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جلسه کمیته  سالمت 
شرکت برق منطقه ای 
ــزد جهت مقابله با  ی
بیماری کرونا با حضور 
مدیرعامل، معاونان 
و برخی مــدیــران این 

شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی 

شرکت برق منطقه ای 
ــزد، در ایـــن نشست  یـ
کـــه بــه مــنــظــور رعــایــت 
بهداشت و سالمت در 
کرونا  مقابله با ویروس 
بــرگــزار شــد؛ بخشنامه  
ابالغی از وزارت نیرو و 
مصوبات ستاد استانی 

پیشگیری و مقابله با 
کــرونــا تشریح  بیماری 
و مــورد تبادل نظر قرار 

گرفت.
لـــــــــغـــــــــو تــــــمــــــامــــــی 
ــه سایر  مــامــوریــت هــا ب
همچنین  و  استان ها 
مـــــــامـــــــوریـــــــت هـــــــای 
ــل  ــ ــروری داخ ــ ــر ض ــ ــی ــ غ
اســتــانــی، جــایــگــزیــنــی 
لکترونیکی  ا مکاتبات 
ــای مـــکـــاتـــبـــات  ــ ــه جـ ــ بـ
ــرار  ــقـ ــتـ ــی، اسـ ــکـ ــزیـ ــیـ فـ
مـــــیـــــز خــــــدمــــــت در 
کت  شر ی  نی ها نگهبا

جــــهــــت تـــســـهـــیـــل و 
فــرایــنــد هــای  پیگیری 
مرتبط با اربــاب رجــوع 
ــردد  ــ و مـــحـــدودیـــت ت
داخــل پست های برق 
ــرای فعالیت ها  فقط ب
و تعمیرات ضـــروری از 
مــصــوبــات ایــن جلسه 

بود.
ــت واحــــد  ــ ــفــتــنــی اسـ گ
ــت  ــ ی ــر ــ ی ــد ــ م  ،H S E
مسائل مربوط به این 
بیماری در شرکت برق 
ــزد را بر  ــ مــنــطــقــه ای ی

عهده خواهد داشت.

کرونا کمیته  سالمت شرکت برق منطقه ای یزد برای مقابله با بیماری  تشکیل جلسه 

ادامه در صفحه 3

جــلــســه تــکــریــم و مــعــارفــه 
ــامـــل شـــرکـــت بـــرق  ــرعـ ــدیـ مـ
منطقه ای یزد صبح یکشنبه 
25 اسفند ماه 1398 برگزار 

شد.
گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی  بـــه 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
کــه بــا ارتباط  در ایــن جلسه 
کنفرانسی با همایون  ویدیو 
ــر نــیــرو  ــ ــاون وزیـ ــعـ ــری مـ ــائـ حـ
و محمد  حسن مــتــولــی زاده 
مــدیــر عــامــل شــرکــت تــوانــیــر و 
بــا حضور محسن صادقیان 
معاون امور عمرانی استاندار و 
جمعی از مدیران صنعت برق 
استان برگزار گردید، ابوالفضل 
اســدی به عنوان مدیرعامل 

جدید شرکت برق منطقه ای 
یزد منصوب شد.

ــر نیرو در ابتدای  مــعــاون وزی
جلسه ضمن تقدیر از زحمات 
صباغزادگان،  محمدحسن 
مــدیــرعــامــل ســابــق شــرکــت، 
ــره ای  ــه جــایــگــزیــن وی را چ
شناخته شده در صنعت برق 

کشور دانست. استان یزد و 
ــری ضـــمـــن اشـــــــاره بــه  ــ ــائ ــ ح
فراخوان شرکت توانیر مبنی 
بر انتخاب مدیرعامل شرکت 
بــرق منطقه ای یــزد، شرایط 
کشور را به سبب  حال حاضر 
مشکالت مربوط به بیماری 
کرونا، شرایطی سخت برشمرد 
و به لزوم اتحاد و همبستگی 

ــن  بـــــرای فـــائـــق آمـــــدن بـــر ای
مشکالت خاطر نشان و ابراز 
امــیــدواری نمود با همکاری 
و اتحاد مردم این مشکل نیز 

گذاشته شود. پشت سر 
مدیرعامل شرکت توانیر نیز 
هماهنگی، همکاری و همدلی 
کارکنان شرکت برق منطقه ای 
یــزد و شرکت توزیع بــرق یزد 
ایــجــاد نتایجی  را زمینه ساز 
ــد در ایــــن شــرکــت  ــنـ ــمـ ارزشـ
کسب این  ــزود:  دانــســت و افـ
نتایج برای همه ما به عنوان 
یک افتخار شناخته می شود 
و امیدواریم ایــن همکاری و 
همدلی با مدیریت جدید نیز 
تــداوم داشته باشد و ضمن 
کارکنان وظایف خود  اینکه 
ــوزه اخــتــیــارات خــود  را در حـ
بــه خــوبــی انــجــام می دهند، 
یاری دهنده مطلوبی نیز برای 
ســتــاد صنعت بــرق باشند و 

بــرخــی از وظــایــف ســتــادی را 
گرفته تــا بتوانیم از  بــر عهده 
پــتــانــســیــل هــای ارزشـــمـــنـــد 
ــزد بهره  مــوجــود در اســتــان ی

ببریم. 
حسـن  محمد مـه  ا د ا ر  د
ضمـن  نیـز  ن  گا د ا غـز صبا
قدردانـی از حسـن انتخـاب 
نیـر  ا تو کت  شـر لین  مسـئو
انتخـاب مدیـر شایسـته و  و 
ق  بـر صنعـت  ی  ا بـر ز  لسـو د
اسـتان، ایـن روز را روزی بـزرگ 
بـرای صنعـت بـرق اسـتان یـزد 
و نقطه عطفی برای روند رشد 
صنعـت بـرق اسـتان دانسـت 

گفـت: بـا آغـاز فعالیـت دکتـر  و 
اسـدی، بـا توجـه بـه تجربـه و 
پتانسیل باالی ایشان، شاهد 
رونـد رشـد بیشـتری خواهیـم 

بـود.
ــزود: ماحصل زحمات  وی اف
کارکنان شرکت باعث  و تالش 
شده تا امــروز در استان یکی 
از پایدارترین شبکه های برق 
کشور را شاهد باشیم و کمترین 
کشور  مــیــزان خــامــوشــی در 
بــه اســتــان یــزد تعلق داشته 
رتـــبـــه نخست  و هــمــچــنــیــن 
رویت پذیری شبکه را در این 

استان داریم.

تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد
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مدیرعامل جدید و سابق 
شرکت برق منطقه ای یزد با 
نماینده ولی فقیه این استان 

دیدار نمودند.
گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی  بـــه 
شرکت بــرق منطقه ای یــزد، 
این جلسه با حضور آیت اهلل 
ــام  مــحــمــد رضــا نـــاصـــری، امـ
لی فقیه  و ه  یند نما و  جمعه 
ــزد، ابــوالــفــضــل  ــ در اســـتـــان ی
اسدی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یزد و محمدحسن 
صـــبـــاغـــزادگـــان، مــدیــرعــامــل 

سابق این شرکت برگزار شد.
ــه  ــسـ ــلـ جـ ی  ا بــــــــــتــــــــــد ا ر  د
محمدحسن صــبــاغــزادگــان 
بــا اشـــاره بــه بــرگــزاری جلسه 
تــودیــع و معارفه مدیرعامل 
که  شرکت برق منطقه ای یزد 
در تاریخ 25 اسفند مــاه 98 
کرد:  برگزار شد، خاطرنشان 
آقــای دکتر اســدی به عنوان 
فــردی مجرب و آشنا به امور 
گزینه های  شرکت، از بهترین 
موجود بوده اند و امیدواریم از 
پتانسیل های بسیار ایشان به 

خوبی استفاده شود.
وی همچنین وضعیت صنعت 
بــرق در استان یــزد را نسبت 
کشور  بــه ســایــر اســتــان هــای 
مطلوب برشمرده و با اشاره 
به اعالم شرکت توانیر مبنی بر 
برتری شرکت برق منطقه ای 
گفت: شرکت  یزد در سال 97 
بــرق منطقه ای یــزد در سال 
97 از لحاظ پایداری شبکه، 
ــیـــزان خــامــوشــی  کــمــتــریــن مـ
کمترین مــیــزان تلفات در  و 
میان سایر شرکت های برق 

کـــشـــور در رتــبــه  مــنــطــقــه ای 
نخست قــرار داشته و از این 
بــابــت از یکایک هــمــکــاران و 
ــرق  ــان شـــرکـــت ب ــش ــت  ک ــم زح
منطقه ای یزد تشکر نموده و 
برای دکتر اسدی در ادامه راه 

آرزوی موفقیت دارم.
اســـتفاده از پتانســـیل های 
داخلی بـــرای اشـــتغال زایی 
و رفع مشکالت صنعت برق

ابوالفضل اسدی مدیرعامل 
ــز ضمن  ــی ــت، ن ــرکـ جـــدیـــد شـ
ــات و  ــ ــمـ ــ قــــــدردانــــــی از زحـ
تالش های انجام شده توسط 
محمدحسن صــبــاغــزادگــان 
گــذشــتــه، این  در ســال هــای 
تـــالش هـــا را عــلــت ســرآمــدی 
صنعت بــرق استان و شرکت 
ــه ای یــــــزد در  ــقـ ــطـ ــنـ بــــــرق مـ

حوزه های مختلف دانست.
ــاره به  ــ بـــا اشـ وی همچنین 
ــده در  تـــالش هـــای انــجــام شـ
ــرای عبور از پیک  ســال 98 ب
ــرژی الکتریکی  ــار مــصــرف انـ ب
گفت: با همکاری بخش های 
بــرق  و  مختلف صــنــعــت آب 
و دیــگــر بــخــش هــای اســتــان، 

خوشبختانه با آمادگی و تولید 
کثری در تابستان و در  حدا
کشوری  حــالــی کــه بــا مشکل 
روبرو بودیم، موفق شدیم در 
ســال 98 بــه نتایج مطلوبی 
دســت یافته و نیروگاه ها در 

مدار باشند.
اســدی اشتغال زایی داخلی 
ــان را امـــری مهم  بـــرای جــوان
ــزود: در ســال  ــ کـــرد و اف بــیــان 
تجهیز  گذشته ساخت چند 
مهم و بزرگ نیروگاهی را آغاز 
که بخشی از این  نموده ایم 
پروژه ها در مدار بهره برداری 
قرار گرفته است و در این راستا 
از تکنولوژی و پتانسیل های 
داخلی در جهت اشتغال زایی 
و رفــع مشکالت صنعت برق 

استان بهره برده ایم.
ــورد  ــامــیــن ســـوخـــت مـ وی ت
نیاز نیروگاه ها را از مشکالت 

پـــیـــش آمــــــده در ســـــال 98 
که این مهم موجب  برشمرد 
ایــجــاد مشکالتی پیش روی 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
گردید  ــرق اســتــان  و تامین ب
با همکاری  که خوشبختانه 
دستگاه های مربوطه سوخت 
مورد نیاز استان تامین شد و 
در استان یــزد با قطعی برق 

مواجه نشدیم.
ــرق  ــــت بـ ــرک مـــدیـــرعـــامـــل شــ
منطقه ای یزد افــزود: ترغیب 
مــردم، ایجاد اعتماد و جلب 
همراهی مشترکین پر مصرف، 
آموزش و توجیه مردم از جمله 
کــه می تواند  ــت  ــواردی اس ــ م
ــرژی  جهت مــصــرف بهینه ان

گرفته تا  ــرار  مــورد استفاده ق
کمتر انرژی و  عالوه بر مصرف 
کاهش آلودگی های مربوطه، 
کــمــتــری پــرداخــتــه  هــزیــنــه 
و بــتــوانــیــم ضــمــن اســتــفــاده 
بیشتر از ظرفیت نیروگاه ها، 
ــی نــیــز داشــتــه  ــال زایـ ــغـ ــتـ اشـ

