نشريه داخلي

والدت حضرت رسول اکرم

برگزاری مراسم جشن تکريم بازنشستگان

ديدار قائم مقام وزير نيرو از غرفه شرکت در نمايشگاه
بين المللي صنعت برق ايران

مهندس ستار محمودي ،قائم مقام وزير نيرو از غرفه
شرکت در نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران ديدار کرد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان ،در اين
نمايشگاه كه از  15آبانماه  95به مدت  4روز در تهران برگزار شد ،شركت
مديريت توليد برق اصفهان نيز همانند ساير شرکتها بصورت مشترك در غرفه
شرکت مادر تخصصي توليد نيروي
برق حرارتي ،مشارکت کرد و
مورد بازديد مقامات مسئول از
جمله قائم مقام محترم وزارت نيرو

(ص)

و امام صادق

(ع)

مبارک باد .

نیروگاه اصفهان

به مناسبت  6مهر ماه ،روز تکریم خانواده و بازنشستگان
مراسم جشن بزرگداشت پرسنل بازنشسته در نیروگاه اصفهان
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،
این مراسم با حضور عده کثیری از همکاران بازنشسته نیروگاه اصفهان،
مدیر عامل ،معاونين و مديران شرکت برگزار گردید.

در این مراسم مهندس محمدرضا شیرانی ،مدیر عامل شرکت
به ایراد سخن پرداخته و از همکاران عزیز بازنشسته تشکر و
قدردانی کرد.

و ساير بازديدکنندگان قرار گرفت.
در اين بازديدها اهم موضوعات
و مسائل شرکت مطرح شد.
سي ونهمين همايش شيمي نيروگاههاي كشور به ميزباني شركت مديريت توليد برق اصفهان

ایشان در بخشي از سخنان خود ،با استناد بر آیه هشتادم سوره اسرا
گفت :بازنشسته و بازنشستگی تصور از کارافتادگی نیست.
در ادامه این مراسم ،احمدعلي هاشمیان ،عضو هیات مدیره کانون
بازنشستگان نیروگاههای استان اصفهان سخناني بيان داشت.
بنابراين گزارش ،فضای شاد حاکم بر این مراسم با اجرای گروه
موسیقی تکمیل و اين مراسم با گرفتن عکس يادگاري به صورت
دسته جمعي به پایان رسید.

گفتني است به همين منظور ،کانون

بازنشستگان نيروگاههاي استان اصفهان
طي نامه اي از مسئولين شرکت تقدير
نشاني سايت اينترنتي همايشWWW.isfahanpsc.ir :

و تشکر کرد.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان
برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان
برگزاري مسابقه دو همگاني به مناسبت هفته
دفاع مقدس در نيروگاه اصفهان

به مناسبت  ٧مهر روز ايمني و آتش نشاني مانوري
توسط واحد ايمني و آتش نشاني نيروگاه اصفهان برگزار
شد.
بنابراين گزارش در اين مانور كاركنان ايمني و آتش نشاني

به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقه دو همگاني با همكاري

پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه اصفهان و كميته ورزش شركت

برگزار شد.

نيروگاه با استفاده از تجهيزات الزم ،اقدام به اطفاء حريق نمودند.

به همين مناسبت جلسه اي با حضور مديرعامل شركت در واحد

ايمني و آتش نشاني تشكيل شد و ضمن بررسي مسائل و مشكالت

موجود ،از زحمات آنان تقدير بعمل آمد .سپس لوح تقديري از
سوي مديرعامل شركت به مرتضی جزینی به عنوان آتش نشان نمونه
نيروگاه اهداء شد.

طراحی و ساخت سافت استارتر جدید جهت فن
های کولینگ تاور در نيروگاه اصفهان

سافت استارتر جديد جهت فن هاي کولينگ تاور توسط

مدير امور الکتريک نيروگاه اصفهان ساخته و راه اندازي شد.

