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در  پیک بـار  کاهـش  و  کنتـرل  کمیتـه  جلسـه 
منطقه یـزد با حضـور مدیـران عامـل، معاونان و 
کارشناسـان شـرکت های بـرق منطقـه ای یـزد و 
توزیع نیروی برق اسـتان در سـال ۹۸ برگزار شـد.

در این نشست محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل 

شــرکت برق منطقه ای یزد، هدف از برگــزاری این 
نشســت را ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی برای گذر از 
پیک بار سال ۹۸ برشمرد و گفت: جلسات این کمیته تا 
ابتدای خردادماه سال جاری به صورت ماهانه و از ابتدای 
خرداد تا ۱۵ شهریور ســال جاری به صورت هفتگی 

برگزار می شود.
وی رشـد مصرف انـرژی صنایـع بـزرگ در اسـتان را 
حدود ۲۵ درصـد و میزان سـهمیه کاهش بار اسـتان 
بـرای پیک بـار ۹۸ را بـر اسـاس دسـتورالعمل ابالغی 
توانیر ۴۰۰ مـگاوات عنوان کرد کـه از این میزان ۲۵۰ 
مـگاوات سـهم بـرق منطقـه ای یـزد و ۱۵۰ مـگاوات 
سـهم توزیـع نیـروی برق اسـتان اسـت کـه همچون 
سـال گذشـته پیک تابسـتان را با موفقیت پشـت سر 

می گذاریـم.

در ایـن جلسـه آرش نـواب مدیرعامـل توزیـع نیروی 
برق اسـتان یـزد نیز با اشـاره به این که سـال گذشـته 
سـالی سـخت و سرشـار از تجربه برای صنعت استان 
بوده اسـت؛ بر ضـرورت برگزاری جلسـات مسـتمر با 
مسـئوالن ارشـد اسـتان بـرای گـذر از پیک بار سـال 

۹۸ تاکیـد کرد.
در ادامـه ایـن جلسـه محمدمهـدی جاودانـی معاون 
برنامه ریـزی و تحقیقات شـرکت برق منطقـه ای یزد 
ضمن تاکید بر حفظ سـاختار سـتاد مدیریت مصرف 
اسـتان با وجود ابـالغ سـاختار جدیـد، تصریـح کرد: 
با توجـه بـه این که عنـوان »مدیریـت مصـرف« فراتر 
از پیک بار تابسـتان اسـت و ایـن مدیریت مصـرف در 
تمام طـول سـال انجـام می گیرد؛ بـر ضـرورت حفظ 

این سـاختار تاکیـد کرد.

وی با اشاره به این که آموزه های دینی اسالم تاکید به 
صرفه جویی دارد؛ بیان کرد: ما در قبال محیط زیست 
مسئولیم و هرچه ســوخت های فسیلی کمتر مصرف 
شود به تبع آن محیط زیست سالم تری نیز وجود خواهد 

داشت.

پیک بار تابستان را با موفقیت پشت سر می گذاریم
 ۴۰۰ مگاوات سهمیه کاهش بار استان یزد برای پیک بار ۹۸ 

  مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و جمعی 
از مدیران شـرکت برق منطقه ای یزد و 
رئیس و مسئوالن دانشگاه یزد از مراحل 
پیشـرفت کار اولیـن پروژه پژوهشـی 
سـاخت »خانه سـبز« دیـدار کردند.
  در این دیدار محمدحسن صباغزادگان 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد 
این پروژه تحقیقاتی را محصول همکاری 
و تعامل خوب و ســازنده صنعت برق با 
دانشگاه یزد دانســت و افزود: الزم است 
از این ایده که با شــرایط اقلیمی استان 
سازگاری دارد؛ نهایت استفاده شود. ضمنا 
می توان این الگو را برای سایر اقلیم های 

کشور طراحی و پیشنهاد داد.
  وی اظهار داشت: احساس خنکی مطبوع 
در مجــاورت دیوارهای گلیــن و بدون 
استفاده از تجهیزات خنک کننده؛ کامال 
محسوس اســت و به عنوان مقایسه در 
ساختمان اداری شرکت؛ نمی توان بدون 
وســایل خنک کننده به چنین رضایتی 

رسید.

  

در ادامه این دیدار دکتر محمدصالح اولیاء 
رئیس دانشــگاه یزد گفت: دانشگاه یزد 
برای تحویل موقت پروژه، گزارشی را در 
چهارفصل معماری، سازه، برق و تاسیسات 

در اختیار ناظر قرار می دهد. 
   وی افزود: برای اندازه گیری کمیت های 
مختلف و بررســی میزان تحقق اهداف 
پروژه در زمینه صرفه جویی انرژی نیازمند 

برنامه ریزی پژوهشــی مجزایی هستیم؛ 
عالوه بر آن  با اســتفاده از پتانسیل سایر 
دانشکده ها مانند دانشــکده مهندسی 
صنایع برای ســایر ابعاد تحقیقاتی این 
پروژه مانند توجیه اقتصادی، فعالیت های 

تحقیقاتی دیگری تعریف خواهد شد.
    دکتر اولیاء اضافه کرد: تدوین مستندات 
مربــوط به دانش پــروژه و ثبــت آن، از 
اولویت های کاری ادامه پروژه خواهد بود.

   محمدمهدی جاودانی معاون برنامه ریزی 
و تحقیقات شــرکت برق منطقه ای یزد 
نیز تاکید کرد: پــس از تحویل موقت، با 
بهره برداری مشــترک دانشگاه و شرکت  
برق منطقه ای یزد، انجــام فعالیت های 
تحقیقاتی مرتبط در طول یکسال انجام 

شود.
    دکتر محمدحسین آیت اللهی مجری 

و محقق پروژه پژوهشــی خانه سبز،  با 
اشاره به شرایط دشــوار ساخت و اجرای 
این پروژه به دلیل ناشــناخته بودن کار 
برای پیمانکاران، تصریح کرد: محاسبات 
طراحی و نیز عملیات ساخت با حساسیت 
زیاد انجام  شده است و نشان می دهد که 
پروژه به اهداف پژوهشــی خود رسیده 

است.
  امیــر شــریف یزدی، مدیــر مرکــز 

پژوهش های خورشــیدی شرکت برق 
منطقه ای یزد، با توجه به استانداردهای 
فعلی خانه ســازی، اهمیت اخذ کد برای 
احیا و تکثیر خانه های خاک پایه را یادآور 

شد.
   شایان ذکر است، در پروژه خانه سبز که 
نمونه ای از  معماری گلین است، با رعایت 
جهت جنوب برای دریافت بیشینه انرژی 
در زمستان و ســایه مناسب در تابستان 
)برای ســرمایش( ساخته شــده است و 
همچنیــن از کانال های تهویــه، دیوار 
ترومب، بادکش و بادگیر و ویژگی زمین 
پناه بودن برای تهویه طبیعی و تعدیل دما 

استفاده شده است.
    در خاتمه مقرر شــد عــالوه بر تجهیز 
خانه برای اســتقرار و سکونت، به منظور 
اندازه گیری هــای پژوهشــی بــه مدت 
یک سال بهره برداری مشــترک توسط 
مرکز پژوهش های خورشــیدی شرکت 
برق منطقه ای یــزد و نمایندگان مجری 

طرح صورت پذیرد.

ماه رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی است و این هدف در سایه نور تالوت قرآن و تدبر در آن به دست می آید. ماه رمضان ماه 
تقویت اراده و آزادی از زنجیرهای درونی است و این آرمان مقدس در پرتو عبادت خالصانه و روزه داری حقیقی دست یافتنی است. 

