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سخن سردبیر:
ســال 1397 بــا فــراز و نشــیب هــای فــراوان 
بــه پایــان رســید و بهــار، ســالی زیبــا و پــر 
از موفقیــت را نویــد داد. نــود و هفــت، ســالی 
بــود سرشــار از موفقیــت هــای چشــم گیــر 
همــکاران در بخــش هــای مختلــف و توســعه 
فعالیــت هــای کاری کــه بــا تــاش و همــت 
ــان زحمــت کــش شــرکت  و پشــتکار کارکن
ــای  ــت ه ــود و موفقی ــده ب ــت آم ــه دس ب

متعــددی حاصــل شــد. 
امــا »ســال رونــق تولیــد« عنوانــی بــود کــه 
ــال 1398  ــرای س ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــروع  ــا ش ــم ب ــاز ه ــا ب ــد ت ــاب فرمودن انتخ
ــن  ــور تدوی ــه راه کش ــد، نقش ــال جدی س
ــرق  ــد ب ــان صنعــت تولی ــن می گــردد. در ای
ــم  ــور حت ــه ط ــور ب ــای کش ــروگاه ه و نی
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب ــش های از بخ
ــی  ــا م ــد ایف ــق تولی ــزایی در رون ــر بس تاثی
ــان  ــر کارکن ــت خطی ــت ماموری ــد و اهمی کن
ــتر از  ــاری بیش ــال ج ــت را در س ــن صنع ای
پیــش روشــن مــی ســازد. وظیفــه ای کــه بــا 
ــادی،  ــکات اقتص ــا و مش ــم ه ــود تحری وج
ــتکار  ــاش، پش ــد و ت ــه خداون ــان ب ــا ایم ب
ــت  ــن صنع ــش ای ــنل زحمتک ــار پرس و ایث

ــد.  ــد ش ــق خواه محق
از آن جهــت کــه »شــرکت مدیریــت تولیــد 
ــرداری از  ــره ب ــا به ــارس« ب ــوب ف ــرق جن ب
ــش  ــور، نق ــم کش ــای مه ــروگاه ه ــی نی برخ
ــد و  ــی کن ــا م ــتا ایف ــن راس ــزایی در ای بس
ــد در  ــی توان ــز م ــش نی ــر دان ــعه و نش توس
رونــق تولیــد بســیار مهــم و اثرگــذار باشــد، 
لــذا بــا همــکاری عزیــزان هیئــت تحریریــه، 
بــرآن شــدیم کــه از ایــن شــماره بــه بعــد، 
ــات  ــا و اقدام ــاش ه ــکاس ت ــر انع ــاوه ب ع
ــاالت  ــار، مق ــار اخب ــرکت، انتش ــم ش مه
ــر  ــمع و نظ ــه س ــز ب ــکاران را نی ــی هم علم

ــم؛  ــرق بگذاری ــت ب ــان صنع کارکن
ــع شــده و  ــر واق ــن مهــم موث ــه ای باشــد ک
ــم  ــه را فراه ــی مجموع ــد و تعال ــه رش زمین

ــاء اهلل. ــد. ان ش نمای
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امیرمومنان امام علی (علیه السام):
هــُر یَومــاِن؛ یـَـوٌم لـَـَک َو یـَـوٌم َعَلیــَک، َفاذا  »الدَّ

کاَن لـَـَک َفــا تَبَطــر َو إذا کاَن َعَلیــَک َفاصِبر.«
ــه ســود  ــک روز ب         »روزگار دو روز اســت؛ ی
تــو و یــک روز بــه زیــان تــو، هــر زمــان کــه 
ــد  ــو و از ح ــرور مش ــد مغ ــو باش ــود ت ــه س ب
مگــذر و هــر گاه بــه زیــان تــو باشــد بردبــار و 

شــکیبا بــاش.«

دارانی (رئیس و نماینده مجمع عمومی شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس): 
هیچ کس نمی تواند توانمندی های کارکنان شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس را نادیده بگیرد.
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      در روزهــای پایانــی اســفند 97، مصطفــی محمــدی دارانــی، رئیــس 
و نماینــده مجمــع عمومــی؛ فریــد مهرآییــن، رئیــس هیــات مدیــره و 
مجیــد روســتایی، مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب 
ــدار  ــن دی ــد. در ای ــدار کردن ــتادی دی ــوزه س ــان ح ــا کارکن ــارس ب ف
ــنل  ــه پرس ــو ب ــال ن ــیدن س ــک فرارس ــن تبری ــی ضم ــی، داران صمیم
حــوزه ســتادی و نیــروگاه هــای تابعــه، مــواردی را در خصــوص عملکــرد 

