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فرا رسیدن والدت سراسر نور یگانه منجی عالم بشریت حضرت قائم )عجل اهلل تعالی فرجه( را صمیمانه خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.
نیمه شعبان عید مبارک و نقطه عطف اعیاد شعبانیه است و پیام آور ظهور حضرت مهر و دوستی اســت که روزی با طلوع خود گرمابخش جهان خواهد بود و امید 

مستضعفان جهان است.
ما نیز به عنوان رهروان مکتب راستین مهدویت با قلب های مملو از اعتقاد به ظهور و فلسفه ظهور آرزو می کنیم توفیق آن را داشته با شیم در رکاب آن حضرت و در 

ردیف صحابه ایشان قرار گیریم و امید است توفیق آن را داشته باشیم تا ظهور آن حضرت ، در برپایی جهانی سراسر عدل و عدالت و معنویت خود نقشی داشته باشیم.

جلسه افتتاحیه ارزیابی عملکرد 
بخش انتقــال و فــوق توزیع 
معاونت بهره برداری شرکت برق 
منطقه ای یزد، بــا حضور گروه 
ارزیابی توانیر، مدیرعامل، معاون 
بهره برداری و جمعی از مدیران 
و کارشناسان این معاونت برگزار 

شد. 
ــن  ــه محمدحس ــن جلس در ای

مدیرعامــل  صباغــزادگان 
شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد، 
ــت  ــه: الزم اس ــان این ک ــا بی ب
نــگاه بــه ارزیابــی به عنــوان 
ــرای بهبود سیســتم  فرصــت ب
باشــد؛ گفــت: پایــداری خــوب 
و وضعیــت مناســب شــبکه 
در صنعــت بــرق کشــور و 
ــه روز  خاموشــی هایی کــه روزب

کمتــر می شــود؛ نشــانگر 
بهبــود شــبکه ها بــا توجــه بــه 
ــای مســتمر،  کمــک ارزیابی ه
ــراد  ــرات اف ــه نظ ــا دادن ب به
خبــره و صاحب نظــر اســت.

صباغـزادگان با اشـاره به وجود 
نیروهـای جوان، بـا انگیـزه و با 
تجربه در معاونـت بهره برداری 
شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد، 
افـزود: بـا وجـود مشـکالت 
تحریم و نقدینگی کـه گریبان 
اسـت؛  بـرق  صنعـت  گیـر 
خوشـبختانه ایـن شـرکت در 
بحـث پروژه هـای توسـعه ای، 
اقدامـات خوب و موثـری انجام 

داده اسـت.

معاون تحقیقات و منابع انسانی 
شرکت توانیر و هیئت همراه  در 
سفر به اســتان یزد با مدیران و 
معاونان شرکت برق منطقه ای 

یزد دیدار و گفتگو کردند.
در این نشســت مهندس کرم 
رضایی معاون تحقیقات و منابع 
انسانی شرکت توانیر ضمن تشکر 
از زحمات و تالش های مجموعه 
مدیریت و کارکنان شرکت برق 
منطقه ای یزد اظهار داشت: حضور 
مدیران کل دفاتر معاونت منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت توانیر، 
به منظور رفع مشکالت و موانع 
احتمالی و تبیین انتظارات صنعت 
برق از بخش های مختلف منابع 

انسانی، تحقیقات و انفورماتیک 
شرکت های زیرمجموعه است.

وی بــا اشــاره بــه انتظــارات 
این معاونــت از شــرکت های 
زیرمجموعه افزود: معاونت منابع 
انسانی واحدی است که الزم است 
به تمامی واحدها توجه داشــته 
باشد و فقط معطوف به افراد شاغل 

در خود معاونت نباشد.

مهنــدس رضایی بــه تبیین 
انتظــارات عمومی توانیــر و به 
خصوص معاونت منابع انسانی 
و تحقیقــات ایــن شــرکت از 
شرکت های زیرمجموعه پرداخت 
و افزود: تالش در راستای حذف 
گام های بروز فساد و مقابله با ایجاد 
این گونه گلوگاه ها، رعایت اخالق 
اداری و شئونات اسالمی و حضور 

همزمان بــا روز صنعت برق، نشســت 
تخصصــی مشــاوران امــور بانــوان 
دستگاه های اجرایی استان یزد با حضور 
مدیرعامل شرکت منطقه ای یزد و مشاور 
امور بانوان اســتانداری به میزبانی برق 

منطقه ای یزد برگزار شد.
محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد شبکه برق 
اســتان یزد را از پایدارترین شبکه های 
برق کشور دانســت و خاطرنشان کرد: 
با وجود توفان و بارندگی شــدید اخیر 
در سراسر استان، خوشبختانه پایداری 
بسیار خوبی در شبکه ها وجود داشت و 

هیچ گونه خاموشی در استان نداشتیم.
وی با اشــاره به رشــد مصــرف برق و 
مشکالت آب در کشور و این که تامین آب 
شرب اولویت اول مسئوالن کشور است، 

گفت: در مجموع امسال تابستان سختی 
در بحث آب و برق در پیش است و بنا به 
شرایط و آمار اعالم شــده حدود ۵ هزار 
مگاوات تولید نیروگاه های برق آبی نسبت 

به سال گذشته کاهش می یابد.
رئیس شــورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو در استان، نقش بانوان کارمند استان 
در زمینه مدیریت مصرف را اساسی برشمرد 
و گفت: بانوان با مدیریت و اشاعه فرهنگ 
مصرف صحیح انرژی الکتریکی و آب در 

پیام رسانی به خانواده و اداره بکوشند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان 
یزد و امکان ارتباط با استان های اصفهان، 
خراســان جنوبی، فــارس، هرمزگان و 
کرمان که در همسایگی یزد قرار دارند؛ 
گفت: این ارتبــاط نشــان دهنده این 
است که اســتان یزد به چهارراه انرژی 

تبدیل شده اســت و امکان تبادل انرژی 
الکتریکی با سایر نقاط کشور را داریم.

مهندس صباغزادگان در ادامه به وضعیت 
مطلوب شبکه انتقال و فوق توزیع اشاره 
کرد و گفت: طول خطوط انتقال و فوق 
توزیع ۳ هزار و ۶۳۲ کیلومتر مدار و تعداد 
پســت هاي انتقال و فــوق توزیع تحت 
پوشش شــرکت برق منطقه اي یزد ۶۳ 

پست است.
وی همچنین با اشــاره به عجین شدن 
زندگی مردم با برق، عنوان کرد: پیک بار 
استان یزد در ســاعات ۱۲ تا ۱۶ در روز 
و ۲۰ تا ۲۳ در شب اســت که همکاری 
همه اقشــار اســتان به ویژه بانــوان در 
مدیریت مصرف خانه هــا را می طلبد و 
باید از مصارف غیرضروری در این ساعات 

پرهیز کنند.
صباغـزادگان طرح هـای پیک سـایی با 
همـکاری صنایع اسـتان را طرح کاهش 
یا قطع بار برنامه ریزی شـده، اسـتفاده از 
مولد اضطـراری، طرح ذخیـره عملیاتی 
صنایـع و جابجایـی سـاعات پیـک در 
تابستان ۹۶ برشـمرد و افزود: درمجموع 
بـا انعقـاد قـرارداد همـکاری، بیـش از 
۴ میلیـارد تومـان بـه صنایـع تخفیـف 

داده شـد.
در ادامه این جلســه »رقیه کرمانیان« 
مدیرکل دفتر امــور بانــوان و خانواده 
اســتانداری یزد اظهار داشــت: بانوان 
به عنوان معماران و مدیران داخلي خانه 
با آگاهي و کسب اطالعات کافي نسبت 
به مشکالت برآمده از کم آبی که جامعه را 
دخیل کرده است می توانند نقش موثری 
در فرهنگ ســازی مصرف انرژی و آب 

داشته باشند.
وی با اشــاره به تعهد کارکنان صنعت 
برق استان در راســتای ایجاد پایداری 
مطمئن شبکه برق اســتان، تاکید کرد: 
دستگاه های مســئول نسبت به معرفی 
ابزارهای کاربردی با سطح مصرف انرژی 
کم و شیوه استفاده از آن به بانوان توجه 

بیشتری کنند.

کرمانیان در پایان افزود: نقش بانوان در 
مدیریت مصرف انرژی نقشــی کلیدی 
اســت و این بانوان هستند که می توانند 
نقطه شروع اصالح الگو باشند و با طرح 
الگوی مناســب برای مصارف خانگی، 

الگویی فراگیر را در جامعه مطرح کنند.
امیــر شــریف یزدی مجــری طــرح 
پژوهش های خورشــیدی شرکت برق 
منطقه ای یزد نیز در این جلسه، با تشریح 
فعالیت های این مرکز، خاطرنشان کرد: 
اســتفاده از راهکارهای پســیو و ایجاد 
سایه های طبیعی می تواند نقش موثری 
در جلوگیری از هدررفت انرژی ایفا کند.

در پایــان این جلســه از بانــوان برتر 
در ارزیابــی دفتر امور بانــوان و خانواده 
استانداری یزد در ۶ ماهه دوم سال ۹۶ با 

اهدا لوح تقدیر شد.

ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق 
منطقه ای یزد انجام شد

نشست معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت 
توانیر با مدیران برق منطقه ای یزد

نقش اساسی بانوان در اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برای عبور از پیک تابستان ۹۷ 

ادامه در صفحه 3ادامه در صفحه 3



2
نشریه داخلی شرکت برق منطقه ای یزد / سال هشتم، شماره 50 ، اسفندماه 1396 و فروردین مــاه 1397

۱۸ نفر از دانشــجویان دوره های کارشناسی ارشد 
 )Bonn( و بُن )Köln( بین المللی دانشگاه های ُکلن
آلمان، به  همراه استاتید خود، اواخر اسفند ۹۶ از مرکز 
پژوهش های خورشیدی شرکت برق منطقه ای یزد 

دیدار کردند.
امیر شــریف یــزدی مدیــر مرکــز پژوهش های 
خورشیدی شــرکت برق منطقه ای یزد با اعالم این 
خبر افزود: این دیدار در راستای تفاهم نامه پژوهشگاه 
نیرو با چند مرکز تحقیقاتی آلمان و با هدف پیشبرد و 
توسعه تبادالت علمی  در حوزه های کم هزینه، ساده، 

طبیعی و پسیو انرژی انجام گرفت.
وی افزود: این دانشــجویان از کشــورهای آلمان، 
اوکراین، کلمبیا، بنــگالدش، نپال، اتیوپی، تونس، 

مصر، نیجــر، نیجریه، اوگانــدا و ایران بــوده و در 
موسسات فناوری و مدیریت منابع مناطق گرمسیری 
دانشــگاه علوم کاربردی کلن، و علوم کشاورزی و 
مدیریت منابع مناطق اســتوایی دانشــگاه بن، در 
رشته های مربوط به مدیریت آب و انرژی تحصیل 

می کنند.

مهندس شریف یزدی تصریح کرد: برنامه ریزی این 
ســفر، در راســتای چهار برنامه بزرگ بین المللِی  
مدیریت جامع منابع آب، مدیریت انرژی تجدیدپذیر، 
مدیریت منابع طبیعی و  مدیریت دانش و مدیریت 
منابع آبی در مناطق گرمسیری؛ و برمبنای رویکرد 
مشاهدۀ بین رشته ای و با هدف انتقال دانش عمل گرا 

سازمان یافته بود.
وی اظهار داشــت: دیدارکنندگان از نزدیک نمونه  
فعالیت های مرکز در کاربردهای پسیو شامل: خانه 
و باغچه زمین پنــاه، خنک کاری موضعــی با ابزار 
پوشیدنی و سفال مسطح، نوشــیدنی های سنتی 
خنک کننده، تاثیر رایحه و انواع خوراکی در احساس 
گرمایش و ســرمایش قرار گرفتند و از آشــنایی با 
ایده های کم هزینه و طبیعت گرا اظهار خشــنودی 

کردند.
دیدار از پروژه مشــترک شرکت برق منطقه ای یزد 
و دانشگاه یزد برای ســاخت خانه نوین زمین پناه با 
خشت خام، موزه آب، دانشکده معماری دانشگاه یزد 
و پژوهشکده بادگیر از دیگر برنامه های این گروه بود.

معاون تحقیقات و منابع انسانی شــرکت توانیر از مدیر دفتر فناوری 
ارتباطات و مدیریت اطالعات شــرکت برق منطقه ای یزد در همایش 

ساالنه فناوری اطالعات و ارتباطات صنعت برق تقدیر کرد.

کرم رضائی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر از پیشنهاد 
سیدمحمدحسین غیاثی در ششمین همایش ساالنه تخصصی فناوری 
اطالعات و ارتباطات صنعت برق با عنوان »بهره گیری از نرم افزارهای  

open source )منبع باز(  برای توســعه دولت الکترونیک در سازمان 

و اجرای آزمون ها و پرسشنامه ها و نظرســنجی ها به صورت آنالین« 
قدردانی کرد.

پـروژه توسـعه بخـش ۲۳۰ کیلوولـت پسـت 
شـهرک فوالد توسـط شـرکت بـرق منطقه ای 
یـزد و به منظـور تامیـن بـرق متقاضیـان 
شـهرک صنعتـی فـوالد، در حال اجرا اسـت.

مجتبی عسکری ناظر عالی پروژه، با اعالم این خبر 
افزود: این پروژه شامل: دو دستگاه ترانسفورماتور 
۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت با ظرفیــت ۱۶۰ مگاولت 
آمپر، تامین تجهیزات و اجــرای ۶ بی ورودی و 

خروجی است.
وی تصریـح کـرد: اجـرای ایـن پـروژه باعـث 

افزایش ظرفیت پسـت شـهرک فوالد بـه میزان 
۳۲۰ مگاولـت آمپـر می شـود و بـا راه انـدازی و 
بهره بـرداری از آن، بـرق صنایع بـزرگ و کوچک 
منطقـه بـا قابلیـت اطمینـان بـاال و پایـداری 

مناسـب تامیـن خواهـد شـد.
مهندس عسکری افزود: تمامی تجهیزات فشارقوی 
)HV( و دو دستگاه ترانســفورماتور ۲۳۰ به ۶۳ 
کیلوولت پست، تامین شــده و ترانسفورماتورها 
پس از طی مراحل تست کارخانه ای، حمل و در 

محل پست شهرک فوالد تخلیه شدند.

تامین ترانسفورماتورهای ۲۳۰ کیلوولت پست 
شهرک فوالد یزد 

عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتورها و راکتورهای 
انتقال و فوق توزیع توسط برق منطقه ای یزد 

پایان پروژه اصالح و بهینه سازی تعویض کلیدهای قدرت ۶۳ کیلوولت برق منطقه ای یزد 
مجـري طرح هـای اصـاح و بهینه سـازی و تعمیـرات اساسـي 
و  اصـاح  پـروژه  پایـان  از  یـزد  منطقـه ای  بـرق  شـرکت 
بهینه سـازی “تعویض ۱۹ دسـتگاه بریکـر ۶۳ کیلوولـت” خبر داد.

علی اکبر صالحي، مجري طرح هـای اصالح و بهینه سـازی و تعمیرات 
اساسـي شـرکت برق منطقه ای یزد بـا اعالم این خبـر افـزود: با توجه 
به افزایش سـطح اتصال کوتاه باسـبارهای ۶۳ کیلوولت در پست های 
۶۳ شـمال، زنبـق، جنـوب و یـزد دو و از طرفی بـه دلیل قـدرت قطع 
پاییـن تعـدادی از کلیدهای نصب شـده در این پسـت ها؛ لـذا تعویض 
ایـن تجهیزات بـا کلیدهای دارای سـطح اتصـال کوتـاه ۴۰ کیلو آمپر 

در دسـتور کار قرار گرفت.
وی بـا اشـاره بـه حساسـیت بـاالی اجـرای ایـن پـروژه کـه همـواره 
بایسـتی در پسـت های برق دار و در حـال بهره بـرداری انجـام پذیرد، 

افزود: انجـام این پروژه بـه دلیل بـرق دار بودن تمامی خطـوط جانبی 
محل فعالیـت پروژه، لـزوم اسـتفاده از جرثقیـل و امکان پذیـر نبودن 
اعمال خاموشـی گسـترده، نیاز به دقت و تجربـه باالی گـروه اجرایی 

و نظـارت قـوی در زمـان اجـرای فعالیت ها داشـت.
مهنـدس صالحی تصریـح کـرد: به طور مثـال بـرای اجرای پـروژه در 
پسـت حسـاس یـزد ۲ و به ویـژه تعویـض بریکرهـای ۶۰۳۲، ۶۸۱۲ 
و ۶۴۳۲ نیـاز بـه بررسـی دقیـق شـرایط ایمـن اجـرای فعالیت هـا 
و جلوگیـری از هرگونـه حادثـه ای بـود کـه نهایتـاً پـروژه بـا حداقـل 
خاموشـی برنامه ریزی شـده و باالتریـن کیفیـت و بـدون هیچ گونـه 

حادثـه ناخواسـته ای بـه اتمـام رسـید و بـرق دار شـد.
ــازی  ــالح و بهینه س ــروژه اص ــن پ ــت: ای ــار داش ــن اظه وی همچنی
ــای  ــد بریکره ــپس خری ــی، س ــاز مطالعات ــال ۹۵ در ف ــدای س از ابت
موردنیــاز و نهایتــاً در پایــان ســال ۹۵ در فــاز اجرایی شــروع  شــد که 
مجمــوع هزینــه  قراردادهــای خریــد و اجــرا، مبلــغ ۱۷ هــزار میلیون 

ــوده اســت. ــال ب ری

تست های عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتورها 
و راکتورهای انتقال و فـوق توزیع، با هدف بهینه 
سـازی تجهیزات و افزایـش عمر مفیـد آن ها 
توسط شـرکت برق منطقه ای یزد انجام گرفت.

عبدالرحیـم عزیـزی کارشـناس آزمایشـگاه و 
روغن شـرکت برق منطقـه ای یـزد با اعـالم این 
خبـر افـزود: ایـن طـرح بـر روی ۳۱ دسـتگاه در 
سـطوح ولتـاژی ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲و ۶۳ کیلوولت 
و در پسـت های یـزد دو، یـزد یـک، نخلسـتان، 
چادرملـو، هرات، شـرق، غرب، شـهرک صنعتی، 
۶۳ شـمال، دروازه قـرآن، جهان آباد، تـرک آباد، 

باسـتان و دانشـگاه انجام شـد.
وی با بیـان این کـه ترانسـفورماتورها و راکتورها 
یکـی از ارزشـمندترین و گران بهاترین تجهیزات 

در سـطح شـبکه انتقال و فوق توزیع می باشـند؛ 
افـزود: در راسـتای اسـتفاده بهینـه از ایـن 
تجهیـزات الزم اسـت برنامه هـای نگهـداری و 

ارزیابـی منسـجمی را انجـام داد.
مهنـدس عزیـزی بـا اشـاره بـه این کـه هـدف 
از انجـام ایـن پـروژه، پایـش وضعیـت فعلـی 
ایـن تجهیـزات و همچنیـن اسـتفاده از نتایـج 
به دسـت آمده به عنـوان مرجـع در تشـخیص 
خطاهـای احتمالـی آینـده اسـت؛ عنـوان کرد: 
همچنیـن عـالوه بـر تسـت های فـوق، بـرای 
اولین بـار تسـت های مـدرن و پیشـرفته پاسـخ 
فرکانسـی FRA و FDS نیز بـر روی این ترانس ها 

و راکتورهـا انجـام گرفـت.
ــروژه  ــن پ ــرد: در ای ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــل  ــن و دوره ای از قبی ــت های روتی ــی تس تمام
اندازه گیــری جریــان و تلفــات بی بــاری، 
ــار،  ــش ش ــا، پخ ــت دلت ــیم، تانژان ــت س مقاوم
خطای نســبت تبدیــل، پیوســتگی تــپ چنجر، 
ــت  ــاه، مقاوم ــال کوت ــات اتص ــس و تلف امپدان
ــر  ــی و محاســبه اندیکــس پالریزاســیون ب عایق
اســاس آخریــن دســتورالعمل اســتاندارهای 

IEEE و IEC انجــام شــد.

