
شهادت حضرت فاطمه  زهرا (س) تسلیت باد

در  شایع  سرطانهاي  و  سرطانهاي شغلی  بروز  از  پیشگیري  همایش         
همکاري  با  زنان  و  برگزار مردان  اصفهان   2 شماره  بهداشت  مرکز 

شد. 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، در این همایش که          بنابه گزارش روابط عمومی 

با حضور جمع کثیري از کارکنان نیروگاه و همچنین میهمانانی از دیگر سازمانها در محل 

سالن همایش نیروگاه اصفهان برگزار شد پس از عرض خیر مقدم توسط مهندس محمدرضا 

شیرانی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان و تشریح فعالیتهاي نیروگاه اصفهان 

 2 شماره  بهداشت  مرکز  مدیر  سهرابی  دکتر  شاغلین ،  سالمت  سطح  ارتقاء  خصوص  در 

اصفهان در مورد اهمیت برنامه هاي پیشگیري از سرطان در ایران سخنانی بیان داشت و 

سپس دکتر ندا مقتدري جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی درباره سرطانهاي شایع 

در زنان و دکتر پیمان صالحی متخصص جراحی کلیه و مجاري ادراري در مورد راههاي 

همایش  ادامه  پرداختند. در  سخن  ایراد  به  مردان  در  شایع  سرطانهاي  پیشگیري از بروز 

سرطانهاي  بروز  از  پیشگیري  راههاي  پیرامون  کار  طب  متخصص  آبادي  گل  مجید  دکتر 

وحیده  پایان  در  و  نمود  سخنرانی  نیروگاهها  و  برق  صنایع  خصوصًا  صنایع  در  شغلی 

دریازاده کارشناس تغذیه در مورد نقش تغذیه سالم در سالمت سخنانی بیان داشت. 

       گفتنی است در این همایش سخنرانان به سواالت شرکت کنندگان در خصوص موضوعات 

مورد بحث ،  پاسخهاي الزم را ارائه دادند.

بسم اهللا الرحمن الرحیم
َل اْلَحْوِل َو  َهاِر یا ُمَحوِّ النَّ األ ْبَصاِر یا ُمَدبَِّر الل یِل َو  ُمَقلَِّب اْلُقلُوِب َو         یا 

ْل َحاَلَنا إَِلی أَْحَسِن اْلَحاِل  ْحَواِل َحوِّ األ 
رسید و  فرا  است  ساز  هستی  خالق  باشکوه  جلوه هاي  از  اي  جلوه  که  دیگر  بهاري          

نوید بیداري و شکفتن را با خود به ارمغان آورده و نوروز طلیعه اي بر این بیداري است. 

اینجانب فرارسیدن سال نو را صمیمانه به همه همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده 

و تندرستی و سرافرازي و بهروزي را براي شما عزیزان و خانواده هاي محترمتان از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.                                                                                       ادامه در صفحه 3

مدیریت  شرکتهاي  مشاغل  بندي  طبقه  طرح  اصالح  نهایی  جلسه         
تولید و توزیع نیروي برق به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 

برگزار شد. 
ابتدا  جلسه  این  در  اصفهان،  برق  تولید  مدیریت  شرکت  به گزارش روابط عمومی           

عرض  ضمن  اصفهان  تولیدبرق  مدیریت  شرکت  مدیرعامل  شیرانی  محمدرضا  مهندس 

تخصصی براي پیگیري  کارگروه  ایجاد  تشکر از  و  جلسه  کنندگان در  شرکت  به  خیرمقدم 

طرح        مسائل  است  انتظار  انسانی  منابع  نخبگان  بعنوان  شما  از  گفت:  طرح  این  اصالح 

طبقه بندي مشاغل را بخوبی بررسی و تدوین نمائید تا در این طرح، نظام پرداخت از 
 ادامه درصفحه 3



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

اولین درس بهار: اولین درسى که از فصل بهار مى توان آموخت این است که همانگونه که طبیعت خزان و بهارى دارد، دنیاى درون آدمى نیز خزان و بهارى دارد و 
تحوالت مشابهى را از سر مى گذراند. بلکه باالتر از این، از منظر عارفان خزان و بهار جهان بیرون، بازتاب خزان و بهار جهان درون ماست.