به گفته مهندس احمد کرماني ،مدير امور تعميرات الکتريک:

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان ،اين

مسابقه با حضور  125نفر از همكاران در پنج گروه سني و در مسافتي به

طول  2000متر برگزار شد و به نفرات اول تا سوم هر گروه سني جوايز
ارزنده اي اهداء شد .در پايان مسابقه ،مديرعامل شرکت ضمن تقدير
از همکاران شرکت کننده در اين مسابقه بر اهميت آمادگي جسمي و

روحي کارکنان تأکيد نمود.

گفتني است به ساير شركت كنندگان در اين مسابقه نيز هدايايي

به رسم يادبود اهداء شد.

موتورهای القایی بزرگ هنگام،راه اندازی به روش استارت مستقیم
جریانی بین  6تا  10برابر جریان نامی موتور از باسبار تغذیه کننده
خود می کشند .در شرایطی که ظرفیت جریان خروجی خط
محدود باشد راه اندازی این موتورها موجب افت ولتاژ روی خط

و بعضاً عمل کردن رله اندر ولتاژ باس میگردد .درنتیجه ی این اُفت
ولتاژ،سایر بارهای متصل به باسبار نیزدچار مشکل می شوند .همچنین
این جریان راه اندازی میتواند موجب بروز حادثه برای موتور،کابل و
یا کلید وصل مدار شود .عالوه بر این،گشتاور الکترومکانیکی باالی
ایجاد شده با این روش استارت ،ضربات شدید مکانیکی و اعمال

گفتني است در اين جلسه با اهداي لوح تقديري از سوي مديرعامل

تنش به محور ومتعلقات موتور از قبیل جعبه دنده را به دنبال خواهد

شرکت از خدمات چندين ساله دکتر زندي قدرداني بعمل آمد.

داشت .از این نمونه موتورها می توان موتورهای کولینگ تاور در
نیروگاه را نام برد که به همین روش استارت مستقیم راه اندازی می
شدند .این موتورها110و132کیلوواتی با دور 1490در دقیقه بوده و
به پروانه ای به قطر 8متربواسطه گیربکس با نسبت تبدیل  10:1متصل

انجام دوره مميزي داخلي

سيستم مديريت يکپارچه()IMS

برگزاري مسابقات قرآني فرزندان کارکنان در
نيروگاه اصفهان

مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه ( )IMSدر نيروگاه
اصفهان برگزار شد.

به گزارش نماينده مديريت در كيفيت شركت مديريت توليدبرق

اصفهان ،در اين مميزي که با هدف شناسايي نقاط قابل بهبود در سطح
شرکت و اطمينان از استمرار صحيح سيستم مديريت يکپارچه ()IMS
انجام گرفت تعداد  22نفر از کارشناسان مميز شرکت که داراي
گواهينامه انجام مميزي داخلي بودند ،تعداد  25حوزه را مورد مميزي
و بررسي قرار دادند.اين مميزي در طي يک هفته انجام و منجر به اعالم
عدم انطباق هایي گرديد .گفتني است نتايج اين مميزي جهت تعيين و
تصويب اقدامات اصالحي و پيشگيرانه در کميته راهبري ( بازنگري
مديريت ) مطرح و مورد بحث قرارخواهد گرفت .

بيست و ششمين دوره مسابقات قرآني بين فرزندان 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 كاركنان به مدت دو روز

در آبانماه و درچهار سطح و سه رشته حفظ ،قرائت و مفاهيم برگزار

شد.

گفتني است در اين دوره از مسابقات تعداد  161نفر از فرزندان

همكاران مشاركت نمودند كه به كليه شركت كنندگان در اين
مسابقات جوايزي اهداء شد.

می باشند.
سوختن الکتروموتورها و کلید و آسیب دیدگی مکرر گیربکس
وگاردان مربوط به فن ها علی الخصوص فنی که هنگام استارت
تحت تاثیر فن های روشن
مجاورخود