در بازدید مدیرعامل برق منطقه ای یزد از پروژه تحقیقاتی خانه سبز مطرح شد:

»خانه سبز« پروژه مشترک صنعت برق و دانشگاه یزد 
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در جمع 
نمایندگان صنایع اسـتان، خبر از رشد ۲۵ 
درصدی مصرف انرژی صنایع بزرگ استان 
یزد در سال۹۷ نسبت به سـال گذشته داد.
در نشســتی با حضور سرپرست معاونت 
استانداری، مدیرعامل و جمعی از معاونان 
و مدیران شــرکت برق منطقــه ای یزد و 
نمایندگان صنایع استان، از صنایع همکار 

در پیک بار تابستان ۹۷ تقدیر شد.
محمدحسن صبا غزادگان در این نشست، 
ضمن بیان این که استان یزد دارای یکی از 
پایدارترین شــبکه های برق کشور است؛ 
عنوان کرد: هم اکنــون بیش از ۷۵ درصد 
برق مصرفی استان در بخش صنعت مصرف 
می شــود و از این میزان ۴۷ درصد سهم 

صنایع بزرگ است.
وی یزد را طبــق اعــالم وزارت نیرو جزو 
اســتان هایی با کمترین میزان خاموشی 

در کشور دانســت و گفت: عبور از پیک بار 
تابســتان ۹۷ بدون خاموشــی با تعامل و 
همــکاری صاحبان صنایع، مشــترکان و 
همــکاران مــا در صنعــت برق اســتان 

به دست آمده است.
همچنیــن در اســتان ۲ هــزار و ۶۷۹ 
مــگاوات قدرت نصب شــده ی نیروگاهی 
وجود دارد که توان اســمی نیروگاه های 
تولید پراکنــده بهره برداری شــده ۱۱۸ 
مــگاوات و نیروگاه های خورشــیدی در 
حال بهره برداری ۵۸.۵ مگاوات اســت و 
پیش بینی می شــود که پیک بار تابستان 
امسال به ۱۶۸۴ مگاوات می رسد؛ این در 
حالی است که سال گذشته ۲۴ تفاهم نامه 
کاهش بار با صنایع اســتان مبادله شــده و 
همکاری مولد چادرملو حدود ۴۶۸۰ مگاوات-

ساعت در دو ماه تیر و مرداد بوده است.
این مقام مســئول در صنعت برق استان 

حداکثر بار کاهش یافته در ایام پیک شبکه 
سراسری در تابســتان ۹۷ در استان یزد  
را بیش از ۳۰۰ مگاوات دانســت و گفت: 
مجموع انرژی صرفه جویی شده با اجرای 
برنامه های مدیریت بار بیش از ۳۷ میلیون 
کیلووات ساعت و معادل ۰.۸۳ درصد کل 
مصرف انرژی صنایع بزرگ اســت و تعداد 
مشترکان شرکت برق منطقه ای یزد بیش 
از ۲۶ مشــترک با مصرف باالی ۷ مگاوات 

می باشد.
شایان ذکر است سهمیه کاهش بار استان 
برای پیک بار ۹۸  بر اســاس دستورالعمل 
ابالغی توانیر ۴۰۰ مگاوات است که از این 
میزان ۲۵۰ مگاوات ســهم برق منطقه ای 
یزد و ۱۵۰ مگاوات سهم توزیع نیروی برق 

استان است.
در این جلســه، همچنین ســید مسعود 
عظیمی سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری حدود 
۸۸ درصد میزان مصرف انرژی استان را در 
حوزه کارآفرینی و تولید دانســت و اظهار 
داشــت: برای مدیریت انــرژی در وزارت 
نیرو برای مصــارف باالی ۷ مــگاوات به 
شرکت های برق منطقه ای و زیر ۷ مگاوات 
به شرکت های توزیع نیروی برق واگذارشده 

است.
وی ســهم تولید انرژی در حــوزه تولید 
پراکنده و انرژی خورشیدی در استان یزد را 

میزان خوبی برشمرد و افزود: به میزان ۳۶۵ 
مگاوات متقاضیان نیروگاه خورشیدی که 
قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله دارند در 
استان یزد وجود دارد و میزان نیروگاههای 
نصب شده اســتان در ۱۰ سال گذشته از 
۶۰۰ مگاوات به ۲۶۷۹ مگاوات رسیده که 
جای قدردانی از پیش بینی و همت مدیران 

و کارشناسان صنعت برق استان دارد.

در این نشست همچنین فاطمه زارع رئیس 
گروه مدیریت مصرف برق منطقه ای یزد به 
ارائه گزارشی از عملکرد صنایع در پیک بار 
تابســتان ۹۷ پرداخت و افزود: در ســال 
گذشته حداکثر نیاز مصرف استان ۱۵۳۸ 
مگاوات بوده اســت که نسبت به سال ۹۶ 

رشد ۹ درصدی داشته است.
وی ۹ برنامــه را برای پاســخگویی به بار 
مصرفی ســال ۹۸ تشــریح کرد و افزود: 

طرح های ذخیره عملیاتی صنایع و کاهش 
بار برنامه ریزی شده در ســاعات اوج بار، از 
مهم ترین طرح ها اســت که از حدود نیمه 

خرداد آغاز و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.
در پایان از شــرکت های: مجتمع صنعتی 
و معدنی چادرملو، شــرکت آهن و فوالد 
ارفع، شــرکت فوالد آلیاژی، شرکت نورد 
فوالد یزد، شــرکت فوالدسازی چادرملو، 

شرکت گندله سازی اردکان، شرکت ذوب 
و روی بافق، شرکت سیمان تجارت مهریز، 
شرکت فوالد تارا شــمش، شرکت شیشه 
شناور اردکان، شرکت ذوب و نورد زرفام، 
شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، مجتمع 
فوالد بافق، شــرکت آهن و فوالد سرمد، 
گروه صنعتی پارس بوتیل و شرکت فوالد 
تابان به عنوان صنایع همــکار در پیک بار 

تابستان ۹۷ قدردانی شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در جمع نمایندگان صنایع استان:

رشد ۲۵ درصدی مصرف انرژی صنایع بزرگ استان یزد در سال۹۷ نسبت به سال گذشته

انتخاب ایده کارکنان برق اجرای پروژه پژوهشی»تخمین سهم مشترکین شبکه در ایجاد هارمونیک در شبکه برق یزد« 
منطقه ای یزد به عنوان ایده 

برگزیده حوزه آب 

ایده »سفال خنک« به عنوان ایده برگزیده حوزه 
آب در چهاردهمین جشنواره ایده های برتر استان 
از سوی داریوش ســراجیان رئیس پارک علم و 

فناوری یزد معرفی شد.
در لوح قدردانی که به همین منظور به ایده پردازان 
»سفال خنک« اهدا شد؛ از امیر شریف یزدی، امید 
محرابی، سیدمهدی خانقایی و عصمت فالحتی 

همکاران شرکت برق منطقه ای یزد تجلیل شد.
شایان ذکر است، سفال خنک با مصرف بسیارکم 
آب به عنــوان یکی از محصــوالت خنک کننده 
تماســی و راهکار مکمل خنک کاری، بی نیاز از 
برق به منظور کاهش پیک بار استفاده می شود؛ 
این محصــول به  جای خنــک کاری کل فضای 
ساختمان، به طور مستقیم بدن را از طریق جریان 

خون خنک می کند.

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 
تجهیزات شرکت برق منطقه ای یزد از 
اجرای پروژه پژوهشی »تخمین سهم 
مشترکین شــبکه، شبکه باالدست و 
پایین دســت در ایجاد هارمونیک و 

فلیکر در شبکه برق یزد« خبر داد.
محمد زارعشاهی مدیر دفتر تحقیقات 
و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق 
منطقه ای یزد با اعالم این خبر افزود: 
این پروژه پژوهشــی بعد از برداشت 
اطالعــات و تعییــن ســهم و جهت 
هارمونیک و فلیکر ۲۰ مشــترک این 
شرکت در مدت ۱۲ ماه و با هزینه ۵۲۰ 
میلیون ریال توسط بخش خصوصی 

انجام شد.
وی اظهار داشــت: عالوه بر گزارش 
نهایی پروژه، نرم افزاری نیز در دست 
تهیه است تا در آینده بتوان از خروجی 
دســتگاه های اندازه گیــری کیفیت 
توان که توســط کارشناسان معاونت 

بهره برداری شــرکت برق منطقه ای 
یزد به صورت مســتمر انجام می شود 
به ســهم هارمونیکی هر مشترک نیز 

دست یافت.
مهندس زارعشــاهی تصریح کرد: با 
توجه به افزایش میزان هارمونیک ها 
در شبکه قدرت و تاثیرات مخرب آن ها 
بر تجهیزات الکتریکي، تعیین میزان 
مشارکت و سهم مصرف کننده از شکل 
میزان هارمونیــک در نقطه اتصال به 
شــبکه، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
وی با بیان این کــه اندازه گیری ها در 
پست هایی که با توجه به نوع بار آن ها 
دارای آلودگی هارمونیکی بیشــتری 
هستند، انجام شده است؛ افزود: الزم 
است اندازه گیری پارامترهای کیفیت 
توان به صورت دوره ای و یا مستمر در 
نقاط مختلف شبکه به منظور شناسایی 
مشترکین آلوده و اصالح آن ها انجام 
پذیرد و در آینده با اصــالح قوانین و 
فرآیندها جرائم برای این مشترکین 

در نظر گرفته شود.
مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 
تجهیزات شــرکت بــرق منطقه ای 
یزد نقــاط اندازه گیری مشــترکین 
آلوده کننده کیفیت توان را در ۵ پست 
»یــزد دو«، »حدیــد«، »یزد یک«، 
»ســرو« و »امامزاده« و شــامل سه 
ســطح ولتاژ ۳۳،۶۳ و ۲۳۰ کیلوولت 
برشمرد. شایان ذکر اســت، بیش از 
۷۳ درصد انرژی الکتریکی در استان 

یزد در بخش صنعت مصرف می شود.
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ادامه از صفحه 1

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شـرکت برق منطقه ای یزد 
از جذب ۱۰۰درصدی بودجه تحقیقات این شـرکت در سال ۹۷ خبر داد.

