
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسليت باد

مديركل دفتر پشتيباني فني توليد شركت                مهندس مهرداد، 
توانير از نيروگاه اصفهان ديدار كرد.

        بنابه گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
برق  توليد  مديريت  شركت  مديرعامل  شيراني،  مهندس  بازديد  اين  در 
نيروگاه  مبتالبه  تهديدات  و  ها  فرصت  از  مبسوطي  گزارش  اصفهان 

اصفهان را به اطالع ايشان رساند.

زمينه                       در  اقدام  دردست  طرحهاي  از  مهرداد  مهندس  سپس        
تجهيز  جهت  شده  انجام  طرحهاي  و  آب  بهينه  مصرف  و  جويي  صرفه 
واحدهاي نيروگاه ديدار كرده و از ابداع ، خالقيت و به ظهور رساندن 
اصفهان  تخصصي كاركنان نيروگاه  انجام كارهاي  توانمنديها و توانايي 

ابراز خرسندي نمودند.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحول  محول  يا  النهار  و  اليل  مدير  يا  االبصار  و  القلوب  مقلب  يا       

واالحوال حول حالنا اال احسن الحال
     بهار نماد حضور خالق بي همتا و حماسه ساز شکفتن و بيداري فرا رسيد 
و نوروز طليعه ي اين دگرگوني شگرف است. در طليعه ي بهاري ديگر 
همزمان با رويش دوباره طبيعت فرارسيدن سال نو و بهاري نو را صميمانه 
و  تندرستي  و  نموده  عرض  تهنيت  و  تبريک  عزيز  همکاران  ي  همه  به 
بهروزي روز افزون براي شما عزيزان و خانواده هاي محترمتان از درگاه 

ايزد منان آرزومندم.
     سالي که گذشت با همت همه ي شما عزيزان توانستيم فراز و نشيب 
هاي پيش روي شرکت مديريت توليد برق اصفهان را به خوبي مديريت 
نمائيم بطوريکه عليرغم کمبود آب و کاهش توليد و عدم نقدينگي کافي 
طرح ها و پروژه هاي الزم براي توليد و تعميرات به موقع واحدها انجام و 
اشکاالت فني موجود به موقع بررسي و رفع عيب گرديد و از طرفي تالش 
و خالقيت همکاران در جهت نيل به خودکفائي و انجام پروژه هاي بهينه 
سازي و همچنين اقدامات مفيدي که براي تکريم نيروي انساني و ارتقاء 
واحد  عنوان  کسب  قبيل  از  افتخاراتي  تا  گرديد  باعث  شد  انجام  ايشان 
نمونه صنعتي استان اصفهان نصيب شما گردد واين نشان مي دهد حرکت 
و  تالش   ، همت  به  آن  ادامه  و  است  شده  شروع  تعالي  و  رشد  مسير  در 
توانمندي هاي الزم  همدلي شما نياز دارد که اميدوارم با بدست آوردن 
ادامه يابد و از همه ي شما عزيزان بخاطر پيشبرد اهداف شرکت صميمانه 

سپاسگزارم.
     اما در سال جديد بايستي حرکت هاي جهادگونه و حماسه ساز خود 
را در زمينه هاي فني با بروز خالقيت ها و نوآوري ها و تالش بيشتر در 
جهت بهره برداري بهتر و کيفي تر ، تعميرات موثرتر و بررسي هاي فني 
موشکافانه تر و هم چنين در زمينه هاي اداري و اقتصادي با انضباط مالي 
نظام ارزشيابي عملکرد  تاثيرگذارتر و  و  و آموزش هاي پيوسته  تر  دقيق 
قوي تر براي ارتقاء و توسعه نيروي انساني، ادامه دهيم و يکديگر را ياري 
به سالمت  اين برهه تاريخي  از   ، قبل  از  تر  تا محکم تر و مطمئن  نمائيم 

ادامه در صفحه ٣
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        نرم افزار نظام پيشنهادات جهت ارائه پيشنهادات همكاران به صورت 
الكترونيكي راه اندازي شد.

