نشريه داخلي

والدت حضرت امام علي النقي الهادي(ع) مبارك باد

انجام تعميرات دوره اي واحد  120مگاواتي
نيروگاه اصفهان

تعميرات دوره اي واحد  120مگاواتي نيروگاه اصفهان به همت كاركنان
متخصص شركت مديريت توليد برق اصفهان انجام شد و اين واحد توليد برق بار
ديگر به شبكه سراسري برق كشور پارالل شد.

كالم مديريت
به نام خدا

مدتي بود ميخواستم از اين راه ،سخني با شما همكاران عزيز داشته

باشم و خوشحال هستم كه اين امكان فراهم گرديد .حرفهاي زيادي
هست كه بايد گفته شود .زمان به سرعت ميگذرد و به قول شاعر،
ناگهان چقدر زود دير ميشود.

به گزارش مدير تعميرات مكانيك شركت ،فعاليتهاي انجام شده

در عمليات تعميرات دوره اي اين واحد بشرح ذيل مي باشد:
 -واترجت كامل كندانسور توربين

 -نصب يك عدد والو موتوري مسير بخار اصلي از بويلر به توربين

 -تعويض و اصالح بست هاي سوپر هيترهاي اوليه و مياني

 -اورهال كامل تراتل ولوهاي توربين

 -اورهال كامل سروو موتورهاي توربين

 -واترجت كامل كليه ي كولرهاي واحد

 -رفع نشتي هاي دود از بويلر

 -تعويض كامل سيلهاي ژانگسترومهاي بويلر

 -تعويض كليه ي نازلهاي گاز و هواي مشعل هاي بويلر

جامعه ي امروزي ما دستخوش تغييرات زيادي است و به نظرم

در حال گذار از يك برهه تاريخي است كه بايد به سالمت عبور

كند .اما دو نقش اساسي است كه در اين برهه بسيار اهميت دارد و
تقريباً سالمت كنوني و رشد آتي ،بستگي به آنها خواهد داشت .يكي
مديريت و ديگري جامعه(مردم) .كوتاهي هركدام در ايفاي نقش

خود ،خسارات غيرقابل جبراني را ايجاد خواهد كرد ،همانطور كه
انجام درست  ،بهنگام و به جاي وظايف توسط هركدام ،قطعاً آينده

درخشاني را پيش رو باز خواهد نمود .اما قصدم بيان مسائل جامعه و
بازكردن الگوهاي جامعه شناختي و رفتارهاي اجتماعي نيست بلكه
ميخواهم از منظر نيروگاهي به اين دو مقوله بپردازم و مواردي كه در

ارتباط با آن هستيم را طرح كنم كه انشاا ...در شماره هاي بعدي كوتاه

و مختصر به آنها اشاره خواهم داشت.

محمدرضا شيراني

رئيس هيات مديره ومديرعامل
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الله اي از بوستان نيروگاه

برگزاري شصت و دومين همايش مديريت دانش
شصت و دومين همايش به اشتراك گذاري دانش سازماني با عنوان تعمير وبازسازي

شهيد محمدرضا زارع چاوشي

بلبيرينگها توسط مهندس سرتاج از شركت پاراميس نقش جهان در نيروگاه اصفهان
برگزار شد.

شهيد محمدرضا زارع چاوشي در سال  1338در يک خانواده
مذهبي و زحمت کش چشم به جهان گشود و دوران کودکي را
همزمان با قيام  15خرداد سپري نمود .چون تنها پسر خانواده بود بخوبي
توانست هم مشغول به تحصيل شود و هم در کنار پدر و خانواده يار
و مددکارشان باشد .تا اينکه در سال  1361بعنوان تکنسين تعميرات
مکانيک استخدام نيروگاه گرديد .از ابتدا در انجام کارها فعال و پيش
قدم بود الزم به ذکر است نظم و انضباط يکي ديگر از ويژگيهاي
شهيد بود که در کار و خانواده زبانزد خاص و عام بود و هميشه با عشق
و عالقه پيش قدم در کارها بود .جالب اينکه ايشان مجذوب رشادت
هاي رزمندگان بود و مي گفت اين عشق خداست که ما را در نبرد با
دشمن بعثي برتري داده است .دفتر خاطرات اين شهيد عزيز ،گوياي
اين گونه کالم و رفتارهاست.

الزم به ذكر است كه همكاران مي توانند با مراجعه به آدرس
 khane\A_PHOTOEPPبر روي اينترانت شركت ،فيلم اين همايش
را دريافت نمايند.

