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ادامه در صفحه 8

در نــشــســتــی بــــا حــضــور 
ــرعــامــل شــرکــت بــرق  مــدی
مــنــطــقــه ای یـــزد، اعــضــای 
کــارگــروه و مشاورین پــروژه 
بهینه سازی خانه به خانه، 
ــروژه ملی در  ــرای ایــن پ اج

کلید خورد. یزد 
ــل اســـــــدی  ــ ــ ــض ــ ــ ــف ــ ــ ــوال ــ ــ اب

ــرعــامــل شــرکــت بــرق  مــدی
ــزد در ایــن  ــ مــنــطــقــه ای ی
که  ــن  ــاره ای نشست بــا اشـ
صنعت برق دارای ۴ حوزه 
ــوزیــع و  ــتــقــال، ت تــولــیــد، ان
مصرف است، گفت: بخش 
مصرف کمتر به آن پرداخته 
شده و این پروژه ملی تمرکز 

بر روی این حوزه دارد.
وی عــمــده مشکل حــوزه 
مصرف را، مساله آمــوزش 
عملی راهکارهای مدیریت 
مصرف و همچنین اعتماد 
و همراهی، به دلیل کمبود 
ارتــبــاط دو سویه بــا مــردم 
دانــســت و افــــزود: بــایــد با 
ــا مـــردم و  تــعــامــل بیشتر ب
استفاده از پیشنهادها و 
نظرات آنها، زمینه بهبود 
خــدمــت رســـانـــی صنعت 
برق و تغییر رفتار و الگوی 
گردد  مصرف بهینه فراهم 

در راستای برق امید انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی بهینه سازی خانه 
به خانه در استان یزد

۲۹۰۰ برنامه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال 
استان یزد در ده ماهه سال 99

7

راه اندازی سامانه ی جدید خدمات مشترکین در 
شرکت برق منطقه ای یزد

13

صرفه جویی 9 درصدی انرژی مصرف داخلی 
پست های شبکه فوق توزیع و انتقال برق 

منطقه ای یزد نسبت به سال گذشته

10

در ایــن شمــــاره می خوانیــــم:

در هــفــتــه چــهــل و چـــهـــارم پــویــش 
ــران، پـــروژه خط  هرهفته الــف ب ایـ
کیلوولت ابرکوه- اسمالون از   ۲۳۰
طریق ارتباط تصویری توسط دکتر 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
و دکتر اردکانیان وزیر نیرو افتتاح شد.
ابوالفضل اســدی مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای یزد در این مراسم با 
کیلوولت  که طول خط ۲۳۰  بیان این 
کیلومتر بوده  ابرکوه- اسمالون ۸۹٫۲ 
ج احداث  و با دو مدار و ۳۱۰ دستگاه بر
شده است، افزود: هزینه احداث این 
پروژه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که 

به صورت مشارکت سه جانبه شرکت 
برق منطقه  ای یزد، سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( و شرکت آریا جنوب ایرانیان 

اجرا شده است.
گفت: با بهره برداری از این پروژه  وی 
کمتر  ــاز اول ریــنــگ دو شهرستان  ف
برخودار ابرکوه- خاتم انجام و با برق 
رسانی به معادن منطقه حدود ۳۰۰ 
نفر اشتغال مستقیم جدید ایجاد و در 
ادامه پروژه فاز دوم خود از اسمالون تا 

پست احداث خواهد شد.
دکتر اسدی ابراز امیدواری کرد تا پیک بار 

سال ۱۴۰۰ سه پست فوق توزیع یزدمهر، 
بهاباد و رستاق با ظرفیت ۱۹۰ مگاولت 
آمپر و با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد 
تومان به مدار بهره برداری رسد و اظهار 
کرد: با افزایش قابلیت اطمینان شبکه، 
شاهد برق رسانی به مشترکین، تامین 
بــرق متقاضیان و بــه تبع آن خدمت 

بیشتر به مردم و صنایع، باشیم.
گفتنی است، برق منطقه ای یزد در 
کنون میزبان سه پویش  سال ۹۹، تا
هرهفته الف ب ایران با مجموع هزینه 
حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و با مشارکت 

بخش خصوصی بوده است.

از طریق ارتباط تصویری انجام شد؛

افتتاح پروژه خط 230 کیلوولت ابرکوه- اسمالون توسط معاون اول رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت توانیر از کسب رتبه برتر با درجه عالی شرکت برق 
ح های ویژه ملی ابالغی تقدیر کرد. منطقه  ای یزد در طر

محمدحسن متولی مدیرعامل شرکت 
توانیر از ابوالفضل اسدی مدیرعامل 
ــزد بـــرای  ــرق مــنــطــقــه ای یـ شــرکــت بـ
کارکنان این  تالش ها و اقدامات موثر 
ح های ابالغِی ایجاد مرکز  شرکت در طر
کار تیمی، استفاده از روش  خالقیت و 
های پسیو در خنک سازی محیط و 

کاهش مصرف انرژی، تدوین استاندارد دمای آسایش در اقلیم های 
کرد. مختلف و اصالح تعرفه صنایع قدردانی 

گزارش های مرحله ای و پاسخگویی  وی همچنین از ارسال به موقع 
که  شایسته به ناظران و دبیرخانه های طرح های ویژه ملی ذکر شده 
منجر به ارائه سازوکاری جدیدی برای صنعت برق شده و در ارزیابی 
شرکت های برق منطقه ای کشور موفق به کسب رتبه برتر با درجه عالی 

گردیده است، تقدیر کرد.

کسب رتبه برتر با درجه عالی برق منطقه  ای یزد 
در طرح های ویژه ملی ابالغی 
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ــرق منطقه  ای  مدیرعامل شــرکــت ب
گفتگوی ویــژه صــدا و  یــزد در برنامه 
سیمای مرکز یــزد، از رشد بیش از ۲ 
هزار درصدی میزان تولید انرژی برق 
استان یزد، در مقایسه با سال ۵۷، 

خبر داد.
گزارش روابط عمومی شرکت برق  به 
منطقه  ای یـــزد، ابــوالــفــضــل اســدی 
میزان تولید انرژی برق استان در حوزه 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی را 
۲۵۶۰ مگاوات، در حوزه نیروگاه های 
کــنــده ۱۶۷ مــگــاوات و در  تولید پــرا
بــخــش خــورشــیــدی ۷۱٫۵ مــگــاوات 
که در مقایسه با سال ۵۷  کرد  عنوان 
با رشد بیش از ۲ هزار درصدی مواجه 
بوده و این میزان به خوبی پاسخگوی 

مصرف فعلی استان خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مصرف برق در 
بخش خانگی به طور متوسط کشوری 
ــزود:  ــت، اف ــد اس ــدود ۳۳ درص در ح
خوشبختانه در استان یزد حدود ۷۶ 
درصــد در بخش صنعت و ۷ درصد 
کشاورزی جمعا ۸۳ درصد  در بخش 
در بخش مولد و حدود ۱۱ درصد در 
بخش خانگی مصرف می شود که این 
آمار نشان از مصرف مولد و اشتغال زا 

در استان یزد است.
اسدی استان یزد را با بیش از ۳۳۰ 
روز آفتابی و شدت تابش ۱۱۰۰ وات بر 
متر مربع و وجود شبکه های مناسب 
ــرای اتصال  بــرق در ســراســر اســتــان ب
نــیــروگــاهــهــا در تــوانــهــای مختلف و 
همچنین با وجود دشت های وسیع، 
که ظرفیت  از استان هایی دانست 
ــرای احــــداث نــیــروگــاه هــای  خــوبــی بـ

خورشیدی دارد.
خ ارز  کـــرد: افــزایــش نـــر وی تــصــریــح 
موجب ایجاد برخی مشکالت برای 
تولیدکنندگان انرژی خورشیدی شده 
بود که با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه ها 
نسبت بــه ســال قبل، خوشبختانه 
بخشی از این مسائل مرتفع شده اند.
ــرق منطقه  ای  مدیرعامل شــرکــت ب
یزد با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
متوسط قیمت برق ۸۰ تومان به ازای 
که برای  کیلوات ساعت می باشد  هر 
ــذاران بــه توسعه  گـ تشویق سرمایه 
کنندگان  انرژی خورشیدی، از تولید 
کیلووات به   ۲۰ در سطح خانگی تا 
قیمت ۱۰۵۰ تــومــان و در ســطــح ۱۰ 
مگاوات به قیمت ۶۴۰ تومان به ازای 
کیلووات ساعت، از تولیدکنندگان  هر 
این انرژی برای مدت ۲۰ سال خرید 

تضمینی انجام می شود.
وی ابراز امیدواری کرد با این حمایت 
یارانه  ای وزارت نیرو از تولیدکنندگان 
ــــرژی خــورشــیــدی، بــیــش از پیش  ان
شاهد توسعه نیروگاه های تولیدکننده 

ک در استان باشیم. انرژی پا
وی در بیان اهم اقدامات انجام شده 
صنعت برق استان در سال ۹۹، انجام 
دو افتتاح پروژه در شهریور ماه و دی 
ماه گذشته را خاطرنشان کرد و افزود: 
پــروژه هــای افتتاح شده در سال ۹۹ 
شامل ۱۰ پروژه انتقال و فوق توزیع، 
۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۸ 
کوچک  مگاوات، دو نیروگاه مقیاس 
با ظرفیت ۱۵ مگاوات و ۸ مورد اصالح، 
بــهــیــنــه ســازی و تــعــمــیــرات اســاســی 
پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع، 

با مجموع سرمایه گذاری۴۹۷ میلیارد 
که بخشی از این  تومان بــوده است 
هزینه ها توسط شرکت برق منطقه  ای 
یزد و مابقی توسط بخش خصوصی 

تامین شده است.
این مقام مسئول در صنعت برق استان 
در ادامه شاخص های مهم صنعت برق 
استان را برشمرد و کسب رتبه نخست 
کشوری در کاهش تلفات انرژی شبکه 
کشوری  انتقال و فوق توزیع، رتبه برتر 
در احداث و بهره برداری از نیروگاه های 
خورشیدی، رتبه یازدهم از نظر ظرفیت 
کشور و رتبه دهم  اسمی نیروگاه های 
کشور را برخی از  تولید ناخالص برق 
افتخارات شرکت برق منطقه  ای یزد در 

ده ماهه سال ۹۹ عنوان کرد.
وی ادامه داد: عبور موفق از پیک بار 
تابستان ۹۹ و کسب رتبه دوم کشوری 
با مدیریت مصرف بــدون خاموشی 
ــردم نــیــز از دیــگــر افــتــخــارات  ــرای مـ بـ
که  صنعت بـــرق اســتــان یـــزد اســـت 
ــا همکاری  ــدون شــک ایـــن مــهــم ب بـ
مناسب مردم، صنایع و ادارات محقق 

شده است.
کلنگ زنی پروژه های برق رسانی  وی 
در سه منطقه مروست، اشکذر و میبد 
را از برنامه های شرکت برق منطقه  ای 
کرده  یزد در ایام اهلل دهه فجر عنوان 
کلنگ زنی این  و افزود: امیدواریم با 
ــام مــهــمــی در راســتــای  گـ پـــروژه هـــا، 
کمتر  بهبود شرایط بویژه در مناطق 
بــرخــوردار برداشته و شاهد افزایش 

سرمایه گذاری در این نقاط باشیم.
ــد از  ــ ــدود ۳۰ درصـ ــ ــدی حـ ــ دکــتــر اسـ
ــار مصرفی اســتــان بـــرای تامین بار  ب
سرمایشی است که حدود ۴۰۰ ساعت 
کامل  از ۸۷۶۰ ساعت سال از ظرفیت 
کــه با  ــرق  نیروگاهها و شبکه هــای ب
هزینه هایی بسیار زیاد احداث شده، 
استفاده می شود و در سایر ساعات، 
این بخش از ظرفیت با عدم نیاز مواجه 
می گردد و عمال نمی توان از کل سرمایه 
ــرق بــصــورت بهینه  ــذاری صنعت ب گـ
استفاده نمود. پایین بودن بهره وری 
یکی از چالشهای مهم در صنعت برق 
کم توجهی به بهره وری  کشور است و 
کشاورزی و  انــرژی در حوزه صنعتی، 
ساختمانهای مسکونی و تجاری و 
کمبود  اداری دالیل زیــادی از جمله 
آمـــوزش همگانی بهره وری انـــرژی و 
پایین بودن سبد هزینه برق نسبت به 
سایر سبد هزینه ها دارد. بر این اساس 
گاهی  ما معتقدیم باید برای افزایش آ
از راهکارهای بدون هزینه و کم هزینه 
مدیریت مصرف برق و فرهنگ سازی 
مشترکین برق در بخش های مختلف 
برنامه ریزی و تالش بیش از پیش کنیم 
که در همین راستا در حال برنامه ریزی 
ح پایلوت مدیریت مصرف خانه  طر
بــه خــانــه بــا هــمــکــاری شــرکــت توزیع 
نیروی بــرق استان و حمایت وزارت 
نیرو، شرکت توانیر و استانداری و سایر 
دستگاه های استان برای سال ۱۴۰۰ 

هستیم. 

گفتگوی ویژه صدا و سیمای  مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد در برنامه 
مرکز یزد خبر داد

رشد 2 هزار درصدی میزان تولید انرژی 
برق استان یزد بعد از انقالب اسالمی

مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد 
در پیامی درگــذشــت »ملک مسعود 
ملک« روزنامه نگار پیشکسوت استان 

گفت. را تسلیت 
انا هلل و انا الیه راجعون

خبر درگــذشــت نــابــاورانــه خبرنگار و 

روزنامه نگار با سابقه و فقید استان 
یــزد، مرحوم »ملک مسعود ملک«، 

موجب تالم و تاثر شد.
بدون شک صداقت، تالش مجدانه، 
اخــالق مـــداری، مــردم داری، تعهد، 
دلسوزی و ارتباط بهینه با سازمان ها و 
اصحاب رسانه از فضایل و خصلت های 
بارز و به یاد ماندنی آن مرحوم در طول 

دوران خدمت ایشان بود.
اینجانب از طــرف خــود و تالشگران 

صــنــعــت بـــرق اســـتـــان یــــزد، ضایعه 
درگذشت آن فقید سعید را به اصحاب 
محترم رسانه استان یزد و خانواده 
محترم و داغدار ایشان تسلیت عرض 
نموده و از خــداونــد متعال بــرای آن 
کرده علو درجات، آمرزش و  عزیز سفر 
مغفرت الهی و برای بازماندگان ایشان 

صبر و سالمتی مسئلت دارم.
ابوالفضل اسدی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد به 
مناسبت درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت استان
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بررسی راهکار های تامین منابع مالی پروژه های انتقال و فوق توزیع استان یزد

مــجــری تــامــیــن مــنــابــع مــالــی شرکت 
برق منطقه  ای یزد از برگزاری پنجاه و 
سومین جلسه کارگروه تامین منابع 
مالی این شرکت با حضور مدیرعامل 
و سایر اعضای این کارگروه خبر داد.

گــزارش روابــط عمومی شرکت برق  به 
منطقه  ای یــزد، منصور جلیلی هدف 
برگزاری این نشست را بررسی راهکار های 
ج  استفاده بهینه از ظرفیت های مندر
کرد  در قوانین سالیانه بودجه عنوان 
گــفــت: در ایـــن نــشــســت مشکالت  و 
تامین نقدینگی صنعت برق و شرکت 
ــده و  ــزد تــشــریــح شـ ــرق مــنــطــقــه  ای یـ بـ

ــای ســرمــایــه  ای و تغییر  ــروژه ه تاخیر پ
در هزینه های جــاری در صــورت عدم 
تامین مالی مناسب در شرکت مــورد 

گرفت. کید قرار  تا
وی بـــا اشـــــاره بـــه ارائـــــه راهـــکـــار هـــای 
پیشنهادی برای تامین مالی مناسب 
پروژه های شرکت، از برگزاری جلسات 
مقدماتی با بانک ها، شرکت های تامین 
کننده تجهیزات و پیمانکاران صنعت 

برق خبر داد.
جلیلی افزود: با توجه به ضرورت استفاده 
از ظرفیت تهاتر مطالبات پیمانکاران و 
کنندگان تجهیزات صنعت برق  تامین 

مقرر شد تا با همکاری معاونت های 
برنامه ریزی و طرح و توسعه، ضمن تهیه 
لیست پــروژه هــای اولــویــت دار شرکت، 
کرات اولیه با پیمانکاران انجام شده  مذا
و برخی از پروژه ها و تجهیزات ضروری 
با هماهنگی شرکت توانیر به مناقصه 

گذاشته شود.
وی استفاده از ظرفیت های بهینه سازی 
و هزینه های جــاری بهره برداری برای 
ثبت بدهی پیمانکاران، تهیه برخی 
اقـــالم مصرفی مانند روغـــن تــرانــس از 
کنندگان و همچنین استفاده از  تامین 
ظرفیت تهاتر مطالبات با مابه التفاوت 

ــرژی را از دیگر  خ تکلیفی فـــروش انـ ــر ن
کــارگــروه تامین منابع مالی  مصوبات 

شرکت دانست.
جلیلی همچنین ادامه داد: مقرر شده 
کیلوولت در  اســت، احــداث پست ۶۳ 
شرکت برق منطقه  ای یزد با استفاده 
از ظرفیت تبصره ۱۹ قانون بودجه، به 
صورت جدی پیگیری شده و در سال 

گذاشته شود. آینده به مناقصه 
ــبــادل مــوافــقــت نــامــه تامین برق  وی ت
روستایی ، تبادل موافقت نامه تامین برق 
چاه های کشاورزی و همچنین پیگیری 
تخصیص اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات 
نقدی منابع عمومی سال جاری را برخی 
از اقدامات انجام شده برای تامین مالی 

پروژه های شرکت دانست.
همچنین پیگیری استفاده نیروگاه های 
کنده از ظرفیت تهاتر مطالبات  تولید پرا
آن ها با بدهی های بانکی و مالیاتی، و 
پیگیری اخذ تسهیالت از بانک، بخشی 
دیگر از اقدامات انجام شده برای تامین 
مالی پروژه های شرکت برق منطقه  ای 

یزد بوده است.

معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت 
بـــرق منطقـــه  ای یـــزد بـــا اشـــاره بـــه 
افزایـــش مصـــرف انـــرژی بـــر اثـــر بـــرودت 
هـــوا در فصـــل زمســـتان، از تشـــکیل 
کاهـــش مصـــرف انـــرژی در  کمیتـــه 
ادارات اســـتان و پیشـــگام شـــدن 

ایـــن شـــرکت در مدیریـــت مصـــرف 
انـــرژی خبـــر داد.

گزارش روابط عمومی شرکت برق  به 
منطقه  ای یــزد، سید رضــا حسینی 
کاهش  کمیته  ضمن بیان اینکه در 
مصرف انرژی ادارات، تمامی ادارات 

گرفته  اند  اســتــان مـــورد پــایــش قـــرار 
گفت: مقرر شده است تا با راهکار های 
کاهش یک درجه  ای  ساده  ای نظیر 
دمای آسایش، مصرف انرژی های گاز 
و برق به میزان ده درصد کاهش یابد 
گاز مورد نیاز نیروگاه ها و  تا در تامین 
تامین برق استان با مشکل مواجه 

نشویم.
وی در ادامه پیش بینی ده درصدی 
مصرف انرژی در شرکت برق منطقه  ای 
یزد بر اثر اقدامات مدیریت مصرف گاز 
را خبر داد و افــزود: تدوین برنامه و 
کــاهــش مصرف  تهیه چــک لیست 
ــرژی در ایـــن شــرکــت انــجــام شــده  ــ ان

است.
کـــاهـــش درجـــــه حــــرارت  حــســیــنــی 
گرمایش از ۶۵  دیــگ هــای سیستم 
گــراد، خاموش  به ۴۵ درجــه سانتی 
کـــردن یکی از دو مشعل شــرکــت به 
مدت ۲۱ ساعت در شبانه روز و تنظیم 
دمای آسایش اتاق های شرکت روی 
۲۲ درجه در ایام سرما را برخی از این 
کاهش مصرف  اقــدامــات در جهت 
انرژی در شرکت برق منطقه  ای یزد 

کرد. عنوان 
کـردن  کـرد: خامـوش  وی تصریـح 

گرمایشـی  کوئل هـای  فـن  تمامـی 
کاری از سـاعت ۱۴  شـرکت در ایـام 
تـا صبـح روز بعـد، خامـوش نمـودن 
سیسـتم گرمایـش در روز هـای جمعه 
و ایـام تعطیـل و همچنیـن خامـوش 
گرمایشـی  کوئل هـای  فـن  نمـودن 
راهرو هـا و فضا هـای عمومـی شـرکت 
بـرق منطقـه  ای یـزد نیـز بخشـی دیگـر 
کاهـش  کـه بـرای  از اقداماتـی اسـت 
گاز در شـرکت انجـام  مصـرف انـرژی 

شـده اسـت.
گـــرم در  کاهـــش چرخـــه آب  همچنیـــن 
کـــردن  سیســـتم گرمایـــش بـــا خامـــوش 
دو پمـــپ از ۴ پمـــپ، اصـــالح و حـــذف 
روشـــنایی غیـــر ضـــروری راهرو هـــا و 
کاهـــش  فضا هـــای عمومـــی شـــرکت، 
دمـــای ترموســـتات ها از ۶۵ بـــه ۵۰ 
ـــات  ـــر از اقدام ـــی دیگ ـــز بخش ـــه نی درج
ــرکت  ــرژی در شـ ــرف انـ ــت مصـ مدیریـ
بـــرق منطقـــه  ای یـــزد اســـت کـــه معاون 
مالـــی و پشـــتیبانی ایـــن شـــرکت بـــه 
کـــرد و افـــزود: ایـــن  آن هـــا اشـــاره 
کـــه بـــه صـــورت پایلـــوت در  اقدامـــات 
شـــرکت انجـــام شـــده  اند می تواننـــد 
مـــورد توجـــه ســـایر دســـتگاه های 

اســـتان نیـــز قـــرار بگیرنـــد.

پیشگامی برق منطقه ای یزد در بین 
دستگاه های اجرایی استان برای مدیریت 
مصرف انرژی / مدیریت مصرف انرژی به 

صورت پایلوت در برق منطقه ای یزد
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ــردم میبد و تفت در مجلس شــورای  نماینده م
ح و  اســالمــی بــه هــمــراه مدیرعامل و مــعــاون طــر
ح  توسعه شرکت برق منطقه  ای یزد و مجریان طر
کالنتر، از روند  کیلوولت مزرعه  پست 6۳ به ۲۰ 
اجرای این پروژه در دست احداث بازدید کردند.

ــط عمومی شرکت بــرق منطقه  ای  ــزارش رواب گ به 
یزد، نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای 
اسالمی و مدیرعامل شرکت، ضمن بازدید از پروژه  
کالنتر، در  کیلوولت مزرعه  احداث پست ۶۳ به ۲۰ 

گرفتند. جریان مشکالت اجرایی این پروژه  قرار 

 در این بازدید سید جلیل میرمحمدی نماینده 
مردم میبد و تفت در مجلس شــورای اسالمی، با 
بیان اهمیت برق رسانی به منطقه صنعتی میبد، 
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این پــروژه قول 

مساعد همکاری داد.
گفتنــی اســت، بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن پســت 
ــه متقاضیــان صنعتــی منطقــه،  ــرای برق رســانی ب ب
طبــق برنامــه زمانبنــدی قــرار اســت پســت ۶۳ بــه 
ــه  ــال ۱۴۰۰ ب ــان س ــا پای ــر ت کالنت ــت مزرعــه  کیلوول  ۲۰

بهره بــرداری رســد.

نخستین نشست شورای معاونین 
و مدیران شرکت برق منطقه  ای یزد 
در سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل 

این شرکت برگزار شد.
ــزارش روابــط عــمــومــی شرکت  ــ گ ــه  ب
ــزد، ابــوالــفــضــل  ــ بـــرق مــنــطــقــه  ای ی
ــدی مدیرعامل شرکت در این  اس
نشست ضمن قدردانی از زحمات 
و تالش های یکایک همکاران خود 
در سال ۹۹، خواستار جمع بندی 
عملکرد تمامی بخش های شرکت 
در هــشــت مــحــور جــامــعــه، رهــبــری 
استراتژیک، مشتری، منابع انسانی، 
کت ها و منابع،  مالی و اقتصادی، شرا
روش هــــای اجــرایــی و فــرایــنــد هــا و 
و  مطالعات  تحقیقات،  همچنین 
آینده پژوهی شد و ابــراز امیدواری 
کرد تا با جمع بندی این عملکرد ها 
ج  در این چهارچوب، بتوان ضمن ار

کارکنان شرکت،  نهادن به زحمات 
الگویی مناسب بــرای ادامــه مسیر 

گرفت. در نظر 
کـــرد: در ســال پیشرو  وی تصریح 
بـــایـــد بـــســـتـــرســـازی مــنــاســب تــری 
جهت نهادینه کردن فرهنگ ارائه 
پیشنهاد و ثبت دانش و مشارکت در 
تصمیم سازی شرکت برق منطقه ای 
کنیم و بتوانیم با ارائــه  یــزد ایجاد 
پیشنهاد، همفکری و هم اندیشی، 
مشارکت بیشتری را در سطح شرکت 

رقم بزنیم.
مدیرعامل شرکت بــرق منطقه  ای 
کمبود نقدینگی ســال ۹۹ را از  یــزد 
گذشته  مهم ترین چالش های سال 
که  ــزود: خرسندیم  کــرد و اف عنوان 
ــود محدودیت ها  توانستیم بــا وج
و چــالــش هــای پــیــش آمــده، ضمن 
پــرداخــت به موقع حقوق، مزایای 

ــب مهم  ــوانـ ــت، جـ ــرکـ ــنـــان شـ ــارکـ کـ
مربوط به سالمت جسمی و روحی 
کرونا به پیش  همکارانمان را در ایام 

ببریم.
ــه اولــویــت بــنــدی  ــاره بـ ــ ــ ــا اش وی بـ
احـــداث پــروژه هــا در ابــتــدای سال 
کــرد: احداث  گذشته، خاطرنشان 
و بــهــره بــرداری از برخی پــروژه هــای 
کمتر، برای به سرانجام  با اهمیت 
رسیدن پروژه های مهم شرکت برق 
که  منطقه  ای یــزد به تعویق افتاد 
به ثمر رسیدن سه افتتاح پروژه در 
پویش #هرهفته الــف ب ایــران در 
طول سال ۹۹، از نتایج این تصمیم 

است.
ــام مــســئــول صــنــعــت بــرق  ــق ایـــن م
ــاره به  اســتــان یــزد همچنین بــا اشـ
فــرســایــش تــاســیــســات شبکه بــرق 
کـــرد: هزینه های  اســتــان تــصــریــح 
ــگــهــداری شــبــکــه نــیــز در  حــفــظ و ن
ح و توسعه در  کنار هزینه های طــر
حـــال افـــزایـــش بـــوده و امــیــدواریــم 
بتوانیم با اجرای برنامه ریزی های 
صــورت گــرفــتــه در تــمــامــی ســطــوح، 
رشــد و توسعه متوازنی در شرکت 
رقم زده و شرکت برق منطقه  ای یزد 
را به عنوان شرکت نمونه در استان و 

ح نماییم. کشور مطر
ــزارش عملکردی معاونان  گـ ــه  ارائـ
ــر مستقل شرکت  ــات و مـــدیـــران دف
از عــمــلــکــرد واحـــد تــحــت امـــر خــود 
در چــهــارچــوب مــحــورهــای تعیین 
شده از دیگر برنامه های نخستین 
نشست شورای معاونین شرکت برق 

منطقه  ای یزد در سال ۱۴۰۰ بود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد با 
امام جمعه و فرماندار شهرستان میبد 
و نماینده مردم میبد و تفت در مجلس 

شورای اسالمی دیدار کرد.
ــط عــمــومــی شــرکــت بــرق  ــ ــزارش رواب گــ ــه  ب
منطقه  ای یزد، ابوالفضل اسدی، در این 
نشست ضــمــن تــشــریــح وضــعــیــت شبکه 
انتقال و فوق توزیع شهرستان میبد، زمینه 
های همکاری مورد نیاز برای توسعه این 

کرد. شهرستان را بیان 
مــدیــرعــامــل شــرکــت بــرق منطقه  ای یزد 
ــورد  ــه راهــکــار هــای م ــ همچنین در ادام
نیاز جهت تامین بــرق مطمئن و پایدار 
گزارشی  صنایع این شهرستان را عنوان و 
از روند اجرای پروژه های در حال احداث 

کرد. شهرستان میبد ارائه 

دیدار مدیرعامل برق برگزاری نخستین جلسه شورای معاونین برق منطقه  ای یزد در سال ۱۴00
منطقه  ای یزد با مسئوالن 

شهرستان میبد

کالنتر کیلوولت مزرعه  بازدید نماینده مردم میبد و تفت از روند اجرای پست  63 به 20 
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کارشناس مسئول حفاظت 
کنترل دفتر فنی انتقال  و 
شرکت برق منطقه ای یزد، 
گـــروه  عــمــلــکــرد ۱۱ مـــاهـــه 
مطالعات کیفیت توان این 

دفتر را تشریح کرد.
گـــزارش روابـــط عمومی  بــه 
شـــرکـــت بــــرق مــنــطــقــه ای 
ــا  ــدرضـ ــمـ ــداحـ ــیـ یــــــــزد، سـ
ــیــان ایــن کــه  مــلــک نــیــا بـــا ب
گسترش روزافــزون بارهای 
غیرخطی در شبکه موجب 
ج شــــدن شــکــل مــوج  ــار خــ
جـــریـــان و ولـــتـــاژ شــبــکــه از 
حالت سینوسی می شود، 
کــــــرد: ایـــن  خـــاطـــرنـــشـــان 
موضوع ایستگاه های فوق 
ــوزیــع دارای بــانــک هــای  ت
ــا مــشــکــالتــی  ــ ــــی را ب ــازن خــ
کاهش  مــانــنــد تــرکــیــدن و 
عــمــر ســـلـــول هـــای خــازنــی 
و ســوخــتــن فــیــوز مــواجــه 

می کند.
ــه داد: بــر همین  وی ادامـ
اســـاس، دفتر فنی انتقال 
به عنوان متولی شناسایی 
ــده راهـــکـــار  ــ ــنـ ــ ــه دهـ ــ و ارائـ
مشکالت و پایش شبکه، 
کیفیت  سنجش  دستگاه 
توان را در کلیه ایستگاه های 
ــرده و  کـ فــوق تــوزیــع نصب 
کیفیت تــوان برق را  پایش 
به مــدت یــازده مــاه انجام 

داده است.

ملک نیا بــا بیان اینکه در 
بــرخــی از اتـــصـــاالت شینه 
)باسپار(  ها، شرایط کیفیت 
ــدارد نیست،  ــان ــوان اســت تـ
ــن شرایط  کـــرد: ای تصریح 
در مقایسه بــا بــســیــاری از 
شرکت های برق منطقه ای 
و شــــرکــــت هــــای تـــوزیـــع 
کشور وضعیت  نیروی برق 
که  ــری داشـــتـــه  مــنــاســب ت
دلــیــل ایـــن امـــر بـــاال بــودن 
کوتاه  تولید و سطح اتصال 
در شــبــکــه بـــرق اســـتـــان و 
کننده توان  نصب جبران 
کتیو )SVC( در اغلب  رادیو ا
پست های صنایع فوالدی 

بزرگ است. 
وی افـــــزود: مــطــالــعــات بر 
ــن بـــرخـــی از  ــت ــوخ روی س
یونیت های خازنی و دلیل 
این امر و همچنین محاسبه 
فرکانس  رزنانس پست های 
ــل  ــام ک اســــتــــان بــــه طـــــور 
انجام شده است و نتیجه 
ــعــات،  مــثــبــت ایــــن مــطــال
حل شدن مشکل سوختن 
یونیت های خازنی به طور 

کامل بود.
گفتنی اســت، قیمت یک 
کل  یونیت خازنی از هزینه 
کــیــفــیــت تـــوان  مــطــالــعــات 
انجام شده در شرکت برق 
منطقه ای یزد در سال ۹۹،  

باالتر است.

