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مشارکت مردم و صاحبان صنایع، الزمه عبور موفق از پیک بار سال 99
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گندله سازی در  کارخانه  کیلوولت  برق دار شدن دو فیدر و خط 63 
پست سرو اردکان
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مشارکت برق منطقه ای یزد در توزیع 600 بسته معیشتی در 
رزمایش همدلی مؤمنانه

4

در ایــن شمــــاره می خوانیــــم:

ادامه در صفحه 3

اولــــیــــن نـــشـــســـت شــــــورای 
ــرق  ــ ــت ب ــ ــرکـ ــ ــن شـ ــ ــی ــ ــاون ــ ــع ــ م
مــنــطــقــه ای یــــزد بـــا حــضــور 
ــل و جــمــعــی از  ــامـ ــرعـ ــدیـ مـ
ــران بـــا هــــدف تبیین  ــ ــدی ــ م
ــزارش از  ــ گ ــه  ــ بــرنــامــه هــا و ارائ
عملکرد سال 98 برگزار شد.

گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی  بـــه 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
که با حضور  در ایــن نشست 
ابوالفضل اسدی مدیرعامل 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
و معاونین و مــدیــران دفاتر 
مستقل ایــن شرکت تشکیل 
کاری شرکت  شد؛ برنامه های 

گردید. در سال 99 تشریح 
ــرق  ــــت بـ ــرک مـــدیـــرعـــامـــل شــ
ــاره  ــ ــا اشـ ــ ــزد ب ــ مـــنـــطـــقـــه ای یـ
بــه بــرگــزاری جلسه مشترک 
کنفرانسی با وزیر نیرو،  ویدیو 
کید در  موضوع های مــورد تا
این جلسه از جمله: توسعه 
کیفی منابع انسانی، آمادگی 
ــار، اســتــفــاده از  ــرای پیک بـ بـ
ظرفیت بودجه سال 99 برای 
کارها و مصرف؛  اصالح ساز و 
را تشریح و از مدیران خواست 
برای تحقق اهداف وزارت نیرو 

کوشا باشند.
دکتر اســدی در ادامــه هشت 
ــور جـــامـــعـــه، رهـــبـــری و  ــحـ مـ
استراتژیک، مشتری، منابع 

انــســانــی، مالی و اقتصادی، 
کت ها و منابع، روش های  شرا
اجرایی و فرایندها و همچنین 
تــحــقــیــقــات و مــطــالــعــات و 
آینده پژوهی را از محورهای 
برنامه های پیش بینی شده 
برای اجرا در سال 99 برشمرد.

ــرق  ــــت بـ ــرک مـــدیـــرعـــامـــل شــ
منطقه ای یــزد، در راستای 
محور جامعه، به تعامل موثر با 
مردم، دستگاه های نظارتی، 
ــردم نــهــاد،  ــ ســـازمـــان هـــای م
استانداری و نمایندگان مردم 
در مجلس شـــورای اسالمی 
کرد و ضرورت اقدامات  کید  تا
جامعه شناسانه برای بهبود 

کمک شرکت  رفتار مصرف با 
ــروی بـــرق و حریم  ــی ــع ن ــوزی ت
شبکه ها را یادآور شد و افزود: 
کمک علوم  در این راستا به 
اجــتــمــاعــی، جامعه شناسی 
و اقــتــصــاد رفـــتـــاری؛ بــایــد به 
رفــتــارهــای بــا پایه اقتصادی 
ــرای انگیزه بخشی و بهبود  ب

مصرف توجه شود.
بــه مسائل تخصصی،  توجه 
جامعه شناسی  و  فــرهــنــگــی 
مــربــوط بــه پیک بار خانگی، 
ــرف،  ــ ــص ــ رشـــــــد و رفـــــتـــــار م
برنامه ریزی و فرآیندنویسی 
در خصوص HSE و توجه به 
بــهــداشــت ســـازمـــان از دیگر 

توصیه های مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای یزد در راستای 

محور جامعه بود.
ــه مـــحـــور  ــ ــا اشـــــــــاره بـ ــ وی بـ
رهبری و استراتژی، اهمیت 
چــابــک ســازی ســازمــان را با 
ــه ســمــت ســازمــان  ــت ب ــدای ه
یادگیرنده و مشارکتی, خاطر 
کرد و سنجش و پایش  نشان 
کــالن، فعال نمودن  اهــداف 
اتــاق فکر، تدوین استراتژی 
در حوزه های مختلف، تدوین 
سناریو برای شرایط مختلف و 
اتخاذ رویکرد فنی اقتصادی و 
اجتماعی در تصمیم گیری ها 
را از بــرنــامــه هــای ایـــن محور 

کرد. بیان 
ــرق مــتــقــاضــیــان،   ــ تـــامـــیـــن بـ
رسیدگی به مشکالت شبکه 
کیفیت تــوان، توجه به  نظیر 
همکاری مشترکین در انجام 
ــایـــش رضــایــت  ــدات، پـ ــهـ ــعـ تـ
مــشــتــرکــیــن، پــیــک ســائــی، 
کنترل بــار و مدیریت مصرف 
با همکاری و همفکری همه 
که  ــواردی بــود  واحــدهــا؛ از مـ
در راســـتـــای مــحــور مشتری 

ح شد. مطر
کید بر اهمیت  دکتر اسدی با تا
منابع انسانی شرکت، نیاز به 
برنامه ریزی های دانش بنیان 
و سیستماتیک در بخش های 
ــگــیــزه و مــهــارت،  ــزایـــش ان افـ
استفاده از ظرفیت نخبگان 
جــامــعــه، جــانــشــیــن پــروری، 
شایسته ســـاالری، شفافیت 
در ارتقاء و پرداخت ها، نظام 
گــردش شغلی،  پیشنهادها، 
توجه ویژه به بانوان و ارتقاء 
سالمت روحی و روانی کارکنان 
ــادآور شــد و  ــ ــواده هــا را ی وخــان
گفت: در این راستا، مجموعه 
معاونان و مدیران به اتفاق و با 
همدلی برای رسیدن به این 
اهداف، چالش های مربوطه 
را تحلیل و برای دست یابی به 
اهداف تعیین شده همکاری 

کنند.

تشریح برنامه های برق منطقه ای یزد در 8 محور توسط مدیرعامل
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ــل شـــرکـــت  ــ ــامـ ــ ــرعـ ــ ــدیـ ــ مـ
بـــرق مــنــطــقــه ای یــــزد، در 
مصاحبه با واحد خبر یزد  
برنامه های این شرکت را 
برای پایداری شبکه برق در 
زمان پیک بار سال 99 در 

استان تشریح کرد.
گـــزارش روابـــط عمومی  بــه 
شـــرکـــت بــــرق مــنــطــقــه ای 
ــل اســـدی  ــض ــف ــوال ــزد، اب ــ یـ
مــدیــرعــامــل ایـــن شــرکــت، 
روز  تـــــبـــــریـــــک  ضـــــمـــــن 
کارکنان،  ــرق بــه  صنعت ب
بازنشستگان، مــشــاوران 
و پیمانکاران صنعت برق 
گفت: صنعت برق  استان، 
اســتــان یـــزد در ســه حــوزه 
ــال و تــوزیــع  ــق ــت ــد، ان ــی ــول ت
که در حوزه  فعالیت دارد 
تولید، با همت و همکاری 
شــرکــت هــای تولید بــرق و 
مدیریت تولید برق استان 
و نیروگاه های خصوصی، 
عمده تعمیرات نیروگاه های 
ــی و سیکل ترکیبی  حــرارت
ــی 2544  ــام بـــا ظــرفــیــت ن
ــده و  ــ ــام ش ــجـ ــاوات انـ ــگــ ــ م
امیدواریم، در زمان پیک 

مصرف انـــرژی الکتریکی، 
همه نیروگاه های حرارتی 
و سیکل ترکیبی در مــدار 

باشند.
تالش شبانه روزی صنعت 
برق یزد در شرایط سخت 

کرونایی
اســـــدی همچنین  دکـــتـــر 
ــای مــقــیــاس  ــ ــاه ه ــ ــروگ ــ ــی ــ ن
ــیــت 160  ــا ظــرف کـــوچـــک بـ
مــگــاوات و 58.5 مگاوات 
نیروگاه خورشیدی استان 
یــــزد را بـــه عـــنـــوان دیــگــر 
حوزه های فعالیت شرکت 
بــرق منطقه ای برشمرد و 
افزود: کلیه کارکنان صنعت 
ــام عــیــد و  بـــرق حــتــی در ایـ
کــرونــایــی،  شــرایــط سخت 
ــای  ــه ه ــی ــوص ــــت ت ــای ــ ــا رع ــ ب
ــی بــــه صــــورت  ــ ــت ــداشــ ــهــ ــ ب
شبانه روزی در حال تالش 
ــعــمــیــرات  ــام ت ــمــ ــ بــــــرای ات
ــا و تـــوســـعـــه و  ــاه هـ ــروگـ ــیـ نـ
ــای  ــه ه ــک ــب ــرات ش ــیـ ــمـ ــعـ تـ
انتقال و فوق توزیع هستند 
و امیدواریم بتوانیم ضمن 
عبور موفق از پیک بار 99، 
انرژی برق را بدون وقفه به 

کنیم. مردم ارائه 
ــل شــرکــت بــرق  ــام ــرع ــدی م
ــاره  ــزد بــا اشـ مــنــطــقــه ای یـ
ــیــد،  ــال جــهــش تــول ــ ــه س بـ
کــرد: در سال  خاطرنشان 
98 پیک بار به میزان 1668 
مگاوات بود که این میزان با 
ورود صنایع جدید افزایش 

خواهد یافت. 
ــار مصرف  اســــدی پــیــک بـ
گذشته  استان در زمستان 
را 1150 مـــگـــاوات اعـــالم و 
ــاوت 500  ــف ــه  ت ــا اشــــاره بـ ب
مگاواتی مصرف در پیک 
بـــار تــابــســتــان و زمــســتــان؛ 
ــرف انــــــــرژی تــوســط  ــصــ ــ م
تجهیزات سرمایشی را دلیل 
اصلی این افزایش دانست 
و پایین بودن راندمان این 
تجهیزات، رعایت نکردن 
عایق کاری ساختمان ها و 
مبحث19و صحیح مصرف 
نــکــردن انــــرژی را در ایــن 
ــار، اثــرگــذار  افــزایــش پیک ب

کرد. بیان 
وی مـــــدت زمــــــان پــیــک 
مصرف بــرق را حــدود 400 
بیان  تابستان  ساعت در 
کرد و افزود: عمال در مابقی 
کـــل  8760  ســاعــت هــا از 
ــت ســــال، بــخــشــی از  ــاع س
ــاه هــا و شبکه های  ــیــروگ ن
انتقال و فوق توزیع با عدم 
نیاز مواجه شــده و خواب 
سرمایه در پیش رو خواهیم 
ــرای افزایش  داشــت. لــذا ب
بهره وری و استفاده بهینه از 
سرمایه و تامین برق بدون 
وقفه در زمان پیک بار، به 
مشارکت و همکاری بیشتر 
مـــردم و صاحبان صنایع 

نیاز داریم.
ــل شــرکــت بــرق  ــام ــرع ــدی م
منطقه ای یزد در نظر گرفتن 
پاداش خوش مصرفی برای 
ح  مـــردم و مشترکین، طر
ح  ذخــیــره عملیاتی و طــر
تعمیرات در زمان اوج بار، 
را از جمله مشوق ها برای 
صــرفــه جــویــی در مــصــرف 
برق توسط مردم و صنایع 

برشمرد.
ادامـــه فعالیـــت پویـــش 
وزارت  الف-ب-ایـــران 

نیـــرو در ســـال جـــاری 
پویش الــف-ب-ایــران نیز 
که  ــواردی بـــود  ــ از دیــگــر مـ
ــل شــرکــت بــرق  ــام ــرع ــدی م
منطقه ای یزد بدان اشاره 
کرد و افزود: در این پویش 
دو موضوع مهم »ساخت 
کارها«  و سازها« و »ســاز و 
توسط وزارت نیرو، طراحی 
گرفته شده است. و در نظر 
وی هــشــت مــحــور تعامل 
مؤثر بــا جامعه، رهــبــری و 
استراتژی، مشترکان، منابع 
انسانی، مالی- اقتصادی، 
کت ها و منابع، روش ها  شرا

