فروردين سال 1388
سردبير

اصالح الگوي مصرف و
راهكارهاي اجرايي آن
اص�لاح الگوي مصرف كه به معن��ي نهادينه كردن
روش صحيح اس��تفاده از منابع كش��ور است ،سبب
ارتقاي ش��اخصهاي زندگي و كاهش هزينهها شده
و زمينهاي براي گسترش عدالت است .از طرفي الزام
مصرف بهينه باعث ميش��ود تا عالوه بر پيش��رفت
علمي ناشي از ارتقاي فنآوري در طراحي و ساخت
وس��ايل و تجهيزات بهينه مطابق با اس��تانداردهاي
جهان��ي ،فرصت توزيع مناس��ب مناب��ع و به تبع آن
پيش��رفت در ديگر بخشهايي كه كمتر مورد توجه
بوده اس��ت نيز فراهم گردد .از اين رو ارتباط منطقي
بين نامگذاري س��ال اول دهه پيشرفت و عدالت به
«اصالح الگوي مصرف» بيش��تر نمايان ميش��ود.
اصالح الگوي مصرف نيازمند فرهنگس��ازي پايدار
اس��ت و اين خود نيازمند راهكارهايي اس��ت تا همه
اف��راد جامعه ال��زام رفتاره��اي اص�لاح مصرف را
احس��اس كنند و به تدريج اين اصالح نهادينه شده
و به ي��ك رفتار پايدار و نهايتًا ب��ه يك فرهنگ در
تمام��ي عرصههاي مص��رف تبديل ش��ود .اصالح
الگوي مصرف در دو سطح «توليد كاال» و «مصرف
كاال» قابل بررس��ي است .در سطح توليد كاال كه از
مرحل��ه تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف
كننده را ش��امل ميش��ود ،نياز اس��ت كه سازندگان
و توليدكنن��دگان هر دو بخ��ش دولتي و خصوصي
عالوه بر رعايت ضوابط زيس��ت محيطي ،فنآوري
تولي��د كاالهاي خ��ود را با اس��تانداردهاي جهاني و
حتياالمكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
هماكنون هدر روي در حوزه انرژي كشور نه صرفًا در
بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي،
بلكه در پااليشگاهها ،نيروگاهها ،خطوط انتقال برق،
لولهه��اي آب ،واحدهاي تولي��دي و خودروها نيز در
مقايسه با اس��تانداردهاي جهاني قابل قبول نيست.
در كشور ما حدود يك پنجم برق توليدي به مصرف
روش��نايي ميرسد كه  69درصد آن در خانهها است
لذا با اس��تفاده از المپهاي كممص��رف ميتوان تا
ح��دود زيادي در اين زمين��ه صرفهجويي كرد .توليد
انرژي و حرارتي از منابع تجزيهشونده و نو همچون
باد ،خورش��يد و زبالهها در مناطقي كه قابل استفاده
اس��ت بايد بيش��تر مورد توجه قرار گي��رد .در بخش
س��اخت و س��از بايد اجراي آييننامهه��ا و مقررات
مهندس��ي از جمله مبحث  19مقررات ساختمان كه
به بهينهس��ازي س��اختمان در مصرف انرژي مربوط
ميش��ود ،نهادينه شود .همچنين توليد مواد خوراكي
از جمله ن��ان بايد با ضايعات كمتري همراه باش��د.
بايد توجه به اس��تفاده بيش��تر از مواد قابل بازيافت
در توليد الزامي گردد و دهها موارد مش��ابه ديگركه
باي��د در هر صن��ف مورد توجه قرار گيرد.در س��طح
«مص��رف كاال» بايد ب��راي فرهنگس��ازي نحوه
مص��رف بهينه خصوصًا آب ،برق و گاز كه تهيه آنها
براي مصرفكننده س��هلالوصولتر است آموزش از
طريق مدارس ،رسانهها ،توليدكنندگان ،وزارت نيرو
و شركت گاز بس��يار مؤثرتر باش��د .همچنين مردم
اي��ران به علت پيوند با دي��ن و مظاهر مقدس ديني
به خوبي سنتهاي نهادينه شده را ميپذيرند و بدان
ش آموزش از تعاليم
ارج مينهند .لذا ميتوان در بخ 
و آموزهه��اي ديني كه بر صرفهجوي��ي تأكيد دارند
نيز بيش��تر بهره برد .از آنج��ا كه جهت تغيير الگوي
مصرف ،شناخت عميق نيازهاي هر دو بخش مردمي
و دولتي ضروري است بايد مصرف سرانهها دهكها
با سطح دس��تمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني
دقيقًا مقايس��ه شود و س��پس درصد و ميزان يارانه
الزم براي هر يك از كاالها مش��خص شده و قيمت
ياران��هاي و غيرياران��هاي آن تعيين گ��ردد .بنابراين
ميت��وان دريافت كه اصالح الگوي مصرف هم نياز
(و حتي پيشنياز) هدفمند سازي يارانههاست .تمامي
اي��ن موارد جز ب��ا وضع قوانين و نظارت بر حس��ن
اجراي آن ميس��ر نيست و از اين روست كه نقش و
تأثير قانونگذاران و مجريان قانون در اصالح الگوي
مصرف نمايانتر ميشود.
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پيام مديرعامل به مناسبت حلول سال نو و عيد نوروز

