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به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
یزد، رضا اردکانیان وزیر نیرو به همراه استاندار، 
نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در مجلــس و 
جمعــی از مســئوالن اســتان یــزد نیــروگاه 
ج را افتتاح کرد. خورشــیدی 10 مگاواتــی فهــر

این نیروگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با 
اعتبار 600 میلیارد ریال طی دو سال، در زمینی 
به مســاحت 20 هکتار احــداث و به بهره برداری 

رسید.

ج با نصب 37026 پنل  نیروگاه خورشــیدی فهر
270 وات به صورت پایه متحرک، اجرا و با نصب 
4 دســتگاه ترانســفورماتور، به پســت فوق توزیع 

ج متصل شده است. فهر
از اهــداف پــروژه: کاهــش تلفــات شــبکه، تولید 
ک به میزان 23 میلیون کیلووات  ساعت  انرژی پا
در ســال، صرفه جویــی در مصــرف 6.9 میلیــون 

مترمکعــب گاز طبیعی در ســال، کاهش انتشــار 
گازهای آالینده )co2( به میزان 15.7 هزار تن در 
سال و صرفه جویی در مصرف آب به میزان 5.4 

میلیون لیتر در سال است. 
ضمـن  مراسـم،  یـن  ا حاشـیه  در  نیـرو  یـر  وز
برشـمردن اسـتان یـزد کـه بیشـترین ظرفیـت در 
دست بهره برداری نیروگاه های خورشیدی را در 
خـود جـای داده اسـت؛ افـزود: عـاوه بـر ظرفیـت 
موجـود نیروگاه هـای در حـال بهره بـرداری، 
حـدود نیمـی از ایـن ظرفیـت هـم در دسـت 

احـداث اسـت.

 افتتاح ســـه پـــروژه فوق توزیـــع با اعتبـــار 155 
میلیـــارد ریال

گام اول بــا حضــور در  قبــل از آن، وزیــر نیــرو در 
دیســپاچینگ شــرکت توزیــع اســتان به صورت 
ویدئــو کنفرانس، پروژه هــای خط 63 کیلوولت 
رســتاق-مزرعه کانتر و پســت ســیار بــرق 63 به 
20 کیلوولــت بــا اعتبار 100 میلیارد ریال، توســعه 
فیدرهای فشــار متوســط و تعویض هادی خط 
63 کیلوولــت رســتاق – جهان آبــاد بــه ترتیب با 

کرد. اعتبار 40 و 15 میلیارد ریال، را افتتاح 
ایــن پروژه هــا باهــدف: افزایــش تــوان انتقالــی 

انــرژی، تغذیه پســت 63 بــه 20 کیلوولت مزرعه 
کانتــر بــه منظــور پاســخ گویی به نیــاز مصرف رو 
بــه رشــد مشــترکین صنعتــی شهرســتان میبد و 
توسعه زیرساخت برای اتصال نیروگاه های تولید 
کنــده به شــبکه برق اســتان یزد انجام شــده  پرا

است.
کیلوولــت  پــروژه ی تعویــض هــادی خــط 63 
کیلومتــر   18 طــول  بــه  باد  رســتاق-جهان آ
کیلوولــت رســتاق-  مــدار، پــروژه ی خــط 63 

 20 بــه   63 بــرق  مزرعه کانتــر و پســت ســیار 
کیلومتــر خــط  ــا مشــخصات فنــی 14  کیلوولــت ب
پــروژه ی توســعه  و  کیلوولــت دومــداره   63
فیدرهــای فشــار متوســط بــا توســعه 9 دســتگاه 
کنــده در  کیلوولــِت بــار و تولیــد پرا  20 فیــدر 
پســت های مختلــف در شهرســتان های میبــد، 
اشــکذر، یــزد و مهریــز بــه بهره بــرداری رســید.

افتتاح پروژه های برق منطقه ای یزد با اعتبار 755 میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو 

ح و توســعه شــرکت  معــاون طــر
بــرق منطقــه ای یــزد از طراحــی و 
ج هــای رده ولتــاژی 63  ســاخت بر
کیلوولــت بــرای مناطــق بــا شــرایط 
آب و هوایی متوســط کشور توسط 
یــزد خبــر داد. بــرق منطقــه ای 

ح و  علیرضـــا رفیعـــی معـــاون طـــر
توســـعه شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
در مصاحبـــه بـــا واحـــد مرکـــزی خبـــر 
یـــزد بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: بـــا 
کارگـــروه تخصصـــی  توجـــه بـــه مصوبـــه 
»بهینه ســـازی طراحـــی خطـــوط و 
بررســـی حریم هـــا« و ابـــاغ شـــرکت 
توانیـــر بـــه بـــرق منطقـــه ای یـــزد، 
تایـــپ  و  نمونه ســـازی  طراحـــی، 
ج جدیـــد رده  بـــر تیـــپ   4 تســـت 

مل  شـــا لـــت  و کیلو  6 3 ی  ژ لتـــا و
ج هـــای عبـــوری و زاویـــه بـــرای  بر
پهنه بنـــدی آب و هوایـــی منطقـــه 
کار ایـــن  متوســـط ایـــران در دســـتور 

گرفـــت. شـــرکت قـــرار 
وی بــا بیــان این که فراینــد طراحی، 
تســت  یــپ  تا و  ی  ز نه ســا نمو
ج هــا توســط  موفقیت آمیــز ایــن بر
شرکت برق منطقه ای یزد با همکاری 
شرکت مشاور از اوایل سال 96 شروع 
و تــا پایــان ســال 97 پایــان پذیرفت؛ 

گفــت: تعداد 50 دســتگاه از این نوع 
ج هــا بــرای اولیــن بــار در خــط 63  بر
کیلوولــت رســتاق – مزرعــه کانتر به 
طول 14 کیلومتر نصب و برق دار شد.
مهنـــدس رفیعـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه 

90 درصـــد وســـعت اســـتان یـــزد دارای 
شـــرایط آب  وهوایـــی متوســـط اســـت؛ 
ج هـــای  افـــزود: در مقایســـه بـــا بر
موجـــود، مبلـــغ 7 هـــزار میلیـــون ریـــال 
در هزینـــه ایـــن خـــط صرفه جویـــی 
درصـــد   17 ع  مجمـــو در  و  شـــده 
آهـــن آالت موردنیـــاز کـــم شـــده اســـت.
ایـــن مقـــام مســـئول در صنعـــت 
ــا توجـــه  کـــرد: بـ کیـــد  بـــرق اســـتان تا
گســـتردگی پهنـــه آب و هوایـــی  بـــه 
کشـــور  منطقـــه متوســـط در ســـطح 

بـــه ویـــژه در اســـتان هـــای ســـمنان، 
کرمـــان و اصفهـــان، بـــا اســـتفاده از 
ج هـــا در خطـــوط احداثـــی 5  ایـــن بر
ســـال آینـــده، صرفه جویـــی حـــدود 
300 میلیـــارد ریالـــی بـــرای صنعـــت 

ــد. ــق یابـ ــرق تحقـ بـ
هزینــه  کاهــش  ز  ا همچنیــن  وی 
نگهداری و تعمیرات و ســبک شــدن 
کیلوولــت  ج در خطــوط 63  ســازه بــر
ح خبــر  ــا اجــرای ایــن طــر همزمــان ب
بــر اســاس  داد و اظهــار داشــت: 
طراحــی اولیــه، طراحــی و ســاخت 
قــرار  کار  ج در دســتور  بــر تیــپ   4
ــر  ــت ه ــپ تس ــون تای کــه آزم داشــت 
ــا ثبــت رکــورد 3 ماهــه   چهــار تیــپ، ب

بــا موفقیــت انجــام شــد.

کشور: برای اولین بار در 

بهره برداری از برج های طرح جدید در خط 63 رستاق-مزرعه کالنتر 
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در آســتانه شــروع فصــل تابســتان، 
پنجمین نشست کمیته عالی پیک بار 
اســتان بــا حضــور آیــت اهلل ناصــری 
نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه و 
مدیران صنعت برق استان یزد برگزار 
کثر تدابیــر و اســتفاده از  شــد تــا حدا
ظرفیــت نخبگان و اشــخاص اثرگذار 
جامعه، برای ترویج فرهنگ مصرف 
بهینــه برق، برای گذر موفقیت آمیز از 
پیک بار تابستان به کار گرفته شود.

ق  بـر مـی  عمو بـط  ا و ر ش  ر ا گـز بـه 
ناصـری  یـت اهلل  آ یـزد،  منطقـه ای 
ن  سـتا ا ر  د لی فقیـه  و ه  ینـد نما
از  بـا قدردانـی  یـزد،  امام جمعـه  و 
فعالیت هـای ایجادشـده در صنعـت 
کارهـا  برنامه هـا و  گـر  ا افـزود:  بـرق 
همچنان با صابت و پشتکار مناسب 
انجـام شـود، مشـکات حـل خواهـد 

. شـد
کید بر تولید انرژی از روش های  وی با تا

ی  یــز مه ر نا بر ر  ســتا ا خو  ، مختلــف
بــرای تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر 
به ویژه انرژی خورشیدی و همچنین 
کنــده شــد تا از  نیروگاه هــای تولیــد پرا
این طریق فشار مصرف از روی شبکه 

کاهش یابد. سراسری 
آیــت اهلل ناصــری بــه اجــرای نظــام 
ســت  ر د خت  ســا سیســتم  و 

ســاختمان های مســکونی و تجــاری 
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی اســتان 

کرد. کید  تا
نیــز  نشســت  یــن  ا ی  ا بتــد ا ر  د
محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل 
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد، ضمــن 
تشــریح وضعیــت شــبکه های بــرق 
اســتان، عنــوان کــرد: 75 درصــد برق 

مصرفــی اســتان در بخــش صنعــت 
بــه  جــه  تو بــا  و  د  می شــو ف  مصــر
پیش بینــی رشــد مصــرف در ســال 
جدید، لزوم اجــرای مدیریت مصرف 

کید است. در جامعه مورد تأ
وی بـــا اشـــاره بـــه نام گـــذاری ســـال 
تولیـــد«، رشـــد  بـــه »رونـــق   1398
ـــزرگ اســـتان  ـــرژی صنایـــع ب مصـــرف ان

ـــه  ـــل توج ـــل را قاب ـــال قب ـــه س ـــبت ب نس
کـــرد  و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه  اعـــام 
بیشـــترین رشـــد مصـــرف انـــرژی اســـتان 
خ داده، آن  در صنایـــع تولیـــدی ر
را نشـــان از رونـــق تولیـــد در اســـتان 

کـــرد. ارزیابـــی 
ه  گا و نیــر ه  نصب شــد فیــت  ظر
خورشیدی در استان 58/5 مگاوات 
کــه بــا ایــن میــزان، اســتان یــزد  اســت 
کشــوری را دارد و امیــد  رتبــه نخســت 
اســت تــا پایــان ســال بــه ایــن ظرفیــت 

نیــز افــزوده شــود.
از نماینـده ولی فقیـه  صباغـزادگان 
در  تـا  خواسـت  یـزد  امام جمعـه  و 
یر  سـا و  جمعـه  ز  نمـا ی  خطبه هـا
سـخنرانی های خـود مـوارد مدیریـت 
مصـرف را بـه نمازگـزاران و دیگـر مـردم 
اسـتان خاطرنشـان سـازد تـا مـردم 
اسـتان همـکاری بیشـتری بـا صنعـت 

بـرق داشـته باشـند.

