
  

شهرستان 6
 نخستین ناحیه نوآوری پسماند در مرکز دفن حلقه

دره ایجاد می شود

مرضیه دهقان نصیری – کرج- رئیس سازمان پسماند شهرداری کرج 
اعالم کرد که به زودی نخستین ناحیه نوآوری پسماند در مرکز دفن حلقه 

دره کرج ایجاد می شود.
احمد خیری در حاشیه بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در پارک علم و فناوری البرز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: راه اندازی 
این ناحیه گام مهم علمی و کاربردی برای ساماندهی پسماندها به شمار 
می رود. وی بیان داشت: شرکت های دانش بنیاد مستقر در پارک علم 
و فناوری البرز ظرفیتی موثر برای هوشمند سازی مدیریت پسماند ها و 
مجموعه های مدیریت شهری به شمار می رود که باید از این ظرفیت 
ها به خوبی بهره برد. »روزانه بیش از بیش یک هزارو 200 زباله به محل 
دفن پسماندهای حلقه دره انتقال می یابد.« خیری اظهار داشت : زمانی 
که ناحیه نوآوری در محل پسماند ها ایجاد می شود فرصت برای فعالیت 
نخبگان و شرکت های دانش بنیان فراهم خواهد شد. وی گفت: در این 
میان مهمترین اقدام در بخش پیرولیز است که تمام موادی در گذشته 
تا به حال هیچ فکری درباره ساماندهی آنها نمی شده مانند نایلون ها و 

نایلکس هایی که وجود دارند به راحتی قابل تجزیه خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در میزخدمت 
جمعه گذشته :

الزمه پیشرفت تغییر در روش ها است

دکتر مسعود توفیقی در میزخدمت نماز جمعه ضمن بررسی مشکالت 
مراجعه کنندگان، از تغییر درشیوه ها وفرآیندهای حوزه های مختلف با 

هدف بهبود عملکرد خبرداد.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، میز 
خدمت جمعه 13 اردیبهشت با حضور مسعود توفیقی معاون توسعه 
مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش پس از برگزاری نمازجمعه به امامت 

حجت االسالم و المسلمین خطیب جمعه کیش برگزار شد.
با  وگو  در گفت  آزاد کیش  منطقه  مدیریت سازمان  توسعه  معاون 
خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری میز خدمت در محل برپایی نماز جمعه 
فرصتی برای نزدیک شدن مردم و مسئوالن است افزود: این اقدام باعث 
شده است مسئوالن در ارتباط چهره به چهره با هدف رفع مشکالت و 
رسیدگی به نیازهای مردم با آنها دیدار و گفت وگو کنند. دکتر توفیقی 
افزود: بیشترین میزان مراجعات درمیز خدمت این هفته درحوزه اشتغال، 
مسکن و موضوعات مالی بود . هریک از موارد مطرح شده از سوی مردم 
مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه به مراجعه کننده اعالم می شود. وی 
در ادامه درخصوص برخی موارد مطرح شده از سوی خبرنگاران تصریح 
کرد: الزمه پیشرفت ایجاد تغییر است. یکی از ضرورت های امروز جوامع 
تغییر در روش ها و فرآیندها برای تغییر در شغل ها است . در بسیاری 
جوامع دیده ایم که تغییر زمینه ساز ایجاد شغل های جیدید شده است. 
درخصوص فرهنگسراها تغییر مدیریت، درون سازمانی است وبه بخش 
دیگری از زیرمجموعه سازمان واگذار شده است. هدف از این کار تغییر 
روش بهره برداری به منظور بهبود انجام ماموریت ها و ارتقاء کیفیت 
درارائه خدمات است . معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت : درخصوص واگذاری مهدهای کودکی که زیرنظر سازمان 
بودند نیز هدف ایجاد فرصت بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی است تا 
از یک سو کارمندان درخصوص مهدکودک فرزندانشان حق انتخاب داشته 
باشند وتنها ملزم به ثبت نام درمهدکودک های زیرنظر سازمان نباشند و 
از سوی دیگر سازمان نباید به حیطه کاری بخش خصوصی ورود کند بلکه 

باید زمینه را برای حضور فعال تر بخش خصوصی مهیا کند .
گفتنی است درمیزخدمت جمعه گذشته بیش از 50 نفر در خصوص 
مسائل مرتبط با معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه ازاد کیش دیدار 

وگفت وگو کردند.