محمـــد زارعشـــاهی مدیـــر دفتـــر تحقیقـــات و کنتـــرل کیفیـــت 
تجهیـــزات شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر 
ـــای  ـــام پروژه ه ـــت از انج ـــر، حمای ـــن دفت ـــی ای ـــداف اصل ـــزود: از اه اف
ــکالت  ــل مشـ ــتای حـ ــعه ای در راسـ ــردي و توسـ ــي کاربـ تحقیقاتـ

شـــرکت و صنعـــت بـــرق اســـت.
وی بـا بیـان این کـه در ابتـدای سـال ۹۷، اولویت هـای تحقیقاتـی کـه 
توسـط همکاران پیشنهادشـده بود بـه تایید شـرکت توانیر نیز رسـیده 
اسـت؛ گفت: بـا توجه بـه اینکه هـدف اصلـی دفتـر تحقیقـات، اجرایی 
نمـودن ایـن اولویت هـا اسـت؛ در سـال ۹۷ تعاملـی بـا مراکـز علمی و 
پژوهشـی کشـور انجام شـد و ۸ قـرارداد اجرایی بـا پژوهشـگران و یک 

تفاهم نامـه )قـرارداد مـادر( بـا دانشـگاه یزد منعقد شـده اسـت.
مهنـدس زارعشـاهی از ارائـه گزارش و سـمینار نهایـی پایـان یافتن دو 
قـرارداد پژوهشـی در سـال ۹۷ خبـر داد و اظهـار داشـت: طـرح اول با 
عنوان »مقاوم سـازی لـرزه ای ترانسـفورماتورهای در حـال بهره برداری 
پسـت های فـوق توزیع شـهر یزد« اسـت کـه این طرح هـا نهایی شـده 

و پـروژه آن در حال حاضـر در معاونـت بهره بـرداری برای مقاوم سـازی 
ترانسـفورماتورها در حال اجراشـدن اسـت.

وی طرح دوم را با عنوان »تخمین سـهم مشـترکین شـبکه باالدسـت و 
پایین دسـت در ایجـاد هارمونیـک و فلیکـر در شـبکه برق یـزد« عنوان 
کرد و افزود: در سـال ۹۷ سامانه اسـتانداردها که شامل اسـتانداردهای 
بین المللـی و داخلـی اسـت؛ به روزرسـانی و اسـتانداردهای تـا سـال 

۲۰۱۸ خریداری شـده و در دسـترس تمامی کارشناسـان شـرکت قرار 
گرفته اسـت.

ــرق  ــرکت ب ــزات ش ــت تجهی ــرل کیفی ــات و کنت ــر تحقیق ــر دفت مدی
ــه راهــکار  ــه پــروژه ملــی »ارائ ــا اشــاره ب منطقــه ای یــزد، همچنیــن ب
ــه از طــرف  ــرژی سرمایشــی کشــور« ک به منظــور کاهــش مصــرف ان
شــرکت توانیر بــه ایــن شــرکت ابــالغ شــده اســت؛ از واگــذاری اجرای 
ایــن پــروژه توســط مدیرعامــل بــه دفتــر تحقیقــات و کنتــرل کیفیــت 
تجهیــزات خبــر داد و افــزود: در راســتای اجــرای ایــن طرح ملــی، چند 
ــای  ــز پژوهش ه ــن در مرک ــات و همچنی ــر تحقیق ــروژه در دفت ــر پ زی
پســیو خورشــیدی شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد تعریــف شــده کــه در 

حــال پیگیــری و اجــرا اســت.
ــت  ــرل کیفی ــد کنت ــال ۹۷ واح ــه: در س ــان این ک ــا بی ــاهی ب زارعش
دفتــر تحقیقــات کــه در ســال های گذشــته غیرفعــال بــوده و بــا کمک 
ــزد  ــه ای ی ــرق منطق ــت طــرح و توســعه شــرکت ب کارشناســان معاون
فعــال شــده اســت؛ ابــراز امیــدواری کــرد: در ســال های بعــد فعالیــت 
ــرکت  ــع ش ــر مناف ــن بهت ــتای تامی ــود و در راس ــترده تر می ش آن گس

حرکــت می کنــد.

جذب ۱۰۰درصدی بودجه تحقیقات برق منطقه ای یزد در سال ۹۷ 

فاطمه زارع رئیس گروه مدیریت مصرف برق منطقه ای 
یزد نیز به تشریح برنامه های پاسخگویی بار برای گذر 
از پیک ۹۸ پرداخت و گفت: در سال ۹۷ حداکثر نیاز 
مصرف اســتان ۱۵۳۸ مگاوات بوده است که نسبت 
به سال گذشته رشــد ۹ درصدی داشته و پیش بینی 
می شود در ســال جاری این میزان به ۱۷۰۰ مگاوات 

برسد.
مهندس زارع ۹ برنامه را برای پاسخگویی به بار مصرفی 
سال ۹۸ برشمرد و افزود: طرح های ذخیره عملیاتی 
صنایع و کاهش بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار، 
از مهم ترین طرح ها است که از حدود نیمه خرداد آغاز 

و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.
در ادامـه ایـن جلسـه نیـز محمـد فراتـی مدیـر 
دیسـپاچینگ و فوریت هـای بـرق شـرکت توزیـع 
نیروی بـرق اسـتان یـزد، پیک بـار شـرکت توزیع در 
سـال ۹۷ را ۸۵۱ مگاوات عنوان کـرد و گفت: پیک بار 
واقعی سـال گذشـته بدون مدیریت بار ۹۲۰ مگاوات 
بـود و پیش بینـی می شـود پیک بـار ۹۸ بـه ۱۰۲۴ 

مـگاوات برسـد.
وی همچنین به تشــریح برنامه های شــرکت توزیع 
برق استان در خصوص کنترل بار مشترکین صنعتی 
در راســتای کاهش پیک بار ســال ۹۸ پرداخت و از 

اطالع رسانی و آگاه سازی مشــترکین شرکت توزیع 
در طول دوره مدیریت اســتراتژیک بار به شــیوهای 

نوین خبر داد.
محمد میرشمس مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان یزد نیز در این جلســه از 
برگزاری نشست های جلب مشــارکت در حوزه های 
تخصصی صنعت و سایر مشــترکان در سال گذشته 
برای کاهش پیک بار خبر داد و افزود: مجموع ماکزیمم 
عملکرد برنامه های کاهش پیک مدیریت مصرف میزان 

۱۰۸ مگاوات بوده است.
در پایــان این جلســه بــا توجــه بــه حکــم مدیرعامل 
ــه ای  ــرق منطق ــرکتهای ب ــد؛ ش ــرر ش ــر مق توانی
ــت  ــزی الزم جه ــه ری ــتان برنام ــرق اس ــع ب و توزی
ــک  ــور از پی ــور عب ــه منظ ــع ب ــا صنای ــی ب هماهنگ
بــار ۹۸ و چگونگــی اعمــال کاهــش بــار در تابســتان 
ســال جــاری را انجــام دهنــد و در جلســه بعــد کــه 
در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در شــرکت توزیــع 
ــد  ــه کنن ــود ارائ ــی ش ــزار م ــزد برگ ــرق ی ــروی ب نی
و همچنیــن از ابتــدای خــرداد جلســات به طــور 

ــود. ــکیل ش ــنبه تش ــای دوش ــی در روزه هفتگ
شایان ذکر است، این جلســه به میزبانی شرکت برق 

منطقه  ای یزد برگزار شد.

رئیس گــروه نظارت بر تجهیــزات دفتر فنی 
انتقال شرکت برق منطقه ای یزد از نصب کابل 
۲۰ کیلوولت رزرو برای فیدرهای اینکامینگ 
ترانســفورماتورهای چهار پســت فوق توزیع 
در قالب پروژه های اصالح و بهینه ســازی این 

شرکت خبر داد.
ســیدعباس حســینی رئیس گروه نظارت بر 
تجهیــزات دفتر فنــی انتقال شــرکت برق 

منطقه ای یــزد ضمن اعالم ایــن خبر گفت: 
به منظور کاهش نرخ خاموشــی و تسریع در 
روند نرمال ســازی وضعیت شــبکه در زمان 
حوادث سرکابل زدگی ترانسفورماتورهای ۶۳ 
به ۲۰ کیلوولت پســت های فوق توزیع ترک 
آباد، ابرکوه، بافق و اردکان بــا در نظر گرفتن 
وضعیت بار و موقعیت جغرافیایی پســت ها از 
مرکز امکان سنجی و نصب کابل ۲۰ کیلوولت 
رزرو برای فیدر اینکامینگ ترانســفورماتورها 

انجام گرفت.
وی افزود: اجرای این پــروژه با هدف پایداری 
شبکه و تامین برق مطمئن و مداوم مشترکین با 
تامین کابل و سرکابل از موجودی انبار شرکت، 
با هزینه ی اجرای بالغ بــر ۱۷۰ میلیون ریال 

انجام شده است.
مهندس حســینی اذعــان کرد: ایــن پروژه 
با برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظارت بخش 
تجهیزات پست در کوتاه ترین زمان ممکن و در 
شرایط پرخطر محیط برق دار، به صورت ایمن و 

با موفقیت اجرا شد.