برگزاري مسابقات قرآني فرزندان نونهال در
نيروگاه اصفهان

نحوه شهادت:
نامبرده روز  17مرداد ماه سال  1365در نيروگاه مشغول به کار
بودکه جنگنده هاي بعثي عراق به نيروگاه حمله و آن را بمباران كردند
و چون ايشان در واحد اول نيروگاه مشغول فعاليت و کار بود مورد
اصابت ترکش بمب قرار گرفته و نهايتاً پس از  24ساعت ،بعلت
خونريزي شديد و مصدوميت زياد به فيض شهادت نائل گرديد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

بيست و پنجمين دوره مسابقات قرآني بين فرزندان نونهال كاركنان در
نيروگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،

اين مسابقات با همكاري پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه و شوراي

فرهنگي شركت ،بين فرزندان دختر و پسر نونهال كاركنان به مدت

دو روز در مردادماه و در سطح  1و  2برگزار شد.

برگزاري دوره آموزشي شطرنج ويژه فرزندان همكار
كميته ورزش شركت ،كالسهاي تابستانه آموزش شطرنج ويژه
فرزندان دختر و پسر همكار و براي سنين مختلف برگزار كرد.

گفتني است در اين دوره از مسابقات تعداد  71نفر از فرزندان

همكاران مشاركت نمودند كه به كليه شركت كنندگان در اين
مسابقات جوايزي اهداء شد.
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ديدار كاركنان شركت از پااليشگاه اصفهان
تعدادي از كاركنان شركت از پااليشگاه نفت اصفهان بازديد بعمل
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مشاركت كاركنان نيروگاه اصفهان در اهداي خون
كاركنان نيروگاه اصفهان بار ديگر در امر خداپسندانه اهداي خون مشاركت

آوردند.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،
در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزشي كاركنان شركت ،اين ديدار
بصورت دو گروه  40نفره طي دو روز در تاريخهاي  25و  28مردادماه
سال جاري انجام شد.

كردند.

بنابر اين گزارش باهماهنگي خانه بهداشت نيروگاه ،در يك اقدام

ارزشمند،تعداد  170نفر از كاركنان نيروگاه اصفهان جهت اهداي

خون به خانه بهداشت مراجعه نمودندكه مأموران سازمان انتقال خون
اصفهان با اهداي خون  150نفر از آنان موافقت و اقدام نمودند.

گفتني است به همين مناسبت مديركل سازمان انتقال خون استان

اصفهان با ارسال پيامي از اين حركت نوع دوستانه كاركنان نيروگاه
تقدير نمود و آن را مصداق واقعي ايثار و جاري نمودن حيات دوباره

اردوهاي برگزارشده به مناسبت هفته بسيج
اردوي كوه گشت خانوادگي و اردوي يك روزه همكاران بسيجي توسط پايگاه
مقاومت بسيج نيروگاه اصفهان برگزار شد.

بنابراين گزارش ،به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس ،اردوي

كوه گشت خانوادگي در محل چشمه الدر خميني شهر با حضور 60

نفر و اردوي يك روزه در محل چشمه ناز سميرم و با حضور  42نفر
از همكاران بسيجي برگزار شد.

در رگهاي نيازمندان دانست.

برگزاري دوره آموزشي خانواده
و مناسبات حاكم بر آن

دوره آموزشي خانواده و مناسبات حاكم بر آن در مركز آموزش

نيروگاه اصفهان برگزار شد.

بنابراين گزارش ،اين دوره آموزشي با مشاركت  32نفر از كاركنان
شركت و در نيمه اول شهريورماه برگزارشد كه در آن ،سركارخانم
دكتر ملكي به ارائه مطالب مرتبط با موضوع دوره آموزشي پرداخت.
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تا پايان شهريورماه  94تحقق يافت:

ديدار از سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه

توليد بيش از  2/6ميليارد كيلووات ساعت
برق درنيروگاه اصفهان

يك گروه از كاركنان شركت ،از سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه
ديدار كردند.

نيروگاه حرارتي اصفهان تا پايان شهريورماه سال جاري

بيش از  2/6ميليارد 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 شهريور ماه سال جاري دو ميليارد و
 616ميليون و  244هزار كيلووات ساعت ،انرژي الكتريكي
خالص توليدي را به شبكه سراسري برق كشور منتقل كرده
است.
بنابر اين گزارش ،طي اين ديدار علمي و آموزشي كه از 14لغايت

 16شهريورماه برگزار شد ،تعداد  45نفر از همكاران از اين نيروگاه
ديدار كردند.

گفتني است از اين ميزان توليد برق  216ميليون و 892
ديدار از سد و نيروگاه كارون
در پي بازديدهاي برون سازماني ،يك گروه از كاركنان شركت ،در
مردادماه از نيروگاه و سدهاي كارون  3و كارون  4ديدار كردند.

گفتني است نظرسنجي بعمل آمده از همكاران
بازديدكننده ،بيانگر رضايت بسيار خوب بازديدكنندگان و
مفيد بودن اينگونه بازديدها مي باشد.

هزار و  730كيلووات ساعت ،در شهريورماه توليد و به شبكه
سراسري منتقل شده است.

