
گراميداشت دهم ارديبهشت  شعبانيه،  مراسمي به مناسبت اعياد            
روز صنعت برق و يازدهم ارديبهشت روز جهاني كار و كارگر در نيروگاه 

اصفهان برگزار شد. 
با  مراسم که  این  در  شرکت،  عمومی  روابط  گزارش  به    
حضور بیش از 300 نفر ازکارکنان شرکت در سالن همایش نیروگاه 
مدیره  هیات  رئیس  شیرانی،  مهندس  ابتدا  شد،  برگزار  اصفهان 
به  ایام  این  تبریک  و  خیرمقدم  عرض  ضمن  شرکت  مدیرعامل  و 
میهمانان و کارکنان حاضر در مراسم سخنان کوتاهی در خصوص 
اهمیت اعیاد و ایام مذکور بیان داشتند، سپس حجت االسالم  حاج 

آقا زهرایی، به ایراد سخن پرداخت. 
        گفتنی است در پایان این مراسم 32 نفر از کارگران نمونه 

شرکت  مورد تقدیر قرار گرفته و جوایزي به آنان اهداء شد.



نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان

          به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، 
بسیج  مقاومت  پایگاه  و  فرهنگی  شوراي  همکاري  با  که  جشن  این 
برگزار شد ابتدا حجت االسالم حاج آقا زهرایی امام جماعت نیروگاه  

سخنرانی کردند و در ادامه برنامه مدیحه سرایی اجرا شد.

شرکت قرار  است، این مراسم مورد استقبال کارکنان  گفتنی           
گرفت .



نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان

ايام  فرارسيدن  مناسبت  به  شركت  كاركنان  و  مديران         

نوروز٩٦ و آغاز بهار طبيعت با هم ديدار كردند. 

         به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان،  
به مناسبت فرا رسیدن سال نو و به دعوت مدیریت، کارکنان و مدیران 
شرکت، روز پنجم فروردین ماه 1396 در محل مجموعه فرهنگی و 

رفاهی نیروگاه اصفهان با هم دیدار کردند.

      گفتنی است همه ساله و به منظور انجام سنت حسنه دید و بازدید 
کاري  روزهاي  اولین  از  یکی  در  مراسم  این  قبلی  اعالم  با  نوروزي، 

سال جدید انجام می شود.



نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان

کسب مقام دوم روابط عمومى شرکت در جشنواره 
ارزیابى روابط عمومى نیروگاههاى حرارتى کشور

روابط  ارزيابي  جشنواره  اولين  در  شرکت  عمومي  روابط 
عمومي هاي صنعت برق حرارتي کشور موفق به کسب عنوان دوم شد. 

         به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان،  


