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  سخن تحریریه

را روز بزرگداشت شیخ مفید به خاطرمان می آورد بزرگان اندیشه و تفکر 
عهد بندیم که پاس بداریم این بزرگان را و از اندیشه  !در این آب و خاک

 نیک آنان چراغ راه برافروزیم.

این آب و خاک تبریک گفته روز پژوهش در آذر ماه را به پژوهشگران 
 .می ستاییمرا  و تالش بی دریغ آنان در اعتالی این مرز و بوم

ـ فرصتی است  سالروز شهادت بزرگ بانوی معصوم ـ حضرت فاطمه )س( 
 تا درس بگیریم از جهاد دخت نبی اکرم)ص( در زندگی و یکتاپرستی!

به تفکر آن  ن ماه را پاس بداریم و نیکروز دانشجو دگر رخداد ای
 حرکت، بیاندیشیم.

والدت بانوی بزرگ نینوا، فرصتی است تا به پرستاران عزیز میهن که 
هماره در تالشند ـ خاصه این ایام که صحنه جهاد مدافعان سالمت پرتالطم 

 است ـ دست مریزاد بگوییم.

سالروز تشکیل بسیج در این ماه، فرصتی است تا بیندیشیم به فلسفه شکل 
 و بیاندیشیم تا چه میزان با آن همراهی واقعی داریم!گیری آن 

اهلل دستغیب فرصتی دیگر در این ماه  شهادت سومین شهید محراب، آیت
 است تا به جهاد در راه حق به هر حال اندیشید.

و پایان بریم آذر را با برافروختن آذر یلدا ـ طویل ترین شب سال ـ تا 
 بهانه. همدلی کنیم و شادی هدیه دهیم به این

 

 1400 ماه آبانـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین شدۀ  از پیش ۀنسبت به برنام در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
% از تولید ساالنه را نشان می دهد. در مجموع  93/7  واحد برنامه ریزی، تولید به میزان

تولید انجام شده %  40/72زمان طی شده، %   40/67 ،این ماهاز ابتدای سال  تا پایان 
 است.

مار و بازار برقآ  

 تسلیت باد

 اُمِّ اَبِیهَا  سالروز شهادت                            

                                                                                                                              حضرت زهرا)س(                         

در اين شماره مي خوانيد:

 همراه با مانور زلزله منطقه مرکزی شمال  ـ

 واحد آموزش طی نیمه نخست سالـ 

 گازی از مدار خارج شد 2واحد   ـ

 آزمون جذب نیروی انسانی برگزار شدـ 

 بخار با شبکه سراسری پارالل شد 3واحد ـ 

 واحد تعمیرات بخار ـ بخش تصفیه آبفعالیت های ـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 الیروبی و بهسازی استخر تبخیریـ 

 و ...
 

 
 مشقی براي همراهی و ...!

ـ آموزشی وزارت در منطقه مرکزی شمال )استان البرز(  در مانور تمرینی 
که روز سه شنبه چهارم آبان ماه برگزار گردید، مجموعه صنعت آب و برق 

ای و های توزیع نیروی برق، آبفا، آب منطقهاستان البرز شامل شرکت
 مدیریت تولید برق منتظرقائم، شرکت نمودند. 

در این مانور که تاسیسات 
اطفاء حریق واحدهای سیکل 
ترکیبی مجموعه نیروگاهی 
منتظرقائم، دچار آسیب شد، 
همکاران بخش تعمیرات 

واحدهای مذکور به بررسی مسأله پرداختند و با بهره گیری از پشتیبانی 
، به رفع «نیروگاه معین در حوادث و بالیا»عنوان نیروگاه خیام نیشابور به 

        ( پرداختند تا تجهیز آماده بهرهFire Fightingنشانی )مشکل پمپ آتش
 برداری گردد._ 

پور، رئیس تعمیرات مکانیک واحدهای سیکل مهندس شهرام ابراهیم
یان ترکیبی، در ادامه گفتگو با روابط عمومی با موضوع مانور فوق الذکر، ب