يا مقلب القلوب و االبصار
يا مدبر اليل و النهار
يا محول الحول و االحوال
حول حالنا الي احسن الحال
همكاران محترم
با س�لام وصل��وات بر پيامبر بزرگوار اس�لام
و خان��دان پاك��ش و ب��ا س�لام و درود ب��ه
ارواح طيبه ش��هداء و روح پرفت��وح بنيانگذار
جمهوري اس�لامي ايران و با س�لام بر رهبر
فرزان��ه انقالب حضرت آي��ت اله خامنهاي و
با سالم به شما همكاران عزيز و خانوادههاي
محترمتان سالي ديگر از عمرمان سپري شد و
تجربهاي بر تجربههاي قبلي اضافه شد سال

 87را پشت سرگذاشتيم و در حالي به استقبال
س��ال نو ميرويم كه س��ال  87براي نيروگاه
ش��هيد محمد منتظري و كاركنان آن س��الي
پرب��ار ،پركار و پربركت بود .در اين س��ال ما
توانس��تيم به لطف خدا با همت و تالش همه
كاركنان ش��اغل در نيروگاه ب��ه موفقيتهايي
نايل ش��ويم از جمله ركورد توليد ناخالص در
طي  24س��ال بهرهبرداري ني��روگاه در تاريخ
 87/12/6و گذش��تن از ركورد قبلي در سال
 82و از لحاظ آمادگي گذشتن از سقف تعيين
ش��ده يعني  12220000مگاوات س��اعت در
تاريخ  ، 87/12/10در تابستان امسال با توجه
به بحران خشكسالي و كمبود برق با حداكثر

ركورد توليد

ب��ه لطف خدا و تالش و كوش��ش كاركنان
نيروگاه ش��هيد محمد منتظري ،سه ركورد
در س��ال  87براي اين نيروگاه حاصل شده
است.
 -1تولي��د ناخالص نيروگاه در س��ال 1387
برابر  12437047مگاوات ساعت بوده است
ك��ه باالترين رك��ورد توليد طي  24س��ال
بهرهب��رداري از واحده��ا ب��وده ،اين ركورد
نس��بت به ركورد قبلي كه در س��ال  82و با

مق��دار توليد  11640505مگاوات بوده 6/8
درصد بيشتر بوده است.
 -2ضري��ب ب��ار در س��ال  87برابر 96/78
درصد بوده است كه باالترين ركورد ضريب
بار نيروگاه بوده است.
 -3تع��داد كل توقفه��اي بابرنامه و بدون
برنام��ه واحده��ا  67مورد بوده ك��ه ركورد
كمترين توقف نيروگاه بوده است.

تالش واحدها را در مدار نگه داش��ته و در حد
توان با رفع كاستيها در توليد مطمئن انرژي
اق��دام نمائي��م .اين موفقيته��ا ممكن نبوده
است جز با سعي ،تالش همت و تالش همه
كاركنان ش��اغل در نيروگاه ،اينجانب به نوبه
خود از زحمات و تالش همه عزيزان تقدير و
تش��كر مينمايم و حلول سال نو و عيد سعيد
نوروز را تبريك عرض نم��وده و اميدوارم در
س��ال نو همانند سالهاي گذش��ته با همدلي،
همي��اري و همفك��ري همديگر در خدمت به
ميه��ن اس�لامي و عزيزمان ،م��ردم خوب و
مهربان اين مرز و بوم كوشا باشيم.

توليد انرژي اسفندماه 87
بناب��ر اع�لام معاون��ت مهندس��ي و برنامه
ري��زي تولي��د ناخال��ص ني��روگاه ش��هيد
محم��د منتظري در اس��فندماه  87به ميزان
 986505000كيلووات س��اعت بوده كه به
ميزان  920653800كيلووات ساعت خالص
تحويل ش��بكه سراسري نموده است .با اين
مقدار توليد انرژي در مقايس��ه با اس��فندماه
سال  86توليد ناخالص  9/13درصد افزايش
داشته است.

توليد انرژي فروردين 88

بنابر اعالم معاونت مهندس��ي و برنامهريزي
تولي��د ناخال��ص ني��روگاه ش��هيد محم��د
منتظ��ري در فروردي��ن ماه  88ب��ه ميزان
 1027993000كيلووات ساعت بوده كه به
ميزان 958306600كيلووات س��اعت توليد
خالص تحويل ش��بكه سراسري نموده است
با اين مقدار انرژي در مقايسه با فروردينماه
س��ال  87مقدار توليد ناخالص  18/7درصد
افزايش داشته است.

مسابقه كوهپيمايي
در پ��ي اس��تقبال كاركنان نيروگاه ش��هيد
محمد منتظري پيرامون برپايي مس��ابقات
كوهپيمايي يك دوره مسابقات كوهپيمايي
در منقطه كركس برگزار شد.
در اي��ن دوره از مس��ابقات آقاي حس��ين
منصوري ،حس��ينعلي س��پهري و حس��ين
عباس��يان ب��ه ترتيب مقام اول تا س��وم را
كسب نمودند.