پنجمین نشست کمیته عالی کاهش پیک بار استان 
یزد با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در دیدار با فرماندار میبد

افزایش ظرفیت برق رسانی در شهرک صنعتی میبد با اجرای دو پروژه برق منطقه ای یزد

محمدحســن صباغــزادگان مدیرعامــل بــرق 
منطقه ای یزد، در نشســتی با حضور فرماندار 
و بخشــدار مرکــزی میبــد در محــل فرمانداری 
میبد گفت: پیک بار ســال گذشته استان یزد 
1538 مــگاوات و ســال جاری نیــز در20 تیرماه 
که رشد 8درصدی  1668 مگاوات بوده است 

را نشان می دهد. 
وی با تشریح میزان رشد مصرف انرژی صنایع 

بــزرگ اســتان یزد در ســه ماهه اول ســال 98، 
کید کرد:  نســبت به زمان مشــابه سال قبل؛ تا
ایــن میــزان رشــد مصرف در کشــور بی ســابقه 
کنون  که تا اســت و شــرایط خوب برق رســانی 
وجــود داشــته، نشــان از اجــرای موفقیت آمیز 
ح هــای مدیریــت مصرف و همکاری خوب  طر
مســئوالن، مــردم و صنایع اســتان بــا صنعت 

برق بوده است.

کیلوولــت دو مــداره  پــروژه احــداث خــط 63 
رســتاق- مزرعه کانتر که قســمتی از آن چهار 
مداره و قسمتی 2 مداره است از حدود 2 سال 
کار شــرکت بــرق منطقــه ای  پیــش در دســتور 
کــه بــا پیگیــری و انجــام  گرفــت  اســتان قــرار 

اقدامات مرتبط، آماده بارگیری است.
صباغزادگان اظهار داشــت: پســت فوق توزیع 
مزرعــه کانتــر با احــداث 14 کیلومتــر خط 63 

کیلوولــت بــا اعتبــار 10 میلیــارد تومــان و نصب 
کیلوولــت بــا ظرفیــت  پســت ســیار 63 بــه 20 
30 مگاولــت آمپر و مجمــوع 13 میلیارد تومان 
هزینه، از این هفته بارگیری می شود. احداث 
این پست فوق توزیع، با توجه به افزایش رشد 
کامل شدن ظرفیت پست های  مصرف برق و 
بــرق در ایــن منطقــه: بــرای پایــداری شــبکه و 
تأمین برق موردنیاز واحدهای صنعتی، انجام 

شده است.
حســین فــاح فرماندار میبد نیــز در این دیدار 
ضمــن قدردانی از شــرکت بــرق منطقه ای یزد 
گفــت: واحدهای  بــرای اجرای ایــن پروژه ها، 
صنعتی مشــکات و دغدغه هایی چون نحوه 
توزیع برق بین فیدرها را دارند که با انجام این 
اقدام شایسته و به موقع، امیدواریم دغدغه ها 
رفع شوند؛ وی همچنین تصریح کرد: با وجود 
احــداث پســت فوق توزیــع مزرعه کانتــر و رفع 
مشــکات واحدهای صنعتی و مردم منطقه، 
همچنــان بایــد رعایــت صرفه جویــی در پیک 

مصرف برق، مورد هدف و توجه باشد.
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در ســومین روز از هفتــه مدیریــت 
مصــرف آب و بــرق، محمدحســن 
صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق 
منطقــه ای یــزد از خبرگــزاری ایرنــا در 
یزد بازدید کرد و با کاظم شاملو مدیر 
ایــن خبرگــزاری در خصــوص نقــش 
رسانه ها در آموزش و فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف به گفتگو پرداخت.

نــه  گا چند ف  ا هــد ا ن  گا د ا غــز صبا
ایــن دیــدار را: قدردانــی از خدمــات 
رسانه های استانی و ملی، بسترسازی 
برای تعامل بیشتر و درخواست توسعه 
همــکاری بــا صنعــت برق بیــان کرد و 
افــزود: رســانه هــا در پیشــبرد اهداف 
و فعالیت هــای اجرایی ســازمان های 
خدمات رسان، نقشی اساسی دارند و 
گاهی مردم،  می توانند باعث افزایش آ
جلب اعتماد و مشارکت آن ها شوند.
صنعت برق نقش زیربنایی و اثرگذار در 
رونــق تولید صنایع دارد؛ به خصوص 
اینکه اســتان یزد، حدود 75درصد از 
ســهم مصرف کل اســتان را در بخش 
کار می گیــرد و در شــرایط  صنعــت بــه 
اقتصــادی ســال جدیــد، بــا توجــه به 

بهبود وضعیت صادرات و رونق تولید، 
در دو ماهه اول سال، نسبت به زمان 
مشــابه ســال قبــل، افزایــش مصــرف 

انرژی داشته ایم.
د  یـز ی  منطقـه ا ق  بـر مـل  عا یر مد
مصـرف  مدیریـت  نقـش  همچنیـن 

بـرق را بـا توجـه بـه افزایـش مصـرف 
انرژی، دارای اهمیت زیادی دانست 
گـر رعایت نشـود مشـکات زیادی  کـه ا
را بـرای تامیـن انـرژی به وجود خواهد 
کشـور  آورد؛ مشـکل تامیـن بـرق در 
خ  در مجمـوع حـدود 200 سـاعت ر

می دهـد و از لحـاظ زیسـت محیطی 
و اقتصـادی اصـا مقـرون بـه صرفـه 
که نیروگاه جدیدی برای این  نیسـت 
مقدار، تاسـیس شـود و در این میان، 
نقـش رسـانه ها بـه عنـوان رشـته های 
ارتباطـی بیـن صنعـت بـرق بـا مـردم 

و قشـرهای مختلـف جامعـه، بسـیار 
اساسـی اسـت.

همچنیــن  صباغــزادگان  مهنــدس 
رویکــرد جدید بــرای تامین برق مردم 
اســتان را اســتفاده از نیروگاه هــای 
گفــت: در  کــرد و  تجدیدپذیــر بیــان 
کوچک و  مجموع 22نیروگاه مقیاس 
خورشیدی با ظرفیت 197 مگاوات در 
اســتان، در حال بهره برداری هستند 
کــه ایــن نیروگاه هــا حــدود 8درصــد از 
پیک بار روز استان را تامین می کنند و 
7نیروگاه خورشیدی با 58/5 مگاوات 
کــه از ایــن  در حــال فعالیــت هســتند 
لحاظ نیز رتبه نخست در کشور به برق 
یزد اختصاص دارد و در برخی مناطق 
استان مانند چاهک، کل انرژی مورد 
نیاز آن منطقه در ســاعت های میانی 
روز، توسط نیروگاه خورشیدی، تامین 

می شود.
پــس از وی نیــز مدیــر خبرگــزاری ایرنا 
در یــزد، در خصــوص برنامه هــای 
فرهنگ ســازی و آمــوزش همگانی در 
راســتای مدیریت مصرف، به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.

هم اندیشی رسانه ای با خبرگزاری ایرنا برای مدیریت پیک بار

ی  ز بهینه ســا و  ح  صــا ا ه  ژ و پــر ی  مجــر
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد از پایــان پــروژه 
و  کنتــرل  تابلــو  بهینه ســازی  و  اصــاح   "
مارشــالینگ ترانســفورماتورهای پســت های 
. د ا د خبــر   " ه نشــگا ا د و  د  بــا ن آ جها

کبــر صالحــی، مجــری پــروژه اصــاح و  علی ا
بهینه ســازی شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد بــا 
اعــام ایــن خبــر افزود: بــا توجه بــه افزایش عمر 
ایــن ترانس هــا و تابلوهــای آن هــا، بــاال رفتــن 
تعــداد حــوادث و همچنیــن احتمــال افزایــش 
کنتــرل  وقــوع عیــوب مختلــف در تابلوهــای 
ترانســفورماتورهای قدیمــی  و مارشــالینگ 
پســت های جهان آبــاد و دانشــگاه، تابلوهــای 
کنتــرل و مارشــالینگ ایــن دو پســت تعویــض و 

بهینه سازی شدند.
در اجـــرای ایـــن پـــروژه عـــاوه بـــر بهینه ســـازی 
ی  هـــا بلو تا یـــض  تعو و  ل  کنتـــر ی  هـــا بلو تا
کابل هـــای ارتباطـــی رله هـــای  مارشـــالینگ و 

مکانیکـــی ترانس هـــا، بـــرای اولیـــن بـــار در یـــک 
پســـت فـــوق توزیـــع ایـــن شـــرکت، نســـبت بـــه 
تکمیـــل سیســـتم خنک کنندگـــی  و  تقویـــت 
ترانس هـــا بـــا اضافـــه نمـــودن شـــش دســـتگاه 
فـــن و تقســـیم بندی ورود و خـــروج فن هـــا در 
کـــه ایـــن موضـــوع  گـــروه متفـــاوت اقـــدام شـــد  دو 
تاثیـــر بســـیار زیـــادی در افزایـــش عمـــر باقیمانـــده و 
کیفیـــت عملکـــرد ایـــن ترانس هـــا دارد و درنهایـــت 
پـــروژه بـــا حداقـــل خاموشـــی برنامه ریزی شـــده 
ـــه  ـــه حادث ـــدون هیچ گون ـــت و ب کیفی ـــن  و  باالتری
ناخواســـته ای, بـــه اتمـــام رســـید و بـــرق دار شـــد.

ل  مســئو س   شــنا ر کا
GIS و بــرآورد بار شــرکت 
از  بــرق منطقــه ای یــزد 
نه  ما ســا ی  ز ا نــد ه ا ا ر
استعام حریم تجهیزات 
توزیــع  فــوق  انتقــال و 
ایــن شــرکت خبــر داد.