ــان کــرد. ــه هــای ســال 1398 بی شــرکت در ســال 1397 و برنام
وی در ابتــدا ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات کلیــه همــکاران بخــش 
هــا و واحدهــای مختلــف بــا آرزوی ســالی پــر برکــت بــرای کارکنــان و 
خانــواده هــای آنــان، ابــراز امیــدواری کــرد، همــان طــور کــه در ســال 
ــور  ــرق کش ــد ب ــه تولی ــری در عرص ــم گی ــال و چش ــور فع 1397 حض
ــش رو،         ــای پی ــختی ه ــم س ــی رغ ــز عل ــال 98 نی ــم، در س ــته ای داش

ان شــاء اهلل بــا تــاش بیشــتر مســیر خــود را ادامــه دهیــم.
نماینــده مجمــع عمومــی شــرکت افــزود: در ابتــدای ســال 1397، یکــی از اهــداف مهــم و کان، تبدیــل شــرکت بــه مجموعــه ای بیــن المللــی 

بــود کــه بتــوان فعالیــت هــای مهــم بــرون مــرزی انجــام داد و فعالیــت هــای کاری را در ســایر کشــورها دنبــال و گســترش داد. 
وی در همیــن راســتا گفــت: در جهــت تحقــق ایــن هــدف، شــرکت بــه دالیــل مختلــف موفــق نبــود و نتوانســت اهدافــی را کــه از پیش ترســیم 
شــده بــود صــد در صــد محقــق نمایــد، مثــا قصــد داشــتیم در نمایشــگاه هــای خارجــی و داخلــی جهــت عرضــه توانمندی هــای خــود حضور 
یابیــم کــه بنــا بــه دالیلــی امــکان حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی محقــق نشــد، ولــی در نمایشــگاه هــای داخلــی کــه در جزیــره کیــش 
برگــزار شــده بــود حضــور فعالــی یافتیــم. دارانــی گفــت: در ســال 1397 شــرکت موفــق بــه ثبــت دو قــرارداد Joint Venture بــا شــرکت هــای 
»CMS« و »یــورو توربیــن« شــد کــه قراردادهــای بســیار خوبــی هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه حضــور در قراردادهــا و نمایشــگاه هــای بیــن 
المللــی خارجــی از اهــداف کان شــرکت بــه شــمار مــی آیــد، ولــی بخاطــر شــرایط تحریمــی کشــور و تغییــرات نــرخ ارز بخشــی از اهــداف 

محقق نشــد.
دارانــی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد بــا بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور و رفــع موانعــی ماننــد تحریــم هــا، وضعیــت در ســال جدیــد بهبود 
یابــد و مشــکات پیــش روی فعالیــت هــای خــارج از کشــور برداشــته شــود تــا شــرکت بتوانــد در فعالیــت هــای بــرون مــرزی نیــز حضــور 

پررنگــی داشــته باشــد.
ــه  ــاره ب ــن اش ــود، ضم ــخنان خ ــر از س ــی دیگ وی در بخش
فعالیــت هــای داخلــی گفــت: در عرصــه داخــل کشــور شــرایط 
نســبتا بهتــری داشــتیم کــه از جملــه ایــن مــوارد مــی تــوان به 
راه انــدازی شــرکت داتیــس اشــاره کــرد کــه بــا عنــوان »توربــو 
ــی  ــای بازرگان ــت ه ــه فعالی ــدام ب ــس« اق ــور داتی ــا کمپرس رای
مــی کنــد. دارانــی بــا نویدبخــش خوانــدن ایــن شــرکت گفــت: 
»شــرکت داتیــس« در همیــن مــدت زمــان کوتــاه توانســته بــا 
ــرات  ــت تعمی ــه مدیری ــر »مجموع ــی نظی ــای بزرگ ــرکت ه ش
نیروگاهــی ایــران«، بــا مدیریــت مهنــدس صالحــی قرادادهــای 
متعــددی منعقــد نمایــد، که بــه دلیــل توانمنــدی باالی پرســنل 
شــرکت در انجــام فعالیــت هــای کاری، همچنــان بــه دنبــال اســتفاده بیشــتر و بهتــر از توانمنــدی هــای خــود مــی باشــد و ایــن مســاله نشــان 

دهنــده توانایــی هــای فنــی، تخصصــی و اجرایــی کارکنــان شــرکت بــوده و مایــه مباهــات همــگان اســت. 