 پیک تابستان را با موفقیت پشت سر می گذاریم
۴۰۰ مگاوات سهمیه کاهش بار استان یزد برای پیک بار ۹۸ 

نصب کابل »۲۰ کیلوولت رزرو« برای 
ترانسفورماتورهای چهار پست فوق توزیع 

برق منطقه ای یزد 

همکاران گرامی:
حمید کمالی اردکانی، سید ابوالحسن حیدریه زاده، اسماعیل مهدی نژاد، سیدعلی امام، محمدصابر دادگستر، محمد فاضل، امید محرابی، 
مهدی سلطانی زاده، رضا شیخعلیشاهی، عباسعلی رحمانی، محمدحسین جعفرزاده، مجتبی عسگری، محسن نعمتی، محمدعلی احمدی

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

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد
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دیدار مدیران شرکت برق 
منطقه ای یزد با مدیران پیشکسوت 

در سال ۹۸ 

مدیرعامــل، تعــدادی از معاونــان و 
مدیــران شــرکت بــرق منطقــه ای یزد 
بــا مدیــران پیشکســوت و بازنشســته 
ایــن شــرکت در محــل مجموعــه 
ــدار  ــزد دی ــق ی ــهید زنب ــی ش فرهنگ

ــد. ــو کردن و گفتگ

برگزاری پنجمین دوره آموزشی 
»ایمنی در برق« توسط  برق 

منطقه ای یزد 

دوره آموزشــی یــک روزه »ایمنی در 
برق« ویژه گروه پنجم آتش نشــانان 
توسط شــرکت برق منطقه ای یزد با 

همکاری ســازمان آتش نشانی برگزار 
شد.

برگزاری چهارمین دوره مسابقات 
تنیس روی میز کارکنان بهره بردار

ــان  ــدا بازیکن ــابقات ابت ــن مس در ای
به صــورت گروهــی در قالــب ۴ گــروه 
ــد  ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ب
و ســپس نفــرات برتــر هــر گــروه 
به صــورت دو حذفــی، بــا هــم 
ــا  ــان، علیرض ــد و در پای ــابقه دادن مس
U بــه  /M معشــوق از پســت های
ــر از  ــکیبایی مه ــد ش ــام اول، امی مق
پســت ۴۰۰ یــزد یــک بــه رتبــه دوم و 
ــت ۴۰۰  ــی از پس ــر امیربیک علی اصغ
تابــان بــه رتبــه ســوم دســت یافتنــد.

برگزاری جشن و مولودی خوانی به 
مناسبت میالد باسعادت حضرت 

زهرا )س( و روز زن

به همت پایگاه مقاومت بســیج اداری 
شهید سامعی شرکت برق منطقه ای 
یزد، مراسم بزرگداشت میالد با سعادت 
دخت نبی مکرم اسالم حضرت فاطمه 
زهــرا )س( و روز زن در نمازخانه این 

شرکت برگزار شد.

برگزاری 6 جلسه تفسیر موضوعی 
قرآن مجید در شرکت 

در ایــن جلســات حجت االســالم 
ــه تفســیر  مهــدی میرحســینی زاده ب
ــوع  ــور، موض ــه ن ــوره مبارک ــات س آی
غیبــت ، تفسیرســوره لقمــان و بیــان 

بخشــی از نصایــح و سفارشــات وی 
ــا،  ــدش، شــناخت نعمــت ه ــه فرزن ب
مــاه مبــارک رمضــان، تفســیر ســوره 
عنکبــوت و ســوره لقمــان پرداخــت.

در ابتدای هر جلســه زیارت عاشــورا 
توسط ســیدعلی امام و رضا انتظاری 

قرائت شد.

برگزاری جلسه حلقه طیبه 
صالحین در منزل دو همکار 

بازنشسته

جلســه حلقه صالحیــن در منزل دو 
همکار بازنشســته ولی متوســلیان و 

کاظم جعفری پور برگزار شد.
در هر یک از این دو جلســه به ترتیب 
حجت االســالم محمــدی پیرامون 
موضــوع »مهدویــت« و حســن 

صالحی وزیــری پیرامــون موضــوع 
»شــهدای حرم« موضوعاتی را بیان 

کردند.

 برگزاری
 گلگشت خانوادگی کارکنان در 

غربالبیز مهریز 

به گزارش روابط عمومی شرکت ، برای 
ایجاد نشاط، شادابی و همدلی بیشتر 
در بین کارکنان، گلگشــتی با حضور 
کارکنان و خانواده ها، در منطقه جذاب 
و دیدنی غربالبیز در شهرستان مهریز 

برگزار شد.
در این اردو که با همکاري پایگاه شهید 
سامعي شرکت برگزار شــد، بیش از 
۳۰۰ نفر از همکاران و خانواده هایشان 

حضور داشتند.

اخبار کوتاه شرکت 

اهـم  یـزد  منطقـه ای  بـرق  شـرکت  انسـانی  منابـع  معـاون 
۱۳۹۷ را تشـریح کـرد. فعالیت هـای ایـن معاونـت در سـال 

محمدمهدی آرایی پور معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای یزد در 
مصاحبه با دفتر روابط عمومی، کســب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای 
یزد در جشنواره استانی شهید رجایی در ارزیابی سال ۹۶ را از افتخارات 
کسب شده توسط این شرکت برشمرد و گفت: در این ارزیابی عملکرد، از 
برق منطقه ای یزد به خاطر کسب امتیازات باال در شاخص های اختصاصی 

ویژه استانی در محور مشارکت عمومی خصوصی و طرح های عمرانی سال 
۹۶ با عنوان رتبه برتر تقدیر شد.

وی از طراحی فرایند خالقیت، نوآوری، کارتیمــی و تعریف پروژه ملی 
مرکز خالقیت و کارتیمی در شرکت برق منطقه ای یزد خبر داد و افزود: 
ادغام نظام پیشنهادها و سیستم مدیریت دانش به منظور یکپارچه سازی 
و بازنگری فرایندهای کلیدی و تدوین روش های اجرایی جدید سیستم 
تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر اساس ویرایش ۲۰۱۵ نیز اهم فعالیت های 

شاخص دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری است.
مهندس آرایی پور به تشریح فعالیت های دفتر سازمان دهی، برنامه ریزی 
نیروی انســانی و آمــوزش پرداخت و گفت: در ســال جــاری ۱۸ نفر 
اپراتور به شیوه حجمی برای ایســتگاه های جدید بدون فاصله نیروگاه 
“سیکل ترکیبی”، “حدید”، “ماهان” و ایستگاه های در حال بهره برداری 
و ۸ نفر نیز نگهبان به شیوه حجمی برای ایستگاه “حدید” و ایستگاه های 

در حال بهره برداری، پس از آزمون و مصاحبه به کارگرفته شدند.
وی در ادامه از تهیه بانک اطالعات مدرســان داخلی شرکت خبر داد و 
تصریح کرد: آموزش ایمنی در برق توســط کارشناس مسئول مدیریت 
بحران و HSE شرکت انجام و در کنار آن بازدید از ایستگاه برق جهت ۱۴۰ 

نفر از آتش نشان ها صورت گرفت.
این مقام مسئول در شرکت برق منطقه ای یزد، تجمیع نیازهای آموزشی 
اداری و مالی صنعت آب و برق یزد جهت اجرا در سال ۹۸، اجرای آموزش 
استادشاگردی در محل ایستگاه های برق ویژه تکنیسین و کارشناسان 
نوبت کاری و تهیه و تدوین دستورالعمل گردش شغلی را از دیگر اقدامات 

دفتر سازمان دهی، برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش برشمرد.
آرایی پور ادامه داد: امور کارکنان و رفاه نیز در سال جاری، اقدام به انعقاد 
قرارداد با شرکت تعاونی بازنشستگان، برای ارائه کلیه خدمات مرتبط با 
بازنشستگان نظیر: برگزاری مراسم های تجلیل از آن ها، خدمات درمان، 

بیمه عمر و حادثه و  بیمه های اموال و اشــخاص و اطالع رسانی در موارد 
ضروری از قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگان نموده است.