س   شنا ر کا نی  خا ر  د نا
GIS و برآورد بار  مسئول 
شرکت برق منطقه ای یزد 

گفت: در  با اعام این خبر 
راستای تحقق خدمات 
دولت الکترونیک و رعایت 
این  حقوق شهروندی، 
شرکت اقدام به مکانیزه 
نمودن سامانه پاسخگویی 
به استعام حریم تجهیزات 
انتقال و فوق توزیع در بستر 
سامانه GIS نموده است. 
وی افزود: این اقدام منجر 

به کاهش چشمگیر زمان و 
افزایش دقت پاسخگویی 

به متقاضیان می شود.
بــا  نــی  خا س  مهنــد
بیــان این کــه ارتبــاط بــا 
ســامانه مذکــور از طریــق 
وب ســایت ایــن شــرکت 
نتــی ینتر ا نی  نشــا  بــه 
 www.yrec.co.ir
امکان پذیــر اســت؛ اظهار 
ن  ضیــا متقا  : شــت ا د
می تواننــد بــا ثبــت نقطــه 
جغرافیایــی، تکمیــل فرم 
ســت  پیو  ، نیکــی و لکتر ا
ثبــت  و  مــدارک  کــردن 
کد رهگیری  درخواســت، 
کنند تا خدمات  دریافــت 
الزم بــرای ایــن اســتعام 

گیرد. انجام 

کنترل و مارشالینگ  پایان پروژه اصالح و بهینه سازی تابلو 
ترانس های شرکت برق منطقه ای یزد 

راه اندازی سامانه استعالم حریم تجهیزات انتقال و 
فوق توزیع برق منطقه ای یزد 
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فرمانــده پایگاه مقاومت بســیج اداری شــهید ســامعی شــرکت 
برق منطقه ای یزد  به مناســبت فرا رســیدن هفته دفاع مقدس 
بــه تشــریح فعالیت هــای یکســاله ایــن پایــگاه پرداخــت.
ســـیدرضا حســـینی فرمانـــده پایـــگاه مقاومـــت بســـیج اداری 
ــه  ــا تبریـــک هفتـ ــزد بـ ــه ای یـ ــرق منطقـ ــرکت بـ ــامعی شـ ــهید سـ شـ
ــت  ــده پرداخـ ــای انجام شـ ــریح فعالیت هـ ــه تشـ ــدس بـ ــاع مقـ دفـ
گفـــت: معرفـــی فرمانـــده و ایـــن پایـــگاه به عنـــوان موفق تریـــن  و 
کارمنـــدی در ســـطح ســـپاه الغدیـــر اســـتان  پایـــگاه مقاومـــت بســـیج 
کسب شـــده  یـــزد، در جشـــنواره مالـــک اشـــتر ســـال 97 از افتخـــار 

گذشـــته بـــود. در ســـال 
کمـــک نقـــدی و غیرنقـــدی بـــه  بیـــش از 93 میلیـــون ریـــال 

زلزلـــه زدگان
حســـینی پایـــگاه بســـیج اداری شـــهید ســـامعی را در حـــوزه بســـیج 
گفـــت: ازجملـــه اقدامـــات ایـــن بخـــش  ســـازندگی فعـــال برشـــمرد و 
شـــامل: تعمیـــر و بازســـازی منـــزل مســـکونی یکـــی از جانبـــازان دفـــاع 
کارمنـــدان شـــرکت  مقـــدس، اهـــدای هدایـــای نقـــدی بســـیجیان و 
کمک هـــای غیـــر نقـــدی همـــکاران ایـــن شـــرکت  بـــرق منطقـــه ای و 
کرمـــان بـــه مبلـــغ بیـــش از 93  کوهبنـــان اســـتان  بـــه زلزلـــه زدگان 

ـــرد. ک ـــه آن اشـــاره  ـــوان ب ـــه می ت ک ـــال اســـت  میلیـــون ری
وی همچنیـــن بـــه تشـــریح عملکـــرد صنـــدوق قرض الحســـنه 
ـــت  ـــو پرداخ ـــر عض ـــا 338 نف ـــال 1397 ب ـــان س ـــا پای ـــا )ع( ت ـــام رض ام
گذشـــته تســـهیات قرض الحســـنه بـــه 137  کـــرد: در ســـال  و بیـــان 
ـــاط  ـــا اقس ـــاعده ب ـــه و 351 وام مس ـــاط 24 ماه ـــا اقس ـــا ب ـــر  از اعض نف

کوتاه مـــدت پرداخـــت شـــد.
کانـــون بســـیج مهندســـین و متخصصیـــن در بـــرق  تشـــکیل 

منطقه ای یزد
مســـئول شـــورای هماهنگـــی بســـیج صنعـــت آب و بـــرق اســـتان، 
میزبانـــی از دومیـــن همایـــش بســـیج دانش بنیـــان شـــرکت های 
کانـــون بســـیج مهندســـین و  تابعـــه شـــرکت توانیـــر، تشـــکیل 
متخصصیـــن پایـــگاه، برگـــزاری دوره آموزشـــی مجـــازی ارتقـــای 
ـــارت عاشـــورا و حلقـــه صالحیـــن  ـــزاری زی کیفـــی زندگـــی، برگ ســـطح 
کارمنـــدی و  در مکان هـــای عمومـــی و همایـــش روز بســـیج 
کوهنـــوردان وزارت نیـــرو را از اهـــم فعالیت هـــای  صعـــود سراســـری 

انجام شـــده توســـط ایـــن پایـــگاه برشـــمرد.
تعـــداد 22 جلســـه قرائـــت زیـــارت عاشـــورا و حلقـــه طیبـــه صالحیـــن 
ـــرق منطقـــه ای  در منـــزل همـــکاران شـــاغل و بازنشســـته شـــرکت ب
ــران  ــه هیئـــت منتظـ ــار و 12 جلسـ ــه یک بـ ــورت دو هفتـ ــزد به صـ یـ

موعـــود به صـــورت ماهیانـــه برگزارشـــده اســـت.
حســـینی همچنیـــن از برگـــزاری جلســـه های حلقـــه طیبـــه صالحین 
به صـــورت خـــاص بـــا حضـــور اعضـــای شـــورای پایـــگاه و جلســـات 
منظـــم ایـــن شـــورا بـــرای ایجـــاد هماهنگـــی در انجـــام فعالیت هـــا 
گـــزارش فعالیت هـــای انجام شـــده به صـــورت ماهیانـــه  و ارائـــه 
ــای  ــان پایگاه هـ ــی فرماندهـ ــورای هماهنگـ ــه شـ ــزاری جلسـ و برگـ
بســـیج صنعـــت آب و بـــرق اســـتان یـــزد بـــرای ایجـــاد هماهنگـــی در 
انجـــام فعالیت هـــای مشـــترک و انســـجام بیشـــتر بیـــن پایگاه هـــا، 

خبـــر داد.
برگـــزاری جلســـات مدیریـــت مصـــرف توســـط پایـــگاه شـــهید 

معی ســـا
ایـــن مقـــام مســـئول بســـیج صنعـــت آب و بـــرق اســـتان در بخـــش 
گـــزارش خـــود، حضـــور فرمانـــده، اعضـــای شـــورا و  دیگـــری از 

بســـیجیان پایـــگاه مقاومـــت بســـیج اداری شـــهید ســـامعی در 
همایش هـــا و جلســـات حـــوزه بســـیج اداری به صـــورت ماهانـــه و 
گردهمایی هـــا  شـــرکت بســـیجیان ایـــن پایـــگاه در راهپیمایی هـــا و 
و برپایـــی ایســـتگاه صلواتـــی در راهپیمایـــی 22 بهمـــن هـــر ســـال را 

کـــرد. ــر برنامه هـــای ایـــن پایـــگاه عنـــوان  از دیگـ
ر  د ی  ر ا د ا عـــز یـــا  جشـــن  ی  ســـم ها ا مر ی  ر ا گـــز بر حســـینی 
ــگاه عکـــس بـــه  ــزاری نمایشـ مناســـبت های ملـــی و مذهبـــی، برگـ
کارگاه هـــای  مناســـبت ســـالروز ســـوم خـــرداد، هفتـــه دفـــاع مقـــدس، 
ــول  ــد در طـ ــرآن مجیـ ــی قـ ــزء خوانـ ــه جـ ــزاری جلسـ ــی، برگـ آموزشـ
مـــاه مبـــارک رمضـــان و مراســـم عـــزاداری دهـــه اول محـــرم، برپایـــی 
کتـــاب و برگـــزاری  کتـــاب در هفتـــه دولـــت و هفتـــه  نمایشـــگاه 
جلســـات مدیریـــت مصـــرف را از فعالیت هـــای فرهنگـــی اجتماعـــی 

ــگاه برشـــمرد. ایـــن پایـ
ــان  ــه اردوی راهیـ ــرکت بـ ــیجیان شـ ــر از بسـ ــزام بیـــش از 90 نفـ اعـ

جنـــوب و غـــرب
وی در ادامـــه اعـــزام بیـــش از 90 نفـــر از بســـیجیان شـــرکت بـــه اردوی 
گردشـــگری  راهیـــان جنـــوب و غـــرب را از برنامه هـــای اردویـــی و 
ـــت  گلگش ـــز 2 اردوی  ـــش نی ـــن بخ ـــت: در ای گف ـــت و  ـــالیانه دانس س
کویـــری و اردوی ســـعیدآباد ویـــژه همـــکاران  خانوادگـــی در منطقـــه 

از دیگـــر برنامه هـــا بـــوده اســـت.
مســـئول شـــورای هماهنگـــی بســـیج صنعـــت آب و بـــرق اســـتان، 
دیـــدار مدیرعامـــل بـــا خانواده هـــای شـــهدا و غبارروبـــی قبـــور مطهـــر 
شـــهدا در مناســـبت های ملـــی را از برنامه هـــای امـــور ایثارگـــران 
ـــواده  کـــرد: برگـــزاری مراســـم تجلیـــل از خان پایـــگاه اعـــام و تصریـــح 
ــهید  ــالن شـ ــتان در سـ شـــهدا و ایثارگـــران صنعـــت آب و بـــرق اسـ
عباســـپور شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد، از برنامه هـــای شـــاخص 

گذشـــته اســـت. ایـــن بخـــش در ســـال 
حســـینی برگـــزاری مســـابقات ورزشـــی در ایـــام هفتـــه دفـــاع مقـــدس، 
ــور  ــای امـ ــت را از برنامه هـ ــه دولـ ــاب و هفتـ ــروزی انقـ ــالگرد پیـ سـ
گفـــت: برگـــزاری برنامـــه صعـــود  تربیت بدنـــی پایـــگاه برشـــمرد و 
ــهید  ــگاه شـ ــوردی پایـ کوهنـ ــروه  گـ ــط  ــتان توسـ ــات اسـ ــه ارتفاعـ بـ
ســـامعی بـــرای حفـــظ شـــادابی و ایجـــاد صمیمیـــت بیـــن همـــکاران 

به صـــورت هفتگـــی انجـــام می شـــود.
گروه هـــای تعالـــی، همایـــش عفـــاف و  وی در پایـــان شـــرکت در 
کســـب مقام هـــای ورزشـــی توســـط خواهـــران بســـیجی،  حجـــاب و 
ـــرق را فعالیت هـــای  ـــا صنعـــت آب و ب ـــزاری همایـــش مشـــترک ب برگ

امـــور بانـــوان برشـــمرد.
شـــایان ذکر اســـت، پایـــگاه مقاومـــت بســـیج اداری شـــهید ســـامعی 
بـــا 281 عضـــو و 71 عضـــو فعـــال، چنـــد ســـال متوالـــی به عنـــوان 

برتریـــن پایـــگاه بســـیج معرفی شـــده اســـت.

