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کز دیسپاچینگ منطقه یزد با مرکز اسکادای  برقراری ارتباط بین مرا
جدید ملی
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در ایــن شمــــاره می خوانیــــم:

مدیــر دفتر فنی انتقال شــرکت بــرق منطقه ای یزد 
از کســب رتبه ســوم کشوری در شــاخص عملکرد 

مهندسی در سال 1397 خبر داد.
احمد کردستانی مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق 
منطقه ای یزد، با اعالم این خبر افزود: استان یزد با 
توجه به گستردگی جغرافیایی، با حدود 92 درصد 
عملکــرد مهندســی، پــس از اســتان های زنجــان و 

گرفت. کشوری قرار  سمنان در رتبه سوم 
وی گفــت: بــرق منطقــه ای یزد همچنین بــا امتیاز 
90.65 درصــد، رتبــه ســوم در شــاخص میانگیــن 
سه ساله در عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی 
در بیــن شــرکت های برق منطقه ای را کســب کرده 

است.
کید کرد: کســب رتبه برتر در  مهندس کردســتانی تا

شــاخص وضعیت فعال بودن سیســتم حفاظت از 
کســب رتبه نخســت در شــاخص وضعیت  راه دور، 
حذف T-off، کسب رتبه برتر در عدم تکراری بودن 
حوادث و کاهش درصد خطاهای نیروی انسانی از 
سال 94 الی 97 از دیگر افتخارات کسب شده است.
مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای یزد با 
اشاره به پیش بینی های الزم برای کاهش خطاهای 
کــرد: تشــکیل جلســات  نیــروی انســانی، تصریــح 
متعــدد بــا پیمانکاران و شناســایی نقاط ریســک، 
ارائــه تجربیــات و درس آموخته  هــای حــوادث بــه 
پیمانــکاران، تشــکیل جلســات و برنامه ریزی های 
ماهیانه برای پیشگیری، شناسایی و رفع اشکاالت 
پســت ها و خطــوط انتقــال و نیز تعریــف پروژه های 
اصــالح و بهینه ســازی بــرای پایــداری شــبکه و 

کاهش خطاهای نیروی انسانی، از جمله اقدامات 
که در این خصوص انجام شــده  تاثیرگذاری اســت 

است.
کردســـتانی در پایـــان بـــا بیـــان این کـــه رتبـــه شـــرکت 
کثـــر شـــاخص ها از متوســـط  بـــرق منطقـــه ای یـــزد در ا
کـــرد: در شـــاخص  کشـــوری باالتـــر اســـت؛ اظهـــار 
میـــزان فعـــال بـــودن سیســـتم حفاظـــت از راه دور، 
کســـب میـــزان 100 درصـــد جـــزو 5 اســـتان برتـــر  بـــا 

کشـــور هســـتیم.

کشور کسب رتبه سوم 
 در شاخص عملکرد مهندسی توسط برق منطقه ای یزد

شرکت برق منطقه ای یزد در اولین دوره 
جایــزه ملــی انرژی هــای تجدیدپذیر 
ایران حائز رتبه برتر در بین شرکت های 

برق منطقه ای کشور شد.
که همزمــان با چهارمین  در ایــن دوره 
بین المللــی  نــس  کنفرا و  نمایشــگاه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر ایــران برگــزار 
شــد؛ نخســتین جایزه ملی انرژی های 
تجدیدپذیر به فعاالن در هفت ســطح 

گرفت. تعلق 
بــا  جایــزه  یــن  ا اســت،  کر  شــایان ذ
هــدف ایجــاد انگیــزه و تحــرک بــرای 
 ، یــر پذ ید تجد ی  ی هــا ژ نر ا ســعه  تو
گاهــی جامعــه در  ترویــج و ارتقــای آ
بــه  انرژی هــای تجدیدپذیــر  حــوزه 

 ، لتــی و د و  مــی  عمو ی  ن ها ما ز ســا
برتــر،  رســانه  تأثیرگــذار،  شــخصیت 
شــرکت های بــرق منطقــه ای و توزیــع 
ج  برق استان، شرکت و موسسات خار

از صنعــت تجدیدپذیــر، شــرکت های 
دانش بنیــان تولیدکننــده تجهیــزات 
تجدیــد پذیــر و پــروژه تجدیدپذیراعطــا 

شــد. 

کسب رتبه برتر برق منطقه ای یزد در اولین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران
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نشســت مشــترک مســئوالن 
شــرکت بــرق منطقــه ای یزد با 
مســئوالن دانشــگاه یــزد، بــا 
هــدف افزایش تعامالت این 
دو مجموعه در دانشگاه یزد 

برگزار شد.
کــه معاونــان  در ایــن دیــدار 
برنامه ریــزی و تحقیقــات و 
ح و توســعه، مدیــر دفتــر  طــر
ح  طــر مجــری  و  تحقیقــات 
پژوهش هــای خورشــیدی، 
ق  بــر کت  شــر مــل  عا یر مد
منطقــه ای یــزد را همراهــی 

حســن  محمد ؛  نــد د می کر
صباغــزادگان ضمــن تبریــک 
انتصــاب سرپرســت دانشــگاه 
وضعیــت  تشــریح  بــه  یــزد، 
نیروگاه هــای تحــت پوشــش 
و میــزان تولیــد بــرق اســتان 

