آذرماه سال 1391
سردبير

بخشایش
عمل بخش��ایش روندی ض��روری و واقعا دگرگون
کننده اس��ت .ش��ما باید مایل باش��ید تا هر شخص
یا موقعیتی که باعث رنج و آزار ش��ما ش��ده است را
ببخش��ید و آنها را رها کنید .با چس��بیدن به هیجان
ها و افکار منفی کهنه ش��ما فقط به خودتان آسیب
می رسانید و حتی انرژی منفی بیشتری را به سوی
خ��ود جذب می کنید .م��ی گویند که عدم تمایل به
سم بخورید و
بخشیدن کسی مثل این است که شما ّ
منتظر بمانید تا شخص مقابل مریض شود! بنابراین،
ش��خص یا موقعیت مربوط را م��ورد تفقّد قرار داده
و برایش��ان آرزوی س��عادت کنید .آنها را ببخش��ید،
آزادش��ان کنی��د و در صورت ل��زوم ،خودتان را هم
ببخشید.
با اذعان به گذش��ته مثبت خود و رها کردن گذشته
منف��ی خودتان ،می توانید ب��رای آینده ای زیبا فضا
ایجاد کنید .بخش��ایش حقیقی به شدت خصوصیت
پاالیش��ی دارد ،یعنی ش��ما را پاک کرده و آزاد می
کند .بخشایش روندی نیرومند و باورنکردنی است،
رون��دی که فورا ش��ما را از جایگاه رنج و خش��م به
فرکانس نوسانی واالتری از محبت تغییر می دهد.
چنانچه خود را نبخشیده اید ،چطور انتظار دارید که
دیگران را ببخشید؟
چون قانون جذب به نوسان انرژی هیجانها و افکار
شما پاسخ می دهد ،باید توجه خود را روی چیزهایی
متمرکز کنید که ش��ما را به حالت نوسان مثبت وارد
می کنند .بسیاری از خبرگان قانون جذب می گویند
که هیچ چیز مهم تر از احساس خوب داشتن نیست.
بنابراین ،فرصتی پیدا کنید تا کارهایی انجام دهید که
برای ش��ما لذت و خوشحالی به ارمغان می آورند .به
موس��یقی مورد عالقه خود گوش کنید .در کنار دریا
قدمی بزنید .کار خوبی برای ش��خص دیگری انجام
دهید .با خودتان خوب رفتار کنید .تصمیمی آگاهانه
بگیرید تا افکاری را انتخاب کنید که مثبت بوده و با
آنچه که می خواهید در زندگیتان جذب کنید تناسب
نوسانی داشته باشد .در آفرینش احساسات و شرایط
مثبت خ��ود از روی عمد و س��نجیده عمل کنید ،و
جهان هستی طبق آنها به شما پاسخ خواهد داد.
به خاطر داشته باش��ید ،هیچکس نمی تواند به شما
بگوید چگونه احس��اس کنید .فقط ش��ما می توانید
آن تصمیم را بگیرید .اگر متوجه ش��دید که احساس
ب��دی دارید ،در این ص��ورت باید ببینید چه چیز این
احساس��ات منفی را بوجود می آورد ،مسئله چیزهای
بیرونی نیستند ،مسئله شما هستید و داوریها ،باورها،
ایده ها و اف��کاری که درباره چیزهای بیرونی دارید،
بنابرای��ن آن راه��ی ک��ه انتخاب می کنی��د تا یک
موقعیت را ادراک کنید واکنش هیجانی شما را تعیین
می کندو می توانید عالمانه و عامدانه هر چیز و همه
چیز را با دیدی مثبت ببینید .ش��ما باید خود را با آن
چیزهایی که می خواهید هماهنگ کنید .یکی از آن
چیزها لذت ،یکی دیگر قدردانی و دیگری احس��اس
دلبستگی اس��ت .اما هنگامی که احساس ناامیدی،
ی��ا ترس و یا عصبانیت می کنید آنها نش��ان دهنده
های نیرومندی هستند حاکی از آن که شما در حال
حاض��ر ب��ا آن چیزهایی که م��ی خواهید هماهنگ
نیس��تید .باید تصمیمی آگاهانه بگیرید تا خوشحالی
را انتخاب کنید .خوشبینی را انتخاب کنید .زندگی در
ش��رایطی را انتخاب کنید خوشبینی را انتخاب کنید.
زندگی در شرایطی را انتخاب کنید که امتنان و لذت
دائمی در آن باشد .به چیزی کمتر از شکوه و جالل
در زندگی رضایت ندهید .هیجان ها انرژی ش��ما را
تامین و انرژی ش��ما هم آینده ی شما را تامین می
کند .روی گذشته تکیه نکنید .از گذشته برای روشن
ساختن نکته ای در حال استفاده کنید و سپس آن را
در پشت سر بگذارید .واقعا هیچ چیز اهمیت ندارد جز
آنچه اکنون در این لحظه از زمان انجام می دهید .از
این لحظه به بعد می توانید ش��خصی کامال متفاوت
باش��ید که سرشار از عشق و ش��عور است کسی که
آماده است تا هر دستی که برای تقاضای کمک دراز
ش��ده را بگیرد و کسی که در هر فکر و عملی مثبت
بوده و س��ری افراشته دارد .خشم شما را حقیرتر می
کند در حالی که بخشایش شما را مجبور می کند تا
فراتر از آنچه هستید رشد کنید.

بنابراعالم معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه
شهید محمد منتظری ،این نیروگاه در آذرماه سال

شماره 69

تولید انرژی آذرماه

 91مقدار 970418000کیلووات س��اعت انرژی
بص��ورت ناخالص تولید که از این مقدار به میزان

 900529400کیلووات س��اعت بصورت خالص
تحویل شبکه برق سراسری نموده است.

