
شهادت ساالر شهیدان حضرت امام حسین (ع) و حضرت 
امام زین العابدین(ع)  تسلیت باد.

بنا به گزارش مدیر امور بهره برداري نیروگاه هسا ، میزان تولید 
برق در این نیروگاه در شش ماهه نخست امسال در سه سال گذشته 
بی سابقه بوده و از مرز 58 میلیون کیلووات ساعت گذشت. این در 
حالی است که میزان تولید پیش بینی شده براي این نیروگاه تا پایان 
ماهه  شش  در  که  بود  ساعت  کیلووات  میلیون   30 مقدار  سال 93، 
اول سال با توجه به نیاز شبکه و کمبود آب مورد نیاز نیروگاههاي 
 740 و  هزار   450 و  میلیون   58 مقدار  هسا  گازي  نیروگاه  بخاري، 
برق  سراسري  شبکه  به  خالص  الکتریکی  انرژي  ساعت  کیلووات 

کشور تحویل داد.

مدل  گازي  سال اخیر2 واحد توربین  چند  در  گفتنی است       
FT4C  این نیروگاه قابل بهره برداري بودکه واحدیک آن در سال 
از  یدکی  قطعات  کمبود  دلیل  به  و  اساسی  تعمیرات  جهت   1390
مدار تولید خارج شد و واحد دوم آن نیز از شهریور ماه 93 به دلیل 
افزایش میزان ویبریشن و همچنین افزایش فشار بویلر جهت تعمیرات 

اساسی از مدار خارج شده است.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

دیدار از جانبازان هشت سال دفاع مقدس

بهمراه  اصفهان  برق  تولید  مدیریت  شرکت  محترم  مدیرعامل       
کارکنان بسیجی نیروگاه اصفهان از جانبازان هشت سال دفاع مقدس 

دیدار کردند.
     بنابرگزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، 
از  جمعی  بهمراه  شرکت  مدیرعامل  شیرانی  محمدرضا  مهندس 
کارکنان بسیجی نیروگاه اصفهان روز پنجشنبه سوم مهرماه با حضور 
در آسایشگاه جانبازان شهید مطهري از جانبازان دفاع مقدس دیدار و 

از ایثارگري آنان تجلیل کردند.

     گفتنی است در همان روز برنامه غبار روبی و گلباران با حضور 
ایشان در گلزار شهداي اصفهان برگزار گردید.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

دیدار پزشکان و کارکنان مرکز بهداشت از نیروگاه اصفهان

        همزمان با سالروز تولد ابوعلی سینا و روز پزشک، جمعی از پزشکان 
دیدار  اصفهان  از نیروگاه  اصفهان  شماره 2  مرکز بهداشت  کارکنان  و 

کردند.

اصفهان،  برق  تولید  مدیریت  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به       
طی مراسمی که اول شهریورماه بمناسبت روز پزشک و توسط مرکز 
آن  کارکنان  و  پزشکان  از  کثیري  جمع  حضور  با   2 شماره  بهداشت 
مدیرعامل  سخنرانی  از  پس  برگزارشد  اصفهان  نیروگاه  در  مرکز 
کارکنان  تالشهاي  و  زحمات  از  بهداشت،  مرکز  رئیس  و  نیروگاه 
مدیرعامل  همچنین  آمد.  بعمل  قدردانی  مرکز،  آن  نمونه  پزشکان  و 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از خدمات دکتر اسفندیار زندي، 
تقدیر           لوح  و  هدیه  بااهداي  اصفهان  نیروگاه  بهداشت  خانه  پزشک 

قدردانی کرد. 

        گفتنی است در پایان مراسم پزشکان و کارکنان مرکز بهداشت 
از  و  کرده  دیدار  نیروگاه  تولیدبرق  واحدهاي  از  اصفهان   2 شماره 

نزدیک با فرآیند تولید برق در نیروگاههاي حرارتی آشنا شدند.

    

        به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مراسمی در نیروگاه 
اصفهان برگزار شد.

        بنابراین گزارش ، در این مراسم که به همت پایگاه مقاومت بسیج 
نیروگاه و با حضور جمعی از کارکنان و مدیران شرکت برگزار شد، 
ابتدا مهندس محمدرضا شیرانی، مدیرعامل شرکت پیرامون هفته دفاع 
مقدس سخنانی بیان داشت و سپس یکی از جانبازان دفاع مقدس طی 

سخنانی به بیان خاطراتی از ایثار و فداکاري رزمندگان پرداخت.

برگزاري پنجاه و نهمین همایش مدیریت دانش

بررسی  عنوان  با  سازمانی  دانش  گذاري  اشتراك  به  همایش          
مهندس  توسط  شهري  فاضالب  تصفیه  و  زمینی  زیر  آبهاي  شناخت 
نیروگاه  در  اصفهان   2 منطقه  فاضالب  و  آب  اداره  مدیر  اقتداري، 

اصفهان برگزار شد. 

واحد  با مراجعه به  توانند  همکاران می  است که  ذکر  الزم به          
سمعی و بصري، فیلم همایش و پاورپوینت آن را دریافت نمایند.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

      

      بنابر این گزارش باهماهنگی خانه بهداشت نیروگاه، در یک اقدام 
اهداي  جهت  اصفهان  نیروگاه  کارکنان  از  نفر   215 ارزشمند،تعداد 
خون به خانه بهداشت مراجعه نمودندکه مأموران سازمان انتقال خون 

اصفهان با اهداي خون 180 نفر از آنان موافقت و اقدام نمودند.

     
     گفتنی است به همین مناسبت مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
پیامی از این حرکت نوع دوستانه کارکنان نیروگاه  اصفهان با ارسال 
تقدیر نمود و آن را مصداق واقعی ایثار و جاري نمودن حیات دوباره 

در رگهاي نیازمندان دانست. 

دیدار از سد و نیروگاه کارون
از  گروه  چهارمین  شرکت،  سازمانی  برون  بازدیدهاي  پی  در        
کارکنان شرکت، روزهاي 26 و 27 مهرماه از نیروگاه و سدهاي کارون 

3 و کارون 4 دیدار کردند.