دیدار دانشجویان دانشگاه های آلمان از مرکز پژوهش های خورشیدی یزد 

تجلیل از مدیر دفتر فناوری اطالعات برق منطقه ای یزد در همایش ساالنه صنعت برق کشور 



3
نشریه داخلی شرکت برق منطقه ای یزد / سال هشتم، شماره 50 ، اسفندماه 1396 و فروردین مــاه 1397

ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای یزد انجام شد

رشد مصرف 11 درصدی انرژی الکتریکی 
استان در سال 96 

مهندس صباغزادگان اســتان یزد را با بیش از۷۰ 
درصد مصرف انرژی الکتریکــی در بخش صنعت 
در سال ۹۶، استانی صنعتی برشمرد و تصریح کرد: 
روند رشد مصرف انرژی با دیماند زیر ۷ مگاوات ۱۰ 
درصد و رشد دیماند باالی ۷ مگاوات ۱۸ درصد در 
سال ۹۶ نسبت به ســال ۹۵ بوده است که در کل، 
فروش انرژی استان یزد به ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
کیلووات ساعت با رشد ۱۱ درصدی به ۸ میلیارد و 

۳۰۰ میلیون رسیده است.
این مقام مسئول در استان یزد با بیان این که با توجه به 
رشد سریع مصرف استان، مشکل خاصی در تامین برق 
نداریم؛ خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ پیک بار مصرف 
۱۲۳۰ مگاوات بود که با وجود رشــد ۱۴ درصدی با 
اقدامات خوب مدیریت مصرف و طرح ذخیره سازی 
عملیاتی این میزان در سال ۹۶ به ۱۴۱۰ مگاوات رسید 

و ۱۷۰ مگاوات پیک سایی صورت گرفت.
مهندس غالمرضا نصیری معــاون بهره برداری برق 
منطقه ای فارس و سر ارزیاب توانیر نیز در این جلسه با 
اشاره به بهره های فراوان یادگیری و انتقال تجارب برای 

ارزیابی شــونده و ارزیابان، از عنوان برتر سال گذشته 
معاونت بهره برداری برق منطقه ای یزد یاد کرد.

وی با بیان مشکالت نقدینگی و توسعه و بهینه سازی، 
تصریح کرد: رشد بار و  انتظاری که مسئوالن و مردم 
در تامین بــرق دارند، حساســیت کار بهره برداری 
را افزایش می دهد و الزم اســت در فرآیند و کارها 

بازنگری شود.

حفـظ پایـداری شـبکه بـرق یـزد بـا 
وجـود توفـان شـدید در اسـتان 

نصیری همچنین در جلسه اختتامیه این ارزیابی با 
بیان این که در ایستگاه ها و خطوطی که مورد ارزیابی 
قرار گرفت، مشــکالت خاص و عمده ای مشاهده 
نشد؛ تصریح کرد: با وجود توفان شدید و ناپایداری 
جوی استان یزد در روزهای گذشته و در طول مدت 
ارزیابی، پایداری شبکه برق این استان حفظ شد که 

نشان از آمادگی این شرکت دارد.
وی افزود: مشاهدات ارزیابی حاکی از این است که 
طراحی، اجــرا و بهره برداری از پســت ها و خطوط 
شــرکت برق منطقه ای یزد بر اساس استاندارهای 

موجود اجرا شده و از سطح کیفیت باالیی برخوردار 
است و میزان خاموشی کم، گواه این ادعا است.

معاون برق فارس با مقایســه آمار میانگین کشور و 
استان یزد، آن را نشان دهنده فعالیت چشمگیر برق 

منطقه ای یزد دانست و گفت:
وجود نیروهای متخصص و با انگیــزه از نقاط قوت 

معاونت بهره برداری این شرکت است.
سر ارزیاب شــرکت توانیر با اشــاره به تعداد باالی 
پست های باقابلیت اتوماسیون به صورت هوشمند 
و نظارت از راه دور بیان کرد: پیشــنهاد می شــود 
آزمایشگاه مرتبط با آن و همچنین آزمایشگاه روغن 
در این معاونت ایجاد شود تا مشکالت در کمترین 

زمان ممکن بررسی و حل شود.
در ابتدای این جلســه، معاون بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای یزد محمدحسین میرحسینی نقاط 
قابل بهبود ارزیابی را راهگشا برای تدوین برنامه های 
سال ۹۷ و در جهت رشد و ارتقا و پایداری شبکه برق 

استان یزد دانست.
ــم  ــات مه ــه یکــی از اقدام ــه این ک ــا اشــاره ب وی ب
ــی اســت  ــای شــاخص ها، انجــام ارزیاب ــرای ارتق ب
افــزود: توجــه بــه مســائل از نــگاه بیــرون، انتقــال 

ــث  ــود، باع ــکات قابل بهب ــه ن ــه ب ــات و توج تجربی
ــرق  ــرکت ب ــه ش ــود ک ــاخص ها می ش ــای ش ارتق
منطقــه ای یــزد را در وظیفــه اصلــی و قانونــی کــه 
ــرق  ــرژی ب ــرداری مطمئــن از شــبکه های ان بهره ب

اســت؛ موفق تــر می کنــد.
وضعیت مطلوب خطوط، رویت پذیری، دسترسی 
مطلوب، ایجاد ســیل بند برای دکل ها، استفاده از 
نیروهای جوان و پشتوانه ســازی، مطالعات به روز، 
ســرانه آموزش مطلوب، اصــالح و عملکرد خوب 
بهینه سازی و تست های خوب فیزیکی و الکتریکی 
ازجمله مواردی بود که گروه ارزیابی شرکت توانیر 

به آن اشاره کرد.
همچنین دیگر مدیران و کارشناسان فنی معاونت 
بهره برداری شــرکت برق منطقه ای یــزد به ارائه 
دیدگاه ها و نقطه نظرات خــود در مورد این ارزیابی 

پرداختند.
شایان ذکر است، این ارزیابی با هدف تطبیق عملکرد 
شرکت ها با قوانین کشور، شناسایی و تحلیل نقاط 
قوت و قابل بهبود و ارائه راهکارها و پیشــنهادهای 
الزم درروند اصالح کارها و همچنین انتقال تجارب 
سازنده بین گروه های ارزیابی و شرکت های صنعت 

برق کشور انجام می شود.

حداکثری مدیران و مجموعه آنان در نماز 
جماعت و توجه به حجاب و عفاف، از جمله 

انتظارات مدنظر است.
وی همچنین از معاونــان و مدیران منابع 
انسانی خواست تا نســبت به حفظ روح 
بخشنامه ها و ضوابط ابالغی توانیر توجه ویژه 
داشته باشند و سعی کنند حقوق شرعی 
و قانونی همکاران و ذینفعان شــرکت ها 

رعایت شود.
معاون تحقیقات و منابع انســانی شرکت 
توانیر بر تشویق کارکنان بر مشارکت در 
تهیه مقاالت و شــرکت در کنفرانس ها و 
کمیته های تخصصی تاکید کرد و گفت: 
این امر موجب ارتقاء علمی و افزوده شدن 

تجربیات کارکنان را فراهم می کند.

انـرژی  از  درصـد   ۸0 مصـرف 
اسـتان یـزد در زمینـه تولیـد

در ابتدای این نشســت نیز محمدحسن 
صباغــزادگان مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای یزد با اذعان به سوابق درخشان 
استان یزد در عرصه صنعت و سخت کوشی 
مردم آن، اظهار داشــت: در ابالغیه های 
توانیر برای احداث نیروگاه های خورشیدی 
و نیروگاه های تولیــد پراکنده هم اکنون 
در اســتان با درخواســت تعــداد زیادی 
سرمایه گذار برای تولید برق مواجه هستیم.

وی مصرف انرژی اســتان یزد را در بخش 
صنعت ۷۰ درصد و در بخش کشــاورزی 
۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: در مجموع 
۸۰ درصد انرژی در راستای تولید و ایجاد 
اشتغال مصرف می شود که فرصت و تهدید 

را در کنار هم می تواند داشته باشد.
مهندس صباغزادگان فرصت را از این جهت 
دانست که چرخ صنعت و توسعه در استان 
می چرخد و ایجاد اشتغال می کند و تهدید را از 
این جهت دانست: تامین برق صنایع با توجه به 
تاثیر منفی کوچک ترین نوسانات برای صنایع 

به ظرافت و دقت بیشتری نیاز دارد.