پرداخت. 
م  عــال ا بــا  همچنیــن  ی  و
آمادگــی صنعــت بــرق بــرای 
تــداوم و تقویــت فعالیت های 
پژوهشــی و علمــی مشــترک، 
ح مشترک  بر اطالع رســانی طر
پژوهشــی مهمانســرای ســبز 

)خانه زمین پناه( و بهره برداری 
کرد. کید  از آن تا

نــی  لقما یــد  بر ســم  قا کتــر  د
رئیــس دانشــگاه یــزد نیــز بــا 
اســتقبال از تــداوم و تقویــت 
ح های  همکاری هــا درباره طر
ح  جدیــد دانشــگاه به ویژه طر
پــارک صنعتــی 21 هکتــاری و 

کز تحقیقاتی  امکان استقرار مرا
صنعــت بــرق در ایــن پــارک 
تــوان  ز  ا بهره منــدی  بــرای 
علمــی اســاتید و نیروی هــای 
دانشجویی توضیحاتی را ارائه 

کرد.

در نشست مشترک مدیرعامل شرکت برق منطقه ای با رئیس دانشگاه یزد مطرح شد

تقویت تعامالت برق منطقه  ای و دانشگاه یزد

بازدید سرپرست معاونت بهره برداری و مدیر روابط عمومی از پست های برق منطقه ای یزد

سرپرســت معاونــت بهره بــرداری و 
مدیــر دفتــر روابــط عمومــی شــرکت 
برق منطقه ای یزد، از چندین پســت 
انتقــال و فوق توزیــع ایــن شــرکت 

بازدید کردند.
کــه از ســاعت 20 الــی 24  ایــن بازدیــد 
اولیــن روز فصــل پاییز و از پســت های 
کالنتــر و ســرو انجــام  رســتاق، مزرعــه 
شد؛ با هدف قدردانی و تشکر از تالش 
کارکنــان نوبــت کار امــور انتقــال نیــرو، 
بررســی مســائل و مشــکالت آن هــا و 
همچنین تشریح سیاست های کاری 

معاونت بهره برداری برگزار شد.
سـت  پر سر ی  د بـا فتح آ علی محمـد 
بـرق  بهره بـرداری شـرکت  معاونـت 
منطقه ای یزد در دیدار با کارشناسان 
بـه  پسـت ها،  در  بهره بـردار شـاغل 
کار در  اهمیـت و حساسـیت بـاالی 
یـع  ز ق تو فو و  ل  نتقـا ا ی  پسـت ها
رعایـت قوانیـن و  لـزوم  بـر  و  اشـاره 
آیین نامه هـا، اقـدام به موقع و سـرعت 
کامل با  عمل در مانورها با هماهنگی 
دیسپاچینگ و داشتن انضباط کاری 
کـرد و ایـن مـوارد  کیـد  در ایـن شـغل تا

را بـرای ایمنـی خـود و دیگـران بسـیار 
ضـروری دانسـت.

وی از آن هــا خواســت بــرای بــه روز 
نگه داشــتن دانــش فنــی خــود تالش 
کــرد ایــن  ابــراز امیــدواری  کننــد و 
گفتگو محور  مالقات  هــا و بازدیدهای 

ادامه داشته باشد.
مجیــد دهقــان مدیــر روابــط عمومی 
شــرکت برق منطقه ای یزد نیز در این 
کارشناســان  بازدیــد ضمــن تجلیل از 
بهره بــردار پســت، حضــور خــود را بــه 
نمایندگــی از مدیرعامــل ایــن شــرکت 

و  ت  ا نظــر ن  شــنید و  د  کــر ن  بیــا
پیشــنهادهای همــکاران و انتقال آن 
به مســئوالن ســازمان و ســعی در رفع 
مشکالت آنها را از وظایف ذاتی روابط 

عمومی برشمرد.
پیگیری تبدیل وضعیت اســـتخدامی 
نوبـــت کاران قـــرارداد کار معین، اجرای 
کاربـــردی و عملـــی و  آموزش هـــای 
همچنیـــن تامیـــن منابـــع مطالعاتـــی 
کتاب هـــا و نشـــریات بـــه روز؛  ماننـــد 
از پیشـــنهادهای ارائه شـــده توســـط 
کارشناســـان بهره بـــردار پســـت بـــود. 

گرامی:  آقای سید ابراهیم یزدانی همکار 
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شــرکت مدیریــت شــبکه بــا 
ارســال نامــه ای از تــالش و 
حــد  ا و ن  کنــا ر کا ی  پیگیــر
ی  تله متــر و  ا  د ســکا ا
دیســپاچینگ منطقــه یــزد، 
کز  برای برقراری لینک بین مرا
)TASE2.0( بیــن سیســتم 
و  د  یــز منطقــه  ی  ا د ســکا ا
سیســتم اســکادای جدیــد 
دیســپاچینگ ملی قدردانی 

کرد.
ســید جــالل حســینی، مدیــر 
امور دیسپاچینگ و مخابرات 
شــرکت بــرق منطقــه ای یزد با 
اعالم این خبر افزود: با برقراری 
ایــن ارتباط اطالعــات مربوط 
بــه پســت های بخــش انتقال 
در بستری مطمئن و پایدار به 
مرکز جدید دیسپاچینگ ملی 