هیأت مدیره

جلسه صمیمانه رئیس نماینده مجمع عمومی شرکت با کارکنان
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ــک«  ــاس کوچ ــای مقی ــروگاه ه »نی
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــوع بخ موض
رئیــس مجمــع عمومــی شــرکت 
مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس 
ــن  ــت ای ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ب
ــام  ــرکت کاوش پی ــت: »ش ــه گف عرص
کاســپین« کــه یکــی از زیــر مجموعــه 
ــرق  ــد ب ــت تولی ــرکت مدیری ــای ش ه
ــه  ــد و وظیف ــی باش ــارس م ــوب ف جن
ــاس  ــای مقی ــروگاه ه ــعه نی آن توس
ــت  ــت ثب ــا موفقی ــت را ب ــک اس کوچ
کــرده ایــم کــه بحمــداهلل در ســال 97 

و در مــدت زمــان اندکــی موفــق بــه انعقــاد دو قــرارداد بــه میــزان 10 مــگا وات بــرق بــرای 10 مرکــز مخابراتــی در شــهر تهــران شــده ایــم 
کــه قــرار اســت در راســتای توســعه فعالیــت هــای شــرکت مذکــور، تعــداد 30 مرکــز مخابراتــی تحــت پوشــش قــرار گیــرد و امیدواریــم ایــن 

ــد. ــتری یاب ــعه بیش ــال 1398 توس ــا در س ــت ه فعالی
وی همچنیــن بــا بیــان فعالیــت هــای شــرکت در بخــش بازرگانــی خارجــی گفــت: شــرکت در ســال 1397 موفق بــه راه انــدازی دفتــر خارجی 
بــه نــام »شــرکت Medaco« در ایالــت »موشــن ِگاد بــاخ آلمــان« شــده اســت و بــا اســتخدام دو کارمنــد در ایــن دفتــر، فعالیــت هــای کاری 
را بــه جــد پیگیــری مــی نمائیــم. هرچنــد تشــدید تحریــم هــا و اعمــال آن، باعــث شــده اهدافــی کــه در راســتای راه انــدازی ایــن نمایندگــی 
مدنظــر بــود محقــق نشــود، امــا در هــر صــورت و بــا امیــد بــه کاهــش تحریــم هــای ظالمانــه، زیرســاخت هــای الزم را بــرای توســعه فعالیــت 

هــای شــرکت در خــارج از مرزهــای ایــران اســامی عزیــز، بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن نمایندگــی فراهــم مــی نمائیــم.
دارانــی بــا بیــان ایــن کــه شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس در مناقصــه »نیــروگاه جهــرم« حضــور پیــدا کــرده و توانســته اســت 
بــا کســب امتیــاز فنــی و ریالــی بســیار خوبــی کــه بــه پشــتوانه توانمنــدی هــای کارکنــان خــود دارد، ایــن زمینــه را فراهــم کنــد کــه هیــچ 
مناقصــه گــذاری نتوانــد چشــمش را بــر روی توانمنــدی هــای کارکنــان شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس ببنــدد. وی تاکیــد کــرد: 
البتــه مــا در مناقصــه نیــروگاه جهــرم نــه برنــده هســتیم و نــه بازنــده؛ هرچنــد امیدواریــم موفــق بــه انعقــاد قــرارداد بــا این نیــروگاه بشــویم.
دارانــی بــا توضیــح ایــن مطلــب کــه کارفرمــاِی »نیــروگاه کازرون« بنــا بــه صاحدیــدی کــه داشــته، ایــن نیــروگاه را بــه مناقصــه گذاشــته 
اســت گفــت: مــا نیــز مــدارك فنــی الزم را ارائــه کــرده ایــم و از دوازده شــرکتی کــه در ایــن مناقصــه شــرکت کــرده انــد، توانســته ایــم بــا 
توانمنــدی هــای بــاال بــه بخــش نهایــی مناقصــه راه پیــدا کنیــم کــه بــه انعقــاد مجــدد ایــن قــرار داد بســیار خوشــبین هســتیم و امیدواریــم 
نتیجــه مطلــوب در اوایــل ســال 98 بعــد از بررســی هــای مالــک اعــام شــود. وی همچنیــن از احتمــال پیوســتن یــک نیــروگاه بــزرگ بــه 

شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس در ســال 98 خبــر داد.
دارانــی در پایــان گفــت: دیــدگاه هیــات مدیــره و مدیــر عامــل نســبت بــه کارکنــان بســیار مثبــت اســت؛ بــه حــدی کــه ایــن ارتبــاط و 
عاقــه ماننــد رابطــه پــدر و فرزنــدی و بــرادری مــی باشــد و گشــایش در کار کارکنــان، از دغدغــه هــای مهــم مدیریــت مجموعــه بــه شــمار    
مــی رود و امیــد اســت بــا توســعه فعالیــت هــای شــرکت در آینــده، مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس بــا اتــکای بــه توانمنــدی هــای 

کارکنــان، دلســوزی آن هــا و همدلــی کلیــه همــکاران، جایــگاه درخشــانی در ســطح کشــور و قراردادهــای بیــن المللــی داشــته باشــد. 
همچنیــن در پایــان ایــن جلســه صمیمانــه، فریــد مهرآییــن، رئیــس هیــات مدیــره و مجیــد روســتایی، مدیــر عامــل شــرکت، ضمــن تقدیــر 

از زحمــات کارکنــان در ســال 97، ســالی خــوش را بــرای کلیــه همــکاران شــرکت آرزو کردنــد.

هیأت مدیره
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اشــاره: 
ــر  ــده« مدی ــاهرخ جوین ــدس ش »مهن
فــارغ  کنــگان«  گازی  »نیــروگاه 
التحصیــل رشــته مهندســی الکترونیــک 
ــه از  ــت. وی ک ــیراز اس ــگاه ش از دانش
در  را  کاری خــود  فعالیــت   79 ســال 
ــوب  ــرق جن ــد ب ــت تولی ــرکت مدیری ش
ــدت  ــدا م ــرده، در ابت ــروع ک ــارس ش ف
کوتاهــی در اداره بهــره بــرداری و ســپس 
بــه مــدت ســه ســال در واحــد تعمیــرات 
ــوده و  ــت ب ــغول فعالی ــق مش ــزار دقی اب
در ادامــه بــه مــدت دو ســال سرپرســتی 
تعمیــرات و نگهــداری رابــه عهــده 
ــده  ــای جوین ــت ه ــت. صحب ــته اس داش
ــوان  ــه عن ــون ب ــه از ســال 1386 تاکن ک
مدیــر نیــروگاه گازی کنــگان انجــام 
ــی  ــه م ــی کنــد را در ادام ــه م وظیف

ــد... خوانی
 نیــروگاه کنــگان در چــه ســطح و زمینــه 

ــی کند؟  ــت م ای فعالی
ــع  ــت واق ــه عل ــگان ب ــروگاه گازی کن نی
ــرق  ــد ب ــبکه تولی ــای ش ــدن در انته ش
ــورد  ــرق م ــرژی ب ــی از ان ــن بخش و تأمی
نیــاز پاالیشــگاه گازی فجــر جــم و 
همچنیــن بــا توجــه بــه ســرعت توســعه 
شهرســتان جــم و منطقــه ی انــرژی 

ــن منطقــه  ــرق ای ــداری شــبکه ب ــی و شــمالی، نقــش مهمــی در پای ــارس جنوب پ
ایفــا مــی نمایــد. ظرفیــت نامــی ایــن نیــروگاه (167) مــگاوات اســت کــه دو واحــد 
ــا  ــروگاه ب ــن نی ــای ای ــت. واحده ــتوم) اس ــد آن (آلس ــج واح ــی) و پن آن (هیتاچ
ــرداری در ســالیان  ــاالی بهــره ب ــب ب ــه قدمــت آن هــا و همچنیــن ضری توجــه ب
ــودگی  ــار فرس ــور، دچ ــابه در کش ــای مش ــایر واحده ــه س ــبت ب ــته، نس گذش
ــروگاه  ــن نی ــای ای ــرداری از واحده ــره ب ــل، به ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــتری ب بیش