تشریح فعالیت های یکساله پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی در هفته دفاع مقدس

گرامی: همکاران 
گلزارفر، محمدرضا نعیمی، داود غامی، سیدمحمدعلی ساثی، رضا سامعی، علی سامعی،  آقایان: آرمان 

ع سروی، محمدحسین توکلی اسماعیل مهدی نژاد، غامرضا زار
 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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گرامی: همکاران 
ش

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

برایتان  آرزو مندیم

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
یزد در نشســت صمیمی بــا مدیرکل 
صــدا و ســیمای اســتان در مــورد 
مباحــث صرفه جویــی و مدیریــت 
مصــرف، بحــث و تبادل نظــر کردند.

حســن  محمد نشســت  یــن  ا ر  د
صباغــزادگان مدیرعامل شــرکت برق 
منطقــه ای یــزد اظهــار داشــت: اوج 
مصــرف برق کشــور در بــازه زمانی اول 
تیرمــاه تــا نیمه هــای مردادمــاه روی 
می دهد؛ لزوم رعایت مدیریت مصرف 
و عزم جدی برای کاهش مصرف برق 

بیش ازپیش احساس می شود.
وی افــزود: بحــث تولید و مصرف برق 
در سطح ملی شکل می گیرد؛ چنانکه 
تولید استان یزد نیز به شبکه سراسری 
داده می شود و مصرف انرژی و میزان 
مورد نیاز را از شبکه دریافت می کنیم.
مهنــدس صباغــزادگان بــا اشــاره بــه 
رشــد 3 تــا 4 درصــدی رشــد مصــرف در 
کثــر مصــرف اســتان یــزد را  کشــور، حدا
کنون 1668 مگاوات بیان و تصریح  تا

کــرد: بــر اســاس ابــاغ مدیریــت شــبکه 
ایــران، ســهم شــرکت بــرق منطقــه ای 
و توزیــع نیــروی توزیــع اســتان بــرای 
کاهــش مصــرف روزانــه 400 مــگاوات 

اســت.
وی بــا بیان این که مســئوالن اســتان 
بــر ایجــاد صنایــع و معــادن جدیــد در 
راســتای ایجــاد اشــتغال در اســتان 
کیــد دارنــد؛ ابــراز داشــت: بــا فراهم  تا
شــدن زیرساخت مناســب و پایداری 
شــبکه، شــرایط مناســبی بــرای رونق 
تولیــد در ســال جــاری ایجــاد شــده 

است.
جلســـات  گـــزاری  بر صباغـــزادگان 
متعـــدد بـــا مدیـــران عامـــل صنایـــع 
گذشـــته  بـــزرگ در طـــی هفته هـــای 
را، همســـو و در راســـتای برنامه هـــای 
مدیریـــت مصـــرف بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
گفـــت: بـــا برنامه ریزی هـــای  دانســـت و 
کـــه از  مناســـب و همـــکاری خوبـــی 
جانـــب ایـــن صنایـــع از ابتـــدای ســـال 
ــبختانه  ــه اســـت؛ خوشـ گرفتـ ــورت  صـ

پایـــداری بســـیار خوبـــی در شـــبکه 
بـــرق اســـتان بـــه وجـــود آمـــده و اعمـــال 
مدیریـــت مصـــرف و برنامـــه ذخیـــره 
عملیاتـــی طبـــق برنامـــه انجـــام شـــده 

در اســـتان اجـــرا می شـــود.
کنــون تمام  وی بــا اشــاره بــه این کــه ا
زندگــی مــردم وابســته بــه بــرق شــده 
است؛ از مدیرکل صداوسیمای استان 

خواســت تــا با توجه بــه اثرگذاری این 
رسانه ملی، برای روزهای باقی مانده 
از پیــک مصرف تابســتان یــزد؛ تولید 
برنامه هــای رســانه ملــی در راســتای 
آمــوزش، همگرایــی و فرهنگ ســازی 
مدیریــت مصــرف بــا قــوت بیشــتری 

ادامه یابد.
احمــد  همچنیــن  ر  دیــدا یــن  ا در 

پهلوانیــان مدیــرکل صــدا و ســیمای 
یــت  ضا ر ز  ا بــر ا ضمــن  د  یــز کــز  مر
اســتان،  بــرق  صنعــت  عملکــرد  از 
بــرای همــکاری در زمینــه ی تولیــد 
ع  موضــو بــا  آموزشــی  برنامه هــای 
مدیریــت مصــرف و صرفه جویــی بــرق 
و انــرژی در صــدا و ســیمای یــزد اعــام 

کــرد. آمادگــی 

کرد:  مدیرعامل برق منطقه ای یزد در نشست صمیمی با مدیرکل صداوسیمای استان عنوان 

نقش اثرگذار رسانه ملی در آموزش مدیریت مصرف برای عبور از پیک بار تابستان

در نشســتی بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان 
و جمعــی از مدیــران شــرکت بــرق منطقــه ای 
یــزد، علی محمــد فتح آبــادی معــاون جدیــد 
. شــد فــی  معر کت  شــر یــن  ا ی  ر ا د ه بــر بهر

در ایــن نشســت محمدحســن صباغــزادگان 
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد ضمن 
قدردانــی از تاش های مهندس محمدحســین 
میرحسینی در معاونت بهره برداری این شرکت، 

وی را یکی ذخیره های صنعت برق دانست.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بحث جانشین 
پــروری در ســازمان، افــزود: خوشــبختانه در 
معاونــت بهره بــرداری نیروهایــی تربیت شــدند 
کــه بــرای جایگزینی در انتصابــات جدید، از بین 

کرده ایم. بهترین ها انتخاب 
مهندس صباغزادگان با بیان اینکه برای پیشبرد 
کثر  اهــداف ســازمان الزم اســت مدیــران از حدا
کرد:  کننــد، خاطرنشــان  پتانســیل ها اســتفاده 
در معاونــت بهره بــرداری با ظرفیت ایجادشــده 

آمادگــی بــرای معرفــی افــراد بــرای پذیــرش 
مسئولیت هایی باالتر وجود دارد.

وی معــاون جدیــد بهره بــرداری را فردی توانمند 
کاملی  کرده و اشراف  که مراحل مدیریتی را طی 
بــر وظایــف ایــن معاونــت دارد معرفــی و توصیــه 
کنــون بــه فکــر جانشــین پــروری  کــرد: از هم ا
باشــید و از حضــور نیروهــای متعهــد و متخصــص 
کثر اســتفاده را داشــته  معاونت بهره برداری حدا

باشــید.

در ادامــه ایــن نشســت علی محمــد فتح آبــادی 
معاون جدید بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
یــزد حــوزه بهره بــرداری را به عنوان نــوک پیکان 
گفــت:  کــرد و  خدمــت در ایــن شــرکت توصیــف 
اهمیــت کار معاونــت بهره بــرداری چنان اســت 
کــه همــکاران ما درگیر کار 24 ســاعته هســتند و 

هیچ موقع و در هیچ شرایطی تعطیلی ندارند.
مهندس فتح آبادی ارتقای حوزه ایمنی و نظم و 
انضباط ســازمانی در معاونت بهره برداری برای 

جلوگیری از بروز خطا را ضروری برشمرد.
ارتقــاء ســاختار شــغلی معاونــت بهره بــرداری و 
گــردش شــغلی، تعییــن وظیفه سیاســت گذاری 
برای دفتر فنی انتقال به عنوان بزرگترین بازوی 
فنــی در معاونــت بهره بــرداری، ایجــاد ســاختار 
مناســب برای دیســپاچینگ منطقــه ، بازنگری 
ســاختار دفاتــر فنــی تولیــد و بــازار بــرق، تقویــت 
حوزه مالی و پشتیبانی و ارائه برخی خدمات به 
کارکنــان معاونــت بهره بــرداری، از دیگر مواردی 
بــود کــه معــاون جدیــد بهره برداری بــه بیان آن 

پرداخت.
در این نشست دیگر معاونان و مدیران به بیان 
دیدگاه هــای خود در حوزه معاونت بهره برداری 

پرداختند.

برگزاری نشست تودیع و معارفه معاون بهره برداری برق منطقه ای یزد
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کارگروه تدوین دستورالعمل های مرتبط با سیستم DC در برق 
منطقه ای یزد تشکیل جلسه داد 

جلســه کارگــروه تدویــن دســتورالعمل های 
ر  حضــو بــا   D C سیســتم  بــا  تبــط  مر
نیــر  ا تو کت  شــر ن  ســا شنا ر کا و  ن  ا یــر مد
ر  د ر  کشــو ی  منطقــه ا ق  بــر کت  ۴شــر و 
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد برگــزار شــد.
کردستانی مدیر دفتر  در ابتدای جلسه احمد 
فنــی انتقــال معاونت بهره  برداری شــرکت برق 
منطقــه ای یزد، به نقــش و اهمیت باتری ها و 
سیستم DC در پایداری پست ها اشاره کرد و از 
پیگیری ها و هماهنگی های دفتر فنی و نظارت 
شــبکه انتقال، برای تدوین دستورالعمل ها و 
تشکیل کارگروه ها و تبادل اطاعات و تجربیات 
بین شرکت های برق منطقه ای قدردانی کرد.
نماینــده  حســینی  ســیدعباس  همچنیــن 
معاونــت بهره بــرداری شــرکت بــرق منطقه ای 
کارگروه، خاصه ای از وضعیت  یزد و عضو این 
AC/DC و فرآینــد تســت، ســرویس  سیســتم 
و نگهــداری ایــن سیســتم در شــرکت بــرق 

منطقه ای یزد را ارائه نمود.
تجهیــزات  شناســنامه ی  تکمیــل  و  تهیــه 
سیســتم AC/DC و نوآوری هــا در ایــن بخــش 
کامپوزیتی،  نظیر: اســتفاده از پایه باتری های 
جابجایــی و تغییــر سیســتم DC بــدون قطــع 

 Make Before با استفاده از کلیدهای  DCباسبار
Breaker  از دیگر مواردی بود که در این نشست 

ح شد. مطر
همچنین در این جلسه، نماینده شرکت توانیر 
کارگــروه، خاصــه ای از رونــد برگــزاری  و دبیــر 
جلسات کارگروه تدوین دستورالعمل سیستم 
کارگــروه بــه لحــاظ  DC و علــت تشــکیل ایــن 

کرد. حوادث اتفاق افتاده در شبکه را بیان 
کارگــروه و  در پایــان ایــن نشســت اعضــای 
شــرکت های تعمیراتــی از اســتان های: یــزد، 
کرمــان و ســمنان بــا حضــور در  اصفهــان، 
کیلوولــت مدرس و دانشــگاه؛  پســت های 63 
تست امپدانس، تست ظرفیت و تست دشارژ 
تحت بار پست باتری های سرب اسیدی )تر و 
گرفت و با توجه به بررسی نتایج  سیلد( انجام 
گرفته، مــوارد باقیمانده از  تســت های صورت 

دستورالعمل سیستم DC تکمیل شد.