نشان افتخار ملی رقابت

بنابر اعالم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پرشیان فوالد ،نشان
افتخ��ار ملی و رقابت قدرتهای صنعتی و پیش��تازان تولید به مدیرعامل
شرکت پرشیان فوالد اهدا شد .نخستین کنگره ملی پیشتازان کیفیت در
عرصه تولید ملی با شعار همت ماندگار ،کیفیت پایدار با حضور مسئولین
بلند پایه کش��وری ،اساتید دانش��گاه ها و یکهزار نفر از منتخبین بخش

های خصوصی ،دولتی ،کارآفرینان سراس��ر کشور در  28آذرماه در سالن
مرکز همایش��های بین المللی صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران
برگزار ش��د .در این همایش به نقش ماندگاران صنعت در ارتقاء عملکرد
بنگاه های افتصادی و بهبود مس��تمر در دستاوردهای کیفی و اقتصادی
و کار در ایران پرداخته شد .در این میان شرکت پرشیان فوالد به لحاظ
نق��ش ویژه ای ک��ه در تامین حدود  60درصد برق اس��تانهای اصفهان
و چهارمح��ال و بختیاری ب��ا دو نیروگاه  1600مگاواتی ش��هید محمد
منتظری و  500مگاواتی زواره نخس��تین نیروگاه خصوصی ،ایفا نموده و
همچنین جایگاهی ویژه که در بین شرکتهای خصوصی استان اصفهان
به سبب ایجاد اشتغال و کارآفرینی داشته است نشان افتخار کنگره ملی
رقابت قدرتهای صنعتی و پیشتازان تولید توسط مسئولین بلندپایه کشور
به جناب آقای حاج محمد فالحتیان مدیرعامل ش��رکت پرش��یان فوالد
اهدا گردید.

دیدار

آقای ح��اج محمد فالحتی��ان مدیر عامل
ش��رکت پرش��یان فوالد و رئی��س مجمع
عمومی نیروگاه ش��هید محمد منتظری با
اعضای هیئت مدیره کانون بازنشس��تگان
نیروگاههای استان اصفهان دیدار کرد در
این جلس��ه آقای هاش��میان رئیس هیئت
مدی��ره کانون بازنشس��تگان نیروگاههای
اس��تان اصفهان با ذک��ر تاریخچه هدف
از تش��کیل ای��ن کان��ون را رس��یدگی به
امور بازنشس��تگان و همچنین استفاده از
تج��ارب ارزنده آن��ان در زمینه های فنی ،
اداری و پشتیبانی و همچنین تجدید دیدار
بازنشس��تگان با همدیگر عنوان نمودند.
ایش��ان با بیان اینکه نیروگاه شهید محمد
منتظری به بخش خصوصی واگذار گردیده خواستار تعامل هر چه بیشتر
این بخش با کانون ش��دند .آقای فالحتیان بازنشستگان را سرمایه های
مفید  ،ارزش��مند و با تجربه هر کشور توصیف نمودند و اظهار امیدواری

نمودند بتوانیم از تجارب این عزیزان در پیش��برد اهداف نیروگاهی بهره
مند شویم گفتنی است در این دیدار آقای مهندس افتخاری مدیر عامل
شرکت ،آقای اکبری معاون اداری و مالی نیروگاه نیز حضور داشتند.

CMYK

2

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

اخب�ار كوت�اه
اخب�ار كوت�اهاخب�ار كوت�اه

شماره  * 69آذر ماه 1391

گرامیداشت هفته بسیج

همزمان با آغاز اولین روز از هفته بسیج ،طی مراسمی با حضور
حاج آقا ملکیان امام جمعه ش��اهین ش��هر حاج آقا فالحتیان
مدیرعامل شرکت پرش��یان فوالد ،فرماندهی سپاه پاسداران
شهرستان شاهین ش��هر ،مدیران و مسئوالن و جمع کثیری
از بس��یجیان و پرسنل نیروگاه شهید محمد منتظری این نهاد
مردمی و یادگار حضرت امام خمینی (ره) گرامی داش��ته شد.
در این مراسم ابتدا آقای مهندس افتخاری مدیرعامل شرکت
ضمن خیرمقدم و عرض تس��لیت به مناس��بت ایام سوگواری
حضرت اباعبداهلل الحس��ین و یاران باوفایش به کلیه مدعوین
و پرس��نل شرکت کننده در این مراسم بسیج را نهادی عنوان
نمودند که درس ایثار و شهادت را از مکتب سرخ سید و ساالر
خ��ود آموخته اند و ما چه در دوران جنگ و چه در حال حاضر
ش��اهد حضور پررنگ بس��یجیان بوده و هستیم و پیشرفت و

پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی را نشأت گرفته
از روحیه ،تفکر و ایثار بسیج دانستند .ایشان در بخش دیگری
از س��خنان خود به تعمیرات اساس��ی در ح��ال انجام واحد 8
بویژه تعمیرات ش��ین های ژنراتور اش��اره واظهار نمودند این
مهم برای اولین بار است که به دست توانمند همکاران متعهد
و متخصص نی��روگاه انجام می گیرد که امیدوارم طی برنامه
زمانبندی ش��ده به اتمام برس��د و واحد با ش��بکه پارالل گردد
در ادامه مراس��م حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقا
ملکیان امام جمعه شهرس��تان شاهین شهر با عرض تسلیت
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین
و با تش��کر از مدیرعامل ش��رکت پرش��یان فوالد مدیرعامل
نی��روگاه و فرماندهی پایگاه بس��یج نیروگاه که زحمت قبول
ای��ن گردهمایی را نمودند بس��یج را یک��ی از ماندگارترین و

