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ْل َحاَلَنا ِإَلي َأْحَسِن اْلَحاِل  الْْحَواِل َحوِّ

          بهاركه جلوه زيبائي از طبيعت باشكوه خداوند است در راه است و بيداري و رويش را،با خود به 

 بازديد مديركل دفتر پشتيباني فني توليد
 توانير از نيروگاه اصفهان

      مهندس مهرداد، مديركل دفتر پشتيباني فني توليد شركت توانير از نيروگاه 

اصفهان بازديد كرد.

      بنابه گزارش روابط عمومي شركت، در اين بازديد، مهندس 

غالمرضا مهرداد ضمن بازديد از كليه واحدهاي بخاري توليد برق 

نيروگاه اصفهان، توسط مهندس محمدرضا شيراني، مدير عامل 

شركت، در جريان نحوه انجام تعميرات اساسي واحدهاي 37/5 

اصفهان  نيروگاه  عملكرد  ايشان  گرفت.  قرار  نيروگاه  مگاواتي 

و  تشكر  شركت  كاركنان  ي  كليه  از  و  ارزيابي  مثبت  بسيار  را 
نمود.    قدرداني 

ايشان  همچنين 

افتتاحيه  جلسه  در 

ارزش   مهندسي 

بيني  پيش  به  مربوط 

براي  ريزي  برنامه  و 

تامين آب مورد نياز 

اصفهان  نيروگاه 

مشاركت كرد.

 انجام موفقيت آميز تعميرات اساسی واحدهای
٣٧/٥ مگاواتی نيروگاه اصفهان

           عمليات تعميرات اساسي واحدهاي اول و دوم بخاري توليد برق ٣٧/٥ 

مگاواتي نيروگاه اصفهان طبق برنامه زمانبندي با موفقيت به انجام رسيد.

          بنابر اين گزارش، تعميرات اساسي اين واحدهاي بخاري توليد

 ادامه درصفحه ٣ 

ارمغان مي آورد. فرا رسيدن سال نو را صميمانه به همه 

تندرستي،  نموده،  عرض  تهنيت  و  تبريك  عزيز  همكاران 

و  عزيزان  همه  براي  را  سعادت  و  بهروزي  سرفرازي، 

خانواده هاي محترمشان از درگاه خداوند خواستارم. 

خداي بزرگ را شاكرم در سالي كه گذشت بهارش با جاري بودن آب در رودخانه سپري شد و در آخر 

تابستان، توليد نيروگاه اصفهان به باالترين رقم خود در طي سالهاي گذشته رسيد كه نشان از همت و 

تأسيسات و تجهيزات و  از  تعميرات و نگهداري   ، ،  كنترل خوب،بهره برداري  تالش و دقت و مراقبت 

مديريت خوب  منابع دارد. عليرغم كمبود منابعي مثل آب و سوخت در نيمه دوم سال و عدم نياز شبكه 

به توليد برق، سالي كه گذشت توليد مطلوبي داشتيم كه بيانگر اعتماد متقابل مجموعه به همديگر براي 

اثبات اينكه ما ميتوانيم را در بر داشت.

پايدار است كه توسط همكاران هر سال        يادآوري مينمايم كه هدف شركت، تأمين برق مطمئن و 

با برنامه ريزي، بهره برداري، تعمير و نگهداري و پشتيباني بهتر از سال قبل، عليرغم كمبود نقدينگي 

در حال انجام است و اين نشان از دلسوزي، مسئوليت پذيري و تعهدكاركنان شركت، بدون توجه به 

مشكالت و كمبودها و محدوديت هاي اعمال شده از بيرون دارد. اينجانب از نزديك شاهد بررسي هاي 

دقيق و موشكافانه شما در تحليل مسائل و مشكالت بوده و خالقيت ها و پيشنهادهاي شما در رفع آن 

معضالت را ديده ام كه ناشي از همدلي و همفكري بيشتر و بكارگيري توانمندي هاي شماست. حفظ تمام 

اين دستاوردها همچون گذشته نيازمند دقت و مراقبت بيشتر با بهره گيري از آموزش مؤثرتر و پوياتر 

است و اولويت بندي خواسته ها و نيازها با تأكيد بر انضباط مالي كه از طرف دولت پيگيري ميشود بايد 

همچنان دنبال گردد. بديهي است در تحقق اين امر، هماهنگي و همكاري همه كاركنان شركت ، سهم 

تأثير گذاري خواهد داشت.