فرایندها و تحقیقات و  و 
آینده پژوهی را از برنامه های 
شرکت برق منطقه ای یزد 
کارهای این  در حوزه ساز و 

پویش برشمرد.
اســدی در حــوزه »ساخت 
و ســـازهـــا«  ضــمــن اشـــاره 
به رتبه برتر استان یــزد از 
لحاظ ظرفیت نیروگاه های 
خورشیدی در کشور، ادامه 
ــا توسعه  داد: در رابــطــه ب
ظرفیت شبکه در سال 99، 
حــدود 430 مگاولت آمپر 
افزایش ظرفیت پست های 
انتقال و فوق توزیع و 294 
کیلومتر مدار افزایش مدار 
توسعه ایــن خطوط را در 

نظر داریم.
توسعه نیــــروگاه هـــــــــــــای 
تولیـــد  و  خورشـــیدی 

کنـــده در ســـال 99 پرا
همچنین احــداث نیروگاه 
10 مگاواتی خورشیدی و 
احداث نیروگاه 10 مگاواتی 
ــده تــوســط  ــنـ کـ ــرا تــولــیــد پـ
بــخــش خــصــوصــی از دیگر 
برنامه های در دست اقدام 

برای سال99 است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در مصاحبه با واحد خبر یزد؛

مشارکت مردم و صاحبان صنایع، الزمه عبور موفق از پیک بار سال 99

گرامی: فوت همکار  
سید محمدرضا موسوی

 را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای درگذشته غفران و رحمت الهی 
وبرای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در بخشی 
دیگر از سخنان خــود بــا اشـــاره بــه ایــن کــه توجه 
کاری نوبت کاران و مشکالت و  به شرایط خاص 
کارکنان به  کار این  که به تبع نوع  دشواری هایی 
خانواده های آن ها نیز منتقل می گردد، خواستار 
گرفتن راهکار  توجه ویژه به این موضوع و در نظر 

مناسب شد.
وی در راستای محور مالی و اقتصادی،  با اشاره به 
محدودیت های مالی جدی موجود، انضباط مالی 
و شفافیت، جستجوی منابع، مدیریت نافذ و مؤثر 
بر درآمد و هزینه و بودجه ریزی عملیاتی را ضروری 
ــویــت گــذاری پــروژه هــا،  دانــســت و تــالش بــرای اول
اقدامات و جستجوی راهکارهای کم هزینه و تالش 

کرد. برای افزایش درآمد را توصیه 
کت با شرکت های توزیع،  تدوین استراتژی شرا
ــاز، نفت، راه وشــهــرســازی،  شــهــرداری هــا،  ــ آب، گ
نظام مهندسی ها با تمرکز بر خدمت رسانی بهینه 

و همچنین اســتــفــاده از ظــرفــیــت شــرکــت هــای 
دانــش بــنــیــان در مباحث بهینه سازی انـــرژی، 
کتیو مرتبط با انرژی های  فعالیت های پسیو و ا
کت ها و  تجدیدپذیر؛ از اهم برنامه های محور شرا

منابع اعالم شد.
بازنگری فرآیندها، تدوین فرآیندهای جدید، 

مکانیزاسیون فرآیندها و مدیریت فرآیندهای 
کار سازمان، نیز از مهمترین برنامه های  کسب و 

گردید. محور فرایندها و روش ها بیان 
این مقام مسئول در صنعت برق استان ضمن 

کید بر ضرورت نگرش دانش بنیان و تخصصی تر به  تا
برنامه ها و عملکردها در راستای محور تحقیقات،  
ــرد: توسعه  ک مطالعات و آیــنــده پــژوهــی، تصریح 
تحقیقات کاربردی برای حل مسائل فعلی، تقویت 
اثربخشی تحقیقات، توجه ویــژه به هزینه های 
سنگین خرید خارجی، توجه به تجربیات دیگر 
شرکت ها، شناسایی نیازها، محقق های مجرب، 
مدیریت تکنولوژی های جدید بر اساس هزینه- 
فــایــده، ارزش نــهــادن بــه ساخت داخــل و توجه 
ــوان و عمرسنجی  کیفیت ت بــه مطالعات فنی و 
ترانسفورماتورها را از ملزومات اجرایی این محور 

است.
در ادامه نیز معاونین و مدیران دفاتر مستقل شرکت 
ضمن ارائه گزارش عملکرد انجام شده در سال 98، 
پیشنهادهای خود را برای برنامه تدوین شده سال 

کردند. 99 بیان 

معاون طرح و توسعه شرکت 
برق منطقه ای یزد  از انتفال 
گندله سازی  کــارخــانــه  ــار  ب
اردکـــان بــه پست ســرو خبر 

داد.

گــــزارش روابــــط عمومی  ــه  ب
شرکت برق منطقه ای یزد، 
ح  علیرضا رفیعی معاون طر
و توسعه این شرکت با اعالم 
این خبر، هدف این پروژه را 

کاهش بار پست 230 اردکان 
در زمان پیک بار سال جاری 
کاهش  کرد:  اعالم و تصریح 
کـــم شـــدن طــول  تــلــفــات بـــا 
کارخانه  خــط تغذیه کننده 
گندله سازی اردکان، از دیگر 
آثار برق دار شدن خط جدید 
گندله سازی اردکان  کارخانه 

از سمت پست سرو است.
کــه با  ــاره بــه ایـــن  ــا اشــ وی ب
جـــابـــجـــایـــی مـــحـــل تــغــذیــه 
کارخانه گندله سازی اردکان، 
شرایط مطمئنی برای تأمین 
برق مشترکین از سمت پست 

سرو فراهم می شود؛ افــزود: 
کیلوولت  توسعه دو بی 63 
در پست سرو برای این پروژه 
35 میلیارد ریــال  بــا هزینه 
ــوســط مــشــتــرک و نــظــارت  ت
عالیه شرکت برق منطقه ای 

یزد انجام شده است.
مهندس رفیعی ادامــه داد: 
جابجایی اتصاالت این خط 
باید در کمترین زمان ممکن 
کوتاه ترین  انجام می گرفت تا 
ــان خــامــوشــی به  ــ ــدت زم ــ م
گردد و این  مشترکین اعمال 
محدودیت، اجرای پروژه را 

بیش ازپیش دشــوار ساخته 
که با همکاری مشترک  بود 
و شرکت برق منطقه ای یزد 
در زمان مقرر انجام پذیرفت.

برنامه،  گفتنی اســت طبق 
ایــن پـــروژه قبل از پیک بار 
سال جاری می بایست اجرا 
ــه تحقق یــافــت و  ک مــی شــد 
گندله سازی از  با انتقال بار 
ــان به پست  پست 230 اردک
ــار به  ــرو، نــســبــت پــیــک بـ ــ س
ظــرفــیــت دو تـــرانـــس پست 
ــان بــه مــیــزان 10 درصــد  اردکـ

کاهش یافت.

تشریح برنامه های برق منطقه ای یزد در 8 محور توسط مدیرعامل

گندله سازی در پست سرو اردکان کارخانه  کیلوولت  برق دار شدن دو فیدر و خط 63 

ادامه از صفحه 1
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رزمایش همدلی مؤمنانه با حضور 
مسئوالن استان در سالن مجتمع 
ورزشـــــی شــهــیــد زنــبــق شــرکــت بــرق 

منطقه ای یزد، برگزار شد.
گــزارش روابــط عمومی شرکت برق  به 
که  ــزد در ایـــن مــراســم  مــنــطــقــه ای یـ
بــا حــضــور آیــت اهلل نــاصــری نماینده 
ولی فقیه در اســتــان، احمد ترحمی 
مــعــاون سیاسی امنیتی اســتــانــدار، 
محمدصالح جــوکــار منتخب مــردم 
شهرستان های یزد و اشکذر در مجلس 
یازدهم، جمال الدین عزیزی شهردار 
یـــزد، حــجــت االســالم نجیمی رئیس 
ســازمــان تبلیغات اســالمــی اســتــان و 
تنی چند از مدیران و مسئوالن استانی 
برگزار شد؛ ابوالفضل اسدی مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای یزد، خدمت به 
خلق و هم نوعان را یکی از آموزه های 
کید بــزرگــان دانــســت و  دینی مــورد تا
گفت: ما باید قدرشناس این فرصت ها 

برای خدمت گذاری باشیم.
وی با اشــاره به بخشی از فرمایشات 
مقام معظم رهبری در رابطه با سال 
کــرونــا  جــهــش تــولــیــد و ایـــام بــیــمــاری 
افزود: ایشان در سال جهش تولید به 
خاطر مشکالت معیشتی پیش آمده 
کرونا، مردم را به مواسات  به واسطه 
کرده اند و در این ماه  و همدلی دعوت 
مبارک باید بیش از پیش به این امر 

کنیم. توجه 

ــرد: در  ــ ک ــدی خــاطــرنــشــان  ــ ــر اس ــت دک
راستای فرمایشات رهبری و با تالش 
پایگاه مقاومت شهید سامعی شرکت 
برق منطقه ای یزد و پایگاه مقاومت 
ــوذر صــفــایــیــه، تـــعـــداد 600 بسته  ــ ابـ
کدام به ارزش 350 هزار  معیشتی، هر 
تومان و در مجموع حدود 210 میلیون 
گردآوری شده و 300 بسته نیز  تومان 
ــنــده ای نــزدیــک فــراهــم و توزیع  در آی

خواهد شد.
مــدیــرعــامــل شــرکــت بـــرق منطقه ای 
یــزد همچنین زحــمــات شــبــانــه روزی 
ج  تالشگران صنعت بــرق استان را ار
کــارکــنــان صنعت برق  گــفــت:  نــهــاد و 
در پشت صحنه و در شرایط سخت 
کــرونــا، همگام بــا مدافعان  بیماری 
کــردنــد تــا بــرق مــداوم  سالمت تــالش 
و بــدون قطعی را در ایــام تعطیالت و 
دوران قرنطینه تأمین نمایند و همه 
ما، قدردان زحمات این افراد هستیم.
وی با اشاره به نزدیکی پیک بار سال 
99، همراهی و مصرف بهینه مــردم 

و صاحبان صنایع را خواستار شد و 
افزود: با توجه به تعطیلی چند ماهه 
کرونا  کشور به خاطر  مدارس و صنایع 
و احتمال بازگشایی و فعالیت آن ها 
در تابستان سال جاری، شاهد باالتر 
ــودن پیک بــار نسبت به سال های  ب
گــذشــتــه خــواهــیــم بـــود و امــیــدواریــم 
کمک مـــردم و صاحبان  بتوانیم بــه 
صنایع پیک بار تابستان را با موفقیت 

پشت سر بگذاریم.
محمدصالح جــوکــار منتخب مــردم 
شهرستان های یزد و اشکذر در مجلس 
یازدهم نیز در ادامه ضمن قدردانی از 
که در این ماه مبارک به  کسانی  کلیه 
تهیه بسته های معیشتی در راستای 
ــد، ابـــراز  ــن ــت ــرداخ گــفــتــمــان رهـــبـــری پ
کرد تا نیازمندان استان از  امیدواری 

گردند. ح بهره مند  برکات این طر
وی در ادامه با اشاره به سختی های 
که پشت سر  کرونا  ایــام اوج بیماری 
گذاشته شد و همچنین تحریم های 
ایـــران، ناامید شدن  ظالمانه علیه 

ــو درآمـــدن انقالب  دشمنان از بــه زان
اسالمی ایران را خاطرنشان کرد و افزود: 
که بسیاری امیدوار  در شرایط سختی 
کــه جمهوری اســالمــی بــه زانــو  بــودنــد 
درآید، ملت شجاع ما به میدان  آمدند 
و با این شرایط به خوبی مقابله کردند.