كسب رتبه برتر

در پ��ي ارزيابيه��اي انجام ش��ده پيرامون
خدمترساني به سرافرازان عرصه ايثارگري
كه از ط��رف ام��ور ايثارگ��ران وزارت نيرو
انجام ش��د آقاي جعفر احمدي مسئول امور
ايثارگران نيروگاه موفق به كس��ب رتبه برتر
در عرصه خدمترساني به سرافرازان عرصه
ايثارگري در بين شركتهاي تابعه و وابسته
به وزارت نيرو شدند.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

جلسه حوادث نيروگاهي
اولين جلس��ه كميت��ه ح��وادث نيروگاهي در
س��ال  88با حضور آق��اي مهندس فالحتيان
مديرعامل ش��ركت برق منطق��هاي اصفهان،
آقاي مهن��دس كريمي ،مع��اون هماهنگي،
مهن��دس دروي��ش
مدي��ر دفت��ر فن��ي
توليد ،مديران عامل
شركتهاي مديريت
تولي��د برق ش��هيد
محم��د منتظري و
اصفه��ان ،مديران
و رؤساي امورهاي
ذيرب��ط در نيروگاه ش��هيد محم��د منتظري
تش��كيل ش��د .در اين جلس��ه آقاي مهندس
فالحتي��ان ضم��ن تبريك حلول س��ال نو و
عيد س��عيد نوروز ،اظهار نمودند خوش��بختانه
در س��ال  87س��ال خوبي براي نيروگاههاي
استان اصفهان رقم خورد و در نيروگاه شهيد
محم��د منتظري كه در س��ال  53 ، 86مورد
حادثه داش��ته است در س��ال  87به  38مورد
رسيده است كه اين ركورد بسيار خوبي است
در مورد انرژيهاي غير قابل توليد در نيروگاه

شهيد محمد منتظري نيز  %50نسبت به سال
گذش��ته بهتر شده اس��ت كه جا دارد در اين
م��ورد از هماهنگي و كوش��ش ثمربخش كه
در اين نيروگاه انجام ش��ده است تشكر كنم.
ايشان با ترسيم اهداف
صنعت برق در س��ال
 88وظيف��ه و رس��الت
نيروگاهه��ا را خيل��ي
مهم و سنگين دانستند
و اظه��ار نمودن��د ب��ا
توجه به خشكساليهاي
موج��ود و افزاي��ش
مصرف در كشور ،نيروگاهها بايد سعي كنند با
تالش و همت خود همچون سالهاي گذشته
در امر توليد ،كاهش مصارف داخلي گامهاي
مؤثري بردارند تا انشاءاهلل در سال جاري هم
از اين بحران س��ربلند بي��رون بياييم .در اين
جلس��ه آقاي مهندس كريم��ي بعنوان معاون
هماهنگي ش��ركت برق منطق��هاي اصفهان
معرف��ي و از زحم��ات و تالشه��اي آق��اي
مهندس دستجردي كه به افتخار بازنشستگي
نايل آمدند تقدير شد.

تقدير و تجليل از بازنشستگان و پيشكسوتان
در آس��تانه حلول سال نو و آغاز بهار طبيعت
و در انتهاي سال  87طي مراسمي از تعداد
 41نفر از بازنشس��تگان س��ال  87و  24نفر
از بازنشستگان و پيشكسوتان سالهاي قبل
با حضور خانوادههاي آنان در نيروگاه شهيد
محمد منتظري تجليل شد.
در اين مراس��م آقاي مهندس علي عسكري
مديرعام��ل ش��ركت ضم��ن خيرمق��دم به
بازنشس��تگان و خانوادهه��اي آن��ان اظهار
نمودن��د بازنشس��تگان داراي تج��ارب
ارزشمندي هستند و حاصل تالش و زحمات
آنان طي س��ه دهه در نيروگاه شهيد محمد
منتظري مشهود است و اميدواريم كه بتوانيم
از اين تج��ارب ارزن��ده در جايجاي ميهن
اسالميمان بخصوص در صنعت برق استفاده
نماييم .س��خنران بعدي اين مراسم حضرت
حجتاالسالم المسلمين حاجآقا نريماني بود
كه پيرامون ش��أن و منزلت پيشكسوتان از

منظر اسالم و احاديث و روايات بياناتي ابراز
نمودند س��پس آقاي هاشميان رئيس هيأت
مدي��ره كان��ون بازنشس��تگان نيروگاههاي
اس��تان اصفه��ان ،با بيان هدف از تش��كيل
كانون بازنشس��تگان ،همه بازنشس��تگان را
ب��ه عضويت اي��ن كانون دع��وت نمودند و
اظه��ار اميدواري نمودند كه ب��ا برنامهريزي
و هماهنگيه��اي الزم ميتواني��م از طريق
كانون از خدمات عزيزان بازنشس��ته استفاده
نمايي��م .در پاي��ان به كليه بازنشس��تگان و
پيشكسوتان يك جلد كالماهلل مجيد همراه
با لوح يادبود و هدايايي به آنان اهداء شد.