        از نو شدن سال مي آموزيم كه پس از هر زمستاني بهاري است سراسر شكوفايي و رشد كه آنرا براي 

تمام عزيزان از پيشگاه آفريدگار جهان آرزو مينمايم.

محمدرضا شيراني - مديرعامل و رئيس هيات مديره
 شركت مديريت توليد برق اصفهان
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برگزاري جلسات مهندسي ارزش در رابطه با رفع
 محدوديت تامين آب مورد نياز نيروگاه اصفهان

        جلسات كارگاهي مهندسي ارزش در رابطه با رفع محدوديت تامين آب مورد 

نياز واحدهاي بخاري توليد برق نيروگاه اصفهان برگزار شد.

     به گزارش مشاور مديرعامل شركت، بمنظور رفع محدوديت 
توليد واحدهاي نيروگاه اصفهان به دليل كمبود آب ناشي از قطع 
آب رودخانه زاينده رود در سالهاي اخير، جلساتي كارگاهي با 
حضور نمايندگان شركتهاي توانير، برق منطقه اي، سازمان محيط 
زيست، استانداري، آب منطقه اي، آبفا و ... در نيروگاه اصفهان 

برگزار شد.

طرحهاي  ارائه  از  پس  محمدي،  حاج  مهندس  گفته  به  بنا       
مختلف، شركت كنندگان در جلسات نسبت به بررسي و پااليش 
طرحها اقدام و محورهاي مختلف آنها كه عمدتاً شامل طرحهاي 
و  مختلف  منابع  از  آب  تامين  و  كولينگ  سيستم  سازي  بهينه 

طرحهاي توسعه جايگزين، مشخص شد.
     بنابراين گزارش نسبت به تعيين معيارهاي ارزش و مشخص 
به  نسبت  معيارها  دهي  وزن  سپس  و  طرح  هر  هاي  هزينه  شدن 
طرحهاي  گذاري  ارزش  به  نسبت  اولويتها،  تعيين  و  يكديگر 
مختلف توسط اعضاي كارگاه اقدام كه در آينده نزديك طرح يا 
طرحهاي منتخب مشخص خواهد شد. همچنين بعضي از ايده - 

طرحهاي  در  كه  هايي 
نبود  ادغام  قابل  جامع 
طرحهاي  قالب  در 
بهينه سازي توصيه شد. 

                  باحضور دبيرشوراي وزرش وزارت نيرو برگزارشد: 
 

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 و با حضور دبير شوراي ورزش وزارت 

نيرو برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
صبحگاه روز سه شنبه 20 بهمن ماه 94 ، همايش مشترك ورزش 
با  و  نيرو  وزارت  ورزش  شوراي  دبير  حضور  با  صبحگاهي 
مشاركت بيش از ١00 نفر از كاركنان 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       

صبحگاهي بين 
 
اصفهان و به منظورنهادينه كردن ورزش

 
استان

صنعت  كاركنان 

برگزار  برق  و  آب 

ميشود.
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 قهرماني تيم واليبال و نايب قهرماني تيم فوتسال بسيج 

نيروگاه اصفهان

                  در مسابقات گراميداشت دهه مبارك فجر حوزه مقاومت بسيج اداري 

نيروگاه  بسيج  مقاومت  پايگاه  فوتسال  و  واليبال  هاي  تيم   ، شهيدباهنر  كارگري 

اصفهان به ترتيب به مقام قهرماني و نايب قهرماني رسيدند.