ارسال می شود.
گروه  هاشم حیدری، مسئول 
اسکادا و تله متری شرکت برق 
منطقــه ای یزد نیز در گفتگو با 

دفتر روابط عمومی با اشاره به 
این که دیســپاچینگ منطقه 
کزی اســت  یــزد جزو اولین مرا
کــه ایــن امــکان را فراهم آورده 
کنون  کرد: هم ا اســت، عنوان 

اطالعات ایســتگاه های سرو، 
فــوالد بافــق، فــوالد ســرمد، 
رســتاق،  شــیرکوه،  بــان،  تا
شــهید سامعی، فوالد متین و 
کیلوولــت ابرکوه از طریق   230

ایــن پروتــکل بــه مرکــز جدیــد 
ارســال  ملــی  دیســپاچینگ 

می شود.
وی امــکان دریافــت اطالعات 
کلیدهــا و مقادیــر  مربــوط بــه 

خطــوط فــرا منطقــه ای را از 
مزایــای دیگــر ایــن پروتــکل 
ر  د مــر  ا یــن  ا کــه  د  شــمر بر
مانورهای مرکز کنترل می تواند 

مفید واقع شود.

مدیــر دفتــر فنــی انتقــال شــرکت بــرق 
منطقه ای یزد از حفظ پایداری شبکه 
برق استان در گذر از پیک بار تابستان 
98 باوجود محدودیت های شــبکه، 

خبر داد.
احمد کردستانی مدیر دفتر فنی انتقال 
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد، افــزود: 
بــا همــت جمعــی و تــالش دلســوزانه 
گروه های تخصصی و پیمانکاران بخش 
خصوصی، پایداری شــبکه برق استان 
در شــرایط پیک بــار بــدون هیچ گونــه 

قطعی و خاموشی حفظ شد.
گسـترده  وی بـا اشـاره بـه اقدامـات 
پیشـگیرانه و اصالحـی در بخش هـای 
مختلـف، از اجـرای منظـم و دوره ای 
ی  پسـت ها و  ط  خطـو ی  شستشـو
انتقـال و فوق توزیـع به صـورت برق دار، 
یی  سـا شنا فـی  ا گر مو تر ت  عملیـا
و  پسـت ها  ت  ا تجهیـز ت  ال شـکا ا
ت  تنظیمـا نی  سـا ر ز و به ر  ، ط خطـو
رله هـای حفاظتـی و نیـز رسـیدگی و 
پسـت ها  ایسـتگاهی  اشـکاالت  رفـع 

در حداقـل زمـان ممکـن و در تمـام 
ایـام و سـاعات شـبانه روز، به عنـوان 

کـرد. یـاد  شـاخص  فعالیت هـای 
کردسـتانی همچنین با بیان  مهندس 
این کـه اجـرای برنامه هـای سـرویس 
و نگهـداری دوره ای روی تجهیـزات، 
و  خطـوط و سیسـتم های حفاظـت 
کنتـرل نقـش بسـزایی در پیشـگیری از 
بـروز حـوادث و پایـداری شـبکه داشـته 

کـرد: در همیـن راسـتا  اسـت، اضافـه 
انجـام مطالعـات، شبیه سـازی های 
متعـدد، اسـتفاده از درس آموختـه 
یگـر  د و  قبـل  ی  ل ها سـا یـع  قا و ز  ا
شـرکت های بـرق و انجـام محاسـبات 
الزم از اصلی تریـن عوامـل شناسـایی 
مخاطـرات، ارائـه راهکارهـا و تاثیـر گـذار 

در حفـظ پایـداری بوده انـد.

کز دیسپاچینگ منطقه یزد با مرکز اسکادای جدید ملی برقراری ارتباط بین مرا

پایداری شبکه برق استان و عبور سالمت از پیک بار تابستان 98
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نشســت مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقــه ای یــزد بــا کارکنــان معاونت 
بهره بــرداری، بــا حضور سرپرســت 
ایــن معاونت و جمعــی از معاونان و 

مدیران برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت 
بــرق منطقــه ای یــزد، ایــن نشســت 
بــا هــدف هم اندیشــی و هم دلــی بــا 
کارکنــان معاونــت بهره بــرداری ایــن 

شرکت برگزار شد.
محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل 
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد در ایــن 
از زحمــات  نشســت ضمــن تشــکر 
نــت  و معا ن  کنــا ر کا عــه ی  مجمو
بهره بــرداری بــرای عبــور موفقیــت-

آمیــز از پیک بــار تابســتان 98، اظهار 
کارکنان  داشت: ضروری اســت همه 
بــا همدلــی و همــکاری بــرای عبــور از 
پیک بــار تابســتان 99، تأمیــن بــرق 
مطمئــن و پایداری شــبکه، همچون 

کنند. گذشته تالش  سالیان 
بـه تعهـد و تخصـص  بـا اشـاره  وی 
ی  ر ا د ه بـر بهر نـت  و معا سـت  پر سر
ایـن شـرکت، افـزود: بـرای انتخـاب 
مدیـران، جـدای از مـوارد ذکرشـده 
تعلـق   ، یـت یر مد سـبک   ، بـه تجر