معاون منابع انســانی شــرکت برق منطقــه ای یزد با اشــاره به این که 
نظرسنجی از همکاران در خرداد ۹۷ در خصوص رضایت از بیمه درمان 
انجام گرفته است؛ گفت: با توجه به عدم رضایت همکاران در چند ماه آخر 
قرارداد به دلیل کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت بیمه گر 

قبلی، قرارداد بعدی با بیمه سینا منعقد شد.
وی اضافه کرد: در طول سال نیز حساب های درمان کلیه همکاران از بانک 

تجارت به بانک ملی جابجا شد.
آرایی پور از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط امور کارکنان و رفاه را، 
راه اندازی و پیاده سازی سیستم جدید حضور وغیاب کسرا دانست و افزود: 
در این راستا اطالعات موردنیاز پرســنلی در این نرم افزار وارد و جلسات 
آموزشی به صورت مجزا برای واحدها برگزار شد و پیگیری هایی برای رفع 

اشکاالت و نواقص صورت گرفت.
پیشنهاد تشکیل کارگروه رفاهی و انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه های سطح 
شهر و اطالع رسانی الزم برای ارائه خدمات به همکاران با مشارکت دفتر 
روابط عمومی و نظارت بر خدمات، تجمیع ســوابق بیمه ای کارکنان با 
هماهنگی سازمان تامین اجتماعی، به روز رسانی سامانه HRS بر اساس 
نامه های ارسالی از شــرکت توانیر، انجام فعالیت های مربوط به سامانه 
کارمند ایران و همکاری با پیمانکار برای انجام پروژه ارزشیابی عملکرد 

کارکنان از دیگر فعالیت های این امور است.
معـاون منابع انسـانی شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد در پایان بـه تدوین 
نظام نامـه سـالمت توانیر اشـاره کرد و گفـت: انجـام معاینـات طب کار 
ادواری سـال ۹۷ بـرای کلیـه پرسـنل ایـن شـرکت و ممیزی سیسـتم 
 HSE و اخـذ گواهی نامـه از اهـم فعالیت هـای شـاخص واحـد HSE-MS

در سـال جاری اسـت.

تشریح اهم فعالیت های سال ۹۷ معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای یزد 
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  معـرفـی كتـاب

چهار میثاق  �

نویسنده: دون میگوئل روئیز  �

مترجم : دل آرا قهرمان  �

ناشر: ذهن آویز  �

تجدیدچاپ: 46  �

تاریخ: 1380-1398  �

چهــار میثــاق تــا هشــت ســال پــس از 
انتشــارش، در لیســت پر فروش تریــن 

کتاب هــا قــرار داشــت.
درباره کتاب:

ــَرد سرخپوســتان  ــاق ِخ ــار میث ــاب چه کت
تولِتــک، مطمئنــا یکــی از بهتریــن کتــاب 
ــد  ــی توان ــی م ــر کس ــه ه ــت ک ــی اس های
ــد. ایــن کتــاب فــوق العــاده طــوری  بخوان
ــای  ــه ه ــا نکت ــا انته ــدا ت ــه از ابت ــت ک اس
کاربــردی را بــه مــا مــی گویــد کــه شــاید 
ــری  ــای دیگ ــان ه ــه زب ــا را ب ــال آن ه قب
ــان  ــدن زب ــا خوان ــی ب ــیم، ول ــنیده باش ش
زیبــای کتــاب مــی تــوان بــه درک 
ــاره  ــاید دوب ــید و ش ــا رس ــری از آنه باالت
در ذهــن مــا جرقــه ای زده شــود کــه ایــن 
ــا  ــی م ــی از زندگ ــش مهم ــات بخ موضوع

ــت. ــان هاس انس

همکاران گرامی: 
محمدحسن دهقان نیری، جالل تقوی بافقی، 
سید ابوالقاسم ابریشم، محمدعلی حسن آبادی، 

محسن تهمتنی، حمیدرضا سعادت،
جواد کردستانی، ابوالفضل جوشن

همکاران گرامی:
ش

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

برایتان  آرزو مندیم

بـا هـدف طبیعت گـردی، ورزش، 
تجدیـد روحیه تعامـل و فراهم آوردن 
فرصتی بـرای دورهمـی صمیمانه، دو 
گلگشـت ورزشـی و طبیعت گـردی 
ویـژه کارکنـان امـور انتقـال نیـرو و 

کارکنـان دفتـر فنـی انتقـال، انجـام 
شـد.

گلگشــت کارکنان دفتر فنی انتقال 
در محل دره سیر روســتای سانیج و 
گلگشــت کارکنان امــور انتقال نیرو 

در محل آبشار دره گاهان تفت انجام 
گرفت.

حضـور  بـا  کـه  گلگشـت ها  ایـن 
مدیرعامـل و برخـی از معاونـان و 
مدیران و پشـتیبانی گروه کوه نوردی 

شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد برگزار 
شـد؛ کارکنـان ضمـن پیـاده روی 
در مسـیر کوهسـتانی و صعـود از 
ارتفاعـات، از هـوای مطبوع بهـاری و 
فضـای طبیعـت بهره منـد شـدند.

دو گلگشت طبیعت گردی برای کارکنان  معاونت بهره برداری 

نشسـت صمیمی مدیرعامل 
شـرکت برق منطقه ای یزد با 
کارکنان دفتر روابط عمومی 
در هفته ارتباطات برگزار شد.
در این نشست محمدحسن 
صباغزادگان مدیرعامل، روابط 
عمومی را آیینه ای دانســت 

که کلیه فعالیت های شرکت 
را منعکس می کنــد و افزود: 
انعــکاس اخبــار در داخل و 
خارج از ســازمان به جامعه و 
کانون های هــدف از وظایف 

بزرگ روابط عمومی است.
وی نقش روابط عمومی در هر 

سازمان را اثرگذار برشمرد و 
تصریح کرد: این که در برخی 
از فعالیت های فنی مهندسی 
توانسته ایم مورد توجه سازمان 
های باالدستی ازجمله وزارت 
نیــرو و توانیر قــرار بگیریم 
و الگویــی بــرای برق هــای 
منطقه ای دیگر باشیم؛ نشان 
از عملکــرد مطلــوب روابط 
عمومی در این خصوص است 
که انعکاس و بازتابی مناسب 
و به موقع از اخبار و رویدادها 
در سطح رسانه های استانی و 

کشوری داشته است.
همچنیــن حضــور روابــط 
عمومی در تمامی واحدهای 
شرکت الزم است تداوم داشته 

باشد و ارزیابی عملکرد روابط 
عمومی را به صورت مقطعی 
و چندماهه نمی توان بررسی 
کرد؛ بلکه در مسائل فرهنگی 
و فرهنگ سازی شاید چندین 
سال نیاز باشد تا عملکرد این 

واحد مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقــه ای یــزد در پایــان 
سخنان خود، فرهنگ سازی 
در زمینه آداب و تشــریفات 
اداری را یکــی دیگــر از 
مســئولیت های مهم روابط 

عمومی برشمرد.
در ابتــدای این نشســت نیز 
مجید دهقــان بنادکی مدیر 
دفتر روابط عمومی،  به تشریح 

دســتاوردهای این دفتر در 
سال گذشته پرداخت.

وی تهیـه عکـس و فیلـم از 
۲۶۰ رویداد و مراسم شرکت 
در سـال۹۷، تهیـه بیـش 
از ۲۴۰ خبـر و گـزارش از 
فعالیت های شـرکت، ارتباط 
مسـتمر بـا رسـانه ها ازجمله 
صداوسـیما و ارتبـاط سـازی 
و تعامـل بیشـتر با همـکاران 
شـاغل در پسـت های بـرق 
و  توزیـع  فـوق  و  انتقـال 
سـایر معاونت هـا و دفاتـر و 
همچنیـن ارتباطـی مطلوب 
تـر بـا بازنشسـتگان را برخی 
از اقدامـات این دفتر در سـال 

۹۷ ذکـر کـرد.

نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد با کارکنان روابط عمومی در هفته ارتباطات

 الگوگیری دستاوردهای فنی مهندسی برق منطقه ای یزد با انعکاس صحیح اخبار

نّقادی و نقدپذیری در جامعة اســالمی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت. انتقــاد صحیح موجب 
شناخت نقاط قّوت و ضعف می شود و از این طریق 
به پیشــرفت و اصالح امور می انجامد. برای اینکه 
هدف اصلی نقد که تکامــل و اصالح فرد و جامعه 
است محقق شود، الزم است نقد مبتنی بر اصول و 

روش های صحیح انجام گردد.
اصول نقد در قرآن و نهج البالغه

۱ـ هــدف نقد؛ هدایــت، خیرخواهــی و اصالح : 
جدا کردن سره از ناسره و نشــان دادن خوبی ها و 
درستی ها با هدف هدایت به سوی کمال و اصالح 
امور انجام می شــود. چنین نقدی خیرخواهانه و 
سازنده است و باعث پیشرفت و تکامل فرد و جامعه 

می شود. 

