
نشريه داخلي

وفات حضرت خديجه  )س(  و  رحلت حضرت امام خميني )ره(  تسليت باد.  

مراسم گراميداشت روز صنعت برق و روز جهاني
 كار و كارگر در نيروگاه اصفهان 

گراميداشت روز صنعت برق و روز جهاني           مراسمي به مناسبت 

كار و كارگر در نيروگاه اصفهان برگزار شد. 

               به گزارش روابط عمومي شركت، در اين مراسم كه با حضور 

بيش از 300 نفر ازكاركنان شركت در سالن همايش نيروگاه اصفهان 

مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس  شيراني،  مهندس  ابتدا  شد،  برگزار 

شركت ضمن عرض خيرمقدم و تبريك اين ايام به ميهمانان و كاركنان 

حاضر در مراسم، در بخشي از سخنان خود گفت:كار ارزشمند است 

و جوهره ي وجودي انسان و يك بخش بسيار مهمي از زندگي است 

ِإالَّ  نَْفسًا  الّل  ُيَكلُِّف  اَل  فرمايد:  مي  قرآن  در  خداوند  حال  عين  در  و 

ُوْسَعَها، يعني خداوند از هيچ كس بيش از طاقتش تكليف نمي خواهد. 

سپس دكترحسين مطيع، رئيس مركز معارف دانشگاه صنعتي اصفهان 

به  اهميت كار  ايشان در سخنان خود گفت:  پرداخت.  ايراد سخن  به 

و  خود  معاش  امرار  براي  )ع(  علي  اميرالمومنين  كه  است  اي  اندازه 

فرمودند   پيامبر )ص( مي  و  ميكردند  خانواده، كارگري و كشاورزي 

مسلمان واقعي كسي است كه كاري را كه به عهده مي گيرد، قرص و 

محكم به انجام برساند.

از كارگران نمونه  نفر  اين مراسم 25  پايان             گفتني است در 

شركت، مورد تقدير قرار گرفته و جوايزي به آنان اهداء شد.

 برگزاري جشن عيد مبعث حضرت رسول اكرم)ص( و 
جشن ميالد حضرت علي)ع( 

در  هايي  علي)ع(  جشن  ميالد حضرت  و  مبعث  عيد  مناسبت  به         

نمازخانه نيروگاه اصفهان برگزار شد.

اصفهان،  برق  توليد  مديريت  روابط عمومي شركت  به گزارش       

اين جشن ها كه با همكاري شوراي فرهنگي و پايگاه مقاومت بسيج 

برگزار شد مورد استقبال كاركنان شركت قرار گرفت.

     

     گفتني است در اين جشن ها پس از خيرمقدم و سخنان مقامات 

مسئول شركت، حجت االسالم حاج آقا زهرايي امام جماعت نيروگاه 

به ايراد سخن پرداخته و سپس برنامه هاي شاد و مولودي خواني اجرا 

شد.
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همكاراني كه در سال 1394 به افتخار بازنشستگي نائل شده اند.

عبدالرسول ابراهيمي قدمعلي احساني اكبر ارشادي سيدمنصور بهشتي مآل صالح جزيني

حسنعلي جزيني حيدرعلي جنت علي حيدري اصفهاني مهدي خدابنده محمد رضواني راد

عليرضا رنجكش جمشيد زراره حجت اله عابدي جبلي محمد كريمي محمد كشاورز

محمدرضا مانيان حسين محمدي فشاركي بهرام نظري حميد ياوري

خداوند  درگاه  از       
اين  كليه  براي  متعال 
طول  آرزوي  عزيزان 
سالمتي  و  عزت  با  عمر 

مسئلت مي نمائيم.
روابط عمومي 

شركت مديريت توليد برق اصفهان

 كسب مقام سوم شاخص سرانه پيشنهادات در بين نيروگاههاي كشور

     به گزارش دبير كميته نظام پيشنهادات شركت، در ارزيابي 
صورت گرفته توسط شركت توانير، شركت مديريت توليد برق 
اصفهان در شاخص سرانه پيشنهادات به مقام سوم بين نيروگاهها 

دست يافت.
18 جلسه  پيشنهاد طي   275 تعداد   94 سال  در  است  گفتني      
مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد 56 پيشنهاد قبول و 184 
ارسال  پيشنهاد جهت كارشناسي مجدد  تعداد 35  و  رد  پيشنهاد 

شد.

 برگزاي مراسم گراميداشت والدت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز

           به مناسبت ميالد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
و تقدير از فداكاري و ايثار جانبازان دفاع مقدس، طي مراسمي 

باالي  جانبازان  از 
و  شاغل  درصد   25
شركت  بازنشسته 

تقدير بعمل آمد.
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)س(

   گراميداشت والدت حضرت زهرا
و تقدير از بانوان همكار

                  به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و گراميداشت 

روز زن، از بانوان همكار تقدير شد . 

      به گزارش روابط عمومي، جلسه اي با حضور بانوان همكار 

مهندس  جلسه  اين  در  شد.  برگزار  شركت  جلسات  سالن  در 
شركت  مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس  شيراني،  محمدرضا 
دانستن  با مهم  بانوان همكار،  به  مبارك  اين روز  تبريك  ضمن 
حاكم بودن قانون و اخالق بر جامعه و همچنين پرهيز از غيبت در 
مورد ديگران، به مساوات بين كاركنان زن و مرد در برخورداري 

از امكانات و مزاياي استخدامي و شغلي تأكيد نمود.

       

        گفتني است در پايان جلسه با تقديم هدايايي از بانوان همكار 
تقدير بعمل آمد.