ر  د د  عملکـر ه  نحـو و  نی  ما ز سـا
در  پیشـین،  سـازمانی  پسـت های 

. د می شـو فتـه  گر نظـر 
مهنــدس صباغــزادگان، جابجایــی 
افراد در شــرکت را در راســتای گردش 

شــغلی و بــرای اســتفاده بیشــتر از 
تخصــص آنهــا و کســب تجربــه بــرای 
آنــان دانســت و گفــت: ایــن کار برای 

صنعــت بــرق موجب بازدهی بیشــتر 
کنون  و منشــا خیــرو برکــت اســت و تا

نتایج بسیار خوبی داشته است.
در ادامــه ایــن نشســت، علی محمــد 
نــت  و معا ســت  پر سر ی  د بــا فتح آ
بهره بــرداری شــرکت بــرق منطقه ای 
یزد نیز بر ضرورت همراهی و همکاری 

کارکنــان ایــن معاونــت در اجــرای 
کید و بیان  برنامه هــای ارائــه  شــده تا
کارکنــان شــاغل در  کــرد: تعــداد زیــاد 
معاونــت بهره برداری، نیازمند توجه 
بیشــتر معاونــان و مدیــران ســازمان 

است.
وی بـا اشـاره بـه توجـه ویـژه بـه بحـث 
کـرد:  آمـوزش همـکاران فنـی، اضافـه 
گام بـه گام و حیـن خدمـت  آمـوزش 
کـه  در امـور انتقـال نیـرو اجراشـده 
داشـته  نیـز  خوبـی  بازخوردهـای 

اسـت.
مهنــدس فتح آبــادی توجــه ویــژه 
و  جســمی  مت  ســال ی  تقــا ر ا بــه 
کارکنــان و بحــث ایمنــی در  روحــی 
و  را خواســتار شــد  ایــن معاونــت 
کارکنــان، ناظــران  افــزود: همــواره 
و پیمانــکاران در معــرض خطــرات 
و  بــوده  کار  محیــط  در  بیشــتری 
نیازمنــد آرامــش و حمایــت هســتند 
بــه همیــن دلیــل بحــث HSE اولویــت 

اول مــا اســت.

اصــالح چــارت ســازمانی بــا توجــه به 
ارتقای دیسپاچینگ برق منطقه ای 
به دیسپاچینگ AOC و ارائه خدمات 
بانکی به همکاران مستقر در معاونت 
بهره بــرداری از دیگــر مــواردی بود که 
سرپرســت معاونــت بهره بــرداری بــه 

کرد. آن اشاره 

با هدف تعامل و بررســی مســائل 
نــت  و معا ر  د غل  شــا ن  ا نــو با
بهره برداری، جلسه ای با حضور 
سرپرســت معاونــت بهره بــرداری 
و مشــاور مدیرعامــل شــرکت برق 
منطقــه ای یــزد در امــور زنــان و 

خانواده برگزار شد.
علی محمــد  جلســه  یــن  ا ر  د
فتح آبــادی سرپرســت معاونــت 
بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
یــزد بــر حفظ تعــادل بیــن وظایف 
کاری و مســئولیت های خانوادگــی 
کید کرد و خواستار  بانوان شاغل تا
اهتمــام ویژه بانــوان به نقش خود 
در تربیــت فرزنــدان و نســل بعدی 

جامعه شد.

خدیجه یاوری، مشاور مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد در امور 
زنان و خانواده نیز با اشاره به نقش 
بانــوان در خانــواده و اجتمــاع و بــا 
گی هــا آنــان ازجمله  برشــمردن ویژ
دقت و پشتکار، خواستار استفاده 
از ظرفیت هــا و توانمندی هــای 

بانوان در این معاونت شد.
در ادامــه جلســه، بانــوان همــکار 
بــه بیان مســائل و مشــکالت خود 
رد  مــوا شــد  ر  مقــر و  پرداختنــد 
قابل پیگیــری از طریــق سرپرســت 
معاونــت بهره بــرداری و مشــاور 
مدیرعامــل در امور زنان و خانواده 

این شرکت، پیگیری شود.

 بررسی مسائل 
بانوان شاغل در 

معاونت بهره برداری 
برق منطقه ای یزد

کارکنان معاونت بهره برداری برگزاری نشست مدیران با 
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مــور  ا مشــاور  و  هماهنگــی  معــاون 
ایثارگران شرکت برق منطقه ای یزد به 
نمایندگــی از کارکنــان ایــن شــرکت، به 
همــراه جمعــی از نماینــدگان ادارات و 
ارگان های استان، از 4 خانواده شهید 

کردند. دوران دفاع مقدس دیدار 
ایــن دیــدار هم زمــان بــا هفتــه دفــاع 

مقــدس از خانــواده معظــم شــهیدان: 
علی کاردی، محمدعلی دهقان و علی 
و سعید مالحسینی و محمد آخوندی 

زردینی انجام شد.
شایان ذکر است، در یکی از این دیدارها 
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران نیز این 