  معـرفـی كتـاب

عنوان:�قانون�پنج�ثانیه�ای���

نویسنده:�مل�رابینز���

مترجم�:�رضا�اسکندری�آذر���

ناشر:�مرو���

تجدیدچاپ:����2

تاریخ:����1397-1398

ــردی  ــز ف ــل رابین ــم م ــاب: خان کت ــاره  درب
کــردن قانــون 5  ح  کــه بــا مطــر هســت 
ثانیــه در دنیــا خیلــی معروف شــد. قانون 
5 ثانیــه مــی  توانــد در هــر لحظــه از زندگــی 
روزمــره و در مواجهــه بــا دشــواری، عــدم 
ــر واقــع شــود. ایــن  ــرس موث قطعیــت و ت
قانــون ممکــن اســت در بهبــود وضعیــت 
ســامت، افزایــش بهــره وری و مقابلــه بــا 
تاخیــرکاری کمــک کنــد. داســتان کتــاب 
قانــون 5 ثانیــه خیلــی جالــب اســت و در 
کشــف  مــورد اینکــه ایــن قانــون چطــور 

شــد هــم صحبــت می شــود.

گرامی:  همکاران 
جــی فهر حســینی  ضــا  علیر  ، ی عســکر  محتبــی 

حمیــد  نــوری،  محمدرضــا  ابوالحســنی،  محمــد   
هرنــدی، محمدرضا حق جو، قاســم حاتمی، محمود 
وســتایی کرمــی، محمــود طاهــری زاده، حســن ر  ا

کی محسن محرومیه، محمدعلی خا
حسین دهقان دهنوی

پیام مدیریت مصرف :
 اصالح الگوی مصرف 

یعنی رهایی از 
عادتهای غلط
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پیگیری اجرای قرارداد با حضور در شرکت تولیدکننده ترانسفورماتور 
مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
یـــزد و هیئـــت همـــراه از شـــرکت آریـــا 
کردنـــد. ترانســـفو قـــدرت بازدیـــد 

گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت  بـــه 
یـــن  ا ر  د  ، د یـــز ی  ا منطقـــه  ق  بـــر
ح و توســـعه،  کـــه معـــاون طـــر ـــد  بازدی
مدیـــر امـــور تـــدارکات و قراردادهـــا 
و  ح  طـــر معاونـــت  کارشناســـان  و 
توســـعه، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت را 
همراهـــی می کردنـــد؛ ایـــن هیئـــت از 

نزدیـــک در جریـــان توانمندی هـــای 
شـــرکت آریـــا ترانســـفو قـــدرت قـــرار 
گرفـــت و از خـــط تولیـــد نیـــز بازدیـــد 

کـــرد.
پیگیــری  منظــور  بــه  بازدیــد  یــن  ا
قراردادهای خرید ترانسفورماتورهای 
کانتــر و  کیلوولــت مزرعــه  پســت 63 
کیلوولــت پســت  توســعه بخــش 63 

رستاق انجام شد.
همچنیــن در ادامه این بازدید ضمن 

کیــد بــر لزوم  اولویت تولید و تحویل  تا
ترانســفورماتورهای مذکــور، نقطــه 
نظرات شــرکت ســازنده مورد بررســی 
برنامــه زمان بنــدی  گرفــت و  قــرار 

قراردادها نیز بازنگری شد.
یــا  ر آ کت  شــر  ، ســت ا کر  ن ذ یا شــا
تولیــد  زمینــه  در  قــدرت  ترانســفو 
کمکــی  ترانســفورماتورهای قــدرت، 
زمین و توزیع، در اســتان ســمنان در 

حال فعالیت است.

در دیدار با فرماندار خاتم، مطرح شد:

افزایش پایداری شبکه برق خاتم با اجرای رینگ شبکه با شهرستان ابرکوه
در دیدار با فرماندار بافق مطرح شد:

برنامه ریزی برای بهره برداری از اولین 
نیروگاه خورشیدی بافق یزد در سال99

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای 
یــزد در هفتــه دولــت در دیــدار بــا 
فرمانــدار خاتــم، وضعیــت شــبکه 
شهرســتان  فوق توزیــع  و  ل  نتقــا ا
خاتــم را تشــریح و همــکاری موردنیاز 
. د کــر ن  بیــا ا  ر ن  آ ســعه  تو ی  ا بــر

گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت  بـــه 
بـــرق منطقـــه ای یـــزد، محمدحســـن 
صباغـــزادگان مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت، 
ـــه اقلیـــم خـــاص شهرســـتان  ـــا اشـــاره ب ب
گذشـــته  خاتـــم؛ افـــزود: در چنـــد ســـال 
چندیـــن پـــروژه بـــرای افزایـــش پایـــداری 
تـــم  خا ن  ســـتا شهر ق  بـــر شـــبکه 
کـــه ضریـــب اطمینـــان آن  انجام شـــده 

را باالبـــرده اســـت.
کـــه بـــرای  ح مهـــم دیگـــری  وی طـــر
افزایـــش پایـــداری شـــبکه در حـــال 
اجـــرا اســـت را رینـــگ نمـــودن شـــبکه 
ــرق  ــبکه بـ ــا شـ ــتان بـ ــرق ایـــن شهرسـ بـ
گفـــت:  کـــرد و  شهرســـتان ابرکـــوه بیـــان 

کنـــون بخشـــی از تجهیـــزات فـــاز اول  تا
آن خریـــداری و مناقصـــه عملیـــات 
اجرایـــی پـــروژه برگـــزار و مطالعـــات 

بخـــش دوم آغازشـــده اســـت.
تامین برق منطقـــه چاهک با نیروگاه 

خورشیدی 10 مگاواتی 
بـــا اشـــاره  صباغـــزادگان همچنیـــن 
بـــه اســـتقرار نیـــروگاه خورشـــیدی 10 
مگاواتـــی چاهـــک در ایـــن شهرســـتان، 
کـــرد: یکـــی از خصوصیـــات  تصریـــح 
کل  شـــاخص ایـــن نیـــروگاه تامیـــن بـــرق 
کثـــر  منطقـــه چاهـــک در زمـــان حدا
کـــه از ســـاعت  تولیـــد ایـــن نیـــروگاه اســـت 
10 صبـــح تـــا 16 عصـــر ادامـــه دارد و 
در ایـــن ســـاعت ها منطقـــه چاهـــک 
را از شـــبکه بـــرق سراســـری بی نیـــاز 

. می کنـــد
فرجـــام فاضلـــی فرمانـــدار شهرســـتان 
خاتـــم ضمـــن قدردانـــی از مدیریـــت 
ـــه  ـــل توج ـــه دلی ـــزد ب ـــه ای ی ـــرق منطق ب

بـــه رفـــع نیازهـــای انـــرژی الکتریکـــی 
ایـــن شهرســـتان، انـــرژی الکتریکـــی را 
یکـــی از مولفه هـــای اصلـــی توســـعه 
صنعتـــی ایـــن شهرســـتان برشـــمرد 
و افـــزود: در حـــال حاضـــر، انـــرژی 
د  جـــو مو ی  شـــبکه ها یکـــی  لکتر ا
ن  ســـتا شهر یـــن  ا ز  نیـــا ی  بگـــو ا جو
اســـت  کوچـــک  صنایـــع  توســـعه  و 
ولـــی بـــرای احـــداث صنایـــع بزرگ تـــر 
نیازمنـــد انـــرژی بیشـــتری هســـتیم 
ح  طـــر اجـــرای  بـــا  یـــم  ر امیدوا کـــه 
رینـــگ نمـــودن شـــبکه بـــرق، بـــه ایـــن 

دســـت یابیم. یرســـاخت  ز
ز  ا یـــت  ضا ر ن  بیـــا ضمـــن  ی  و
ی  شـــید ر خو ه  گا و نیـــر ی  ز ا نـــد ه ا ا ر
چاهـــک و پیگیـــری احـــداث نیـــروگاه 
10 مگاواتـــی دیگـــر، ابـــراز امیـــدواری 
کـــه  کـــرد بـــرای دو نیـــروگاه دیگـــری 
مجـــوز آن صادرشـــده اســـت پیگیـــری 

الزم انجـــام شـــود.

ن  ســتا شهر ر  ا نــد ما فر
بافــق بــرای احــداث اولیــن 
بافــق  خورشــیدی  وگاه  نیــر
بــا مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقــه ای یــزد در محــل ایــن 
کــرد. گفتگــو  شــرکت دیــدار و 
عمومــی  بــط  وا ر گــزارش  بــه 
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد، 
محمــد زاده رحمانــی فرمانــدار 
بافــق بــا اشــاره بــه اقلیم بســیار 
فــق  با ن  ســتا شهر ســب  منا
و وجــود عرصه هــای مناســب 
طبیعــی بــرای احــداث نیــروگاه 
خورشــیدی، خواســتار تســریع 
در احــداث نیروگاه خورشــیدی 

در این شهرستان شد.
ن  گا د ا غــز صبا حســن  محمد
ق  بــر کت  شــر مــل  عا یر مد
منطقــه ای یــزد ضمــن اشــاره 
یجادشــده  ا یندهــای  فرآ بــه 

ر  د یع  تســر و  تســهیل  ی  ا بــر
ســرمایه گذاری در نیروگاه هــای 
خورشــیدی اســتان، توســعه 
ی  شــید ر خو ی  ه هــا گا و نیر
بافــق  به ویــژه در شهرســتان 
را از اولویت هــای ایــن شــرکت 

برشمرد.
شهرســتان بافق بــا برخورداری 
از معــادن غنــی ســنگ آهن، 
ســرب، روی و فســفات یکــی 
کشــور  از قطب هــای معدنــی 

محسوب می شود.
ی  شیــــــــد ر خو ه  گا و نیــــــــــــــــر
یـــن  ا ه  ی شـــد یز مه ر نا بر
 10 بـــا ظرفیـــت  شهرســـتان، 
کوشـــک  مـــگاوات در منطقـــه 
میـــد  ا و  بـــد  می یا ر  ا ســـتقر ا
یـــزی در  اســـت طبـــق برنامه ر
ی  ر ا د ه بـــر بهر بـــه   9 9 ل  ســـا