بازدید

نمایشگاه محیط زیست

آقای مهندس هوشنگ فالحتیان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان و مقام ارشد وزارت
نیرو در اس��تان اصفهان از تعمیر و تعویض در حال انجام ش��ینهای ژنراتور واحد  8نیروگاه شهید
محمدمنتظری که در دس��ت تعمیرات اساسی اس��ت بازدید نمودند .در این بازدید آقای مهندس
افتخاری و کارشناس��ان مربوطه طی گزارش مبس��وطی پیرامون تعمیرات اساسی واحد به ویژه
ش��ینهای واحد  8را ارائه نمودند .در این بازدید آقای مهندس فالحتیان ضمن تش��کر از پرسنل
نیروگاه خصوص ًا کارکنان بخش الکتریک که بدون حضور کارشناسان خارجی و پیمانکاران داخلی
نسبت به این عمل مهم اقدام نموده اند زحمات آنان را ستودند.
موفقیت فرزند همکار

آق��ای علیرض��ا فرام��رزی فرزن��د هم��کار
جهانبخش فرامرزی شاغل در واحد آموزش
نی��روگاه با حض��ور در اولین دوره مس��ابقات
قهرمان��ی کش��ور س��بک س��ایوکان  -فول
کنتاک که در آبانماه سال نود و یک در استان
اصفهان تحت عنوان شجاعت  1در رده سنی
نونهاالن و وزن  50kgبرگزار شد  ،موفق به
کسب مقام سوم ودریافت مدال برنز این دوره

کارآمدترین یادگار امام دانس��تند و اظهار نمودند حضرت امام
(ره) تشکیل بسیج همگانی ثمرات زیادی در زمان جنگ برای
انقالب و نظام و اس�لام داشته است وشاهد هستیم با حضور
مردم بویژه بسیجیان این نظام و روز به روز توانمندتر می شود
چرا چون که بس��یج یک نهاد مردمی اس��ت و هر نظامی که
پشتوانه مردمی داش��ته باشد و دست خدا برسرآن باشد هیچ
گاه شکست نمی خورد .این مراسم که مقارن با دهه اول ماه
محرم بود از فضای معنوی خاصی برخوردار بود که به همین
مناسبت یاد و خاطره شهدای کربال با مداحی و مرثیه سرایی
یکی از مداحان اهل بیت گرامی داشته شد .در این مراسم نیز
یکی از جانبازان و رزمندگان  8سال دفاع مقدس خاطراتی از
زمان جنگ برای حضار بیان نمودند .در پایان مراسم از تعداد
 100نفر از بسیجیان نیروگاه تقدیر شد.

از مسابقات گردیدند.
ای��ن موفقی��ت را
خدم��ت وی ،والدین
و مربی��ان ایش��ان
تبری��ک و از درگاه
خداون��د س��بحان
توفیق روز افزونشان را در کلیه مراحل زندگی
خواستاریم.

همه س��اله به منظور حفظ محیط زیس��ت و کاهش آالیندگی های زیست محیطی و بکارگیری
راهکارهای مناس��ب و مطلوب جهت ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی سالم نمایشگاهی برپا
می گردد .دوازدهمین دوره این نمایش��گاه امس��ال در اواخر آذرماه بمدت  4روز با حضور بیش از
 500ش��رکت داخلی و خارجی و با ش��عار ترویج فرهنگ عمومی حفاظت محیط زیس��ت اساس
توسعه پایدار ،در محل دائمی ،نمایشگاه های بین المللی تهران برپا گردید .نیروگاه شهید محمد
منتظری مانند سایر شرکتها ،سازمانها ،ارگانها ،کارخانجات انجمن های مردم نهاد و دوستداران
محیط زیست حضور و شرکت فعال داشت و طی مدت برپایی نمایشگاه اقدامات زیست محیطی
انجام ش��ده خود را از جمله گاز سوز نمودن واحدها ،توسعه فضای سبز نیروگاه از  190هکتار به
 210هکتار ،تبدیل رژیم کنترل ش��یمیایی س��یکل آب و بخار از  AVTبه  ، OTنصب دستگاه
های چیلر اجکتوری بخاری جهت حذف گاز فرئون ،اندازه گیری گازهای خروجی دودکش ،اندازه
گیری آالینده ها و کنترل پس��ابهای صنعتی و بهداشتی ،تغییر نوع رزینها در فیلترهای کاتیونی،
استفاده از ثباتهای  LCDبه جای ثباتهای کاغذی ،مدیریت پسماندها و تمدید گواهینامه سیستم
مدیریت زیس��ت محیطی  ISO14001:2004و دیگر اقدامات انجام ش��ده در خصوص
کاهش آالینده ها را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.
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انجام تعمیرات اساسی

واحد هشتم نیروگاه شهید محمد منتظری که
از تاریخ  91/6/24جهت تعمیرات اساس��ی از
مدار خارج ش��ده بود در م��ورخ  91/9/17پس
از انجام تعمیرات مجدداً به ش��بکه سراس��ری
پیوس��ت .بر اس��اس برنامه تنظیمی زمان این
تعمی��رات  84روزه بوده ک��ه رأس موعد مقرر
راه اندازی ش��د .نکته قابل توجهی که در این
تعمیرات اساس��ی حائز اهمیت بود .عیب یابی
ش��ین های مربوط به ژنراتور اس��ت که بر اثر

