
شهادت  حضرت  امام  جعفر صادق (ع)  تسلیت باد .

اصفهان،  برق  توليد  مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به        
برتر،  وتجارب  تخصصي  مقاالت  ارائه  هدف  با  كه  همايش  اين  در 
تمركز و هم افزايي در جهت حل مشكالت شيمي نيروگاهها، شناخت 
پانلهاي  برپايي  شيميايي،  مواد  كنندگان  تامين  و  صنايع  توانمنديهاي 
 .  . و.  تخصصي  نمايشگاه  و  آموزشي  وپاسخ،كارگاههاي  پرسش 
كشور،  سراسر  از  نيروگاهي  شيمي  متخصصان  خواهدشد،  برگزار 

دانشگاهها، صنايع و ساير شركت هاي ذيربط حضور خواهند يافت.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

فعاليتهاي  شركت،  مكانيك  تعميرات  امور  مدير  گزارش  به       
اصفهان                                    نيروگاه  برق  توليد  واحدهاي  روي  بر  زير   تعميراتي 

انجام شد:
- بازسازي سل شماره پنج كولينگ تاور واحدهاي ١ و ٢

- بازسازي سل شماره ١ كولينگ تاور واحدهاي ١ و٢
- واترجت كندانسور واحد ٣ (يك سايد)

- تغيير مسير سمپلهاي بخار توربينهاي واحدهاي ١ و ٢
- تعويض بخشي از لوله هاي ريهيت و سوپر هيتر اوليه واحد ٥

- تعمير دو عدد باترفالي والو كندانسور واحد ٢ 

زير  با عناوين  دوره هايي  شركت،  واحد آموزش  گزارش           به 
جهت كاركنان و مديران شركت، برنامه ريزي و اجرا گرديد:
- دوره توجيهي پرسنل جديداالستخدام بهره برداري و شيمي

آن                   دستورالعملهاي  و  نيروگاه  در  الكتريك  ايمني  اصول  دوره   -
(براي سه گروه)

- دوره آئين نگارش و مكاتبات اداري
- دوره اقتصاد مقاومتي

- دوره ايمني اپراتوري جرثقيل ها و باالبرها(براي سه گروه)
- سمينار غلبه بر ديابت و كبد چرب

از  سال  هجده  از  بيش  كيفيت،  در  مديريت  نماينده  گزارش  به       
اين  طي  در  و  ميگذرد  شركت  در  مديريتي  استاندارد  اولين  استقرار 
سالها به طور مستمر، استانداردهاي كيفيت،زيست محيطي و ايمني و 
بهداشت كار، بهره برداري از واحدهاي نيروگاه را هدايت و پشتيباني 
مينمايد. تركيب اين سه استاندارد در قالب سيستم مديريت يكپارچه 
به پيشبرد اهداف و بهره برداري بهينه از واحدهاي نيروگاه، كمكهاي 
قابل توجهي داشته و مورد تأكيد مديريت عامل شركت بوده است. 

جاري  سال  در  جلسه بازنگري مديريت  راستا دومين  در همين        
شركت  مديران  و  معاونين  حضور  با  و  عامل  مديريت  حضور  در 

برگزار شد و در آن عملكرد فرآيندها، وضعيت اقدامات پيشگيرانه و 
و تعيين مسئوليتها و نيازها و الزامات  تعريف  اصالحي، برنامه ريزي، 
مربوطه، وظايف و برنامه ها و ... مورد بحث و برنامه ريزي قرار گرفت.

رئيس هيات مديره و        در اين جلسه مهندس محمدرضا شيراني، 
مديرعامل شركت جهت توليد پايدار و برنامه ريزي براي زمان اورهال 
واحدها و كارآمدتر شدن سيستم ها، برنامه ريزي فرآيندها، آموزش 

كاركنان توصيه هايي بيان نمودند.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

          به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
بسيج  مقاومت  پايگاه  و  فرهنگي  شوراي  همكاري  با  كه  جشن  اين 
مديره  هيات  رئيس  شيراني  محمدرضا  مهندس  ابتدا  شد  برگزار 
پرداخت  سخن  ايراد  به  مقدم  خير  از  پس  شركت  مديرعامل  و 
نيروگاه                                                            جماعت  امام  زهرايي  آقا  حاج  االسالم  حجت  سپس  و 

سخنراني كردند. 

شركت قرار  است، اين مراسم مورد استقبال كاركنان  گفتني           
گرفت .

شامل انجام   (PURE) بنابراين گزارش، در ادامه طرح قلب سالم     
اسپيرومتري و معاينات باليني فشارخون، قد، وزن، چربي، اضافه وزن 
خانه  همكاران شاغل و بازنشسته شركت، به  ٣٠٠ نفر از  از  و ... بيش 

بهداشت نيروگاه مراجعه و مورد معاينه قرار گرفتند.

      گفتني است به همين مناسبت از رئيس و كارشناسان پژوهشكده 
قلب سالم كه مجري طرح مذكور در نيروگاه اصفهان بودند تقدير و 

تشكر بعمل آمد.

عنوان  تحت  همايشي  رمضان  مبارك  ماه  رسيدن  فرا  مناسبت  به       
نيروگاه  همايش  سالن  در  مبارك  ماه  اين  در  خداوند  مهماني  آداب 
ايراد  به  رنجبر  االسالم  حجت  همايش  اين  در  شد.  برگزار  اصفهان 

سخن پرداخت.



نشریه داخلی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

اصفهان  توليدبرق  مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به        
مهندس مجيد دائي كريم زاده، مدير امور واحدهاي گازي هسا گفت: 
يدكي  قطعات  بعضي  كمبود  دليل  به  كه  برق  مولد  گازي  واحد  اين 
با  بود  شده  خارج  توليد  مدار  از  ٢سال  حدود  نياز،  مورد  تجهيزات  و 
و  حرارتي  برق  توليد  مادرتخصصي  شركت  مسئوالن  هاي  حمايت 
همت مديران و كاركنان متخصص شركت مديريت توليدبرق اصفهان، 
پس از تعميرات اساسي وارد مدار توليد و به شبكه سراسري متصل شد.

      به گفته مهندس دائي كريم زاده، در اين عمليات تعميرات اساسي، 
براي اولين بار، اورهال كامل توربينهايLP وHP ، كمپرسورLP ، تپ 
چنجر ترانس اصلي و سيستم هواي راه انداز اين واحد گازي مولد برق 

انجام شد. 
اصالح  ژنراتور،  اورهال  توربين،  فري  كامل  اورهال  همچنين       
سيستم هاي ابزاردقيق، اصالح و جابه جايي باطري خانه واحد، اورهال 

تجهيزات جانبي ازقبيل سيستم كولينگ اين واحد صورت پذيرفت.

           به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
محل  در  و  روز   ٤ مدت  به   ٩٥ خردادماه   ٥ از  كه  نمايشگاه  اين  در 
نمايشگاه بين المللي استان اصفهان برگزار شد شركت مديريت توليد 
برق اصفهان نيز بصورت مشترك در غرفه صنعت برق اصفهان حضور 

داشت.

برق منطقه اي  مديرعامل  حضور  گفتني است اين نمايشگاه با          
اصفهان و ديگر مقامات صنعت برق استان اصفهان افتتاح شد و مورد 

بازديد متخصصان، دانشجويان و ساير عالقمندان قرار گرفت.