تشریح اقدامات انجام شده در 
کیفیت توان و خازن گذاری  حوزه 

شبکه فوق توزیع استان یزد

کارشـــناس نظـــارت بـــر تعمیـــرات خطـــوط 
فـــوق توزیـــع شـــرکت بـــرق منطقـــه ای یـــزد 
از اتمـــام پـــروژه اصـــالح و بهینـــه ســـازی 
دوبـــل نمـــودن زنجیـــره مقـــره خطـــوط ۲۳۰ 
کیلوولـــت یـــزد ۲- ۲۳۰ شـــمال ایـــن شـــرکت 

خبـــر داد.
بــرق  گــزارش روابــط عمومــی شــرکت  بــه 
گلــزار فــر بــا اشــاره بــه  منطقــه  ای یــزد، آرمــان 
خ داده در نقــاط مختلــف کشــور بــر  حــوادث ر
اثــر پارگــی زنجیــره مقره هــا و احتمــال ایجــاد 
خطــرات جانــی در مناطــق مســکونی و محــل 
تقاطــع خطــوط فــوق توزیــع و انتقــال بــا 
جاده هــا و خطــوط ریلــی افــزود: در پــی ایــن 
کلیــه شــرکت های  حــوادث، شــرکت توانیــر 
کــردن  بــرق منطقــه  ای را ملــزم بــه دوبــل 
کــرده و عملیــات  زنجیــره مقره هــای خطــوط 
دوبــل نمــودن زنجیــره مقره های خط یزد ۲- 
۲۳۰ شــمال شــرکت بــرق منطقــه  ای یــزد نیــز 
گرفــت. کار قــرار  بــه عنــوان پایلــوت در دســتور 
وی ادامــه داد: پــس از بررســی و برداشــت 
محــل تالقــی خــط مذکــور بــا خطــوط راه آهن، 
جاده ها و مناطق مســکونی توســط پیمانکار 
تعمیــرات و نگهــداری خطــوط و بــا توجــه بــه 
ــر  ــد مقره هــای شیشــه  ای ب عــدم امــکان خری
اثر تحریم های پیش رو، بررســی کارشناســی، 
طراحــی و محاســبات الزم در خصــوص دوبل 
نمــودن زنجیره هــای ایــن خــط بــا در نظــر 
گرفتــن کلیــه شــرایط فنــی و تخصصی مربوطه 

انجــام شــد.
ــراق آالت  گــلــزار فــر در تشریح تجهیزات و ی
مورد نیاز اجرای پروژه دوبل سازی زنچیره 
کیلوولت یزد۲- ۲۳۰ شمال  مقره خط ۲۳۰ 
ــرد: در مجموع ۵۰۷۶ مقره  ک خاطرنشان 
شیشه  ای و ۱۳۸ زنجیره یــراق آالت آویزی 
خریداری شده و عملیات اجرایی این پروژه 
در مجموع با هزینه  ای بالغ بر ۱۳ میلیارد و 

گرفت. ۵۰۰ میلیون ریال صورت 
بــر تعمیــرات خطــوط  کارشــناس نظــارت 
فــوق توزیــع شــرکت بــرق منطقــه  ای یــزد 
بــا اشــاره بــه محدودیت هــای  همچنیــن 
مرکــز دیســپاچینگ در خصــوص مــدت زمــان 
خاموشــی مــورد نیــاز جهــت اجــرای این پروژه 
و عــدم امــکان خاموشــی هــر دو مــدار بــه 
ــرد: برنامــه ریــزی  ک صــورت همزمــان عنــوان 
زمــان بنــدی انجــام کار بــا پیمانــکار بــا اولویت 
بــه حداقــل رســاندن مــدت زمــان خاموشــی و 
بی بــرق ســاختن تــک بــه تــک مدار هــا صــورت 
گرفته و پس از هماهنگی های الزم، عملیات 
اجــرای دوبــل نمــودن زنجیــره مقــره ایــن خط 

آغــاز شــد.
ــه داد: عملیات تعویض زنجیره  وی ادامـ
مقره های کششی و آویزی دو مدار از خط یزد 
۲- ۲۳۰ کیلوولت شمال به تعداد ۴۲ زنجیره 
کششی و ۹۶ زنجیره آویزی در مجموع ۱۰ روز 
به طول انجامید و جهت تحویل گیری و رفع 
عیب عملیات اجرایی پروژه مذکور، بازدید 
صعودی از برج های این خط توسط پیمانکار 
نگهداری و تعمیرات خطوط شرکت انجام و 

معایب آن برطرف شد.
گلزار فر همچنین افــزود: در زمــان عملیات 
کلیرینس هادی  بر روی هر یک از مدار ها، 
در محل تقاطع خــط مــذکــور بــا جــاده هــا و 
ریــل هــای راه آهــن با دستگاه ارتــفــاع سنج 
گیری شده و تطابق مقادیر برداشت  اندازه 
شده با استاندارد های موجود صحت سنجی 

شده است.
کلیــه مراحــل طراحــی، بــرآورد و  گفتنــی اســت 
تهیــه اســناد فنــی مناقصــه، بــدون اســتفاده 
از خدمــات شــرکت های مشــاور و بــا تکیــه 
بــر پتانســیل های داخلــی معاونــت بهــره 
ــزد انجــام  ــرق منطقــه ای ی ــرداری شــرکت ب ب

شــده اســت.

اصالح و بهینه سازی زنجیره مقره خطوط 230 کیلوولت 
یزد 2- 230 شمال برق منطقه ای یزد
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کــارشــنــاس بهینه سازی تجهیزات 
شبکه معاونت بهره برداری شرکت 
برق منطقه  ای یزد از تعویض، تست 
کیلوولت  و راه انــدازی بوشینگ 6۳ 
ترانسفورماتور های پست ترک آباد 

خبر داد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت  بـــه 
بـــرق منطقـــه  ای یـــزد، عبدالرحیـــم 
عزیـــزی بـــا اشـــاره بـــه تعویـــض، تســـت 
و راه انـــدازی ۸ دســـتگاه بوشـــینگ 
ترانســـفورماتور های  کیلوولـــت   ۶۳
ــزود: ایـــن  ــاد افـ T۱ و T۲ پســـت ترک آبـ
اقدامـــات در قالـــب پروژه هـــای اصـــالح 
و بهینه ســـازی ســـال ۹۹ در شـــرکت 

انجـــام شـــده اســـت.
کــــرد: بــوشــیــنــگ هــای  وی تــصــریــح 
نصب شده بر روی ۱۶ ترانسفورماتور 
شبکه فــوق تــوزیــع از نــوع خــمــره  ای 
بـــوده و بــه علت خــازنــی نــبــودن این 
بوشینگ ها و ابتدایی بودن تکنولوژی 
ساخت آن ها، راد )سر های سیم پیچ 
تــرانــســفــورمــاتــور( بــا عــایــق یکنواخت 
HV متصل شــده و تنها  به ترمینال 
نقش نگهدارنده ترانسفورماتور را ایفا 

می کنند.
عزیزی ادامــه داد: بر همین اساس 
امــکــان انــجــام تست های عایقی در 

این بوشینگ ها وجود نداشته و این 
نوع بوشینگ ها فاقد قابلیت ارزیابی 

و پایش هستند. 
هـــمـــچـــنـــیـــن فـــــقـــــدان مــــوجــــودی 
بوشینگ های خــمــره  ای بــه عنوان 
لــوازم یدکی در انبار، دشــواری تامین 
ج شدن  این بوشینگ ها به علت خار
از خط تولید، فرسودگی و نشتی زیاد و 
تحمیل هزینه های تعمیر و نگهداری و 
خروج ترانسفورماتور ها منجر به تعریف 

پروژه اصالح و بهینه سازی این نوع 
انتقال  از بوشینگ ها در دفتر فنی 

شرکت شد.
وی بــا اشــاره بــه در اولویــت قــرار گرفتــن 
ترانســفورماتور های پســت تــرک آبــاد 
در ایــن پــروژه بــا توجــه بــه آمــار بــاالی 
 : د کــر ن  نشــا طر خا ن هــا  آ بــی  ا خر
بوشــینگ های جدیــد خازنــی ایــن 
پســت از نــوع NGB انتخــاب شــده و بــا 
ــاخص های  ــی ش ــن تمام گرفت ــر  در نظ

محیطــی و فنــی ترانســفورماتور ها، 
کوتاه تریــن زمــان  بهینه ســازی و در 

ممکــن نصــب شــدند. 
گفت: با توجه به عمر باالی  عزیزی 
ترانسفورماتور ها و روغن عایقی آن ها، 
هــمــزمــان بــا تــعــویــض بوشینگ ها، 
ــکــی روغـــن  عــمــلــیــات تــصــفــیــه فــیــزی
ترانسفورماتور ها )سیرکوالسیون( به 
منظور ارتقای ولتاژ شکست روغن و 
حذف ذرات معلق در روغن انجام شده 
و کیفیت روغن عایقی ترانسفورماتور ها 

بهبود یافت.
کــارشــنــاس بــهــیــنــه ســازی تجهیزات 
شبکه معاونت بــهــره بــرداری شرکت 
برق منطقه  ای یزد با اشاره به اینکه 
بوشینگ های خمره  ای دمونتاژ شده 
پــس از بسته بندی مناسب، بــرای 
استفاده به عنوان لــوازم یدکی سایر 
ترانسفورماتور ها به انبار شرکت منتقل 
شده  اند، افزود: باال بودن عمر مفید 
کیفیت ســاخــت، مجهز بـــودن به  و 
گیری  ــدازه  ترمینال تست، امکان ان
ظرفیت خازنی و ضریب تلفات عایقی، 
امکان پایش آنالین و مداوم وضعیت 
بوشینگ ها از مزایای بوشینگ های 
ــه بــوشــیــنــگ هــای  جـــدیـــد نــســبــت بـ

خمره  ای است.

علی فالحتی رئیس اداره بهره برداری ناحیه سه 
امــور انتقال شرکت بــرق منطقه  ای یــزد از برگزاری 
نشست هم اندیشی بررسی راهکار های افزایش 
دوام تجهیزات پست ها و خطوط شبکه های این 

شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد، این 
نشست در جهت یافتن راهکار بهینه و یکسان برای 
افزایش دوام و طول عمر مفید فونداسیون تجهیزات 
پست ها و خطوط شبکه های بــرق، با حضور دکتر 
میرجلیلی از اساتید دانشگاه یزد و مدیران، مجریان، 

کارشناسان، مشاورین و پیمانکاران شرکت به میزبانی 
امور انتقال شرکت برق منطقه  ای یزد برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد صالح دشتی، مدیر امور 
انتقال شرکت برق منطقه  ای یزد با اشاره به هزینه 
زیــاد و مشکالت و خطرات ناشی از اصــالح و بهینه 
ســازی فونداسیون های تجهیزات برقدار در حال 
بهره برداری شرکت، هدف از برگزاری این گردهمایی 
را استفاده از روش های علمی نوین و همسو شدن 
ــردن دوام بتن  روش هـــای اجــرایــی در جهت بــاال ب
فونداسیون های تجهیزات پست ها و خطوط انتقال 

کرد. و فوق توزیع برق شرکت عنوان 
ک و آب و هوا بر بتن، دانه  تاثیر خواص شیمیایی خا
بندی و طرح اختالط و مواد افزودنی بتن، راهکار های 
پیشگیری از خوردگی بتن و میلگرد ها، پرایمر و انواع 
کاور های اطــراف فونداسیون و  پوشش های بتن، 
گروت و تاثیرات آن بر روی فونداسیون نیز به عنوان 
عوامل موثر بر افزایش دوام فونداسیون ها نیز در ادامه 
با حضور دکتر میرجلیلی و توسط حاضرین مورد بحث 

گرفت. گفتگو قرار  و 

کیلوولت ترانسفورماتور های پست ترک آباد برق منطقه  ای یزد تعویض بوشینگ های 63 

برررسی راهکار های افزایش دوام بتن تجهیزات پست ها و خطوط شبکه های برق منطقه ای یزد
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ــی انــتــقــال  ــن مـــدیـــر دفـــتـــر ف
ــه  ای  ــق ــط ــن ــــت بـــــرق م ــرک شــ
ــات ده مــاهــه  ــدامـ ــزد، اقـ ــ ی
ــای نــگــهــداری و  ــه ه ــام ــرن ب
تعمیرات شبکه انتقال این 

ح داد. شرکت را شر
ــط عمومی  ــ ــزارش رواب ــ گ ــه  ب
شرکت برق منطقه  ای یزد، 
ــف اهلل افــضــلــیــان تــبــار با  ــی س

اشاره به اهمیت نگهداری و 
تعمیرات شبکه انتقال افزود: 
به منظور حفظ پــایــداری و 
قابلیت اطمینان شبکه برق 
استان، برنامه های نگهداری 
ــا هماهنگی  و تــعــمــیــرات، ب
صنایع، نیروگاه ها، شرکت 
توزیع نیروی بــرق استان و 
شرکت های برق منطقه  ای 

مجاور، با تشکیل جلسات 
ــورت ماهیانه  متعدد بــه ص
ــه ریــــــزی و تـــدویـــن  ــامـ ــرنـ بـ

می شوند.
ــنــکــه در ۱۰  وی بـــا بــیــان ای
ــال جــاری  مــاهــه نخست س
کـــنـــون در مــجــمــوع ۹۶  ــا  تـ
درصد از برنامه های تدوین 
ــده اســت  ــ ــده مــحــقــق ش ــ ش

کـــرد: ۴ درصــد  خاطرنشان 
ــامــه هــای تــدویــن شــده  ــرن ب
نیز بــه دلیل عــدم موافقت 
نــیــروگــاه هــا، دیسپاچینگ 
ملی، صنایع، شرکت توزیع 
نیروی برق و شیوع ویروس 

کرونا محقق نشده است. 
افضلیان تبار افزود: با توجه به 
شرایط خاص و هدف گذاری 
انجام شده در ابتدای سال 
مطلوبی  عملکرد  کــنــون  تــا
حــاصــل شــده و امــیــدواریــم 
با تــداوم این رونــد، تا پایان 
سال نیز شاهد رشد شاخص 
عـــمـــلـــکـــردی بـــرنـــامـــه هـــای 
نگهداری و تعمیرات باشیم.
ل  نتقــا ا فنــی  فتــر  د یــر  مد
ــرق منطقــه  ای یــزد  شــرکت ب
ینکــه  ا بیــان  بــا  همچنیــن 

ســخت  یط  ا شــر ر  د حتــی 
نعــی  ما نــه  گو هیــچ  نیــز 
بــرای خدمــات رســانی بــه 
مــردم وجــود نــدارد، اظهــار 
ع طــی  داشــت: در مجمــو
۱۰ مــاه اخیــر بالــغ بــر ۲۹۰۰ 
برنامــه ســرویس، تعمیــرات 
اساســی ترانســفورماتور، رفــع 
اشکاالت ایستگاهی، بازدید 
خطــوط، تعمیرات خطوط و 
شستشــو انجام شــده اســت.

وی دستیابی به این عملکرد 
را معلول همکاری و همدلی 
کارکنان امــور دیسپاچینگ 
ــور انــتــقــال  ــ و مــخــابــرات، ام
نــیــرو، مــدیــریــت نــگــهــداری 
تــعــمــیــرات و پیمانکاران  و 
نگهداری و تعمیرات شرکت 
برق منطقه  ای یزد دانست.

2900 برنامه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال استان یزد در ده ماهه سال 99

مـــدیـــر دفـــتـــر فــنــی 
ــت  ــرکـ ــال شـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
بــرق منطقه ای یزد 
ــدار شـــدن  ــ ــرقـ ــ از بـ
ــور  ــاتـ ــورمـ ــفـ ــسـ ــرانـ تـ
لـــت  و ــو ــلـ ــیـ کـ  ۴ ۰ ۰
آسیب دیــده پست 
نخلستان خبر داد.
ــط  ــ ــزارش رواب ــ ــ گ ــه  بـ
ــت  ــرکـ ــی شـ ــ ــوم ــ ــم ــ ع
بـــــــرق مـــنـــطـــقـــه  ای 
یــــــــــزد، ســــیــــف اهلل 
ــار بــا  ــبـ ــان تـ ــیـ ــلـ ــضـ افـ
اشاره به بروز اتصال 
کــوتــاه در ایــن پست 
افزود: ترانسفورماتور 
۲۰۰ مگاولت آمپر با 

عــمــلــکــرد رلـــه هـــای 
حفاظتی در اواخــر 
ــدار  ــ از م  ۹۸ ــال  ــ سـ
کـــه  ج شـــــــد  خـــــــــــار
حضور  بــا  بالفاصله 
نیرو های بهره بردار 
و تعمیرات در محل 
پـــســـت نــخــلــســتــان 
بـــه  تــــــوجــــــه  بـــــــا  و 
ــای  ــی هـ ــاسـ ــنـ ــارشـ کـ
ــیــه، وجـــود عیب  اول
و آسیب داخــلــی در 
ترانسفورماتور مذکور 
تشخیص داده شد.

وی ادامـــه داد: پس 
ــد و تــایــیــد  ــ ــازدی ــ از ب
ــی  ــ ــلـ ــ آســــــیــــــب داخـ

تــوســط شرکت های 
مــتــخــصــص تــعــمــیــر 
تـــرانـــســـفـــورمـــاتـــور، 
اصــــــالح و تــعــویــض 
مـــواد عــایــقــی داخــل 
ــور در  ــات ــورم ــف ــس ــران ت
گرفت  کار قرار  دستور 
و با برگزاری مناقصه، 
ــار پــــــروژه  ــکـ ــانـ ــیـــمـ پـ
تعمیر ترانسفورماتور 

انتخاب شد.
ــر فــنــی  ــ ــت ــ ــر دف ــ ــدی ــ م
انــتــقــال شــرکــت برق 
منطقه  ای یزد افزود: 
در شـــرایـــط خــاص 
ناشی از بیماری کرونا 
و بـــا وجــــود تمامی 

دشواری های پیش 
رو از جمله تحریم  به 
دلیل نیاز به تامین 
تــجــهــیــزات آســیــب 
ــیــات  دیــــــــده، عــمــل
ــر  ــی ــم ــع اجـــــــرائـــــــی ت
ترانسفورماتور مذکور 
کمتر از یک ماه با  در 
کلیه  تالش و تعامل 
واحــدهــایــی مرتبط 
انجام شد.و در تاریخ 
سی ام دی ماه سال 
جـــــــاری، بــــرقــــدار و 
ــده و در  بــارگــیــری ش
ــال حــاضــر تحت  حــ

پایش است.
ــی اســـــــت،  ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ گ
ــور  ــ ــات ــ ــورم ــفــ ــســ ــ ــران ــ ت
مــذکــور بـــرای اولین 
بار در شبکه استان 
با انجام تست ولتاژ 
ــی و انــــــدازه  ــایـ ــقـ الـ
گیری تخلیه جزیی 
در محل  وارد مدار و 

بارگیری شد.

