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 سخن تحریریه 

ـ کهن مهندس  در سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی
این روز را به همکاران مهندس مجموعه  گوییمدیار دانش، تبریک می

 .نیروگاهی منتظرقائم

با را  خورشیدی  13کردگار کریم را که ماه پایانی قرن سپاس 
خجسته پیش رو داریم؛ باشد که سرآغاز هرچه نیکی در قرن روزهای 

عید بزرگ مبعث خاتم النبیین ـ حضرت محمد)ص(،  .پیش رو باشد

)عج( و عصر امام سجاد)ع( و امامـ امام حسین)ع(،  والدت معصومین
)علیهما السالم( را  همیدون والدت پرچمدار نینوا و حضرت علی اکبر

 می گوییم.به خوانندگان ارجمند تبریک 

دیار ادب، هنر و سخنوری حکیم  سنگانگرانروز بزرگداشت 

 د!نظامی گنجوی و بانوی ادب، پروین اعتصامی بر شما مهنا با

به خوانندگان گرانقدر شهادت هفتمین اختر آسمان باد تسلیت 
 امامت، حضرت موسی الکاظم)ع(.

یم سالروز ملی شدن صنعت نفت را که به همت رداو گرامی می
 گان این آب و خاک ،  به ثمر نشست!ددلسوختگان و دلدا

 
 1400 ماه بهمنـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین شدۀ  از پیش ۀنسبت به برنام در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
می دهد. در مجموع % از تولید ساالنه را نشان  23/5  واحد برنامه ریزی، تولید به میزان

تولید انجام شده  %04/90زمان طی شده %    05/92 ،از ابتدای سال  تا پایان این ماه
 است.

مار و بازار برقآ  

در اين شماره مي خوانيد:

 نیروگاه بخار به شبکه پیوست 2واحد   ـ

 بخار 4تعویض ترانسفورماتور واحد   ـ

 راه اندازی واحد یک بخارـ 

 نقش منابع انسانی در بهره وری سازمانی ـ

 عملکرد کارکنان!کلیدهای بهبود و تقویت ـ 

 بازسازی دلتاهای برج خنک کن کارگاهـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

پيوستن واحد  و همنبدقيقه روز پنجشنبه هفتمين روز از ماه  3ساعت یک و 

 شبکه سراسري هب 2

مدیر نظارت بر بهره 
برداری بخش بخار نیروگاه 

این مطلب، اعالم پس از 
ادامه داد: این واحد با هدف 

ای اجرای تعمیرات دوره
از  27/10/1400در تاریخ 

تا مجموعه عملیات تعمیرات دوره ای شامل فعالیت  مدار خارج شد
بازدید تجهیزات  چونهای تعریف شده در این نوع از تعمیرات هم

مکانیکی واحد، بازدید و سرویس قطعات و تجهیزات 
کنترلی)ابزاردقیق( و  الکتریکی واحد، انجام بازدید های الزم در برج 

 خنک کن واحد، به انجام برسد.

در ادامه به عملیاتی همچون تعویض  یمهندس محمد کریم
 ( و تعویض اف.دی.فنExciter couplingکوپلینگ اکسایتر)

b(FDFکه همراه با انجام تعمیرات دوره ،) ،ای واحد صورت پذیرفت
اشاره و افزود این مجموعه عملیات صورت پذیرفت تا واحدهای بخار 
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 نقش منابع انسانی در بهره وري سازمانی

ت خدم آماده ارائه، 1401نیروگاه جهت تولید در پیک مصرف سال 
 باشد.

روگاه گردد مجموعه نیروگاهی منتظرقائم، یکی از چند نیاضافه می
ه در شهرستان کبا توان باال در کشور و تنها نیروگاه حرارتی استان البرز 

 ی نماید.درصد برق شبکه کشور را تامین م 3فردیس واقع است، بالغ بر 

 
 

مدیر نظارت بر بهره برداری واحدهای بخار، از اتصال مجدد واحد 
 یک این نیروگاه با شبکه سراسری خبر داد.