          به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، در 

اين دوره مسابقات كه از طرف حوزه مقاومت بسيج اداري،كارگري 

شهيد باهنر و با حضور تيم هايي از نيروگاه اصفهان، آبفاي روستايي، 

و  ا...  بقيه  بنياد  گاز،  انتقال  عمليات  منطقه2  شهيدمهاجر،  دانشگاه 

دانشگاه پيام نور برگزار شد تيم هاي واليبال و فوتسال پايگاه مقاومت 

قهرماني  نايب  و  قهرماني  مقام  به  ترتيب  به  اصفهان  نيروگاه  بسيج 

مسابقات رسيدند.

از طرف  اين دوره مسابقات  اهداي جوايز         گفتني است مراسم 

حوزه مقاومت بسيج اداري، كارگري شهيدباهنر در مجموعه فرهنگي 

قرار  تقدير  تا سوم مورد  اول  تيم هاي  برگزار شد و  نيروگاه اصفهان 

گرفتند.

اجراي انبارگرداني سال١٣٩4 
هسا   نيروگاه  و  اصفهان  نيروگاه  در  پايان سال١٣٩4  انبارگرداني          

بمدت هيجده روز در اسفندماه و به نحو  احسن انجام شد.

       بنابراين گزارش، دراين انبارگرداني حدود 20000 قلم جنس توسط گروه انبارگرداني 

شمارش شد. 

ادامه از صفحه ١

برق در قالب چندين بخش مختلف از جمله تعميرات اساسي توربين 

شامل             حرارتي  سيكل  واحد،  دو  بويلرهاي  واحد،  دو  هر  ژنراتور  و 

قوي  فشار  هاي  پمپ  و  والوها  كليه  قوي،  و  ضعيف  فشار  هيترهاي 

تجهيزات  كليه   و  كننده  برج خنك  و  و سيستم كولينگ  و ضعيف 

الكتريكي شامل ترانسها و كليدهاي فشار قوي و ضعيف و تجهيزات 

ابزار دقيق و ... انجام شد.

روتين   كارهاي  كليه   انجام  بر  عالوه  اساسي  تعميرات  اين  در       

فن  فونداسيون  بازسازي  شامل   ديگري  اقدامات  اساسي،  تعميرات 

هاي بويلر، بازسازي كامل برج خنك كن از قبيل تعويض نم گيرها و         

تنوره ها و زهوارهاي پخش كننده آب از نوع چوبي به جنس    پي وي 

سي،  تعويض آب برگردان ها و ديواره هاي برج خنك كن، تعويض 

خط لوله گاز ورودي واحد ها و ساخت و نصب اسكاريبر گاز، شتشو با 

دستگاه واتر جت كندانسور هر دو واحد بهمراه كليه كولر هاي روغن 

و سيك بسته خنك كن، نصب كمپرسور جديد هوا بهمراه كابل كشي 

و انتقال مدارات فرمان آن به اتاق فرمان، ساخت داخل كليه قطعات 

پمپ هاي آب تغذيه بويلرها و انجام تعميرات اساسي آنها و همچنين   

بازسازي سي تي هاي زير ژنراتور، تعويض كليد اصلي واحد ١ و كليد 

ترانس استيشن واحدها، تعويض گسكت هاي  بوشينگ هاي ژنراتور، 

هر  ولت  كيلو   2.4 هاي  كليد  كليه  فرمان  مدارات  هاي  كابل  ترميم 

دو واحد،  طبق برنامه زمانبندي 90 روزه  توسط  كاركنان متخصص 

نيروگاه صورت پذيرفت.