کردند. هیئت را همراهی 

دیدار با خانواده شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس

گرامی: همکاران 
کریمی،  آقایان: محمود دهقان طزرجانی، سیدعلی دهقان نیری، حسین 

محمدمهدی واعظ
 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

تجلیل از ایثارگران برق منطقه ای یزد با حضور 
مشاور وزیر نیرو

مراســم تجلیل از ایثارگران صنعت 
آب و بــرق اســتان یــزد، بــا حضــور 
مشــاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، 
جمعــی از مشــاوران ایثارگــران 
در شــرکت های مــادر تخصصــی 
وزارت نیــرو، مدیرعامــل شــرکت 
بــرق منطقه ای یــزد، فرمانده تیپ 
الغدیــر اســتان یــزد و جمعــی از 
مدیــران عامــل صنعــت آب و بــرق 
اســتان بــه میزبانــی شــرکت آب 

منطقه ای یزد برگزار شد.
یعقــوب  مراســم »ســید  ایــن  در 
محمــد مــرادی« مشــاور وزیــر نیــرو 
در امــور ایثارگــران وزارت نیــرو بــا 
اشــاره بــه این کــه زنــده نگه داشــتن 
یاد شــهدا کمتر از شــهادت نیســت، 
افــزود: ایــن مناســبت ها در راســتای 
گام هــای اســتوار شــهدا اســت و 

اقدامــی اســت کــه می توانــد اخالص 
و ارزش هــا را بــه نســل های بعــد 
کــودکان  و  نــان  به خصــوص جوا

کنــد. منتقــل 
ظیفــه  و  : د کــر ن  نشــا طر خا ی  و
ایرانیــان ترویــج فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت اســت زیــرا خانــواده شــهدا 
جــز حفــظ حرمــت و ارزش شــهدا، 

مطالبــه دیگــری ندارنــد.
محمدمهــدی جوادیــان زاده مدیر 
عامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد 
نیــز در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن 
گرامیداشت این هفته، توضیحاتی 
جنــگ  یخچــه  ر تا ص  خصــو ر  د

کرد. تحمیلی ارائه 
گفتنی اســت در پایان این مراسم از 
ایثارگــران صنعت آب و برق اســتان 

یزد تجلیل شد.

کتاب خاطرات رزمندگان برق منطقه ای یزد 
رونمایی شد

کتــاب خاطــرات ســال های دفــاع 
مقــدس رزمنــدگان شــرکت بــرق 
منطقــه ای یــزد بــا عنــوان »همــت 

مردان آفتاب« رونمایی شد.
ز  ا تجلیــل  ســم  ا مر شــیه  حا ر  د
ایثارگــران صنعــت آب و بــرق اســتان 
یــزد، بــا حضــور مشــاور وزیــر نیــرو در 
امــور ایثارگــران، جمعــی از مشــاوران 
مــادر  ایثارگــران در شــرکت های 
ــل  ــرو، مدیرعام ــی وزارت نی تخصص
 ، د یــز ی  منطقــه ا ق  بــر کت  شــر
فرمانــده تیــپ الغدیــر اســتان یــزد 
اســتان،  مســئوالن  از  جمعــی  و 
کتــاب »همــت مــردان آفتــاب«  از 

رونمایــی شــد.
عباس فتحی مشاور مدیر عامل برق 
منطقه ای یزد در امور ایثارگران، در 
مصاحبــه بــا دفتــر روابــط عمومی، 

کتــاب بــه قلــم زهــرا  افــزود: ایــن 
صمــدی بــه بیان خاطــرات و نقش 
کارکنان شــرکت برق منطقه ای یزد 

در دوران دفاع مقدس می پردازد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه این کــه 
کتــاب همت مــردان آفتاب شــامل 
مقدمــه، پیشــگفتار و دو بخــش 
است، اضافه کرد: بخش اول شامل 
خاطــرات رزمنــدگان شــرکت بــرق 
منطقــه ای یزد از مجموع مصاحبه 
53 رزمنــده در دوران دفاع مقدس 
گوشــه ای از  و بخــش دوم شــامل 
زندگینامــه، وصیت نامــه و خاطــره 

شهدای این شرکت است.
جمــع آوری  از  همچنیــن  فتحــی 
مســتندات دوران دفــاع مقــدس 
این شرکت برای تهیه جلد دوم این 

کتاب در آینده خبر داد.
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کوهنوردان برق منطقه ای یزد به قله شیرکوه به همراه  صعود 
کارکنان صنعت آب و برق استان

صعود بانوی همکار به قله توچال تهران

برگزاری کارگاه مهارت مدیریت خشم برای کارکنان برق منطقه ای یزد

کارگاه مهــارت مدیریــت 
خشــم بــا حضــور کارکنــان 
شــرکت برق منطقــه ای یزد 
در ســاختمان ستادی این 

شرکت برگزار شد.
کارگاه، نعمت اللهــی  در ایــن 
ر  و مشــا و  س  نشــنا ا و ر

خانــواده بــا اشــاره بــه این کــه 
بر اســاس تحقیقات، خشــم 
نســبت  طبیعــی  کنــش  ا و
 ، ســت ا می هــا  کا نا بــه 
افــزود: خشــم در مــردان و 
کــودکان  زنــان و همچنیــن 
ی  ی هــا ز با ســطه  ا به و

کــه  رایانــه ای وجــود دارد 
ــرد  ک ــذف  ــوان آن را ح نمی ت
کنتــرل و  امــا می تــوان آن را 