مهندس محمد کریمی در گفتگو با روابط عمومی 
با اشاره به اجرای تعمیرات دوره ای شامل مجموعه 

همانند  ،عملیات تعریف شده در این نوع از تعمیرات
( A.P.H,s Basketبازدید بسکت ایرپری هیتر)

تعویض دنده نردبانی، تعویض کنترل فید واتر، بازدید 
و سرویس قطعات و تجهیزات کنترلی)ابزاردقیق( و  

وشوی برج خنک کن واحد، از عملیات ویژه الکتریکی واحد، شست
 مود:انجام شده در این دوره از تعمیرات واحد به موارد زیر اشاره ن

( در دیواره غربی، ناحیه Water Wallتعویض لوله های واتر وال)
 اتاقک مشعل های بویلر.

تعویض خم لوله ها در 
 دیواره جنوبی بویلر.

تعویض تعدادی از لوله 
 های کندانسور واحد.

روز از ماه بهمن به  هفتمین بخار در 1الزم به ذکر است که واحد 
 شبکه سراسری برق پیوست.

مجموعه نیروگاهی، تنها نیروگاه حرارتی استان البرز واقع در این 
های البرز و تهران را  درصد برق استان 25ردیس، بالغ بر شهرستان ف

 تامین می نماید.

 

 دلیل درباره Mottoاز مؤسسان  یکی Sunny Bonn ell خانم

 کار با آرزو بر سر مردم": دیگویگونه م نیکارمندان ا یاستعفا

 ".کنندیآنجا را ترک م ،تیریمدعملکرد  لیو به دل ندیآیم

به شان را ، تمام تالشباشند یانرژ پرکه افرادتان  می  خواهید اگر
تغییر  این مهم بهکه  میبگو دیبا دهند،به کار عالقه نشان  ای کار گیرند و

. در گرددیبرمقوی که خواهید داشت،  تیریمد وخود شما در روش 
و در پی آن  تیریمدصحیح از عملکرد  یکه ناش یرفتار 11 ادامه

 :را از نظر می گذرانیماست بهبود و تقویت عملکرد کارکنان 

خود  میآشنا شدن با افراد ت یبرا ،ادیز تیمشغولعلیرغم  -
 .دیگذار)نیروی انسانی مجموعه( وقت ب

 .دیدهمطلوب کارکنان، اهمیت به اثر  هایریگ میتصم در  -

اختصاص  ؛هستند یفور ،دیکنیکه محول م ییکارها شهیهم -
از  بدون استرس به کارها را  یدگیرس یمنابع و زمان الزم برا

 .نظر دور ندارید
آنها  تا دیده حینان توضککار یبرا یخوب به را شرکت اهداف -

 .نپردازندبه کار  یلیمیبا ب
کارکنان،  یمیو قد یشلوغ، کهنه، عموم یکار طیمحدر  -

 .تغیرات مناسب را ایجاد کنید
 ای یبا حالت دفاع ،شما را به چالش بکشد یدهیکه ا یکس هر -

 .دیشونمواجه با او  نهراگپرخاش
که  دییگونبه آنها  ،دارند ازینان به کمک شما نککه کار یزمان -

 .ابندیخودشان راه حل را ب دیبا
 .دیریگبشرکت را جشن  اینان ککار تیموفق -
تشکر  ،اندکه انجام داده یکار خوب یبرا گرانید از میشهه -

 .دیکن
 .نباشددرآمدتان  عدد رفتن باال به شما تمرکز همه -
 .دیکن نگاه انکنکار نظر از را کارسعی کنید  -

 
 

اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمان های 
پیشرو در هزاره ی جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته 
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ی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی توسعه نیرو
قابلیت های کارکنان، می توانند 
پاسخگوی نیازهای سازمان آن 
هم با سرعت و انعطاف بیشتری 
باشند. توسعه منابع انسانی یکی 
از مهم ترین اهداف راهبردی 

ارتقای سطح دانش، سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور 
ارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه های سازمان و حتی مه

ان ـتغییر ویژگی های فردی کارکنان، به مدیریت ارشد چنین سازم
 .الغ می گرددــهایی اب

 انسانی منابعدر بهره وري گام هاي اثرگذار 

انسان، عامل اصلی بهره وری و  آموزش و پرورش؛ تربيت نيروي انسانی
رشد و توسعه ملت ها است. کشورها و سازمان ها باید افزون تر از 

به تعلیم و تربیت  ،دهندآنکه به بودجه، هزینه و صنایع توجه نشان می
 انسان ها همت گمارند.

