نشريه داخلي

والدت حضرت زينب

برگزاي همایش آموزشی هوای پاک در نیروگاه اصفهان
به مناسبت  ۲۹دی ،روز ملی هوای پاک همایش آموزشی با شعار نقش
من در حفظ هوای پاک در نیروگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،
در اين همايش ابتدا مديرعامل شرکت ضمن عرض خيرمقدم به
ميهمانان بر اهميت موارد زيست محيطی و هوای پاک تاکيد داشت
و در ادامه مهندس گودرزی کارشناس محيط زيست نيروگاه به ارايه
فعاليتهای زيست محيطی درسطح شرکت پرداخت و سپس مهندس
قاسمی معاون فنی اداره کل محيط زيست استان اصفهان ،دکترطاليی
از پژوهشکده محيط زيست دانشگاه اصفهان و مهندس صادقيان

(س)

مبارك باد

برگزاري جشن تقدير از فرزندان
ممتاز و همكاران بازنشسته
جشن تقدير از فرزندان ممتاز و همكاران بازنشسته شركت ،در نيمه اول
دي ماه همزمان با والدت حضرت رسول اكرم

(ص)

و هفته وحدت در نيروگاه

اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق
اصفهان ،اين مراسم با دعوت از كاركنان شاغل ،بازنشسته و

شركتي كه داراي فرزندممتازبوداند به همراه خانواده هاي آنان
طي  4شب متوالي در نيمه اول دي ماه سال جاري و درمحل
سالن آمفي تئاتر نيروگاه اصفهان برگزار شد .در اين مراسم،
 7نفر از همكاران بازنشسته و 426نفر فرزندان ممتاز تحصيلي
كاركنان مورد تقدير قرار گرفتند.

رئيس اداره آزمايشگاههای محيط زيست استان اصفهان به ايراد سخن
پرداختند.

گفتني است در نظرسنجي بعمل آمده  71درصد همكاران
برنامه هاي هنري جشن امسال را خوب و عالي و  27/4درصد،
آن را متوسط و كمتر از  2درصد ضعيف ارزيابي كردند.

گفتنی است در اين همايش از  ۵نفر کارکنان شرکت مديريت
توليد برق اصفهان به عنوان همياران محيط زيست تقدير بعمل آمد.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان
الله اي از بوستان نيروگاه
شهيد محمد بيات ريزي
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برگزاري نمايشگاه كتاب به مناسبت هفته بسيج

به مناسبت گراميداشت هفته بسيج نمايشگاه كتاب با
20درصد تخفيف در نيروگاه اصفهان برگزار شد.
بنابرگزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،

شهيد محمد بيات ريزي در پانزدهم دي ماه 1343در خانواده اي
متدين و مومن ديده به جهان گشود ،تحصيالت ابتدايي را در مدرسه

به همت پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه  ،شوراي فرهنگي و همكاري
روابط عمومي و به منظور توسعه و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني

حافظ زرين شهر ،پشت سر نهاد و دوره تحصيالت ايشان در مقطع

نمايشگاه كتاب با بيش از  20000عنوان كتاب از تاريخ هفتم آذرماه به

متوسطه با اوج گيري انقالب همزمان شد .به خاطر شور انقالبي در

مدت ده روز در نيروگاه اصفهان برگزار گرديد.

به ثمر رسيدن انقالب فعاليت چشمگيري داشت و به همين دليل با
طرف داران رژيم ستم شاهي درگير ومورد ضرب و شتم قرار گرفت.
دوبرادر بزرگترش يكي به خدمت سربازي و ديگري از طريق سپاه به
جبهه اعزام شده بودند .با اين وجود باز ايشان اصرار به رفتن به جبهه
داشت ولي از اعزام ايشان جلوگيري به عمل مي آمد تا اينكه عنوان
نمود كه مگر سهميه اي است كه من به خاطر دو برادرم نبايست عازم
جبهه شوم تا اينكه با اصرار و پافشاري به جبهه هاي حق عليه باطل
اعزام گرديد.
خصوصيات بارز ايشان :