آرک عایق های خود را از دست داده بود و برای
انجام تعمیر و تعویض آن مدت  45روز زمان
برآورد ش��ده بود که ای��ن زمان مدت تعمیرات
اساس��ی را به بیش از  115روز می کشاند ولی
ب��ا تالش ،جدیت ،همت و توانمندی پرس��نل
تعمیرات بویژه بخش تعمیرات الکتریک مدت
زم��ان مورد نظر به مدت  22روز کاهش یافت
و تعمیرات ژنراتور هم همزمان با دیگر قسمتها
به اتمام رس��ید .شایان ذکر است که تعویض و

چیلر بخاری (جت چیلر)

تعمیر شین های ژنراتور از جمله تعمیرات نادر
در نیروگاههای ایران می باشد که باید بدست
کارشناس��ان خارجی یا پیمان��کاران مجرب و
بمدت  45روز انجام می گرفت که خوشبختانه
این تعمیرات بدون حضور کارشناسان خارجی
و بدون اس��تفاده از پیمانکاران بیرونی ،بدست
توانمند پرس��نل نیروگاه در طول مدت  22روز
تعمی��ر و واحد در موعد مقرر در مدار تولید قرار
گرفت.

همکاران بازنشسته

بازنشس��ته ش��دن تعدادی از همکاران و ورود آنها به مرحله ای جدید از زندگی را خدمت آنان و خانواده محترمش��ان تبریک می گوییم و از زحمات
چندین ساله آنها در نیروگاه شهید محمد منتظری تقدیر و تشکر می نماییم .انشاءاهلل در پرتو عنایات حق تعالی همواره موفق ،مؤید و پیروز باشند.
آقای سیدتقی رضوی قففرخی

آقای علیرضا شاهزیدی

آقای علی شماعیل

تاریخ استخدام64/8/16 :
شغل :تکنسین مسئول تعمیرات مکانیک
تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

شغل :اپراتور مسئول شیمی

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ استخدام66/12/22 :

آقای اصغر صالحی سوارچی
تاریخ استخدام64/10/8 :

آقای محمدحسین مزروعی
تاریخ استخدام65/1/5 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

آقای اصغر شفیعی

آقای اکبر قدوسی دهنوی
تاریخ استخدام63/6/11 :

تاریخ استخدام70/5/19 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

آقای غالمرضا فقهی نجف آبادی

آقای سعید مستقل امینه
تاریخ استخدام65/1/19 :
شغل :اپراتور مسئول شیمی
تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

آقای رحمت اله عبدالهی بروجنی

آقای محمود انوریان فرد

آقای الخاص افخمی
تاریخ استخدام61/12/26 :

تاریخ استخدام65/1/5 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

آقای اصغر کرمانی کارالدانی

آقای نعمت اله تیموری جروکانی

تاریخ استخدام61/12/14 :

شغل:رئیس اداره شیفت شیمی فاز1

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :
آقای سیدمصطفی معرک نژاد

شغل :اپراتور بویلر

تاریخ استخدام61/6/7 :

شغل :تکنسین تعمیرات مکانیک

تاریخ استخدام64/1/24 :

شغل:تکنسین تعمیرات ابزار دقیق

تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

تاریخ استخدام64/1/7 :

شغل :اپراتور مسئول سیکل و برج

تاریخ استخدام63/5/3 :
شغل :نگهبان

تاریخ بازنشستگی91/10/1:

شغل :کارگر بنا

شغل :اپراتور مسئول توربین

شغل :اپراتور تجهیزات کمکی

تاریخ استخدام61/12/26 :
شغل :اپراتور مسئول تجهیزات کمکی
تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

٣

تاریخ استخدام61/12/26 :

شغل :تکنسین تعمیرات مکانیک

آقای حمیدرضا سلبی

شغل :تعمیرکار مکانیک

تاریخ استخدام65/1/5 :
شغل :تکنسین تعمیرات ابزاردقیق
تاریخ بازنشستگی91/10/1 :

آقای حسین نجفی حسن آبادی

شغل:اپراتور مسئول الکتریک

با ز نشس�تگی  ،آ غ�ا ز ی
ا س�ت بر ا ی
به�ر ه من�د ی بیش�تر و
بهت�ر ا ز ز ند گ�ی

س��یکل تبرید معکوس چرخ��ه تولید توان
م��ی باش��د .در س��یکل ت��وان ،دو منب��ع
گرم(بویلر) و سرد(کندانس��ور) وجود دارد و
در ای��ن میان توربین به عن��وان موتوربخار
کار تبدی��ل انرژی حرارت��ی بخار به انرژی
مکانیکی را برعهده دارد.
در همه س��یکل های تبری��د ،دو منبع فوق
الذک��ر نیز وجوددارد .ب��ا صرف انرژی گرما
از منبع سرد( که معموال آن را تبخیر کننده
یا اوپراتور می نامند) گرفته ش��ده و به منبع
گرم (کندانس��ور یا پگالنده) داده می شود.
سیکل های معروف تبرید شامل موارد زیر
می باشد:
الف -سیکل تراکم تبرید بخار:
این چرخه که در یخچال ،فریزر ،کولرهای
گازی و چیلرهای کمپرس��وری بکار گرفته
م��ی ش��ود از س��یال عاملی همچ��ون گاز
فویون استفاده می گردد .بخار اشباع فویون
در فش��ار کم وارد کمپرس��ور می شود و با
صرف انرژی (موتور الکتریکی) گاز فریون
متراکم می شود ،فشار و دمای آن افزایش
م��ی یابد .پس از آن گاز فش��رده و گرم به
کندانس��ور(لوله های مش��کی رنگ پشت
یخچال) ش��ده ،خنک گردیده و تقطیر می
گردد .خروجی از کندانس��ور ،مایع فشرده با
دمای حدود محیط می باشد .این مایع وارد
تبخیرکننده ی��ا اوپراتور(که همان محفظه
یخدان مکعبی درون یخچال اس��ت) شده
و چون دراین س��یکل بسته به محیط بازی
(دراطراف اوپراتور) می رسد (که این نقطه
را ش��یر انبساط می نامند) ،فشار از روی آن
برداش��ته ش��ده و در مایع فوی��ون به بخار
تبدی��ل و در اث��ر تبخی��ر مقدار زی��ادی از
حرارت محیط را جذب و گاز فویون در مدار
بسته وارد کمپرسور می شود.
ادامه در شماره آینده
فتح ا ...لطفی