باشیم.
ممیزی ساختمان های اداری 
همزمان با تغییر ساعات کاری 
بــــرای رعـــایـــت الـــگـــوی رفــتــار 
مــصــرف بــهــیــنــه و پــرداخــت 
پاداش خوش مصرفی قبوض 
ــای مــتــنــوع تــر و  ــورت هـ بــه صـ
ملموس تر در مناسبت های 
ــه  ــلـ ــمـ جـ ز  ا  ، مـــــخـــــتـــــلـــــف
پــیــشــنــهــادهــای مــدیــرعــامــل 
شــرکــت در راســـتـــای ترغیب 
جامعه به بهینه سازی مصرف 

انرژی بود.
اســـــــدی در پــــایــــان ضــمــن 
ــی از حــمــایــت هــای  ــ ــدردان ــ ق
آیت اهلل ناصری، نماینده ولی 
فقیه در استان یزد، حمایت 
و هــمــراهــی ائـــمـــه جــمــعــه و 
سازمان های مــردم نهاد را از 
ملزومات ترغیب مردم جهت 
مصرف بهینه و متعاقب آن، 
تامین بــرق پایدار در جامعه 

دانست.
مناســـب  معمـــاری  انجـــام 
برای کاهش نیـــاز به مصرف 

انـــرژی

ــت اهلل مــحــمــدرضــا  ــ ســپــس آیـ
ــی  ــ ــدردان ــ ــری ضـــمـــن ق ــ ــاص ــ ن
از خــــدمــــات مــحــمــدحــســن 
صباغزادگان به صنعت برق 
استان و آرزوی موفقیت برای 

مدیرعامل جدید شرکت برق 
منطقه ای یزد، توجه به شیوه 
ــای انــجــام  ــاره ــت مــصــرف و رف
کشورهای موفق در  شده در 
زمینه مصرف انرژی را از جمله 
ــای اســاســی بهبود  ــاره راهــک
مصرف دانست و خاطرنشان 
کــــرد: مــقــایــســه بــــدون عمل 
ســودی در بــر نخواهد داشت 
ــن آمــــــــوزش و  ــمـ ــد ضـ ــ ــای ــ و ب
گــاه ســازی مــردم جامعه، به  آ
کشورهای  دنبال راهکارهای 
زمــیــنــه مصرف  در  پیشرفته 
بوده و این راهکارها را در کشور 

کنیم. خودمان نیز پیاده 
یـــزد همچنین  امـــام جمعه 
ــر مــهــنــدســیــن ســـازمـــان  ــش ق
نظام مهندسی ساختمان را 
از جمله موثرترین قشر های 
ی  ز بهینه سا جهت  معه  جا
مصرف انرژی دانست و افزود: 
مهندسین جامعه می توانند 
بــا معماری مناسب موجب 
کاهش نیاز مصرف انرژی شده 
و از نمونه های بــارز ایــن امر، 
ساخت بازار خان یزد توسط 
که  گــذشــتــه اســـت  مــعــمــاران 
نیاز به مصرف بیش از اندازه 
ــرژی نداشته و باید الگوی  ان

گیرد. مهندسین جامعه قرار 
ــاره به  ــت اهلل نــاصــری بــا اشـ آیـ
خاطراتی از رفــتــار بنیانگذار 
کبیر انقالب در مــورد مصرف 

گفت: امام خمینی )ره(  برق 
در مــورد مصرف بــرق مراقبه 
بسیاری داشتند و رفتار ایشان 
بــایــد الــگــویــی مــنــاســب بــرای 

گیرد. جامعه امروز قرار 

دیدار صمیمانه مدیرعامل برق منطقه ای یزد با نماینده ولی فقیه
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مــدیــرعــامــل ســابــق شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
همچنین رتبه نخست صحت عملکرد سیستم های 
حفاظتی و عملکرد مهندسی و همچنین کمترین 
حوادث کشور بر اساس ارزیابی های شرکت توانیر را 
از دیگر اتفاقات مثبت عملکرد این شرکت دانست.
وی انسجام موجود بین بخش های تولید، توزیع 
و برق منطقه ای را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: 
در حال حاضر 75 درصد مصرف انرژی الکتریکی 
استان برای صنعت مصرف می شود و ۱۰ درصد 
کشاورزی اختصاص دارد و این  دیگر نیز به بخش 
که بالغ بر 85 درصد مصرف انرژی  بدان معناست 
الکتریکی در استان برای صنعت، کشاورزی و ایجاد 
اشتغال مصرف می شود و تامین برق این مشترکین 
به بهترین وجه ممکن، نشان از تالش و زحمات 
یکایک کارکنان در شرکت برق منطقه ای یزد دارد.
ابوالفضل اسدی، مدیرعامل جدید شرکت برق 
ــزد، ضــمــن قـــدردانـــی از تــالش هــا و  مــنــطــقــه ای یـ
زحمات مهندس صباغزادگان در طول سال های 
اخیر، و تقدیر از مسئولین وزارت نیرو و استان به 
خاطر اعتماد به وی، ابراز امیدواری نمود با تداوم 
کارکنان شرکت برق  همکاری ها و همچنین تالش 
منطقه ای یزد، شاهد دستیابی به اهداف صنعت 

برق استان باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، گذر از پیک 
کــوتــاه مــدت شرکت  بــار ســال 99 را جــزو اهـــداف 
گذر از پیک بار سال 99،  کرد و افزود: برای  بیان 
نیروگاه های استان در حال انجام تعمیرات تا قبل 
از پیک بار هستند و برق منطقه ای نیز پروژه های 
آمــاده ســازی شبکه را به موقع به انجام خواهد 
رساند و با همکاری صنایع بزرگ استان، انشااهلل 
پیک بار را با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.
  وی خاطر نشان کرد: مباحث مربوط به شفافیت 
و انضباط مالی، مباحث اقتصادی، تامین منابع 
مالی و بحث های مربوط به مطالبات و تهاتر از 
که پیش از این  ملزومات اجرایی در شرکت است 
به نحو احسن انجام شــده و ما نیز ایــن مسیر را 