ها، بازدید داشت: خوشبختانه کلیه مراحل فنی کار اعم از بازدید پکینگ
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 واحد آموزش طی نيمه نخست سال

 

ها، چک االیمنت، تعویض روغن و ...، به نحو احسن انجام شد و در نشتی
تست اولیه، مقدار کمی نشتی مالحظه گردید که عیب مذکور نیز مرتفع و 

 .شدتجهیز راه اندازی 

و تالش چشمگیر نیروگاه وی در بخش دیگری از گفتگو از همراهی 
معین)یاری رسان( یعنی نیروگاه نیشابور و همچنین بخش های مختلف 

، خدمات، حراست، مهندسی، روابط ITنیروگاه اعم از بهره برداری، واحد 
 عمومی  و ... که در این عملیات حضور داشتند، تقدیر نمود.

اضافه می گردد آقای حبیبی و 
فند غیر اپدسرکار خانم عامری از کمیته 

عامل وزارت نیرو در حین عملیات مانور 
در نیروگاه حاضر و به بررسی چگونگی 

 عملکرد تیم عملیاتی پرداختند.

 

 .و نود و چهار نفر ساعت آموزشو چهارصد هزار  3اجراي 

ریزی آموزشی، رویا شجاعی در کارشناس منابع انسانی و برنامه
ماه نخست سال جاری،  6گزارشی به روابط عمومی اعالم نمود در طول 

 نفرساعت برنامه های آموزشی گردید. 3494این واحد قادر به برگزاری 
از نفرساعت  1596وی به نوع این دوره ها اشاره و بیان نمود بالغ بر 

در بخش تخصصی، دربرگیرنده بخش های فنی، غیر فنی ا این آموزش ه
نفر ساعت آموزش نیز در بخش عمومی، شامل  1898و مدیریتی بود و 

 ، بهداشت روان و دوره های سازمانی بود.HSEدوره های 
بر اساس این گزارش عناوین دوره ها در بخش تخصصی غیر فنی 

                  اپراتوری دستگاه، CEH V11- Certified Ethical Hackerشامل 
X-Ray ،)دوره تکمیلی طرح طبقه ، طرح طبقه بندی مشاغل )وزارت نیرو

وبینار ، 1400وبینار آموزشی آنالین نظام مالیاتی در سال ، بندی مشاغل
، و بخش تخصصی فنی آنالین استانداردهای جدید حسابداری ایران

، آشنایی با آزمون هدفمند ،آزمون ظرفیت تولیددربرگیرنده دوره های 
، درایوهای الکتریکی امترون،  آشنایی با رله و حفاظت در بخش انتقال

، دوره آموزشی جرثقیل )دوره عملی(، دوره آموزشی بازار میان روزی
عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتور و  DCSروش استفاده از مدارک 

وگرافی و فورفورال با استفاده از آزمون های کنترل کیفی، گاز کرومات
 ، بوده است.روغن

گزارش کارشناس برنامه ریزی آموزشی می افزاید دوره های 
« online»به دو شکل فضای مجازی   MBAآموزش دوره مدیریتی شامل 

رانندگان،  HSEبرپا شد و دوره های عمومی اعم از آموزش و حضوری  
زندگی مهارت ، شخصیت سالم، تعارض و مذاکرهبهداشت روان)

( نیز مکاتبات اداری( و دوره های سازمانی )مهارت قاطعیتو  مشترک
از بخش های دیگر این فعالیت ها در طول نیمه نخست سال جاری بوده 

 است.
 

 

پنجشنبه، ششمین روز از 
گازی مجموعه  2ماه آبان واحد 

نیروگاهی منتظر قائم با هدف 
ار انجام تعمیرات اساسی  از مد

 خارج شد.