برقراری روابط صحیح انسان،  ؛احترام و ارزش نهادن به انسان
انسانی کارآمد را در پی خواهد داشت. هر گاه سازمانی موفق با نیروی 

سازمان به افراد خود و شخصیت آنها احترام و اعتبار بدهد، استعداها و 
توانایی های آنها پرورش خواهد یافت؛ زیرا فقط به این واسطه است 

 که می توان دل انسان ها را تسخیر کرد.

اگر افراد در سازمان دچار 
خطا و لغزش هستند فقط 

آنها مقصر نیستند، بلکه  خود
شرایط آموزشی، تربیتی و 
رفتاری حاکم بر محیط کار 
 نیز در لغزش آنان نقش دارد. 

برای اصالح انسان و بکارگیری ظرفیت های فراوان او، قبل از هر 
چیز باید به وی احترام گذاشت. اگر به انسان ها در هر سازمانی احترم 

 .داد خدمت مضاعف انجام خواهندگذاشته شود آنان نیز در مقابل، 

باید مانند رابطه پدر با  ،رابطه مدیر با افراد در سازمان ؛مهربانی به افراد
فرزند باشد. همان طور که رفتار اعضای خانواده با یکدیگر عاطفی و 

 صمیمانه است، روابط افراد و مدیران در سازمان نیز باید چنین باشد.

سالم در  رضایت کـارکنان، ایجـاد محیط جلـب ؛معاشرت با افراد سازمان
از بین بردن محیط ترس و سازمان، تقویت روحیه کارکنان، تشویق و 

از جمله اقدامات مؤثر در بهره وری منابع  ،اعتماد حسجایگزینی 
 انسانی و در نتیجه بهره وری سازمان است.

 

کارگاه بازسازی دلتاهای »از راه اندازی  ،پیک قائم این شماره
 سخن خواهد گفت.« کن واحدبخار سیکل ترکیبیبرج خنک

همکاران واحد کارگاههای عمومی، میزبان بولتن داخلی 
مجموعه نیروگاهی منتظرقائم بودند تا از راه اندازی کارگاه مذکور 

 بگویند. 

مهندس عباس ذوالفقاری 
از لزوم بازسازی دلتاهای 

ن واحدهای ـککـرج خنــب
بخاری در اثنای انجام 

( واحدهای مذکور سخن گفت و Overhaulتعمیرات اساسی)
نخستین مرحله از این عملیات آغاز شده و در حال انجام  :ادامه داد

کن )هلر( بخار است تا با انجام تعمیرات الزم در دلتاهای برج خنک
مان واحد نیز سیکل ترکیبی ضمن پایداری سالمت تاسیسات، راند

 بهبود یابد.

اه بازسازی دلتاها، ـارگـت: در راه اندازی کــان داشــــــوی بی 
بسیاری از ابزار مورد نیاز توسط همکاران ساخته شده است. 

                و «  برقی( Expander)اکسپندر»ابزارهایی همچون دستگاه 
 در سایزهای مختلف برای اکسپندر نمودن لـولـه « اکسپندر دستی» 

 ـ های دلتا، جرثقیل جابجایی المنت ها در داخل کارگاه و ...
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 پيك قائم

ذوالفقاری با اشاره به همراهی و همدلی همکاران بخش کارگاه 
های المنت، عمومی، از انجام مجموعه عملیاتی همچون بازبینی لوله

انجام اصالحات الزم و ترمیم لوله و تعویض لوله در صورت لزوم، 
فشار جهت اطمینان از صحت  بار 5مونتاژ و انجام تست الزم تا 

 برداری، سخن گفت. عملیات و سالمت تجهیز جهت بهره

 

 

 

 

 

 

 آماده سازی محل نصب ترانس

 

 

 

 

 

 رادیاتور روغن ترانس

 

 

 

 

 

 

 
 

 مونتاژ ترانس و نصب در جایگاه مربوطه

 

If you feel like, you're losing everything, 

Remember that trees lose their leaves every year, 

And still they stand tall and wait for better days to come. 

✰☆✩✰☆✩✰ 
 

Life is like a mirror 

We get the best results when we smile at it. 

                            Compiler: A. S 

 
 

 گرانقدر انهمکار 

شاهين  ، دكتر مهدي رهنما،اسماعيل و حسين شایگانآقایان  
 پوراحمد موسیصالحی، 

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

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

 باشد.

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN!  

 


