
 معاونت منابع انساني  خالصه عملكرد -د
    *کمیته کام های برنامه استراتژیک و پایش منظم آنها از طریق  ها و پروژه بازنگری در سنجه 

    *های مربوطه طراحی نظام مدیریت دانش در شرکت و پیگیری به منظور اجرای آیین نامه 

    * اجرای پروژه اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی شرکت با استفاده از روش خاص سازمان های

 پروژه محور 

    *مطالعه و طراحی مدل اجرایی مدیریت اخالق در شرکت 

  *و  96تاا   31طبیق کلیه بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری از ساال  صدور احکام ت

 پرداخت به آنها

 *یش از موعد کارکناان  پیگیری و حل وفصل مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بابت بازنشستگی پ

 میلیون تومان 444با همکاری امور مالی به میزان بالغ بر ( غرامت دستمزد)کوتاه مدت و تعهدات 

 * برگزاری جشن دانش آموزی و تجلیل از بازنشستگان شرکت 

  *ثبت بخشنامه های جدید در بانک اطالعات مربوطه و به روزرسانی آرشیو بخشنامه ها 

  *اصالح وبازنگری ساختارتفضیلی شرکت مطابق بانیاز واحدها 

  *امکان سنجی و مطالعات اولیه جهت پیاده سازی ساختار ماتریسی 

  *کلیاادی دارای جانشااین باارای تمااامی حااوزه هااای سااازمانی درراسااتای طاارح  تعیااین پسااتهای

 توانمندسازی پرسنل

  * نفر  143اخذ مجوز استخدام از وزارت نیرو و برگزاری آزمون استخدامی برای 

  * انجام مقدمات معادل سازی دوره های آموزشی بمنظور بررسی مشموالن گواهینامه های نوع دوم

  (مدرك تحصیلی باالتر)

 

 معاونت مالي وپشتيباني -ه
 مالي وذیحسابي امور

و پرسنل شركت  حکم45751ثبت وپرداخت حقوق و مزایاي معوقه همکاران بالغ بر  -

 پرسنل انجام كار مشخص و بازنشسته

 –كرد و پرداخت  اعتبارات جاري در بخش عمومی و اداري و تولید تأمین اعتبار و هزینه -

 آوري اطالعات و سایر نف –مدیریت مصرف كمیته تحقیقات 

كمیته تحقیقات  –اي در بخش عمومی و اداري كرد اعتبارات سرمایهتأمین اعتبار و هزینه

 میلیون ریال1554مستند سازي  –

پروژه اساسی  5پیاده سازی و اجرای سیستم حسابداری اوراق مشارکت و پرداخت صورت وضعیت  -

 شرکت از این محل  

 اران و تامین کنندگان در سریع ترین زمان ممکن پرداخت صورت وضعیت پیمانک -



 

  امور تدارکات و قراردادها

ابرکوه با رعایت کلیه قوانین و مقررات موجود، ظرف مدت کمتار   194پست  HVخرید تجهیزات ( 1

از یااک ماااه، کااه ایاان ساارعت عماال منجاار بااه کاااهش هزینااه خریااد تجهیاازات مااذکور بااه میاازان 

 . تتومان شده اس 1.144.444.444

برنامه عملیاتی بهباود در راساتای رساالت و اهاداف اماور تادارکات و        15تعریف و اجرایی نمودن ( 1

قراردادها به منظور پرهیز از دوگانگی و چندگانگی، ایجاد وحادت رویاه در شارکت و فاراهم نماودن      

 دموجبات و امکان اعمال کنترل صحیح و منطقی بر خریدها طبق کلیه قوانین و مقررات موجو

میلیاارد توماان کاه بادین     11کنندگان شرکت جمعا به مبلاغ   فقره قرارداد با تامین 93عقد تعداد ( 9

میلیون توماان   94روز کاری یک قرارداد و به ازای هر روز کاری مبلغ  9/1ترتیب این امور به ازای هر 

 (روز کاری 154معادل  31سال . )قرارداد منعقد نموده است

شركت برق منطقه اي یزد با تشخیص و اجرا مدیریت زمان ، كنترل ریسك و اعمال برنامه ریزي و 

مورد اعتبارات اسنادي شركت مربوط به خرید قطعات نیروگاهی واحد  4استراتژیك درخصوص 

مابه  بابت) ریال  14414444444444جهت نیروگاهی سیکل تركیبی یزد به مبلغ  V93.0كرافت 

 .صرفه جوئی نموده است ( التفاوت تغییرات در نرخ ارز 

ریال انجام شد و 444,444,444,445,5مورد پروژه هاي نیروگاهی به مبلغ  25تعداد  -الف 

مورد اعتبارات اسنادي پرداخت  4ریال تفاوت بابت  45 ,745,545,525همچنین مبلغ 

 .گردیده است 

 . دیدمورد مناقصه انجام گر 5تعداد  -ب 

 .تاكنون انجام و قطعات تحویل انبار گردیده است 4454مورد ترخیص در سال  5 –ج 