ارائه مقاله
از آنج��ا که یکی از راهه��ای انتقال تجارب از
طری��ق مدیریت دانش در س��ایر مراکز علمی
و صنعت��ی و غیره انجام می گی��رد و از طرفی
به اشتراک گذاش��تن تجارب نیروگاهی عالوه
بر پوش��ش و رف��ع خالء های علم��ی و فنی
م��ی گ��ردد  ،در وقت و هزینه ه��ا هم صرفه
جویی می ش��ود ل��ذا در همین خص��وص و با
هماهنگ��ی و همکاری واحد آم��وزش نیروگاه
ش��هید محمد منتظری مقاله ای تحت عنوان
فراین��د احتراق که ح��اوی مطال��ب تئوری و
تجربیات در زمینه کاهش گازهای خورنده بود
توس��ط آقای مهندس مجید علی درچه ای از
همکاران مجرب بهره برداری فاز دو نیروگاه در
جلس��ه مورخ  16آذر ماه مدیریت دانش که در
نیروگاه اصفهان برگزار شد ارائه گردید که مورد
استقبال واقع شد.
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جمعی ازپرسنل قسمت الکتریک که در تعمیر و تعویض شین های ژنراتور فعالیت چشمگیر داشته اند

همکاران متولد آذر ماه

بازدید

همكاران گرامي جناب آقايان:
غالمرض��ا اثن��ی عش��ران ،ش��هرام حیدری
دس��تنائی ،علیرضا پیمانی ،اسماعیل بیابانی،
عل��ی اکبریزدانی ،منوچهر محم��دی ،ناصر
پرنیانی ف��ر ،امین کاظمی ،اکب��ر باطنی راد،
س��عید ربیعیان ،خلیل بح��ردو ،اکبر نریمانی
(براتعلی) ،مهدی سلیمانی درچه ،محمدحسن
یاوری ،سعید مستقل ،س��عید خاکسار ،بهنام
حمزه علی ،عب��اس معینی ،کورش افش��ار،

علیرضا توکلی ،تیمور خس��روی ،رحمت اهلل
عبدالهی ،کیومرث اسماعیلی ،عباسعلی کاظم
زاده ،فره��اد منتظری ،س��ید محمد رضوی،
س��عید اس��معیلی ،خلیل رحمانی الوی ،اکبر
ش��فیق زاده ،احس��ان احمدی��ان ،غالمرضا
احمدی شیخ شبانی ،رضا منتظری.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را ب�ه خاطر
پاگذاش�تن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

حضور در نمایشگاه
در پی تعمیر و تعویض ش��ین های ژنراتور واحد  8که در تعمیرات اساس��ی این واحد و بدس��ت
توانمند پرس��نل تعمیرات الکتریک نیروگاه در دست انجام است حاج آقا محمد فالحتیان مدیر
عامل ش��رکت پرش��یان فوالد و رئیس مجمع عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد
منتظری از روند تعمیرات بازدید نمودند .ش��ایان ذکر اس��ت عیوب این شینها پس از باز نمودن
ژنراتور مشخص شد که پرسنل متخصص  ،متعهد قسمت الکتریک نیروگاه آستین همت جهت
تعمیر و تعویض ش��ینهای معیوب باال زدن��د .در این بازدید آقای مهندس افتخاری مدیر عامل
نیروگاه و کارشناسان ذیربط گزارش کاملی در این خصوص ارائه نمودند.

برنامهریزیاستراتژیک

در پ��ی تصمی��م مدی��ر عام��ل  ،مدی��ران و
مس��ئوالن ش��رکت در جهت پیاده س��ازی
سیس��تم مدل  EFQMاولین جلسه آموزشی
این مدل با حضور بیش از  70نفر از مدیران ،
مسئوالن و کارشناسان شرکت برگزار شد .در

این کالس آموزش��ی آقای مهندس روغنی با
ذکر تاریخچه و فرایند مدل  EFQMمراحل
رسیدن به تعالی س��ازمانی را برای حاضرین
تشریح نمودند گفتنی است این کالسها برای
کلیه سطوح برای کارکنان تشکیل خواهد شد.