نرخ بیکاری در برخی از شهرستان های کشور بیش از 
۲۰ درصد است

بهارستان- سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت: 
نرخ بیکاری در برخی از شهرستان های کشور بیش از 20 درصد است.

نخستین  در  نوروزی  حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جشنواره حضرت علی اکبر )ع( شهرستان بهارستان طی سخنانی با بیان 
اینکه آمار بیکاری در برخی از شهرستان های کشور بیش از 20 درصد 
تولیدی  واحد  هزار   5 از  بیش  بهارستان  شهرستان  در  گفت:  است، 
اگر  بیکاری در آن ۶.۶ درصد است که  آمار  اما  و صنعتی وجود دارد 
شهرک های صنعتی در این شهرستان مستقل شوند اشتغال در آن 2 

برابر می شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
ساالنه بیش از ۴00 هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور به منابع مالی 
نیاز داریم که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی می توان با بهره گیری از 

تفکر جوانان در صنایع پتروشیمی و گاز در این جنگ پیروز باشیم.
وی خواستار مطالبه گری و پیگیری جوانان از مسئولین شد و افزود: 
امروز بلوغ فکری جوانان دهه پنجم انقالب اسالمی در دنیای حقیقی و 
مجازی به وضوح دیده می شود، اگر به جوانان اعتماد کنیم و عرصه های 
مدیریتی در کشور را به آن ها بسپاریم قطعاً در بسیاری از موارد موفق تر 

از امروز خواهیم بود.

اخبار
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130مغازه درآتش سوخت

احتمال خسارت دهها میلیاردی به بازاریان تبریزی

سند تحول بنیادین با ایجاد خود باوری در دانش آموز

تبریز  تبریز- آتش سوزی گسترده در سرای »دو دری« 
در بزرگ ترین بازار مسقف جهان باعث وارد شدن خسارات 

جزئی و کلی به 130 مغازه شد.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ فقط چند ساعتی از اذان 
مغرب دومین روز ماه رمضان سپری می شد و بازاریان تبریزی 
بعد از افطار در حال رفتن به بازار و مغازه های خودشان بودند 
که صدای مهیبی از سرای »دو دری« که به »ایکی قاپیلی« 

معروف است، شنیده شد.
بعداز این صدای مهیب دود گسترده ای آسمان تبریز را 
فرا گرفت و آتش از یک مغازه در سرای »دو دری« به دیگر 

مغازه های بازار تبریز گسترش پیدا کرد.
به دلیل اینکه سرای آتش گرفته بازار تبریز، سرای فروش 
اسپری های  قوطی  ترکیدن  بود،  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
موجود در این مغازه ها بر اثر آتش و گرما، عالوه بر آنکه 
صدای انفجارهای خفیفی تولید می کرد، فضا را برای فعالیت 
آتش نشانان و افراد حاضر در محل بسیار مشکل کرده بود.

بازار تبریز که حدود یک دهه پیش به عنوان بزرگترین بازار 
سرپوشیده جهان به ثبت جهانی رسیده در میان شعله های 
حریق درحال سوختن بود و باالخره بعداز 5 ساعت حریق با 

تالش گسترده آتش نشانان اطفا شد.
این در حالی بود که شماری از مردم و بازاریان با اطالع از 
وقوع این رویداد روانه بازار تبریز شده اند و در نتیجه، ازدحام 
در خیابان اطراف شکل گرفته بود و این موضوع کار را برای 
امدادگران دشوار و عملیات خاموش کردن آتش را طوالنی 