ركورد توليد ناخالص
نيروگاه شهيد محمد منتظري در سال  87تا
تاريخ  87/12/6مقدار  11651699مگاوات
ساعت انرژي توليد نموده كه باالترين ركورد
توليد ناخالص اين نيروگاه در طول  24سال
بهرهب��رداري بوده ،گفتني اس��ت كه ركورد
قبل��ي مربوط به س��ال  82و با ميزان توليد

 11640505مگاوات س��اعت بوده اس��ت.
ضمنًا مقدار آمادگي توليد نيروگاه در س��ال
 87تا تاريخ  87/12/10مقدار 12243900
مگاوات ساعت بوده كه از سقف تعيين شده
يعني  12220000مگاوات س��اعت گذشته
است.
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ثبت اختراع

آق��اي ابوالفضل زارع��ي از كاركن��ان اين
شركت موفق به دريافت گواهي ثبت اختراع
دو دس��تگاه به نامهاي ترمومت��ر زغالهاي
ژنراتور س��نكرون و تحليلگر ايزوالس��يون
روتور ژنراتورهاي سنكرون ،از اداره مالكيت
صنعتي شدند.
 دستگاه ترمومتر زغالهاي ژنراتورسنكرون :اين دستگاه جهت ژنراتورهاي
با تحريك جداگانه ك��ه زغال نقش انتقال
جري��ان تحريك ب��ه روت��ور را دارد ،مورد
استفاده قرار ميگيرد.
بدليل مجاورت زغالهاي ژنراتور با هيدروژن،
كنترل سطح تماس زغال با اسليپ رينگها
اهمي��ت فوقالعادهاي دارد چنانچه س��طوح
تماس كم يا قطع ش��ود باعث ايجاد جرقه
بين زغال و اس��ليپ رينگ ميش��ود وجود

نش��تي هي��دروژن و ايجاد جرق��ه ميتواند
باعث انفجار و بعضًا حوادث ناگوار شود اين
دس��تگاه از طريق اندازهگيري دماي زغال
و تحليل توس��ط يك مقايس��هگر هر گونه
تغيي��رات فيزيكي زغال را نش��ان ميدهد.
ش��ايان ذكر است دس��تگاه فوق مستقل از
جريان تحريك عمل ميكند اين دس��تگاه
هيچ نمونه داخلي و خارجي ندارد.
دس�تگاه شبيهس�ازي تحليلگ�ر
ايزوالس�يون روت�ور ژنراتوره�اي
س�نكرون اين دستگاه ميتواند روي مدار
روتور نصب شود و روند تغييرات ايزوالسيون
روتور را مورد بررس��ي ق��رار داده و بصورت
نمودار نشان دهد .چنانچه ايزوالسيونهاي
موجود در م��دار تحريك و يا روتور كاهش
يابد روند كاهش آن قابل رؤيت ميباشد.

همايش سالمت در حوادث و باليا
در آستانه هفتم آوريل مصادف با
 18فروردين هر سال و به مناسبت
روز جهاني بهداشت همايش يك
روزهاي تحت عنوان س�لامت در
ح��وادث و باليا ،ب��ا حضور بيش
از چهل ت��ن از مديران ،معاونان،
كارشناس��ان ش��بكه بهداش��ت
شهرس��تان شاهينش��هر و ميمه
در نيروگاه شهيد محمد منتظري
برگزار شد در اين همايش سخنرانان پيرامون
مس��ائل پزشكي و بهداشت س�لامت بياناتي
را به س��مع حاضرين رس��اندند در پايان اين

همايش ش��ركتكنندگان ع�لاوه بر بازديد و
آش��نايي با روند توليد برق در نيروگاه ش��هيد
محم��د منتظ��ري ،از خانه بهداش��ت نيروگاه
بازديد و با فعاليتهاي آن آشنا شدند.

بهبود شاخصهاي توليد نيروگاه فاز دو
بنابراع�لام مدي��ر نيروگاه فاز دو ش��ركت مديريت توليد برق ش��هيد محمد منتظري و
براساس تدابير انديشه ش��ده و تالش همكاران شاخصهاي توليد فاز دو در زمينههاي
آمادگي توليد ،درصد مصرف داخلي ،تعداد توقفهاي واحدها نسبت به سال  86و نسبت
به مقدار پيشبيني قرارداد بهبود يافته است.
شاخص عملكرد

معيار پذيرش

معيار عملي

انحراف از معيار

آمادگي توليد MWH

6380000

6606802

+ 226802

مصرف داخلي ()%

7/08

7/03

 - 0/05درصد معادل
KWH 32200000

تعداد توقف واحد

30

24
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موفقيت فرزند همكار
آقاي ايمان صفاريان فرزند همكار يداله صفاريان در مسابقات
فرهنگي هنري شهرستان خميني شهر در رشته اذان موفق
به كس��ب رتبه اول اين دوره از مس��ابقات گرديده است.
ضمن تبريك به ايشان و والدين و مربيان از درگاه خداوند
س��بحان توفيق روزاف��زون وي را در كليه مراحل زندگي
خواهانيم.

شماره * 3٦

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

پس از راهاندازي اوليه و كامشنبنگ واحدهاي
 5و  6و كش��اكش تحويل دايم ،اش��كالي بر
روي توربين وجود داش��ت كه از موانع اصلي
تحويل اي��ن واحدها بود .پ��س از توقف اين
دو واحد و بالفاصله بعد از در س��رويس قرار
گرفت��ن ترننينگي��ر ،روتوره��اي  HPوIP
سريعتر منقبض و عالوه بر رسيدن به منطقه
غيرمج��از (قرم��ز) بعضًا از رنج دامنه نش��ان
دهن��ده نيز خارج ميگرديد.در بدو امر مطابق
توصيه كارخانه س��ازنده اقدامات��ي كه بعضًا
مضحك به نظر ميرس��يد را انجام ميدادند.
مث�ل ً
ا چند نفر به نوب��ت ضربات متوالي پتك
بر روي قطعه مس��ي كه بر پداس��تال مياني
ق��رار داده بودن��د را وارد ميكردن��د و يا يك
ويبراتور در آن محل قرار داده بودند تا كمكي