به

علت

برگشت هوا دور عکس
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ساالنه  3تا 4گیربکس اورهال میگردد.
از این رو یک سیستم میکروپروسسوری جدیدی طراحی و
ساخته شدتا بتوان حتی المقدور اثرات تخریبی الکتریکی ومکانیکی
حین استارت را به حداقل ممکن رساند .دستگاه سافت استارتر
ساخته شده با الگوریتم راه اندازی ویژه جایگزین مناسبی برای روش
استارت مستقیم میباشد .مزیتها بطور خالصه:
* هزینه مناسب ساخت داخل
* صرفه جویی ارزی و ریالی بسیار مطلوب
* قابلیت استفاده ازیک دستگاه برای راه اندازی چند موتور
باتوجه به توان دستگاه
* حذف ضربات مکانیکی حین استارت و کاهش آسیب های
مکرر به متعلقات فن
* حذف جریان راه اندازی بسیار باال
* کوچک نمودن کلیه متعلقات مربوط به موتور ازقبیل
ترانس،کابل وکلیدتامیزان یک دهم
برگزاري مراسم سوگواري دهه اول محرم

مراسم سوگواري دهه اول ماه محرم و ايام شهادت
امام حسين (ع) در نيروگاه اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،
به همت پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه اصفهان و همزمان با فرا رسيدن
محرم ،ماه خون و قيام ،همناله با اهل بيت عصمت و طهارت (ع) ،مراسم
پرفيض زيارت عاشورا و نوحه خواني ،دهه اول محرم با حضور
پرشكوه كاركنان نيروگاه ،صبح ها از ساعت  ٧:١٥تا  ٧:٤٥درمحل
نمازخانه نيروگاه اصفهان برگزار شد.

می زند ،بدلیل همین نوع
راه اندازی میباشد .این
خسارات بویژه آسیب
دیدن گیربکس برای
نیروگاه چه از لحاظ ارزی
و یا ریالی بسیار پر هزینه
بوده است به گونه ای که
برای مثال بطور متوسط

گفتني است اين مراسم  ،همانند سالهاي قبل مورد استقبال

كاركنان و مديران شركت ،قرار گرفت.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق اصفهان
برگزاري جلسه هم انديشي مديرعامل شرکت با
مديران و کارکنان بهره برداري و شيمي

جلسه هم انديشي مديرعامل شرکت با کارکنان بهره

برداري و شيمي در آبانماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،
اين جلسه که با حضور مديرعامل شرکت و معاونان ،مديران امور

تا پايان آبانماه  95تحقق يافت:

توليد بيش از  1/8ميليارد كيلووات ساعت
برق درنيروگاه اصفهان

نيروگاه حرارتي اصفهان تا پايان آبانماه سال جاري

بيش از  1/8ميليارد كيلووات ساعت ،انرژي الكتريكي توليد و
به شبكه سراسري برق كشور انتقال داد.

شيمي و امور بهره برداري و بخشي از کارکنان شيفتهاي مربوطه

به گزارش معاونت مهندسي و برنامه ريزي شركت،

در ابتدا مهندس محمدرضا شيراني ،مديرعامل شرکت ضمن

ميليون و 509هزار كيلووات ساعت ،انرژي الكتريكي خالص

برگزار شد.
تشکر از مديران و کارکنان ،به ايراد سخن پرداخت و سپس همکاران
حاضر در جلسه در خصوص مسائل موجود در بخشهاي شغلي خود با
ايشان به پرسش و پاسخ پرداختند.
گفتني است اين جلسه همه ساله به منظور گفتگوي مستقيم
مديرعامل با همه کارکنان و براي تمام قسمتها برگزار مي گردد.

نيروگاه اصفهان تا پايان آبانماه سال جاري يک ميليارد و882

توليدي را به شبكه سراسري برق كشور منتقل كرده است .از
اين ميزان توليد برق218ميليون و 51هزار كيلووات ساعت ،در
آبانماه توليد و به شبكه سراسري منتقل شده است.
گفتني است بحران كم آبي امسال هم مانع

از بهره برداري حداكثري از واحدهاي نيروگاه
اصفهان شده است.

ديدار مديران شهرداري از نيروگاه اصفهان
مدير عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان

و شهردار منطقه  13از نيروگاه ديدار کردند.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان،
در اين ديدار مديرعامل
سازمان پارک ها و فضاي سبز

شهرداري اصفهان از مسئولين
نيروگاه به خاطر ايجاد و
نگهداشت فضاي سبز مناسب،

تقدير و تشکر کرد.