وی ادامه داد: همت واالی مردم ایران 
و شجاعت و ابتکار عمل مثال زدنی 
کشور،  کادر درمانی بیمارستان های 
کنترل ایــن بــیــمــاری، حتی  مــوجــب 
کــشــورهــای مدعی  از  بهتر  و  بیشتر 

تکنولوژی شد.
جــوکــار همچنین افـــزود: در ایــن ایــام 
سخت نیز خــانــواده هــای آبرومندی 
که به علت قرنطینه و شرایط  بودند 
کرونایی، هیچگونه درآمدی  سخت 
نداشتند و صدمه بسیاری به خاطر 
این ویــروس متحمل شدند؛ لذا این 
بسته های معیشتی بــرای ایــن افــراد 
آبرومند و در راستای تکریم این افراد 

تدارک دیده شده است.
مــعــاون سیاسی امنیتی اســتــانــدار، 
جانشین فرمانده سپاه الغدیر، شهردار 
یزد و یکی از مسئوالن دفتر نمایندگی 
ــوی در اســتــان یزد  آســتــان قــدس رض
و مسئول پایگاه بسیج ابــوذر از دیگر 

سخنرانان این مراسم بودند.
در ادامه مراسم نیز 600 بسته معیشتی 
جهت توزیع میان نیازمندان استان 

گردآوری شد.

مشارکت برق منطقه ای یزد در توزیع 600 بسته معیشتی در رزمایش همدلی مؤمنانه

بررسی حادثه سقوط دکل برق با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد و مدیرعامل 
برق منطقه ای یــزد، از حادثه سقوط دکل خط 
کــیــلــوولــت پــســت شهید ســامــعــی بــه غــرب   63

بازدید کردند.
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطقــه ای  بــه 
یــزد در پــی وزش طوفــان شــدید در بعدازظهــر 

یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 1399، دکل برق شماره 
کیلوولــت ارتباطــی بیــن پســت های  15 خــط 63 
شــهید ســامعی بــه پســت بــرق غــرب بــا قدمت بیش 
کــه بــا حضــور به موقــع  کــرد  از 34 ســال، ســقوط 
عملیــات  شــرکت  یــن  ا وکارشناســان  مدیــران 

عادی ســازی شــبکه انجــام شــد.
در پــی ایــن حادثــه، رضــا یــادگاری مدیــرکل راه 
و شهرســازی اســتان یــزد و ابوالفضــل اســدی 
مدیرعامــل بــرق منطقــه ای یــزد، به منظــور بررســی 
جزییــات حادثــه، هماهنگــی الزم بیــن دو دســتگاه 
اجرایــی و رســیدگی بــه موضوعــات مهمــی ازجملــه 
ــع در  ــال و فوق توزی ــبکه های انتق ــم ش ــت حری رعای
شهرســازی و صــدور مجوزهــای ساخت وســاز در 
ــرق، از محــل ســقوط دکل  محــدوده شــبکه های ب

ــرد. ک ــد  بازدی
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ــن نــشــســت  ــی ــت ــس ــخ ن
کاهش پیک  کــارگــروه 
ــزد در ســال  اســتــان یـ
ــه صــورت ویدیو  99 ب
ــرانـــس بــــا دفــتــر  ــفـ ــنـ کـ
مــــدیــــریــــت مـــصـــرف 
ــزار  ــرگ ــیــر ب ــوان شــرکــت ت

شد.
به گزارش روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای 
یـــــــــزد، ایـــــــن جــلــســه 
هماهنگی  بــه مــنــظــور 
بین شــرکــت هــای برق 
ــع  ــوزی ــه ای و ت ــق ــط ــن م
نـــیـــروی بــــرق اســتــان 
ــریـــح وضــعــیــت  و تـــشـ
پیک بار مصرف انرژی 
سال 99 استان یزد و با 
حضور مــدیــران عامل 
و معاونین دو شرکت 

برگزار شد.
ــدی،  ــ ابـــوالـــفـــضـــل اسـ
مدیرعامل شرکت برق 
ــزد توجه  ی منطقه ای 
بــه بحث مدیریت بار 
به ویژه در پیک بار سال 
ــاری را بــا تــوجــه به  جــ
کنونی جامعه  شرایط 
امری ضروری دانست.
وی همچنین شرایط 
سخت جلب همکاری 
ــن بــــــرای  ــ ــی ــ ــرک ــ ــت ــشــ ــ م

شرکت در برنامه های 
ــار  ــ پــــاســــخــــگــــویــــی بـ
تـــابـــســـتـــان، بـــا تــوجــه 
ــام تــعــمــیــرات  ــجـ ــه انـ بـ
ز  ا خــــی  بــــر ی  ه ا ر و د
صنایع در ماه فروردین 
ضعیت  و همچنین  و 
کرونا را یادآور  بیماری 
پیشنهاد های  و  شــد 
ــا مــحــوریــت  ــود را بـ ــ خ
شرکت  دو  هماهنگی 
برق منطقه ای و توزیع 
گذر  ــرای  نــیــروی بــرق ب
از پــیــک تــابــســتــان 99 

کرد. ارائه 
وی در ادامه خواستار 
هماهنگی و همکاری 
دو شرکت برای اجرای 
برنامه های پیک سایی 
شــــد و پـــیـــگـــیـــری دو 
ــرای مــبــادلــه  ــ شــرکــت ب
ــای  ــ ــه ه ــ ــام ــ ــم ن ــ ــاه ــ ــف ــ ت
کاهش بار را امری مهم 

برشمرد.
در ادامه این نشست، 
ــادي مـــدقـــق مــدیــر  ــ هـ
دفتر مدیریت مصرف 
و خــدمــات مشترکین 
شــــــرکــــــت تـــــوانـــــیـــــر، 
سهمیه  مـــوضـــوعـــات 
کــاهــش پیک و سقف 
پیک شرکت ها را اعالم 

کرد.
از ظرفیت  اســتــفــاده 
ــا بـــرای  ــارت آپ هـ ــتـ اسـ
اســتــفــاده از پتانسیل 
مــشــتــرکــیــن خــانــگــی و 
تجاری بــرای مدیریت 
ــه ویـــــژه به  بـــــار، تـــوجـ
مدیریت مصرف با توجه 
ح خاموشی صفر  به طر
)099( در سال جاری، 
پیگیری اجرای سامانه 
مدیریت اضطراری بار 
تــوزیــع )دســتــه بــنــدی 
فیدرها( و اطالع رسانی 
و پاسخگویی مناسب 
به مشترکین در مورد 
برنامه های مدیریت بار 
ح شده در  از موارد مطر

این جلسه بود.
در ادامـــــــه نــشــســت، 
ع رئــیــس  فــاطــمــه زار
گــروه مدیریت مصرف 
ــرق مــنــطــقــه ای یــزد  ــ ب
ــشــریــح وضــعــیــت  ــه ت بـ
ــاز مـــصـــرف  ــ ــی ــ ــک ن ــیـ پـ
ــــشــــور و اســــتــــان در  ک
98، خـــالصـــه  ســــــال 
ضـــوابـــط بــرنــامــه هــای 
بــار سال  پاسخگویی 
ح های  99 و انـــواع طر
مدیریت بار و تغییرات 
ــال قبل  نــســبــت بــه سـ

پرداخت.
ــــن  ــی ــ ــن ــچــ ــمــ هــ ی  و
ــرد:  ــ کـ ــان  ــ ــش ــ ــرن ــاطــ ــ خ
مبادله 22 تفاهم نامه، 
258 مگاوات  کاهش 
در روز پیک بار شبکه 
سراسری و اعمال بیش 
از 140 مــیــلــیــارد ریــال 
ــاداش بــه مشترکین  ــ پ
همکار، حاصل تالش 
ــرق مــنــطــقــه ای یــزد  ــ ب
برای مدیریت بار سال 

98 بوده است.
ــســه  ادامـــــــــــه جــل در 
ضمن بــررســی نظرات 
ــورد پیک  ــ ــا در م ــض اع
بـــار 99 و مــشــکــالت و 
چالش های احتمالی، 
کنونی  تــاثــیــر شـــرایـــط 
بــر مصرف مشترکین، 
تحلیل وضعیت بــار و 
انـــرژی دو مــاه اسفند 
و فــروردیــن مشترکین 
نسبت به مدت مشابه 
ــبــل، پیگیری  ســـال ق
مــبــادلــه تــفــاهــم نــامــه 
بـــــــــا مــــشــــتــــرکــــیــــن، 
ظرفیت سنجی میزان 
ــــه  ــار و ارائ ــ ــت ب ــری ــدی م
پیشنهاد بــرای بهبود 
مـــدیـــریـــت بـــــار؛ مـــورد 

گرفت. بحث قرار 

در پی طوفان شدید اتفاق افتاد؛

سقوط دکل خط 63 
کیلوولت پست شهید 

سامعی به غرب استان یزد

در پــی وزش طــوفــان شــدیــد، دکــل برق 
کیلوولت ارتباطی  شــمــاره ۱۵ خــط 63 
بین پستهای شهید سامعی بــه پست 
برق غرب متعلق به شرکت برق منطقه ای 

یزد سقوط کرد.
گــــزارش روابــــط عــمــومــی شــرکــت بــرق  ــه  ب
منطقه ای یزد، وزش طوفان با سرعت 97 
کیلومتر بر ساعت موجب ایراد خسارت به 
بخشی از شبکه های انتقال و فوق توزیع 
استان شد که با حضور  به موقع گروه های 
تعمیراتی و همچنین حضور مدیرعامل و 
سایر مدیران ارشد شرکت برای تسریع در 
گروه  هماهنگی ها و حمایت و پشتیبانی از 
گرفت و  کنترل قرار  عملیاتی، حادثه تحت 

اقدامات اصالحی انجام شد.
علی محمد فتح آبادی، معاون بهره برداری 
شرکت بــرق منطقه ای یــزد بــا اعــالم این 
خبر افزود: خوشبختانه با حضور به موقع 
پیمانکاران اجرایی و همکاران معاونت 
بهره برداری شرکت بــرق منطقه ای یزد، 
ــرای بازیابی شبکه، رفع  اقــدامــات الزم ب
خاموشی ها و عادی سازی شبکه صورت 

گرفت.
کید بر ضرورت حفظ حریم  فتح آبادی با تأ
خطوط انتقال و فوق توزیع خاطرنشان 
کید  کــرد: از مهم ترین موضوعات مــورد تأ
شرکت برق منطقه ای یزد، رعایت حریم 
خطوط انتقال و فوق توزیع توسط مردم و 
سازمان های دولتی و غیردولتی است تا در 
صورت وقوع این گونه حوادث غیرمترقبه، 
شاهد خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی 

نباشیم.

برگزاری نخستین نشست
کاهش پیک برق استان یزد کارگروه   
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بــه مناسبت روز ملی صنعت بــرق، 
ــران عــامــل شـــرکـــت هـــای بــرق  مـــدیـ
منطقه ای، تولید برق و مدیریت تولید 
بــرق استان، با نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه یزد دیدار و گفتگو کردند.