اصالح در توربين واحدهاي  5و 6
به جابه جايي پوس��ته در اث��ر انقباض نمايند.
اين تمهيدات كاري از پيش نبرد كه منجر به
ورود يك كارش��ناس روسي با درجه دكتراي
مكاني��ك از كارخان��ه واقع در ش��هر لينگراد
گردي��د .حضور وي مطابق ب��ا ايام تعطيالت
نوروز  79ب��ود و به همين س��بب تعدادي از
اقدام��ات در فضاي خلوت انجام ش��د كه به
ي��اد دارم مس��ئوالن پيمان��كار( )TPEاجازه
فيلمبرداري را هم نميدادند .راقم س��طور در
جريان بعض��ي از اقدامات بود كه خالصهاي
از آنه��ا بيان ميگ��ردد .وي با ان��دازه گيري
نيروهاي روي دس��تكها و آناليزهاي ديگر،
اق��دام ب��ه تغيي��ر در هنگرهاي تع��دادي از
لولهه��اي متصل به توربين مانن��د لوله بخار
اكستراكشن شماره  4نمود كه هنگر را حذف

روش تعيين امتيازات شغل

بطور كلي در نظام حقوق و مزاياي كاركنان شركت ارزشيابي مسئوليتها
و ساير عوامل شغل و تعيين ارزش نسبي آنها بر اساس روش امتيازي
صورت ميگيرد .بدين ترتيب كه پس از آنكه پستهاي سازماني مختلف
به طبقات شغلي جامعتري تخصيص يافته و شرح مشخصات براي هر
يك از طبقات ش��غلي تهيه شده ،با استفاده از روش امتيازي ،امتيازات
مش��اغل نسبت به يكديگر تعيين ميگردد .الزم به توضيح است كه در
نظام فرد و ش��غل عوامل فردي (تحصيالت ،تجربه و س��اير عوامل) و
عوامل شغل مجزا از يكديگر ارزيابي و تعيين ميگردد.
دسته بندي كلي مشاغل
دسته اول :عبارتند از مشاغل يدي كه نياز به تحصيالت باالتر از ديپلم
متوسطه و دانشگاهي نداشته و بيشتر دانش انجام كار متكي به تجربه
عملي ميباش��د اينگونه مش��اغل در بخشهاي شغل  70000و 80000
طبقهبندي گرديدهاند.
دس��ته دوم :مشاغلي اس��ت كه عامل تخصص و كوشش فكري سهم
عمدهاي از فعاليتهاي آن را تش��كيل داده و تصدي آن مستلزم حداقل
داشتن تحصيالت ديپلم كامل متوسطه به باال است اين قبيل مشاغل
در بخش��هاي ش��غل  10000و  20000و  30000و  400000برحسب
ماهيت آنها طبقهبندي گرديدهاند.
ب��ه لحاظ رعايت دقت ارزيابي دو سيس��تم ارزيابي كه هر دو متكي به
تفاوت هاي فاز يك و دو
س��امانه كنترل شيميايي واحدهاي فاز دو از
ابتدا بر منوال تزريق اكسيژن و حفظ آن در
حد معين ( )ppb 200 -100به آب بعد از
دياراتور بنا نهاده ش��د .با عنايت به مزايايي
اين روش كه اولين نيروگاه در كش��ور بوده
و بين نيروگاههاي كش��ور نيز اندك اس��ت،
ف��از اول هم به اين كاروان پيوس��ت ،اما در
تفاوت ديگر در مورد تزريق مواد ش��يميايي
به سيكل آب وجود دارد كه عبارتند از:
 -1تزريق آمونياك براي كنترل آب سيكل
كه در فاز يك به بعد از دياراتور و در فاز دو
به ورودي پمپ كندانس��ه مرحله دوم انجام
ميشود.
 -2ب��راي كنت��رل  PHآب درام و

و از س��اپورت براي آن استفاده كرد .در آناليز
پروس��ه ،وي به اين نتيجه رس��يد كه در طي
انقباض پوس��تههاي توربين ،انقباض پوسته
 ،حدفاص��ل فيكس پوينت تا انتهاي پوس��ته
به س��مت توربي��ن  IPبه لح��اظ انعطاف به
توربين  IPمنتقل نميش��ود و اين بخش در
زم��ان توقف و سردش��دن توربين در انقباض
ش��ركت نميكند .البته به هن��گام راهاندازي،
گرم شدن و انبساط مشكل كمتر بروز نمود.
به منظور رفع اين مش��كل وي با نصب يك
لينك فوالدي افقي قوي به طول حدود cm
 80و ع��رض  20 cmاين انعطاف را حذف
نم��ود .اين لينكها ،دو طرف پوس��ته توربين
را به هم متصل مينمايد و فقط در واحدهاي
 5و  6وجود دارد.
فتح اله لطفي

روش امتيازي ميباش��د جهت تعيين ارزش نس��بي دو دس��ته مشاغل
فوقالذكر تدوين ش��ده است و مشاغل بر حس��ب نوع خود با توجه به
امتيازات مكتس��به براساس جدول توزيع امتيازات به يكي از گروههاي
ذيربط تخصيص يافتهاند.