     بنابر گزارش دبير كميته نظام پيشنهادات، امروزه مديريت مشارکتي يکي 
از پيشرفته ترين و موثر ترين روشهاي مديريت در دنياست و کارآمدترين 
و اصلي ترين ابزار در اين نوع مديريت ، نظام پيشنهادهاي سازماني است.

سريع  دسترسي  و  ثبت  و  نظام  اين  عاليه  اهداف  به  نيل  راستاي  در        
آنها،  از  متنوع  و  جامع  گزارشات  دريافت  همچنين  اطالعات،  به  آسان  و 
سيستم  اين  در   ، است  شده  پياده  سازي  و  طراحي  پيشنهادها  نظام  نرم افزار 
فرآيندهاي  واقعي  عملکرد  بر  مبتني  کامال  گزارشات،  گرديده  تالش 
سيستم  مي توان  نرم افزار  اين  از  استفاده  با  نتيجه  در  باشد.  پيشنهاد  گردش 

كامًال مكانيزه و قابل اعتمادي را در نظام پيشنهادها داشت. 
اين سيستم کامال منطبق با روشهاي متداول پياده سازي نظام مشارکت در 

کشور است . 
همکاران  و  نيست  کاربران  براي  افزار  نرم  نصب  به  نيازي  سيستم  اين  در 
روي  بر  غياب)  و  حضور  سيستم  کنار  در   ) اينترانت  روي  بر  توانند  مي 
لينک نظام پيشنهادات کليک کرده با وارد کردن نام خانوادگي خود در 
نام کاربر و وارد کردن شماره پرسنلي در رمز عبور، پيشنهادات خود را به 
دبير  با  عبور  رمز  تغيير  صورت  در  و  دهند  ارائه  پيشنهادات  نظام  دبيرخانه 

نظام پيشنهادات تماس بگيرند .
صفحه ارائه پيشنهاد :  اين صفحه جهت ارائه پيشنهاد ميباشد وکاربر 
عنوان  شامل  پيشنهادکه  اطالعات  اوليه،  مشخصات  اول  برگه  در  ميتواند 
قسمت  در  دوم  برگه  در  و  نوشته  را  باشد  مي  پيشنهادي  روش  و  پيشنهاد 
اطالعات تکميلي پيشنهاد که شامل مزاياي پيشنهاد ، روش فعلي ،امکانات 
در  را  پيشنهاد  الزم  ومستندات  نوشته  را  انجام  هزينه  برآورد   ، نياز  مورد 
ضمائم پيشنهاد واردکرده وپيشنهادخود را ثبت نمايد. در اين سيستم امکان 
ارسال پيشنهاد بصورت گروهي وجود دارد براي اين کار بر روي قسمت 
پيشنهاد دهنده کليک کرده و نام نفر دوم را نيز وارد کنيد . پس ازثبت، 
پيشنهاد شما واردکارتابل کميته شده و وضعيت آن به حالت »منتظربررسي» 

درمي آيد. از اين پس ميتوانيد وضعيت پيشنهاد خود را نيز چک کنيد.

ادامه پيام نوروزي مديرعامل
گذر کنيم . قطعا عبور از اين شرايط جز  با همدلي ، هماهنگي و تقويت 

يکديگر امکان پذير نمي باشد. شما در سال گذشته نشان داديد که تکيه بر 
سهم اثرگذار خودتان چه موفقيت هائي را بدنبال خواهد داشت.

     از نو شدن سال خواهيم آموخت که پس از هر زمستان بهاري است 
پيشگاه  از  عزيزان  شما  تمام  براي  را  آن  من  و  رشد  و  شکوفائي  سراسر 

آفريدگار جهان آرزومندم.

      جلسه پرسش و پاسخ كاركنان و مسئوالن حوزه معاونت اداري ومالي 
شركت ، برگزار شد.