به منظ��ور ایجاد تعامل هر چه بیش��تر و بهتر
صنعت با دانش��گاه همای��ش یکروزه ای تحت
عنوان ارتباط صنعت با دانش��گاه به همت دفتر
تحقیقات ش��رکت توانیر و با حضور شرکتهای
برق منطقه ای ،تولید و توزیع در محل نیروگاه
طرش��ت برگزار ش��د .همزمان با این همایش،
نمایش��گاه دو روزه ای نیز برپا شد که شرکتها
پروژه های پژوهشی ،تحقیقاتی ،قطعات ساخت،
داخ��ل و دیگر اقداماتی که منجر به خودکفائی
صنعت برق در خصوص تامین قطعات می گردد
را در معرض بازدیدکنندگان قرار دادند .نیروگاه
شهید محمد منتظری هم به نوبه خود و با توجه

به اینکه بیش از  130قطعه از لوازم و تجهیزات
مورد نیاز خود را از طریق س��اخت داخل تامین
می نماید که اکثر آنها به دست توانمند پرسنل
نیروگاه ساخته شده است را به نمایش گذاشت.
ش��ایان ذکر است کلیه مسئولین شرکت توانیر،
مدیران ب��رق های منطقه ای ،تولید و توزیع از
جمله آقای مهندس حائری مدیرعامل شرکت
توانیر آقای مهندس فالحتیان مدیرعامل برق
منطقه ای اصفهان و دیگر مسئولین شرکتها از
غرفه مربوط به نیروگاه ش��هید محمد منتظری
بازدید و در جریان قطعات ساخت داخل و پروژه
های تحقیقاتی انجام شده قرار گرفتند.
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همایش خطرات یخ زدگی

با ش��روع فصل س��رما و یخ زدگی اغلب لوله ها و تجهیزات نیروگاهی که در فضای باز قرار
دارند به ویژه برج های خنک کن  ،عالوه بر اینکه موجب خسارات زیادی به تجهیزات مذکور
می گردند باعث کاهش بار واحد و یا توقف آنها می گردد در همین راس��تا و به منظور آشنایی
با جلوگیری از یخ زدگی و انجام تمهیدات الزم در فصل س��رما  ،همایش یک روزه ای تحت

عنوان خطرات یخ زدگی و راههای پیش گیری از آن برای بیش از  80نفر از پرس��نل به ویژه
همکاران ش��اغل در بهره برداری و اپراتورهای سیکل و برج برگزار شد .این همایش به همت
واحد آموزش نیروگاه و همکاری مدیران نیروگاههای فاز یک و دو برپا شد.

مسابقات سراسری فوتسال

بنابر اعالم کمیته ورزش نیروگاه مس��ابقات
سراس��ری فوتسال کارکنان ش��رکتهای آب
وبرق استان در آذرماه سال جاری به میزبانی
نیروگاه ش��هید محمد منتظری برگزار ش��د.
بازدید

در پ��ی تعامالت انجام ش��ده پیرامون ایجاد
ارتباطات بیشتر و نزدیکتر صنعت با دانشگاه
ه��ا  ،تع��داد  30نفر از دانش��جویان رش��ته
مهندسی برق دانش��گاه آزاد خمینی شهر از

این مس��ابقات که بین تیمهای ش��رکتهای
آب منطقه ای  ،آب و فاضالب  ،برق منطقه
ای اصفهان و نیروگاه شهید محمد منتظری
برگزار شد .تیم های آب و فاضالب اصفهان
نیروگاه شهید محمد منتظری بازدید نمودند.
در این بازدید روند و فرایند تولید برق توسط
کارشناس��ان آموزش نی��روگاه ب��رای آنان
تشریح شد.

بازدید

به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان
مقاطع دبیرس��تان با روند و فرایند تولید برق
تعداد  30نف��ر از دانش آموزان دبیرس��تان

پس��رانه بنیاد فرهنگی حض��رت امام محمد
باق��ر(ع) اصفه��ان از نیروگاه ش��هید محمد
منتظری بازدید نمودند.

کسب مقام قهرمانی

بنابراع�لام کمیت��ه ورزش نیروگاه ش��هید
محمد منتظری در مس��ابقات والیبال وزارت
نیرو ک��ه با حضور  6تیم از ش��رکتهای آب
و برق سراس��ر کش��ور و به میزبانی شرکت
مدیری��ت تولید برق کرمان در آذرماه برگزار
شد
تیم صنعت آب و برق استان اصفهان موفق

به کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات
گردید .شایان ذکر است آقایان علی بابایی و
بهروز زارع از کارکنان نیروگاه شهید محمد
منتظری عضو تیم والیبال صنعت آب و برق
اس��تان می باش��ند که در این مسابقات این
تیم را همراهی نمودند.

کسب مقام نائب قهرمانی

 ،ب��رق منطق��ه ای و نیروگاه ش��هید محمد
منتظری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب
نمودند .در ضمن کاپ اخالق به شرکت آب
منطقه ای اصفهان اهدا شد.

بنابرگ��زارش کمیت��ه ورزش نی��روگاه
شهید محمد منتظری مس��ابقات فوتسال
پیشکس��وتان سراس��ری وزارت نی��رو ب��ا
حضور  24تیم از ش��رکت های آب و برق
منطقه ای سراس��ر کش��ور در آذرماه سال
جاری و به میزبانی شرکت آب منطقه ای
اس��تان گیالن برگزار شد در این مسابقات
تیم فوتس��ال صنع��ت آب و برق اس��تان
اصفهان به مق��ام نایب قهرمانی این دوره
از مسابقات دست یافت.
ش��ایان ذکر است آقایان محسن کرندی و
حمیدرضا پارس��ا از کارکنان نیروگاه شهید
محمد منتظری عضو تیم فوتسال صنعت
آب و برق استان اصفهان می باشند که در
این مسابقات این تیم را همراهی نمودند.