 ديدار كاركنان نيروگاه شهيد محمد منتظري 

از نيروگاه اصفهان

اصفهان،  برق  توليد  مديريت  عمومي شركت  روابط  گزارش  به       

كاركنان نيروگاه شهيد محمد منتظري در قالب پنج گروه 35 نفره از 

واحدهاي نيروگاه اصفهان ديدار كردند. 

برگزاري همايش مديريت دانش

عنوان  سازماني،تحت  دانش  گذاري  اشتراك  به  مديريت  همايش       

»مديريت بحران آب در نيروگاه اصفهان« برگزار شد.

مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  بنابه       
مصطفي  مهندس  همايش،  اين  در  اصفهان،  برق  توليد 
دو  در  را  مطالب  مديرعامل  مشاور  محمدي،  حاج 
آب                                                                         مصرف  كاهش  ديگري  و  آب  تامين  يكي  محور، 

    ديدار نوروزي مديريت و كاركنان شركت 

                  مديران و كاركنان شركت به مناسبت فرارسيدن ايام نوروز95 

و آغاز بهار طبيعت با هم ديدار كردند.

برق  توليد  مديريت  عمومي شركت  روابط  گزارش  به           
مديريت،  دعوت  به  و  نو  سال  رسيدن  فرا  مناسبت  به  اصفهان،  
در   1395 ماه  فروردين  هفتم  روز  شركت،  مديران  و  كاركنان 
ديدار  هم  با  اصفهان  نيروگاه  رفاهي  و  فرهنگي  مجموعه  محل 

كردند.

ديد  انجام سنت حسنه  منظور  به  و  ساله  همه  است        گفتني 
اولين  از  يكي  در  مراسم  اين  قبلي  اعالم  با  نوروزي،  بازديد  و 

روزهاي كاري سال جديد انجام مي شود.

اقدامات                               همچنين 
و طرحهايي كه ارائه 

شده بيان نمود.
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برگزاي همايش آموزشي غلبه بر ديابت و
 كبد چرب در نيروگاه اصفهان

           به مناسبت هفته سالمت )1 تا 7 ارديبهشت( همايش آموزشي غلبه بر ديابت 

و كبد چرب با همكاري مركز بهداشت اصفهان در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

اصفهان،  توليدبرق  مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به       

از كاركنان  نفر  از 300  بيش  با حضور  اين همايش آموزشي كه  در 

نيروگاه، مركز بهداشت و مسئولين ايمني و بهداشت حرفه اي ديگر 

مديرعامل  شيراني،  محمدرضا  مهندس  ابتدا  شد،  برگزار  سازمانها 

شركت مديريت توليد برق اصفهان طي بياناتي گفت : متأسفانه آمار 

نشان ميدهد كه در هر3 دقيقه، يك پا در ايران در اثر ابتال به ديابت 

بيماري  اثر اين  بر  قطع مي شود و يا ساالنه 2/5 ميليون نفر در جهان 

نابينا مي شوند كه اينها آمارهاي تكان دهنده اي است. ايشان در بخشي 

ديگر از سخنان خود گفتند مسئولين نيروگاه اصفهان به عنوان صنعتي 

با قدمت نيم قرن، حمايت از فعاليتهاي بهداشتي را وظيفه خود ميدانند 

و همكاريهاي الزم را با متوليان بهداشت و درمان اصفهان بعمل آورده 

و خواهند آورد.

       در ادامه همايش، دكتر بهرامي معاون بهداشتي مركز بهداشت 

و  ديابت  به  ابتال  از  پيشگيري  روشهاي  مورد  در  اصفهان  دو  شماره 

نمود و سپس دكتر كچوئي، فوق  ايراد  سبك زندگي سالم سخناني 

تخصص غدد و متابوليسم و عضو هيات مديره موسسه خيريه ديابت، 

دكتر رفيعي، فوق تخصص گوارش و پيراسته فرد، كارشناس تغذيه، 

مباحث خود را در رابطه با روشهاي پيشگيري از ديابت، ابتال به كبد 

چرب  و تغذيه سالم، جهت پيشگيري از بروز اين بيماريها ارائه نمودند.

همايش مشترك ورزش صبحگاهي كاركنان 
صنعت آب و برق در نيروگاه اصفهان

        همايش مشترك ورزش صبحگاهي كاركنان صنعت آب و برق استان اصفهان  

به ميزباني شركت مديريت توليدبرق اصفهان برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
مشترك  همايش   ،95 ماه  ارديبهشت   13 دوشنبه  روز  صبحگاه 
كاركنان  از  نفر   100 از  بيش  مشاركت  با  صبحگاهي  ورزش 
شركت هاي صنعت آب و برق استان اصفهان در محل مجموعه 

فرهنگي، ورزشي نيروگاه اصفهان برگزارشد.

صورت                      به  ورزشي  مشترك  همايش  اين  است  گفتني       
دوره اي توسط ساير شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو در 

بين  به منظورنهادينه كردن ورزش صبحگاهي  استان اصفهان و 

 كسب رتبه اول پايگاه مقاومت بسيج

بين  اول در  رتبه  به كسب  مفتخر  اصفهان  نيروگاه  بسيج  مقاومت  پايگاه             

پايگاههاي مقاومت بسيج كارگري شهيد باهنر شد.

از سوي فرمانده  به همين مناسبت لوح سپاسي  بنابراين گزارش،       

مقاومت  پايگاه  فرمانده  به  اصفهان  رضا)ع(  امام  بسيج  مقاومت  ناحيه 

مجاهدت  و  تالش  از  آن  در  و  گرديد  اهداء  اصفهان  نيروگاه  بسيج 

يكايك بسيجيان عزيز و خدوم اين پايگاه تقدير و تشكر بعمل آمد.