۲ـ نقد باید همراه با علم و اشراف به موضوع باشد: 
یکی از اصول مهّم نقد، علم و شــناخت نسبت به 
موضوع است. از لغزش های ما آدمیان این است که 
بسیاری از مســایل را بدون برهان و بی آنکه درک 
کنیم، مورد نقد و اعتراض قرار می دهیم. رّد و انتقاد 
از هر چیز، مسبوق به درک آن است.  قرآن کریم : 
»از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که 
گوش، چشم و دل همه مسئول اَند« )اإلسراء/ ۳۶(.

 ۳ـ نقد را از خود شروع کنیم: آدمی باید نخستین 
ناقد خویش باشد، چرا که نه مبّرا از کاستی و نقص 
است و نه به همة کماالت دست یافته است. توصیه 
به نقد و بررسی عملکرد خود در کالم امیر المؤمنین 
)ع( نیز دیده می شود. ایشان می فرمایند: »خوشا به 
حال کسی که پرداختن به عیب خویش، وی را از 

عیب دیگران بازدارد« )نهج البالغه/ خ ۱۷۶(. 
۴ـ هیچکس از نقد مبّرا نیست

امامان معصوم )ع( با داشــتن مقام عصمت و علم 
غیب با دیگران مشــورت می کردند و گاه از آنان 
می خواســتند از انتقاد فروگــذاری نکنند، امیر 
مؤمنان)ع( می فرماید: »پس از گفتن حق یا رایزنی 
در عدالت باز می ایستد که نه من برتر از آنم که خطا 
کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا 
مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر من تواناتر 

است.« )نهج البالغه/ خ ۲۱۶(.
فصل نامه سراج منیر )دانشگاه عالمه 

طباطبایی(،  شماره 15
شورای فرهنگی شرکت

اصول و روشهای نقد از دیدگاه قرآن و نهج البالغه
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کسب رتبه دوم برق منطقه ای یزد در شاخص درصد موفقیت در پیش بینی نیاز مصرف 

سرپرسـت دفتر بازار برق شـرکت بـرق منطقـه  ای یزد از کسـب 
رتبـه دوم این شـرکت در شـاخص درصـد موفقیـت در پیش بینی 
نیاز مصرف شـرکت های برق منطقه ای، در سـال گذشـته خبر داد.

علی اصغر مدرس سرپرســت دفتر بازار برق شــرکت برق منطقه  ای 
یزد در مصاحبه با دفتر روابط عمومی با بیان این که این شــاخص در 
ده ماهه نخست امسال در مقایسه با ســال گذشته ۵۰ درصد بهبود را 
نشان می دهد؛ افزود: این در حالی است که بیش از ۷۳ درصد مصرف 
الکتریکی اســتان در بخش صنعت مصرف می شود و همچنین وجود 

صنایع متعدد فوالد در استان که دارای نوســانات شدید بار هستند و 
این ها پیش بینی نیاز مصرف را تا حد زیادی پیچیده می کنند.

مهندس مدرس، مسئولیت دفتر بازار برق را ارسال پیش بینی نیاز مصرف 
صنایع، حضور در بازار برق به عنوان خریدار و ارائه دهنده خدمات انتقال، 
ارسال اطالعات کنتورهای بازار برق، صحت و پایش اطالعات ارسالی به 
دفتر اندازه گیری شرکت مدیریت شبکه ایران جهت صدور صورتحساب 

در امور عملیات بازار برق برشمرد.
وی همچنین اضافه کرد: روش پیش بینی بار پیش  از این در دفتر بازار 
برق این شرکت بر اساس متوسط میزان مصرف صنایع در روز قبل و روز 

جاری و اظهار صنایع به بارگیری و یا عدم بارگیری بود.
مدرس با بیان این کــه عدم دقت کافی خریــداران در پیش بینی نیاز 
مصرف، سبب تحمیل برخی هزینه های اضافی و خروج بازار از شرایط 
بهینه اقتصادی می شد؛ تصریح کرد: درصورتی که انحراف پیش بینی 
نیاز مصرف بیش از ۶ درصد مصرف واقعی باشد، موجب اعمال آزمون 
ناموفق مصرف به شرکت برق منطقه ای می شود و برای بهبود پیش بینی 
نیاز مصرف، پروژه »محاســبه و تعیین بار ساعتی و تلفات متناسب با 
صورتحساب های بازار برق و اعمال آن به مقدار پیش بینی نیاز مصرف« 

توسط این دفتر در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست دفتر بازار برق شــرکت برق منطقه ای یزد گفت: اجرای این 
پروژه به دلیل محاسبه با دقت، موردتوجه همکاران در شرکت های برق 

منطقه ای خراسان و فارس قرارگرفته است.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه این کـه در محاسـبات دفتـر اندازه گیـری، 
میزان تلفات بـرق منطقـه ای از مجمـوع تولیـد نیروگاه هـا و دریافت 
از مناطـق هم جوار منهـای مصارف بـرق منطقـه ای و توزیع و ارسـال 
تبادلی محاسـبه می شـود؛ گفـت: این تلفـات محاسبه شـده به عنوان 
مصرف بـرق منطقه ای منظـور و در صورتحسـاب اعمال می شـود که 
افزایـش میزان تلفـات باعـث اعمـال هزینه اضافـی در صورتحسـاب 

بازار بـرق خواهد شـد.
 )APN( مدرس همچنین از نصب و راه اندازی سیستم شبکه  امن همراه
در این شرکت برای قرائت اطالعات کنتورهای بازار برق )ترانسفورماتور، 
خطوط، فیدر ۲۰ کیلوولت و مصرف داخلی پست( که فاقد بستر فیبر 
نوری بوده و از طریق خط تلفن قرائت می شده است؛ خبر داد و تاکید 
کرد: این سیستم در ۱۴ پست فوق توزیع و یک پست انتقال انجام گرفته 
است که قرائت و برداشت اطالعات سایر کنتورهای بازار برق از طریق 
فیبر نوری به طور کامل در اختیار شــرکت مدیریت شبکه کشور قرار 

می دهد.

انتصاب ها

انتصاب سه مدیر در معاونت های برنامه ریزی 
و تحقیقات و منابع انسانی شرکت 

طی حکمی از محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد مصطفی معصومی به 
پســت ســازمانی مدیر دفتر خدمات مشترکین، 

مدیریت مصرف و وصول درآمد منصوب شد.
همچنین در احکامی جداگانه سیدمهدی هاشمی با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست امور کارکنان و رفاه 
معاونت منابع انسانی و اکبر مهرابی به مدت ۴ ماه با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی 
فنی و برآورد بار معاونت برنامه ریزی و تحقیقات این 

شرکت منصوب شد.

انتصاب همکار در کارگروه خدمات مشترکین 
شرکت های برق منطقه ای 

طی حکمی از سوی سیدحســین سجادی معاون 
تحقیقات و منابع انســانی، محمدحسین رضائی 

کارشــناس تجزیه وتحلیل انرژی متقاضیان برق 
منطقه ای یــزد به عنوان عضــو کارگروه تخصصی 
خدمات مشــترکین شــرکت های برق منطقه ای 

منصوب شد.

انتصاب همکار به عنوان نماینده کارگران در 
کمیته بدوی تشخیص صالحیت ایمنی امور 

پیمانکاری استان 

طی حکمی از سوی محمدحسین ریاحی مدیرکل 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، علیرضا 
حاجی حسینی کارشناس مسئول مدیریت بحران 
HSE شــرکت برق منطقه ای یزد به سمت نماینده 

کارگران در کمیته بدوی تشخیص صالحیت ایمنی 
امور پیمانکاری استان منصوب شد.

اولین انتصابات در کمیته ها و کارگروه های 
شرکت در سال ۹۸ 

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یزد اعضای جدید دو کمیته و یک کارگروه 

این شرکت در سال ۹۸ منصوب شدند.
طی احکامــی جداگانه از ســوی محمدحســن 
صباغزادگان مدیرعامل شرکت، محمدمهدی آرایی 
پور به عنوان مســئول، محمدحسین میرشمسی 
به عنوان دبیر و محمدمهدی جاودانی، محمدحسین 
میرحسینی، سیدرضا حســینی، علیرضا رفیعی، 
محمدحســین عبداللهی، سیدابوالحسن حیدریه 
زاده، حمیــد زارع، مجید دهقــان بنادکی و احمد 
خضرآبادی به عنوان اعضای کارگروه اجرای گردش 

شغلی شرکت منصوب شدند.
در کمیته حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه ای 
یزد نیز بــا احکام مدیر عامل، احمــد خضرآبادی، 
محمود دهقان طزرجانی و سید منصور جلیلی به 

عضویت این کمیته در آورند.
همچنین طی حکمی علی اکبر صائبی ذی حساب 
طرح های عمرانی به عنوان عضو کمیته عالی پیگیری 

طرح های شرکت منصوب شد.

