
٢٩ اسفند روز ملي شدن صنعت نفت گرامي باد

برگزار  فجر  دهه  در  كه  امتنان  جشنواره  در  اصفهان  استاندار       
شد از شركت مديريت توليدبرق اصفهان به عنوان واحد نمونه استان 

اصفهان تشكر و قدرداني كرد.
     بنابه گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، در 
بيست وپنجمين جشنواره امتنان كه همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي 
در اصفهان برگزار شد، دكتررسول زرگرپور، استاندار اصفهان با اهداي 
شيراني مديرعامل  از مهندس محمدرضا  جشنواره،  تنديس  تقديرنامه و 

شركت مديريت توليدبرق اصفهان تشكر وقدرداني كرد.
براساس اين گزارش، در اين مراسم مديركل كار و رفاه اجتماعي استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر با جداشدن كرج از استان تهران، اصفهان 
صنعتي ترين استان كشور محسوب ميشود. وي همچنين گفت در استان 
اصفهان ٨ هزار و٣٤٦ كارگاه باالي١٠نفر شاغل فعال و در مجموع ١٠٤ 

هزار كارگاه، مشغول به فعاليت هستند.
          
 
          

        گفتني است شركت مديريت توليدبرق اصفهان در حالي مفتخر 
اخير  سالهاي  در  كه  است  شده  استان  نمونه  واحد  عنوان  كسب  به 
بخاري  نيروگاه  داشتن  قرار  و  رود  زاينده  رودخانه  شدن  خشك  با 
مواجه  شديد  خشكسالي  چالش  با  رودخانه،  اين  حاشيه  در  اصفهان 

بوده است.

        مهندس حائري، مديرعامل شركت توانير و گروه همراه از نيروگاه 
اصفهان بازديدكردند.

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، در 
اين بازديد كه مديرعامل برق منطقه اي اصفهان، مديركل دفتر تحقيقات 
بازديد  ضمن  حائري  مهندس  داشتند،  حضور  نيز  مقامات  ديگر  و  توانير 
از بعضي پروژه هاي نيروگاه،كارهاي تحقيقاتي و ساخت داخل نيروگاه 
را بسيار پيشرفته توصيف نمود و آن را حاصل وجود نيروهاي متخصص 
در نيروگاه دانست. همچنين مديرعامل شركت توانير گفت:  بحران كم 

آبي ناشي از خشك شدن رودخانه زاينده رود تاكنون به خوبي مديريت 
شده و با برنامه ريزي هاي مناسب از توقف توليد برق واحدهاي نيروگاه، 
اين  در  سازي  بهينه  طرحهاي  و  كارها  خوبي  به  و  است  شده  جلوگيري 

زمينه در حال انجام است. 
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انتخاب ١٥ نفر از كاركنان نيروگاه اصفهان
 بعنوان كارگر نمونه استان اصفهان 

         پانزده نفر از كاركنان متخصص نيروگاه اصفهان بعنوان كارگر 
نمونه و اعضاي گروههاي كار نمونه استان اصفهان معرفي شدند.

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان 
در مراسمي كه به مناسبت تقدير از كارگران و گروه هاي كار نمونه 
استان اصفهان از سوي اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان 
اصفهان برگزار شد، ولي اله کشاورز بعنوان كارگر نمونه و مهندس 
گلي،  صادق  مهدي  راد،  خاقاني  خسرو  مهندس  آقاداودي،  اردشير 
مهندس وحيد ايزدي، مهندس احمد كرماني، محمد شيراني، مصطفي 
عنايت  مهر،  فرزام  سيدحسن  مهندس  کشاورز،  محمد  نجيمي،  علي 
قرهي، مهندس سياوش گل محمدي، سامان منصوري، مهندس حسين 
استان  نمونه  كار  گروههاي  اعضاي  بعنوان  يراقي  عبداله  و  ابراهيمي 

اصفهان معرفي شدند و از آنان تقدير بعمل آمد.

مردم   نمايندگان  و  استاندار  با حضور  مراسم  است اين  گفتني          
اصفهان  استان  مقامات  ديگر  و  اسالمي  شوراي  مجلس  در  اصفهان 

برگزار شد.

      به مناسبت گراميداشت دهه فجر، مسابقه دوهمگاني در نيروگاه 
اصفهان توسط پايگاه مقاومت بسيج برگزارگرديد.

مقاومت  پايگاه  و  ورزش  كميته  همكاري  با  گزارش،  بنابراين        
نفر   ٧٠ بين  متر   ١٥٠٠ مسافت  به  دوهمگاني  مسابقه  نيروگاه  بسيج 

شركت كننده در پنج گروه سني در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

جوايزي  سني،  گروه  هر  از  سوم  تا  اول  نفرات  به  است  گفتني       
ويژه  اهداء خواهدشد. الزم بذكر است به كليه شركت كنندگان در 

مسابقه نيز به رسم يادبود جوايزي تقديم ميگردد.
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دومين  نمايشگاه  در  اصفهان  توليدبرق  مديريت  شركت 
كنگره بين المللي اتوماسيون صنعت برق  حضور يافت.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و همچنين 
از همراه  گروه  و  توانير  شركت  مديرعامل 

برگزاري همايش مشترك ورزش صبحگاهي كاركنان
 صنعت آب و برق در نيروگاه اصفهان

     همايش مشترك ورزش صبحگاهي كاركنان صنعت آب و برق اصفهان  
به ميزباني شركت مديريت توليدبرق اصفهان برگزار شد.

، همايش  بهمن ماه ٩٢  دوشنبه ٢١  روز  صبحگاه  گزارش،  بنابراين       
مشترك ورزش صبحگاهي با مشاركت بيش از ١٠٠ نفر از كاركنان و 
مسئولين شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو، مستقر در استان اصفهان 
در محل مجموعه فرهنگي، ورزشي نيروگاه اصفهان و به ميزباني شركت 

مديريت توليدبرق اصفهان برگزارشد.
اي  دوره  صورت  به  ورزشي  مشترك  همايش  اين  است  گفتني          
توسط ساير شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو در استان اصفهان و 
آب و  صنعت  صبحگاهي بين كاركنان  ورزش  به منظور نهادينه كردن 

برق، برگزار ميشود.
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        نيروگاه حرارتي اصفهان از ابتداي سال جاري 
تا پايان بهمن ماه، بيش از٣/٧ ميليارد كيلووات ساعت 
سراسري  به شبكه  الكتريكي خالص توليدي را  انرژي 

برق كشور تحويل داد. 

         بنابراين گزارش تا پايان بهمن ماه سال جاري، نيروگاه 
اصفهان به  ميزان ٣ ميليارد و ٧٥١ ميليون و٧٤٢ هزار و٣٧٠ 
كيلووات ساعت انرژي الكتريكي خالص توليدي را تحويل 

شبكه سراسري برق كشور داد. 

مقدار٤٢٤  تحويلي،  برق  ميزان  اين  از  است  گفتني          
ميليون و٣٥٠ هزار كيلووات ساعت، دربهمن ماه سال جاري 

توليد و تحويل شبكه سراسري برق كشور شده است.