میزان متوسـط خاموشی ها در 
اسـتان یزد ۸0 دقیقه

رئیس شــورای انسجام بخشــی مدیران 
عامل صنعت آب و برق استان یزد تالش و 
تعهد کارکنان صنعت برق استان را ستود 
و گفت: بهترین نیروهای فنی در صنعت 
برق استان جذب شــده اند و نتایج آن هم 
در توسعه صنعت برق و جلوگیری از بروز 

خاموشی های گسترده آشکار است.
صباغزادگان با بیان این که شــرکت برق 
منطقه ای یزد با انجام کار سیستمی تاکنون 
حائز رتبه های خوبی در استان شده است؛ 

خاطرنشان کرد: ارتقاء دیسپاچینگ یزد از 
سطح فوق توزیع )RDC( به دیسپاچینگ 
منطقه )YAOC( و میزان متوسط خاموشی 
در استان یزد ۸۰ دقیقه با توجه به میزان 
۷۰۰ دقیقه در کشــور با تالش مدیران و 
کارشناسان فنی این شرکت مسیر شده 

است.
گزارشی از تدوین برنامه استراتژیک شرکت 
برق منطقه ای یزد از ســال ۸۸، تشکیل 
کمیته کام، جــذب کل اعتبارات عمرانی 
شرکت از طریق تهاتر و تدوین سند توسعه 
انرژی استان به عنوان بهترین سند توسعه از 
مهم ترین موضوعاتی بود که مدیرعامل این 

شرکت به آن اشاره کرد.

پیش بینی ســـاز و کارهـــای 
برای  جدید  مالی  منابع  قانونی 

شرکت های برق منطقه ای

همچنین در این جلســه محمدمهدی 
جاودانــی قائم مقام مدیرعامــل و معاون 
برنامه ریزی و تحقیقات به تشریح اقدامات 
صورت گرفته در این معاونت ها پرداخت و 
گفت: سازوکارهای قانونی برای منابع مالی 
جدید برای شرکت های برق منطقه ای باید 

اندیشیده شود که از جمله این منابع اجاره 
فیبر نوری توسط این شرکت ها است.

راه های ارتقاء سازمانی برای کارکنان، ایجاد 
معماری سازمانی و ارزیابی برنامه استراتژی 
و روش های اجرای بر اساس برنامه عملیاتی 
از جمله مباحث مطرح شده توسط مهندس 

جاودانی بود.
در ادامه محمدمهدی آرایــی پور معاون 
منابع انسانی شرکت برق منطقه ای یزد نیز 
با تشریح اقدامات در حوزه منابع انسانی به 
تشریح وضعیت استخدامی کارکنان این 
شرکت پرداخت و گفت: بیش از ۶۴ درصد 
از کارکنان این شرکت دارای تحصیالت 
کارشناسی و کارشناسی ارشــد و در رده 

سنی ۳۰ تا ۳۶ هستند.
وی عملکرد دفتر آموزش در سال ۹۶ تشریح 
کرد و افزود: نظــام تعیین کیفیت، طرح 
مباحث و برگزاری دورهای آینده پژوهی، 
مدیریت دانش، مدیریت عملکرد ارزیابی ها، 
اندازه گیری بهره وری برای واحدهای پروژه 
محور، تشــکیل انجمن هــای خبرگی از 

مهم ترین اقدامات این معاونت است.
همچنیــن در ایــن جلســه دیدگاه ها و 
پیشنهادها توسط مدیران و کارشناسان 
شرکت توانیر و برق منطقه ای یزد ارائه شد.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

همکار گرامی:
محمد حسین حکایتی، محمد عزیزی، غالمرضا دربیدی، مریم زارع، امیر دربیدی، احمد وطن خواه، علی فالح پور و محمد وزیری

 مصیب وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران و رحمت 
الهی وبرای شما صبر جزیل و اجر جمیل مسئلت داریم.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد

نشست معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت 
توانیر با مدیران برق منطقه ای یزد 
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فرمانده پایگاه شــهید سامعی شــرکت از ارسال 
کمک های غیر نقــدی کارکنان بــه هم وطنان 

زلزله زده کوهبنان توابع استان کرمان خبر داد.
سیدرضا حســینی فرمانده پایگاه شهید سامعی 
شرکت در مصاحبه با دفتر روابط عمومی با اعالم 
این خبر افزود: طی فراخوان این پایگاه، کمک های 
نقدی و غیرنقدی همکاران جمع آوری و کمک های 
غیرنقدی پس از بســته بندی مناسب توسط یک 

کامیون به شهرستان کوهبنان ارسال شد.

وی با اشــاره به این که قرار اســت وجــوه نقدی 
جمع آوری شده صرف خرید تعدادی کانکس برای 
زلزله زدگان شود، افزود: اولین محموله کمک های 
شرکت برق منطقه ای یزد شامل پتو، مواد غذایی و 
لوازم موردنیاز دیگر که توسط همکاران این شرکت 

اهداشده بود، جمع آوری شد.
شــایان ذکر اســت، بر اثر زلزله ۵.۲ ریشــتری 
کوهبنان، ۱۵۰۰ واحد مســکونی شهری و ۴۰۰ 

واحد مسکونی روستایی دچار آسیب شده است.

  معـرفـی كتـاب

��عنوان:�فضیلت�های�فراموش�شده���

نویسنده:�حسینعلی�راشد���

ناشر:�اطالعات���

تجدیدچاپ:������51

تاریخ:����1369-1397

شـرح حـال حـاج آخونـد مـا عبـاس 
وارسـته  عالـم  فرزانـه  عـارف  تربتـی 
معاصـر تاریـخ  نظیـر  کـم  شـخصیت  و 

درباره کتاب:
این کتاب شرح حال حاج آخوند مالعباس تربتی، 
عارف فرزانه، عالم وارسته و شخصیت کم نظیر 
تاریخ معاصر و پدر خطیب توانا و دانشمند فرزانه 

مرحوم حسینعلی راشد است.
حاج آخوند مالعباس را باید در زمره متشرع ترین 
عارفان و عارف ترین متشــرعان قــرارداد. او از 
مردمی ترین شخصیت هایی است که در همان 
حال از عابد ترین آنها بوده است. مردی که برای 
خدا خــود را وقف مردم کرده بود، برخســتگی 
و گرســنگی غلبه می کرد، بویــی از ریاکاری و 
عوامفریبی و دنیــاداری در وجودش نبود. عابد 
زاهدی بود که زمین را شــیار و گنــدم را درو 

می کرد.
عالم عارفی بود که از عملگی و هیزم جمع کردن 
و بیل زدن پرهیز نداشت. از آبیاری و کشتکاری 
در مزرعه فارغ می شــد و به فقه و اصول و شرح 

منظومه در مدرسه می پرداخت. 

همکاران گرامی: 
ابراهیمی نیا جعفر  هوشمند،   عباس 
مهدی خانی قوام آباد، سید علی حسینی، 

امید شکیبائی مهر، داود غالمی

طـرح  بازرسـان  انتصـاب 
یـم  تکر

طی احــکام جداگانه ای از ســوی 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
یزد، بازرسان طرح تکریم این شرکت 

منصوب شدند.
محمدحســن صباغزادگان با ابالغ 
این احکام، علی محمــد فتح آبادی 
و سیدمهدی هاشــمی را به عنوان 
بازرســان طرح تکریم این شرکت 

منصوب کرد.

مرکـز  مدیـر  انتصـاب 
خورشـیدی  پژوهش هـای 
مسـئول  به عنوان  شـرکت 
راه انـدازی مرکز رشـد یزد 

طــی حکمــی از ســوی داریوش 
سراجیان رئیس پارک علم و فناوری 
یزد، امیر شــریف یزدی مدیر مرکز 
پژوهش های خورشــیدی شرکت 
برق منطقه ای یزد، به عنوان مسئول 
راه اندازی مرکز رشــد انرژی های نو 
پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

انتصاب اعضای کمیته انتخاب 
و انتصاب مدیران شرکت 

محمدحســن صباغــزادگان بــا 
ابالغ ایــن احــکام، محمدمهدی 
آرایی پور را به عنــوان دبیر، حمید 
زارع را به عنوان ناظر، محمدمهدی 
جاودانی، محمدحسین عبداللهی، 
میرحســینی،  محمدحســین 
سیدرضا حسینی، علیرضا رفیعی، 
سیدابوالحسن حیدریه زاده، مجید 
دهقان و احمد خضرآبادی را به عنوان 
اعضای دیگر ایــن کمیته منصوب 

کرد.

انتصـاب دو عضـو جدیـد 
 HSE کارگـروه 

طــی احکامی از ســوی مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای یزد دو عضو 
جدید کارگروه مدیریــت HSE در 
پروژه هــای این شــرکت منصوب 

شدند.
طی احکامی جداگانه محمدمهدی 
منصوری و محمد یعقوبی طهرانی را 
 HSE به عنوان ۲ عضو جدید کارگروه
در پروژه های این شــرکت منصوب 

کرد.

انتصاب اعضای گروه تحقیق 
به  رسیدگی  بدوی  هیات 

تخلفات اداری شرکت 

طی احکامی از ســوی رئیس هیات 
بدوی رســیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان شرکت توانیر، اعضای این 
گروه در شرکت برق منطقه ای یزد 

منصوب شدند.
سیدمحمدحســینی رئیس هیات 
بدوی رســیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان شرکت توانیر طی احکامی 
جداگانه، حمید زارع را به عنوان عضو 
و رئیس و سیدابوالحســن حیدریه 
زاده و احمد کردســتانی را به عنوان 
اعضای گروه تحقیــق هیات بدوی 
رسیدگی به تخلفات اداری شرکت 
برق منطقه ای یزد به مدت یکسال 

منصوب کرد.