جدول شماره  5امتيازات شغل
گروه

امتيازات شغل

گروه

امتيازات شغل

1

2400

11

2740

2

2420

12

2810

3

2440

13

2880

4

2460

14

2960

5

2490

15

3040

6

2520

16

3160

7

2560

17

3300

8

2600

18

3460

9

2640

19

3640

10

2680

20

3820

واتروالها در فاز يك از تزريق هيدرواكسيد
ليتي��م( )LiOHو در ف��از دو از س��ود
سوزآور( )NaOHاستفاده ميگردد.
نگارن��ده نظريات هم��كاران در بخشهاي
شيمي فاز يك ،فاز دو و دفتر مهندسي را در
خصوص اين تف��اوت گردآوري و خالصه و
چكيده آرا را به صورت فشرده رقم ميزند.
 -1تزري��ق آموني��اك :ب��ا تزري��ق آن در
ورودي پم��پ كندانس��ه ( در فاز دو) عالوه
بر پوش��ش هيترهاي فشار ضعيف در حوزه
كنت��رل  ، PHميتوان از نق��اط كنترلي و
محلهاي نمونهگيري بيش��تري براي كنترل
ميزان تزريق اس��تفاده نمود .اما نظر مقابل
اين است كه با تزريق در اين نقطه ،تركيبي
بين  CO2و آموني��اك ايجاد ميگردد كه
كار گاززداي��ي و حذف CO2را با مش��كل

محمود رحيميان

مواجه ميسازد .شايد بتوان مشاهده بعضي
از تركها بر روي پرههاي توربين در فاز دو
را البته با احتمال خيلي پائين به اين موضوع
ربط داد.
 -3تزريق س��ود سوزآور ( )NaOHدر فاز
دو ب��ه لحاظ اينكه ارزان بوده و توليد آن در
كش��ور است اقتصاديتر بوده و خروج ارز را
به خ��ارج بدنبال ندارد .اما نظ��ر مقابل اين
است كه هيدروكسيدليتيم فاقد اثرشكنندگي
قليايي بوده و استفاده از سود سوزآور از اين
حيثيت ش��انس شكنندگي زياد ميگردد .در
پايان به نظر ميرس��د الزم اس��ت گفتماني
اساسي صورت گرفته و به يك وحدت رويه
در اج��راي عمليات تزريق در فازهاي يك و
دو دست يازيده شود.
فتح اله لطفي

فروردين 138٨
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واژه MAINTENACE
پ��س از درج مطالبي در ارتب��اط با واژه فوق
در ش��ماره  35پي��ك ان��رژي ،هم��كاران و
خوانندگان گرامي متعددي بذل محبت نموده
و طي تم��اس نظرياتي را اب��راز فرمودند كه
چكيده توضيحات را بي��ان ميدارم .هدف از
پيش��نهاد كلمه «داريدن» در حقيقت سنگين
كردن بارمفهوم نگهداري ،مراقبت حين كار و
خدمت به دس��تگاه در مقابل تعميرات در واژه
مصطلح آن ميباش��د .دوستي بيان ميداشت
كه در فامي��ل ما ،مادربزرگي به دختر خويش
ميگف��ت :دخت��رم ه��ر چي��زي «داريدن»
ميخواهد .زن بايستي خانهداري ،بچه داري،
و ش��وهرداري كند تا بتواند كانون خانواده را
گ��رم نگهدارد .در فرهنگ واژگان آكس��فورد
اين تعري��ف در مقابل واژه فوق آورده ش��ده
است « :اقدامات مربوط به نگهداري چيزي در
وضعيت مطلوب با وارس��ي يا تعمير آن و اين
در حالي است كه براي واژه تعمير ()repair
اينگونه آمده است« .برگرداندن چيز شكسته،
آسيب ديده و پاره شده به وضعيت مطلوب».
«تعمي��ر» دس��تگاه در ح��وزهاي ج��دا و
«نگهداري و مراقب��ت» آن در فيلد و ميدان
ج��داي ديگري ميباش��د .در هن��گام توقف
واحد ،دستگاه ،ماشينآالت و تجهيزات غالبًا
كارهاي تعميراتي و بن��درت كارهاي مربوط
ب��ه نگهداري صورت ميپذي��رد اما در حدود
زمان قب��ل از راهاندازي آنها و تا بعد از توقف
و زم��ان كار صرف��ًا كارmaintenance
يا نگهداري كه بعضًا ممكن اس��ت تعميرات
جزيي را نيز در برداش��ته باشد انجام ميشود.
بط��ور كلي نگه��داري در حي��ن كار و تعمير
در حين توقف انجام ميش��ود ،گرچه ممكن
اس��ت بعضًا قس��متي از بخش ديگر را درحد
كم پوش��ش دهد يا در اصطالح overlap
(همپوشاني) داشته باش��ند .همكاران نيروگاه
نيك آگاهند كه دوام ماشين آالت بالخصوص
در سيس��تم روس��ي در گرو خدمت به آنها و
نگهداري از آنها ميباش��د .بياد دارم در دوره
كاميش��نينگ واحدهاي فاز دو دس��تورالعمل
نگه��داري پمپها و ماش��ينآالت گردنده از
ش��ركت  TPEطل��ب گرديد .تع��داد اندكي
ارايه ش��د .در يكي از آنها جدول��ي آمده بود
كه وارس��ي و آچاركش��ي پيچ و مهره پمپ و
الكتروموت��ور و از جمله مهرة مربوط به بولت
فنداسيون را س��الي دوبار پيشنهاد كرده بود.
يكي از كارشناسان توصيه اكيد مينمود كه
فقط دس��تزدن به مهره كافي نيست و حتمًا
بايس��تي آچار و رينگي ب��ر روي آن انداخته،
نيروي مجاز را وارد كنيد تا از سفت بودن آن
اطمينان حاصل نمائيد.
فتح اله لطفي