کرد.
سرای دو دری بازار تبریز بعد از 10 سال دوباره سوخت

در  امدادی  و  نشانی  آتش  نیروهای  موقع  به  حضور 
کمتر از پنج ساعت این آتش را مهار و مانع از خسارت 
بیشتر و گسترش آتش به سراهای مجاور در بازار بزرگ 

تبریز شد.
سرای دو دری بازار تبریز بعد از 10 سال دوباره سوخت. 10 
سال پیش در 13 آبان 13۸۸ آتش سوزی گسترده دیگری در 
این سرا به وقوع پیوسته بود که راسته ایکی قاپیلی )دو دری( 
که مرکز فروش انواع پوشاک و لوازم آرایشی بود را به تلی از 
خاکستر تبدیل کرده بود. علت این آتش سوزی در سال ۸۸ 

انفجار »والورنفتی« بود.
اکنون که آتش در این بازار کنترل و خاموش شده است، 
عوامل آتش نشانی در حال بررسی دالیل این آتش سوزی 

هستند و عملیات لکه گیری آغاز شده است.
1۹ آتش نشان تبریزی مصدوم شدند

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با 
آتش  حادثه  این  جانی  تلفات  در خصوص  مهر،  خبرنگار 
سوزی گفت: آتش سوزی بازار تبریز خسارت جانی نداشت 

ولی 1۹ آتش نشان تبریزی مصدوم شدند.
فرزاد رحمانی سپس افزود: این آتش نشانان پرتالش در 
عملیات اطفای حریق دچار مصدومیت شده و تحت اقدامات 

درمانی قرار گرفتند.
از  نیز  دیگر  نفر  حادثه 10  این  در  همچنین  گفت:  وی 

شهروندان مصدوم شدند که به صورت سرپایی مداوا شدند.
حضور عوامل پایگاه جهانی برای بررسی وضعیت بازار 

تبریز
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  معاونین  و  مدیرکل 
گردشگری آذربایجان شرقی و عوامل پایگاه جهانی بازار تبریز 
به منظور بررسی مجدد و تکمیلی وضعیت، از ساعات ابتدایی 

صبح امروز در محل بازار تاریخی تبریز حضور دارند.
بررسی خبرنگار مهر مستقر در بازار تبریز نشان می دهد که 
داالن سقط فروشان سرای ایکی قاپیلی خسارت های معماری 
نسبت به آتش سوزی 10 سال گذشته کمتر بوده و در حد 
50 تا ۶0 درصد است ولی در داالن میانی دو طاق فروریخته 
است و صدمات مالی 100 درصد بوده و در سرای ایکی قاپیلی 

بیش از 100 مغازه به طور کامل سوخته است.
خسارت آتش سوزی به 130 مغازه در بازار تبریز

فرماندار تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از وارد شدن 
سوزی  آتش  اثر  بر  تبریز  بازار  در  مغازه   130 به  خسارت 

شامگاه چهارشنبه خبر داد.
بهروز مهدوی سپس افزود: این آتش سوزی تلفات جانی 
نداشت ولی تقریباً 130 باب مغازه دچار خسارت های کلی و 

جزئی شدند.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازار تبریز گفت: آتش 
نشانان در حال لکه گیری هستند، هم اکنون وضعیت کامالً 
در کنترل است و نیروی انتظامی و عوامل امدادی در محل 

حضور دارند.
مغازه های آسیب دیده بیمه هستند

فرماندار تبریز سپس گفت: مغازه های آسیب دیده بیمه 
هستند و بازاریان آرامش خود را حفظ کنند.