کارگروه  اعضـای  انتصـاب 
و  آب  و  انـرژی  و  »بـرق 

یـزد  اسـتان  آبفـای« 

طــی احکامــی جداگانه از ســوی 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
و رئیس شورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیرو در اســتان یزد اعضای 
کارگروه »برق و انرژی و آب و آبفای 

استان« منصوب شدند.
محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل 
شــرکت برق منطقــه ای یــزد و 
رئیس شــورای هماهنگی مدیران 
وزارت نیــرو در احکامــی جداگانه 
محمدحسین میرحســینی معاون 
بهره برداری و فاطمــه زارع رئیس 
گروه مدیریت مصرف شــرکت برق 
منطقه ای یــزد، محمدجواد جلیلی 
معاون فروش و خدمات مشترکین و 
محمدمیرشمس مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان یزد و محمدرضــا کاظمی 
معاون بهره برداری و مرتضی سنایی 
مدیر دفتر بازار برق شرکت تولید برق 

استان را به عنوان اعضای این کارگروه 
از صنعت برق استان منصوب کرد.

همچنیــن از صنعت آب اســتان، 
حســین کوثری معاون برنامه ریزی 
و جواد محجوبــی مدیر برنامه ریزی 
و بررسی های اقتصادی شرکت آب 
منطقه ای یزد، سیدجلیل موسوی 
معاون فنی و توســعه و سیدهادی 
موسوی معاون بهره برداری و نظارت 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
و سیاوش پاکدل مدیر دفتر مدیریت 
مصرف و مطالعات کاهش آب بدون 
درآمد و داوود مخلصی رئیس گروه 
نگهــداری تعمیرات پیشــگیرانه 
شرکت آب و فاضالب شهری استان 
یزد به عنوان دیگــر اعضای کارگروه 
بــرق و انرژی و آب و آبفای اســتان 

منصوب شدند.
انتصاب یکی از کارشناسان 
شرکت در کارگروه مدیریت 

شبکه برق کشور 
طـی حکمـی از سـوی مصطفـی 
رجبـی مشـهدی معـاون راهبـری 
بـرق کشـور، میرزارضـا  شـبکه 
برنامه ریـزی  کارشـناس  صفـار 
خروجی های شرکت برق منطقه ای 
یـزد، به عنـوان عضـو کارگـروه 
برنامه ریـزی تعمیـرات و خـروج 

تجهیـزات منصـوب شـد.
شایان ذکر  است، وظیفه این کارگروه 
تعیین استاندارهای موردنیاز و بهبود 
فرآیندهــای برنامه ریــزی و ایجاد 
هماهنگی بین واحدهای برنامه ریزی 
شرکت توانیر، دیسپاچینگ ملی و 

دیسپاچینگ مناطق است.

کمک رسانی همکاران به زلزله زدگان استان کرمان 

مدیر روابط عمومی برق منطقه ای یزد دبیر شورای روابط عمومی های آب و برق استان شد 

با ابالغ حکمی از ســوی مدیرکل روابط عمومی 

و اطالع رســانی وزارت نیرو، مدیر روابط عمومی 
شــرکت برق منطقه ای یزد به عنوان دبیر شورای 
روابط عمومی و اطالع رسانی شرکت های صنعت 

آب و برق استان منصوب شد.
به گزارش دفتــر روابط عمومــی، مجید دهقان 
بنادکی مدیــر روابط عمومی این شــرکت، طی 
حکمی از ســوی صدیقه ببران مدیــرکل روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو به سمت دبیر 

شورای روابط عمومی و اطالع رسانی شرکت های 
تابعه و وابسته به وزارت نیرو در استان یزد منصوب 

شد.
در این حکم، مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت نیرو با اشاره بر همدلی و همفکری اعضای 
شورا و مدیران عامل شــرکت های تابعه و وابسته 
به وزارت نیرو در اســتان یزد برای تعالی و پویایی 

فعالیت های روابط عمومی ابراز امیدواری کرد.

پیام مدیریت مصرف :
از حداکثر نور طبیعی در روز استفاده نمایند و المپ های اضافی را خاموش نمایید.
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به مناسـبت هفته کارگـر مدیرعامل شـرکت برق 
منطقـه ای یـزد بـا کارکنـان دفتـر حراسـت 
و امـور محرمانـه ایـن شـرکت دیـدار کـرد.

محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای یزد، ضمن گرامیداشــت هفته کارگر و 
روز صنعت برق با اشاره به این که استان یزد چهارراه 
تبادل انرژی در کشــور شناخته می شــود، افزود: 
حراست از تجهیزات انتقال صنعت برق استان وظیفه 

خطیری است که کارکنان این دفتر تاکنون به خوبی 
این امر مهم را انجام داده اند.

وی با بیان این که خشک سالی اخیر در ۵۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده است گفت: با نزدیک شدن به پیک بار 
مصرف برق، همکاران صنعت برق ضمن مدیرت مصرف 
انرژی به عنوان نیروی این صنعت، مردم و جامعه را نیز به 

مصرف صحیح و بهینه از برق توصیه کنند.
مهندس صباغزادگان در ادامه به سواالت تنی چند 

از کارکنان دفتر حراست و امور محرمانه در رابطه با 
مسائل استخدامی و رفاهی پاسخ داد.

در ابتدای این جلسه حمید زارع مدیر دفتر حراست 
و امور محرمانه گزارشی از عملکرد این واحد در سال 

گذشته ارائه کرد.
همچنین در این مراســم از عبــاس اردانی همکار 
بازنشســته ایــن دفتر کــه اســفند ۹۶ به افتخار 

بازنشستگی رسید، قدردانی شد.

تجلیل مدیران صنعت برق استان یزد از خانواده های شهدا 

مدیرعامل و جمعی از مدیران شـرکت های برق منطقه ای و شرکت 
توزیع برق اسـتان یزد با چند خانواده  شـهید دیـدار کردند.

در دیـدار بـا خانواده هـای شـهیدان صنعـت بـرق ابویـی و حسـن 
علی عباسـی، مدیـران صنعت بـرق اسـتان ضمـن تجلیـل از مقام 
واالی شـهیدان، با آرمان های شـهدای انقالب اسـالمی و همچنین 

شـهدای دفاع مقـدس تجدیـد میثـاق کردند.

برگزاری سلسله سخنرانی های تفسیر موضوعی قرآن مجید 

جلسـات بیسـت و نهم و سـی ام تفسـیر موضوعـی قـرآن مجید در 
محل نمازخانه شـرکت بـرق منطقه ای یزد بـا حضـور کارکنان این 

شـرکت برگزار شـد.
حجت االسـالم مهـدی میرحسـینی زاده در جلسـه بیسـت و نهـم 
بـه ادامـه تفسـیر دعـای مـکارم االخـالق پرداخـت و در رابطـه بـا 
عزت نفـس و عوامـل پیدایـش آن در هـر فرد با اشـاره بـه احادیث و 

آیـات الهـی مطالبـی را عنـوان کرد.
وی همچنین در جلسـه سـی ام تفسـیر این دعا، به فرمایشـات امام 
سـجاد )ع( در رابطه با موضوع خیرمنـدی و خیررسـانی به بندگان 

خـدا و جبـران بدی های دیگـران بـا نیکی اشـاره کرد.

نمایشگاه عکس به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

بـه مناسـبت گرامیداشـت ۲۲ اسـفندماه روز بزرگداشـت شـهدا، 

نمایشـگاه عکس و پوسـتر شـامل عکس و وصیت نامه شـهیدان در 
سـالن شـرکت برق منطقه ای یزد جهت اسـتفاده و آشـنایی بیشتر 

کارمنـدان و مراجعان بـا سـیره و روش زندگی شـهدا برپا شـد.

 حضور بسیجیان عضو دسته واکنش سریع
پایگاه در میدان تیر

بسـیجیان عضو دسـته واکنش سـریع پایگاه مقاومت بسـیج اداری 
شهید سـامعی شـرکت برق منطقه ای یزد جهت افزایش توانمندی 
و بـاال بـردن آمادگـی نظامـی و دفاعـی خـود بـرای مواقع لـزوم، با 
حضـور در میدان تیـر واقـع در موقعیت شـهید رشـیدی، اقـدام به 

تمریـن تیرانـدازی کردند.

قهرمانی تیم دارت برق منطقه ای یزد در مسابقات کارمندان 
استان 

تیـم کارکنـان شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد در مسـابقات دارت 
قهرمانـی کارمنـدان اسـتان با کسـب بیشـترین امتیاز، بر سـکوی 

قهرمانـی اسـتان ایسـتاد.
در این دوره از مسـابقات که با حضـور ۱۸ اداره و ۷۲ شـرکت کننده 
برگزار شـد؛ از شـرکت برق منطقه ای یـزد در بخش انفـرادی فرزاد 
حاتمـی مقـام اول و مجیـد عسـکری رتبـه سـوم مسـابقات دارت 
کارمنـدان اسـتان را کسـب و لـوح قهرمانـی و قدردانـی خـود را با 

امضـای اسـتاندار یـزد دریافـت کردند.

نتایج مسابقات داخلی دارت کارکنان در اسفندماه 
۹۶مشخص شد 

مسـابقات داخلـی دارت کارکنـان شـرکت اسـفندماه ۹۶ و در دو 
مرحلـه انفـرادی و دوبـل اتفاقـی برگـزار شـد.