مدير مسؤل  :روابطعمومي
سردبير  :محمدرضا شيراني
هيئت تحريريه  :كميته انرژي و روابطعمومي
صفحه آرايي و اجرا  :كانون تبليغاتي فارابي
عكس  :سمعيبصري روابطعمومي
نشاني  :اصفهان ،كيلومتر 8بزرگراه تهران
تلفن  3802567 :نمابر 3804472 :

دو كلمه حرف حساب

نهاده ش��ده است ( به تفس��يري مقام كمال و ملك بودن و
مقام بقا و ُخلد) فردي موفق و كامياب اس��ت كه از راه خدا
بتواند اين دو مقام كيفي يعني رسد آدمي بجاي كه بجز خدا
نبين��د و مقام كمي كه همان مقام بقاء و جاويداني را به آن
دست پيدا كند.
اما نكته مهم اين است كه شيطان در هر دو مقام ميتواند
انس��انها را فري��ب دهد اين دو مقام مطل��وب و نوراني الزم
است مواظب باشيم كه اگر دنبالهرو شيطان شديم خسر دنيا
و االخره يعني مقامات نوراني را از دست خواهيم داد.

با ع��رض ادب و ارادت محضر همكاران گرانقدر انش��اءاهلل
كه هميش��ه بهاري و شاداب باش��يد در اين مجال ،بررسي
مختصري از ذات انس��اني تقديم محضرتان ميگردد و اميد
آن اس��ت در ش��ناخت خود بيشتر موفق باش��يم كه خود به
توحيد و شناخت خداي ما كمك مينمايد.
انس��ان ذاتًا خواهان و مترصد دو چيز گرانبها ميباش��د كه
هر دو مطلوب و پذيرفته است يكي كمال كه بيانگر كيفي
بودن انسان اس��ت و ديگري بقا كه خود كمي بودن انسان
را معرفي مينمايد البته الزم اس��ت توجه داش��ته باشيم هر
دوي اين گوهرها به موجب موهبت الهي درون ما انس��انها

امام جماعت نيروگاه

ليست متولدين فروردين ماه
هم�كاران گرامي جن�اب آقايان :جواد صفري��ان ،محمود
رحيميان ،محمدرضا نصر اصفهاني ،جعفراحمدي ،حسين اشجع،
مه��دي خدمتكن ،احمد ندافي ،محمدحس��ين قاس��مي ،خداداد
زكيپ��ور ،جهانبخ��ش مددي��ان ،حميد كالن ،مصطف��ي براتي،
حسين رمضاني ،جالل لطيفيان ،محمدحسين رشيديانفر ،مهدي
دهقاني ،عليمحمد حسنزاده ،احمدرضا فروغي ،اكبر زارع ،هادي
نجف ،اكبر پيرحاجي ،سيدمحمدرضا موسوينژاد ،عبداهلل باغبانها،
احمد كرباس��يان ،رمضانعلي حجتي زاده ،ابوالفضل زارعي ،خسرو
شيراني نس��ب ،حسن فاتحي ،كورش عس��كري ،سعيد شاوران،
سهراب ش��هرياري ،مرتضي خيري ،محمدحسين نصراصفهاني،
عليرض��ا رضائي ،محمدعلي تيموري ،احمد عس��كري ،فضلاهلل
شهند ،علي نجارزادگان ،مسعود رضائيآدرياني ،سهراب الماسي،
مهدي توكلي ،علي طالبي ،سيد مهدي احمدديباجي ،محمدعلي
نريماني ،مصطفي نريماني ،محمود نصراصفهاني ،مهدي كوهي،
نعمتاهلل تيموري ،س��يد مرتضي حس��يني ،امراهلل رحيمي ،سعيد
عطائي��ان ،عب��اس مرته��ب ،جمال حس��نپور ،محم��د حيدري
هرس��تاني ،رحمتاهلل نورمحمدي ،كريم باقر عربستاني ،جمشيد
كرمزاده ،مجيد پاكدل ،دوس��تعلي ميرزاباقري ،رس��ول خراساني،
محمدحس��ن كياصادق ،محس��ن مجدروانبخش ،اصغر مصدق،

جدول ويژه سال نو

افقي:
 -1با آغاز آن با سال گذشته خداحافظي ميكنيمُ -مراد
و مقصود  -2-كشور مافيايي اروپا -سپيده دم -3-نوعي
بيماري خوني -تكرارش س��رگيجه و عدم تعادل اس��ت
 -4قسمتي از پا -بيداري -5 -ساز موالنا  -7-طاقتو توانايي -گونه و قِس��م -8-هم خون -داراي مالكيت
عمومي -9-از آداب و مراسم سال نو.
عمودي:
 -1بي��دار -خط��ي در داي��ره ك��ه آن را به دو قس��مت
نامساوي تقسيم ميكند  -2-باور و اعتقاد -حشره سال!
 -3از كشورهاي اروپايي -جشن و پايكوبي -4-جفايدره��م -5-يك دل -6 -س��ال تركي  -7-از اش��كال
هندسي  -ظاهر ساختمان  -8-كشوري در بريتانيا -9-