ــت. ــف اس ــی مضاع ــق و تاش ــی دقی ــرش علم ــک نگ ــد ی نیازمن
ــر  ــگان، اگ ــروگاه گازی کن ــما در نی ــت ش ــی مدیری ــابقه طوالن ــه س ــه ب ــا توج ب

ــد. ــان کنی ــد، بی ــن داری ــی در ذه ــره ای ماندن خاط
ــات  ــرات و تجربی ــروگاه، خاط ــن نی ــده در ای ــاله بن ــت س ــور بیس ــدت حض در م
بســیار زیــادی در ذهنــم مانــده اســت کــه یکــی دو مــورد آن را خدمتتــان عــرض 
مــی کنــم. اولیــن خاطــره مربــوط می شــود بــه خاموشــی کلــی(black out) شــبکه 
ــروگاه  ــکاران، نی ــاش هم ــر و ت ــا تدبی ــاد و ب ــاق افت ــال 82 اتف ــه در س ــرق ک ب
کنــگان یکــی از اولیــن نیــروگاه هایــی بــود کــه مجــدداً بــا شــبکه پارالــل موجب 

راه انــدازی ســایر نیــروگاه هــا گردیــد. 
دومیــن خاطــره بــه ســال 83 بــر مــی گــردد کــه بــارش شــدید بــاران و طغیــان 
رودخانــه هــای محلــی منجــر بــه شکســته شــدن ســیل بنــد اطــراف نیــروگاه و 
ورود ســیاب بــه محوطــه ســایت واحدهــا و در نتیجــه تریــپ واحدهــا گردیــد. در 
ایــن حادثــه بــا توجــه بــه نیــاز شــدید شــبکه بــه تولیــد نیــروی بــرق، بــا تــاش 
ــال  ــیل، از کان ــده از س ــا مان ــه ج ــوبات ب ــکاران، گل و الی و رس ــبانه روزی هم ش
هــا و زیــر فونداســیون واحدهــا، جمــع آوری شــد و بــا اجــرای عملیــات خشــک 
ــن  ــروگاه در کمتری ــای نی ــی آن، واحده ــای خروج ــین ه ــا و ش ــردن ژنراتوره ک

زمــان ممکــن وارد شــبکه تولیــد بــرق شــدند.
فعالیت های کاری در نیروگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

همــان طــور کــه عــرض شــد بــا توجــه بــه قدمــت واحدهــا و حجــم بســیار بــاالی 
ــوزش  ــا آم ــبختانه ب ــداری، خوش ــر و نگه ــرداری و تعمی ــره ب ــای به ــت ه فعالی
ــره  ــداری و به ــر، نگه ــی تعمی ــه، توانای ــا تجرب ــوز و ب ــص، دلس ــروی کار متخص نی

ــن نیــروگاه وجــود دارد. ــرداری در کلیــه ی ســطوح در ای ب
و کام آخر...

از همــه ی همکارانــم کــه در ایــن ســال هــا بــا بنــده کمــال همــکاری را داشــته 
انــد بســیار سپاســگزارم. بــی شــک اگــر موفقیتــی داشــته ایــم از زحمــات ایــن 
عزیــزان اســت کــه جــا دارد از آن هــا نهایــت تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم. 
همچنیــن از زحمــات مجموعــه مدیریتــی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب 
ــرق  ــروی ب ــد نی ــارس و تولی ــرق ف ــروی ب ــد نی ــرکت تولی ــه ش ــارس و مجموع ف
حرارتــی کــه طــی دو ســال گذشــته برنامــه ریــزی بســیار مناســبی جهــت رشــد 
و ارتقــاء نیــروگاه داشــته انــد تشــکر مــی کنــم؛ ان شــاء اهلل بــا پتانســیل بســیار 
ــی همــه همــکاران  ــرق جنــوب فــارس و همدل ــاالی شــرکت مدیریــت تولیــد ب ب
ــه  ــذر از هم ــرکت و گ ــتر ش ــرفت بیش ــی و پیش ــاهد تعال ــه ش ــران مجموع و مدی

مشــکات موجــود باشــیم.