صرفه جویی ۱3۸ میلیارد ریالی در اجرای 
پروژه های طرح انتقال برق منطقه  ای یزد

ح و توسعه شرکت  معاون طر
بــرق منطقه ای یــزد  از صرفه 
جویی ۱۳۸ میلیارد ریالی در 
ح انتقال  اجرای پروژه های طر

برق این شرکت  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
بــرق منطقه  ای یــزد، علیرضا 
رفیعی با بیان اینکه در سال 
کنون صرفه جویی ۱۳۸  ۹۹ تا
ح  میلیارد ریالی در معاونت طر
خ داده است،  و توسعه شرکت ر
ج هــای  ــــزود: اســتــفــاده از بــر اف
ــی شــــده رده ۶۳  ــراحـ بــــاز طـ
کــیــلــوولــت در خــط مــهــرگــان- 
کوچک ســازی ابعاد  ســریــزد، 
زمین پست های فــوق توزیع 

دهشیر و ســریــزد و جانمایی 
بهینه بی ها در پروژه احداث 
پست رستاق از جمله اقدامات 
انجام شده در راستای صرفه 
جویی در پروژه های در دست 

اقدام است.
وی هــمــچــنــیــن جــابــجــایــی 
تجهیزات بــا هــدف استفاده 
بهینه از ظرفیت های موجود 
شـــبـــکـــه، جـــانـــمـــایـــی بــهــیــنــه 
تابلوهای انــدازه گــیــری پست 
سرو و اجرای پست های فوق 
توزیع ســاده ســازی شــده را از 
دیگر موارد صرفه جویی توسط 
ح و توسعه در سال  معاونت طر

کرد. ۹۹ عنوان 

کیلوولت پست  برقداری مجدد ترانسفورماتور۴00 
نخلستان پس از تعمیرات
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کارشناس مسئول  مجید دره شیری 
بهره برداری پست یزد ۲ در مصاحبه با 
خبرنگار دفتر روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای یزد، اقدامات و ابتکارات 
کم هزینه و بدون هزینه انجام شده 
کنون  در این پست را از ابتدای سال تا
تشریح کرد. شرح گفتگوی انجام شده 

را در ادامه می خوانید:
در صورت امکان در مورد پســـت یزد 
۲، آغـــاز بـــه کار و تغییـــرات حاصـــل 
شده در این پست توضیحاتی ارائه 

فرمایید.
پست ۴۰۰ کیلوولت یزد ۲ در سال ۷۵ با 
۳۳ بی ۴۰۰، ۲۳۰، ۶۳ و ۳۳ کیلوولت، 
۶ دستگاه ترانس، ۱۵ خط ۴۰۰، ۲۳۰، 
کیلوولت و یــک دستگاه   ۳۳ ۶۳ و 
کتور، به عنوان دومین پست ۴۰۰  رآ
کیلوولت در مسیر خط اصفهان- یزد 
و در جوار شرکت فوالد آلیاژی ایران 
احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.
همچنین با توجه به احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی در مجاورت پست یزد 
از مصرف شبکه  تامین بخشی  و   ۲
ــتــدای بــهــره بـــرداری  ســراســری، از اب
ایـــن پــســت؛ تــوســعــه و بهینه سازی 
کنون  گرفته است و تا بسیاری صورت 
۵ بی ۴۰۰، ۱۳ بی ۲۳۰، ۴ بی ۶۳، یک 
کیلوولت، دو دستگاه ترانس  بی ۳۳ 
کــتــور بــه تجهیزات  و یــک دستگاه رآ

اولیه این پست اضافه شده است و 
این پست در مجموع با ۴ خط ۴۰۰، 
۱۲ خط ۲۳۰، ۹ خط ۶۳ و ۴ خط ۳۳ 
کیلوولت و همچنین۸ دستگاه ترانس 
کتور در حال بهره برداری  و ۲ دستگاه رآ

و تامین برق است.
در روند مشـــاوره، ســـاخت و اجرای 
ایـــن پســـت از دانـــش چه کشـــوری 

اســـتفاده شـــده است؟
ــرژی  ــزد ۲ انـ کــیــلــوولــت یـ پــســت ۴۰۰ 
تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی، 
شیرکوه و تابان را به شبکه سراسری 
کند و بــا تــوجــه بــه اینکه  تــزریــق مــی 
نیروگاه های تابان و شیرکوه توسط 
پست های تابان و شیرکوه به شبکه 
سراسری مــوازی ســازی )پــارالــل( می 
شود، می توان آن را بزرگ ترین پست 
استان یزد دانست که جهت مشاوره، 
ساخت و اجــرای ایــن پست تماما از 
دانـــش و تـــوان متخصصین داخلی 

استفاده شده است.
در حال حاضر چند اپراتور بهره برداری 

از این پست را بر عهده دارند؟
در حال حاضر ۸ اپراتور، بهره برداری 
از ایـــن پــســت را بــر عــهــده داشــتــه و 
کیفیت  وظایف محوله را در بهترین 
و ساماندهی مانور ها و حوادث را در 
کمترین زمان ممکن انجام می دهند.
کـــار در ایــن  ــود حــجــم بــــاالی  ــاوجـ بـ

ــا رعـــایـــت  ــ ــه ب ــان ــت ــخ ــب ــوش پـــســـت، خ
تمامی دستورالعمل ها و دقــت نظر 
بهره برداران پست یزد ۲، در دهه اخیر 
شاهد هیچگونه حادثه انسانی و شبه 
انسانی در این پست اتفاق نیفتاده و 
در ســال ۹۹ تعداد ۱۵۵ مجوز اجــازه 
کار و تضمین نامه ایستگاه، ۲۰۰ مجوز 
کارت  کار بدون تضمین و ۱۸۰  انجام 
احتیاط در پست یزد ۲ صادر شده که 
در مجوز های مذکور بیش از ۵۵۰ مورد 
گروهی ثبت  ورود و خروج تک نفره و 

شده است.
از ابتـــکارات و نـــوآوری هـــای انجـــام 
توســـط   ۲ یـــزد  پســـت  در  شـــده 
خودتـــان و همکارانتـــان بگوییـــد.
ــده  ــام ش ــی انج ــائل جنب ــی از مس برخ
بــرداران  بهــره  توســط همــکاران و 
کاذب  احــداث دیــوار  پســت  ایــن 
جهــت پیشــگیری از خطــای احتمالــی 
پیمانــکار بــا اســتفاده از وســایل مــازاد 
و ضایعاتــی، ایجــاد فضــای ســبز بــا 
و  یختنــی  ر دور  مــواد  ز  ا اســتفاده 
گیــری تانکــر آب  ضایعاتــی و در نظــر 
مقطر در پشــت بام و لوله کشــی داخل 
باطریخانــه جهــت تســهیل آبگیــری 

کاهــش رفــت و آمد هــای  باطریهــا و 
اضافــی جهــت حمــل آب مقطــر نیــز 
برخــی از اقدامــات ابتــکاری همــکاران 

مــن در پســت یــزد ۲ هســتند.
همچنین  با توجه به خرابی پی در پی 
لوله آب شرب پست، از لوله قدیمی 
و معیوب پست به عنوان مسیر لوله 
کشی جدید بدون نیاز به حفاری و به 

طول ۳۰۰ متر استفاده شد.
کنون همکاران شـــما در پســـت  آیا تا
یزد ۲ رتبه برتری کســـب نموده اند؟
بله. همکاران مــا در لیگ خالقیت 
برگزار شده در سال ۹۶ توسط معاونت 
برنامه ریزی شرکت، توانستند از میان 
۳۴ تیم شرکت کننده، رتبه برتر را از آن 

خود نمایند.

کارکنان پست یزد 2 شرکت  عملکرد ده ماهه 

برق منطقه  ای یزد

گردد. تا فرهنگ بهینه سازی انرژی نهادینه 
احمد کردستانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت 
برق منطقه  ای یزد نیز در این نشست پروژه ویژه ملی 
که  مدیریت مصرف خانه به خانه را طرحی دانست 
از سوی شرکت توانیر و برای فرهنگ سازی و اجرای 
کم هزینه به صــورت پایلوت به شرکت برق  اقدامات 

منطقه  ای یزد ابالغ شده است.
ح را تبدیل  ــرای ایــن طــر وی اصلی ترین هــدف اج
کم مصرف و مشترکین  مشترکین خوش مصرف به 
کــرد:  پــر مــصــرف بــه خــوش مــصــرف عــنــوان و اظــهــار 
بهینه سازی مصرف و تشویق مشترکین خانگی به 
استفاده درست از منابع انرژی از طریق ساز و کار های 
مرتبط، آموزش، فرهنگ سازی و اطالع رسانی نسبت 
به جایگاه مصرف بهینه انرژی در اقتصاد ملی و حفظ 
محیط زیست و تقویت اعتماد دو سویه و تعامل با 
ح مدیریت مصرف  مشترکین، نیز از دیگر اهداف طر

خانه به خانه است.
کردســـتانی ادامـــه داد: در ایـــن راســـتا هماهنگـــی 
الزم بـــا ســـازمان ها و ذینفعـــان مرتبـــط از جملـــه 
اســـتانداری یـــزد، شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق اســـتان 
ــه  ــا توجـ ــت و بـ گرفـ ــورت  ــالب صـ ــرکت آب و فاضـ و شـ
ـــوزش و  ـــزوم آم ـــا و ل کرون ـــاری  ـــترده بیم گس ـــیوع  ـــه ش ب
فرهنگ ســـازی در ایـــن رابطـــه، پـــروژه مذکـــور بـــه دو 
بخـــش آمـــوزش مجـــازی و اجـــرای اقدامـــات کم هزینـــه 

تقســـیم شـــد.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه  ای 
گرفته شــده در راستای  یــزد جامعه هــدف در نظر 
ح مدیریت مصرف خانه به خانه در استان  اجرای طر
را متشکل از یک هزار مشترک خانگی در بخش های 
مختلف دانست و افزود: این جامعه هدف از میان 
که بیشترین تاثیر را در ترویج امر  اقشاری از مردم 

بهینه سازی دارند تعیین شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت ویژه بهینه سازی 
کــاهــش بار  مــصــرف آب در اســتــان یــزد و ضـــرورت 
ــــرم ســــال، هــــدف مــشــتــرک  گ ســرمــایــشــی در ایــــام 
کــار قرار  بهینه سازی مصرف آب و بــرق در دستور 

گرفته است.
ایـــن مــقــام مــســئــول صنعت بـــرق اســتــان، اجـــرای 
کلی اصالح الگوی مصرف در بخش  سیاست های 
گــاه ســازی مشترکین از وضعیت مصرف  خانگی، آ
برق، افزایش مشارکت و اعتماد در ارتباط دو سویه 
مشترکین و صنعت برق، کاهش مصرف خانگی همراه 
کار های جدید  با حفظ رفاه خانواده و ایجاد کسب و 
و حمایت از کارآفرینی سبز، استارتاپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و شرکت های ارائه کننده خدمات انرژی 
ح مدیریت مصرف خانه  را از دستاورد های اجرای طر

به خانه برشمرد.
ح  کــرد با اجــرای طر ــراز امــیــدواری  وی همچنین اب
ــه، بــســتــه هــای  ــانـ ــه خـ مــدیــریــت مـــصـــرف خـــانـــه بـ
بهینه سازی و اقدامات کم هزینه در بخش آب و برق 
کاهش حداقل ۲۰  برای مشترکین خانگی با هدف 

درصدی مصرف، تعیین شود.

در راستای برق امید انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی بهینه سازی خانه به خانه در استان یزد

ادامه از صفحه 1
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رئیس اداره بهره برداری ناحیه ۳ 
امور انتقال نیرو شرکت برق منطقه 
کریز سیل بند  ای یزد از ایجاد خا

در اطراف پست هرات خبر داد.

گــزارش روابــط عمومی شرکت  به 
برق منطقه ای یزد، علی فالحتی 
خ داده  با اشاره به بارندگی های ر
ــاری و ورود  ــال جـ در دی مــــاه سـ
ــای سطحی  ــ ســیــل و روان آب ه
به محدوده اطــراف پست هرات 
کرد: ضمن انجام هماهنگی  بیان 
و پیگیری های الزم  توسط امور 
انتقال و واحد مدیریت بحران این 
شرکت و برگزاری جلسه با فرماندار 
و مدیر منابع طبیعی و مسئولین 
شــهــرســتــان خــاتــم در رابـــطـــه با 
راهـــکـــارهـــای قــابــل انــجــام بــرای 
ــوادث احتمالی  از حـ پیشگیری 
گــردیــد  ــاشــی از ســیــالب، مــقــرر  ن
ترمیم و تقویت سیل بند پست 
گیرد و با  توسط امور انتقال انجام 
گرفت در  که صورت  پیگیریهایی 
نیمه بهمن ماه، سیل بند اطراف 
کریز، ترمیم  پست هرات با ایجاد خا
و تقویت و مسیر ورود سیالب و 
روان آب های سطحی اطراف این 

پست ایمن شد.
وی همچنین تصریح کرد: در محل 
پشت دیوار پست و در مسیر خط 
چاهک و اطراف دکل شماره ۲ خط 
چاهک تا نزدیکی پایه های این 
ک برداری های غیرمجاز  دکل خا
ــا هــدف  ــه بـ کـ ــود  ــ ــده ب ــ ــام ش ــجـ انـ
جلوگیری از آسیب های احتمالی 
ک ریزی این دو  در مواقع سیل، خا

گرفت. محل نیز انجام 

رئیس اداره دیسپاچینگ 
ــــرق  ــه ب ــکـ ــبـ ــــرل شـ ــت ــ ــن ــ ک و 
منطقه ای یزد از تدوین و 
ی  لعمل ها ا ر ستو د تهیه 
بازیابی شبکه های  انتقال 
و فـــوق تـــوزیـــع  در مــواقــع 
ــال ۱۳99  بــحــرانــی در سـ

خبر داد.
گـــزارش روابـــط عمومی  بــه 
شـــرکـــت بــــرق مــنــطــقــه  ای 
یزد، رضا رضی با اشــاره به 
ــزاری نخستین آزمــون  ــرگ ب
مــوفــق نــیــروگــاه هــای خــود 
گــفــت:  راه انـــــــداز در یــــزد، 
مستندسازی و تهیه کلیپ 
این آزمون انجام و به شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران 

ارسال شده است.
تهیه  در  هـــمـــکـــاری  وی 
ــون  ــ ــ روش اجـــــرایـــــی آزم
خود راه انـــدازی نیروگاه ها 
را افــتــخــاری بــــرای اداره 
دیسپاچینگ یزد دانست 

ــاشــی  و ادامـــــه داد: فــروپ
در شبکه بــه دلــیــل ایجاد 
ــای احــتــمــالــی،  ــران هـ ــحـ بـ
ــب بـــه وجــــود آمـــدن  ــوج م
شــــرایــــط و پـــیـــامـــد  هـــای 
نـــامـــنـــاســـب اجـــتـــمـــاعـــی، 
ــادی، ســـیـــاســـی و  ــ ــص ــ ــت ــ اق
امنیتی شده و این موضوع، 
اهــمــیــت حــیــاتــی بــازیــابــی 
ــشــان  ــه را ن ــک ــب فــــــوری ش

می دهد.
کرد: مهم ترین  وی تصریح 
ــامـــوریـــت راهـــبـــر شبکه  مـ
ــاس شــیــفــت  ــ ــنـ ــ ــارشـ ــ کـ و 
 ،RDCو AOC مــرکــز هــای 
حفظ امنیت و یکپارچگی 
کشور  شبکه سراسری برق 
اســت و ایــن افـــراد همواره 
بــایــد بـــرای روبـــرو شــدن با 
شــرایــط احــتــمــالــی پــس از 
وقـــوع حــادثــه و خاموشی 
ــــی الزم را  ــادگ ــ ــکــه، آم ــب ش

داشته باشند.

رضی راهبرد بازیابی شبکه 
بر اثر وقــوع خاموشی های 
گسترده را، تقسیم مناطق 
کوچکتر  ــه شــبــکــه هــایــی  ب
دانــســت و افـــــزود: پــس از 
جزایر  بــه  مناطق  تقسیم 
کلیه اقــدامــات  کــوچــکــتــر، 
ــره بر  ــه یــک جــزی ــوط ب مــرب
عــهــده دیــســپــاچــیــنــگ آن 

منطقه خواهد بود.
رئیس اداره دیسپاچینگ و 
کنترل شبکه برق منطقه ای 
یــــزد در ادامــــــه بـــه تهیه 
ــرق داری بازیابی  درخــت بـ
در هنگام فروپاشی شبکه 
کاهش خاموشی ها و  برای 
سرعت عمل در بــرق داری 

کرد. اشاره 
وی مهم ترین هدف اداره 
کــنــتــرل  دیــســپــاچــیــنــگ و 
ــحــت پـــوشـــش را  شــبــکــه ت
به حداقل رســانــدن زمان 
کاهش  ــابــی شبکه و  ــازی ب
ــی از آن  ــاشـ ــامـــوشـــی نـ خـ
ــســــت و یــــــــادآور شـــد:  ــ دان
کاهش زمان بازیابی  برای 
با تفویض  شبکه، مطابق 
که از سوی مرکز  اختیاری 
ــگ مـــلـــی بــه  ــن ــی ــاچ ــپ ــس دی
دیسپاچینگ های مناطق 
گرفته، هر مرکز به  صــورت 
صــــورت مــســتــقــل و بـــرای 

اتصال به منطقه مجاور با 
چینگ  یسپا د هنگی  هما

ملی اقدام می کند.
یــــــــن  و تــــــــد بــــــــــــه  ی  و
ــای  ــ ــل هـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــورالـ ــ ــتـ ــ دسـ
گـــــروه هـــــای  فـــــــراخـــــــوان 
مــخــتــلــف بــــهــــره بــــرداری 
ذخیره، گروه های پشتیبان 
زیــرســاخــت؛ بـــرای شرایط 
گـــزارش  ــال  ــ بـــحـــران و ارسـ
اقـــدامـــات انــجــام شـــده به 
شرکت مدیریت شبکه برق 

ایران اشاره نمود.
 بــا وجـــود نــوپــا بـــودن مرکز 
دیسپاچینگ منطقه یزد، 
این مرکز در جایگاه مناسبی 
گرفته  کشور قرار  در سطح 
کــه ارتــقــاء آمــادگــی و  اســت 
جایگاه باالتر دیسپاچینگ 
یزد، یکی از اهداف مدیریت 
سازمان در زمینه بازیابی 

شبکه به شمار می رود.
رضی همچنین عنوان کرد: 
در سال ۱۳۹۹ برای حوادث 
احتمالی، بــرای نخستین 
ــعــمــل وصــل  ــار دســتــورال ــ ب
مجدد پست های فیوزی، 
دستورالعمل وصل مجدد 
فیدر های مربوط به تولید 
ح  کنده و همچنین شر پرا
کشیک مدیریت  وظــایــف 

گردیده است. تهیه 

تدوین و به روزرسانی دستورالعمل های بازیابی شبکه شرکت برق 
منطقه ای یزد در مواقع بحرانی

ایجاد سیل بند حریم پست ها 

و خطوط برق منطقه ای یزد 

جهت پیشگیری از آسیب های 

احتمالی

برگزاری جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت استان به درخواست برق منطقه ای یزد

مـــدیـــر دفـــتـــر حـــقـــوقـــی و 
رســـیـــدگـــی بـــه شــکــایــات 
شرکت برق منطقه ای یزد از 
کمیسیون  برگزاری جلسه 
پـــیـــشـــگـــیـــری از ســرقــت 
شورای تامین استان خبر 

داد.