. ســـد بر
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در  دیدار با فرماندار مهریز مطرح شد:

افزایش پایداری شبکه های مهریز با رینگ نمودن پست های فوق توزیع

مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
ر  ا یـــد د یـــز  مهر ن  ســـتا شهر ر  ا نـــد ما فر بـــا 
ی  شـــبکه ها ســـعه  تو ی  مه هـــا نا بر و 
. د کـــر یح  تشـــر ا  ر ن  ســـتا شهر یـــن  ا ق  بـــر

بـــرق  بـــط عمومـــی شـــرکت  وا ر گـــزارش  بـــه 
منطقـــه ای یـــزد، محمدحســـن صباغـــزادگان 
ر  د ر  حضـــو بـــا  کت  شـــر یـــن  ا مـــل  عا یر مد

فرمانـــداری شهرســـتان مهریـــز، صنعتـــی بـــودن 
ــع را از  ــط صنایـ ــد توسـ ــش تولیـ ــتان و افزایـ اسـ
ــتان  ــرق در اسـ ــرف بـ ــد مصـ ــی رشـ ــل اصلـ دالیـ
ی  شـــبکه ها فعلـــی  ضعیـــت  و و  د  شـــمر بر
ســـب  منا ا  ر ن  ســـتا شهر یـــن  ا یـــع  ز ق تو فو

کـــرد. ارزیابـــی 
شهرســـتان مهریـــز دارای 3 پســـت فوق توزیـــع 

ــا  ــی از آن هـ ــه یکـ کـ ــوده  کیلوولـــت بـ ــه 20  63 بـ
به صـــورت اختصاصـــی احداث شـــده اســـت. 
ی  ها ر تو ما ر نســـفو ا تر فیـــت  ظر ع  مجمـــو
فوق توزیـــع در ایـــن شهرســـتان، 140 مـــگاوات 

آمپـــر می باشـــد.
ــزادگان پروژه هـــای احـــداث  مهنـــدس صباغـ
کیلوولـــت مهـــرگان  پســـت انتقـــال 400 بـــه 63 

کیلوولـــت   20 بـــه   63 یـــع  و پســـت فوق توز
ل  حـــا ر  د صلـــی  ا ی  ه هـــا ژ و پر ز  ا ا  ر د  یز َســـر
د  کـــر ن  بیـــا ن  ســـتا شهر یـــن  ا ر  د ِث  ا حـــد ا
پســـت  بـــودن  ر  ولویـــت دا ا بیـــان  و ضمـــن 
ــداث  ــات احـ ــه عملیـ ــزود: مناقصـ ــریزد، افـ سـ
بـــه  طـــه  بو مر د  ا د ر ا قـــر و  م  نجـــا ا  ، ر ا یـــو د
ســـت  ا ه  غ شـــد با ا پســـت  یـــن  ا ر  نـــکا پیما
یـــن  ا احـــداث  یـــزی،  برنامه ر اســـاس  بـــر  و 
کیلوولـــت متصـــل بـــه آن  پســـت و خـــط 63 
ــرداری  ــه بهره بـ ــده بـ ــال آینـ ــه دوم سـ در نیمـ

خواهـــد رســـید.
بـــه دلیـــل  ا  ر پســـت مهـــرگان  احـــداث  وی 
رینـــگ نمـــودن شـــبکه های فوق توزیـــع ایـــن 
شهرســـتان، عامـــل موثـــری بـــرای افزایـــش 

پایـــداری شـــبکه بـــرق مهریـــز دانســـت.
در ادامـــه ایـــن دیـــدار رضـــا زارعـــزاده فرمانـــدار 
شهرســـتان مهریـــز نیـــز ضمـــن بیـــان مزیت هـــای 
نســـبی ایـــن شهرســـتان و وجـــود زمین هـــای 
مناســـب بـــرای احـــداث صنایـــع در شهرســـتان 
مهریـــز؛ خواســـتار برنامه ریـــزی و پیش بینـــی 
صنعـــت بـــرق بـــرای پاســـخگویی بـــه رشـــد بـــار 
مصرفـــی صنایـــع اســـتان شـــد و بـــر پیگیـــری 
بـــرای انجـــام تعهـــدات  فرمانـــداری مهریـــز 
بخـــش خصوصـــی در احـــداث پســـت مهـــرگان 

ــرد. کـ ــد  کیـ تا

افتخارآفرینـــی بدمینتـــون بـــازان بـــرق منطقـــه ای یـــزد در 
مســـابقات انتخابـــی وزارت نیـــرو 

در ایـــن مســـابقات در بخـــش دوبـــل ســـیدرضا حســـینی و 
علی اصغـــر مـــدرس از شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد مقـــام 
ــرکت  ــاده و محمدحســـن حامدمحمـــدی از شـ ــا سـ اول و رضـ
کردنـــد.  کســـب  بـــرق منطقـــه ای یـــزد مقـــام ســـوم مشـــترک را 
ــز  ــدی حائـ ــن حامدمحمـ ــرادی محمدحسـ ــن در انفـ همچنیـ

ــد. ــترک شـ ــوم مشـ ــه سـ رتبـ
کســـب موفقیـــت بانوان بـــرق منطقـــه ای یزد در مســـابقات 

بدمینتون اســـتانی
یـــک دوره مســـابقه بدمینتـــون، انتخابـــی تیـــم صنعـــت آب و 
بـــرق اســـتان بـــه میزبانـــی شـــرکت آب منطقـــه ای و به صـــورت 
انفـــرادی برگـــزار شـــد. در ایـــن مســـابقه؛ مهیـــن فـــردزاده و 
شـــهربانو مظفـــری از شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد حائـــز رتبـــه 

ســـوم مشـــترک شـــدند.
کســـب مقام در مســـابقات تنیس روی میز صنعت آب و برق 

ن  ستا ا
در مســابقات تنیس روی میز صنعت آب و برق اســتان، شیما 
شــیریزدی از شــرکت برق منطقه ای یزد موفق به کسب مقام 

دومــی شــد و جــواز حضور در مســابقات کشــوری را به دســت 
آورد. همچنین در مسابقات تنیس روی میز دختران همکاران 
ع، موفق  صنعت آب و برق، پریا نوردی، فرزند همکار فاطمه زار

کسب مقام دوم شد. به 
اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور 

به همت پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی شرکت، 
جمعی از کارمندان شــاغل و بازنشســته این شــرکت به همراه 
کاروان راهیــان نــور، از مناطــق  خانواده هایشــان در قالــب 

کشور بازدید نمودند. عملیاتی غرب 

کوهپیمایـــی کارکنـــان بـــرق منطقـــه ای یـــزد بـــه ارتفاعـــات 
شـــیرکوه در هفتـــه دولـــت 

به مناســبت هفته دولت، برنامه کوهپیمایی کارکنان شرکت 
برق منطقه ای یزد به ارتفاعات شیرکوه انجام شد.

مقام آوری بانوی همکار در مسابقات دارت استانی 
در این مســابقات زینب حســن زاده از شــرکت برق منطقه ای 
کــرد و موفــق بــه راه یابــی بــه مرحلــه  یــزد مقــام دوم را کســب 

کشوری شد.
ح بســـیج ملـــی کنتـــرل فشـــارخون بـــاال ویـــژه  اجـــرای طـــر

کارکنـــان شـــرکت
ح کنترل و اندازه گیری فشارخون باال ویژه کارکنان ستادی  طر

و معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد اجرا شد.
برگـــزاری جلســـه زیـــارت عاشـــورا و حلقـــه صالحیـــن در 

باغ مـــوزه دفـــاع مقـــدس یـــزد و پـــارک بـــزرگ شـــهر
به همت پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه ای یزد و به 
 منظــور اجــرای برنامه هــای تربیتی فرهنگــی و ترویج فرهنگ 
اســامی، زیارت عاشــورا با حضور همکاران و خانواده هایشان 
در باغ مــوزه دفــاع مقدس یزد و همچنین در پارک بزرگ شــهر 

برگزار شد.

اخبار کوتاه شرکت 
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انتصابها

گانــه از ســوی محمدحســن صباغــزادگان  طــی احــکام جدا
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، محمدحسین میرحسینی 
به پست سازمانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات، علی محمد 

فتح آبــادی بــه ســمت سرپرســتی معاونــت بهره برداری، ســید 
کبر مهرابی  مهدی هاشمی به عنوان مدیر امور کارکنان و رفاه و ا
به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار منصوب شدند.

 مدیرعامــل بــرق منطقــه ای یزد، در حکمی ضمــن قدردانی از 
خدمــات محمدمهــدی جاودانی معاون ســابق برنامه ریزی و 
تحقیقات برق منطقه ای یزد، حکم بازنشستگی وی را صادر کرد.

گانــه، الهــام حائری نیــا بــه پســت ســازمانی   در احکامــی جدا
رئیــس اداره حســابداری عمومــی و بودجه و فائزه صفدر خانی 
بــه پســت ســازمانی رئیــس اداره تــدارکات و قراردادهــای خــط 

منصوب شدند.

طی حکمی از سوی محمدحسن متولی زاده مدیرعامل و 
رئیس کمیسیون راهبری توسعه مدیریت شرکت توانیر، عضویت 
محمدمهدی آرائی پور معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای 

یزد در کمیته سرمایه انسانی شرکت توانیر تمدید شد.

طی حکمی از سوی داود طارمی فرمانده مرکز مقاومت بسیج 
وزارت نیرو، ســیدرضا حســینی فرمانده پایگاه مقاومت بســیج 
شــهید ســامعی شــرکت برق منطقه ای یزد، به عنوان مســئول 

شورای هماهنگی بسیج صنعت آب و برق استان یزد به مدت 
یک سال منصوب شد.

از ســوی مصطفــی رجبی مشــهدی معــاون   طــی حکمــی 
توانیــر، مصطفــی  اقتصــادی شــرکت  امــور  و  برنامه ریــزی 
ــت مصــرف  ــات مشــترکین، مدیری ــر خدم ــر دفت ــی مدی معصوم
و وصــول درآمــد شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد به عنــوان عضــو 
مشــترکین  خدمــات  جامــع  سیســتم  راهبــردی  شــورای 

شــرکت های بــرق منطقــه ای منصــوب شــد.

طی اباغی از ســوی سیدحســین سجادی معاون تحقیقات و 
منابــع انســانی شــرکت توانیر، داود محمــدی و علی معنویت از 
شــرکت برق منطقه ای یزد به عنوان ارزیاب امنیت در دو حوزه 
سیســتم های کنتــرل صنعتــی و عمومی - اداری شــرکت توانیر 

انتخاب شدند.

طــی حکمــی از ســوی میثم جعفــرزاده مدیرکل دفتــر مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، علیرضا حاجی حســینی 
دبیــر کمیتــه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل شــرکت برق 
منطقــه ای یــزد به عنــوان رئیــس شــورای هماهنگــی مدیــران 
مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل صنعت آب و برق اســتان 

یزد منصوب شد.