گزارش روابط عمومی شرکت برق  به 
منطقه ای یــزد، آیــت اهلل محمدرضا 
ناصری، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه یزد، در دیدار با مدیران 
عــامــل صنعت بـــرق اســتــان، ضمن 
گرامیداشت روز ملی صنعت برق، از 
تالش ها و خدمات صادقانه زحمت 

کرد. کشان این عرصه تقدیر 
آیت اهلل ناصری با اشاره به سال جهش 
کیدات مقام معظم رهبری  تولید و تأ
بر لزوم خودکفایی در تولید محصوالت 

کشور، خودباوری،  وارداتی در داخل 
کشور  همت بلند و ابتکار مهندسین 
که  را از ملزومات این پیشرفت خواند 
در سایه تقویت تفکر »ما می توانیم«، 
ــلـــی و  امـــکـــان رونــــق تـــولـــیـــدات داخـ
هزینه های مقرون به صرفه برای خرید 

مردم فراهم خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در ادامه به کارگیری 
افراد خالق را به عنوان یکی از عوامل 
ــورد  مـــؤثـــر در عـــبـــور از چــالــش هــا مـ
کید قــرارداد تا از این طریق امکان  تأ
خــودکــفــایــی در صــنــایــع و تــولــیــدات 

گردد. فراهم 
ــه ایـــن نشست مدیرعامل  ــ در ادام
شرکت برق منطقه ای یزد به تشریح 
گرفته در جریان  ــورت  اقــدامــات صـ

حادثه ناشی از طوفان اخیر پرداخت 
ــا مــدیــریــت  گــفــت: خــوشــبــخــتــانــه ب و 
به موقع، انجام عملیات الزم برای 
مهار خطرات احتمالی و انجام مراحل 
تعمیرات و بــازگــردانــی شبکه؛ بدون 
اعمال خاموشی و به خوبی در حال 

انجام است.
کید بر ضــرورت رعایت  وی ضمن تأ
حریم خطوط فوق توزیع و انتقال، 
ساخت وساز بنا در حریم این خطوط 
را مــوجــب بــــروز حـــــوادث مــنــجــر به 
خسارت به مــردم دانــســت؛ و افــزود: 
عمر برخی خطوط به 35 سال می رسد 
و فونداسیون آنها نیاز به تقویت دارد 
که امیدواریم با تأمین اعتبار و اقدامات 

گردد. الزم این مشکل رفع 
ــن مــقــام مسئول ضمن قــدردانــی  ای
ــرق اســتــان به  از مجموعه صنعت ب
ــرای  ــ ــه روزی ب ــ ــان ــ ــب ــ ــالش ش ــ ــل تـ ــیـ دلـ
خـــدمـــات رســـانـــی مــطــلــوب در ایـــام 
ــوروز و محدودیت های  نـ تعطیالت 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعمیرات 
پست ها و خطوط انتقال در این ایام 
را ازجمله خدمات خالصانه همکاران 

کرد. خود ذکر 

اســـدی ضــمــن تــشــریــح بــرنــامــه هــای 
به  از تصمیم  بـــرق؛  توسعه صنعت 
افزودن نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 
در 6 مــاه نخست ســال جـــاری خبر 
داد تا از این طریق، ظرفیت نیروگاه 
خورشیدی استان از 58.5 مگاوات 

به 68.5 مگاوات افزایش یابد.
وی با اشاره به اهمیت تولید قطعات 
کشور  موردنیاز صنعت برق در داخل 
کاهش قیمت ها  و تأثیر این مهم در 
خاطرنشان کرد: در 4 سال گذشته نیز 
برخی از قطعات بزرگ و مهم موردنیاز 
کشور تأمین  ج  که از خار صنعت برق 
می شده، به کمک شرکت های داخلی 

ساخته شده است.
ــت مــحــســن  ــس ــش ــان ایـــــن ن ــ ــای ــ در پ
تولید  شیرغالمی سرپرست شــرکــت 
بـــرق و محمد جــعــفــری مدیرعامل 
ــزد  ــرق ی ــ ــیــد ب ــول شـــرکـــت مــدیــریــت ت
ــرات و  ــی ــم ــع ــت ت ــی ــع ــح وض ــری ــش بـــه ت
آماده سازی نیروگاه های برای پیک 
گـــزارش عملکرد  بــار 99 پرداختند و 
شرکت های متبوع خــود و اقدامات 
انــجــام شــده در ایـــام نـــوروز و شرایط 

کردند. قرنطینه را ارائه 

دیدار مدیران صنعت برق یزد با نماینده ولی فقیه در استان

ســـالم برســـردار محبـــوب و 
مقتـــدر ایرانـــی

که با اشتیاق به دیدار معبود ، 
در طول چهل سال مقاومت 
بــا هــمــراه داشــتــن سالح های 
ــه پــشــتــی سفر  کــول ســبــک در 
ــه نـــام هـــای اخـــالص-  خـــود ب
ــداری و...  ــ تـــوکـــل-والیـــت مـ
در جــبــهــه  هــای حـــق علیه 
بــاطــل قــاطــعــانــه وجــســورانــه 
آنقدر مستحکم و با صالبت 
همانندی ســدی ســتــرگ در 
ــون آشــام  بــرابــر دشــمــنــان خـ
اسالم ایستاد ونگاه ش لرزه بر 
تن آنان انداخت و باعث رعب 
و وحشت و کابوس شبانه آنان 
شد وسرزمین مقدس اسالم 
را از نکبت حضور آنان سال ها 
ایمن نگه داشت. و امروز این 
کابوس برای دشمنان اسالم 
هــمــه گــیــر شـــده اســـت وبــایــد 
که تا دم مرگ رویای  بدانند 
شیرین را برای همیشه از آنان 

گرفت. خواهیم 
سردار دل ها

ــان  ــراق هــمــرزم ــ ــدر در فـ ــقـ آنـ

گریستی و ایــن  آســمــانــی ات 
کردی: جمله را تکرار 

یـــاران همـــه رفتند افســـوس 
نـــاز  خـــواب  در  مـــا  کـــه 

. . . یـــم ه ا ند ما جا
که خالق حکیم و بی همتا در روز 
13در ماه سال جاری در حالیکه 
ــم شهد  ــودی ــاز ب ــواب نـ ــ مــا درخـ
شیرین شهادت که پاداشی برای 
تالش های بی وقفه وخستگی 
ک  ناپذیرت بود گوارای وجود پا

و نازنینت نمود.
نمی د انم این چه سری است 
که از کربال تا االن شهادت برای 
قــاســم هــا شیرین تــر از عسل 
که لباس  است.فقط می دانم 
شهادت تنها جامه ای است 
که چیزی جزآن نمی توانست 
برازنده حاج قاسم سلیمانی 

باشد.
له بی سر ای گل پرپر وای ال

چــقــدر در دفــــاع از حرمین 

شریفین سر از پا نشناختی واز 
معبود بــی همتا درخــواســت 
کیزگی بپذیرد  داشتی تو را به پا
آمریکایی  پهباد  تاسرانجام 
ــوانـــمـــردانـــه،  ــه ونـــاجـ ــ ــزدالن ــ ب
کــوفــیــان در  هــمــچــون نـــیـــزه 
ج از ایــن مرز  فرسنگ ها خــار
وبوم تو را به آرزوی دیرینه ات 
ــیــکــر مــطــهــرت در  ــد وپ ــانـ رسـ
حرمین شریفین تشییع وما 
که تا آن روز فکر می کردیم فتح 

الفتوح کردی تشییع جنازه ات 
که فتح القلوب  به ما فهماند 

کردی.
ای اسوه صبر،عزت وایمان

کــه اســـالم زنـــده بماند  رفــتــی 
وحــــق هــیــچ مــظــلــومــی روی 
ــــی پـــایـــمـــال  ک ــا کـــــره خــ ایـــــن 
نگردد. ما به دشمنان اسالم 
کــه خــط خــون بی  می گوییم 
هــیــچ شــک وتـــردیـــدی پــایــان 
نقطه سلیمانی نخواهد بود 
وبایستی همه دشمنان اسالم 
که امروز اول  از این  بهراسند 

بسم اهلل است.
روح آسمانی شهیدان جان 
برکف خواهان فهمی عمیق 
تــامــبــادا تصمیمات  هستند 
ــاصــــل از عــــوام  اشـــتـــبـــاه حــ
یافته در  انتشار  فریبی های 
کنترل  فضای مجازی تحت 
را  پلیدی  دشمن سرنوشت 
برایمان در پیش داشته باشد.

ای سردار قلب ها
بـــه تـــو قـــول مــی دهــیــم بـــرای 
نجات اسالم عزیز خیمه والیت 
را رها نکنیم و به نصحیت های 
ــه ی والیـــــت فقیه  حــکــیــمــان
کنیم ونگذاریم مذمت  عمل 
دشمن وشماتت وفشار آنها 
کند وشهدا  ما را دچــار تفرقه 
همیشه محور عــزت وگرامت 
ما هستند زیرا آنها به دریای 
واسعه خداوند اتصال یافته اند 
باامیدبه اینکه با پیروی از راه 
وروش و بینش آنها بتوانیم در 
گام برداریم و  این مسیر اللهی 
هرگز دست از تالش برنداریم 
وبــتــوانــیــم فــرزنــدانــمــان را به 
گونه ای تربیت کنیم که جان بر 
کف برای دفاع از مرزهای این 
گذشته  سرزمین از خون خود 
تــا لــطــمــه ای بــه آرمـــان هـــای 

اسالم واردنیاید.
سردارآســـمانی برایمان دعا 
کـــن کـــه بـــه دعایت ســـخت 

محتاجیـــم.

اثر برگزیده مسابقه »دلنوشته ای با سردار دل ها«
نویسنده: اختر ملکی
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بازسازی سریع شبکه آسیب دیده ناشی از سقوط دکل در یزد

ــازی خــط  ــ ــازسـ ــ عــمــلــیــات بـ
کیلوولت ارتباطی بین   63
پــســت هــای شهید سامعی 
ــه پــســت غـــرب شــرکــت بــرق  ب
منطقه ای یزد که در اثر سقوط 
دکل آسیب دیده بود، پایان 

یافت.
گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی  بـــه 
ــرق منطقه ای یــزد،  شــرکــت ب
گروه  حمید اسدی پور رئیس 
نظارت بر تعمیرات خط این 
گــفــت: در پــی وزش  شــرکــت، 
طــوفــان شدید بــا سرعت 97 
کیلومتر بر ساعت در عصر هفتم 
ــل بــرق  اردیــبــهــشــت 99، دکـ
کیلوولت  شماره 15 خط 63 
پست شهید سامعی به غرب 
کــه دارای بــیــش از 35 ســال 
سابقه احـــداث بــود، سقوط 
کرد؛ که با حضور و سرعت عمل 
گروه های تعمیراتی،  مناسب 
ــازی و  ــازسـ ــدت 9 روز بـ در مـ
که در مواجهه  گردید  برق دار 

با این بحران، این بازسازی در 
کمترین زمان ممکن انجام و 

رکورد خوبی رقم خورد.
ــه را به  ــوع ایـــن حــادث وی وقـ
دلیل آرایش مناسب و عملکرد 
ظتی  حفا ت  تنظیما قــیــق  د
شبکه های برق، بدون اعمال 
خاموشی به مشترکین اعالم 
کرد و در توضیح فعالیت های 
انــجــام شــده در راســتــای این 
ــزود: پس  اقـــدام اصــالحــی، افـ
از انجام اقــدامــات الزم برای 
مدیریت بحران و ایمن سازی 
ــای  ج ه ــر مــحــیــط حـــادثـــه و ب
ج آسیب دیده،  قبل و بعد از بر
از مسیر خط،  نقشه برداری 
طــراحــی فــونــداســیــون، خرید 
استاب، احداث فونداسیون 
جدید و نصب برج یدکی انجام 

شد.
اسدی پور با اشاره به تجارب 
حاصل شده در ایــن حادثه، 
از آغــاز مطالعه بــرای اصــالح و 

ج های  بر سایر  بهینه سازی 
باسابقه احـــداث طــوالنــی در 

استان، خبر داد.
ــاس  ــن ــارش ک ــلـــزارفـــر  گـ ــان  ــ ــ آرم
ــرات خط  ــی ــم ــع نـــظـــارت بـــر ت
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
گفتگوی خبری،  نیز در ایــن 
ادامــه داد: با تمهیدات الزم 
ــرای افـــزایـــش  ــ ــده بـ ــاذشـ ــخـ اتـ
مقاومت بتن فونداسیون، با 
بهره گیری از ظرفیت پیمانکار 
نگهداری و تعمیرات بومی و 
کارشناسان معاونت  دانــش 
بهره برداری، این مهم حاصل 

شد.
بــه رعایت  کید  تأ وی ضمن 
حریم شبکه های برق توسط 
اشخاص حقیقی و حقوقی، 
عدم ساخت وساز در محدوده 
حریم شبکه های برق را باعث 
کاهش خسارت های جانی و 
مالی ناشی ازاین گونه حوادث 

برشمرد.