گـــزارش روابـــط عمومی  بــه 
شـــرکـــت بــــرق مــنــطــقــه ای 
ع با اشــاره  یــزد، حمید زار
ــه اهــمــیــت و حساسیت  ب
شبکه ها و تجهیزات برق 
ــرورت حفظ  ــ اســـتـــان و ضـ
پـــایـــداری ایـــن شبکه ها و 

تداوم و استمرار برق رسانی 
به مــردم و صنایع، افــزود: 
بـــه مــنــظــور پــیــشــگــیــری از 
بروز حوادث عمدی ناشی 
ــت، جلسه  ــرقـ از جــــرم سـ
کــمــیــســیــون پــیــشــگــیــری از 
ــت شـــــــورای تــامــیــن  ــرقـ سـ
استان به درخواست شرکت 
ــزد در  ــه ای یــ ــق ــط ــن بــــرق م

استانداری یزد برگزار شد.
ع ادامــــه داد : در ایــن  زار
ــا حـــضـــور  ــ ــه بـ ــ کـ نـــشـــســـت 
مسئولین ذیربط استانی 
و مـــدیـــرعـــامـــل، مـــعـــاون 
بــهــره بــرداری، مــدیــر دفتر 

حراست، مدیر دفتر حقوقی 
ــروه نــظــارت بر  ــ گ و رئــیــس 
تــعــمــیــرات خـــط مــعــاونــت 
بـــهـــره بـــرداری شــرکــت بــرق 
ــزد تشکیل  ــ مــنــطــقــه ای ی
ــی از مشکالت  ــرخ شـــد، ب
نگهداری تاسیسات برق 
گـــزارش آمـــاری اقــدامــات  و 
فنی- حفاظتی و حقوقی 
گــرفــتــه در شرکت  صـــورت 
برق منطقه ای یزد تشریح 
شد و ضرورت پیشگیری از 
جرایم مرتبط و راهکار های 
مورد نیاز در این راستا مورد 

گرفت. کید قرار  تا
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رئــیــس اداره بــهــره بــرداری ناحیه 
دو شــرکــت بــرق منطقه  ای یــزد از 
صــرفــه جــویــی 9 درصـــدی انــرژی 
مــصــرف داخــلــی پــســت هــا در ۱۰ 
ماهه نخست سال 99 به نسبت 
گذشته خبر  مــدت مشابه ســال 

داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه  ای یــزد، محمد یعقوبی با 
اشاره به ارقام استخراج شده از دفتر 

کرد: انجام  بازار برق شرکت عنوان 
برخی اقدامات مدیریتی در سال 
کاهش و صرفه جویی  جاری باعث 
ــرژی مصرف  حـــدود ۹ درصـــدی انـ
داخــلــی پست ها نسبت بــه مدت 

مشابه سال قبل شده است.
وی در تشریح برخی از اقــدامــات 
انجام شده در راستای کاهش مصرف 
گذشته،  ــال  انــــرژی نسبت بــه سـ
عالوه بر اصالح و بهینه سازی درب و 

پنجره برخی ساختمان ها )دوجداره 
نمودن( و روشنایی ها )المپ های 
کم مصرف( و سیستم های سرمایش، 
اطــالع رســانــی و ترغیب همکاران 
کاهش مصرف با پیام رسانی به  به 
همکاران بهره بردار در شبکه های 
اجتماعی بر مبنای ارائه شیوه های 
مدیریت انرژی مصرف داخلی پست 
توسط همکاران و ارســال پیامک 
انبوه به آن هــا به صــورت هفتگی، 

را نام برد.
کـــــرد: به  ــعــقــوبــی خـــاطـــرنـــشـــان  ی
حداقل رساندن روشنایی محوطه 
ــهــیــنــه از  ــا، اســـتـــفـــاده ب پـــســـت هـ
گرمایش  سیستم های سرمایش و 
در هر شیفت کاری، تنظیم دمای 
آسایش بهینه ساختمان ها، بستن 
منافذ و درب و پنجره های اتــاق 

ــاق  کــاهــش روشــنــایــی ات فـــرمـــان، 
فــرمــان پست ها و اســتــفــاده از نور 
طبیعی روز، نیز از دیگر اقدامات 
کــاهــش انــرژی  ــرای  انــجــام شــده بـ

مصرف داخلی پست ها است.
رئیس اداره بهره برداری ناحیه دو 
شرکت برق منطقه  ای یزد همچنین 
افـــزود: افــزایــش دقــت اندازه گیری 
انـــرژی مصرف داخــلــی پست ها با 
ایجاد امکان تفکیک مصارف انرژی 
داخل پست از یکدیگر )مصارف با 
قابلیت مدیریت بهره بردار پست از 
غیر آن( مثل روشنایی، سرمایش 
ــرژی فن  ــ گــرمــایــش از مــصــرف ان و 
ترانس ها و دیگر مصارف تجهیزات 
پست، می تواند رصــد بهتر میزان 
مــدیــریــت انــــرژی مــصــرف داخــلــی 

پست ها را به دنبال داشته باشد.

صرفه جویی 9 درصدی انرژی مصرف داخلی پست های شبکه فوق توزیع و انتقال برق 

گذشته منطقه ای یزد نسبت به سال 

کارکنان ستادی امور انتقال نیرو نشست هم اندیشی مدیرعامل و 

نشست مدیرعامل شرکت 
کارکنان  برق منطقه  ای یزد با 
ــال ایــن  ــق ــت ســـتـــادی امــــور ان

شرکت برگزار شد.
گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی  بـــه 
شــرکــت بـــرق مــنــطــقــه  ای یــزد 
ابوالفضل اسدی، مدیرعامل 
ایــن شــرکــت ضمن قــدردانــی 
از تــالش و زحمات همکاران 
و مــدیــران ستاد امــور انتقال 
کنون، خواستار  گذشته تا از 
انتقال تجربیات بهینه سازی 
کـــارشـــنـــاســـان ســاخــتــمــان و 
ــور انــتــقــال به  ــ تــاســیــســات ام

ح  ــاران مـــعـــاونـــت طــر ــکـ ــمـ هـ
و تــوســعــه جــهــت اعـــمـــال در 
ــوســازی شرکت  پـــروژه هـــای ن

شد.
کید بر  وی همچنین ضمن تا
در نظرگیری مــوارد مرتبط با 
مصرف بهینه انرژی در مراحل 
طراحی و اجــرای پــروژه هــای 
ساختمانی، وجود برخی نکات 
قابل بهبود در اجرای فرایند 
فراخوان عمومی در پست های 
کرد  سازمانی را خاطرنشان 
و افــزود: بهترین راه حل رفع 
این مشکالت، ارائه پیشنهاد 

و همفکری همکاران شرکت 
کسب بهترین نتیجه  تا زمان 

است.
ــوزش  ــ ــر آمـ ــ وی در ادامـــــــه ب
بـــــــهـــــــره بـــــــرداران پـــســـت هـــا 
ــی و  ــنـ ــت دانـــــــش فـ ــویـ ــقـ و تـ
ارزیــابــی بــهــره بــرداران توسط 
کید  بــهــره بــرداران با تجربه تا
و تاثیر این امر را در پیشرفت 
مجموعه  عملکرد  بــهــبــود  و 

کرد. ح  مطر
اسدی همچنین در رابطه با 
تامین نقدینگی پــروژه هــای 
بهینه سازی افــزود: با وجود 
مشکالت پــیــِش رو، پیگیری 
تامین نقدینگی پــروژه هــای 
بهره برداری در دســت اقــدام 
است و به کسب نتیجه مثبت 

امید داریم.
وی با اشاره به نتایج امیدوار 
گردش  کننده حاصل از انجام 
کــرد:  شغلی در شرکت بیان 
ــن روش نــقــش بــه ســزایــی  ایـ
کـــارکـــنـــان یک  در آشـــنـــایـــی 
ــرات  مجموعه بــا وظــایــف، اث
ــــت هــــای ســایــر  و مــــحــــدودی
ــای آن مــجــمــوعــه  ــ ــد هـ ــ واحـ

خواهد داشت.

در ادامه محمد صالح دشتی 
ــور انــتــقــال شــرکــت،  ــ مــدیــر ام
گزارش اهم فعالیت های یک 
ساله واحــد تحت امــر خــود را 
کردن  کرده و هماهنگ  ارائه 
نظام پرداخت بهره برداران در 
ادارات بهره برداری، برگزاری 
جلسات هماهنگی پرداخت 
کارکنان و  بهره برداران با امور 
رفاه شرکت، تهیه پیش نویس 
ــا حضور  آیــیــن نــامــه ایــمــنــی ب
ــــادی، تهیه  ــت هـــمـــکـــاران ســ
دستورالعمل مانور پست ها، 
انجام پــروژه هوشمندسازی 
ــور،  ــراتـ ــســت هــای بــــدون اپـ پ
ــای آموزشی  ــزاری دوره هــ ــرگ ب
ــرای بــهــره بــرداران،  مختلف ب
ارزیابی بهره برداران پست ها 
و مــدیــریــت مــصــرف پست ها 
ــاد  ــای ســت ــان هـ ــمـ ــتـ ــاخـ و سـ
ــرداری را بــخــشــی از  ــ ــره ب ــ ــه ــ ب
اقدامات انجام شده در سال 

۹۹ برشمرد.
کـــمـــبـــود  ــیـــن  ــنـ هـــمـــچـ وی 
نــیــروی بـــهـــره بـــردار پست ها 
ــــرده و ایــن  ک را خــاطــرنــشــان 
کمبود را موجب بروز مشکل 
در بهره برداری از پست ها در 

شــرایــط غــیــرعــادی و بحرانی 
دانست.

تعداد کِم پست های سازمانی 
ی  ا بـر سـی  شنا ر کا ز  ا تـر  ال با
نیـز یکـی دیگـر  بهره بـرداران 
از مشـکالت ایـن بخـش بـود 
کـرد  کـه دشـتی بـه آن اشـاره 
کمبـود موجـب  و افـزود: ایـن 
ارتقـای شـغلی  عـدم امـکان 
بسیاری از کارشناسان مجرب 
و بـا سـابقه در پسـت ها شـده 

اسـت.
ا  مجز نی  ختما سا تخصیص 
ــروه  گ ــرای مــرکــز هماهنگی  بـ
پشتیبان پــســت هــای بــدون 
اپراتور )U/M(، رعایت مسائل 
مــربــوط بــه مــدیــریــت مصرف 
انـــــرژی در ســاخــتــمــان هــای 
جــدیــد االحـــداث نیز از دیگر 
کــه مــدیــر امــور  مسائلی بـــود 
ح  انتقال شرکت آن ها را مطر

کرد.
ــه ایـــن نــشــســت نیز  ــ در ادامـ
ســایــر هــمــکــاران ســتــاد امــور 
ــه  انــتــقــال شــرکــت، ضمن ارائ
گــزارش عملکرد در ســال ۹۹، 
خــواســتــه هــا و نقطه نظرات 

کردند. خود را بیان 
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ک  برگزاری جلسه هماهنگی اشترا
GIS گذاری داده های مکانی

دومــیــن جلسه هماهنگی 
ک گذاری  در خصوص اشترا
 GIS داده هــــــــای مــکــانــی
مابین شرکت های صنعت 
آب و بــرق استان یــزد برگزار 

شد.
گــــزارش روابــــط عمومی  ــه  ب
ــــت بـــــرق مــنــطــقــه  ای  ــرک شــ
که  ــن نــشــســت  ــ ــزد، در ای ــ یـ
ــورای  ــاس مــصــوبــه شـ ــ بــر اس
ــخــشــی مـــدیـــران  ــســجــام ب ان
صنعت آب و بــرق اســتــان، 
 GIS ــا حــضــور نــمــایــنــدگــان ب
صنعت آب و برق و به میزبانی 
شرکت بــرق منطقه  ای یزد 

ــد اقــدامــات  ــزار شـــد؛ رونـ ــرگ ب
انجام شده قبلی ارائه شد.

حـــســـن صـــالـــحـــی وزیــــــری، 
GIS شرکت برق  کارشناس 
منطقه  ای یــزد ضمن اعالم 
ــزود: جلب نظر  ــ ــن خبر اف ای
ــافـــت مصوبه  مــثــبــت و دریـ
جلسه مــدیــران عــامــل بــرای 
ــذاری داده هـــا در  ک گ اشــتــرا
دو فاز دستی و سیستمی و 
با حفظ محرمانگی، از موارد 
گرفته در این جلسه  صورت 

بود.
ــرر شـــد  ــ ــ ــق ــ ــ هـــمـــچـــنـــیـــن م
بـــــرای تــســهــیــل دســتــرســی 
ــای صــنــعــت آب و  شــرکــت ه
برق از اطالعات و داده های 
ک گذاری  مکانی GIS، اشترا
داده هــــــا جــهــت مــقــابــلــه با 
حــوادث احتمالی و تصمیم 
گیری یکپارچه و منسجم این 

شرکت ها انجام شود.

کارشناس مسئول پست شرکت برق منطقه  ای یزد از خرید یک 
دستگاه بی خط دو ولتاژه ۱۳۲ و 6۳ کیلوولت سیار و یک دستگاه 
بی ترانس دو ولتاژه ۱۳۲ و 6۳ کیلوولت سیار  با اعتبار ۸۰ میلیارد 

ریال در این شرکت خبر داد.
گــزارش روابــط عمومی شرکت بــرق منطقه  ای یــزد، مجتبی  به 
عسکری هدف ایجاد این پست ها را افزایش قابلیت تامین برق 
اضطراری و همچنین ارتباط با یکی از پروژه های پدافند غیرعامل 
ــدازی این  ــزود: حمل، نصب و راه ان در ایــن شرکت دانست و اف
پست ها در حداقل زمان ممکن انجام شده و این پست ها راهکار 
مناسبی برای زمان وقوع حوادث و شرایط غیرعادی در تامین برق 

مشترکین شرکت خواهند بود.
گفتنی است، این پست با توجه به لزوم به کارگیری بی سیار ۶۳ و 
۱۳۲ در برق رسانی سریع ، موقت و با قابلیت اطمینان باال در برخی 
مناطق از سوی شرکت توانیر ابالغ و در دستور کار شرکت قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در نشست هم اندیشی رعایت حریم قانونی خطوط 
فوق توزیع و انتقال برق :

از  جلوگیری  برای  برق،  انتقال  خطوط  حریم  حفظ 
خطوط  به  دسترسی  مسدودشدن  است/  خطر  بروز 
برق رسانی توسط مالکین اراضی مانع خدمات رسانی 

صحیح می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در 
نشست هم اندیشی رعایت حریم قانونی 
گفت:  خطوط فــوق توزیع و انتقال بــرق 
گــیــری هــای قــانــونــی  بـــرای حریم  سخت 
خطوط انتقال برق، برای جلوگیری از بروز 

خطر است.
گـــــزارش روابـــــط عــمــومــی شــرکــت بــرق  بـــه 
منطقه  ای یزد، نشست هم اندیشی رعایت 
حریم قانونی خطوط فوق توزیع و انتقال برق 
با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای 
یزد، معاون فرماندار و نمایندگان بخشداری 
کشاورزی استان و  مرکزی، سازمان جهاد 
سازمان نظام مهندسی یزد و با هدف بررسی 
وضعیت نامناسب ایجاد شده در اثر تجاوز به 
حریم خطوط برق حاشیه شهر یزد برگزار شد.
ابوالفضل اســدی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه  ای یزد در ابتدای این نشست انتظار 
مردم پس از احداث شبکه های برق را تامین 
کرد و  برق پایدار و بدون خاموشی عنوان 
افزود: متاسفانه در برخی مواقع دسترسی 
به خطوط برق رسانی توسط مردم و مالکین 
اراضی مسدود شده و مانع خدمات رسانی 

صحیح ما به مردم می شود.
ــاره به این که هــدف شرکت برق  وی با اش
کــه بــا احــداث  منطقه  ای یــزد ایــن اســت 
شبکه های برق، هیچگونه مشکلی برای 
مردم و مجاورین به خطوط نیز پیش نیاید، 
کشاورزان و صاحبان اراضی  کرد:  تصریح 
که سخت گیری های قانونی، نوعی  بدانند 
حمایت دولت برای جلوگیری از بروز خطر 

محسوب می شود.
اسدی مهم ترین اصل در راستای رعایت 
حریم های قانونی را اصل پیشگیری دانست 
و این امر را رویکرد دفتر حقوقی و رسیدگی به 

شکایات شرکت برق منطقه  ای یزد در سال 
جاری دانست.