کــرد. مدیریــت 
کــه آســتانه  وی بــا بیــان ایــن 
تحریــک در افــراد مختلــف 
تصریــح  اســت،  متفــاوت 

ــی،  ــرد: بیماری هــای عفون ک
تومــور مغــزی،  و  التهــاب 
 ، ی قنــد ی  ی هــا ر بیما
حساســیت های غذایــی و 
آلــرژی و ســوءتغذیه از جمله 
عوامــل فیزیولوژیــک بــروز 

خشــم هســتند.
و  س  نشـــنا ا و ر یـــن  ا
خـــی  بر لینـــی  با ی  کتـــر د
ه  یع کنند تســـر مـــل  ا عو ز  ا
خشـــم  ه  یل کننـــد تعد و 
 ، قعیتـــی مو مـــل  ا عو ا  ر
و  تفکـــر  ع  نـــو و  نـــی  هیجا
گفـــت:  نگـــرش دانســـت، 
کـــردن و آرام ســـازی  ورزش 
جملـــه  ز  ا  ) یلکسیشـــن ر (
و  بلندمـــدت  وش هـــای  ر
گاهـــی هیجانـــی و تنظیـــم  آ
تنفـــس از جملـــه روش هـــای 
کنتـــرل  کوتاه مـــدت بـــرای 

. ســـت ا خشـــم 

صعــود کوهنوردان صنعــت آب و برق 
یــزد بــه قلــه شــیرکوه، بــه سرپرســتی 
جلیل راعی از شــرکت بــرق منطقه ای 
یــزد و بــه میزبانــی آب و فاضــالب 
روســتایی اســتان و بــا حضــور 39 

کوهنورد برگزار شد.
در این صعود که از ســاعت 5:20 صبح 
کوهنــوردی پــس از  گــروه  آغــاز شــد؛ 
اســتقرار در پناهــگاه شــیرکوه واقــع در 
ارتفاع 3550 متری، پیمایش 2 ساعته 
خود را با یک گروه منتخب 11 نفره برای 

صعود به قله انجام داد.

زهـــره معصـــوم بیگـــی از شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
گـــروه 11 نفـــره موفـــق شـــد، پـــس یـــک  در همنـــوردی بـــا 
کوهپیمایـــی 10 ســـاعته، بـــه قلـــه 3964 متـــری توچـــال 

کنـــد. صعـــود 
کوه هــای ایــران، در  قلــه توچــال یکــی از پرحادثه تریــن 
ارتفاعــات شــمال تهــران و در جنــوب البــرز مرکــزی واقع شــده 

اســت.

  معـرفـی كتـاب

عنوان:�خاطرات�سفیر���

نویسنده:نیلوفر�شادمهری���

ناشر:�سوره�مهر���

تجدیدچاپ:������������������58

تاریخ:����1396-1398

کتـــاب »خاطـــرات  کتـــاب:  دربـــاره 
نـــم  خا یـــت  ا و ر بـــه   » ســـفیر
نیلوفـــر شـــادمهری بـــا نگارشـــی 
صمیمـــی و ســـاده، خواننـــده را 
بـــه خوابگاهـــی در پاریـــس می بـــرد 
و او را بـــا رویدادهـــا، تجربه هـــا و 
خاطراتـــش شـــریک می کنـــد. ایـــن 
کتـــاب خاطـــرات دختـــر مســـلمانی 
کشـــور فرانســـه،  کـــه در  اســـت 
هرچنـــد بـــرای ادامـــه ی تحصیـــل 
در مقطـــع دکتـــری حضـــور دارد امـــا 
ـــرای دفـــاع  ســـفیری شـــده اســـت ب
از حقیقـــت اســـالم. مواجهـــه ی 
و  مختلـــف  ی  م هـــا د آ بـــا  و  ا
اتفاقـــات متفـــاوت ایـــن خاطـــرات 
را جذاب تـــر می کنـــد، از قبـــول 
نشـــدنش در بهتریـــن دانشـــگاه 
فرانســـه تنهـــا بـــه دلیـــل حجابـــش و 
دســـت نـــدادن بـــا سرشـــناس ترین 
ــای  ــزاری دعـ ــا برگـ اســـاتید مـــرد تـ
و  ه  ب گا ا خـــو ق  تـــا ا ر  د عهـــد 
کمیـــل بـــرای  خوانـــدن دعـــای 

»یـــک ســـلیم النفـــس«.
ــن  ــده در ایـ ــر شـ ــرات منتشـ خاطـ
گـــی بـــه نـــام  کتـــاب، ابتـــدا در وبال
»ســـفیر ایـــران« توســـط نویســـنده 
نوشـــته شـــده و ســـپس بـــه مـــرور 
بـــر آن خاطـــرات افـــزوده شـــده 

اســـت.
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انتصاب ها

- طـی حکمـی از سـوی مدیرعامـل شـرکت بـرق 
منطقـه ای یـزد، محمدمهـدی آرایی پـور به عنـوان 
رئیس، سـیدمهدی هاشـمی به عنوان دبیر و عضو 
کمیتـه رسـیدگی  ع به عنـوان عضـو  و حمیـد زار
کارکنـان شـرکت  بـه شـکایات ارزشـیابی عملکـرد 

منصـوب شـدند.