در مرحلـه انفـرادی و در پایـان مراحـل حذفـی پـس از ۷ سـاعت 
مسـابقه، فرزاد حاتمی مقـام قهرمانـی را از آن خود کـرد، علی اکبر 
زینلی در جایگاه دوم ایسـتاد و محمد ابوالحسـنی نیز رتبه سـومی 

را به دسـت آورد.
همچنیــن در دوبــل اتفاقــی فــرزاد حاتمــی و محمدرضــا 
قطب الدینــی حائــز مقــام اول، علی اکبــر زینلــی و علیرضــا خالقــی 
ــز  ــه دوم و ابوالفضــل جوشــن و محمــد ابوالحســنی حائ ــز رتب حائ

ــدند. ــوم ش ــه س رتب

برگزاری جلسه قرائت زیارت عاشورا و حلقه طیبه صالحین

حجت االسـالم فـردی نژاد سـخنران این نشسـت با اشـاره بـه مقام 
و فضائل حضـرت ام البنیـن )س(، بـر نقش والدیـن به ویـژه مادران 
در تربیـت دینی فرزنـدان و انجام تکالیف دینی توسـط آنـان تاکید 

. د کر
در ابتـدای این جلسـه کـه در منزل مهدی شمشـیری عضـو پایگاه 
شـهید سـامعی برگزار شـد؛ زیارت عاشـورا توسـط سـیدعلی امام 

قرائت شـد.

اخبار کوتاه شرکت برق منطقه ای یزد 

اخالق اداري بــه چگونه کار کردن در 
اداره مي پردازد. یک کارمند مسلمان 
باید آراسته به اخالق اسالمي و انساني 
باشد. به عبارت ساده و مختصر اخالق 
شامل شــناخت صحیح از ناصحیح و 

آنگاه انجام صحیح و درســت و ترک 
ناصحیح و نادرســت اســت. بنابرین 
اخــالق اداري را مي تــوان بایدهــا و 
نبایدهاي اداري و چگونه کار کردن در 
اداره تبیین نمود. اخالق اداري مطلوب 

زماني بوجود مي آید که کارکنان نظام 
اداري یک کشــور به مــردم از منظر 
درســت بنگرند و خود را خدمتگزار و 
وکیل مردمان بدانند. مهمترین مبنا در 
پیشرفت اخالق اداري تصحیح بینش 
کارکنان نسبت به خودشان، مردمان، 

مسؤالن و وظایف شان است.

برخی از  بایدهـا )معروف ها( 
در ادارات و سازمان ها:

الف. در ارتباط با ارباب رجوع:
بایدها:

۱. تکریــم اربــاب رجــوع و حفــظ 
حرمــت و شــخصیت آنــان

ــوردي در  ــرویي و خوش برخ ۲. خوش
ــاب رجوع ــا ارب مواجــه ب

ــري  ۳. پاســخگویي و مســئولیت پذی
ــاب رجــوع  ــال کار ارب در قب

ب. در ارتباط با همکار:
بایدها:

۱. احترام به همــکاران و رفتار توأم با 
ادب و نزاکت 

۲. رعایت و داشــتن رفتار مناســب 
همکاران خانم و آقا با یکدیگر در فضاي 

اداره
۳. ارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت 

نیاز جهت اصالح و بهبودي
ج. در ارتباط مدیر با کارمند:

بایدها:
۱. عدالت و انصــاف در برخورد با زیر 

دستان
۲. تفویض اختیارات و اســتقالل در 

انجام وظایف شغلي و سازماني
۳. ایجــاد انگیــزه، میــل و عالقه در 
کارکنان براي انجام وظایف شــغلي و 

سازماني
د. در ارتباط کارمند با مدیر:

بایدها:
۱.  اطاعــت پذیري و انجــام به موقع 

دستورات مافوق 
۲.  رعایت سلسله مراتب سازماني

۳.  صداقــت، امانتــداري و برخورد 
مؤدبانه با مافوق

ه. در ارتباط با سازمان و شغل:
بایدها:

۱. انجـام بـه موقـع و دقیـق وظایـف 
لـه محو

۲. حضـور منظم و بـه موقـع در محل 
کار و فعالیت تـا پایان وقـت اداري

۳. ارتقاي دانش و مهارت مورد نیاز شغلي 
و سازماني

۴. سخت کوشي و تالش در کار
۵. دقـت و احتیـاط در مصـرف بیـت 
المال و جلوگیـري از ریخـت و پاش و 

دوري از اسـراف

بایدها )معروف ها( و نبایدهاي 
)منکرهاي( اداري قسمت اول

امام حسین علیه السالم فرمودند:
من اَحبک نهاک و من اَبغضک اَغراک 

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو 
تعریف و تمجید می کند.

نزهه الناظر،ص۸۸

شورای فرهنگی شرکت

دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد با کارکنان دفتر حراست
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اولیـن کارگاه آموزشـی معمـاری سـازمانی بـا حضـور جمعـی از 
مدیـران و کارشناسـان در شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد برگزار شـد.

سیدحسین غیاثی مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطالعات با اعالم 
این خبر افزود: این دوره در راستای نقشه راه ابالغی از سوی ریاست جمهوری 
به کلیه دستگاه های اجرایی و التزام دستگاه ها به اجرای معماری سازمانی در 

طول برنامه ششم توسعه کشور برگزارشده است.
مهندس غیاثی اهداف کلی معماری سازمانی را به عنوان یک طرح کالن، نگاه 
یکپارچه به سازمان و برقراری توازن و تناسب در فعالیت ها برشمرد و افزود: 
در این معماری، سه جنبه کســب وکار سازمانی)شامل: اهداف و راهبردها(، 

فعالیت های جاری)شــامل: کارکردهــا و فرایندهای ســازمانی( و فناوری 
اطالعات)شامل: سیستم های اطالعاتی، پایگاه داده و شبکه و زیرساخت ها( 

موردنظر قرارگرفته است.
همچنیـن در ایـن کارگاه، نمایندگان شـرکت های بـرق منطقـه ای تهران و 
شرکت مشاور، به تشـریح در مورد چهارچوب معماری سـازمانی مرجع- که 
با هماهنگی شـرکت توانیر و توسـط سـه شـرکت برق منطقـه ای به صورت 
طـرح پایلوت تهیه شـده- به عنـوان یک الگـوی آماده پیاده سـازی در سـایر 
شـرکت ها، پرداختنـد. در پایـان به سـواالت شـرکت کنندگان ایـن کارگاه 

یک روزه پاسـخ داده شـد.

تقدیر مدیرعامل توانیر از 
عملکرد مطلوب حسابرسی 

شرکت 

تقدیر دوازدهمین 
کنفرانس ملی کیفیت و 
بهره وری از مدیرعامل 

شرکت 

برگزاری اولین کارگاه آموزشی معماری سازمانی در شرکت 

حضور کارکنان برق 
منطقه ای یزد در همایش 

پیاده روی خانوادگی 
صنعت آب و برق استان 

برگزیدگان مسابقات داخلی بدمینتون شرکت معرفی شدند 

تجلیل از ۳۰۰ بانوی شاغل در صنعت آب و برق استان یزد 

آرش کــردی مدیرعامــل شــرکت توانیــر از 
محمدحســن صباغزادگان مدیرعامل شــرکت 
برق منطقه ای یــزد برای گــزارش مطلوب ۱۱ 
سال متوالی حســابرس این شرکت در خصوص 
صورت های مالی طرح های تملــک دارایی های 
سرمایه ای با اهداء لوح مکتوبی قدردانی و تجلیل 

کرد.

حســین مهریان رئیس کنفرانس ملی کیفیت و 
بهره وری با اهدا لوحی از محمدحسن صباغزادگان 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای یزد به عنوان 
عضو حقوقی انجمن مهندسی بهره وری صنعت 
برق ایران برای تالش و همــکاری برای برگزاری 

این رویداد علمی قدردانی کرد.
همچنین در این کنفرانس مقاله مهدی رضائی با 
عنوان »پیش بینی ورشکستگی شرکت های فعال 
در شهرک صنعتی یزد با استفاده از تکنیک های 
داده کاوی« و مریــم زارع با عنوان »تاثیر فســاد 
اداری بر بهره وری منابع انســانی در سازمان های 
دولتی« از شرکت برق منطقه ای یزد حائز شرایط 

الزم برای چاپ شد.

به گــزارش دفتــر روابط عمومي شــرکت برق 
منطقه ای یــزد، همایش پیــاده روی خانوادگی 
صنعت آب و برق به میزبانی آب و فاضالب استان 
و با هدف نهادینه شــدن فرهنگ ورزش و اشاعه 
آن در بین خانواده های تالشگر صنعت آب و برق 

استان یزد برگزار شد.
همکاران ورزشکار و خانواده هایشان، پیاده روی 
خود را از پارکینگ ورودي پارک کوهستان آغاز 
و مســافت چند هزار متري اطراف این پارک را 

پیمودند.
اجرای ورزش باستانی با نوای گرم محمد افسانی, 
مرشد بین المللی مسابقات زورخانه ای و اهدای 
جوایز به قیدقرعه به حاضران، از دیگر برنامه های 

فرهنگی این همایش بود.

به مناسـبت گرامیداشـت دهه مبارک فجر یک 
دوره مسـابقات داخلـی بدمینتـون در مجتمع 
ورزشي شـرکت برق منطقه ای یزد برگزار شد.

در این مسابقات که در بخش انفرادی و تیمي )دو 
نفره( انجام شد در بخش دو نفره یا دوبل، سید رضا 
حسینی و امراهلل فتاحی مقام اول، علی اصغر مدرس 
و محمدحســین عبداللهی رتبــه دوم و علیرضا 

رفیعی و رضا ساده به جایگاه سوم دست یافتند.
همچنین در بخش انفرادی ســیدرضا حسینی 
مقام قهرمانی، علی اصغر مدرس نایب قهرمانی و 
علیرضا رفیعی رتبه سومی را با غلبه بر دیگر رقبا 

از آن خود کردند.
این مسابقات به همت هیئت ورزش و پایگاه بسیج 

شهید سامعي برق منطقه ای یزد برگزار شد.