وی ضمن مطالبه حمایت مسئولین در 
راستای رفع این مشکل، اقدامات انجام 
شده دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 
کرده  شرکت برق منطقه  ای یزد را تشریح 
و افزود: اقدامات پیشگیرانه با استفاده از 
پهپاد، گسترش تیم حریم بانی جهت بازدید 
کنترل مسیر خطوط انتقال و فوق توزیع  و 
استان و برنامه ریزی در راســتــای تقویت 
این نظارت ها از جمله اقدامات شرکت برق 

منطقه  ای یزد بوده است.
محمدجواد آقایی معاون هماهنگی امور 
ــه در  ــزد نیز در ادامـ عمرانی فــرمــانــداری ی
خصوص اهمیت مــوضــوع حریم خطوط 
گسترش و توسعه  ــرد:  ک بــرق خاطرنشان 
که  شهر ها و روستا ها باعث آن شده است 
ج از محدوده بوده  اند  دکل هایی که قبال خار
گرفته و  در محدوده شهر و روستا ها قــرار 

کنند. مشکالتی ایجاد 
وی افزود: در برخی موارد عدم هماهنگی 
دستگاه های ذیــربــط باعث ایــجــاد برخی 
که به ناچار  مشکالت و ادعا هایی می شود 
حل و فصل ایــن مــوارد به مراجع قضایی 

محول می شود.
آقایی همچنین اطالع رسانی صحیح در 
رابطه با حریم خطوط را امری مهم برشمرد و 
عنوان کرد: نقش شهرداری ها، بخشداری ها 
و دهیاری ها برای حفاظت از جان و مال 
مردم و همچنین شبکه های انتقال برق از 

اهمیت ویژه  ای برخوردار است.
گفتنی است، در این جلسه تصمیماتی در 
راستای پیشگیری و رفع تجاوز از تاسیسات 

برق اتخاذ شد.

کیلوولت  ساخت دو بی سیار ۱32 
اضطراری در شرکت برق منطقه ای یزد
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رئیس اداره دیسپاچینگ و کنترل 
شبکه شرکت §برق منطقه  ای یزد، 
اقــدامــات، مانور ها و دوره هـــای 
بــرگــزار شــده در ایــن اداره جهت 
ــدرت تــصــمــیــم گــیــری  ــ افـــزایـــش قـ
هــمــکــاران خـــود در زمـــان هـــای 

ح داد. اضطراری را شر
گــزارش روابــط عمومی شرکت  به 
بـــرق مــنــطــقــه  ای یـــزد، رضـــا رضــی 
برنامه ریزی و اجرای آموزش های 
تخصصی  آنالین با حضور مدرسان 
مجرب شرکت مدیریت شبکه و 
بــا همکاری دفتر آمـــوزش شرکت 
برق منطقه  ای یزد را یکی از این 

اقدامات دانست.
ــدف از  ــ ــه هـ ــ ــن ک ــ ــان ای ــیـ ــا بـ ــ وی ب
کالس های  برگزاری این دوره ها و 
تخصصی، افزایش قــدرت تحلیل 
و سرعت تصمیم گیری در انجام 
مانور ها و حوادث شبکه در میان 
هــمــکــاران اداره دیسپاچینگ و 
ــه داد:  کنترل شبکه اســـت، ادامـ

هــمــکــاران مــی تــوانــنــد در شــرایــط 
خاص، تصمیماتی سریع و صحیح 
گرفته و بـــرای فــرمــانــدهــی جــرأت 

داشته باشند.
 دوره حفاظت های ویژه، بازیابی 
ــی بـــه دوره هــــــای  ــرف ــع ــه، م ــک ــب ش
تخصصی کنترل فرکانس و آشنایی 
با نرم افــزار PSSE تولید و نیروگاه 
در مرکز تخصصی آموزشی زنجان، 
ــای برگزار شده در  برخی از دوره ه

این اداره بوده است.
رضی همچنین با اشاره به تدوین 
ســـنـــاریـــو در مـــــورد بـــحـــران هـــای 
احتمالی تصریح کرد: این سناریو ها 
به صورت آزمایشی در پست های 
منتظر قائم، ابرکوه، هرات، چاهک 
و مهریز اجرا شده و طی آن زمان 
و میزان توانایی جابجایی بار به 

پست های مجاور سنجیده شد.
کنترل  رئیس اداره دیسپاچینگ و 
شبکه شرکت برق منطقه  ای یزد، 
که با همکاری  گفت: این سناریو 

شرکت توزیع نیروی برق استان، 
مدیران امور بهره برداری و مجری 
HSE شرکت برگزار شــد؛ توانست 
قدرت تحلیل ما را از حــوادث باال 
بــرده و موجب تسلط و اطــالع بر 
راهکار های موجود جهت عبور از 
بحران و بازگردانی شبکه به حالت 

عادی شود.
گـــزارش   ۴۹ تهیه  وی همچنین 
عملکرد هفتگی از تجهیزات شبکه 
انــتــقــال تحت پــوشــش را از دیگر 
اقــدامــات انــجــام شــده برشمرد و 
افزود: طی این گزارش ها، وضعیت 
ج از ســـرویـــس،  ــار ــ ــجــهــیــزات خـ ت
ــرق دار شــده جدید،  تجهیزات ب
ــیــری  ــارگ ــاطـــی، ب ــبـ ــجــهــیــزات ارتـ ت
گردآوری شده  پست ها و خطوط، 
و موجب می شود ذهنیت الزم در 
مورد پست ها و وضعیت تجهیزات 
موجود در آن ها برای استفاده در 
مــواقــع معمول و یــا اضــطــراری به 

دست آید.

کاهش زمان تصمیم گیری در مواقع  افزایش قدرت تحلیل و 
اضطراری  در برق منطقه ای یزد

برگزاری دوره آموزشی 
کارکنان امور تدارکات 

و قرارداد های برق 
منطقه ای یزد

دو دوره آموزشی با رویکرد حقوقی 
در شرکت برق منطقه  ای یزد برگزار 

شد.
گـــزارش روابـــط عمومی شرکت  بــه 
ــزد، فــرهــاد آواره،  بــرق منطقه  ای ی
مسئول هماهنگی این دوره هــا در 
تشریح دوره هــــای آمــوزشــی بــرگــزار 
گفت: دوره ایمنی با رویکرد  شده، 
حقوقی یکی از دوره های برگزار شده 
با همکاری دفتر آموزش شرکت برق 
که با تدریس  منطقه  ای یزد است 
عــلــیــرضــا حــاجــی حسینی محری 
HSE شرکت در  مدیریت بحران و 
سالن اجالس معاونت بهره برداری 
شرکت و در جمع کارکنان اداره مالی 
و پشتیبانی معاونت بهره برداری و 
همکاران امور تدارکات و قرارداد های 

ستاد شرکت برگزار شد.
وی هـــدف بـــرگـــزاری ایـــن دوره را 
آشنایی با مسائل ایمنی و اطالع از 
لزوم رعایت مسائل ایمنی در اسناد 

کرد. استعالم و مناقصه عنوان 
ــزود: همچنین بــه منظور  ــ آواره اف
ارتقای سطح دانش همکاران امور 
ــای شــرکــت و  ــرارداد هـ تــدارکــات و قـ
ایجاد شرابط الزم برای تبادل نظر 
بــیــن پــرســنــل ایـــن حـــوزه در ستاد 
مرکز و معاونت بهره بـــرداری، دور 
کم بر  آمــوزشــی ضوابط و اصــول حا
قرارداد ها با تدریس مهدی رضایی 
مدیر امــور تــدارکــات و قــرارداد هــای 
که در آن همکاران  شرکت برگزار شد 
به صورت فعاالنه به بحث و و تبادل 
نظر در خصوص ضوابط و مقررات 
جدید ابالغی و همچنین روش ها و 
کم بر فرایند های خرید  رویه های حا

پرداختند.

گرامی: یونس علیزاده، زینب حسن زاده، مسلم امین زاده، مهدی اقبالی، محمدرضا امیریان،  همکاران 
خ نژاد، محمدعلی  سعیدهراتی، حسین بیگی سیدحمید یزدانی، ناصر فر

 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
 و از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران و رحمت الهی

 و برای جنابعالی صبر جمیل و اجر جزیل 
مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد
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کاهش حوادث شبکه و دقت باال با بازدید پهپادی از خطوط فوق توزیع و انتقال برق در استان یزد 

گروه نظارت بر تعمیرات خط شرکت برق  رئیس 
ــد هــای پهپادی  ــازدی ــزارش ب ــ گ ــزد،  مــنــطــقــه  ای یـ
خطوط فوق توزیع و انتقال استان یزد را تشریح 

کرد. 
گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد،  به 
حمید اسدی پور در تشریح هدف جایگزینی بازدید 
کــرد: بازدید های  پهپادی و صعودی خاطر نشان 
پهپادی خطوط فوق توزیع و انتقال استان یزد از سال 
۹۷ به عنوان راهکاری برای رفع مشکالت بازدید های 

صعودی از خطوط آغاز شد.
وی نوع پایه های چوبی و سیمانی استفاده شده در 
برخی خطوط را از علل ایجاد مشکل در بازدید های 
صعودی دانست و افزود: عدم امکان صعود تا ارتفاع 
مناسب به دلیل احتمال ورود به حوزه برق دار جهت 
بازدید و استخراج معایب مربوط به زنجیر مقره و یراق 
آالت، زمان بر بودن و افزایش هزینه عملیات بازدید 

صعودی به دلیل استفاده از باالبر در طــول مسیر 
گــروه هــای  خــطــوط، بــرخــی از مشکالت پــیــش روی 

تعمیرات و نگهداری در بازدید صعودی است.
اسدی پور ادامه داد: همچنین فرسودگی پایه های 
چوبی و زنگ زدگی آهن آالت و احتمال وقوع حادثه 
برای فرد بازدید کننده، عدم تشخیص معایب در زمان 
وقوع حوادث به دلیل عدم امکان بازدید صعودی 
آنکال خطوط مذکور و زمان بر بودن حضور باالبر جهت 
عیب یابی از دیگر مشکالت استفاده از روش بازدید 
که پس از بررسی های الزم، اولین  صعودی اســت 
کیلومتر در  بازدید پهپادی در مجموع به طول ۶۳ 

خرداد ماه سال ۹۷ انجام شد.
وی در تشریح مزایای انجام بازدید پهپادی نسبت 
کـــرد: دقت  بــه بــازدیــد هــای صــعــودی خــاطــر نــشــان 
بسیار باال در عیب یابی خطوط در تمام زوایای دید 
کلیه عیوب  ممکن، افزایش راندمان بازدید ها، رفع 
ــوادث بر روی  کاهش تعداد ح در زمــان تعمیرات، 
کاهش مدت  زمان بازدید پهپادی نسبت  خطوط و 
کار از برتری های این  به بازدید صعودی نفرات باال

روش بازدید است.
همچنین حــذف خــطــرات احتمالی نــاشــی از برق 
کــار در زمان  گرفتگی و سقوط از ارتــفــاع نفرات بــاال
گــزارش مصور برای هر یک از پایه ها و  بازدید، تهیه 
امکان تصمیم گیری بهتر در خصوص اولویت بندی 
رفع معایب و تعریف پروژه های بهینه سازی از دیگر 

مزایای بازدید های پهپادی است.

اسدی پور در ادامه با اشاره به نتایج مثبت به دست 
کنون دو  کرد: تا آمده از بازدید های پهپادی تصریح 
مرحله بازدید پهپادی در سال ۹۸ و ۹۹ انجام شده 

است،
وی در تشریح برنامه های آینده این شرکت در زمینه 
کـــرد: بــازدیــد پهپادی  بــازدیــد هــای پهپادی بــیــان 
جهت پایش حریم خطوط فوق توزیع و انتقال با 
گروه  استفاده از پهپاد فتوگرامتری از جمله اهداف 
نظارت بر تعمیرات خط شرکت است که در این روش 
با تصویربرداری از خطوط فوق توزیع و انتقال در 
بازه های زمانی مشخص، پایش حریم توسط تصاویر 

ژئوفرنس شده انجام می شود.
گــروه نــظــارت بــر تعمیرات خــط شرکت برق  رئیس 
منطقه  ای یزد ادامه داد: امکان اندازه گیری میزان 
ــا دقـــت بــســیــار بـــاال، تعیین نــوع  ــه حــریــم ب ــجــاوز ب ت
ک برداری  متحدثات در محدوده حریم، حجم خا
گرفته، برداشت اطالعات  ک ریزی های صورت  و خا
کاهش هزینه های  بدون نیاز به مراجعه حضوری و 

رفت و آمد از نتایج مثبت این روش خواهد بود.

راه اندازی سامانه ی جدید خدمات مشترکین در شرکت برق منطقه ای یزد 

مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت 
ــدازی  ــ ــزد، از راه انـ بـــرق مــنــطــقــه ای یـ
سامانه  جدید خدمات مشترکین 

در این شرکت خبر داد.
گزارش روابط عمومی شرکت برق  به 
منطقه ای یــزد، مصطفی معصومی 
گرفته  با اشاره به بررسی های صورت 
در حــوزه  سامانه های موجود و نیاز 
دفتر خدمات مشترکین شرکت ادامه 

داد: صدور صورتحساب مشترکین و 
گــزارش هــای مربوطه تا مهرماه ۹۹ از 
طریق نرم افزار فروش انرژی با قدمت 
بیش از ۱۰ سال و تحت شبکه  داخلی 

شرکت انجام می شد.
وی با بیان اینکه تغییر رویکرد مشترکین 
و همچنین الزام قانونی خرید انرژی 
مــورد نیاز مشترکین شرکت از بورس 
ــای دو  ــرارداده انــرژی و یا از طریق ق

جانبه با نیروگاه ها و تغییرات پی درپی 
محاسبات و تــوالــی صــورتــحــســاب و 
تفکیک صورتحساب ترانزیت انرژی 
از مصرف انــرژی مشترکین؛ مباحثی 
نظیر وب سرویس، استفاده از سامانه  
پیامکی، ســامــانــه مــبــادلــه و ارســال 
ــان صــمــت و میز  ــازم ــات بــه س ــالع اط
الکترونیک خدمات دولت، از نیازهای 
که با  کید شرکت توانیر بــوده  مــورد تأ

تالش و همت جمعی همکاران بخش 
خدمات مشترکین این سامانه فراهم 

گردید. و تأمین 
وی توضیـح داد بـرای اطمینـان از 
و  ه  شـد یـل  تبد ت  عـا طال ا صحـت 
همچنـان  جدیـد  سیسـتم  عملکـرد 
کنترلـی شـرکت  اسـتفاده از فایل هـای 
توانیـر در جریـان اسـت و امیـد داریـم 
کلیـه  خدمـات و فعالیت هـای دفتـر 
بـر اسـاس سـامانه  جدیـد، مکانیـزه 
قـل  حدا بـه  لـی  احتما خطاهـای  و 

یابـد. کاهـش 
 الزم به توضیح آنکه با برقدار شدن 
سه متقاضی جدید در سال ۹۹ تعداد 
مشترکین شرکت به ۳۱ مورد افزایش 
یافته که از حیث تعداد و مقدار دیماند 
قـــراردادی رتبه ی چهارم در بین ۱۶ 
برق منطقه ای را دارا بوده و با توجه به 
کثر تنوع در نوع قرارداد انشعاب  حدا
پیچیده ترین فرآیند صورتحساب را 

عهده دار می باشد.
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گزینش توانیر در شرکت برق منطقه  ای یزد معارفه نماینده جدید هسته 

گزینش  بــا حــضــور مــدیــرکــل هسته 
ــرق  تـــوانـــیـــر، مــدیــرعــامــل شـــرکـــت ب
منطقه  ای یزد و معاونین و مدیران 
دفاتر مستقل ایــن شرکت، معارفه 
نماینده جدید هسته گزینش شرکت 
توانیر در برق منطقه ای یزد برگزار شد.
ــتــدای ایــن نشست ابوالفضل  در اب
ــت بـــرق  ــرکـ ــدی مـــدیـــرعـــامـــل شـ ــ ــ اس
گزارشی از  منطقه  ای یزد ضمن ارائه 
وضعیت تولید و مصرف برق در استان، 
رویکرد شرکت را مدیریت مصرف انرژی 
دانــســت و تعامل بــا صنایع استان، 
پروژه مدیریت مصرف خانه به خانه 
ح برق امید را از جمله روش های  و طر
گاه  ــرای آمـــوزش، آ در دســت اقــدام ب
ســازی و فرهنگسازی مــردم جامعه 
برای مدیریت مصرف برق دانست که 
با همکاری شرکت توزیع نیروی برق 

استان در حال انجام است.
گستردگی و حجم  وی ضمن تشریح 
شبکه و تاسیسات برق استان افزود: 
حفظ، نــگــهــداری، ارتــقــاء وضعیت، 
تعمیر و بازسازی شبکه های موجود 
از مهم ترین اقداماتی است که باید در 
کنونی، برای  شرایط سخت نقدینگی 
تامین برق مطمئن و عدم تداخل در 
این روند همواره مورد توجه قرار گیرد.
اســـدی دو مــحــور جامعه و سرمایه 
کید قرار داد و افزود:  انسانی را مورد تا
در شرکت برق منطقه  ای یزد، تعامل 
خوبی با صنایع و مشترکین این شرکت 
گرفتن شرایط  گرفته و با در نظر  شکل 

ایــن صنایع، اقــدامــات مناسبی در 
گرفته  گذر از پیک بار صورت  راستای 

است.
وی آموزش به جامعه با کمک جامعه 
شناسان و روانشناسان، با همراهی 
نخبگان و ائمه جمعه و جماعت را یکی 
از مهم ترین روش های اصالح الگوی 
مصرف و همراه کردن جامعه در مسیر 