مانور
به منظور حفظ آمادگ��ی و آگاهی از توان کاری مجروح شدند پس از تماس تلفنی اپراتور مربوط
پرس��نل اورژان��س ،امدادگ��ران و آتش نش��انی واحدهای اورژانس-خانه بهداش��ت حراس��ت ،و
نیروگاه ،مانور دوساعته تحت عنوان امداد نجات اعض��ای کمیته بحران نیروگاه ،س��ریع ًا به محل
برگزار ش��د .سناریو این مانور فرضی توسط اداره حادث��ه عزیم��ت و پ��س از ثبت زمان رس��یدن
حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار نیروگاه تهیه واحدهای امدادی و آتش نشانی به محل مانور و
که در این مانور فرضی بر اثر نش��ت شدید بخار چگونگی رسیدگی و مداوا ی مجروحان فرضی،
از فلنج یکی از هیترهای فشار قوی و نشت اسید س��رعت عمل ،دقت عمل وکارآی��ی آنان مورد
در محدوده مژرینگ واحد  8سه نفر از همکاران بازبینی قرار گرفت.

مدير مسؤل  :روابطعمومي
سردبير :مرتضي سياري
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

دوکلمه حرف حس��اب این شماره را اختصاص به چند نکته مهم
بن��ام دفترچه راهنمای زندگی در طول و عرض رفتارهای فردی
و اجتماعی انسانهای می دهیم که انشااهلل که مفید فایده و مورد
استفاده قرار گیرد.
در خرید دس��تگاه و لوازم های ش��خصی و عمومی آن دستگاه
همراه با دفترچه راهنماس��ت و اس��تفاده از دستگاه را به صورت
مبس��وط و دقیق توضی��ح داده در زندگی هم نیاز به راهنمایی و
نکات مهم برای دس��تیابی به آرامش و زندگی موفق الزم است
به آن توجه ویژه گردد .در زندگی نیاز اس��ت س��ه چیز با احتیاط
برداشته شود قدم ،قلم و قسم گام برداشتن قدم و حرکت در هر
زمینه ای ش��رط موفقیت احتیاط و سنجیدن همه جوانب آن امر
لحاظ گردد نوشتن هر گونه مطالبی و قلم بر کاغذ نیاز به احتیاط

دارد انس��ان در نوش��تن و کتابت محتاطانه عمل کند که تایید و
امضا و نوش��تن هر جمله ای جایز نیست و نکته سوم قسم است
خوردن قسم در گفته ها و عهد و پیمان ها نیاز به احتیاط خاص
خود را دارد ولی متاس��فانه افراد در کوچه و بازار و خانه از قس��م
و نام های خدا و انبیا و اهل بیت اس��تفاده کرده و اسماء متبرکه
آن عزی��زان را بازیچ��ه و اهداف خود بکار می گیرند در اس�لام
راس��تگویی مهمترین دستور اس��ت اگر فردی راستگو باشد نیاز
به قس��م ندارد و اگر خدای ناکرده دروغ بگوید و قسم بخورد دو
عمل حرام را مرتکب ش��ده خوردن قسم مگر در موارد خاص و
سفارش شده کار ناشایس��تی می باشد .قدم ،قلم و قسم هر سه
با هم وجه تش��ابه هم دارد و آن اینکه با قاف ش��روع می شود و
با میم تمام می گردد.
امام جماعت نيروگاه

ارتقاء زبان انگلیسی

به اس��تحضار خوانندگان پیک انرژی می رساند به منظور ارتقاء
زبان انگلیس��ی در هر ش��ماره از پیک یک متن انگلیسی چاپ
خواهد ش��د که از عزیزان درخواست می شود ترجمه صحیح و
کامل آن را برای ما ارس��ال دارند .ش��ایان ذکر است به بهترین
و صحیحترین ترجمه هدیه ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

برن��ده ترجمه متن پیک ش��ماره  68ب��ه قیدقرعه آقای رضا
کرمی که هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال پاسخ91/10/28 :
متن این شماره:
متن ارسالی از :ابوالفضل قاسمی

?When do I plant potato
Alfred Briggs was a prisoner in a high security jail, serving a thirty year sentence. In
his youthhe had been famous for robbing jewelry stores all over the country. Even after
he wasarrested, tried and sentenced, Alfred had kept his secrets and no one had ever
discoveredwhere the jewels were hidden.
One day Alfred was given a letter from his wife: 'Dear Alfred, I've decided to plant some
potatoes inthe back garden near to the white fence. When do you think is the best time for
'?potatoes to be planted and how I dig up the garden
Alfred wrote this in reply: 'Dear Sally, I’ll tell you about it and help you to dig up the garden,
but whatever you do, don't plantthem in the back garden. This is very important! Please
'!don't plant them there
A week later, Alfred was given another letter: 'Dear Alfred, You won't believe this! Last
'week ten policemenarrived at the house and dug up all of the back garden.
'Alfred wrote back: ' Dear Sally, Now is the best time to plant potatoes.

جدول

افقی:
-1از تجهیزات س��یل گرم توربین-یار بازدم -2نخستین فضانورد
جهان  -3قدیمی در زبان س��وئدی -س��ور عروسی-4اذیت -شما
 -5نت��ی نیم پ��رده عقب تر از نت اصلی – فرکان��س از مد افتاده
– حش��ره ی زحمت کش  -6عدد فوتبالی – لوله ای برای اندازه
گیری سرعت و دبی سیاالت  -7چین و شکن – عدد ماه – نانی
فرانسوی  -8شاعر هندی – مکان – خیال به هم ریخته  -9اهل
یزد – دوباره یا چندباره گفتن  -10از هنرهای رزمی – کامپیوتری
به وزن  30تن  -11تجارت فرنگی – کشوری و گازی.
عمودی:
 1024-1مگابای��ت – فضای جهانی اطالع��ات  -2در مصرفش
رکورد داریم!  -3منحنی زنگوله ای -دمایش معروف تر از خودش
اس��ت  -4شهر و س��رزمین و زادگاه – دوس��تی  -5ورزشی برای
تقویت عضالت حمایت کننده ی مجاری ادراری – پایه ی اساسی
ترانزیس��تور – از گل های فصل بهار  –6شگفتی بانوان – مرحله
ی نیروگاه��ی  –7آجرهای رنگارنگ کودکان – ضمیر غایب – از
آن س��و ،مانند ندارد  -8مس��ابقه اتومبیل رانی – نشانه ی بیماری