انتصاب کارشناس مسئول حراست برق 
منطقه ای یزد در کمیته راهبردی حراست 

توانیر 

طی حکمی از سوی حســین افراز مدیرکل دفتر 
مرکزی حراســت شــرکت توانیر، علی معنویت 
کارشناس مسئول فناوری اطالعات و حفاظت اسناد 
دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای 
یزد به مدت یک سال به عنوان عضو کمیته راهبردی 

دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر منصوب شد.

تقدیر ها

قدردانی معاون وزیر نیرو از مدیر دفتر حقوقی 
برق منطقه ای یزد 

طی حکمی از سوی رضا انجم شعاع معاون حقوقی، 
امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو، از سیدابوالحسن 
حیدریه زاده مدیــر دفتر حقوقی و رســیدگی به 
شــکایات برق منطقه ای یزد برای اقدامات موثر در 

ارائه خدمات حقوقی مطلوب قدردانی شد.

قدردانی مدیرعامل توانیر از معاونت منابع 
انسانی شرکت 

طی حکمی از ســوی محمدحســن متولی زاده 
مدیرعامل و رئیس کمیســیون راهبری توســعه 
مدیریت شرکت توانیر، از تالش محمدمهدی آرایی 
پور معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای یزد 
برای تالش در راســتای اهــداف و وظایف کمیته 

سرمایه انسانی شرکت توانیر قدردانی شد.

قدردانی مدیرعامل توانیر از کارشناس مسئول 
مدیریت بحران HSE شرکت 

با اهـداء حکمی از سـوی محمدحسـن متولی زاده 
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت توانیر، 
از علیرضـا حاجـی حسـینی کارشـناس مسـئول 
مدیریـت بحـران و HSE شـرکت بـرق منطقـه ای 

یـزد، از وی بـرای همـکاری موثـر بـا دفتـر نظارت 
بر بهداشـت، ایمنـی و محیط زیسـت توانیر، جهت 
تدوین ضوابـط و دسـتورالعمل های مرتبط با حوزه 

HSE قدردانی شـد.

قدردانی مشاور وزیر نیرو از کارشناس شرکت 

با اهداء لوحی از سوی ســیدیعقوب محمدمرادی 
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران به علیرضا عسکری 
اشکذری کارشناس شرکت برق منطقه ای یزد، از وی 
برای تالش در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

قدردانی شد.

قدردانی معاون وزیر نیرو از کارشناس دفتر 
حقوقی شرکت 

طی حکمی از سوی رضا انجم شعاع معاون حقوقی، 
امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو از مصطفی افضلی 
کارشناس دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات برق 
منطقه ای یزد برای اقدامــات موثر در ارائه خدمات 

حقوقی مطلوب قدردانی شد.

تقدیر مشاور استاندار یزد از مسئول ایثارگران 
شرکت 

طی حکمی از ســوی احمدعلی دشتی پور مشاور 
استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان 
یزد از تالش های عباس فتحی مشاور مدیرعامل و 
مسئول ایثارگران شرکت برق منطقه ای یزد در طول 

سال ۹۷ قدردانی شد.

قدردانی توانیر از کارشناس دفتر مهندسی 
طرح های شرکت 

طی حکمی از سوی مصطفی رجبی مشهدی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از فعالیت 
مجید غفاریان کارشناس دفتر مهندسی طرح های 
شرکت برق منطقه ای یزد به عنوان عضِو »کارگروه 
بهینه ســازی طراحی خطوط و بررسی حریم ها« 

قدردانی شد.
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برق منطقه ای یزد پیشرو در 
استقرار سیستم مدیریت ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست 
محمدمهــدی آرائی پور 
معــاون منابع انســانی 
شــرکت برق منطقه ای 
یزد بــا اعالم ایــن خبر 
افزود: به منظــور تحقق 
مســئولیت های قانونی 
و اجتماعی این شــرکت 
و در راســتای صیانت از 
منابع انســانی، اقتصادی 
و محیط زیســتی کشور 
از طریــق پیشــگیری و 

کاهش حوادث، بیماری های شغلی و اثرات زیست محیطی، در 
شرکت برق منطقه ای یزد سیســتم مدیریت ایمنی، بهداشت 

و محیط زیست )HSE-MS( ایجاد، استقرار و اجرا شده است.
علیرضا حاجی حسینی کارشناس مســئول مدیریت بحران و 
HSE شرکت برق منطقه ای یزد نیز در این خصوص تصریح کرد: 

پس از ممیزی توسط یکی از معتبرترین شرکت های بین المللی 
گواهینامه دهنده )CB( موفق به ثبت و اخذ گواهینامه دوزبانه 

سیستم شده ایم.
حاجی حســینی گفت: شــرکت برق منطقه ای یــزد برای به 
اشــتراک گذاری دانش و تجربه اســتقرار این سیستم به سایر 

شرکت ها آمادگی خود را به شرکت توانیر اعالم کرده است.
وی در ادامه عنــوان کرد: محدوده فعالیت سیســتم مدیریت 
ایمنی و بهداشت و محیط زیست، تامین، انتقال و فروش انرژی 
الکتریکی به مشتریان و توسعه و اصالح شبکه های انتقال برق 

در استان یزد است.
کارشناس مسئول مدیریت بحران و HSE شرکت برق منطقه ای 
یزد مزایای استقرار سیستم مدیریت  HSEرا نظام مند کردن 
هدف گذاری، برنامه ریزی و پایش موضوعات HSE بر مبنای مدیریت 
ریسک و رویکرد پیشگیرانه در این خصوص برشمرد و خواستار 
همکاری و مشارکت تمامی همکاران در سطوح مختلف سازمانی به 

منظور اجرای بهینه این سیستم و افزایش اثربخشی آن شد.

در نشسـتی با حضور نمایندگان صنایـع و نیروگاه های اسـتان یزد، 
بـا آیین نامـه ایمنـی در عملیـات انتقال نیروی برق تشـریح شـد .

سیدجالل حســینی مدیر امور دیســپاچینگ و مخابرات شرکت برق 
منطقه ای یزد با بیان وضعیت دیسپاچینگ منطقه ای یزد، گفت: سال 
گذشته با ابالغ شرکت مدیریت شبکه برق ایران،  دیسپاچینگ برق یزد 
به دیســپاچینگ منطقه )YAOC( ارتقا و وظایــف و اختیارات آن نیز 

گسترش یافت.
وی تصریح کرد: با ارتقاء مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای یزد به 
دیسپاچینگ منطقه، شبکه انتقال و فوق توزیع استان یزد تحت پوشش 

این مرکز قرارگرفته است.
مهندس حسینی با اشاره به این که تعداد ایســتگاه های انتقال و فوق 
توزیع استان ۵۰ ایستگاه تحت نظارت شرکت برق منطقه ای یزد و ۱۵ 
ایستگاه اختصاصی است، افزود: هماهنگی برای اجرای آیین نامه ایمنی 
در عملیات انتقال نیروی برق در ایستگاه های مشترک جهت پیشگیری 

از حوادث جانی و مالی ضروری است.
در ادامه این نشست علیرضا حاجی حسینی کارشناس مسئول مدیریت 
بحران و HSE شرکت برق منطقه ای یزد به تشریح آیین نامه ایمنی در 
عملیات انتقال نیروی برق پرداخت. وی با بیان این که آیین نامه ایمنی 

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ شده است؛ تصریح کرد: 
هدف از تدوین این آیین نامه، ایمن سازی محیط کار در حین بهره برداری، 
نگهداری، تعمیر، توسعه، بازسازی، بهینه سازی از خطوط و تأسیسات 
انتقال نیروی برق و به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و در 

نهایت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور است.
در پایان به سواالت نمایندگان صنایع و نیروگاه های استان یزد در زمینه 
اجرای آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق و تکمیل فرم های 
مرتبط توسط مدیران و کارشناسان شــرکت برق منطقه ای یزد پاسخ 

داده شد.

آشنایی نمایندگان صنایع و نیروگاه های استان یزد با

آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال 
نیروی برق

برگزاری کمیته مدیریت بحران شرکت برق منطقه ای یزد
انجام اقدامات پیشگیرانه برق منطقه ای یزد برای مواجهه با حوادث احتمالی سیل 

نشسـت فوری کمیته مدیریت بحران شـرکت 
بـرق منطقه ای یـزد بـا حضـور مدیرعامل، 
معاونان و کارشناسـان این شرکت برگزار شد.