مهندس سید رضا 
مجتبوی، مدیر نیروگاه 
سیکل ترکیبی در گفتگو با 
روابط عمومی،پس از بیان 

مطلب فوق افزود: در این دوره از تعمیرات، واحد مذکور طبق 
دستورالعمل مربوط، در کلیه بخش های مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق 

بطور کامل آماده  واحد، تعمیرات اساسی صورت خواهد گرفت تا واحد
 برداری گردد.بهره

وی در ادامه به برخی از عملیات مربوطه در این دوره از تعمیرات 
 اشاره نمود:

 تعویض فیلترهای هوای ورودی به کمپرسور واحد. -

 بازدید پره های کمپرسور و تعویض پره های گایدون. -

 بازدید و تعویض قطعات داغ معیوب در محفظه احتراق واحد. -

دمونتاژ توربین جهت تعویض پره های ردیف اول و نازل رتبه اول،  -
تست و بررسی پره های دیگر ردیف ها جهت بازسازی و یا تعویض 

 در صورت لزوم.

                  کنورتردمونتاژ تجهیزات دوّار مانند پمپ سوخت، تُرک -
(Torque Converter(فلودیوایدر ،)Flow divider،)  پمپ های

 کن، گیربکس اصلی و ...یک، آب خنکهیدرول

بازدید و سرویس سیستم کنترل واحد و تجهیزات کنترلی آن شامل  -
(، Gages(، سوئیچ ها، گیج ها)Transmittersکلیه ترانسمیترها)

 ( و ...  Flowmetersفلومترها)

 (، موتورهاو هیترها.Breakersسرویس کلیه بریکرها) -
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 بخار با شبکه سراسري پارالل شد 3واحد 

 

پیچ استاتور و بازدید و سرویس سیمدمونتاژ ژنراتور واحد با هدف  -
 ( روتور ژنراتور.Rewindingتحریک، ریواندینگ)

طوح ولتاژی ــد در سـبازدید و سرویس سیستم تغذیه داخلی واح -
KV 6/6  وV400. 

بازدید و سرویس ترانس های اصلی، استیشن و یونیت واحد  -
 مذکور.

این  نی شدهمدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در پایان بیان نمود: پیش بی
ان روز کاری، به پای 60طی  ،دوره از عملیات تعمیرات اساسی واحد

 برسد.

 

 .داوطلب در آزمون جذب نيروي انسانی شركت نمودند 251

مدیر منابع انسانی شرکت در گفتگو با روابط عمومی از آزمون 
برگزار شده جذب نیروی انسانی مورد نیاز در بخش بهره برداری 

 سیکل ترکیبی از مجموعه نیروگاه خبر داد.

بیان داشت براساس اطالعیه مهندس بنی بایرامی دراین گفتگو 
نفر داوطلب در این آزمون ثبت نام نمودند تا  251صادره بالغ بر 

 نفر را برگزیند. 20نیروگاه بتواند از میان واجدین شرایط 

از میان شرکت کنندگان در آزمون که در محل پژوهشگاه 
برابر ظرفیت که قادر شدند  نمرات برتر  3نیرو برگزار گردید، 

آبان معرفی شدند تا  29به خود اختصاص دهند، روز آزمون را 
 در مصاحبه علمی شرکت نمایند.

مدیر منابع انسانی 
در ادامه از شرایط 
عمومی داوطلبان 

سال سن  30یعنی 
برای داوطلبان با 
مدرک کارشناسی و 

ژه ــسال سن وی 28
 متـقاضـیان

دارای تحصیالت کاردانی، سخن گفت و داشتن تجربه و سابقه 
 ار در نیروگاه را از دیگر شرایط اعالم نمود.ک

 

بخار مجموعه نیروگاهی  3عملیات تعمیرات دوره ای واحد 
 منتظرقائم پایان یافت و واحد به خط تولید برق پیوست.