ديدار از مجروحان جنگ ،امر به معروف ونهي از منكر ،تالش
هميشگي براي بازگشت به جبهه ،دقت در حفظ اموال بيت المال و
برگشت امانت ،تا اينكه در آخرين باري كه به جبهه اعزام شد ،بعنوان
مسئول تبليغات گردان امير المومنين(ع) در لشكر قمر بني هاشم انجام

گفتني است از طرف شركت ،مبلغ صدهزارتومان كمك هزينه
خريد كتاب به صورت بن به همكاران اختصاص يافت.
همایش پیاده روی روز هوای پاک در
نیروگاه اصفهان

وظيفه نمود و در حين عمليات كربالي  5سنگرشان بر اثر برخورد
خمپاره تخريب و در اثر اصابت تركش به گردن ،ايشان به فيض
شهادت نائل گرديد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

برگزاري مسابقه دو همگاني به مناسبت گراميداشت
هفته بسيج در نيروگاه اصفهان

بمناسبت  ۲۹دی روز هوای پاک همایش پیاده روی در نیروگاه
اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان ،در
اين پياده روی بيش از  ۲۵۰نفر از کارکنان نيروگاه اصفهان مشارکت
نمودند که به  ۲۰نفر از شرکت کنندگان در اين هماش به قيد قرعه
هدايايی اهداء شد.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان
اجراي اولين دوره

مميزي مراقبتي سيستم مديريت يکپارچهIMS

به منظور اطمينان از انطباق با استانداردهاي کيفيت،

3
برگزاري مانور بحران و پدافند غيرعامل
در نيروگاه اصفهان

مانور بحران و پدافند غيرعامل در راستاي آماده
سازي كاركنان براي مقابله با بحران ها در نيروگاه اصفهان

زيست محيطي و ايمني و بهداشت ،اولين دوره مميزي

برگزار شد.

( )KQRدر نيروگاه اصفهان انجام گرديد.

اصفهان ،مطابق با برنامه هاي OHSAS 18001مانور مقابله و

مراقبتي توسط سرمميزين موسسه کيفيت و انطباق کيهان

به گزارش دبيركميته بحران شركت مديريت توليد برق

كنترل آتش سوزي مخازن مازوت واحدهاي  320مگاواتي

به گزارش نماينده مديريت در كيفيت شركت مديريت توليدبرق

شماره  4و  5نيروگاه با حضور اعضاي ستاد بحران و پدافند

تيمهاي دو نفره از واحدهاي مختلف مميزي بعمل آورده ،با ذکر نقاط

حراست ،بهره برداري ،شيمي ،بسيج و خدمات برگزار شد.

جلسه اختتاميه بازنگري مديريت و پيگيريهاي مربوطه به دفتر کيفيت

بيني شده در محوطه مخازن مازوت برگزار شد و پرسنل

نتايج اين مميزي جهت تعيين و تصويب اقدامات اصالحي و

اعالم حريق و تلفن  123به محل اعزام و ضمن فعال كردن

اصفهان ،مميزين شرکت مزبور روزهاي 23و 24ديماه به صورت

غيرعامل و با مشاركت قسمتهاي ايمني و آتش نشاني،

قوت و نيز قابل بهبود سيستم،گزارشات خود را جهت رفع نواقص در

بنابراين گزارش ،اين مانور طبق سناريو و برنامه پيش

تحويل نمودند.
پيشگيرانه در کميته راهبري شركت (بازنگري مديريت) مطرح و مورد
بحث قرار خواهد گرفت.

آتش نشاني پس از اعالم حريق مخازن بوسيله سيستم
سيستم آب اسپري جهت خنك كردن مخزن گازوئيل

مجاور مخازن مازوت و همچنين فعال كردن سيستم آب

و كف مخازن مازوت و پاشش فوم از نازلهاي روي سقف
و نيز مانيتور خودرو آتش نشاني اقدام به مهار حريق فرضي

مخازن مازوت نمودند .همچنين با استفاده از سيستم كف
ساز توربكس اقدام به توليد كف و ريزش آن روي گيت

خروجي مازوت گرديد.