در این جلســه محمدحســن صباغــزادگان 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد با اشاره 
به بارندگی های فروردین ماه در کشــور، اظهار 
داشت: بارندگی در استان یزد وضعیت مطلوبی 
داشــته اســت و برای ایمنی بیشــتر برخی از 

مسیرهای پرخطر بسته شده است تا از احتمال 
بروز حوادث کاسته شود.

وی به دستور مدیرعامل شرکت توانیر به بسیج 
گروه های اجرایی و آمادگی کامل برای مواجهه 
با حوادث احتمالی ناشــی از بارش های جوی 
اشاره کرد و افزود: این آماده باش تا پایان بارش 
ها و استقرار شــرایط جوی پایدار به قوت خود 

باقی است.
وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی وضعیت 
موجــود و پیش بینی حــوادث احتمالی برای 
پیشــگیری و کاهش خســارت های احتمالی 

دانست.
در این نشست نامه مدیریت بحران استانداری 
یزد توســط مدیرعامل مطرح شد و مورد بحث 

قرار گرفت.
در ادامه ایستگاه های برق که در محدوده مسیر 
حرکت روان آب ها قرار داشتند موردبررسی قرار 
گرفت و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال 

خسارت ناشی از سیل تعیین شد.
اعزام گــروه هــای تعمیرات خط بــه مناطق 
حادثه خیز و دوردست استان، اعزام کارشناسان 
معاونت طرح و توســعه برای بررسی وضعیت 
تجهیزات در معرض حادثــه، آماده به کار بودن 
دیــزل ژنراتورها، بــرج نورهــا و خودروهای 
شاســی بلند و آمادگی کامل انبار مرکزی برای 
پشیبانی از عملیات تعمیراتی؛ مجموعه اقداماتی 
است که برای پیشــگیری از حوادث احتمالی 

انجام شده.

برگزاری اولین ارزیابی مرکز دیسپاچینگ منطقه ای یزد 

با حضور ارزیابان شرکت مدیریت 
شـبكه ایران مرکز دیسـپاچینگ 
 )YAOC( یـزد  منطقـه ای 
مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت.

در ایــن جلســه محمدحســین 
میرحسینی معاون بهره برداری برق 
منطقه ای یزد ارائــه توانمندی ها، 
شناســایي نقــاط قــوت و نقاط 
قابل بهبــود را از جمله مزایاي این 
ارزیابی  دانست و خاطرنشان کرد: 
به منظور سنجش کمي و کیفي و 
چگونگي ارائــه خدمات، این گونه 
ارزیابی ها انجام می شود و بی شک 

در رشد و تعالي ســازمان تاثیرات 
مثبتي به جا خواهد گذاشت.

مهندس میرحسینی تصریح کرد: 
توجه به مســائل از نــگاه بیرون، 
انتقال تجربیــات و توجه به نکات 
قابل بهبود باعث ارتقای شاخص ها 

می شود.
وی بر افزایش تعداد کارشناســان 
دیســپاچینگ منطقــه ای یزد بر 
اساس چارت مصوب تاکید کرد و 
گفت: با ارتقاء مرکز دیسپاچینگ 
شــرکت برق منطقه ای یــزد به 
دیســپاچینگ منطقه ای، شبکه 
انتقال و فوق توزیع استان یزد تحت 
پوشــش این مرکز قرار می گیرد و 
حساسیت و نظارت دقیق تری برای 

کنترل آن نیاز است.
مهندس بهروز رخشا نماینده واحد 
برنامه ریزی شرکت مدیریت شبکه 

ایران، دیســپاچینگ های منطقه 
را بــازوی عملیاتی این شــرکت 
برشــمرد و تاکید کرد: هم اکنون 
شبکه آن قدر گسترده و به مراتب 
پیچیده شــده اســت که باید به 
سمتی برویم که برخی اختیارات 

و تصمیم گیری ها تفویض شود.
وی یــک از اهــداف ارزیابــی را 
تشخیص قابلیت های دیسپاچینگ 
مناطق دانســت و اضافه کرد: هر 
دیسپاچینگ در مناطق سیزده گانه 
قابلیت های شاخصی دارد که باید 
این قابلیت ها به اشتراک گذاشته 
تا تفویض کارها به خوبی انجام شود 
و هدف گذاری برای نقطه مطلوب 

بهتر انجام شود.
محمدعلــی باقرزاده کارشــناس 
مسئول شــیفت دیســپاچینگ 
شــرکت برق منطقه ای یزد رویت 

پذیری نیروگاه های تولید پراکنده و 
خورشیدی در دیسپاچینگ منطقه 
یزد را ۷۷ درصــد و نیروگاه های 
بــزرگ، پســت های انتقــال و 
پست های فوق توزیع ثابت را ۱۰۰ 

درصد عنوان کرد.
مهندس باقرزاده تعداد ۶۲ ایستگاه 
را تحت پوشش بسترهای مخابراتی 
بــرای انتقال اطالعات دانســت و 
گفت: از این تعداد ۳۷ ایســتگاه از 
 plc طریق فیبرنوری، ۱۴ ایستگاه
و ۱۱ ایستگاه تحت بستر مخابراتی 

رادیویی و استیجاری قرار دارند.
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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

بازنشستگان شرکت 

هر آنکس که بنمود کار و کردار نیک                به  نفع خودش کرد 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.

 اصغر مظفری

تاریخ استخدام :
65/01/01 

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
سرنگهبان 

رمضان میرجلیلی 

تاریخ استخدام :
 69/03/16

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
 اپراتور

 رضا کریمی عقدا

تاریخ استخدام :
68/03/20 

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
راننده 

 فاطمه مزیدی فر

تاریخ استخدام :
72/10/13 

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
 رئیس گروه تشکیالت 

و بهبود روش ها

محمد علی علیپور 

تاریخ استخدام :
69/08/05 

تاریخ بازنشستگی :
97/12/25 

آخرین پست سازمانی :
 نگهبان

 ربابه سلیمانیان

تاریخ استخدام :
 72/10/13

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
 کمک کارشناس امور 

دفتری

 ماشاهلل دارات

تاریخ استخدام :
 64/01/01

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
 اپراتور

غالمرضا رنجبر 
بافقی 

تاریخ استخدام :
 63/04/19

تاریخ بازنشستگی :
97/12/28 

آخرین پست سازمانی :
استاد کار مراقبت 

پست 

حسن رفیعی 
دهنوی 

تاریخ استخدام :
69/03/21 

تاریخ بازنشستگی :
97/12/25 

آخرین پست سازمانی :
 اپراتور

 حسن میرزائیان

تاریخ استخدام :
 62/02/20

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/28

آخرین پست سازمانی :
 کارشناس مسئول 

مخابرات

 علی حسنعلی 
تفتی

تاریخ استخدام :
62/02/29 

تاریخ بازنشستگی :
97/12/28 

آخرین پست سازمانی :
 کارشناس مسئول 

پرداخت حقوق و مزایا

 محمود
پور علیرضا

تاریخ استخدام :
69/03/16 

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/28

آخرین پست سازمانی :
رئیس اداره حسابداری 

عمومی و بودجه

 حسین رضایی 
اصل

تاریخ استخدام :
67/07/01 

تاریخ بازنشستگی :
97/12/28 

آخرین پست سازمانی :
اپراتور 

 جواد دهستانی

تاریخ استخدام :
67/07/01 

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/28

آخرین پست سازمانی :
مسئول خدمات رفاهی 

و درمان 

 محمد جواد 
سلیمیان

تاریخ استخدام :
 68/01/01

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/28

آخرین پست سازمانی :
 رئیس اداره تدارکات و 
قرارداد های نیروگاهی

 سید جلیل 
موسوی

تاریخ استخدام :
 69/02/22

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/28

آخرین پست سازمانی :
مدیر دفتر خدمات مشترکین، 

مدیریت مصرف و وصول 
درآمد

 محمد رضا سیفی 
مزرعه نو

تاریخ استخدام :
68/02/31 

تاریخ بازنشستگی :
97/12/28 

آخرین پست سازمانی :
 کارشناس مسئول نظارت 

بر خدمات عمومی

 محمد تقی رفیعی 
مجومرد

تاریخ استخدام :
69/07/11 

تاریخ بازنشستگی :
 97/12/25

آخرین پست سازمانی :
سر نگهبان 

 کاظم جعفری پور

تاریخ استخدام :
69/03/12 

تاریخ بازنشستگی :
97/12/28 

آخرین پست سازمانی :
 مسئول دفتر

 احمد علی فالح

تاریخ استخدام :
 62/12/29

تاریخ بازنشستگی :
98/01/17 

آخرین پست سازمانی :
 مدیر امور کارکنان 

و رفاه