آییـن قدردانـی از روز زن و مقـام مـادر، 
ویـژه ۳۰۰ بانـوی شـاغل در صنعـت آب 
عباسـپور  در سـالن شـهید  یـزد،  بـرق  و 
شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد برگـزار شـد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، در این مراسم علی 
اسالمی مدیرعامل آبفای اســتان یزد با اشاره  به 
توجه ویژه وزارت نیرو به جایگاه زن، اظهار داشت: 
هم اکنون  بیش از ۳۰۰پرسنل زن در شرکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو در استان یزد، مشغول به 
کار هستند و در جمع آنان مدیران موفقی نیز به 

لحاظ جایگاه سازمانی وجود دارند.
وی با بیان ارتقا جایگاه زنــان در نظام جمهوری 
اسالمی و با تاکید بر تاسی بانوان در زندگی شخصی 
و اجتماعی به حضرت زهرا )س( افزود: بانوان امروز 
جامعه اســالمی با حفظ حجاب و عفاف خویش، 
به صورتی فعال، در عرصه هــای مختلف علمی، 

اجتماعی و اقتصادی  حضور دارند.
اســالمی ویژگی هــا و جایــگاه الهــی و علمی 
حضرت زهــرا )س( را برشــمرد و گفت: خداوند 
در خطاب های خود در قرآن کریــم مرد و زن را 
یکسان خطاب می کند و در آیاتی مالک برتری را 

تقوای الهی، پاکدامنی و داشتن خصلت های زیبا 
بیان می کند.

در ایـن مراسـم همچنیـن »رقیـه کرمانیـان« 
مدیرکل امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری یزد با 
تبریک والدت فاطمـه زهرا )س(، اذعان داشـت: 
سـیره حضـرت زهـرا )س( سرمشـق و الگـوی 
بی بدیل بـرای همـگان اسـت و ایـن الگـو دربند 
مـکان و زمان نیسـت و الزم اسـت حضـرت زهرا 
)س( را بـا توجـه بـه تمـام ابعـاد وجودی ایشـان 

بشناسـیم و الگـوی خـود قـرار دهیم.
کرمانیان با بیـان اینکه بـه جایگاه و مقـام زن در 
اسـالم تأکیـد فراوانی شـده اسـت؛ خاطرنشـان 
کـرد: امـام خمینـی )ره( چـه در دوران انقـالب 
و چـه در دوران تحکیـم، ارزش و مقـام زن را 
به خوبی درک نمـود و در جریان انقالب کوشـید 
زنـان را بـه ارزش و جایـگاه واقعی شـان برسـاند.

وی بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه بعـد از انقـالب 
امـام خمینـی )ره( و رهبر انقـالب جایـگاه زن را 
به خوبی تبییـن کرده اند؛ ادامه داد: خوشـبختانه 
از سـوی دولـت دوازدهـم مطالبـه جایـگاه 
مدیریتـی ۳۰ درصـدی زنان مـورد تاکید اسـت 

کـه زنـان بایـد در شناسـاندن زنـان توانمنـد در 
بخش هـای مختلـف تـالش کننـد.

این مقام مسـئول ادامـه داد: دفتـر امـور بانوان و 
خانواده اسـتانداری یزد سـعی در شناسایی زنان 
توانمنـد در ادارات مختلـف و بررسـی وضعیـت 
موجـود زنـان دارد تـا خواسـت دولت در اسـتان 

یـزد درزمینه زنـان تحقـق یابد.
کرمانیـان افـزود: تدویـن سـند ارتقـاء زنـان و 
خانـواده از برجسـته ترین برنامه هـای دفتـر امور 

بانـوان و خانـواده در سـال آینـده اسـت.
دکتـر محسـن سـعیدمنش اسـتاد دانشـگاه و 
روانشـناس نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه 
زندگـی هدفمنـد؛ بهترین کمـک بـرای کاهش 
آسـیب های اجتماعی اسـت؛ تصریح کرد: وجود 
مشـکالت عاطفي در خانواده به علت نبود عشـق 
و محبـت بیـن والدیـن و متعاقـب آن والدیـن با 
فرزنـدان، باعـث می شـود کـه نوجوانـان کمبود 
عاطفـه و توجـه خـود را از فضاي مجـازي تأمین 

کننـد.
تجلیل از بانوان برتر شـاغل در صنعـت آب و برق 

یزد پایان بخـش این مراسـم بود.
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یزد میزبان سمینار تبادل تجارب استقرار نظام مدیریت پروژه شرکت های برق منطقه ای 

برگزاری همایش ارتقاء امنیت سایبری در شرکت 

بازنشستگان شرکت : 

همایش و دوره آگاه ســازی فرهنگ استفاده از فضای مجازی و امنیت 
سایبری با حضور کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد در سالن شهید 

عباسپور این شرکت برگزار شد.
حمامی از کارشناسان پلیس فتا با اشاره به تجربیات خود در چند سال 
گذشته، آسیب های شبکه های مجازی و فضای سایبری که در کمین 
خانواده ها و فرزندان است را برشــمرد و تاکید کرد: اصلی ترین راهکار 
برون رفت از این بحران، همراه بودن والدین با فرزندان و کم کردن فاصله 

ایجادشده بین اعضای خانواده است.
شایان ذکر اســت، این همایش با همکاری دفتر حراست شرکت برق 
منطقه ای یزد و با هدف کاهش آسیب پذیری کارکنان در برابر تهدیدات 

فضای مجازی برگزار شد.

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

نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.

سـمینار “تبادل تجارب اسـتقرار نظام 
مدیریـت پـروژه” به میزبانی شـرکت 
برق منطقه ای یزد و با حضور مدیران و 
کارشناسان این شـرکت  ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی این شــرکت، 
علیرضــا رفیعی معاون طرح و توســعه 
شرکت برق منطقه ای یزد استقرار نظام 
مدیریت پروژه برای بهبود روند و نتایج 
اجرای پروژه ها در چارچوب زمان، هزینه 
و کیفیت تعیین شده و ریسک کمتر الزامی 
دانســت و گفت: حمایت مدیران ارشــد 
سازمان و وجود برنامه استراتژیک و عملیاتی 

برای پیشبرد این نظام ضروری است.
وی همچنین هــدف از برگــزاری این 

ســیمنار را انتقال تجارب استقرار نظام 
مدیریت پروژه به سایر شرکت های برق 

منطقه ای عنوان کرد.
در ادامه این جلســه، محمــود دهقان 

کارشــناس مســئول بررســی سوابق 
پیمانــکاران و کنترل پــروژه، گام های 

استقرار نظام مدیریت پروژه در برق یزد 
را برای شــرکت کنندگان تشریح کرد و 
دکتر حاجی یخچالی مشــاور این طرح 
نیز به بیان اهداف و ضرورت استقرار نظام 

مدیریت پروژه پرداخت.
پرسش و پاسخ در خصوص چالش های 
استقرار این نظام بین شرکت کنندگان، از 

دیگر برنامه های این سمینار بود.
شایان ذکر است این سمینار با حضور ۱۵ 
نفر از مدیران و کارشناسان معاونت های 
طرح و توسعه شرکت های برق منطقه ای 
تهران، خراســان، خوزستان، اصفهان و 
سمنان در شــرکت برق منطقه ای یزد 

برگزار شد.

جواد پور خلیلی مجومرد
تاریخ استخدام :
69/ 07/ 11

تاریخ بازنشستگی :
96/ 12/ 21

آخرین پست سازمانی :
نگهبان

سابقه وزارت نیرو :
2۸ سال

ناصر جوادیان
تاریخ استخدام :
61/ 09/ 16

تاریخ بازنشستگی :
96/ 12/ 26

آخرین پست سازمانی :
مسئول دفتر

سابقه وزارت نیرو :
35 سال

عباس اردانی 
تاریخ استخدام :
63/ 10/ 01 

تاریخ بازنشستگی :
96/ 12/ 26 

آخرین پست سازمانی :
 نگهبان

سابقه وزارت نیرو :
33  سال

عباس مراد علیزاده 
تاریخ استخدام :
 61/ 12/ 2۸

تاریخ بازنشستگی :
 97/ 01/ 16

آخرین پست سازمانی :
اپراتور 

سابقه وزارت نیرو :
35  سال

محمد رضا رنجبر بافقی 
تاریخ استخدام :
 61/ 12/ 2۸

تاریخ بازنشستگی :
 97/ 01/ 16

آخرین پست سازمانی :
اپراتور 

سابقه وزارت نیرو :
35  سال

سید عبدالمجید میر علمی
تاریخ استخدام :
 61/ 12/ 2۸

تاریخ بازنشستگی :
 97/ 01/ 16

آخرین پست سازمانی :
 اپراتور

سابقه وزارت نیرو :
35  سال

جواد گلنار باجگانی 
تاریخ استخدام :
 61/ 12/ 2۸

تاریخ بازنشستگی :
 97/ 01/ 16

آخرین پست سازمانی :
کمک کارشناس تعمیرات و تجهیزات پست 

سابقه وزارت نیرو :
35  سال



8
نشریه داخلی شرکت برق منطقه ای یزد / سال هشتم، شماره 50 ، اسفندماه 1396 و فروردین مــاه 1397

صاحب امتیاز: شرکت برق منطقه ای یزد
مدیر مسئول: محمدحسین عبـداللهی
سردبیر: سیدمحمدصـادق سهـروردی
صفحه آرایی: محمدمهدی میـرزابابایی

از انتـشارات دفتــر روابــط عمــومی

info@yrec.co.ir :پست الکترونیک
www.yrec.co.ir :سایت

نشانی: یزد، بلوار دانشجو، جنب پارک شادی
صندوق پستی: 656 - ۸9195

تلفن: 5 - 1751 3۸25
دورنگار: 3۸251766 - 3۸241۸26

تلفن دفتر روابط عمومی: 3۸254034
شماره پیامک دفتر روابط عمومی: 30002517

همکاران این شماره: علیرضا عسـکری،  
محمدعلی زحمتکـش، حسیـن بیــگی 

و رابطان روابط عمومی
چاپخــانـه: نقـش پـرداز

شرکت�برق�منطقه�ای�یزد�برگزار�کرد:

مسابقات لیگ خاقیت و کار تیمی برای اولین بار در کشور 

مسـابقات لیـگ خالقیـت و کارتیمـی بـرای اولین بـار در کشـور، در 
شـرکت برق منطقه ای یزد طـی سـه روز متوالی و در سـه مرحله اجرا 

شـد و ۲۳ تیم ۴ نفـره در این مسـابقات بـه رقابـت پرداختند.
دکتر ابوالفضل شـرافت مدیـر دفتر مدیریـت اسـتراتژیک و بهره وری 
شـرکت بـرق منطقـه ای یـزد بـه عنـوان ایـده پـرداز و طـراح لیـگ 
خالقیـت، در مصاحبه با دفتـر روابط عمومـی با اعالم این خبـر افزود: 
یکـی از اهـداف پیاده سـازی مدیریت دانش، شناسـایی، جمـع آوری، 
طبقه بنـدی و تسـهیم دانـش، تجـارب و روش هـای حـل مسـئله در 
سـطح شـرکت اسـت کـه مسـتلزم انگیـزه و همـکاری کارکنـان در 
تسـهیم و به اشـتراک گذاری دانـش و تشـکیل انجمن هـای خبرگی 

به منظـور اسـتخراج دانش اسـت.
وی با بیـان این کـه بهـره وری سـازمانی چیزی جـز حاصـل تیم های 
پویـا، توان افـزا، خـالق، بـا اشـتیاق و باانگیـزه نیسـت، افـزود: بـرای 
شـکل گیری یک انجمن خبرگـی موفق برخـورداری از سـطح باالیی 
از شایستگی های ارتباطات سـازمانی شـفاف، تبادل دانش، خالقیت، 
اعتماد متقابـل، برنامه ریزی، مدیریـت منابع، شـناخت یکدیگر، حل 
مسـئله، رقابت و همـکاری و رهبری بـرای اعضای آن ضروری اسـت.

نیسـت/یک  انفـرادی  اغلـب  خالقیـت  *فراینـد 
کارمنـد نمونـه برای دسـتیابی بـه تفکر خـالق نیاز 

به تیم دارد

وی تصریـح کـرد: از طرفـی تکنیک هـای خالقیـت به عنـوان ابزاری 
برای رشـد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسـئله کمک شـایانی 
به تـوان فـرد در تمام مراحـل خالقیـت و فرآینـد حل خالق مسـئله 
می نمایـد و نکتـه ای که حائـز اهمیت اسـت این اسـت کـه هم افزایی 
زاییده ی کار تیمی اسـت و اگر الزم باشـد که کارمنـد نمونه ای به یک 
تفکر خـالق دسـت یابد ابتـدا بایـد تیمـی در اختیار داشـته باشـد تا 
آن ایـده را دریابد و آنـگاه آن را تبدیل به یـک نوآوری سـازد، بنابراین 

فراینـد خالقیت اغلـب انفرادی نیسـت.
دکتـر شـرافت هـدف از برگـزاری کارگاه هـای خالقیـت و کار تیمی 
را ایـن گونـه بیـان مـی کنـد کـه شـرکت کنندگان به طـور عملـی و 
تجربـی بیاموزند کـه چگونه به صـورت تیم هـای خالق عمـل کنند و 

به عنوان یـک تیم حتـی اگـر از بخش هـای گوناگـون یک سـازمان و 
یا از سـازمان های متفاوت باشـند تحت هر شـرایطی بـا یکدیگر برای 

تحقـق اهـداف سـازمانی، صادقانه همـکاری کنند.

طراحـی و تدوین شـیوه نامه برگـزاری لیگ خالقیت 
و کار تیمی برای اولین بار

ایـده پـرداز و طـراح لیـگ خالقیـت و کار تیمـی در شـرکت بـرق 
منطقـه ای یزد با اشـاره به اینکـه نیاز بـه تقویت خالقیـت و کار تیمی 
و ترویـج آن ها در سـازمان ها کاماًل احسـاس می شـود؛ اظهار داشـت: 
با مطالعـات و بررسـی هایی که انجـام شـد، مجموعـه ای از بازی های 
متناسـب با اهـداف مـورد نظـر توسـط اینجانـب و مهنـدس فرحناز 
کریمـی بومی سـازی و بازطراحـی شـد و یکسـری از بازی هـای مورد 
نیاز کـه وجود نداشـت طراحـی و شـیوه نامه برگزاری لیـگ خالقیت 

و کار تیمـی نیز طراحـی و تدوین شـد.
وی ادامـه داد: بـرای تسـت و آزمایـش بازی های طراحی شـده بعضی 
از آن هـا توسـط طراحـان بازی هـا در جمـع خانواده هـا و موسسـات 
آموزشـی و همچنیـن در جلسـات ارائـه کتـاب و مطلـب و کارگاه 
خالقیـت در شـرکت برق منطقـه ای یـزد اجـرا و اشـکاالت و ابهامات 

آن هـا رفع شـد.
مدیر دفتر مدیریـت اسـتراتژیک و بهره وری شـرکت بـرق منطقه ای 
یـزد همچنیـن اظهـار کـرد: در نهایت ۶ بـازی سـازمانی متناسـب با 
تکنیک هـای مدیریتی حـل مسـئله و خلق ایـده در راسـتای تقویت 
خالقیت، کار تیمـی و مهارت ذهنی برای مسـابقات لیـگ طرح ریزی 

. شد

تحلیـل  بـرای  روانشـناس  تیـم  یـک  از  کمـک 
شـرکت کنندگان  تیمـی  رفتارهـای 

وی با بیان اینکه الزم است در مسابقات رویه علمی و هدفمندی وجود 
داشته باشد؛ افزود: ابتدا تست های استاندارد سنجش روحیه کار تیمی 
و خالقیت شناسایی شد و پرسش نامه های pre-test و post-test نیز 
با مشــارکت یک تیم روانشناس طراحی و آماده ســازی شد و سپس 

این تست ها و پرســش نامه ها قبل از اجرای مســابقات و در پایان هر 
روز مسابقات از تمامی شــرکت کنندگان گرفته شد. همچنین از تیم 
روانشــناس برای تحلیل رفتارهای تیمی شرکت کنندگان نیز کمک 

گرفته شد.
شرافت همچنین خاطرنشــان کرد: با حمایت مهندس محمدحسن 
صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد و قائم مقام و نماینده 
مدیریت در دانش مهندس محمدمهدی جاودانی، ۴ جلسه اتاق فکر با 
محوریت دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری به منظور برگزاری لیگ 

خالقیت و کار تیمی در شرکت تشکیل شد.

فراینـد  طـی  در  نظـارت  و  داوری  تیـم   2 حضـور 
بازی ها

وی از حضـور ۲ تیـم داوری و نظـارت در طـی فراینـد بازی هـا بـرای 
ارزیابـی تیم ها و اجـرای صحیـح فرایند برنامه ریزی شـده، خبـر داد و 
گفـت: تیـم داوری متشـکل از: طراحان بازی هـا )ابوالفضل شـرافت و 
فرحناز کریمی( و تیم روانشناسـی با سرپرسـتی دکتر مهدی توالیی 
و خانـم رجبـی یـک داور فنـی، علیرضا رفیعـی کـه در طـول فرایند 
اجـرای بازی هـا، رفتارهـا و خروجـی حاصـل از بازی هـا را ثبـت و در 

انتها عملکـرد تیم هـا را مـورد ارزیابـی قراردادند.
ابوالفضـل شـرافت همچنین تیم نظـارت بر اجـرای صحیـح فرایند را 
متشـکل از: محمدمهـدی جاودانی، حسـین اعرابی، محمـود دهقان، 

سـید منصور جلیلـی و امیر شـریف یزدی برشـمرد.

تاکیـد بر خالقیـت تیم ها بـرای حل مسـئله و رفتار 
تیمی شـرکت کنندگان 

وی روز اول مسـابقات را با حضـور ۲۳ تیم شـرکت کننده عنوان کرد و 
تصریح کـرد: ۱۲ تیم به مرحلـه دوم راه یافتنـد کـه در روز دوم از بین 
ایـن تیم هـا، ۴ تیـم بـه مرحلـه فینـال و پـس از پایـان ایـن رقابت ها 

تیم هـای زیر بـه ترتیب در جایـگاه اول تا سـوم ایسـتادند:
تیـم اول: مجیـد دره شـیری، محسـن نعمتی، امیـد اعتمادیـه، امین 

مالکـی
تیم دوم: آرمان گلزارفـر، عبدالرحیـم عزیزی، بهرام آبادیان، حسـین 

ن هقا د
تیم سـوم: محمدمهدی واعـظ، حمید دهقانـی، محمدرضـا امیریان، 

سـید محمد یزدانی
مدیر دفتر مدیریـت اسـتراتژیک و بهره وری شـرکت بـرق منطقه ای 
یـزد در پایـان با اشـاره بـه این کـه در ایـن گونـه رقابت ها نبایـد فقط 
خروجی حاصـل از کار تیم ها سـنجیده شـود، اظهار داشـت: به دلیل 
این که بازی هـای تیمـی و سـازمانی از نوع بازی هـای باز هسـتند ، به 
همیـن دلیـل اسـتراتژی بـه کار گرفته شـده و خالقیت تیم هـا برای 
حـل مسـئله و همچنیـن مشـارکت و رفتار تیمـی شـرکت کنندگان 

بایسـتی موردتوجه قـرار گیرد.