مهدوی ادامه داد: شرکت بیمه در محل آتش سوزی حاضر 
شده است و به برآورد خسارات های موجود می پردازند و الزم 

نیست بازاریان به دفاتر بیمه مراجعه کنند.
وی افزود: علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست و آتش 
نشانی به نتیجه مشخصی درباره علت اصلی آتش سوزی 

نرسیده است.
با اینکه مسئوالن امر مجموع خسارت های احتمالی مالی 
را اعالم نمی کنند ولی با توجه به مشاهدات خبرنگار مهر 
تبریزی وجود  بازاریان  به  احتمال خسارت ده ها میلیاردی 

دارد.
حجم باالی آتش در کمتر از پنج ساعت مهار شد

شهردار تبریز نیز ضمن تقدیر از فداکاری و اقدام به موقع 
و سریع نیروهای امدادی به خصوص آتش نشانی، گفت: 
با تالش آتش نشانان که از دقایق نخستین آتش سوزی در 
محل حاضر بودند، این حریق که حجم زیادی داشت در 
عرض پنج ساعت مهار شد و عملیات لکه گیری نیز ادامه 

داشت.
ایرج شهین باهر افزود: شامگاه چهارشنبه بار دیگر جهاد 
و از خودگذشتگی غیور مردانی نمایانگر شد که با شعله های 

سوزان و سرکش و بی رحم آتش در بازار بزرگ تبریز پنجه 
افکندند و در این راه جان شیرین خود را به خطر انداختند.

وی ادامه داد: کار طاقت فرسا و جهادی آتش نشانان زمانی 
معنا می یابد که بدانیم در کمتر از پنج ساعت آتش سوزی 
مهیب بازار تبریز مهار شد و کارکنان آتش نشانی اجازه فوران 
و وارد شدن خسارات بیشتر به این اثر مهم تاریخی و اصناف 

و کسبه ساکن در آن را ندادند.
حال مصدومان آتش سوزی بازار تبریز خوب است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تبریز نیز در جمع خبرنگاران حاضر در بازار تبریز گفت: حال 
مأموران آتش نشانی مصدوم شده در جریان حادثه آتش 

سوزی شب گذشته بازار تبریز خوب است.
محمد قلیزاده افزود: در حادثه آتش سوزی شب گذشته 
1۹ نفر از مأموران این سازمان دچار مصدومیت شده و 1۷ 

نفر از آنان سرپایی درمان شدند.
به  درمان  برای  نیز  مأموران  از  نفر  دو  داد:  ادامه  وی 
بیمارستان منتقل شده بودند که پس از درمان از بیمارستان 

ترخیص شدند.
ولی در این بین آنچه که باعث تأسف است نبود سیستم 
ایمنی در بازار تبریز که به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده 
جهان مطرح بوده، است. متأسفانه سیستم ایمنی و اطفای 
حریق در تمام بازار تبریز وجود ندارد و عالوه بر آن راسته ها 

و داالن های بازار بدون نگهبان است.

در نشست خبری مدیر کل آموزش و پرورش استان 
چهارمحال و بختیاری  دکتر فرحناز قائد امینی ضمن 

اشاره به این موضوع  که :
معلمی شغل نیست بلکه شان و بالندگی است که 
خداوند به هرکسی نمی دهد .  اذعان داشت : سرمایه 
اصلی هر مملکت نیروی انسانی نیروی فکر و اندیشه 
است و رسیدن به این باور نشان دهنده ان است که 
جامعه را معلم می سازد بنای هر توسعه و ارتقایی 
وابسته به نظام آموزشی و پرورشی آن است .اگر به 
نظام آموزش و پرورش والگوها و اسوه ها ارزش داده 
شود وتکریم شوند جامعه رشد خواهد نمود وی اضافه 
روشنگری  جامعه  رسانه  اصحاب  درعین حال   کرد 
پیشرفت  سبب  آنان  کار  صداقت  و  دارند  بعهده  را 

باشد  داشته  انسان صداقت  اگر  جامعه خواهد شد 
آرامش روح خود را تا مین نموده است وی پیرامون 
آمار دانش آموزان اسنان گفت : آمار دانش آموزان 
باشد  می  نفر  202۶۴0هزار  کلی   بطور  استان  این 
35۹۴2نفر در مدارس غیر دولتی و 1۶۶۹0۸نفر در 
مدارس دولتی  هستند .تعداد معلمین نیز  1۴۶۴1نفر 
می باشد تعداد مدارس نیز  10۸3مدرسه غیر دولتی 
باشد  می  مجموعا 2۹00مدرسه  بزرگسال  10۶مدرسه 