خزان و بهار دنیاى درون هرکس، تحت کنترل و اختیار خود اوست. ما مى توانیم دنیاى درون خود را به نحوى عوض کنیم که به جاى اینکه دائمًا میان خزان و بهار در نوسان و رفت 

و آمد باشیم، همیشه بهار و سرسبز و خرم باشیم و درخت وجودمان همواره میوه هاى شیرین ببار آورد. بلکه از این باالتر، از طریق سرسبز کردن جهان درون خود مى توانیم جهان 

بیرون خود را هم سبز کنیم و به آن خرمى همیشگى ببخشیم. چنان که از آیات قرآن استفاده مى شود، «کلمه» یا «سخن» در قرآن صرفًا به معناى صداهایى نیست که ما با استفاده از 

زبان و دهان خود تولید مى کنیم، بلکه همۀ مخلوقات از جمله انسان نیز کلمات خداوند هستند، یعنى خدا از طریق آفرینش با ما سخن مى   گوید و ضمیر خود را بر آفتاب مى   افکند.

بنابراین، نخستین درسى که باید از آمدن بهار بگیریم این است که درون خود را به گلستانى بدل کنیم که همواره خرم و سرسبز است.

اى برادر تـو همان انـدیشه اى                                    مابقى تو استخوان و ریشه اى

    گر بود اندیشه ات گل، گلشنى                                      گر بود خارى، تو هیمه کلخنى



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

                                                                ادامه از صفحه 1

پویایی الزم برخوردار باشد به نحوي که هرچند وقت مجبور به اصالح دوباره طرح نباشیم 

و مسائل به گونه اي طرح شود که هم از شفافیت الزم برخوردار باشد و هم از برداشت هاي 

سلیقه اي جلوگیري نماید و نیز ارزشیابی صحیح کارکنان در این طرح مد نظر قرار گیرد.  

براي  شرکتها  مدیره  هیئت  و  عامل  مدیران  است  الزم  داشت  بیان  همچنین  ایشان         

مدیریت بهتر و ایجاد انگیزه در کارکنان،دست شان بیشتر باز باشد و قدرت مانور بیشتري 

داشته باشند.

         بنابر این گزارش این جلسه بمدت دو روز ازساعت8صبح تا6عصر با حضور اعضاي 

برگزار  اصفهان  نیروگاه  در  برق  نیروي  توزیع  و  تولید  مدیریت  شرکتهاي  کارگروههاي 

رئیس  اختیار  در  و  شد  نهایی  دستورالعملها  فقط  محدود،  فرصت  به  باتوجه  که  گردید 

کارگروه قرار گرفت. همچنین مقرر شد رشته هاي شغلی و شرایط احراز مشاغل در آینده 

مورد بررسی قرار گیرد.

       در سالی که گذشت با همت و تالش همه شما عزیزان و همکاران و همدلی صمیمانه شما 

آب  بطوریکه علیرغم کمبود  مدیریت نمائیم  را  شرکت  هاي  ونشیب  فراز  بخوبی  توانستیم 

گردید همچنین کمبود  سال  نیمه اول  کاهش تولید در  خشکسالی زاینده رود که باعث  و 

سوخت بویژه گاز که در نیمه دوم سال باز منجر به کاهش تولید و کاهش شدید نقدینگی و 

باعث کمبود لوازم یدکی و عدم اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري و بهینه سازي گردید ، 

با این حال تالش وافري براي تولید مطمئن و پایدار واحدها با برنامه ریزي خوب ، بهره 

براي این امر  موجود  برداري صحیح و تعمیرات بموقع بعمل آمد تا از تمام ظرفیت هاي 

استفاده گردد و خوشبختانه شما عزیزان موفق شدید که سربلند از این مرحله عبور نمائید.

       اینجانب شاهد خالقیت هاي شما براي نیل به این مهم بودم و دیدم که چگونه علیرغم 

تمام این چالش ها براي انجام پروژه ها و تـولید مطمئن تـر واحـدها، مسائل را بخوبی 

ارائه             را   اي  سازنده  پیشنهادات  و  برطرف  وقت  اسرع  در  را  اشکاالت  نموده،  بررسی 

توانمندیهاي  بکارگیري  و  همفکري  و  همدلی  با  مگر  نبود  پذیر  امکان  این  و  نمائید  می 

همه شما که با افتخار اعالم می نمایم در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان تبدیل به یک 

فرهنگ و عزم جدي شده است و به این مناسبت از همه عزیزان صمیمانه سپاسگزارم.

       اما در سال جدید حرکت هاي جهاد گونه و حماسه ساز با بگارگیري سه عنصر کلیدي 

یعنی دست ،  مغز و قلب که نشانی از تالش ، فکر و عشق در کار است را باید با بهره برداري 

داشتن  موثرتر ، تعمیرات منظم تر و کیفی تر و بررسی هاي فنی  موشکافانه و دقیق تر و 

انضباط مالی و آموزش پیوسته و نظام ارزشیابی عملکرد قوي ادامه دهیم و به سالمت از 

این برهه تاریخی عبور نمائیم.

       قطعًا این امر محقق نخواهد شد مگر با همدلی ، هماهنگی و کمک همدیگر که  موفقیت 

هاي بدست آمده از این سهم تاثیر گذار مشخص تر و چشمگیرتر خواهد بود.

       از نو شدن سال خواهیم آموخت که پس از هر زمستانی ، بهاري است سراسر شکوفایی 

و رشد که آنرا براي تمام شما عزیزان از پیشگاه آفریدگار جهان آرزومندم.
هسا   نیروگاه  و  اصفهان  نیروگاه  در  سال1393  پایان  انبارگردانی          

بمدت ده روز در اسفندماه و به نحو  احسن انجام شد.
       بنابراین گزارش، دراین انبارگردانی حدود 19000 قلم جنس توسط گروه انبارگردانی 

شمارش شد و هیچگونه مغایرتی مشاهده نگردید، این انبارگردانی از لحاظ نظم وانضباط 

شمارشگر  گروه  عمل  وسرعت  دقت  و  انبارگردانی  روش  و  اجناس،نحوه  کاري،چیدمان 

مورد تحسین حسابرسان قرار گرفت.

از  جامعه  مختلف  اقشار  نفر  و 800  هزار  یک  از  بیش  سال 1393  در     

نیروگاه اصفهان دیدار کردند.
       به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ، از ابتداي سال تا پایان 

جمله  از  جامعه  مختلف  اقشار  گروه  قالب 52  در  نفر  و 820  هزار  یک  تعداد   93 اسفند 

دانشجویان، دانش آموزان و هنرجویان از واحدهاي نیروگاه دیدار کرده و از نزدیک با 

نحوه تولید برق آشنا شدند.

در  تواند  می  دیدارها  این  است  گفتنی      

رعایت مصرف بهینه برق تاثیرگذار باشد.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

       مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با ارسال پیام سپاس از 
کارکنان  اهداء کننده خون قدردانی کرد. 

سپاس             به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، در این پیام 

آمده است اهداي خون، مصداق واقعی ایثار و نوعدوستی و جاري نمودن حیاتی دوباره 

در رگهاي نیازمندان است. 

واحد  هماهنگی  با  است  گفتنی       

سازمان  نمایندگان  نیروگاه،  ایمنی 

اسفندماه  در  روز  دو  طی  خون  انتقال 

مستقر  نیروگاه  بهداشت  خانه  محل  در 

شرکت،  داوطلب  کارکنان  و  گردیده 

خون  اهداء  ایثارگرانه  امر  به  اقدام 

نمودند .

       گروهی 21 نفره از نیروگاه اصفهان در کارگاه آموزشی مدیریت 
 

بحران و پدافند غیر عامل در نیروگاه بندرعباس مشارکت کردند.
       به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، این کارگاه آموزشی 

محل  در  کشور  نیروگاه  پنج  از  گروههایی  حضور  با   93 اسفندماه  در  روز  چهار  طی 

نیروگاه بندرعباس برگزار شد.

مباحث  با  مرتبط  آموزشی  روزه کارگاههاي  هر  توجیهی،  آموزشی  دوره  این  در         

مطالب  ارائه  به  نیروگاهها  گروههاي  و  شد  برگزار  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 

نیروگاهها و  در  داده  رخ  حوادث  خصوص  در  فیلم مستند و ...  و  پوئینت  پاور  قالب  در 

اقدامات انجام شده و پیشگیرانه پرداختند .