در اين مانور پرسنل حراست وظيفه كنترل تردد در محوطه

را داشتند و پرسنل بهره برداري اقدام به كنترل فرآيند و مسير

بنابراين گزارش ،محمدرضا جعفري ،نماينده مديريت دركيفيت،

مازوت نموده و قسمت اورژانس اقدام به اعزام مصدومين به

خانه بهداشت و نيروهاي بسيج اقدام به اطفاء حريق جانبي با

ضمن تشکر از مجموعه كاركنان شرکت که بستر مناسب را جهت

استفاده از كپسولهاي

مسئوليتها و تعهدات شرکت بيش از پيش ميباشد ،لذا اميد است کليه

و در انتها با اعالم

از منافع اين سيستم در استمرار آن نيز همچون گذشته با دفتر تضمين

ستاد بحران شركت،

دستيابي به اين مهم فراهم نمودند ،يادآور شد با استقرار اين سيستم

آتش نشاني نمودند

همکاران در سطوح مختلف همياري الزم را داشته و ضمن بهره مندي

مديرعامل و رئيس

كيفيت تشريك مساعي داشته باشند.

مانور پايان يافت.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان
تا پايان دي ماه  94تحقق يافت:

اورهال واحدهاي٣٧/٥مگاواتي

توليد نزديك به  4ميليارد كيلووات ساعت

نيروگاه اصفهان درحال انجام است

دهمين اورهال واحدهاي توليد برق بخاري ٣٧/٥
مگاواتي شماره يك و دو نيروگاه اصفهان بطور همزمان در
حال انجام است.
به گزارش معاونت مهندسي و برنامه ريزي شركت مديريت توليد
برق اصفهان ،اين دهمين اورهال اين واحدهاي توليد برق بخاري از
سال  ١٣٤٨ميباشد و واحد شماره يك تاكنون بيش از ٢٩٧هزارساعت
كاركرد و بيش از هشت ميليون و٤٤هزار مگاوات ساعت توليد و

برق درنيروگاه اصفهان

نيروگاه حرارتي اصفهان تا پايان دي ماه سال جاري

بيش از  3/9ميليارد كيلووات ساعت ،انرژي الكتريكي توليد و
به شبكه سراسري برق كشور انتقال داد.

به گزارش معاونت مهندسي و برنامه ريزي شركت،
نيروگاه اصفهان تا پايان دي ماه سال جاري 3ميليارد و
977ميليون و697هزاركيلووات ساعت ،انرژي الكتريكي
خالص توليدي را به شبكه سراسري برق كشور منتقل كرده
است.

واحد شماره دو تاكنون بيش از ٣٢٥هزار ساعت كاركرد و هشت
ميليون و ٨٩٨هزار مگاوات ساعت توليد برق داشته است.
بنابراين گزارش توربين اين واحدهاي توليد برق ،ساخت شركت
فرانكوتوسي ايتاليا با  ٣٠٠٠دور در دقيقه و داراي  ٤اكستراكشن است.
اين توربين ها يك مرحله اي با يك چرخ كورتيس و ٣١رديف پره
است و بخار ورودي به اين توربين ها بايد داراي فشار  ٦٠كيلوگرم بر
سانتيمتر مربع و دماي  ٤٨٢درجه سانتيگراد باشد.

گفتني است از اين ميزان توليد برق  365ميليون
و184هزاركيلووات ساعت ،در دي ماه توليد و به شبكه
سراسري منتقل شده است.

گفتني است عليرغم گذشت بيش از ٤٦سال از عمر كاري اين توربين
ها تا بحال هيچ پره ثابت يا متحركي از آنها تعويض نگرديده و تا
اورهال بعدي نيز قابل استفاده خواهد بود .بديهي است تخصص و
تعهد كاركنان دلسوز نيروگاه اصفهان در بهره برداري ،نگهداري و
تعميرات ،اين مهم را محقق ساخته است.