وی اضافه کرد :
در سند تحول بنیادین به دنبال آن هستیم دانش آموز 
بتواند پس از پایان 12سال دوره تحصیل مهارت و توانایی 
الزم را جهت اداره زندگی خود کسب نماید . و رسیدن 
آفرینی  کار  و  زندگی  تامین  زمینه  در  باوری  خود  به 

مانند بحث طرح جابر در زندگی وکار  دانش آموزان در 
زمینه رونق تولید و انعکاس و ترویج گرایش به تولیدات 
داخلی در خانواده نیز تاثیر گذار می باشد و این امر .در 
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری عملی شده 
است وی با اشاره به حوادث طبیعی همچون سیل در 
آغاز سال جاری بیان داشت کلیه امکانات موجود   در 
بخش بازفت و فالرد از سوی آموزش و پرورش به کار 
گرفته شد  وبه همین منظور  سالن ها و ورزشگاه ها ی 
این مناطق با بروز سیل از هموطنان که دچار سیل شده 
بودند استقبال نمودند وی اشاره کرد بطور کلی  مدارسی 
که دچار مشکل سیل شدند بیشترین مشکل از ناحیه 
دیوار وسقف بود که 21۸مدرسه دچار آسیب شد اما با 
این حال توانستیم در 1۷فروردین کالس ها را بازگشایی 

نموده و شروع به کار نمایند .
در  گفت  نیاز  مورد  معلم  نیروی  به  اشاره  با  وی 
سال گذشته در بحث نیرو کمبود دا شتیم امسال نیز 
13۸۷نفر باز نشسته در آموزش و پرورش خواهیم داشت 
در صورتی که حدود 2000دانش آموز برای تحصیل به 
آموزش و پرورش وارد می شوند 25۴نفر نیرو از دانشگاه 
پردیس و 35سرباز معلم و جمعا 2۸5 نیرو را می توانیم 

به کار بگیریم. 
وی بیان کرد آموزش و پرورش باید به تربیت سیاسی 
دانش آموزان توجه کند ووظیفه داریم آنان را در ابعاد 
مختلف تربیت کنیم اما در سیاست زدگی کامال مخالف 
هستیم و مبنای کار در آموزش وپروش توجه به شایسته 

ساالری افراد می باشد.

رورش آزمایشی علوفه با روش هیدروپونیک در قشم
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد 
قشم از آغاز مرحله آزمایشی پرورش علوفه دام به روش 
هیدروپونیک در این جزیره و به صورت آزمایشی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، 
محمد مهدی برنجی اعالم کرد: شرکت بهین گستر پالیز 
قشم به عنوان یکی از فعاالن صنعتی تحت حمایت 
ریال سرمایه  میلیارد  دو  با  آزاد قشم  سازمان مطنقه 
گذاری موفق به تولید علوفه با روش علمی هیدروپونیک 
شده است. وی ادامه داد: پرورش هیدرو پونیک علوفه با 
هدف استفاده در پرواربندی دام و به صورت آزمایشی 

در روستای دفاری جزیره قشم راه اندازی شده است. به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد 
قشم، ظرفیت دستگاه پرورش علوفه به روش هیدروپونیک ساخت استان اصفهان 100 کیلوگرم در روز می باشد که 
علوفه تولیدی آن برای خوراک ۴0 راس بز یا گوسفند مورد استفاده خواهد بود. بنا به این گزارش، حمایت از طرح 
های کشاورزی و دامداری به روش نوین از سیاست های سازمان منطقه آزاد قشم می باشد. جزیره قشم با یک هزار 

و 500 کیلومتر مربع وسعت در جنوب ایران واقع شده است.