مدیریت مصرف دانست.
مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد 
همچنین بــا اشـــاره بــه محور نیروی 
گرو  انسانی، پویایی یک سازمان را در 
کارکنان آن سازمان دانست و  پویایی 
تصریح کرد: پویایی کارکنان در صورتی 
که خانواده های  اتفاق خواهد افتاد 
همکاران شرکت، ضمن همراهی و 
همدلی با آن هــا، مایه دلگرمی آن ها 
که ارائه خدمات روانشناسی  باشند 
در جهت حفظ، نگهداشت و توانمند 
سازی نیروی انسانی در حوزه خانواده 
هــمــکــاران بــه طـــور جـــدی در دســت 

برنامه ریزی و اجرا است.
وی همچنین انجام فراخوان عمومی 
در شرکت برق منطقه  ای یزد را یکی از 
که ضمن شفاف  روش هایی دانست 
ــران،  ــدی ســـازی در رونـــد انــتــخــاب م
مــوجــب ایــجــاد پــویــایــی در ســازمــان 

خواهد بود.
گزینش شرکت توانیر  مدیرکل هسته 
نیز ضمن قدردانی از زحمات مدیران 
عامل و مسئولین نمایندگی هسته 
گزینش شرکت برق منطقه  ای یزد از 

کنون، از ارتــبــاط و تعامل  گذشته تا
مناسب این نمایندگی با هسته مرکزی 

کرد. گزینش شرکت توانیر قدردانی 
گزینش شرکت  مجتبی قربانی هسته 
که بر  توانیر را از نهاد هایی دانست 
ــاس قوانین، ضــوابــط و بــر اســاس  اس
مــوارد تصریح شده در این قانون به 

انجام وظیفه می پردازند.
وی هدف اصلی هسته گزینش شرکت 
تــوانــیــر را »اصــــالح، آری حـــذف، نه« 
دانست و افــزود: اصلی ترین وظیفه 
ــراز صالحیت  گــزیــنــش، بــررســی و احــ
اخــالقــی، اعــتــقــادی و سیاسی بــوده 
که در نهایت به سالمت اداری یک 
ســازمــان منجر خــواهــد شد.گزینش 
بر اســاس ضوابط عمومی و ضوابط 
که با  انتخاب اصلح صــورت می گیرد 
توجه به شروع به کار و یا در انتصاب 

گیرد. ها باید مد نظر قرار 
ه  یند نما للهی  ا عبد حسین  محمد
گزینش توانیر در شرکت برق  هسته 
کــارکــنــان شرکت  ــزد نیز  منطقه  ای ی
بــرق منطقه  ای یــزد را بــا ارزش تــریــن 
سرمایه و شریک راهبردی این شرکت 
کارکنان  کــه موفقیت ایــن  دانــســت 
باعث موفقیت و سربلندی شرکت برق 

منطقه  ای یزد نیز خواهد بود.
گزینش در یک سازمان بر  وی انجام 
اساس معیار های مورد نیاز آن سازمان 
را عاملی بر افزایش کارآمدی کارکنان و 

بهبود عملکرد آن مجموعه دانست.
ایـــن مــقــام مــســئــول در شــرکــت بــرق 
ــرد: در  ک منطقه  ای یــزد خاطرنشان 
کارکنان  حــال حاضر بــرای مجموعه 
شاغل در شرکت برق منطقه  ای یزد، 
شامل نیروهای استخدامی، حجمی، 
قرارداد مستقیم و شرکتی و نیرو های 
امریه مراحل تشکیل پرونده، تحقیق 
و مصاحبه و برخی استعالم ها انجام 
و جهت اخذ نتیجه نهایی به هسته 

گزینش توانیر اعالم می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای 
کمیته امداد امام  یزد با مدیرکل 
خمینی استان یزد دیدار و گفتگو 

کرد.
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت  بــه 
بــرق منطقــه  ای یــزد، ابوالفضــل 
ضمــن  ر  دیــدا یــن  ا در  اســدی 
اســتقبال از پیشــنهاد زمینه هــای 
ق  بــر صنعــت  بیــن  ی  ر همــکا
خمینــی  مــام  ا امــداد  کمیتــه  و 
اســتان یــزد، بــه بیــان دیدگاه هــای 
خــود در راســتای توانمنــد ســازی 
شــش  پو تحــت  ی  ه هــا د ا نو خا
کمیتــه پرداختــه و خواســتار  ایــن 
کمیتــه امــداد امــام  همــکاری موثــر 
ح مدیریــت  خمینــی در اجــرای طــر
مصــرف خانــه بــه خانــه در میــان 
مددجویــان شــد تــا بــا ایــن اقــدام، 
ــه ایــن  کمــک ب ــر آمــوزش و  عــالوه ب
خانواده هــا، بــه توانمنــدی آن هــا 

افــزوده شــود.
کمیتــه  محمــد شــجاعان مدیــرکل 
امــداد امــام خمینــی اســتان یــزد 
ــن  ــت ضم ــن نشس ــه ای ــز در ادام نی
مــدد  شــرایط  و  وضعیــت  بیــان 
بــه تشــریح  نهــاد،  ایــن  جویــان 
راه هــای تعامــل و همــکاری بیــن 
ح »هــر  دو دســتگاه پرداختــه و طــر
کارمنــد حامــی یــک یتیــم« را یکــی 
از زمینه هــای همــکاری صنعــت 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی  بــرق و 

کــرد. اســتان یــزد عنــوان 

تعامل سازنده
شرکت برق منطقه ای 

کمیته امداد یزد و 
امام خمینی
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ــت بــرق  ــرک جــشــن تــکــلــیــف فـــرزنـــدان هــمــکــار ش
منطقه  ای یزد با حضور مدیرعامل و خانواده های 

فرزندان مکلف همکار برگزار شد.
ــط عمومی شرکت بــرق منطقه  ای  ــزارش رواب گ به 
یــزد، ابوالفضل اســدی مدیرعامل این شرکت در 
ابــتــدای ایــن مــراســم ضمن تبریک مکلف شدن 
فرزندان همکار، رسیدن به سن تکلیف را عالوه 
بــر نماز خــوانــدن و انــجــام واجــبــات، باعث ایجاد 
مسئولیت های اجتماعی مختلف از جمله صداقت 
کــردار و دارا بــودن فضیلت های اخالقی  در رفتار، 

دانست.

وی پیشرفت انسان در تمامی ابعاد و شئونات زندگی 
کید قرار داد و  به صورت متعادل و متوازن را مورد تا
افزود: رشد ابعاد اخالقی، توازن در رشد ابعاد معنوی 
و مادی، سالمت جسمی، سالمت روحی، ارتباط 
موثر با خانواده و جامعه از جمله مواردی هستند که 

بیش از پیش از انسان بالغ انتظار می رود.
ــدی استفاده از تجربیات شکست و پیروزی  اس
ــای دانستن  گذشتگان و دیــگــران را یکی از راه هـ
فلسفه زندگی و مباحث مختلف سالمت جسم و 
کسی  جان دانست و افزود: بنده مسلمان خدا آن 
که عالوه بر ظاهر، به باطن و فلسفه دین نیز  است 

کند و صرفا عبادت را از روی عادت و تقلید  توجه 
انجام ندهد.

گر بخواهیم جامعه  ای را آباد کنیم  وی تصریح کرد: ا
باید در نخستین مرحله خودمان را از لحاظ مادی 
و معنوی اصالح کرده و به مرور در خانواده و محیط 

گذار باشیم. جامعه نیز تاثیر 
مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد محیط مدرسه 
که افــراد مکلف می توانند در  را محیطی دانست 
کرد: این عزیزان  آن تاثیر گذار باشند و خاطرنشان 
ــی، ورزشـــی،  می توانند در مسائل مختلف درسـ
پژوهشی، دینی و اخالقی تاثیرگذار بوده و با بیان 
صحیح افکار و فلسفه دین و نماز به عنوان الگو در 
گیرند و باعث ترغیب آن ها  بین دوستان خود قرار 

نیز شوند.
وی همچنین شرایط کنونی جامعه را شرایطی خاص 
کرد و قدردانی از زحمات و تالش های پدر و  عنوان 
کید قرار داد. مادر در شرایط پیچیده کنونی را مورد تا

گفتنی است در حاشیه این مراسم ۳۳ فرزند همکار 
دختر و پسر در کارگاه های آموزشی اصول و اعتقادات  
دینی حضور یافتند و در پایان نیز به فرزندان مکلف 

همکاران شرکت بسته های سن تکلیف اهدا شد.

برگزاری جشن تکلیف فرزندان همکار شرکت برق منطقه ای یزد

مشارکت کارکنان شرکت برق منطقه  ای یزد در طرح اهدای خون

ح اهدای  کارکنان شرکت برق منطقه  ای یزد در طر
خون، حضور و مشارکت فعال داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد، 
ح اجرای  علی خدامراد منگری مسئول برگزاری طر
ح خاطرنشان  خــون در شرکت در تشریح ایــن طــر
کـــرد: پــس از اطـــالع رســانــی و دعـــوت از همکاران 
ح اهدای خون، برنامه  شرکت برای مشارکت در طر
ریزی ها و هماهنگی های الزم انجام شده و تعدادی 
از همکاران شرکت برق منطقه  ای یزد به صورت 
ح شرکت  داوطلبانه به مدت سه روز کاری در این طر
کردند و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به اهداء 

خون در مرکز انتقال خون پرداختند.
گفتنی است، فراهم کردن زمینه صدور کارت اهدای 
گروه  خون برای همکاران واجد شرایط از اقدامات 
جهادی شهید حسن علی عباسی پایگاه بسیج 
اداری شهید سامعی شرکت برق منطقه  ای یزد در 

این راستا بوده است.

دیدار مدیران برق منطقه ای 
یزد با خانواده شهید شرکت 

ــاون هــمــاهــنــگــی،  ــعـ مـ
مـــــــعـــــــاون مــــــالــــــی و 
پــشــتــیــبــانــی و مــشــاور 
ــور بـــانـــوان شــرکــت  ــ امـ
برق منطقه ای یزد در 
آستانه چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایــران، ضمن 
حـــضـــور در روســـتـــای 
بــهــادران، بــا خــانــواده 

شهید واالمقام حسن 
ــدار  ــ عــلــی عــبــاســی، دی

کردند.
شـــــــهـــــــیـــــــد حــــســــن 
کارکنان  علی عباسی از 
شاغل در صنعت برق 
که سال ۶۵  استان یزد 
در عملیات کربالی ۵ در 
شلمچه به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.
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نشست صمیمانه مدیرعامل و اعضای دفتر حقوقی برق 
منطقه ای یزد به مناسبت روز وکیل مدافع

برگزاری همایش مجازی مهندس تراز انقالب اسالمی در 
شرکت برق منطقه ای یزد

به مناسبت روز وکیل مدافع، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یزد با اعضای دفتر حقوقی و رسیدگی به 

شکایات این شرکت دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، در 
این نشست مدیرعامل شرکت ضمن گرامیداشت روز 
وکیل، این مناسبت را به تمامی مدافعان حق تبریک 

کید قرار داد. گفت و اجرای حق و عدالت را مورد تا
وی با اشــاره به افزایش میزان سرقت و تجاوز به 
گفت:  حــریــم خــطــوط بــرق رســانــی در ســال جــاری 
باید نسبت به این موضوع به بهترین نحو ممکن 
که رسالت شرکت برق منطقه ای  رسیدگی شود چرا 
یزد، نگهداری حفظ امنیت شبکه برای تامین برق 

مردم و صنایع است.
وی همچنین با بیان اینکه صنعت برق نیز به تبع 
گاهی و  مشترکین خود نیاز به ورود به بورس دارد، آ
کید قرار  تسلط بر قوانین و ضوابط بورس را مورد تا
داد و افزود: در رابطه با پرداخت بدهی های معوقه در 
که بدون تضییع  حوزه قضایی سعی ما بر این است 

حق مردم و با رعایت انصاف و عدالت این بدهی ها 
کنیم. را پرداخت 

اســدی همچنین ضمن قــدردانــی از تعامل دفتر 
حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت با دادگستری 
و دادستانی استان و ادارات منابع طبیعی، جهاد 
کشاورزی، شهرداری، استانداری و نیروی انتظامی 
کرد: الزم است چالش های پیش روی  خاطرنشان 
شرکت با تعامل دو سویه و به موقع با این دستگاه 

ها مرتفع شوند.
کرد: الزم است فرهنگ  وی در پایان خاطرنشان 
کــاری در سازمان  و رفتار همت، تــالش و وجــدان 
نهادینه شود تا ضمن افزایش راندمان، موجب باال 

گردد. کاری افراد نیز  بردن رضایت 
ع، مدیر دفتر حقوقی شرکت نیز در این  حمید زار
گزارش یک ساله دفتر حقوقی  نشست ضمن ارائه 
و رسیدگی به شکایات شرکت، تعداد پرونده های 
جاری قضایی و برخی از چالش های این دفتر را 

کرد. ح  مطر

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت  سامعی  شهید  اداری 
برق منطقه ای یزد از برگزاری 
هــمــایــش مـــجـــازی مــهــنــدس 
ــراز انــقــالب اســالمــی بــا هدف  تـ
بررسی ابعاد شخصیتی شهید 
تــهــرانــی مــقــدم در ایـــن شرکت 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای یــزد، سیدرضا 
حسینی ضمن اعالم خبر فوق 
ــاس هماهنگی  ــ افـــــزود: بــر اس
پایگاه مقاومت بسیج اداری 
ــی و واحـــــد  ــ ــع ــ ــام ــ شـــهـــیـــد س
انفورماتیک شرکت برق منطقه 
کــارگــاه مهندس تــراز  ای یـــزد، 

انقالب اسالمی با بررسی ابعاد 
شخصیتی شهید تهرانی  مقدم 
به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار 

شد.

گودرزی  گفتنی است، غالمرضا 
مــعــاون  و  عــضــو هیئت علمی 
آموزشی دانشگاه امــام صادق 

از سخنرانان این همایش بود.

جلسه هفتگی تفسیر قرآن نماینده ولی فقیه 
در استان یزد به میزبانی شرکت برق منطقه  ای 
یزد و با حضور مدیران ادارات و دستگاه های 

استان برگزار شد.
گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای  به 
یزد، آیت اهلل محمدرضا ناصری در این نشست که 
در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برگزار شد؛ با اشاره به نامه امام علی)ع( به 
مالک اشتر، مسائل مربوط به احتکار و محتکرین 

ح داد. را شر
آیــت اهلل نــاصــری در سخنان خــود توصیه های 
حضرت عــلــی)ع( به مالک اشتر در مــورد نحوه 
بــرخــورد بــا صنعتگران، تجار و صاحبان فــن را 
توضیح داد و مدارا و حسن برخورد با صنعتگران، 
تجار و صاحبان فن، داشتن حسن نظر و نیت خیر 
و نظارت بر فعالیت های این افراد را از توصیه های 

کرد. حضرت به مالک اشتر عنوان 
کــشــور و  وی ضــمــن مــذمــت خـــروج ســرمــایــه از 
ــزود:  کــشــور هــای خــارجــی افـ ســرمــایــه گــذاری در 
می بایست در کشور خودمان سرمایه گذاری کرده 
گرفتاری  کسب می کنیم در زمان  که  و از درامدی 

و سختی ها، یاری گر مردمان خودمان باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان یزد همچنین احتکار 
و گران فروشی را از نظر حضرت علی )ع( عیبی بزرگ 
کرد و مقابله با احتکاراز سوی دولتمردان  عنوان 

را امری ضروری دانست.
وی همچنین با اشاره به روایــات امیرالمومنین 
گناهان  )ع(، احتکار را عملی حــرام و از جمله 

کبیره برشمرد.
گفتنی است جلسات تفسیر قرآن نماینده ولی 
فقیه در استان یزد به صورت هفتگی و با حضور 
ــد ادارات و نــهــاد هــای اســتــان در  ــران ارشـ ــدی م
نخستین روز هر هفته و به میزبانی یکی از ادارات 

استان برگزار می شود.

برگزاری جلسه تفسیر قرآن 
نماینده ولی فقیه در استان یزد  

به میزبانی برق منطقه ای یزد
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برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در برق منطقه ای یزد به صورت مجازی

مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انــقــالب، به صــورت ارتــبــاط تصویری و با حضور 
کارکنان شرکت برق منطقه  ای یزد و خانواده های 

آن ها برگزار شد.
گـــزارش روابـــط عمومی شرکت بــرق منطقه  ای  بــه 
یــزد، در ایــن مراسم ابوالفضل اســدی مدیرعامل 
گــرامــیــداشــت چهل و دومین  ایــن شــرکــت، ضمن 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س(، افزود: متاسفانه به دلیل 
همه گیری بیماری کرونا امکان برگزاری جشن سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی به صورت حضوری میسر 
نبود اما برای حفظ تعامل و ارتباط با خانواده های 
کارکنان شرکت برق منطقه  ای یزد، این مناسبت به 

گرفته شد. صورت مجازی جشن 
وی بــا اشـــاره بــه پــیــروزی انــقــالب اســالمــی در سال 
۱۳۵۷ با رهبری و هدایت امــام خمینی )ره( و از 

خودگذشتگی و جان فشانی همه جانبه مــردم با 
کردن دست بیگانگان  کوتاه  هدف احیاء ارزش ها و 
کــشــور و مـــردم؛ اســتــقــالل و خودکفایی  از منافع 
در حــوزه هــای مختلف از جمله صنعت بــرق را از 

دستاورد های انقالب اسالمی ایران دانست.
مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای یزد سرمایه  انسانی 
توانمند، ماهر، با انگیزه و متعهد را الزمه برتری و 
موفقیت یک جامعه دانست و افزود: بستر ایجاد این 
روحیه، انگیزه و توانمندی در یک جامعه، خانواده 
و مادران هستند و رشد و تعالی متوازن فرزندان در 
زمینه های سالمت روحی و جسمی، فضیلت های 
اخالقی از جمله صداقت، درستکاری، همدلی و 
کی و سایر ارزش ها و همچنین تحصیل  هم نوایی، پا
گیری ارتباط مؤثر نیازمند تالش و  دانش و هنر و فرا

برنامه ریزی مادران است.
وی همکاران شرکت بــرق منطقه  ای یــزد را مانند 

اعضای یک جامعه توصیف کرد که پویایی، نشاط، 
روحــیــه مثبت و پیشروی اعــضــای ایــن جامعه با 
ــار و  ک حمایت خــانــواده هــا و رعــایــت تــعــادل مــیــان 
خانواده ارتباط مستقیم دارد، و تصریح کرد: پویایی 
یک سازمان تنها با مشارکت مدیران ارشد آن سازمان 
میسر نبوده و در صورتی که مشارکت یکایک همکاران 
در حوزه های مختلف فنی و غیر فنی وجود نداشته 
باشد، پیشروی و پویایی آن سازمان در سطح ملی 

ممکن نخواهد بود.
ــی از تالش  ــدردان دکــتــر اســـدی همچنین ضمن ق
شبانه روزی همکاران خود به ویژه همکاران نوبت کار 
کرونا و تعطیالت عید نوروز،  در زمان شیوع بیماری 
کارکنان و  ارائــه پیشنهاد های جدید و نو توسط 
خــانــواده هــای آن هــا را الزمــه بهبود ارائــه خدمات 
کرد:  شرکت بــرق منطقه  ای یــزد دانست و عنوان 
امیدواریم با بهره گیری از پیشنهاد ها، انتقادات 
ــا در  و ایـــده هـــای هــمــکــاران و خــانــواده هــای آن هـ
ــرژی، بتوانیم  حوزه های مختلف فنی، اداری و ان

خدمت بهتری به جامعه ارائه دهیم.
گفتنـی اسـت تقدیـر از دانش آمـوزان و دانشـجویان 
برتـر شـرکت و اجـرای برنامه هـای طنـز و سـرگرمی از 
کـه  دیگـر برنامه هـای اجـرا شـده در ایـن مراسـم بـود 
گرام و  بـه صـورت زنـده در فضـای مجـازی اینسـتا

آپـارات برگـزار شـد.
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 برگزاری نشست صمیمانه مدیرعامل 
و بانوان برق منطقه  ای یزد به مناسبت روز زن

مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای 
یــزد بــه مناسبت ســالــروز والدت 
حــضــرت زهـــرا )س( و روز زن، با 
بانوان همکار ایــن شرکت دیــدار 

کرد.
گــزارش روابــط عمومی شرکت  به 
ــرق منطقه  ای یـــزد، ابوالفضل  ب
ــن نــشــســت ضمن  ــدی در ایـ ــ اس
تبریک این روز، محور های هشت 
گانه عملکرد خود از ابتدا تا کنون را 
کید قرار داده و از دو محور  مورد تا
جامعه و سرمایه انسانی به عنوان 

کرد. گذار یاد  محور های تاثیر 
ــاره بــه اقـــدامـــات موثر  ــا اشــ وی ب
انجام شده در حوزه های تولید، 

انــتــقــال و تــوزیــع بــرق در سراسر 
کرد: متاسفانه  کشور خاطرنشان 
که شامل  به حوزه مصرف انرژی 
قیمت ها، مدیریت بار و فرهنگ 
سازی می باشد و  در حوزه محور 
ــیــاز به  جــامــعــه قـــرار مــی گــیــرد و ن
ــد  هــمــکــاری خــانــواده هــا نیز دارن

کمتر توجه شده است.
ــدی ادامـــــه داد: در بخش  ــ اسـ
سرمایه انسانی مباحثی نظیر ارتقا 
ــواده، روانشناسی،  شغلی، خــان
توانمند ســازی و مهارت افزایی 
گرفته و نقش خــانــواده در  قـــرار 
این محور غیر قابل چشم پوشی 
است چرا که همکار پویا و با انگیزه 

گر  نیازمند خانواده پویا بــوده و ا
در خانواده  ای دغدغه ای وجود 
ــاشــد، ایـــن مــوضــوع در  داشــتــه ب
کــار همکاران نیز اثرگذار  محیط 

خواهند بود.
کید بر نقش بانوان  وی ضمن تا
تربیت نسل مفید و  شــرکــت در 
شکل گیری خانواده پویا، مشارکت 
فعال در ارائه پیشنهاد ها، اصالح 
فرایند ها، مدیریت دانش و سایر 

مباحث شرکت را خواستار شد.
در ادامــه نیز ضمن پاسخگویی 
ــواالت همکاران  معاونین بــه سـ

حاضر در نشست.

  معـرفـی كتـاب

با اقتدار برخاستن
نویسنده:�برنه�براون���

���ناشر:�ملیکان���

تجدیدچاپ:����4

تاریخ:����1397-1400

ــا اقــتــدار بــرخــاســتــن، به  کــتــاب ب
که  تکنیک هایی اشـــاره می کند 
از طریق آن می توانید شکست 
ــاز بپذیرید. برنی  را بــا آغــوشــی ب
کتاب با اقتدار  بــراون نویسنده 
کتاب  برخاستن، از خوانندگان 
کردن  که به جای فرار  می خواهد 
از شکست، آن را بپذیرند و خود را 
برای آغازی دوباره و قدرتمندتر از 

کنند. گذشته آماده 
کــتــاب خــواهــیــد خــوانــد  در ایـــن 
کــه از  کــه چگونه داســتــان هــایــی 
اتفاقات پیرامون و همچنین رفتار 
انسان های اطــراف  در ذهن تان 
خلق می کنید، می تواند مفهوم 
ــان  ــرای ت ــی را ب ــ شکست و آزردگـ

کند. سخت و طاقت فرسا 
ــا اقــتــدار بــرخــاســتــن، به  کــتــاب ب
که شکست  شما یادآوری می کند 
که  طــبــیــعــی تــر از چــیــزی اســــت 
ــا روش  تــصــورش را مــی کــنــیــد امـ
رویارویی هرکدام از ما نسبت به 
آن متفاوت است. درواقع تفاوت 
که  کنش دربرابر شکست است  وا
انسان های موفق را از افراد عادی 
کتاب  متمایز مــی کــنــد. در ایــن 
خــوانــدنــی شما بــا تکنیک های 
ــرای پذیرفتن  کــاربــردی ب بسیار 
شکست و شــروع جسورانه آشنا 
خواهید شد که دیدگاه تان را تغییر 

خواهد داد.

بازنشستگان شرکت : 

درگذشـــت همکــــــاران بازنشسته 

را تسلیت عرض نموده و از خداوند 

و  ن  ا غفر شته  گذ ر د ی  ا بر ل  متعا

رحمت الهی و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد

محمدحسین بیگی
تاریخ استخدام :
1360/4/30 

تاریخ بازنشستگی :
1390/8/1 

محمود بوشهری زاده
تاریخ استخدام :

1300/1/1 
تاریخ بازنشستگی :
1371/12/24 

تاریخ وفات :
1399/11/12

تاریخ وفات :
1400/1/19



19
نشریه داخلی شرکت برق منطقه ای یزد / سال دهم /  شماره 66 / بهمن، اسفند  1399، فروردین 1400

گرامی همکاران 
کهدوئی، سیدرضا بیدکی،  ع زردینی، محمد افخمی عقدا، عباس   آقایان داوود زار

ک زبان،حمیدرضا فالحتی، احسان عظیمی زاده سیدحسین موسوی، مجتبی پا

تقدیر استاندار از مدیرعامل 
برق منطقه ای یزد در زمینه 

پدافند غیر عامل

تقدیر سازمان حفاظت محیط 
کشور از مدیرعامل برق  زیست 

منطقه ای یزد

تقدیر سرپرست امور فرهنگی و 
دینی وزارت نیرو از مدیرعامل 

برق منطقه  ای یزد
محمد علی طالبی استاندار یزد با اهدا لوحی از 
تالش های ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یزد، در زمینه فرهنگ سازی مفاهیم 
کاهش آسیب پذیری  که موجب  پدافند غیر عامل 
کــز ثقل و  ــقــاء و پــایــداری مــرا زیــر ســاخــت هــا، ارت
همچنین کسب رتبه برتر کشوری در سال ۹۹ شد، 

کرد. قدردانی 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
از مدیرعامل شرکت برق  کشور  محیط زیست 

کرد. منطقه ای یزد قدردانی 
ــه پـــاس تـــالش و مساعدت  مــســعــود تجریشی ب
ابوالفضل اسدی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
یزد و مجموعه کارکنان در راه اندازی و بهره برداری 
از مجهزترین مرکز پایش زیست محیطی استان، با 
اهدای لوح تقدیر، از این مقام مسئول در صنعت 

کرد. برق استان یزد قدردانی 

گــزارش روابــط عمومی شرکت برق منطقه  ای  به 
یزد، حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و دینی 
وزارت نیرو از ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت 
برق منطقه  ای یزد برای کسب رتبه برتر در ارزیابی 

کرد.  امور فرهنگی و دینی این وزارت خانه تقدیر 
این ارزیابی  از برنامه های فرهنگی و اقامه نماز سال 
کشور  ۹۸ شرکت های زیرمجموعه در وزارت نیرو 

انجام شده است.

ابالغ سه حکم بازنشستگی 
در شرکت برق منطقه ای یزد

مدیرعامل شرکت بــرق منطقه  ای یــزد ســه حکم 
بازنشستگی همکاران این شرکت را ابالغ کرد.

گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد،  به 
گانه بازنشستگی  ابوالفضل اسدی طی احکامی جدا
احمد مقیمی فیروز آباد در شغل سر نگهبان، مصطفی 
لطفی پور در شغل نگهبان و احمد اسدی در شغل 

کرد. راننده را ابالغ 
گفتنی است این افراد از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۹ به 

افتخار بازنشستگی نائل شده اند.

انتصاب رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق یزد

طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل 
دفتر راهبری نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت 
نیرو، ابوالفضل اســدی مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یــزد بــه مــدت چــهــار ســال بــه عنوان 
رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق یزد 

منصوب شد. 
گفتنی است، این شورا باالترین نهاد هماهنگی، 
برنامه ریزی و نظارت بر پایایی شبکه برق در آن 

منطقه می باشد.
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صاحب امتیاز: شرکت برق منطقه ای یزد
مدیر مسئول: محمدحسین عبـداللهی

سردبیر: سیدمحمدصادق سهروردی
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: 38259255

تلفن: 035-38251751-5
شماره پیامک دفتر روابط عمومی: 50001319002517

صفحه آرایی: محمدمهدی میـرزابابایی

کارگروه در  ابالغ 4 حکم جدید 
شرکت برق منطقه ای یزد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
یزد 5 حکم جدید کمیته و کارگروه 

را در این شرکت ابالغ کرد.
ــط عمومی شرکت  ــزارش روابـ گـ بــه 
ــزد، ابــوالــفــضــل  ــ ــرق مــنــطــقــه  ای ی بـ
گانه احمد  اسدی طی احکامی جدا
خضرآبادی را به عنوان عضو و رئیس 
کمیته حسابرسی داخلی در شرکت و 
سید مصطفی حسینی را به عنوان 

کرد. کمیته منصوب  عضو این 
وی همچنین مصطفی معصومی 
و عــلــی اصــغــر مـــدرس را بــه عــنــوان 
کارگروه بهره وری در شرکت  اعضای 

کرد. منصوب 

دو ابالغ جدید برق منطقه ای 
یزد در بهمن ماه 99

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
یزد دو حکم جدید در این شرکت 

را ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای یــزد، ابوالفضل اسدی 
گانه سیدمهدی  طی احکامی جدا
جعفری را به مدت ۴ ماه به عنوان 
ح ها  سرپرست دفتر مهندسی طر

و حمیدرضا ســـرداری را به عنوان 
کمیته سرمایه انسانی  عضو و دبیر 

کرد. در شرکت منصوب 

ابالغ های جدید شرکت برق 
منطقه ای یزد

۷ حــکــم جــدیــد در شــرکــت بــرق 
منطقه  ای یزد ابالغ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه  ای یــزد، ابوالفضل اسدی 
مدیرعامل این شرکت طی احکامی 
گانه، حمیدرضا سرداری را به  جدا
کمیته طبقه بندی و  عنوان عضو 
ــارگــری، سید  ک ارزشــیــابــی مشاغل 
محمود حیدری را به عنوان عضو 
کارگروه تخصصی ارزیابی کیفیت آمار 
و احسان عظیمی زاده و ابوالفضل 
کمیته  انتظاری را به عنوان اعضای 
تاخیر و تعدیل معاونت بهره برداری 

کرد. منصوب 
همچنین ابوالفضل شرافت معاون 
منابع انسانی این شرکت نیز گردش 
شغلی محمدرضا امیریان را در محل 
ــور انتقال نــیــروی معاونت بهره  ام
ع را در واحد  ــرداری، ابراهیم زار بـ
ح ساختمان و سید علی  مجری طر
امام را در محل دفتر حراست و امور 

کرد. محرمانه ابالغ 

تمدید و ابالغ احکام اعضای 
هیئت مدیره برق منطقه ای 

یزد

رئـــیـــس مــجــمــع عــمــومــی شــرکــت 
ــر، احـــکـــام اعـــضـــای هیئت  ــی ــوان ت
مدیره شرکت برق منطقه ای یزد را 

به مدت دو سال تمدید کرد.
ــط عمومی شرکت  ــزارش روابـ گـ بــه 
برق منطقه ای یــزد، محمدحسن 

مـــتـــولـــی زاده طـــی حــکــمــی ضمن 
قدردانی از مراتب تعهد، شایستگی 
و تجربیات ارزنده ابوالفضل اسدی، 
تمدید حکم وی را به مدت دو سال 
به عنوان عضو اصلی، رئیس هیئت 
مــدیــره و مــدیــرعــامــل شــرکــت بــرق 

کرد. منطقه ای یزد ابالغ 
وی تمدید احکام احمد خضرآبادی 
به  یــخــدان  معصومی  مصطفی  و 
مدت دو سال به عنوان عضو اصلی 

هیئت مدیره را نیز ابالغ نمود.
به  ع  زار حــمــیــد  حــکــم  همچنین 
عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
شرکت برق منطقه ای یزد به مدت 

دو سال صادر شد.

ابالغ های جدید شرکت برق 
منطقه  ای یزد

مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای 
یزد 9 حکم انتصاب جدید در این 

شرکت را ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه  ای یــزد، ابوالفضل اسدی 
گانه محمد مهدی  طی احکامی جدا
زینیا را به پست رئیس اداره تدارکات 
و قرارداد های خط و مجتبی حاج 
حسینی را بــه پست رئــیــس اداره 
تدارکات و قــرارداد هــای پست این 

کرد. شرکت منصوب 
کردستانی را  وی همچنین احمد 
بــه عــنــوان عضو و رئــیــس، حسین 
زارعـــی را بــه عــنــوان عضو و دبــیــر و 
مجتبی هاشمی، ابراهیم اولیا، علی 
شیبانی، مجید دهقان و فاطمه 
ع را به عنوان دیگر اعضای کارگروه  زار
بهینه سازی مصرف خانه به خانه 

برگزید.

ابالغ های جدید در شرکت 
برق منطقه  ای یزد

مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای 
یــزد، احکام جدید این شرکت را 

ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق 
منطقه  ای یــزد، ابوالفضل اسدی 
کمیته انتخاب  با توجه به تصمیم 
و انــتــصــاب مــدیــران شــرکــت، سید 
عباس حسینی را به عنوان مدیر امور 
دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برق 

کرد. منطقه  ای یزد منصوب 
گانه  وی همچنین طی احکامی جدا
کردستانی را به عنوان عضو و  احمد 
رئیس و سید محمد حسین غیاثی 
کــارگــروه  را بــه عــنــوان عضو و دبــیــر 
ــار در  کیفیت آم تخصصی ارزیــابــی 

کرد. شرکت انتخاب 
ــادر خــانــی، محمد  ــن، ن ــالوه بــر ای ع
حسین اعرابی، مهدی برزگر، نرگس 
یکدانه، فهیمه خبیری و محمود 
دهقان نیز از دیگر اعضای منصوب 
کارگروه تخصصی ارزیابی  شده در 

کیفیت آمار در شرکت هستند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه  ای 
یزد حسن صالحی وزیری، سعیده 
دهقان، امیرحسین جاللی و محمد 
حــســیــن مــحــمــودی را بـــه عــنــوان 
اعضای کمیته مستند سازی اموال 
و دارائــی هــای این شرکت منصوب 

کرد.
ابــوالــفــضــل شــرافــت مــعــاون منابع 
گــردش  انــســانــی شــرکــت نــیــز حــکــم 
شغلی محمد یعقوبی را به عنوان 
ــر تعمیرات  ــروه نــظــارت ب گـ رئــیــس 
پست در دفتر فنی انتقال این شرکت 

کرد. ابالغ 