با  است  گفتني       

عمر  طول  به  توجه 

واحدها  اين  باالي 

كليه  انجام  بر  عالوه 

تست هاي غير مخرب 

بويلر  و  توربين  اجزاء 

تست  ها،  پمپ  و 

برروي  باقيمانده  عمر 

واحد  حساس  قطعات 
مانند روتور توربين ها نيز انجام گرديد. 
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                   پس از انجام تعميرات اساسي :

                     واحد مولد برق 2٩مگاواتي شماره يك 
     نيروگاه گازي هسا وارد مدار توليد شد

         واحد مولد برق شماره يك نيروگاه گازي هسا به همت 
و  اصفهان  برق  توليد  مديريت  شركت  متخصص  كاركنان 
توانير تعميرات اساسي و مجدداً  وارد مدار  حمايت شركت 

توليد شد.

         به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 

هسا  گازي  نيروگاه  برداري  بهره  مدير  زاده،  كريم  دائي  مهندس 

اساسي  تعميرات  درعمليات  شده  انجام  هاي  فعاليت  اهم  گفت 

تجهيزات جانبي شامل  اورهال  از  است  عبارت  مذكور  واحد  برروي 

اورهال  كولينگ،  و  فيلتراسيون  سيستم  انداز،  راه  هواي  هاي  تانك 

توربين كمپرسور و تعويض سيل كربن ها، سيل سيت ها و هوزينگ 

ياتاقان، اورهال ژنراتور، اورهال تپ چنجر ترانس، تعويض و اصالح                             

سيستم هاي اينسترومنتي، ابزار دقيق و. . . 

ابراز  نيروگاه گازي هسا چنين  برداري  بهره         گفتني است مدير 

اميدواري كرد كه در آينده نزديك واحد شماره دو گازي اين نيروگاه 

نيز در مدار توليد قرار گيرد.

 برگزاري جشن سالگرد پيروزي انقالب اسالمي

 در نيروگاه اصفهان

از ممتازين  تقدير  و  انقالب اسالمي  پيروزي  بزرگداشت سالگرد             مراسم 

مسابقات قرآني در نيروگاه اصفهان برگزار شد.

بنابراين گزارش در اين مراسم مهندس محمدرضا             
اصفهان  برق  توليد  مديريت  شركت  مديرعامل  شيراني، 
سالگرد  هفتمين  و  سي  تبريك  و  خيرمقدم  عرض  ضمن 
اإلسراء   از سوره  اي  آيه  قرائت  با  اسالمي  انقالب  پيروزي 
)َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي ...( گفتند چند نكته داراي اهميت است 
بايد به درستي  اينكه به هر كاري كه وارد مي شويم  يكي 
هدف،  يعني  دهيم  انجام  را  آن  احسن  نحو  به  و  راستي  و 
اينكه  باشد. دوم  تعريف شده، مشخص و كارشناسي شده 
ابزار و لوازم و مسير صحيح براي رسيدن به هدف پيش بيني 
و انتخاب شود تا بتوان به درستي وخوبي از آن كار خارج 
شويم. سوم آنكه درصورتيكه ما درست عمل كنيم خداوند 
هم ياري دهنده  خواهد بود اما ياري خداوند در گرو تالش 

ما براي كسب توانمندي الزم براي انجام كارهاست. 
      ايشان در بخش ديگري از سخنان خود گفتند سه ركن 
مهم محقق شدن انقالب اسالمي عبارتند از قرآن كه خواست 
مردم عمل به آن است، دوم مردم بعنوان ركن ديگر انقالب 
اسالمي، سوم ركن رهبري، كه براي طي مسير هم در جامعه 

و هم در تمام سازمانها از اهميت فراواني برخوردار است. 
      گفتني است در اين مراسم از ممتازين مسابقات قرآني 
پايگاه  برندگان مسابقه كتاب خواني كه توسط  و همچنين 
تقدير                 بود  شده  برگزار  فرهنگي  شوراي  و  بسيج  مقاومت 

و  مد آ بعمل

هاي  برنامه 
به  نيز  شادي 
در  نمايش 

آمد.