مرتض��ي وحي��د ،محمد مرادمن��د ،عباس جاللپ��ور ،عبدالكريم
جعف��ري ،مصطفي بتش��كن ،فري��دون فالم��رزي ،محمدرضا
احمدي ،قاس��م نصراصفهاني ،محمدتقي دادفر ،عليرضا روش��ن،
سيروس فرازمند ،س��يدابراهيم حسيني ،حيدر رحيمينيا ،مرتضي
خراس��اني ،مجيد عليدرچهئي ،علي اميني ،ابراهيم اماني ،عبداهلل
س��نجري ،باقر سعيدي ،س��يدرضا موسوي ،حس��ن زماني ،اكبر
عبدالهي ،اقب��ال مرادي ،رضا اكبري ،رمض��ان بختياري ،محمد
حاجيان ،حس��ن حاجغالمي ،حسن كيوانداريان ،مسعود فالحي،
قدرتاهلل كريميان ،اس��ماعيل قاس��مي ،رس��ول نص��ر ،محمود
كريمزاده ،غالمرضا هادي ،مصطفي عطائي ،منوچهر كيخسروي،
حسن آريان ،محمدعلي الماسيه ،محمدعلي طاهري ،سيدحسين
شهيدي ،علي شيرانيراد ،آزاد عباسپور ،ناصر وليخاني ،سيدحسن
صدري ،مجتبي پارسا ،محمد محمدرفيعي ،علي رضواني ،عليرضا
ش��هباز ،محمدتقي دهقاني ،خس��رو كريمپور ،اصغر صادقي ،اكبر
جعفري ،اكبر توانگريان ،حسين نصراصفهاني ،غالمحسين ماجد،
عبدالكريم عسكري ،محمود همتجو ،ايرج همتيها ،محمدرضا
صادقيزاده و عبداهلل جوالئي.
تبري�كات صميمانه ما را به خاطر پاگذاش�تن به عالم
هستي كه يادآور بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.
طراح :جليل اكرمي

سفره معروف س��ال نو -10-رودي در عراق -11-آغاز
سال نو هجري شمسي.
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به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 88/2/20
برندگان جدول پيك شماره  35به قيد قرعه آقايان :ناصر پرنياني فر و علي ابراهيمي

مسابقه احكام

ضمن تش��كر از شركتكنندگان در مس��ابقات احكام در پيك
شماره  35س��ؤالي را مطرح نموديم تحت عنوان اينكه يكي از
واجبات در نذر كه تش��كيل شده از سه حرف كه اگر حرف اول
آنرا برداريم نمودار درصد رياضي ميش��ود كه پاسخ صحيح آن
قصد ميباش��د كه از بين پاسخدهندگان آقاي سيد مرتضي
حيدري به قيد قرعه برنده شدهاند كه هديهاي به رسم يادبود
به وي تقديم خواهد شد.
سؤال مس�ابقه  :18تكبير چند مرتبه در نماز واجب
است؟
مهلت ارسال پاسخ 88/2/20
امام جماعت نيروگاه

موفقيت فرزند همكار
سركار خانم سپيده نادري فرزند همكار
آق��اي ابراهي��م ن��ادري در مرحله اول
المپياد بس��يج در رش��ته ش��يمي حائز
كسب رتبه برتر اس��تاني شدند .ضمن
تبري��ك به ايش��ان و والدين محترم و
مربيان گرامي ،از درگاه خداوند سبحان
موفقيت وي را در كسب درجات باالتر خواهانيم.

موفقيت فرزند همكار
س��ركار خانم مژگان صادقيزاده فرزند همكار آقاي محمدرضا
صادقيزاده با ش��ركت در المپياد رياضي استان اصفهان موفق
به كس��ب رتبه س��وم اين المپياد شد .اين موفقيت را به ايشان،
والدي��ن ومربيان گرام��ي تبريك و موفقيت وي را در كس��ب
رتبههاي باالتر از درگاه ايزد منان خواهانيم.
حجكم مقبول و سعيكم مشكور
همكار گرامي جناب آقايان
محمد بياتي ،غالمحسن رادان ،حسين طالئي،
باقر ايزدي ،محمدحسن كياصادق ،محمود نصر
اصفهاني ،عباس طاهريان ،محسن مؤذني،
مصطفي كاشي ،حسن زماني ،سيد اصغر
حجازي ،جمشيد كرمزاده ،اصغر خاني ،حسين
گودرزي و سعيد خاكسار
تشرفتان به سرزمين وحي و زيارت آستان معبود و زيارت
مرقد مطهر پيامبر عظيم الشأن اسالم و ائمه بقيع را زيارت
قبول و بازگشتتان را خيرمقدم عرض مينمائيم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق
شهيد محمد منتظري
همكاران سوگوار جناب آقايان
غالمرضا هاروني و اصغربوسعيدي
با كمال تأثر و تألم مصيبتهاي وارده را تسليت عرض نموده
و از درگاه ايزد منان جهت آن عزيزان سفركرده علو درجات
و براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل خواستاريم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق
شهيد محمد منتظري