گانــه از ســوی مدیرعامــل برق   طــی احکامــی جدا
منطقه ای یزد، محمدحسین میرحسینی به عنوان 

کهدویــی به عنــوان عضــو جدیــد  رئیــس و عبــاس 
کمیته امنیت اطالعات این شرکت منصوب شدند.

گانه محمدمهدی آرائی پور،  با صدور احکامی جدا
کردســتانی و رضا ســامعی به عنوان اعضای  احمد 
کار ایــن شــرکت معرفــی  جدیــد کمیتــه انضباطــی 

شدند.

گانـه ای از سـوی مدیرعامـل بـرق   طـی احـکام جدا
منطقـه ای یـزد مهـدی رضایـی به عنـوان عضـو 
ح  کمیسـیون مناقصه هـای معاونـت طـر و دبیـر 
وتوسـعه و بهره بـرداری و علیرضـا رفیعـی، احمـد 
کبر امامی  خضرآبـادی بـه عنـوان عضـو و سـیدعلی ا
کبـر صائبـی به عنـوان عضـو بـر اسـاس نـوع  و علی ا
ح  کمیسـیون مناقصه هـای معاونـت طـر اعتبـار در 
و توسعه و محمدحسین میرحسینی، علی محمد 
کبر امامـی به عنـوان عضـو  فتح آبـادی و سـیدعلی ا
کمیسـیون مناقصه هـای معاونـت بهره بـرداری 

منصـوب شـدند.

کمیسـیون مناقصه هـای عمومـی،  حکـم اعضـای 
اداری و ICT نیـز توسـط صباغـزادگان بـا دبیـری 
احمـد  عضویـت  و  رضایـی  مهـدی  عضویـت  و 

کبر  خضرآبـادی، سـیدرضا حسـینی و سـیدعلی ا
گانـه صـادر شـد. امامـی به طـور جدا

منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  یـــده  مزا کمیســـیون 
یـــزد نیـــز بـــا انتصـــاب مهـــدی رضایـــی به عنـــوان 
دبیـــر و عضویـــت محمدحســـن صباغـــزادگان، 
کبر  یـــه زاده، ســـیدعلی ا سیدابوالحســـن حیدر
امامـــی و ســـیدرضا حســـینی بـــه فعالیـــت خـــود 

ادامـــه می دهـــد.

طـــی حکمـــی از ســـوی محمدعلـــی طالبی اســـتاندار 
یـــزد، محمدحســـن صباغـــزادگان مدیرعامـــل 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد به عنـــوان عضـــو ســـتاد 
پیشـــگیری، هماهنگـــی و فرماندهـــی عملیـــات 

پاســـخ بـــه بحـــران اســـتان یـــزد منصـــوب شـــد.

تقدیرها

طــی لوحــی از ســوی علیرضا احمدیــزدی فرمانده 
حوزه بسیج شرکت توانیر از روح اله مجیدی مسئول 
فضای مجازی پایگاه بسیج شرکت برق منطقه ای 
کســب رتبــه برتــر در مانورهــای فضــای  یــزد بــرای 

مجازی قدردانی شد.

گـــزارش روابـــط عمومـــی  بـــه 
ــزد،  ــه ای یـ ــرق منطقـ ــرکت بـ شـ
نـــی  جها ز  و ر بـــا  ن  مـــا همز
ز  ا جمعـــی  ســـفید  ی  عصـــا
معاونـــان و مدیـــران شـــرکت، از 

زحمـــات نعیمـــه بیـــک کارمنـــد 
کت  شـــر یـــن  ا شـــن ضمیر  و ر

کردنـــد. تقدیـــر 
کارمنـــد تلفنخانـــه  نعیمـــه بیـــک 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد 

نیـــز در ایـــن مراســـم بـــا تشـــریح 
فعالیت هـــای خـــود در واحـــد 
مربوطـــه و شـــرایط ویـــژه جامعـــه 
کـــم بینایـــان، از حســـن توجـــه 

کـــرد. همـــکاران قدردانـــی 

کارمند روشندل برق منطقه ای یزد همزمان با روز عصای سفید تجلیل از 

از دیــدگاه امــام علــی )ع(، 
بــه معــروف و  امــر  فریضــه  
تبــه  مر ســه  منکــر  ز  نهــی ا
دارد: مرتبــه قلبــی؛ مرتبــه 
تبــه  مر ؛  ) نی با ز ( نی لســا

) عملــی ( ی ید
هــر یــک از مراتــب مذکــور 
خــود دارای مراحلــی اســت 
کــه آمــر و ناهــی بــا رعایــت از 
ســاده بــه ســخت بایــد امــر و 

نهــی نماینــد.
 امام دو شــرط را برای نهی از 
منکــر قلبــی، بــرای ادامــه 
ــد: اول  کافــی می دان فریضــه 
ـ انســان نتوانــد بــا دســت 
کنــد؛   و زبــان نهــی از منکــر 
دومـ  خداونــد انــکار قلبــی او 
را قبــول نمــوده و انســان در 
این خصوص صادق باشــد.
علــی  م  مــا ا م  کال ر  د

بــه  مــر  ا  ، م لســال علیه ا
معــروف در مرتبــه قلبــی، 
دارای ســه مرحلــه اســت: 
اولـ  دوســت داشــتن عمــل 
ـ  و صالحــان؛ دوم  صالــح 
رفتــن بــه طــرف عمــل صالــح 
و صالحــان؛ ســوم ـ انجــام 
عمــل نیــک، طــوری که مایه 