گانه ای توســـط دکتر اسدی  طی احکام جدا
مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد، 
همـــکاران زیر بـــه جایـــگاه ســـازمانی جدید 
یا بـــه عضویت کارگـــروه و کمیته های شـــرکت 

منصوب شـــدند:
ع، مــدیــر دفــتــر حــراســت و امــور  * حمید زار
محرمانه شرکت برق منطقه ای یزد به مدت 
4مــاه و با حفظ سمت، به عنوان سرپرست 
دفتر حقوقی و رسیدگی بــه شکایات شرکت 

منصوب شد
* احکام اعضاء کارگروه مدیریت سبز شرکت برق 

منطقه ای یزد ابالغ شد
سیدرضا حسینی به عنوان رئیس و علیرضا 
کارگروه مدیریت  حاجی حسینی به عنوان دبیر 
ــرزاد حاتمی، امیر  سبز و مجتبی شهبازی، ف
شریف یزدی، حمید آخوندی، علی فالحتی، 
ع و اختر ملکی به عنوان اعضای  فاطمه زار

کارگروه هستند. انتصاب یافته در این 
* در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یزد، حکم سرپرستی معاونت برنامه 
ریـــزی و تحقیقات بــه مــدت 4 مــاه بــه احمد 
کردستانی مدیر سابق دفتر فنی امــور انتقال 

ابالغ شد. 
* انتصاب دو عضو جدید اعضای تیم راهبردی 
کمیته  مــدیــریــت دانـــش و یــک عــضــو جــدیــد 

مدیریت انرژی شرکت
* ابوالفضل اســدی مدیرعامل شــرکــت، طی 
گانه احمد کردستانی و علی محمد  احکامی جدا
فتح آبادی را به عنوان اعضای تیم راهبردی 
مدیریت دانش و مجتبی شهبازی را به عنوان 
عضو و دبیر کمیته مدیریت انرژی منصوب کرد.

درگذشـــت
همکــــــاران
بازنشسته:

 را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای درگذشته 
غفران و رحمت الهی وبرای بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل مسئلت داریم.

روابط عمومی 
شرکت برق 

منطقه ای یزد
کاظم

 رنجبر بافقی
سید علیرضا 

حیدرپور یزدی
حسین

دهستانی بنستانی
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نخستین جلسه کمیته بهبود بهره برداری سال 99 
در سالن اجالس معاونت بهره برداری شرکت برق 

منطقه ای یزد برگزار شد.
گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد،  به 
این نشست با حضور ابوالفضل اسدی، مدیرعامل 
شرکت بــرق منطقه ای یــزد و معاونین ایــن شرکت 
ــرق، شرکت  و مــدیــران شرکت های توزیع نیروی ب
مدیریت تولید و شرکت تولید برق استان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
یزد ضمن قدردانی از زحمات مجموعه صنعت برق 
استان، به نزدیک بودن زمان پیک بار اشــاره؛ و بر 
کرد. کید  ضرورت آمادگی شرکت های صنعت برق تا

ح و توسعه شرکت برق  علیرضا رفیعی معاون طــر
منطقه ای یزد در این نشست از برنامه ریزی برای 
کیلوولت تغذیه پست سریزد  به مدار آمدن خط 63 
کیلوولت ســیــار ســریــزد قبل از  و پست 63 بــه 20 
ح  ع وقت طر پیک بار سال 99 خبر داد و گفت: در اسر
جانمایی پست سریزد به شرکت توزیع برق استان 
برای برنامه ریزی طراحی خروجی های 20 کیلوولت، 

اعالم می شود.
وی همچنین عنوان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته 
کیلوولت رستاق و در صورت  امیدواریم پست 63 

کالنتر در پیک بار 1400 در  امکان، پست دائم مزرعه 
مدار باشد.

علی محمد فتح آبادی معاون بهره برداری شرکت برق 
منطقه ای یزد نیز در این نشست از تشکیل جلسه 
برای بررسی نوسانات احتمالی ولتاژ خروجی پست 
ماهان با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق 
استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که شرکت توزیع 
نیروی برق استان نیز بــرای تعدیل و انتقال بار از 
کار  پست مهریز به ماهان، اقدامات الزم را در دستور 

خود قرار دهد.
وی درخواست نمود، تمهیدات الزم برای در مدار قرار 
کنده متصل به پست صدوق،  گرفتن نیروگاه تولید پرا

قبل از پیک بار سال جاری انجام شود.
یــر  مد تــی  ا فر محمــد  نشســت  یــن  ا مــه  ا د ا ر  د
دیســپاچینگ و فوریت هــای شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان نیــز از برنامه هــای انتقــال 26 مــگاوات 
بــار از پســت جهان آبــاد بــه پســت مزرعه کالنتــر، 15 
مــگاوات بــار از پســت ترک آبــاد بــه پســت امامــزاده، 
تعدیــل و انتقــال بــار از پســت مهریــز بــه ماهــان و 
همچنیــن از ایجــاد امــکان مانــور بــار بیــن پســت های 

کوشــک و بهابــاد؛ خبــر داد.
وی با اشاره به این که در چارچوب اسناد قراردادی 

منعقدشده، بارگیری مشترکین جدید از پست های 
منطقه اردکان و میبد، به بعد از پیک بار منتقل شده، 
کــه، بــرای بــه مــدار آمــدن نیروگاه  کــرد  درخــواســت 
کنده متصل به شبکه فشار متوسط پست  تولید پرا
جهان آباد تا قبل از زمان پیک بار 99، پیگیری الزم 

به عمل آید.
در مــدار بــودن تمامی واحدهای نیروگاهی دولتی 
و خصوصی تا قبل از تابستان 99 با وجــود شرایط 
کرونا، برنامه ریزی ذخیره  خاص ناشی از بیماری 
سوخت و آمادگی تولید در زمستان، هماهنگی در 
خصوص رؤیت پذیری واحدهای نیروگاهی توسط 
کــشــوری و همچنین  دیسپاچینگ منطقه یــزد و 
کــه توسط  حـــوادث نیروگاهی، نیز از مـــواردی بــود 
مدیران عامل شرکت مدیریت تولید برق و شرکت 

ح شد.  تولید نیروی برق مطر

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد ضمن حضور 
در شهرستان بــهــابــاد، از پست بــرق ۱32 بــه 20 

کیلوولت این شهرستان بازدید کرد.
گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد،  به 
ابوالفضل اسدی مدیرعامل، به همراه علیرضا رفیعی 
ح و توسعه این شرکت، ضمن بازدید از  معاون طر
کیلوولت  ــروژه در حــال احــداث پست 132 به 20  پ
بهاباد، مشکالت و چالش های فراروی این پروژه را 

مورد بررسی قرار دادند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد نیز با توجه 
ــان  ــه ضــــرورت بـــهـــره بـــرداری از ایـــن پــســت در زم ب
مشخص شده، تسریع در اجــرا و پیشبرد امــور را از 

ح و توسعه خواستار شد. معاونت طر

کیلوولت بهاباد  گفتنی است پروژه پست 132 به 20   
بــا ظرفیت 30 مگاولت آمپر، بــا تــوجــه بــه رشــد بار 
ایجادشده در منطقه و باهدف تأمین انرژی الکتریکی 
کاهش تلفات شبکه توزیع و رفع افت ولتاژ  منطقه، 
گذشته، توسط استاندار  منطقه، در دهه فجر سال 

کلنگ زنی شد. یزد 
همچنین از اقــدامــات انــجــام شــده در ایــن پــروژه، 
ــرارداد خرید و اجـــرای پـــروژه با  ــ مــی تــوان بــه عقد ق
پیمانکار، تحویل زمین پست به پیمانکار و خریداری 

کرد. بخشی از تجهیزات موردنیاز اشاره 
حفاری، آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون های 
این پست از جمله عملیات اجرایی این پروژه هست 

که در حال انجام است.

الزم به ذکر است زمان بهره برداری از پست 132 به 
کیلوولت شهرستان بهاباد، ابتدای سال 1400   20

خواهد بود.

کمیته بهبود بهره برداری برق منطقه ای یزد برگزاری نخستین جلسه 

کیلوولت در حال احداث بهاباد بازدید مدیرعامل برق منطقه ای یزد از پست برق ۱3۲ 

گرامی: همکاران 
کبر صادقی پور، غالمرضا محمدی کرمی، ا عباس اردانی، غالمحسین 

حمید فالحتی، سجاد قربانی، محمد حسین عبداللهی، علی محمد فتح آبادی
 زهرا شیخ  علیشاهی  

 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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کرد: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای در دیدار با شهردار یزد عنوان 

حفظ حریم  خطوط و توسعه تأسیسات برق رسانی برای تأمین منافع مردم

بــه مناسبت روز صنعت بـــرق، شــهــردار یــزد با 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای دیدار کرد.

گــزارش روابــط عمومی شرکت برق منطقه ای  به 
یزد، در این که دیدار با حضور جمال الدین عزیزی 
شهردار شهر یزد، و جمعی از مدیران و معاونان 
شرکت برق منطقه ای یزد انجام شد؛ ابوالفضل 
اسدی مدیرعامل این شرکت، اثرگذاری صنعت 
برق را در تمامی امور زندگی مشهود و اثرگذار دانست 
و زندگی بدون انرژی الکتریکی را بسیار سخت و 

غیرممکن برشمرد.
وی با اشــاره به برنامه های صنعت برق در سال 
کلیه برنامه های صنعت برق استان  جاری افزود: 
اعــم از پیگیری حفظ حریم  خطوط برق رسانی 
ــی بـــرای تأمین  ــرق رســان و تــوســعــه تــأســیــســات ب
کلیه  منافع عموم مــردم اســت و انتظار مــی رود 
دستگاه های اجرایی استان جهت دستیابی به 
این هدف و پیشبرد امور مربوطه، همکاری های 

الزم را داشته باشند.

کرد:  کید  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد تا
شهرداری یزد می تواند با همکاری صنعت برق 
جهت انــجــام ممیزی انـــرژی و اجـــرای اقــدامــات 
بهبود در ساختمان های مربوطه، نقش مؤثری 
در توسعه مدیریت مصرف داشته باشد و ضمن 
معرفی به عنوان الگوی مؤثر برای سایر سازمان ها و 
ادارات، سبب پیشتازی استان در مدیریت مصرف 

گردد. کشور 
ایـــن مقـــام مســـئول صنعـــت بـــرق اســـتان در پایـــان 
کـــرد تـــا بـــا  صحبت هـــای خـــود ابـــراز امیـــدواری 
ــزد و صنعـــت  ــهرداری یـ ــان شـ ــل میـ افزایـــش تعامـ
بـــرق اســـتان، شـــاهد توســـعه بیشـــتر شـــهر یـــزد 

باشـــیم.
در ادامه این دیدار شهردار یزد ضمن تبریک روز 
ملی صنعت برق و تقدیر از تالش های شبانه روزی 
کارکنان این صنعت جهت تأمین برق پایدار برای 
مردم، راهکارهای بهبود مدیریت مصرف انرژی 

کرد. الکتریکی را بیان 

عزیزی خاطرنشان کرد: درصورتی که در ایام ممیزی 
ــــرژی، هــمــکــاری تشکیالتی مــیــان شــهــرداری،  ان
نظام مهندسی و صنعت برق وجود داشته باشد، 
می توان راهکارهای اجرایی بهبود را پیشنهاد داد 
که شانس موفقیت این اقدامات با تقبل برخی 
از هزینه های بهبود از سوی وزارت نیرو، افزایش 