ماهیگیری مرگبار در هرسین کرمانشاه
فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از مرگ ماهیگیر جوان بر اثر برق گرفتگی در روستای "میرمینگه" این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ همتعلی شکری اظهار کرد: به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 در خصوص 
یک مورد حادثه برق گرفتگی، اکیپ گشت پاسگاه انتظامی در محل حادثه واقع در روستای میرمینگه حاضر شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل و پرس و جو از اهالی روستا، مشخص شد سه نفر از جوانان این روستا 
قصد ماهیگیری از رودخانه به وسیله جریان برق را داشته اند که ناگهان دست یکی از آن ها با سیم برق، برخورد و 
دچار برق گرفتگی شدید می شود. شکری خاطرنشان کرد: این فرد سریعاً به مراکز درمانی منتقل می شود، اما قبل از 
رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهد. فرمانده انتظامی شهرستان هرسین همچنین از انتقال جسد این 

فرد به پزشکی قانونی برای تعیین علت دقیق مرگ وی خبر داد.
وی از شهروندان خواست تا از چنین اقدام خطرناکی که ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای خود و دیگران 

همراه داشته باشد، خودداری کنند.

 دستگیری سارقان تجهیزات پزشکی در قزوین
فرمانده انتظامی قزوین از دستگیری سارقان تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: این افراد اقدام به سرقت 2 دستگاه 

بیمارستانی کرده بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سرهنگ مهدی حاجیان افزود: در پی ارجاع یک پرونده به پلیس آگاهی شهرستان 
البرز مبنی برسرقت تجهیزات پزشکی از بیمارستان رحیمیان، بالفاصله موضوع شناسایی و دستگیری سارقان در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. این مقام انتظامی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی واطالعاتی 
و تحقیقات الزم هویت یکی از سارقان سابقه دار را شناسایی و هنگامی که قصد فروش تجهیزات پزشکی در تهران 
را داشت در یک اقدام ضربتی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد. وی اضافه کرد: متهم در بازجویی فنی پلیس به 
همدستی2 سارق دیگر در این سرقت اعتراف کرد که با اقدامات انجام گرفته آنان در استان قزوین و تهران دستگیر و به 
بزه انتسابی و مشارکت در سرقت اعتراف کردند. سرهنگ حاجیان با اشاره به ارزش 15میلیاردی تجهیزات به سرقت رفته 
از سوی کارشناسان بیمارستان تصریح کرد : متهمان با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب 

قانونی روانه زندان و اموال سرقتی به صورت صحیح و سالم تحویل بیمارستان شد.

تعویض بسکت های بویلر واحدتولید نیروگاه اصفهان پس از 14 سال
پس از 1۴ سال بسکت های بویلر واحدتولید برق 320 

مگاواتی نیروگاه اصفهان تعویض می شود.
بخار 320  واحد دوم  ای  تعمیرات دوره  در عملیات 
اردیبهشت ماه سال  نیروگاه اصفهان که در  مگاواتی 
جاری درحال انجام است، بسکتهای سرد ژونگستروم 
های شماره 1و2 بویلر پس از 1۴ سال در حال تعویض 

می باشد.
        به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان، نکته قابل توجه و مهم عملیات مذکور، 
این است که بیش از نیمی از این سالها  بویلر بصورت 
تک سوخت مازوت و یا  دوسوخت گاز و مازوت مورد 

بهره برداری قرار می گرفته است لذا می توان گفت این مدت زمان استفاده  از بسکتهای سرد ژونگسترومهای بویلر، 
یک رکورد بی سابقه نسبت به واحدهای نیروگاهی مشابه می باشد و این  نشان از تخصص، تعهد، دلسوزي، ريسک 
پذيري منطقي، دانش و آگاهي متخصصان حال و گذشته شرکت مدیریت تولید برق اصفهان است که با توجه 
به شرايط متفاوت  اقتصادي در زمانهاي مختلف، نهايت تالش وکوشش خود را جهت حفظ و نگهداري و تعمیرات 

واحدها ی نیروگاه اصفهان انجام داده اند.

روزنامه صبح ایران