گــردد. تأســی دیگــران 
همچنیــن نهــی از منکــر در 

مرتبــه ی قلبــی دارای ســه 
مرحلــه اســت: اول ـ بغــض 
گنــاه و  و ســخط نســبت بــه 
گناهــکاران؛ دوم ـ برخــورد 
گناهــکاران؛  ترش رویانــه بــا 
و  جســتن  ی  ر و د ـ  م  ســو
اجتنــاب از عمــل زشــت. )تــا 
مایــه عبــرت دیگــران باشــد(
 منبع:

 www.farsi.khamenei.ir 

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام 

علی)ع( - مراتب امر به معروف و نهی از منکر
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صاحب امتیاز: شرکت برق منطقه ای یزد
مدیر مسئول: محمدحسین عبـداللهی

از انتـشارات دفتــر روابــط عمــومی
pr@yrec.co.ir :پست الکترونیک روابط عمومی

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: 50001319002517

همکاران این شماره: علیرضا عسکری و رابطان 
روابط عمومی

صفحه آرایی: محمدمهدی میـرزابابایی

برگزاری جلسه هیئت منتظران موعود به مناسبت هفته دفاع مقدس

برپایی غرفه عکس دفاع مقدس در پیاده روی 
جنب شرکت

تجلیل از همکاران ناشنوا در شرکت برق 
منطقه ای یزد

به همت پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی 
و بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، 
جلســه هیئت منتظران موعود در نمازخانه ســتاد 

شرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.
ع مسـئول تعلیـم و تربیـت  حجت االسـالم سـعید زار
ناحیه مرکزی بسیج استان یزد در این مراسم با بیان 
خاطرات دوران دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطـره رزمنـدگان اسـالم، خالصـه ای از رشـادت ها 
و از خودگذشـتگی های آن عزیـزان را بـرای حفـظ 
و حراسـت از جـان و مـال و نامـوس مـردم در زمـان 

جنـگ بیـان کـرد.
کـه  وی بـا اشـاره بـه این کـه در ایـن برهـه زمانـی 
ه  شـد مـی  نظا جنـگ  یـن  یگز جا هنگـی  فر جنـگ 

اسـت و دشـمن بـا حیلـه و نیرنـگ و جلـوه دادن 
بـه  نیکـو،  و  زیبـا  به صـورت  منکـرات  و  زشـتی ها 
گمراهی و اغفال جوانان و در نهایت پیشبرد  دنبال 
اهـداف خـود می باشـد، افـزود: بایـد بـا افزایـش علـم 

گاهـی و روشـنگری در فضـای مجـازی و واقعـی،  و آ
کـردن  بـا مایـوس  بـه بصیرت افزایـی پرداختـه و 
دشـمنان، حافـظ نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و 

ادامه دهنـده راه شـهیدان باشـیم.

ه  یــگا پا همــت  بــه 
مقاومــت بســیج اداری 
شــهید ســامعی شــرکت 
یــزد  منطقــه ای  بــرق 
بــه مناســبت هفتــه  و 
بــه  و  س  مقــد ع  فــا د
منظــور بصیرت افزایی، 

زنــده نگه داشــتن یــاد و 
خاطــره شــهدا و ترویــج 
فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعــه به ویــژه در 
بیــن جوانــان، غرفــه ای 
ی  عکس هــا مل  شــا
شهیدان و پوسترهایی 

بــا موضوعــات مربــوط 
 ، س مقــد ع  فــا د بــه 
جهــت بازدیــد عمــوم و 
در مســیر دانشــجویان 
دانشـــــــگــــاه جـنـــــــــــب 
شــرکت، در پیــاده روی 
جنــب ایــن شــرکت برپــا 

شــد.
همیــن  بــه  همچنیــن 
ز  ا ی  یــر و تصا ر  منظــو
دوران دفــاع مقــدس 
در محل ســتاد شــرکت 
بــرق منطقــه ای یزد به 

نمایش در آمد.

به مناســبت 8 مهرماه 
روز جهانی ناشنوایان 
از دو همــکار ناشــنوای 
شــرکت بــرق منطقه ای 

یزد تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی 
شــرکت بــرق منطقه ای 
یزد، در مراسم قدردانی 
از دو همــکار ناشــنوا که 
در دفتــر معاونــت مالی 
ر  ا گــز بر نی  پشــتیبا و 
از محمدحســن  شــد؛ 
حکایتــی بــا بیــش از 30 
سال سابقه کار و شاغل 

در دبیرخانــه و منصــور 
اســدی بــا بیــش از 23 
ســال ســابقه و شــاغل 
در بایگانــی امــور مالــی 
و ذیحســابی قدردانــی 

شد.
حســینی  ضا  ر ســید
معاون مالی و پشتیبانی 

شــرکت بــرق منطقه ای 
و  یــر  تقد ضمــن  د  یــز
ســپاس از حســن رفتــار 
ایــن همکاران بــه بیان 
خاطراتــی از تعامــل و 
ارتباط در طول خدمت 
ایــن دو همــکار بــرای 

حاضران پرداخت.