خواهد یافت.
در ادامه این دیدار، بازدید از محل حادثه ســقوط 
کیلوولــت پســت شــهید ســامعی بــه  دکل خــط 63 
غــرب انجــام شــد و مدیرعامــل بــرق منطقــه ای 
ــزد ضمــن تشــریح قدمــت 35 ســاله ایــن خــط و  ی
کــه در اثــر طوفــان  دالیــل و نحــوه بــروز ایــن حادثــه 
کیلومتــر برســاعت و بــدون اعمــال  بــا ســرعت 97 
خ داد؛ خواســتار رعایــت ضوابــط  خاموشــی ر
مربــوط بــه حریــم تأسیســات صنعــت بــرق در انجام 
ح های تفصیلی توســعه و احداث شــهر یزد شــد  طر
تــا خســارت های جانــی و مالــی ناشــی ازاین گونــه 

کاهــش یابــد. ــی  حــوادث احتمال

پایداری شبکه برق استان در صورت وقوع شرایط بحرانی
مانور سناریوی بحران قطع برق یکی 
از پست های فــوق تــوزیــع مهم مرکز 

شهر یزد برگزار شد.
گــزارش روابــط عمومی شرکت برق  به 
کــه با  منطقه ای یـــزد، در ایــن مــانــور 
حضور مدیران معاونت بهره برداری 
این شرکت و مدیر امور دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار 
شد؛ مانور قطع واقعی تمامی فیدرهای 
یکی از پست های فوق توزیع مهم و 

گرفت. اثرگذار در مرکز شهر یزد انجام 
عــلــیــرضــا حــاجــی حــســیــنــی، مــجــری 
مــدیــریــت بــحــران، پــدافــنــد غیرعامل 
و HSE شرکت بــرق منطقه ای یــزد با 
اعالم خبر، انجام این مانور را بر اساس 
کمیته بهبود این شرکت و  مصوبات 

هدف از برگزاری آن را بررسی وضعیت 
ــایــداری شبکه و تـــداوم برق رسانی  پ
در شــرایــط بــحــرانــی بــه مشترکین با 

ج شدن یکی از پست های  فرض خار
کرد. فوق توزیع مهم  استان، ذکر 

 وی در توضیح روش انجام این مانور 

کرد: سناریوی انجام این مانور  عنوان 
روز قبل طراحی و طی این مانور پس 
از  جابجایی بار پست مذکور به سایر 
پست ها، تمامی فیدرهای آن پست 
به طور واقعی قطع شد و برق رسانی 
بــدون اعمال خاموشی به مشترکین 

تداوم یافت.
ــاره بـــه زمـــان  ــ حــاجــی حــســیــنــی بـــا اشـ
گفت: انتقال بــار هر فیدر  انتقال بــار 
به فیدرهای پست های مجاور به طور 
میانگین در حدود 15 دقیقه به طول 
که این زمان مناسبی است و  انجامید 
که در صورت  به ما اطمینان می دهد 
قرارگیری در شرایط بحرانی، امکان 
تأمین بــار منطقه  پرتردد شهرستان 
توسط پست های هم جوار وجود دارد.
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ــت بـــرق مــنــطــقــه ای  ــرک بـــه ش
ــزد بــه مــنــظــور پیشگیری  ــ ی
گـــیـــردار و  از بــیــمــاری هــای وا
مراقبت در برابر ویروس کرونا، 
اقدامات مهمی را در دستور 
کار قرار داده و بر استمرار آن 

اهتمام دارد.
ــط عمومی  ــ ــزارش روابـ ــ گـ بـــه 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 
عــلــیــرضــا حــاجــی حــســیــنــی، 
مـــجـــری مـــدیـــریـــت بـــحـــران، 
پدافند غیرعامل و HSE این 
شرکت، با اشــاره به برگزاری 
سه جلسه فوق العاده شورای 
ســالمــت شــرکــت و انــتــصــاب 
کمیته  وی به عنوان مسئول 
کــرونــا؛  پیشگیری از شــیــوع 
اقدامات این کمیته در شرکت 
برق منطقه ای یزد را تبیین 

کرد.
وی بــا اشــــاره بــه ایــن کــه در 
ــای آمــــــوزش مــســایــل  ــ ــت راســ
ــی، تــهــیــه و نــشــر  ــتـ ــداشـ ــهـ بـ
اطالعیه های مختلف در مورد 
کنترل بیماری  پیشگیری و 
ــا در ســامــانــه مکاتبات  ــرون ک
داخلی و ارسال پیامک های 
آموزشی و هشداردهنده به 
کــار قــرار  کــارکــنــان در دســتــور 
گرفت، افــزود: نصب بنرهای 
آموزشی، ترجمه بولتن های 
عــلــمــی ســـازمـــان بــهــداشــت 
جهانی )WHO( و ارســال به 
کــارکــنــان، ارائـــه آمــوزش هــای 
الزم در پرتال خبری و آموزش 
نکات بهداشتی به نیروهای 
خدمات و رانندگان؛ از جمله 
اقــدامــات ایــن شرکت جهت 

پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا در شرکت برق منطقه ای 

یزد است.
ــان  ــی ــا ب ــ حــاجــی حــســیــنــی ب
این که در راســتــای اقدامات 
پیشگیرانه، ایجاد محدودیت 
در تردد افراد متفرقه به شرکت 
کنترل و جلوگیری از ورود  و 
افراد مشکوک به کرونا از طریق 
گفت:  تب سنجی انجام شد؛ 
ــر اســـاس مــصــوبــات جلسه  ب
ــت شـــرکـــت،  ــالمـ شـــــــورای سـ
تجمعات، جلسات غیرمهم 
و جلسات اداری ضروری نیز با 
رعایت فاصله مناسب تشکیل 

شد.
وی با اشــاره به اینکه، همه 
فعالیت های تعمیر و نگهداری 
ــای  ـــــروژه هـــ ــن پ ــی ــن ــچ ــم و ه
کــه اجــــرای آنها  ــه ای  ــع ــوس ت
ضروری بوده، با رعایت موازین 
بهداشتی انجام شده است؛ 
افـــزود: ســایــر ماموریت های 
غیرضروری به سایر استان ها 
و داخل استان و برنامه های 
و توسعه  و نگهداری  تعمیر 
ــبــوده و  ــروری ن کــه ضــ شبکه 
امکان جابجایی زمان اجرای 

گردید. آن وجود داشته، لغو 
ی  پیشگیر کمیته  ل  مسئو  
ــا شــرکــت بــرق  ــرون ک از شــیــوع 
کید  منطقه ای یزد در ادامه تا
کــــرد: جــایــگــزیــنــی مــکــاتــبــات 
ــا مــکــاتــبــات  ــیــکــی بـ ــکــتــرون ال
فیزیکی، اســتــفــاده مــدیــران 
شرکت از امضای الکترونیکی، 
کاهش تردد داخل پست های 
برق، استقرار میز خدمت در 

نگهبانی های شرکت جهت 
تسهیل و پیگیری فرایندهای 
مرتبط با ارباب رجوع، کاهش 
کارکنان  تــعــداد شیفت ها و 
نوبت کار در پست های انتقال 
و فوق توزیع و دیسپاچینگ، 
اجــــرای پــروتــکــل بهداشتی 
کـــار نــیــروهــای  ــشــت بـــه  ــازگ ب
پــیــمــانــکــاری، تکمیل خــود 
ــا و  ــ ــرون ــ ک ــاری شـــیـــوع  ــ ــهـ ــ اظـ
ــســتــر و  هــمــچــنــیــن ایـــجـــاد ب
فناوری های الزم برای انجام 
ــش حــضــور  ــاه ک دورکــــــاری و 
کارکنان از روش نوبت بندی با 
کید بر عدم حضور گروه های  تا
پرخطر و انــجــام وظــایــف به 
ــورت دورکـــــاری؛ از جمله  صـ
که جهت  اقداماتی هستند 
کاهش خطر انتقال ویــروس 
کــرونــا در ایــن شرکت صــورت 

گرفته است.
کـــرد: همچنین  وی تصریح 
اقدامات بهداشتی از جمله 
کلیه  گندزدایی  ضدعفونی و 
کــن و فــضــاهــای عمومی  امــا
ســاخــتــمــان هــا و پست های 
انتقال و فوق توزیع در چندین 
نوبت با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی، تهیه مواد 
ضدعفونی کننده در واحدها، 
تــامــیــن تــجــهــیــزات حفاظت 
ــا،  ــده فـــردی مـــورد نــیــاز واح
تعطیلی سالن غــذاخــوری و 
آبدارخانه ها و سایر تجمعات؛ 
از عمده فعالیت هایی است 
کــه بــا رویــکــرد پیشگیرانه در 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یــزد 

اجراشده است.

تشریح اقدامات برق منطقه ای یزد
کرونا در مبارزه با ویروس 

برخورد با
متجاوزین به حریم خطوط، 

رویکرد دفتر حقوقی برق 
منطقه ای یزد

تاسیسات غیر مجاز ایجاد شده در حریم خط 63 
کیلوولت یزد یک- مهریز تخریب شد.

گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای  بـــه 
کارشـــناس ارشـــد دعـــاوی  یـــزد، زهـــرا مشـــایخ 
ایـــن شـــرکت اظهـــار داشـــت: در ادامـــه بازدیـــد و 
ـــوط  ـــم خط ـــه حری ـــن ب ـــا متجاوزی ـــی ب ـــورد قانون برخ
گزارش هایـــی مبنـــی بـــر تجـــاوز بـــه  برق رســـانی؛ 
ـــبکه  ـــاورت ش ـــی در مج ـــورت دیوارکش ـــه ص ـــم ب حری
ـــز  ـــزد یـــک- مهری ـــت ی ـــو ول کیل ـــرق فشـــار قـــوی 63  ب
ـــع  ـــا اخـــذ دســـتور دادســـتان؛ رف ـــه ب ک دریافـــت شـــد 

گرفـــت. تجـــاوز از حریـــم ایـــن خـــط انجـــام 
وی افـــزود: ایـــن امـــر در راســـتای اجـــرای مـــاده 
9 الیحـــه قانونـــی رفـــع تجـــاوز از تاسیســـات آب و 
کیـــد شـــرکت توانیـــر و وزارت نیـــرو در  کشـــور و تا بـــرق 
پیگیـــری و اقـــدام قاطعانـــه در برخـــورد بـــا متجاوزین 

گرفتـــه اســـت. بـــه حریـــم خطـــوط انجـــام 
کـــه اقدامـــات مؤثـــر و قانونـــی  مشـــایخ بـــا بیـــان ایـــن 
دیگـــری در مناطـــق مختلـــف اســـتان از جملـــه یـــزد، 
ابرکـــوه، ســـورمق، نیـــر و میبـــد صـــورت پذیرفتـــه 
کـــرد: مـــردم شـــریف اســـتان  اســـت، خاطرنشـــان 
کـــه جهـــت حفـــظ  در رعایـــت حریـــم خطـــوط بـــرق 
ــا  کوشـ ــا پیـــش بینـــی شـــده  ایمنـــی و ســـالمتی آنهـ

ــند. باشـ
وی ادامـــه داد: مـــردم می تواننـــد در صـــورت 
مشـــاهده تخلـــف در رعایـــت حریـــم خطـــوط، مراتـــب 
را بـــه معاونـــت بهره بـــرداری یـــا دفتـــر حقوقـــی شـــرکت 

کننـــد. گـــزارش  بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
ــاری  کنـ ــاز  ــوط از فـ ــم خطـ ــایان ذکر اســـت، حریـ  شـ
ـــه رعایـــت  ک کیلوولـــت 8 متـــر اســـت  ـــرای خـــط 63  ب
ایـــن میـــزان، بـــرای حفـــظ ســـالمتی و جلوگیـــری 
ــی  ــون الزامـ ــر قانـ ــی، ازنظـ ــی و مالـ ــارات جانـ از خسـ

اســـت.
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اولین نشست مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، 
با معاون و مدیران معاونت بهره برداری این شرکت 

در سال جدید برگزار شد.
گـــزارش روابـــط عمومی شرکت بــرق منطقه ای  بــه 
که با حضور ابوالفضل اسدی،  یزد، در این جلسه 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، علی محمد 
فتح آبادی، معاون بهره برداری و مدیران این معاونت 
برگزار شد؛ برنامه های شرکت در 8 محور جامعه، 
رهبری استراتژیک، مشترکین، منابع انسانی، مالی 
کت ها و منابع، روش ها و فرایندها و  اقتصادی، شرا

گردید. تحقیقات و آینده پژوهی بررسی 
ابوالفضل اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
یزد، ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید، ضرورت 
اقدامات جامعه شناسانه برای بهبود رفتار مصرف، 
 ،HSE حریم، برنامه ریزی و فرایند نویسی در خصوص
رسیدگی به مشکالت شبکه، توجه به همکاری های 
کنترل بار و مدیریت  مشترکین در انجام تعهدات، 
مصرف را یــادآور شده و تحقق این اهــداف را درگرو 

همکاری و همفکری همه واحدها دانست.