ضـــا  علیر ف  طـــر ز  ا حـــی  لو ی  ا هـــد ا بـــا   
ـــده حـــوزه بســـیج شـــرکت  احمدیـــزدی فرمان
ه  نـــد ما فر حســـینی  ضا  ر ســـید ز  ا نیـــر  ا تو
پایـــگاه بســـیج شـــهید ســـامعی شـــرکت بـــرق 
منطقـــه ای یـــزد بـــرای  تـــاش و اقدامـــات 
موثـــر در راســـتای اجرایـــی شـــدن اهـــداف و 
کســـب  ماموریت هـــای محولـــه در بســـیج و 
رتبـــه برتـــر ایـــن پایـــگاه در ســـال 97 تجلیـــل 

کـــرد.

 صدیقـــه ببـــران مدیـــرکل دفتـــر روابـــط عمومـــی 
و اطاع رســـانی وزارت نیـــرو طـــی نامـــه ای 

از محمدحســـن صباغـــزادگان مدیرعامـــل 
مجیـــد  و  یـــزد  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت 
ــی  ــر روابـــط عمومـ ــر دفتـ ــی مدیـ دهقان بنادکـ
ایـــن شـــرکت بـــرای هماهنگی هـــای انجـــام 
شـــده و انعـــکاس بســـیار مطلـــوب اخبـــار 
گـــزارش ســـفر وزیـــر نیـــرو بـــه اســـتان یـــزد  و 

کـــرد. قدردانـــی 

طـــی لوحـــی از ســـوی حســـین افـــراز مدیـــرکل 
دفتـــر مرکـــزی حراســـت شـــرکت توانیـــر، از 
کارشـــناس مســـئول حفاظـــت  علـــی معنویـــت 
فنـــاوری اطاعـــات حراســـت شـــرکت بـــرق 

کمیتـــه  منطقـــه ای یـــزد بـــرای تـــاش در 
ــزی  ــر مرکـ ــات دفتـ ــردی فـــن آوری اطاعـ راهبـ

حراســـت قدردانـــی شـــد.

محمدحمیــد فخرالدیــن تفتــی معــاون آمــار 
و اطاعــات ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان یــزد بــا اهــداء  لوحــی از مهــدی برزگــر 
کارشــناس آمار شــرکت بــرق منطقــه ای برای 
همکاری در تهیه و تدوین سالنامه آماری 96 

کرد. استان قدردانی 

تقدیرها

 ، م لســـا علیه ا علـــی  ت   حضـــر
ــر و  ــر زیـــادی در خصـــوص آمـ تعابیـ
ناهـــی و این کـــه چـــه خصوصیاتـــی 
بایـــد داشـــته باشـــد و بـــه چـــه 
نمایـــد، دارنـــد.  توجـــه  نکاتـــی 

مهم تریـــن خصوصیـــت آمـــر بـــه 
معـــروف و ناهـــی از منکـــر از نظـــر 
امیر المؤمنیـــن عبـــارت اســـت از:
الــف- بایــد خــودش بــه آنچــه کــه 
می گویــد، عامــل باشــد. ب- اهل 

مــدارا و ســازش نباشــد.  ج-  آمــر و 
ناهــی بایــد در ایــن راه از ســرزنش 

مامت گران نهراسد.
 http://farsi.khamenei.ir  :منبع

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام 
علی)ع( - شرط و خصوصیات آمر و ناهی
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برگزاری نشست انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق یزد با حضور مشاور وزیر نیرو

 تجلیل از بازنشستگان 
امور انتقال نیروی معاونت بهره برداری

استقبال کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد از اهدای خون به نیازمندان

نشســت انسجام بخشــی مدیــران 
صنعــت آب و بــرق اســتان یــزد، بــا 
حضــور مشــاور وزیــر نیــرو در امــور 
. شــد ر  ا گــز بر ه  د ا نــو خا و  ن  نــا ز

مولــود شــیوا مشــاور وزیر نیــرو در امور 
زنــان و خانــواده در ایــن جلســه بــه 
تشــریح برنامه هــای پنج گانــه وزارت 
نیــرو در امــور زنان و خانواده پرداخت 
و افزود: شناسایی بانوان متخصص، 
توانمنــد و مســئولیت پذیر، فراهــم 
آوردن زمینه الزم برای ارتقاء ســطوح 
و  یــزی  برنامه ر علمــی،  و  مهارتــی 
گفتگوی  اجــرای برنامه های توســعه 
اجتماعــی بــا اقشــار مختلــف بانوان، 
توســعه تعامــل مؤثــر وزارت نیــرو و 
شــرکت های زیرمجموعه با ســمن ها 
و برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای 
تحکیــم بنیــان خانــواده، پنــج محــور 

اصلی این برنامه ها است.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در رویکـــرد 
فعلـــی امـــور زنـــان و خانـــواده، تنهـــا 

اجـــرای برنامـــه بـــرای مناســـبت های 
مرتبـــط مدنظـــر نیســـت و ارزش آفرینـــی 
در راســـتای فعالیت هـــای وزارت نیـــرو 

ســـرلوحه تدویـــن برنامه هـــا اســـت، 
خواســـتار تـــداوم حمایـــت مدیـــران 
صنعـــت آب و بـــرق اســـتان یـــزد از 

فعالیت هـــای امـــور زنـــان و خانـــواده 
ــد. شـ

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
نیز در این نشست ضمن ارائه آماری از 
وضعیت بانوان در شرکت، بانوان این 
شرکت را پرکار، توانمند و دقیق خواند 
و پیشــنهادهایی بــرای بهبود اجرای 

کرد. فعالیت های امور بانوان ارائه 
ــن و  ــی از قوانیـ ــه برخـ ــاره بـ وی بـــا اشـ
مقـــررات کـــه محدودیت هایـــی را بـــرای 
ارتقـــاء بانـــوان بـــه وجـــود مـــی آورد، 
ــن  ــل ایـ ــرای تعدیـ ــتار تـــاش بـ خواسـ

قوانیـــن شـــد.
شـــایان ذکر اســـت، مشـــاور وزیـــر نیـــرو 
در امـــور زنـــان و خانـــواده بـــه مناســـبت 
همایـــش رد پـــای آب و رونمایـــی از 
ح بانـــوی آب بـــه یـــزد ســـفرکرده  طـــر

اســـت.

ر  حضـــو بـــا  نشســـتی  ر  د
کارکنـــان  برخـــی از مدیـــران و 
معاونـــت بهره بـــرداری، پنـــج 
کارکنـــان امـــور انتقـــال  نفـــر از 
کـــه در پایـــان ســـال 97  نیـــرو 
؛  نـــد د بو ه  شـــد نشســـته  ز با

گرفتنـــد. مـــورد تجلیـــل قـــرار 
ـــا  ـــازد: غامرض ـــان می س خاطرنش
ــت  ــن پسـ ــا آخریـ ــی  بـ ــر بافقـ رنجبـ
مراقبـــت  اســـتادکار  ســـازمانی 
پســـت و ماشـــااهلل دارات، حســـین 
رضایی اصـــل، رمضـــان میرجلیلی 

و حســـین رفیعـــی دهنـــوی بـــا 
آخریـــن پســـت ســـازمانی اپراتـــور، 
کارکنـــان امـــور انتقـــال نیـــرو  از 
ـــال 1397  ـــان س ـــه در پای ک ـــد  بودن
نائـــل  بازنشســـتگی  به افتخـــار 

شـــدند.

 اهدای خون در شرکت برق منطقه ای 
یــزد امســال هــم ماننــد ســال های 
گذشــته بــا اســتقبال کارکنــان مواجه 
کارکنان ســتادی  شــد و طی یک روز، 
و معاونــت بهره بــرداری، بــا اهــدای 
خــون خــود به بیمــاران و نیازمندان، 
در این امر خیر و خداپسندانه شرکت 

نمودند. 
این برنامه با توجه به اعام نیاز فوری 
ســازمان انتقال خون استان یزد و به 
همت دفتر روابط عمومی این شرکت 

برگزار شد.
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کسازی حریم سه خط فوق توزیع در استان یزد توسط برق منطقه ای یزد پا

نیروگاه های خورشیدی موفق ترین زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در استان یزد

بــا پیگیــری دفتــر حقوقــی شــرکت 
ک ســازی  بــرق منطقــه ای یــزد، پا
یــع  ز ق تو فو خــط  ســه  یــم  حر
. شــد م  نجــا ا د  یــز ن  ســتا ا ر  د

گـــزارش دفتـــر روابـــط عمومـــی،  بـــه 
ه  د ا یـــه ز ر حید لحســـن  ا بو ا سید
مدیـــر دفتـــر حقوقـــی و رســـیدگی بـــه 
شـــکایات شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
بـــط  بـــا دفتـــر روا گفتگـــو  یـــزد، در 
عمومـــی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: 
در اجـــرای مـــاده 9 الیحـــه قانونـــی 
رفـــع تجـــاوز از تأسیســـات آب و بـــرق 
کشـــور و در ادامـــه آزادســـازی حریـــم 
خطـــوط بـــرق در سراســـر اســـتان، 
رفـــع تجـــاوز از حریـــم خطـــوط 63 
کیلوولـــت یـــزد یـــک - دروازه قـــرآن 

 230 غـــرب و خـــط  یـــک-  یـــزد  و 
کیلوولـــت ســـورمق - ســـرمد انجـــام 

گرفـــت.
گفـــت: اجـــرای ایـــن حکـــم بـــا اخـــذ  وی 

دســـتور از دادســـتان یـــزد و هماهنگـــی 
بـــا نماینـــده دادســـتان و بـــا فراهـــم 

نمـــودن امکانـــات الزم، بـــا تخریـــب 
دیوارکشـــی انجام شـــده در حریـــم 

ــت. گرفـ ــام  ــط انجـ ــی خـ قانونـ
شـــد  ر ا س  شـــنا ر کا یخ  مشـــا ا  هـــر ز
ـــز تصریـــح  ـــم خطـــوط نی حقوقـــی حری
اســـاس  بـــر  کـــرد: حریـــم خطـــوط 
و  ط  خطـــو یـــم  حر مـــه  یب نا تصو
مصـــوب هیئـــت دولـــت، در خطـــوط 
کیلوولـــت بـــه میـــزان 8 متـــر و در   63
کیلوولـــت بـــه میـــزان  خطـــوط 230 
کنـــاری در دو طـــرف  9 متـــر از فـــاز 
خـــط محاســـبه می شـــود و رعایـــت 
حریـــم تعیین شـــده، طبـــق قانـــون 
ز  ا جلوگیـــری  و  یمنـــی  ا به منظـــور 
لزامـــی  ا خســـارات جانـــی و مالـــی 

اســـت.