ادامه خواهیم داد.
افزایش انگیزه و توانمندی منابع انسانی شرکت از 
ح شده توسط مدیرعامل شرکت  دیگر اهداف مطر
که برای دستیابی به این  برق منطقه ای یزد بود 
مهم، حمایت مجموعه صنعت برق استان و شرکت 

توانیر را خواستار شد.
کـــه بـــه نیابـــت از  معـــاون امـــور عمرانـــی اســـتاندار یـــزد 
محمدعلـــی طالبـــی، اســـتاندار یـــزد در ایـــن جلســـه 
حضـــور یافتـــه بـــود، ضمـــن تقدیـــر از حمایت هـــای 
وزارت نیـــرو در حـــوزه بـــرق و مدیرعامـــل ســـابق 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد و آرزوی توفیـــق بـــرای 
مدیرعامـــل جدیـــد ایـــن شـــرکت، ابـــزار خرســـندی 
کـــه بـــا اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط  نمـــود 
کارکنـــان صنعـــت بـــرق اســـتان، شـــاهد وجـــود 
زیرســـاخت های بســـیار خوبـــی در حـــوزه بـــرق 

اســـتان هســـتیم.
در پایان نیز حکم انتصاب ابوالفضل اســدی به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای یزد 
با امضای محمدحسن متولی زاده، رئیس مجمع 
عمومی شرکت بــرق منطقه ای یــزد به وی اعطا 
گردید و لوح تقدیری به سبب زحمات انجام شده 
در طول سال های گذشته از سوی استاندار یزد به 

محمدحسن صباغزادگان اهدا شد.

همکاران عزیزم
باسالم و عرض ادب، اینک 
کــه پــس از نــزدیــک بــه چهار 
گذران  دهه توفیق خدمت و 

کنار  ارزشمند عمر خــود در 
گــرانــقــدر، به  شما دوســتــان 
پایان دوره فعالیت خویش 
در شــرکــت بـــرق منطقه ای 
یــزد و افــتــخــار بازنشستگی 
رســـــیـــــده ام، بـــر خــــود الزم 
مــی دانــم بــه سبب تشریک 
مــســاعــی و دســـتـــاوردهـــای 
که در ایــن عرصه در  مهمی 
ــم از  ــه ای ــت کــنــار یــکــدیــگــر داش
اعضای محترم هیئت مدیره، 
معاونین و همه مــدیــران و 
کــه دانــش،  کارکنان بــزرگــوار 

گــران بــهــای  تخصص و عمر 
ــایـــه ای بـــرای  ــرمـ ــود را سـ خــ
سربلندی، رشــد و بالندگی 
شرکت بــرق منطقه ای یزد 
کمال قدردانی  قرار داده اند، 
و تشکر خویش را ابراز داشته 
و از خداوند متعال، طول عمر 
با عــزت همراه با سالمتی و 
تعالی روز افزون برای تمامی 
ــواده  ــدوم خــان هــمــکــاران خـ
ــزرگ  صنعت بــرق مسئلت  ب

می نمایم.
 بی شک شرایط دشواری که 

فراروی مردم عزیز میهن مان 
گــرفــتــه، هرچند تلخ و   ــرار  قـ
گوار است؛ اما فرصتی است  نا
بـــرای همدلی و هــمــیــاری و 
احیای ارزش های انسانی و 
که همواره بدان مفتخر  ملی 
ــم تــا نقطه عطفی را  ــوده ای ب
ــه راه مـــــان در همه  ــ بـــر ادامـ
کنیم و غم  زمینه ها ترسیم 
بــر چــهــره مـــردم جامعه مان 

بزداییم.
گر در مدت   ضمن سپاس، ا
همکاری مان از بنده قصوری 

کـــه مــوجــب تــکــدر  ســـر زده 
خاطری ناخواسته را فراهم 
ســـاخـــتـــه، طــلــب حــاللــیــت 
نموده، امــیــدوارم از صمیم 

قلب مرا ببخشید. 
 بـــا آرزوی بهترین هـــا و آغـــاز 
ســـالی پـــر برکـــت بـــرای همـــه 
خانـــواده  و  یـــران  ا مـــردم 
ق  بـــر کت  شـــر ر  فتخـــا ا پر

یـــزد منطقـــه ای 
محمدحسن صباغزادگان

25 اسفندماه ۱398

تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 

کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد پیام خداحافظی آقای مهندس صباغزادگان خطاب به 

ادامه از صفحه 1
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مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انــقــالب، در روزهـــای پایانی بهمن ماه بــا حضور 
کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد و خانواده های 

آن ها، برگزار شد.
گــزارش روابــط عمومی شرکت برق منطقه ای  به 
یــزد، در این مراسم محمدحسن صباغزادگان، 
ــرق منطقه ای یـــزد، ضمن  مدیرعامل شــرکــت ب
گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد طلیعه فجر 
انقالب، والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن، 
از زحمات تالشگران عرصه برق در طول سالیان 

کرد. گذشته قدردانی 
وی افزود: از زحمات همکارانمان در طول سال 
گذشته که موجب دستیابی شرکت برق منطقه ای 
یزد به افتخارات زیادی شد، تشکر می کنم؛ چرا که 
این افراد توانسته اند شرکت برق منطقه ای یزد 

را به عنوان برق منطقه ای نمونه در بسیاری از 
کنند. کشور معرفی  زمینه ها به 

مهندس صباغزادگان ادامه داد: داشتن رتبه  اول 
کمترین  کشور، داشتن  نیروگاه های خورشیدی 
کمترین  کشور، داشتن  میزان خاموشی در سطح 
میزان تلفات و رتبه  اول رویت پذیری و پایداری 
کسب شده  شبکه برق استان از جمله افتخارات 
که این  توسط شرکت برق منطقه ای یزد است 
افتخارات را مدیون زحمات یکایک همکاران 

شرکت برق منطقه ای یزد می دانم.
وی دهه فجر را سرآغاز طلوع ارزش های اسالمی 
و رهایی ملت ایران از استکبار جهانی دانست و 
گفت: ملت ایران در 4۱ سال قبل شعار استقالل، 
کنون  کرده و تا آزادی، جمهوری اسالمی را بیان 
هموطنان بسیاری در راه دفاع و حفظ انقالب، 
ارزش های انقالب و وطن خود شهید، جانباز و یا 

مفقوداالثر گردیده اند که شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی از جمله آن هاست.

مــدیــرعــامــل شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یـــزد ضمن 
قــدردانــی از تــالش دانــش آمــوزان ممتاز خانواده 
شرکت برق منطقه ای یزد افزود: آینده  صنعت برق، 
استان و کشور در دست این دانش آموزان خواهد 
بود و به تالش این فرزندان در راه کسب علم افتخار 
گیری علم برای سرفرازی ایران  کرده و آن ها را به فرا

و ایرانی توصیه می کنم.
صباغزادگان در پایان با اشاره به سخنی از مقام 
گفت: داشتن یک مجلس قوی  معظم رهبری 
کرد و امیدواریم شما را در روز  کشور را بیمه خواهد 
انتخابات در کنار صندوق های رای گیری ببینیم. 
در بخشی از این مراسم، از دانــش آمــوزان ممتاز 
در مقاطع تحصیلی مختلف تجلیل به عمل آمد.

چهل و یکمین جشن سالگرد پیروزی انقالب در برق منطقه ای یزد
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برای نخستین بار در مراسم جشن 
کودک برپا  پیروزی انقالب، غرفه 

شد. 
گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت  بـــه 
ـــرق منطقـــه ای یـــزد، در ایـــن غرفـــه  ب
کـــه بـــه همـــت امـــور بســـیج خواهـــران 

پایـــگاه شـــهید ســـامعی برنامه ریـــزی 
و اجـــرا شـــد، فرزنـــدان همـــکاران 
حاضـــر در مراســـم، ضمـــن نقاشـــی 
بـــا  کاربرگ هایـــی  رنگ آمیـــزی  و 

جملـــه  ز  ا هبـــی  مذ ت  عـــا ضو مو
ــاز و  ــه، نمـ ــرت فاطمـ ــاب، حضـ حجـ
صدقـــه دادن، بـــا مفاهیـــم دینـــی 

آشـــنا شـــدند.

یـــن  ا در  خاطر نشـــان می گـــردد، 
کـــه تعـــداد ۱۰4 نفـــر از فرزنـــدان  غرفـــه 
3 تا 9 ســـاله همکاران شـــرکت حضور 
داشـــتند، برنامه هـــای دیگـــری از 
کاردســـتی  جملـــه شـــعرخوانی، تهیـــه 

و نمایـــش عروســـکی اجـــرا شـــد. 

ــیــرضــا حــاجــی  در پـــی انـــتـــصـــاب عــل
حسینی، مــجــری مــدیــریــت بــحــران، 
HSE بــه سمت  پــدافــنــد غیرعامل و 

کمیته پیشگیری و مقابله با  مسئول 
کرونا در شرکت و تشکیل این  ویروس 
کنترل  کمیته، اقداماتی در راستای 

ایــن بیماری  انتشار  از  و پیشگیری 
انجام شده است.

فنـد  ا پد  ، ن ا بحـر یـت  یر مد ی  مجـر
و  اطالع رسـانی   ،HSE و  غیرعامـل 
نیرو هـای خدماتـی و  کلیـه  آمـوزش 
و  نـی  ضد عفو  ، کت شـر چـی  ر ا بد آ
کـن و فضا هـای  کلیـه اما گند زدایـی 
عمومـی شـرکت، برگـزاری دو جلسـه 
فوق العـاده شـورای سـالمت شـرکت، 
ایجاد محدودیت در تردد افراد متفرقه 
ز  ا جلوگیـری  و  ل  کنتـر و  شـرکت  بـه 
کرونـا از طریـق  ورود افـراد مشـکوک بـه 
تب سـنجی را از جمله اقدامات کمیته 

کرونا در  پیشـگیری و مقابله با ویروس 
شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد برشـمرد.

کودک در جشن انقالب برپایی غرفه 

کرونا در شرکت کمیته پیشگیری و مقابله با ویروس  تشریح عملکرد 

گاه سالمت؛ سالمت ربای همه، توسط همه« » ره خاهن یک اپی

تشریح عملکرد امور زنان و خانواده برق نشست تعالی خواهران
منطقه ای یزد در هفته  زن که به همت حوزه  در این نشست 

مقاومت بسیج اداری حضرت قائم 
)عج(، با موضوع فرزند پروری برگزار 
شد، بایدها، نبایدها و نحوه تربیت 
ــا فـــرزنـــدان در دوره ی  ــورد ب ــرخ و ب
ــحــث و  ــی و جــوانــی مــوردب ــوجــوان ن

گرفت. تبادل نظر قرار 
همدلـــی بـــا نوجوانـــان، برچســـب 
نـــزدن، تربیـــت یکســـان پـــدر و مـــادر، 
آشـــنایی والدیـــن بـــا فضـــای مجـــازی، 
به جـــای  محرومیـــت  جایگزینـــی 

غیر مســـتقیم  ت  ر نظـــا  ، تنبیـــه
یـــت  یر مد  ، مســـتقیم ی  به جـــا
و  ن  د نکـــر یســـه  مقا  ، ن ســـتا و د
از جملـــه شـــیوه های  صمیمیـــت 
ــده در ایـــن  ح شـ ــروری مطر ــد پـ فرزنـ

جلســـه بـــود.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن نشست 
تعدادی از بانوان همکار شرکت به 
نمایندگی از امــور بسیج خواهران 
پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید 

سامعی حضور داشتند.

به مناسبت میالد حضرت فاطمه ی 
ــادر، برنامه های  زهــرا )س( و روز م
متنوعی با همکاری شورای فرهنگی، 
پایگاه شهید سامعی و دفتر روابط 
عمومی شرکت برق منطقه ای یزد 

برگزار شد.
مـــور  ا مشـــاور  یـــاوری،  خدیجـــه 
زنـــان و خانـــواده شـــرکت، برگـــزاری 
مراســـم مولودی خوانـــی، برگـــزاری 
نشســـت بانـــوان پرســـنل شـــرکت بـــا 

مدیرعامـــل و جمعـــی از معاونیـــن، 
برگـــزاری جشـــن میـــالد بـــا همـــکاری 
بـــرق  و  شـــرکت های صنعـــت آب 
اســـتان، برگـــزاری حلقـــه صالحیـــن بـــا 
موضـــوع خانـــواده بـــه میزبانـــی زهـــره 
ــدادی از  ــور تعـ ــی و حضـ معصوم بیگـ
بانـــوان پرســـنل شـــرکت در نشســـت 
تعالـــی بســـیج بـــا موضـــوع فرزنـــد 
پـــروری را از جملـــه ایـــن برنامه هـــا 

دانســـت.
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تقدیر از برگزیدگان مسابقه  دلنوشته ای با سردار دل ها

اثر�برگزیده��مسابقه�دل�نوشته�ای�با�سردار�دل�ها�–�نویسنده:��مینا�جعفری�)رتبه�اول(���

گرامیداشت شهادت سردار  مراسم 
سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی 

در سالن شهید عباسپور شرکت برق 
منطقه ای یزد برگزار شد.

کــه بــه همــت پایــگاه  در ایــن مراســم 
مقاومت بســیج اداری شــهید ســامعی 
ــا حضــور ســرهنگ حســین  شــرکت و ب
ع کمالــی، جانشــین فرمانــده ســپاه  زار
الغدیــر اســتان و بــا ســخنرانی ســعداهلل 
زارعی، تحلیلگر ارشــد سیاســی و برگزار 
ــادت ها و  ــون رش ــی پیرام ــد؛ مباحث ش
تاثیــرات حضــور ســردار ســلیمانی بــر 
ح  نابــودی داعــش در منطقــه مطــر

ــد. گردی
گفتنی است، در این مراسم فرماندهان 
و اعضای شورای پایگاه های مقاومت 

بسیج ادارات شهرستان یزد نیز حضور 
داشتند.

ــایــگــاه  ــت پ ــم ــه ه ــقــه بـ ایــــن مــســاب
اداری شهید  بــســیــج  مـــقـــاومـــت 
سامعی ایــن شــرکــت، بــه مناسبت 
فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی و به منظور 
گرامیداشت چهلمین روز شهادت 
ســردار سپهبد، شهید حاج قاسم 

سلیمانی برگزار شد.

اختر ملکی همکار، مبینا جعفری و 
فاطمه سلطانی همسران همکار، 
یاسمین ســـاده و زهـــرا بابا علیان 
فــرزنــدان همکار نویسندگان پنج 

که  اثر برگزیده این مسابقه بودند 
در جشن پــیــروزی انقالب از آن ها 

تجلیل شد.

بسم اهلل القاسم الجبارین
قلم جــوهــره ی شــرم مــی ریــزد بر 
کــاغــذ. چــه بــگــویــم از دل تنگ 
ــان یتیم، ای علی زمانه  ــودک ک
که سیراب می شود زین  ...؟ با 
که چهل روز  پس زمین خشکی 
تشنه قدم هایت شده است؟ و 
که بخواند نجواهای شبانه، تنها 
در دل مخروبه ها را ؟ یا رفیق من 

ال رفیق له ...
کسی بــرای نماز  پــس از تــو چــه 
عشق در دل فرات وضو می گیرد 

... ؟
کــه بــی تــو سحر شــد ...  و شبی 
وجـــودت سپری از امنیت و پر 

کشیدنت ...
ــت. حتی  آه ... زبــانــم قاصر اس
رفتنت شبانه بود تا باردگر مردم 

وطنم با خیال آسوده سر بر بالین 
بگذارند.

از مردم به سردار ... از مردم به 
ــردار صــدامــو داری؟  ــردار، سـ ســ

جوابی نمی شنوم.
نگذار ارتــبــاط قطع شــود ماهم 
شرم ساریم ... از ما نبودند آنها که 
سال ها نمک خوردند و یک شبه 
نمکدان شکستند. آنها که چشم 
گوش خود را به باد سپردند و  و 
تصویر مهربانت را از دیوارهای 
گوشه  کشیدند. در  شهر پایین 
خیال شان هــم نمی گنجد یاد 
تو حک شــده بر لــوح جــان این 

ملت است.
کـــه بال هـــای  مهربانـــم، آنـــگاه 
گشـــوده  مالئـــک بـــر روی آغوشـــت 
ــدار  ــوالی خویـــش را دیـ ــد و مـ شـ

نمـــودی مـــارا بـــه یـــاد آوردی؟ 
ی  پهنـــا نیـــت  با مهر شـــمیم 
گرفـــت وقتـــی  جهـــان را در بـــر 
میلیون هـــا آدم بـــا فکـــر نبودنـــت 

کردنـــد. گونـــه تـــر 
علمــدار زینــب )س( هــر چنــد 
دســتت از پیکــر جــدا شــد امــا 
کــه از حــب اهــل بیــت  پرچمــی 
بــر افراشــتی همچنــان دســت 
ســینه  بــه  ســینه  دســت،  بــه 
کــرده  تــا خــدای نا می چرخــد 
بــر زمیــن نمانــد. آیــه آیه هــای 
جســمت پــر پــر شــد ولــی روح 
آســمانیت تــا ابــد بــر قلــب ایــن 
مــردم هوشــیار و وفــادار حــک 

شــده اســت.
دستت سپر وطن، ای همیشه 

سرباز وطن

گرامی: همکاران 
محمدرضا زراعتی، مرتضی طالبی، و خانم زهره معصوم بیگی

 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

گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی در شرکت برق منطقه ای یزد
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کارگاه آموزشی فضای مجازی با حضور اعضای 
گردان سایبری پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید 

سامعی برگزار شد.
کـــه بـــا حضـــور علیرضـــا برزگـــری،  کارگاه  در ایـــن 
کارشـــناس حـــوزه ســـایبری برگـــزار شـــد؛ مباحثـــی 
پیرامـــون چگونگـــی بهره بـــرداری از اطالعـــات فعـــاالن 
فضـــای مجـــازی توســـط ســـرویس های جاسوســـی 

گردیـــد. ح  بیگانـــه مطـــر
برزگری با ذکر این نکته که امروزه ابزارهای تکنولوژی 
مانند تلفن همراه می توانند به عنوان ابزار جاسوسی 
گفت: با استفاده از لوازم و  گیرند  مورداستفاده قرار 
تجهیزات الکترونیکی از جمله تلفن همراه، موقعیت 
مکانی، شماره تلفن و سایر اطالعات افراد به راحتی 
در دسترس شرکت های سازنده قرارگرفته و امکان 

جاسوسی از این اطالعات وجود دارد.

ــال  ــال و غیرفعـ ــوع فعـ ــه دو نـ ــی را بـ ــر جاسوسـ وی امـ
کـــرده و جمـــع آوری و ذخیره ســـازی  تقســـیم بندی 
کـــه از طریـــق ابزارهـــای الکترونیکـــی  اطالعـــات 
تکنولـــوژی اتفـــاق می افتـــد را از نـــوع جاسوســـی 
غیرفعـــال دانســـت و افـــزود: اینترنـــت بزرگ تریـــن 
ــا بـــوده و از طریـــق آن افـــراد  ماشـــین جاسوســـی دنیـ
کاربـــران، ارتباطـــات،  و افـــکار، اطالعـــات شـــخصی 
ــره  ــا پایـــش و ذخیـ احساســـات و خواســـته های آن هـ
گـــوگل، بخشـــی  می شـــوند و شـــرکت های بـــزرگ ماننـــد 
ـــه  ـــات ب ـــن اطالع ـــروش ای ـــق ف ـــود را از طری ـــد خ از درآم

دســـت می آورنـــد.
برزگـری همچنیـن انگیـزه تولیـد نرم افـزار و خدمـات 
فنـاوری را در سـه جنبـه ی اقتصـادی، اعتقـادی و 
اطالعاتـی برشـمرده و جنبـه اطالعاتـی را پررنگ تریـن 
گفـت: مـردم بایـد در  بعـد ایـن عرصـه دانسـته و 

کافـی را  کاربـردی خـود دقـت  انتخـاب نرم افزارهـای 
داشـته باشـند.

ــم صهیونیستی را از  گــردان 82۰۰ رژی وی تشکیل 
گذاری بر افکار  نمونه های تالش دشمن جهت تاثیر 

جامعه برشمرد.
گرام توسط  کار با شبکه ی مجازی اینستا در ادامه 
مسئول فاوا و فضای مجازی پایگاه شهید سامعی 

به صورت عملی آموزش داده شد.

کارگاه آموزشی فضای مجازی برگزاری 

گــانــه از ســوی مدیرعامل،  طــی احــکــام جــدا
علیرضا حاج حسینی به عنوان مجری مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل HSE، سیدمنصور 
جلیلی به عنوان مجری تامین منابع مالی، نادر 
گروه برنامه ریزی فنی و  خانی به عنوان رئیس 
مطالعات سیستم، حمید اسدی پور به عنوان 
گــروه نظارت بر تعمیرات خــط، مریم  رئیس 
گــروه تشکیالت  ع بیدکی به عنوان رئیس  زار
و بهبود روش هـــا و مــیــرزا رضــا صفارنیری به 
عنوان رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی و 

آمار منصوب شدند.

در پی انتصاب محمدصالح دشتی به سمت 
مدیر امور انتقال شرکت، وی به عضویت هشت 
کمیته: نمایندگان کارفرما برای انتخاب مشاور 
کمیته عالی ایمنی در  در امــور انتقال نیرو، 
ــدازی پست ها و خطوط  کمیته راه ان شرکت، 
کمیته عالی پیگیری  انتقال و فــوق تــوزیــع، 

کــارگــروه تامین نگهبان و اپــراتــور  ح هــا،  طــر
کمیته بهبود بهره برداری،  به صورت حجمی، 
کمیته فنی و بازرگانی امور انتقال نیرو و کمیته 
هماهنگی بهره برداری شرکت برق منطقه ای 

یزد، منصوب شد.

مدیرعامل شرکت بــرق منطقه ای یــزد طی 
دو حکم، سیف اهلل افضلیان تبار را به عنوان 
مدیر دفتر بــازار برق و رضا رضی را به عنوان 
کرد.  رئیس اداره بهره برداری AOC منصوب 
همچنین محمدرضا دهقان به عنوان رئیس 
اداره بــهــره بــرداری نــاحــیــه یــک ایـــن شرکت 

منصوب شد.

گــانــه ابــوالــفــضــل شرافت  طــی احــکــامــی جــدا
کارگروه بهره وری و احمد  به عنوان عضو و دبیر 
کبر مــهــرابــی، مجید غفاریان،  کردستانی، ا
محمدحسین اعـــرابـــی و الــهــام حــائــری نــیــا 
کارگروه منصوب  به عنوان دیگر اعضای این 

شدند.  

مدیرعامل شرکت بــرق منطقه ای یــزد طی 
ــه عــنــوان  حــکــمــی، سیدمحمد یــزدانــی را ب
نماینده فنی انبار در بخش تجهیزات مربوط 
به فیبر نوری، مخابرات و دیسپاچینگ در این 

شرکت منصوب نمود.

کمک های نقدی برای مناطق  جمع آوری 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان

کمک های نقدی همکاران شرکت به مناطق سیل زده 
ــه هــمــت معاونت  اســتــان ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان، ب
پشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج اداری شهید سامعی 

جمع آوری شد.
کارکنان این شرکت با اهداء  در این اقدام خدا پسندانه، 
کسر از حقوق بهمن ماه  مبلغ 69 میلیون ریال به صورت 
۱398 به یاری هم وطنان آسیب دیده خویش پرداختند.

کمک های نقدی برای همکاران  جمع آوری 
بازنشسته مبتال به سرطان

با توجه به نیاز چند تن از همکاران بازنشسته مبتال به 
کارکنان داوطلب  کمک های نقدی  بیماری سرطان، 
شرکت به همت معاونت پشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج 

گردید. اداری شهید سامعی جمع آوری 
در این اقدام، کارکنان این شرکت با اهدای مبلغ نزدیک به 
46 میلیون ریال به صورت کسر از حقوق یاری گر همکاران 

بازنشسته ی خود شدند.

کارمندان  درخشش بانوان همکار در مسابقات 
دولت

که به مناسبت دهه فجر و به همت  در این مسابقات 
کل ورزش و جــوانــان استان یــزد بــرگــزار شــد، تیم  اداره 
شرکت برق منطقه ای یزد، متشکل از مهین فــردزاده، 
زینب حسن زاده و خدیجه یاوری، در رشته بدمینتون 

کسب نمودند. مقام دوم مسابقات را 
آمــادگــی جسمانی، معصومه  همچنین در مسابقات 
کسب مقام دوم  حریریان در رده سنی پنجم موفق به 
گردیده و شیما شیریزدی در رشته تنیس روی میز، مقام 

سوم را از آن خود نمود.

کوتاه شرکت  اخبار 

گرامی:  همکاران 
آقایان: محسن نعمتی

مهدی غنی پور بهدانی
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  معـرفـی كتـاب

چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند؟
)99 قانون مدیریت پول شخصی در زندگی(

نویسنده:کری�سیگل���

مترجم:�مهدی�گازر���

ناشر:�آوین���

تجدیدچاپ:�����3

تاریخ:����1397-1398

کتاب بــا توجه به  کــتــاب: نویسنده در ایــن  ــاره  دربـ
ــول زنــدگــی مــالــی و بــا تمرکز بر  ــود در ط تجربیات خ
ج  آمــوزه هــای زنــدگــی، بودجه بندی، پــس انــداز، خر
کارت اعتباری، مسکن و بیمه  کردن، استقراض و وام 
به ارائــۀ 99 قانون مدیریت پــول شخصی در زندگی 

می پردازد.
نگرش خود را از هزینه به پس انداز تغییر دهید. زمانی 
کنید، متوجه  که روی پس انداز به جای هزینه تمرکز 
خواهید شد که این طرز فکر می تواند ضمن تسری به 
تمامی جوانب زندگی، سبک زندگی تان را دستخوش 

تغییرات مثبت نماید.
در حقیقت می توان افــراد را به دو دسته »پس انداز 
ــرد. برخی افــراد  ک کننده« تقسیم  ج  کننده« و »خــر
کــردن« هستیم و  ج  که ما »معتاد به خــر می گویند 
کامال با  کنیم. من  نمی توانیم این عادت خود را ترک 
این حرف مخالفم. واقعیت این است که آنها خودشان 
کردن را دوست  ج  تمایلی به تغییر ندارند و پول خر
که هنوز به دستشان نیامده! این  دارند، حتی پولی 
افراد فاقد خویشتن دارِی الزم برای تغییر عادات قبلی 
کننده« هستند،  و تبدیل شدن به فردی »پس انداز 
کنند  گر واقعا بخواهند می توانند تغییر  که ا در صورتی 

و این تغییر صرفا به انتخاب خودشان بستگی دارد.

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
صفحه آرایی: محمدمهدی میـرزابابایی

ــت بـــرق  ــ ــرک ــ ــامــــل ش ــرعــ ــ ــدی مــ
منطقه ای یـــزد، بــا حــضــور در 
صنایع بزرگ فعال و اثرگذار در 
طرح های مدیریت مصرف برق 
استان یزد، از مشارکت مدیران 

این صنایع قدردانی کرد.
ــط عــمــومــی  ــ ــ ــزارش روابـ ــ ــ گـ ــــه  ب
ــزد،  شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای ی
ــان،  مــحــمــد حــســن صــبــاغــزادگ
بــه پــاس هــمــکــاری و مشارکت 
صنایع بزرگ استان در اجرای 
ح هـــای مــدیــریــت مــصــرف  ــر طـ
برق که سبب عبور موفقیت آمیز 
کــشــور از  شبکه بــرق اســتــان و 
98 شــد؛ با  پیک بار تابستان 
کــه بــه امضای  اهـــدای لــوحــی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استاندار یزد نیز رسیده بود، از 
تالش های مدیران این صنایع 

کرد. تجلیل 
صالح عسکر شاهی مدیرعامل 
ــزد، عــلــیــرضــا  ــ ــوالد یـ ــ شـــرکـــت فـ
چایچی مدیرعامل شرکت فوالد 
کیومرث بهرامی  آلیاژی ایران، 
ــرداری شــرکــت  ــره بـ ــهـ مـــعـــاون بـ
فوالد ارفع، محمود مصری نژاد 
مدیرعامل شرکت فوالد متین 
و مدیرعامل مجتمع معدنی 
چادرملو در دیدار با مدیرعامل 
ــزد،  شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای ی
هدف از مشارکت شرکت خود را 
نگاه ملی به صنعت برق کشور و 
حفظ منابع ملی عنوان کردند.
آنــان همچنین تمایل خــود را 

برای تداوم همکاری با صنعت 
کمک به پایداری شبکه  برق و 
برق استان اعالم نمودند؛ تا در 
افزایش تولید ملی، صرفه جویی 
ــنــه هــا و حــفــظ مــنــابــع  در هــزی
طبیعی و محیط زیست سهیم 
باشند و زندگی روزمــره مردم و 
کشور دچار  شرایط اجتماعی 

مشکل نگردد.
ــال ۱398  گفتنی اســـت، در س
تعداد 22 تفاهم نامه با مشترکان 
ــزد با  ــرق منطقه ای ی شــرکــت ب
پتانسیل کاهش بار ۱2۰ الی 25۰ 
مگاوات منعقد شد و به دنبال 
عقد این تفاهم نامه ها، مصرف 
استان یزد بیش از 2۰۰ مگاوات 

کاهش یافت.

تقدیر از صنایع برتر استان یزد در حوزه مدیریت مصرف