مدیر بهره برداری واحدهای بخار شرکت مدیریت تولیدبرق 
گفتگو با روابط عمومی این شرکت بیان داشت: منتظرقائم، در 

بخار نیروگاه که از هشتمین روز  3عملیات تعمیرات دوره ای واحد 
آبان آغاز شده بود، براساس برنامه پیش بینی شده، پایان یافت و 

 واحد وارد مدار شد.

این مقام مسئول 
ادامه داد واحد 
مذکور با نیم قرن 
تولید برق با 
نگهداری صحیح 

انجام عملیات و 
تعمیرات به هنگام الزم، و ساخت و بازسازی بسیاری از قطعات و 

 تجهیزات آن با دانش بومی قادر به تولید برق است.

مهندس فراهانی همچنین در بخشی از سخنان خود به انجام کلیه 
ت با همت عملیات پیش بینی شده الزم در این دوره از تعمیرا

 همکاران مجموعه تعمیرات نیروگاه، اشاره داشت.

 

   قادر شد تا  ،اداره تعمیرات مکانیک تاسیسات شیمی و چاهها
را ( CTF3A,CTF3B,CTF3E,CTF3F) 3واحد  کولینگ تاور فن های

پایه خورشیدی و نماید. رفع عیب تعمیرات اساسی با انجام 
گیربکس و پره ها تعمیرات اساسی شد. که تنها پایه خورشیدی 
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 پيك قائم

تجهیزات نظیر تعویض و بقیه 
-گیربکس و پره ها و نگهدارنده

ها و گاردان آن تعمیر و های پره
 احیا شدند.

اضافه می گردد همکاران این 
بخش قادر شدند در ماه آبان 

 CWPنسبت به تعمیر و بازسازی 
ار نیز اقدامات الزم را بخ 2واحد 

بعمل آوردند و تجهیز مذکور، 
پس از انجام تعمیرات الزم نصب 

 و آماده بهره برداری شد.

بازدید و بررسی وضعیت 
بخار و  3برج خنک کن واحد 

تعمیر و بازسازی آن، اعم از 
شبکه النه زنبوری و اسپلش 
بار، تعمیر و بازسازی پل های 
شکسته برج خنک کن، 
بهسازی راهرو کف شاسی 
سل، تعویض و مرمت ایرانیت 
های شکسته شده واقع در ضلع 
جنوبی برج، بازدید و کنترل 

ج و ...، از والو آب نرم بر
دیگر فعالیت های این بخش بود که همراه با تعمیرات در حال اجرا 

 بخار، به انجام رسید.  3بر روی واحد 

نیز روزانه  تیعدد پرم182تعداد بالغ بر  ،عالوه بر اقدامات فوق
به این بخش ارسال گردیده که فعالیت های مرتبط الزم نیز صورت 

 است.پذیرفته 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Life is short, live it. 

Love is rare, grab it. 

Anger is bad, dump it. 

Fear is awful, face it. 

Memorise are sweet, cherish it. 

       Compiler: A. S 

 

مهندس مجتبی عباسی، از همکاران 
واحد خدمات ـ بخش ساختمان ـ از 

 .الیروبی استخر تبخیری خبر داد

وی به مجموعه عملیات الزم جهت الیروبی و اصالح شرایط 
نفوذناپذیر نمودن این استخر اشاره و از مجموعه عملیات 

جمع آوری قلوه سنگ های  ،خاکبرداری، تراشیدن دیواره ها
قرار موجود، مسطح سازی بستر استخر، خاکریزی با خاک رس، 

ژئوممبران،  ، نصب و اتصالدر بستر استخر ژئوتکستال )عایق( دادن
 سخن گفت.
                      

 

 گرانقدر همکار 

 يد علی قربانیس آقاي 

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

مصیبت وارده بر شما و خانواده ی گرامی تان تسلیت باد؛ باشد 
خانواده و صبر و آرامش از آن شما که عزت اخروی از آن فقید 

 باشد.

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN! 

 
 