در نشســتی بــا حضــور نماینــدگان مــردم 
اســتان یــزد در مجلــس شــورای اســامی، 
معــاون وزیــر اقتصــاد، اســتاندار، برخــی 
مسئوالن دستگاه های اجرایی و نمایندگان 
بخــش خصوصــی اســتان یــزد مســائل، 
مشــکات و ظرفیت هــای ســرمایه گذاری 
اســتان موردبحــث و تبادل نظر قرار گرفت.
بــه دعــوت مجمــع  کــه  ایــن نشســت  در 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی 
کمــال دهقانــی رئیــس ایــن  تشــکیل شــد؛ 
مجمع هدف از تشکیل این جلسه را بررسی 
مسائل و مشکات سرمایه گذاری در استان، 
در راســتای تحقق شعار ســال »رونق تولید« 

کرد. بیان 
مــل  عا یر مد ن  گا د ا غــز صبا حســن  محمد
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد، محورهــای 
ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق اســتان را 
شــامل احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی 
فتوولتاییــک، احــداث نیروگاه هــای تولیــد 
هم زمــان بــرق و حــرارت )CHP( و همچنیــن 
سرمایه گذاری در خطوط و پست های انتقال 
بــرق توســط بخــش خصوصــی برشــمرد و به 
اقدامات انجام شده برای حمایت از احداث 

کرد. نیروگاه های خورشیدی اشاره 
وی افــزود: احداث نیروگاه های خورشــیدی 

و حمایــت از ســرمایه گذاران و رفع مشــکات 
آن هــا از اولویت هــای ایــن شــرکت اســت و 
کنون ساختگاه های احداث نیروگاه های  هم ا
مختلــف  ی  فیت هــا ظر ر  د ی  شــید ر خو
در تمامــی شهرســتان های اســتان بــرای 

سرمایه گذاران معرفی شده اند.
مهنــدس صباغــزا دگان با اشــاره به اطاعات 
؛  ن ســتا ا ن  ال مســئو ســط  تو ه  ئه شــد ا ر ا
نیروگاه های خورشیدی را موفق ترین زمینه 
جذب ســرمایه گذاری خارجی در استان یزد 

کرد. در سال های 96 و 97 عنوان 
مدیرعامل برق منطقه ای یزد به عدم امکان 

اســتفاده از ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
ح هــای انتقــال و فوق توزیــع بــرق بــه  در طر
دلیــل منــع قانونی )اصل 44( اشــاره کرد و از 
نمایندگان مجلس شورای اسامی، خواستار 

بازتفسیر این موضوع شد.
در ادامه این نشست سیدعلی محمد موسوی 
معــاون وزیــر اقتصــاد و رئیــس کل ســازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران، بر برنامه ریزی و بسترسازی مسئوالن 
بــرای افزایــش ســرمایه گذاری در اســتان ها 
کرد و افزود: در برنامه ششــم توســعه،  کید  تا
جذب 65 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 

شــامل 15 میلیارد دالر فاینانس،30 میلیارد 
دالر قرارداد مستقیم و 20 میلیارد دالر قرارداد 

مشارکتی پیش بینی شده است.
وی همچنیــن به روزرســانی برخی از قوانین 
ســرمایه گذاری،گوش دادن بــه خواســته ها 
رعایــت  ســرمایه گذاران،  دغدغه هــای  و 
پروتکل هــای بین المللــی و داشــتن نظــم در 
این شرایط را از مهم ترین ضرورت های فضای 

کشور دانست. اقتصادی 
در این نشســت محمدعلی طالبی اســتاندار 
یــزد نیــز با بیــان اینکه اولویت هــای جدید بر 
اســاس ســند توســعه و ســند آمایش اســتان 
گفــت: توســعه  ح ریزی شــده اســت؛  یــزد طر
گردشــگری، توجــه بــه انرژی هــای نــو، توجه 
بــه حــوزه فنــاوری و صنایع با تکنولــوژی باال 
که با  و دانش بنیــان، ازجمله مواردی اســت 
تاشــی بیش از قبل، الزم اســت به سمت آن 

کنیم. حرکت 
در ایــن نشســت، مســئوالن دســتگاه های 
اجرایــی و نماینــدگان بخــش خصوصــی نیز، 
به بیان عملکرد و مسائل و مشکات مرتبط 
پرداختنــد و نماینــدگان مــردم اســتان در 
مجلس شورای اسامی نیز نظرات، دیدگاه ها 
و انتظــارات خــود را از دســتگاه های اجرایــی 

کردند. استان بیان 
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در مصاحبه با سیمای مرکز یزد

تابستان بدون خاموشی با همکاری مردم و صنایع در استان یزد
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد در مصاحبــه بــا 
گفت وشــنود ســیمای مرکــز یــزد بــه مناســبت هفتــه  برنامــه 
دولــت بــه تشــریح فعالیت هــای ایــن شــرکت پرداخــت.
محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
ح های زیربنایی در ســال های اخیر در  بــا بیــان این که: اجرای طر
اســتان یزد، وضعیت مطلوب و خوبی را برای صنعت برق فراهم 
کنــون بیــش از 2700 مــگاوات نیــروگاه  گفــت: هم ا کــرده اســت؛ 
نصب شــده در حــال بهره برداری و 62 پســت انتقــال و فوق توزیع 

در استان یزد داریم.
تولید 13 میلیارد کیلووات ســـاعت انرژی الکتریکی در استان 

یزد در ســـال گذشته
کیلـــووات ســـاعت   وی افـــزود: در ســـال 1397 بالـــغ بـــر 13 میلیـــارد 
تولیـــد انـــرژی الکتریکـــی در اســـتان داشـــتیم و ایـــن درحالـــی اســـت 
کـــه مصـــرف انـــرژی الکتریکـــی در اســـتان یـــزد حـــدود 9 میلیـــارد و 

کیلـــووات ســـاعت اســـت. 500 میلیـــون 
ـــرژی  ـــرف ان ـــریع مص ـــد س ـــه رش ـــاره ب ـــا اش ـــزادگان ب ـــدس صباغ مهن
کـــرد: خوشـــبختانه بـــا اقدامـــات  کیـــد  الکتریکـــی در اســـتان، تا
ح هـــای ذخیـــره عملیاتـــی  انجام شـــده در اســـتان یـــزد ازجملـــه طر
ــیار  ــار بسـ ــرم و پیک بـ گـ ــتان  ــتیم تابسـ ــرف توانسـ و مدیریـــت مصـ
ــای  ــم و جـ کنیـ ــپری  ــی سـ ــدون خاموشـ ــاری را بـ ــال جـ ــاالی سـ بـ
قدردانـــی از آحـــاد مـــردم و صنایـــع اســـتان بـــرای اعمـــال مدیریـــت 

مصـــرف بـــرق وجـــود دارد.
ــای  ــتن زمین هـ ــودن و داشـ ــری بـ کویـ ــه  ــه بـ ــا توجـ ــزد بـ ــتان یـ اسـ
مســـطح و بیـــش از 300 ســـاعت روز آفتابـــی در ســـال، بســـتر بســـیار 
کـــه  مطلوبـــی بـــرای احـــداث نیروگاه هـــای خورشـــیدی اســـت 
در ســـال های اخیـــر بـــا اســـتقبال بـــاالی ســـرمایه گذاران بخـــش 
خصوصـــی داخلـــی و خارجـــی بـــرای احـــداث ایـــن نیروگاه هـــا 

ــه بـــوده اســـت. مواجـ
کـــرد:  ایـــن مقـــام مســـئول در صنعـــت بـــرق اســـتان خاطرنشـــان 
دولـــت بـــا انعقـــاد قراردادهـــای تضمینـــی 20 ســـاله بســـتر خوبـــی 
کـــرده اســـت و  بـــرای جـــذب ســـرمایه گذار بخـــش خصوصـــی فراهـــم 

اســـتان یـــزد بیشـــترین نیـــروگاه خورشـــیدی در حـــال بهره بـــرداری 
کشـــور دارد. را در 

ـــا قـــدرت بیـــش از  کنـــون 27 قـــرارداد خریـــد تضمینـــی 20 ســـاله ب  تا
370 مـــگاوات بـــرای احـــداث نیـــروگاه منعقدشـــده و از ایـــن تعـــداد، 
ــروگاه بـــه میـــزان 58.5 مـــگاوات بـــه بهره بـــرداری رســـیده و  7 نیـ
امیـــد اســـت ایـــن ظرفیـــت نصب شـــده تـــا پایـــان امســـال، همزمـــان 

ـــه 100 مـــگاوات برســـد. ـــه مـــدار آمـــدن نیروگاه هـــای دیگـــر ب ـــا ب ب
ــت؛  ــی اسـ ــتان صنعتـ ــزد یـــک اسـ ــتان یـ ــه اسـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ بـ
پروژه هـــای صنعـــت بـــرق نیـــز الزم اســـت همزمـــان بـــا رشـــد 
صنایـــع اســـتان تـــداوم داشـــته باشـــد تـــا بتوانـــد نیازهـــای صنعـــت 
گذشـــته نیـــز نیـــاز  را پاســـخگو باشـــد؛ چنانکـــه طـــی ســـال های 

ــده اســـت. ــن شـ ــرق، تامیـ ــه بـ ــتان بـ ــع اسـ صنایـ

وی اعتبـــار 26 پـــروژه در حـــال احـــداث و فعـــال بـــزرگ اســـتان را بالـــغ 
کـــرد: بـــا توجـــه  بـــر 280 میلیـــارد تومـــان دانســـت و ابـــزار امیـــدواری 
کـــه بـــرای ایـــن پروژه هـــا تخصیـــص داده شـــده  بـــه اعتبـــار خوبـــی 
اســـت بـــا بهره بـــرداری از ایـــن پروژه هـــا طـــی ســـال های آینـــده، 
نیـــاز مـــردم و صنایـــع اســـتان بـــه انـــرژی الکتریکـــی تامیـــن می شـــود.
همچنیـــن 22 پـــروژه در حـــوزه صنعـــت بـــرق بـــا اعتبـــاری بالغ بـــر 
463 میلیـــارد تومـــان در دولـــت دوازدهـــم بـــه بهره بـــرداری رســـیده 
کـــه از ایـــن تعـــداد، 15 پـــروژه فوق توزیـــع و انتقـــال توســـط  اســـت 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد بـــا اعتبـــاری بالغ بـــر 153 میلیـــارد 
تومـــان و 7 نیـــروگاه خورشـــیدی توســـط بخـــش خصوصـــی بـــا 
ـــه ایـــن دســـتاوردها  ـــارد تومـــان از جمل ـــر 310 میلی ـــغ ب ـــاری بال اعتب

اســـت.
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کمک یک روزه که کسی به برادر خود کند، بهتر از اعتکاف یک ماهه است.
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