دکــتــر اســـدی همچنین نــیــاز بــه بــرنــامــه ریــزی هــای 
دانش بنیان و سیستماتیک، توجه به هزینه های 
سنگین خرید خــارجــی، توجه بــه تجربیات دیگر 
شرکت ها، شناسایی نیازها، استفاده از محققین 
مجرب، به کارگیری فــّنــاوری هــای جدید، افزایش 
انگیزه، توجه ویژه به بانوان، جانشین پروری، گردش 
شغلی، توجه به شرایط خاص و یکنواخت نوبت کاران 

کرد. شرکت را خاطرنشان 
مدیرعامل شرکت بــرق منطقه ای یــزد همچنین 
محدودیت های مالی جدی پیش رو را خاطرنشان 
کــرده و جستجوی منابع، مدیریت نافذ و مؤثر بر 
درآمدها و هزینه را ضروری دانست و افــزود: تالش 
برای اولویت گذاری پروژه ها، اقدامات و جستجوی 
کم هزینه و تالش برای افزایش درآمد با  راهکارهای 
کرونا  توجه به مشکالت پیش آمده ناشی از بیماری 

امری الزم و ضروری است.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد، در 
ادامــه این نشست با اشــاره به حضور 46 درصدی 
گزارشی از  کارکنان شرکت در معاونت بهره برداری، 
عملکرد این معاونت ارائه و به برخی از شاخص های 

کرد. عملکردی این معاونت اشاره 
وی همچنین فعالیت حدود 250 نفر نیروی ثابت 
پیمانکاری نــگــهــداری، تعمیرات و بــهــره بــرداری 
پست ها به صورت شبانه روزی را یادآور شده و توجه 

به این منابع انسانی را حائز اهمیت دانست.
بــه تشریح شاخص های  فــتــح آبــادی  علی محمد 
عملکردی معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
ــد از بــرنــامــه هــای  گــفــت: 92 درصـ ــت و  ــرداخ یـــزد پ
نــگــهــداری و تعمیرات در ســال 98 انــجــام شــده و 

آمادگی های الزم برای پیک بار 99 وجود دارد.
بررسی مشکالت و تنگناهای شبکه در پیک بار سال 
99 در پست های خضرآباد، مهریز، 230 اردکان و سرو، 
پیگیری پروژه های مصوب توسعه، برنامه ریزی برای 
کارکنان با استفاده از ظرفیت  مانور بحران، آموزش 
ح شده  و توانایی داخلی شرکت از دیگر مــوارد مطر
توسط معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای 

یزد بود.
تقویت حــوزه پشتیبانی در معاونت بهره برداری، 
هماهنگ سازی و سیاست گذاری بخش مخابرات و 
فیبر نوری در سطح شرکت و هماهنگ سازی بیشتر 
مدیریت مصرف در سطح توانیر و مدیریت شبکه و 
همچنین در سطح واحدهای شرکت برق منطقه ای 

یزد از دیگر خواسته های معاون بهره برداری بود.
در ادامه این نشست مدیران معاونت بهره برداری 
گـــزارش  ــه  ــ شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یـــزد ضــمــن ارائ
ــود، خــواســتــه هــا،  بــخــش هــای تــحــت مــدیــریــت خــ
چالش ها و مشکالت واحدهای خود را با مدیرعامل 

گذاشتند. این شرکت در میان 

گذشته تشریح عملکرد سال 
 و برنامه عملیاتی سال 99 معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای یزد

ح و توسـعه شـرکت بـرق  معـاون طـر
منطقـه ای یزد، اقدامات انجام شـده 
ی  ا جـر ا مینـه  ز ر  د  9 8 ل  سـا ر  د
پروژه هـای توسـعه و احـداث خطوط 
و پسـت های انتقـال و فوق توزیـع را 

کـرد. تشـریح 
گــزارش روابــط عمومی شرکت برق  به 
منطقه ای یزد، علیرضا رفیعی معاون 
ح و تــوســعــه شــرکــت، در توضیح  طـــر
گفت:  ــای ســال 98  ــروژه ه عملکرد پ
ــه مــحــدودیــت نقدینگی،  ــا تــوجــه ب ب
پروژه های ابالغی طرح انتقال بر اساس 
معیارهایی از جمله تاثیر در تامین برق 
کاهش  تلفات،  کاهش  متقاضیان، 
خاموشی ها، افزایش پایداری شبکه و 
مواردی دیگر اولویت بندی و در برنامه 

گرفتند. عملیاتی قرار 
گذشته تعداد 32  وی افزود: در سال 
که  پــروژه در اولویت یک واقــع شدند 
9 پــروژه با سرمایه گذاری حــدود یک 

هزار و 30 میلیارد ریال به بهره برداری 
رسیدند.

ح و تــوســعــه شــرکــت بــرق  مــعــاون طـــر
منطقه ای یزد، پست برق 230 به 132 
کیلوولت ابرکوه، توسعه پست 63 به 
کیلوولت امــامــزاده، توسعه فیدر   20
ــان، توسعه بخش  230 در پست اردک
 400 کیلوولت در پست   63 230 بــه 
سرو اردکان، احداث بخش 63 به 20 
کیلوولت پست خضرآباد و احداث خط 
کالنتر را  کیلوولت رستاق- مزرعه   63
از پروژه های مهم بهره برداری شده در 

سال 98 برشمرد.
ح و تــوســعــه شــرکــت بــرق  مــعــاون طـــر
منطقه ای یــزد در بیان برنامه های 
عملیاتی سال 1399 در این حوزه اظهار 
داشــت: در برنامه  تدوین شده  سال 
99، در مجموع 31 پروژه با پیش بینی 
کل 6 هزار و 630 میلیارد ریال  هزینه 
در اولویت یک پیش بینی شده است 

که از این تعداد 8 پروژه با ظرفیت 430 
کیلومتر   294 و  آمپر پست  مگاولت 
مدار خط تا پایان سال به بهره برداری 

خواهد رسید.
ــای پــســت بـــرق 230 به  ــروژه هـ وی پـ
کیلوولت خــضــرآبــاد و خــط 230   63
کیلوولت مربوطه، خطوط 63 کیلوولت 
مهرگان-سریزد و مهرگان-یزد مهر، 

کیلوولت ســـرو- امــامــزاده،  خــط 63 
توسعه دو بی خط 63 در پست امامزاده 
و تکمیل دو بی ورودی موجود، خط 
230 کیلوولت ابرکوه- اسمالون، پست 
کیلوولت سرو و توسعه دو  63 به 20 
بــی خــط 63 در پست 400 ســرو را از 
که امیدواریم در  پروژه هایی برشمرد 

سال 1399 به بهره برداری برسد.

نشست مدیرعامل با مدیران معاونت بهره برداری برق منطقه ای یزد
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توسعه پست
ابـالغ احــکام  امامزاده اردکان برای پیک بار تابستان

بازنشستـــــــگی 
همکـاران بـرق 
منطقه ای یزد

دو بـــی جـــدیـــد 63 
کـــیـــلـــوولـــت پــســت 
امــامــزاده اردکـــان به 
ــرق دار  اســتــان یـــزد بـ

شد.
ــط  ــ گـــــــزارش روابـ ــه  ــ ب
برق  عمومی شرکت 
منطقه ای یــزد، رضا 
ح  ســـاده مــجــری طــر
ــت، ضمن  ــرک ایـــن ش
ــر  ــب اعـــــــــالم ایــــــــن خ
ــروژه توسعه  افـــزود: پ
ــد 63  ــدیـ ــــی جـ دو ب
کــیــلــوولــت در پست 
امـــامـــزاده و تکمیل 
مــــوجــــود،  بـــــی  دو 
بــــا هـــــدف افـــزایـــش 
قــابــلــیــت اطــمــیــنــان 
پـــســـت امـــــامـــــزاده و 
نیاز  بــه  پاسخگویی 
مشترکان شهرستان 
اردکـــــــــان، در ســـال 

1398 شروع شد.
که:  وی با بیان ایــن 
این پروژه طی دو فاز 

تــعــریــف شـــده اســت؛ 
ــاز  ادامـــــه داد: در ف
ــی جدید  ب اول، دو 
کیلوولت احداث   63
و پس از جابه جایی 
تغذیه پست به دو بی 
جدید؛ فاز دوم پروژه 
ــلــیــددار نــمــودن  ک ــا  ب
دو بــی مــوجــود بــرای 
اتصال پست امامزاده 
بـــه پــســت ســـرو اجـــرا 

خواهد شد.
مــــهــــنــــدس ســــــاده 
ــن پـــروژه از  ــزود: ای ــ اف
پروژه های اولویت دار 
شــرکــت بــرق منطقه 
ای یزد برای پیک بار 
که  سال جاری است 
فاز اول در مدت زمان 
ــرق دار  9 مــاه اجــرا و ب
ــی  ــن ــی ــش ب ــی شــــــد. پ
می شود فــاز دوم آن 
با توجه به پیشرفت 
ــــوب پــــــــروژه،  ــل ــطــ ــ م
ــرق دار  ــ ــ بـــــــــه زودی بـ

گردد.
وی همچنین با اشاره 
به جابجایی اتصاالت 
خط از دو بی موجود 
به دو بی تازه ساخت، 
کـــرد: متصل  عــنــوان 
نمودن دوبی جدید 
به باسبارهای پست 
و ایزوله نمودن دو بی 
موجود بــرای اجرای 
کمترین  فــاز دوم در 
زمان ممکن، از جمله 
اقدامات انجام شده 
ــداقـــل  بـــــــرای بــــه حـ
رساندن مدت زمان 
اعــمــال خاموشی به 

مشترکین بود.
گفتنی اســت اجــرای 
این پروژه درمجموع 
ــغ بر  ــال ــاری ب ــب ــت بــا اع
ــال  ــ 60 مـــیـــلـــیـــارد ری
ــوســط شــرکــت بــرق  ت
ــزد در  ــ مــنــطــقــه ای ی

حال انجام است.

ــاران شــرکــت بــرق  ــک ــم ۱7 نــفــر از ه
منطقه ای یزد در سال 98 به افتخار 

بازنشستگی نائل آمدند.
گزارش روابط عمومی شرکت  به 
ــرق منطقه ای یـــزد، طــی این  ب
حــکــم "مــحــمــدمــهــدی آرائــــی 
ــور" مـــعـــاون مــنــابــع انــســانــی،  ــ پ
 " حسینی میر حسین  محمد "
معاون برنامه ریزی و تحقیقات، 
میرشمسی"  "مــحــمــدحــســیــن 
ــر ســـازمـــانـــدهـــی،  ــ ــت ــ ــر دف ــ ــدی مــ
بــرنــامــه ریــزی نــیــروی انــســانــی و 
آمــوزش، "محمدمهدی واعظ" 
ح دیسپاچینگ و  مــجــری طـــر
مخابرات و" عباس فتحی" مشاور 
ابوالحسن  مدیرعامل و "سید 
ــر دفــتــر  ــدیـ ــه زاده" مـ ــیـــدریـ حـ
حقوقی و رسیدگی به شکایات، 
ــردزاده" رئــیــس اداره  ــ "مهین فـ
حسابداری، پرداخت و تنظیم 
ــور"  ســنــد، "نــســریــن احــمــدی پ
مسئول حسابداری، پرداخت 
و صـــــدور چــــک، "مــحــمــدرضــا 
ــروه  ــ گ خـــلـــیـــل الـــلـــهـــی" رئـــیـــس 
حفاظت پرسنلی، "کاظم قبادوز" 
کارشناسان  و "علی ابراهیمی" 
نوبت کاری بهره برداری، "علیرضا 
بهشتی هفتادر" مسئول دفتر، 
کمک  "محمدرضا شــهــریــاری" 
کارشناس خدمات و همچنین  
"ناصر قــوام" و "سید ابوالقاسم 
کت  شر ن  نشستگا ز با  ، " نقیبی
بـــرق مــنــطــقــه ای یـــزد در ســال 

گذشته هستند.
گفتنی است، افراد فوق در تاریخ 
25 اســفــنــدمــاه 98 بــه افــتــخــار 

بازنشستگی نائل آمدند.

