
 كارنامه آماري شركت پيشگفتار

سالي ديگر از عمر يزد،  اي منطقهشركت برق  پرتالشمجموعه كاركنان  تا داد توفيق كه يييكتا خداوندانتها  بي سپاس و حمد
 .دين خود را به جامعه اسالمي ادا نمايند خود را در راستاي خدمت به مردم بزرگوار استان صرف كنند و

پايدار جوامع امروزي نقشي اساسي و  ي گي بشر و توسعهابعاد زند در عمدهتريكي مطلوب و مطمئن شك تأمين انرژي الك بي 
رو  پيش ،نظام ي ساله 20انداز  نيز كه مسير پيشرفت و آباداني را با نگاه به چشم اسالمي ايران ندارد و كشور عزيزما كننده نييتع

 .دارد، از اين قاعده مستثني نيست

گذاري متناسب با رشد تقاضا مشخص  دقيق و سرمايه ريزي  ، لزوم برنامهصنعت در استان يزد روزافزون رشدبا نگاهي به  
و  تعادل برقرار كندعرضه و تقاضاي انرژي  بينشتاب بيشتري با تواند  مناسب مي  كه در اين راستا تخصيص اعتبارات شود يم

  .دبه نحو مناسب پشتيباني نماي يدار و مطمئنبرق پا نيتأمدر را ي يزد ا منطقهشركت برق  مأموريت مهم

عزم ملي و مديريت  اقتصاد و فرهنگ با«انقالب به نام سال  ي رهبر فرزانه ي كه با رهنمودهاي دورانديشانه 1393در سال 
 باوجود و چراغ راه مسئوالن و دولت قرار گرفت تا با درك بهتر شرايط اقتصادي و سياسي به عنوان شد؛ي گذار نام» جهادي

اين روشنگري در راستاي تحقق  باشد و كاركنان صنعت برق استانالگوي  ،پيشرفت و توسعه هكار اصليرا عنوان بهتنگناها، 
و سطح كيفي  بيشتر به انجام رسانند قوت بامطمئن و پايدار، رسالت خود را  يبرق نيبا تأم تاعزم و همت خود را بر آن داشتند 

 .بخشندارتقا شأن نظام جمهوري اسالمي ايران خدمات خود را متناسب با  

پذيري  كسب رتبه برتر كشوري در رويت، اي سراسر كشور هاي برق منطقه ي اول رشد در بين شركت كسب رتبه
ايجاد مركز پژوهش مطالعات كاربردي انرژي به منظور  دانشگاه يزد با همكاري، توزيع هاي انتقال و فوق پست

ي مجموعه همكاران  هاي مستمر و خالصانه ول استاني توسط دفتر حراست، گواه خوبي بر تالشي ا و كسب رتبهخورشيدي 
  .اين شركت به ميهن عزيز ايران اسالمي و مردم اليق اين سرزمين است

 ي از پستبردار هرهب: توان را مي  93اي يزد در سال  هاي اثرگذار و شاخص شركت برق منطقه همچنين برخي ازجمله فعاليت
كيلوولت اتصاالت  400برداري از خطوط  نژاد، بهره كيلوولت تغذيه شهيدان پاك 63خط و  ت شهيدان پاكنژادول كيلو 20به  63

و  نظارت بر احداث كيلوولت براي مولدهاي مقياس كوچك و20فيدر  7ي  ، توسعه)نيروگاه تابان(  B.O.Oنيروگاه
  .نام برد، بخش خصوصيتوسط مگاواتي  7/6مولد مقياس كوچك يك برداري از  بهره

 صباغ زادگانمحمدحسن 
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