
والدت حضرت علي (ع) بر همگان مبارک باد.

َل اْلَحْوِل         يا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َو اْألَْبَصاِر يا ُمَدبَِّر اللَّيِل َو النََّهاِر يا ُمَحوِّ
ْل َحاَلَنا ِإَلي َأْحَسِن اْلَحاِل  َو اْألَْحَواِل َحوِّ

عزیزان در ارتقاء بخشیدن شرکت را قابل ستایش می دانم. 
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بنابراين گزارش در اين مراسم از ١٤٦ نفر از حائزين 
آنان  هاي  خانواده  و  کارکنان  شامل  قرآني  مسابقات  رتبه 

تقدير بعمل آمد.

آمده،  دست  به  دستاوردهاي  تمام  حفظ  و  شماست  بیشتر  وهمدلی 
نیازمند مراقبت و جدیت بیشتر است. امروزه ایجاد نا امیدي و گسترش 
آن و ایجاد فضاي ترس و نگرانی هاي بیجا قابل بخشش نخواهد بود و 
به جاي آن باید با منطق درست و صحیح و ارائه راه حل هاي عملی، 

مشکالت را مهار نمود.
است  بهاري  زمستانی  هر  از  پس  که  آموزیم  می  سال  شدن  نو  از      
سراسر شکوفایی و رشد و براي همه عزیزان از درگاه خداوند متعال، 

سالی خوش و توام با سالمتی را آرزومندم.
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نبي  دخت  شهادت  مناسبت  به  سوگواري  مراسم   
اصفهان                   نيروگاه  در  زهرا(س)  فاطمه  حضرت  اسالم  مکرم 

برگزار شد.
        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه اصفهان و شوراي فرهنگي، با  به همت 
حضور پرشكوه كاركنان و مديران شرکت، درمحل نمازخانه نيروگاه 

اصفهان برگزار شد.

کيفيت،  با استانداردهاي  انطباق  اطمينان از  منظور  به 
زيست محيطي و ايمني و بهداشت، مميزي مراقبتي توسط 
سرمميز موسسه کيفيت و انطباق کيهان (KQR) در نيروگاه 

اصفهان انجام شد.

     بنابراين گزارش، مميز شرکت مزبور طي دو روز در بهمن ماه٩٥ 
از واحدهاي مختلف مميزي بعمل آورده و گزارشات خود را با ذکر 
نقاط قوت و نيز قابل بهبود سيستم، جهت رفع نواقص در جلسه اختتاميه 

بازنگري مديريت و پيگيريهاي مربوطه به دفتر کيفيت تحويل نمود.
و  اصالحي  اقدامات  تصويب  و  تعيين  جهت  مميزي  اين  نتايج       
پيشگيرانه در کميته راهبري شركت (بازنگري مديريت) مطرح و مورد 

بحث قرار خواهد گرفت. 
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