طراح :ابوالفضل قاسمی

– آین��ه ای خمی��ده که رویه ی بیرونی آن نقره اندود ش��ده  -9از
الیاف مصنوعی – کت رویین  -10کشت بدون آبیاری – به گدازه
ه��ای زیر زمین گفته می ش��ود  -11دریچ��ه ی آدم رو -پایتخت
کشور عزیزمان.
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به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 91/10/28
برندگان جدول پيك شماره  68به قيد قرعه آقایان :غالمعلی جعفری و رضا صالحی

تلفنهاي ضروري نيروگاه

آتش نشاني 125

اورژانس 115

مركز تلفن 118

مسابقه احكام

ضمن تش��کر از همه همکاران و همراهان ارجمند و خوانندگان پیک
انرژی نیروگاه و ش��رکت کنندگان در مس��ابقه احکام در پیک انرژی
شماره  68سوالی را مطرح نمودیم تحت عنوان اینکه یکی از واجبات
نماز اگر س��هوا ترک ش��ود نماز باطل نیست و بعد از نماز سجده سهو
هم واجب نمی باشد .که پاسخ آن بدین شرح اعالم می گردد :بعضی
از واجبات نماز هس��ت که اگر سهواً ترک یا فراموش شود نماز باطل
نیس��ت و سجده سهو هم الزم ندارد مثل ذکر رکوع و سجده ها البته
خود ذکر نه عمل آن با قرائت و غیره که از بین پاسخ دهندگان آقای
ابوالفضل نجیمی به قید قرعه برنده شده اند که هدیه ای به رسم
یادبود به وی اهدا خواهد شد.
سوال شماره  :62مقارنات نماز کدامند؟
مهلت ارسال پاسخ91/10/28 :
امام جماعت نيروگاه

سوال علمی

در پیک ش��ماره  68س��والی را مط��رح نمودیم با این عن��وان که در
بویلرهای نیروگاه شهید محمد منتظری و در سمت قرار گرفتن مشعل
ها ،قس��مت باالیی یک انحناء وج��ود دارد که به بخش آیرودینامیک
معروف است از طرفی کلکتورهای باالیی از طریق لوله هایی به هدر
پایین و واتروال ها متصل ش��ده اند که ب��ه غلط به آنها واتروال های
بیرونی می گویند نقش بخش آیرودینامیک واتروال ها چیست؟ و لوله
های بیرونی اتصال دهنده ی کلکتور به چه تعدادی وجود دارند و چه
کاری را انجام می دهند که پاسخ آن بدین شرح اعالم می گردد:
 انحناء باالی واتروال ها در س��مت مش��عل های بویلر که به بخشآیرودینامیک معروف اس��ت اگر چه طوری س��اخته شده است که دود
را جهت می دهد اما نقش اصلی آن ممانعت از رویت ش��عله توس��ط
س��وپرهیترهای کنوکتیو است .به بیان دیگر این دسته از سوپرهیترها
نبایستی شعله به آنها بتابد .مزیداً الزم است گفته شود که در واحدهای
فاز دو ،یک مرحله س��وپرهیتر ری هیت اضافه ش��ده است و در کنار
س��وپرهیترهای کنوکتیو قرار دارد و چون به آنها هم نبایس��تی شعله
بتابد ( و در حقیقت سوپر هیتر تشعشعی نیستند) باالجبار دهانه بخش
آیرودینامیک از  2500میلی متر در فاز یک به  3150میلی متر در فاز
دو رسانده اند .لوله های بیرونی اتصال دهنده کلکتور به هدر واتروال
های سمت مشعل ،به تعداد  28عدد است که در پایین به  14عدد می
رسد .قطر این لوله ها در قسمت پائین در واحدهای فاز یک  30میلی
متر و در واحدهای فاز دو  75میلی متر است .جهت گردش آب در این
لوله ها از باال به پایین اس��ت و کانال هوای مش��عل ها به این لوله ها
جوشکاری شده اند و هدف از آن این است که متناسب به واتروال ها
گرم و سرد شوند تا سری مشعل ها باال و پایین نشود.
که از بین پاسخ دهندگان آقای مرتضی فوالدی به قید قرعه برنده
شده اند که هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
سوال علمی شماره:11
یکی از حفاظت ها که تقریبا بالفاصله واحد را تریپ می دهد حفاظت
خالء کندانس��ور است .حال سوال این است که چرا هنگامی که خالء
کندانسور کاهش می یابد ( یا فشار مطلق کندانسور افزایش می یابد)
واحد بایستی تریپ نماید؟
مهلت ارسال پاسخ91/10/28 :
همكار سوگوار جناب آقایان:
رحمت اله عبدالهی ،اکبر نریمانی ،نادر خراسانی،
مهران قاضی اصفهانی ،محمود نصر اصفهانی ،ابراهیم
محمدی ،محمدصادق شعبانی و علیرضا دایی اکبری
با كمال تأثر و تألم مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و از
درگاه ايزد منان جهت آن عزيز سفركرده علو درجات و براي
بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل خواستاريم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظری

