
هفته دفاع مقدس گرامی باد.

بنابراین گزارش، از ابتداي سال جاري تا پایان مردادماه 1393، 
و920کیلووات  هزار  و806  میلیون  اصفهان906  حرارتی  نیروگاه 
برق  سراسري  شبکه  تولیدي را به  خالص  الکتریکی  انرژي  ساعت، 
گذشته  سالهاي  در  تولید،  مقدار  این  که  است  داده  انتقال  کشور 
گرفت، بیش از 2 میلیون  که آب کافی در اختیار نیروگاه قرار می 

کیلووات ساعت بود.

بخاري  واحدهاي  نیاز  مورد  آب  گزارش،کمبود  بنابراین      
رودخانه  آب  قطع  از  ناشی  حرارتی اصفهان که  برق نیروگاه  تولید 
زاینده رود و عدم تحویل آب  کافی و مورد نیاز از سوي سازمان آب 
میباشد، موجب کاهش تولید برق در این نیروگاه شده است به نحوي 
تولید،  ظرفیت  درصد  حدود 20  با  حاضر  حال  در  نیروگاه  این  که 
فعالیت نماید و متأسفانه این سرمایه ملی در حال حاضر بدون استفاده 
نمایندگان   و  استان  مسئولین  طرف  از  کافی  و  الزم  توجه  و  مانده 

محترم مجلس به آن نمی شود. 
     این درحالی است که نیروگاه حرارتی اصفهان با پنج واحد 
  835 نامی  تولید  توان  داراي  بخاري  حرارتی،  نوع  از  برق  مولد 

مگاوات است.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان، روز یکشنبه 29 تیرماه 93 برگزار شد.

گزارش، در این جلسه که با حضور 40 نفر از اعضاي         بنابراین 
شرکت تعاونی مصرف برگزار شد، که در ابتدا نسبت به انتخاب هیئت 
ابراهیمی،  عبدالرسول  نتیجه  در  و  آمد  بعمل  رأي  اخذ  جلسه  رئیسه 
رئیس  نایب  رئیس،  سمتهاي  به  خاکی  علیرضا  و  گلشیرازي  سعید 
هیات  گزارش  ارائه  از  پس  ادامه  در  و  شدند  انتخاب  جلسه  منشی  و 
شد.  تصویب  و  طرح  سال 1392  مالی  صورتهاي   ، بازرسان  و  مدیره 
سپس رأي گیري براي انتخاب بازرسان بعمل آمد که سیدجعفر معین 
گلشن آرا و سامان براتی براي مدت یکسال به سمت  الدینی، مهدي 

بازرس تعاونی انتخاب شدند.  
     گفتنی است جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادي سالیانه  تعاونی 
مصرف کارکنان به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء شرکت کننده، 

برگزار نشده بود.

        بنابراین گزارش، سالن آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی 
و  شد  بازگشایی   93 مردادماه   18 مورخ  شنبه  روز  از  نیروگاه 
کارت  ارائه  با  گذشته  روال  طبق  میتوانند  عالقمند  همکاران 

جدید یا تمدید کارت قبلی از سالن بدنسازي استفاده نمایند.

        گفتنی است بعلت بحران شدید آب در نیروگاه کماکان تا 
اطالع ثانوي استخر و سوناي مجموعه ورزشی تعطیل می باشد. 
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گزارشی از فعالیت هاي تعمیراتی
 انجام شده در نیروگاه اصفهان


