کارمندی، همایش روز بسـیج کارمندان 
بـه میزبانی پایـگاه مقاومت بسـیج اداری 
شـهید سـامعی شـرکت بـرق منطقه ای 

یـزد برگـزار شـد.

برگزاری جشن عید غدیر خم در 
قالب هیئت منتظران موعود

آییـن  والیـت،  دهـه  بـا  هم زمـان 
گرامیداشـت عیـد سـعید غدیـر خـم در 
نمازخانـه سـتاد شـرکت بـرق منطقه ای 

یـزد برگـزار شـد.

اخبار کوتاه شرکت برق منطقه ای یزد 

یکـی از کارمندان شـرکت بـرق منطقه ای یـزد بـرای صرفه جویی 
مصرف آب در این شـرکت، دسـت به ابتکاری سـاده و تاثیرگذار زد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، محمد ابوالحسنی 
متصدی خدمات بازرگانی این شــرکت به دنبال کاهش نزوالت جوی و 
کم آبی، با اقدامی ابتکاری گامی جهت کاهش مصرف آب در شرکت برق 

منطقه ای یزد برداشته است.
وی می گوید: در راستای کاهش مصرف آب، پساب ناشی از شست وشوی 
ظروف، دســت و صورت و به طورکلی هرگونه پســابی که در آبدارخانه 
ایجادشده اســت؛ به یک مخزن ۵ هزار لیتری انتقال می یابد و به صورت 

هفتگی ۸ هزار لیتر آب مصرف می شود.
ابوالحسـنی با اشـاره به این کـه پیش ازایـن، آب آبیاری درختان توسـط 
تانکـر تامیـن مـی شـد؛ عنـوان کـرد: بـا انتقـال پسـاب آبدارخانه ها به 

مخزن ۵هزار لیتـری ، در مجمـوع بیـش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هـزار ریال 
هزینه آب بهـای ماهیانـه کاهـش می یابد.

وی در مورد هزینه اجرای این طــرح گفت: حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان برای استفاده بهینه از پساب در آبیاری درختان شرکت هزینه شده 

است و بی تردید چنین هزینه ای برای حفظ منابع آب های شیرین، که هر 
روز با کمتر شدن آن ارزشش بیشتر مشخص می شود؛ از هر لحاظ مقرون 

به صرفه است.
ایـن کارمنـد شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد، سـادگی و سـرعت اجـرا و 
جلوگیـری از افزوده شـدن هزینـه  آب بها و فاضـالب شـهری را از دیگر 
مزایـای ایـن طـرح برشـمرد و بیـان کـرد: پیشـنهاد می کنم که سـایر 
اداراتـی که برایشـان مقـدور اسـت ایـن شـیوه را در اداره خـود اجرایی 

کننـد.
ابوالحسنی همچنین به عنوان یکی از کارکنان خانواده صنعت آب و برق، 
از مجموعه شرکت های وزارت نیرو خواست تا با اقدامات عملی در کاهش 
مصرف انرژی و آب به  عنوان پیشگامان این عرصه، به فرهنگ سازی در 

این رابطه کمک کنند.

صرفه جویی ۳۲ هزار لیتری ماهیانه آب با ابتکار یک کارمند برق منطقه ای یزد 
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  معـرفـی كتـاب

عنوان:   نویسنده: سیدبن طاووس  �

مترجم: صادق طالبی  �

ناشر: مشهور  �

تجدیدچاپ: از ناشران مختلف بارها تجدید چاپ شده است.  �
درباره کتاب:

یکی از منابــع مهم و کهن واقعه عاشــورا و تاریخ 
زندگانی امام حســین )ع( نوشته ابوالقاسم رضی 
الدین علی بن موسی معروف به سیدبن طاووس به 
زبان عربی است.  کتاب لهوف یکی از مقتل هایی 
است که سابقه نسبتا طوالنی در این زمینه دارد. 
این کتاب، شرح قیام امام حســین)ع( از حرکت 
ایشان از مدینه، تا بازگشت اسرا به وطن می باشد. 
از مشخصه های این کتاب آن است که به صورت 
داستانی تنظیم شده است و این ویژگی، لهوف را به 
جهت ترتیب و شکل ساختاری، از کتاب های دیگر 

روایی جدا می کند.

همکاران گرامی: 
محسن نعمتی، امین مالکی، سید ولی حیدری، 
ابراهیم اولیاء، مرتضی باباعلیان، مصطفی خباززاده، 

مسلم امین زاده

همکاران گرامی:
حسین شخم گر،همایون فالحتی

پیوندتان را تبریک میگوییم و
زندگی پر از عشق و محبت را 

برایتان  آرزو مندیم

صاحب امتیاز: شرکت برق منطقه ای یزد
مدیر مسئول: محمدحسین عبـداللهی
سردبیر: سیدمحمدصـادق سهـروردی

از انتـشارات دفتــر روابــط عمــومی
info@yrec.co.ir :پست الکترونیک

www.yrec.co.ir :سایت

نشانی: یزد، بلوار دانشجو، جنب پارک شادی
صندوق پستی: 656 - 89195

تلفن: 5 - 1751 3825
دورنگار: 38251766 - 38241826

تلفن دفتر روابط عمومی: 38254034
شماره پیامک دفتر روابط عمومی: 30002517

همکاران این شماره: علیرضا عسـکری، 
محمدعلی زحمتکـش، حسیـن بیــگی 

و رابطان روابط عمومی
صفحه آرایی: محمدمهدی میـرزابابایی

چاپخــانـه: نقـش پـرداز

به منظور تقدیر از بهره برداران برتر پست های 
برق واگذارشده به بخش خصوصی و نیز 
تجلیل از فرزندان دانش آموز برتر آن ها، 
شرکت یزد نیرو به عنوان پیمانکار بهره بردار 
خانواده  حضور  با  مراسمی  پست ها  
بهره برداران پست های مذکور برگزار کرد.

این مراسم در فضای صمیمی و با حضور 
مدیران عامل شرکت برق منطقه ای یزد 
و شرکت یزد نیرو، معاون بهره برداری، 
مدیر و مسئوالن امور انتقال نیرو و مدیر 
روابط عمومی شــرکت برق و مدیران 

شرکت یزد نیرو برگزار شد.

محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یــزد در این 
گردهمایی با گرامیداشت هفته دولت 
و گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر، از تالش کارکنان شرکت 
مهندسین یزد نیرو به ویژه بهره برداران 
پســت ها قدردانــی و از اهمیــت و 

حساسیت خاص بهره برداری یاد کرد.
وی زحمــات کارکنان بــرق در زمینه 
تولید، توزیع و انتقال را خدمتی پنهان و 
غیرآشکار خواند و خاطرنشان کرد: تالش 
برای برق رسانی به مردم، شکلی از جهاد 

اقتصادی و نوعی از عبادت الهی است.
صباغــزادگان در ادامه بــا بیان این که 
تابستان ســال جاری، تابستانی سخت 
برای صنعــت آب و برق کشــور بود؛ 
تصریح کرد: قرار بــود ۱۰ هزار مگاوات 
از ۵۷ هزار مگاوات پیک بار کشور توسط 
نیروگاه های برق آبی تامین شود؛ که با 
توجه به خشک ســالی تنها نیمی از آن 

تامین شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در 
پایان گفت: از هم اکنون توسط وزارت 
نیرو برنامه هایی برای پیک سال آینده 

تدوین و طراحی کرده اســت و ســعی 
می شود با اجرای این برنامه ها خاموشی 

در سال ۹۸ نداشته باشیم.
در پایان این گردهمایی از عباس موذنی، 
محمدعلی حسینی، هادی میرحسینی، 
امیــر خیاطیان و جواد خسروشــاهی 
به عنوان بهره بردار برتر علمی در ارزیابی 
و وحید دهقــان و علی اکبــر تیموری 
به عنــوان بهره بــردار نمونه شــرکت 
پیمانکار تجلیل و ســپس از فرزندان 
دانش آموز برگزیده کارکنان آن شرکت 

نیز قدردانی شد.

تجلیل از بهره برداران نمونه پست ها و فرزندان دانش آموز برتر شرکت پیمانکار بهره برداری 

کارگاه بازنگـری برنامه اسـتراتژیک 
بـا حضـور مدیرعامـل، معاونـان 
و مدیـران ارشـد و میانـی شـرکت 

بـرق منطقـه ای یـزد برگزار شـد.
در ایـن کارگاه ۲ روزه، نقـاط قـوت، 
ضعـف، فرصت هـا و تهدیدهایـی کـه 
شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد بـا آن ها 
روبرو اسـت، توسـط شـرکت کنندگان 
اسـتخراج و بـا اسـتفاده از روش کارت 
امتیازي متوازن و بر اساس مدل مدیریت 
BSM(، اهـداف  استراتژي متوازن )

اسـتراتژیک ایـن شـرکت تعیین شـد.
تدوین چشم انداز، مأموریت، ارزش ها و 
موضوعات استراتژیک شرکت از دیگر 
فعالیت هایی بود که در این جلسه انجام 

شد.
شـایان ذکر اسـت، بازنگـری برنامـه 
اسـتراتژیک به صـورت سـالیانه انجـام 
می گیرد و تغییرات محیطـی، بهبودها 

و سـایر مواردی که در طول سال تغییر 
کـرده اسـت، در نظـر گرفته می شـود.

برنامه استراتژیک در برق منطقه ای یزد با حضور مدیران بازنگری شد 

و  فرمانـده  بـه  ای  جداگانـه  لوح هـای  اهـداء  بـا 
مدیـران پایـگاه مقاومـت شـهید سـامعی شـرکت برق 
منطقـه ای یـزد، از آن به عنـوان موفق تریـن پایـگاه 
در جشـنواره مالـک اشـتر اسـتان یـزد قدردانی شـد.

از سـوی فتح اهلل جمیری فرمانده سـپاه الغدیر اسـتان یزد، بر 
اسـاس ارزیابی هـای انجام شـده در وضعیت و عملکرد سـال 
۱۳۹۶ توسـط کارگروه های تخصصی، پایگاه مقاومت شهید 

سـامعی شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد به عنـوان موفق ترین 
پایگاه مقاومت بسـیج کارمندی در سطح سـپاه الغدیر استان 

یزد معرفی شـد.
شایان ذکر است، این جشنواره همه ساله در راستای ایجاد زمینه 
رشد و ارتقاء دانش فرماندهان و مدیران و با هدف تحول و تعالی 
در نظام مدیریت فرماندهی و نهادینه سازی اشراف فرماندهان 

بر یگان های تابعه برگزار می شود.

کسب عنوان موفق ترین پایگاه
در جشنواره مالک اشتر استان یزد 