گرامی:  همکاران 
سید مهدی خانقایی زارچی

چ،  علی اصغر امیر بیکی   محمد رجبیان، محمد حسن کریمی زار
تفتی،  سید داود موسوی، علیرضا دشتی رحمت آبادی

  معـرفـی كتـاب

آن سوی مرگ
نويسنده:�جمال�صادقی���

ناشر:�ماه�و�خورشید���

تجديدچاپ:����14

تاريخ:����1399-1397

درباره کتاب: 
کتـــاب  کـــه نویســـندگی  صادقـــی 
»12 ثانیـــه« و »آخریـــن یـــادگار« 
را در ســـابقه خـــود دارد؛ در ایـــن 
کوشـــیده تـــا بـــا بهره گیـــری  کتـــاب 
کـــه پیـــش از  گفته هـــای افـــرادی  از 
ایـــن تجربـــه ای نزدیـــک بـــه مـــرگ 
واقعـــی  تصویـــر  داشـــته اند،  را 
از عالـــم پـــس از مـــرگ و جســـم 
ـــر بکشـــد.  ـــه تصوی اثیـــری انســـان ب
ـــه اعتقـــاد بســـیاری از  کـــه ب تالشـــی 
کارشناســـان هـــم از لحـــاظ ادبیـــات 
و قلـــم موفـــق بـــوده و هـــم از لحـــاظ 
کـــه در ایـــن  محتوایـــی. آنچـــه 
کتـــاب آمـــده بـــا آموزه هـــای دینـــی 
و آیـــات و روایـــات مـــا تطابـــق قابـــل 

قبولـــی دارد.
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بازنشستگان شرکت : 

هر آنکس که بنمود کار و کردار نیک                به  نفع خودش کرد آن کار نیک
بر این باوریم بازنشستگی فصل نوینی از زندگی است و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده های جدید و امید است این 

دوران از  پر بارترین  و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.

محمدمهدی آرائی پور
تاریخ استخدام :
1368 /1 /1

تاریخ بازنشستگی :
1398 / 12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 معاون منابع انسانی

محمدحسین میرشمسی
تاریخ استخدام :
  1368 /1 /1

تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 مدیر دفتر سازماندهی، برنامه ریزی 

نیروی انسانی و آموزش

محمدحسین میرحسینی
تاریخ استخدام :
1361 /08 /20

تاریخ بازنشستگی :
 1398 /12 /25

آخرین پست سازمانی :
معاون برنامه ریزی و تحقیقات

محمدمهدی واعظ
تاریخ استخدام :
  1368 /1 /1

تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
مجری طرح دیسپاچینگ و مخابرات 

عباس فتحی
تاریخ استخدام :
1368 / 2 /5  

تاریخ بازنشستگی :
1398 / 12 /25 

آخرین پست سازمانی :
مشاور مدیرعامل 

محمدمهدی جاودانی
تاریخ استخدام :

 1365 /03 /01 
تاریخ بازنشستگی :
 1398 /05 /16

آخرین پست سازمانی :
معاون برنامه ریزی و تحقیقات 

احمدعلی فالح
تاریخ استخدام :

 1378 /03 /16 
تاریخ بازنشستگی :
 1398 /01 /17

آخرین پست سازمانی :
مدیر امور کارکنان و رفاه 

سید ابوالقاسم نقیبی
تاریخ استخدام :

1370 /08 /27  
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 راننده

ناصر قوام
تاریخ استخدام :

1389 /11 /01  
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 سرایدار

علی ابراهیمی
تاریخ استخدام :

  1370 /02 /14
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 کارشناس نوبت کاری بهره برداری

نسرین احمدی پور
تاریخ استخدام :
1368 / 1 /1  

تاریخ بازنشستگی :
1398 / 12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 مسئول حسابداری پرداخت و 

صدور چک

مهین فردزاده
تاریخ استخدام :
1368 / 1 /1  

تاریخ بازنشستگی :
1398 / 12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 رئیس اداره حسابداری پرداخت و 

تنظیم سند

سیدابوالحسن حیدریه زاده

تاریخ استخدام :
1368 / 1 /1  

تاریخ بازنشستگی :
1398 / 12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به 

شکایات

محمدرضا شهریاری
تاریخ استخدام :

  1368 /04 /04
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
کمک کارشناس خدمات 

علیرضا بهشتی هفتادر
تاریخ استخدام :

  1368 /03 /08
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
مسئول دفتر 

کاظم قبادوز
تاریخ استخدام :

1368 /02 /04  
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 کارشناس نوبت کاری بهره برداری

محمدرضا خلیل اللهی
تاریخ استخدام :

1370 /08 /27  
تاریخ بازنشستگی :
1398 /12 /25 

آخرین پست سازمانی :
 رئیس گروه حفاظت پرسنلی
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کار در  کارکنان نوبت  دیدار مدیرعامل با 
کید بر حفظ سالمت  ابتدای سال و تا

فردی آنان

مــدیــرعــامــل شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه ای یـــزد در 
نخستین روز های سال ۱399، از دیسپاچینگ 
کارکنان  و پست های برق استان بازدید و با 

دیدار و گفتگو کرد.
ابــوالــفــضــل اســـدی مــدیــرعــامــل شــرکــت بــرق 
ــادی  ــتــح آب مــنــطــقــه ای یـــزد و عــلــی مــحــمــد ف
ــرداری، در اولــیــن روز عــیــد، از  ــهــره ب مــعــاون ب
دیسپاچینگ های AOC و RDC و پست های 
برق 400 کیلو ولت یزد 1، شهید سامعی، یزد 2، 
پست بالفصل نیروگاه سیکل ترکیبی و پست 
که مرکز  کیلوولت دروازه قرآن  برق 63 به 20 
هماهنگی پست های UM است، بازدید کردند.

همچنین در روز 4 فروردین ماه 99 از پست های 
ج و یزدمهر و در روز 6 فروردین،  برق مهریز، فهر
ح و توسعه  به همراه علیرضا رفیعی معاون طر
از پروژه ی احداث پست مهرگان و خط و پست 

سریزد بازدید به عمل آمد.
گفتنی اســت ایــن بازدیدها در ابــتــدای سال 
بــر حفظ سالمتی و امنیت  کید  بــا هــدف تا
جانی همکاران به منظور پیشگیری از شیوع 
کرونا، مدیریت و نظارت بر چگونگی رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تبریک فرا رسیدن سال 
کارکنان  نو و قدردانی از تالش های ارزشمند 
کار معاونت بهره برداری و مشاوران و  نوبت 
پیمانکاران احداث پروژه ها انجام شده اشت.

فعالیت های فرهنگی شرکت برق منطقه ای 
یزد در ماه مبارک رمضان

فعالیت های فرهنگی شرکت برق منطقه ای 
یزد در ماه مبارک رمضان تشریح شد.

ــرکـــت بــرق  گــــــزارش روابــــــط عــمــومــی شـ بـــه 

منطقه ای یزد، محمدحسین عبداللهی، دبیر 
شــورای فرهنگی شرکت برق منطقه ای یزد، 
فعالیت های شورای فرهنگی شرکت را در ایام 

ح داد. ماه مبارک رمضان شر
وی با اشاره به شرایط پیش آمده بر اثر بیماری 
ح فاصله گذاری  کرونا و مقررات مربوط به طر
اجتماعی گفت: با توجه به عدم امکان برگزاری 
گردهمایی ها در  نماز جماعت، جلسات و 
وضعیت پیش رو، بر اساس مصوبات شورای 
فــرهــنــگــی ایـــن شــرکــت، دقــایــقــی از ســاعــات 
کار، در ساختمان های ستاد و معاونت  پایانی 
بهره برداری، هر روز صفحاتی از قــرآن مجید 
ــالوت و  ــ ــاران شــرکــت ت ــک ــم ــوســط یــکــی از ه ت
صدای آن از طریق سیستم صوتی ساختمان 

پخش شد و به سمع همکاران رسید.
عبداللهی ادامه داد: دعای هر روزه ماه مبارک 
کــه پــیــش ازایــن در نمازخانه شرکت  رمــضــان 
قرائت می شد در این ایام، صبح هرروز به همراه 

معنای آن پخش شد.
کلیپ های فرهنگی و دینی  بارگذاری محتوا و 
در اینترنت، اینترانت و فضای مجازی شرکت 
نیز از دیگر اقدامات شورای فرهنگی شرکت در 

ماه مبارک رمضان بود.

تقدیر معاون وزیر نیرو از مشاور سابق 
مدیرعامل برق منطقه ای یزد

معاون وزیر نیرو، از عباس فتحی مشاور سابق 
مدیرعامل برق منطقه ای یزد در امور ایثارگران 

تقدیر کرد.
همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انــرژی و همچنین سید یعقوب محمد مرادی 
مشاور وزیر در امور ایثارگران با اهدای لوح تقدیر، 
از تالش های مؤثر مشاور سابق مدیرعامل در امور 

ایثارگران تقدیر کردند.
گفتنی اســت، عباس فتحی پس از 30 سال 

تالش و خدمت در صنعت برق، در اسفندماه 
1398 به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

بازدید مدیرعامل برق منطقه ای یزد 
کیلو ولت در دست  از پروژه خط 230 

احداث ابرکوه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در ادامه 
بازدید های هفتگی خــود، از پــروژه احداث 
خط 230 کیلو ولت ابرکوه به معدن اسمالون 

بازدید کرد.
گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای  به 
یزد، علیرضا رفیعی معاون طرح و توسعه شرکت 
برق منطقه ای یزد در حاشیه این بازدید، اظهار 
کیلومتر و با ولتاژ  داشت: این خط به طول 89 
کیلو ولت دومـــداره تک سیمه بــا هــادی   230
کاناری در شهرستان های ابرکوه و خاتم، احداث 
کیلوولت از پست  و در فاز اول آن با ولتاژ 132 

ابرکوه برق دار خواهد شد.
ــروژه را  مهندس رفیعی، هــدف اجــرای ایــن پ
برق رسانی به معادن شهرستان های ابرکوه و 
خاتم و سایر صنایع منطقه و افزایش قابلیت 
گزارشی از روند  اطمینان مشترکین دانست و 

اجرای این پروژه ارائه داد.
کرد: طبق برنامه ریزی های  وی خاطر نشان 
ــروژه با مشارکت ایمیدرو،  انجام شده ایــن پ
متقاضی بــرق )بــهــره بــردار معدن سنگ آهن 
اسمالون( و شرکت برق منطقه ای یزد؛ سهم 

کدام حدود یک سوم در دست اجراست. هر 
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای یزد 
همچنین اقدامات انجام شده در این پروژه را 
حفاری و بتن ریزی 50 درصد از فونداسیون، 
ج و تامین بخش  تامین 80 درصد آهن آالت بر
ــرد و  ک ــر  عــمــده ســایــر تجهیزات مـــورد نــیــاز ذک
کل پروژه را 50 درصد اعالم  پیشرفت فیزیکی 

نمود.
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