از  تن  ها  ده  باحضور  كه  جلسه  دراين  عمومي،  روابط  گزارش  به        
كاركنان در سالن همايش مجموعه فرهنگي نيروگاه اصفهان برگزار شد، 
معاونت به  اين  معاون اداري و مالي و همچنين مسئوالن واحدهاي حوزه 

پرسشهاي گوناگون كاركنان پاسخ دادند. 
      بنابراين گزارش در ابتداي جلسه، مهندس مرتضي قرباني، معاون اداري 
معاونت  حوزه  مختلف  واحدهاي  فعاليتهاي  از  گزارشي  شركت،  ومالي 
با همراهي ساير مسئوالن اين معاونت به  نمود وسپس  اداري و مالي ارايه 

سئواالت گوناگون كاركنان در مورد مسائل اداري و مالي پاسخ دادند.
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و  اصفهان  اصفهان باحضور در نيروگاه  استان  رئيس هيات فوتبال       
اصفهان  نيروگاه  ورزشي  باشگاه  و  فوتبال  تيم  از  سپاس  لوح  اهداي 

تقدير و تشكر كرد.

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، در 
ابرقويي  شد،  برگزار  اصفهان  نيروگاه  در  مناسبت  همين  به  كه  مراسمي 
نژاد، رئيس هيات فوتبال استان اصفهان با اهداي لوح سپاس از بازيكنان و 
كليه دست اندكاران تيم فوتبال و مديران باشگاه ورزشي نيروگاه اصفهان 

تقدير و تشكر كرد.

      گفتني است تيم فوتبال نيروگاه اصفهان در سال جاري قهرمان ليگ 
برتر فوتبال استان اصفهان شد و به ليگ دسته سوم كشور صعود كرد.

            سمينار آموزشي سالمت مردان با همكاري مركز بهداشت شماره 

دو اصفهان در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

اصفهان،  برق  توليد  مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  بنابه       
دو  شماره  بهداشت  مديرمركز  پارسا  دكتر  آموزشي،  سمينار  دراين 
سوانح  و  سرطان  وعروقي،  قلبي  بيماريهاي  ما  در كشور  گفت:  اصفهان 
بين،  اين  در  و  تشكيل ميدهند  ومير را  ترين علل مرگ  وحوادث عمده 
در  داشت  بيان  ايشان  است.  شايع  بسيار  مردان  براي  وحوادث  سوانح 
سال٩١ حوادث وسوانح بطور متوسط روزانه جان ٤ نفر را گرفت كه اين 
مهم با رعايت اصول ايمني و بهداشتي تا ٩٨ درصد قابل پيشگيري است. 
     دكتر پارسا، شركت مديريت توليد برق اصفهان را ازجمله سازمانهاي 
لوح  اهداي  با  و  كرد  معرفي  كاركنان  سالمت  و  بهداشت  امر  در  نمونه 
امر  مسئوالن  از  چندتن  و  شركت  مديرعامل  شيراني،  مهندس  به  تقدير 
با  آنان  همكاريهاي  و  زحمات  از  نيروگاه،  آموزش  و  ايمني،بهداشت 

مركز بهداشت اصفهان تشكر وقدرداني كرد.

     در اين همايش دكتر عليزاده، متخصص كليه و مجاري ادراري طي 
سخناني با مطرح نمودن دو بيماري سرطان پروستات و سرطان مثانه ابراز 
شود.  مي  شروع  مردان  در  سالگي   ٣٠ سن  از  پروستات  بزرگي  داشت 
عالئمي  هيچ  مواقع  بسياري  در  پروستات  سرطان  گفت  همچنين  ايشان 
قابل  پزشك،  توسط  معاينه  و   (PSA) خون  آزمايش  با  فقط  و  ندارد 

تشخيص است.
     گفتني است در اين همايش كارشناساني در زمينه طب فيزيكي و طب 

ورزشي به ايراد سخن پرداختند.