مصاحبه اختصاصی

»سیل« و »خاموشی سراسری«، دو خاطره بیاد ماندنی 
مدیر نیروگاه گازی کنگان

مصاحبه خواندنی با مدیر نیروگاه گازی کنگان:
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واحــد (G11) نیــروگاه گازی کنــگان کــه در تاریــخ 6 آبــان ماه 
97، بــه منظــور انجــام تعمیــرات اساســی بــه مــدت 50 روز بــا 
هماهنگــی »دیســپاچینگ ملــی« از شــبکه  تولیــد بــرق خارج 
ــرات  ــن تعمی ــد. در ای ــدار ش ــت وارد م ــا موفقی ــود، ب ــده ب ش
ــورت  ــروگاه ص ــرات نی ــان اداره ی تعمی ــط کارکن ــه توس ک
گرفــت، توربیــن، ژنراتــور، گیربُکــس، اگــزوز و قطعــات جانبــی 
ــت،  ــی وضعی ــد و بررس ــس از  بازدی ــده و پ ــاژ ش ــد دمونت واح
قطعــات برخــی از پــره هــای ردیــف اول و دوم ثابــت و متحــرك 
و همچنیــن »الینــر« و »ترانزیشــن« پیــس هــای اتــاق احتــراق 
تعویــض شــدند. در ادامــه، تســت کالیبــره ی تجهیــزات ابــزار 
ــات  ــان عملی ــس از پای ــام و پ ــت انج ــا موفقی ــز ب ــق نی دقی

ــا موفقیــت وارد مــدار شــد. تعمیــرات در موعــد مقــرر ب

مدیــر عامل شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس از نیــروگاه 
ــد کرد ــگان بازدی گازی کن

ــت  ــارس در معی ــه ای ف ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
کارشناســان و مدیــران، ســوم بهمــن مــاه ســال قبــل، از نیــروگاه 
ــت  گازی کنــگان و همچنیــن پُســت هــای (66) و (132) کیلــو ول

ــد. ــد کردن ــگان بازدی ــروگاه کن ــع در نی واق
در ابتــدای ایــن بازدیــد، شــاهرخ جوینــده، مدیــر نیــروگاه گازی 
کنــگان بــه ارائــه گزارشــی از رونــد فعالیت هــای نیــروگاه پرداخت 

و ســپس مهنــدس عبدالعزیز 
ــر  ــی، مدی ــی نوبندگان کریم
عامــل شــرکت بــرق منطقــه 
ــراه  ــات هم ــارس و هی ای ف
از اتــاق فرمــان نیــروگاه 
و همچنیــن پســت هــای 
و   (66) انتقــال  و  توزیــع 
(132) کیلــو ولــت نیــروگاه و 
وضعیــت تجهیــزات موجــود 
و  بــرداری  بهــره  جهــت 
واحدهــای  مانیتورینــگ 
ــرق  ــال ب ــی و انتق نیروگاه

ــد. ــد کردن بازدی

بــه گــزارش روابــط عمومــی نیــروگاه کازرون، واحــد یــک 
ــه  ــاه ب ــت م ــخ 16 اردیبهش ــه از تاری ــروگاه ک ــن نی ــار ای بخ
منظــور انجــام تعمیــرات ســاالنه از مــدار خــارج شــده بــود، 

ــرق کشــور پیوســت. ــه مــدار سراســري ب مجــددا ب
در بخــش اول ایــن تعمیــرات کــه توســط نیروهــاي 
ــه  ــت، کلی ــام گرف ــروگاه انج ــرات نی ــد تعمی ــص واح متخص
ي پرمیــت هایــی کــه نیازمنــد توقــف واحــد بــوده انــد بــه 
ــه ي  ــرویس کلی ــامل: س ــن، ش ــاي روتی ــت ه ــراه پرمی هم
َولوهــا، جبــران کاهــش روانکارهــا و... بــا موفقیــت انجــام و 

ــد. ــع ش ــاي آن رف ــب ه ــه ي عی کلی
ــش  ــرکت پوی ــط »ش ــه توس ــرات ک ــش دوم تعمی در بخ
صنعــت گســتر اراك« انجــام گرفــت، دو دســتگاه اکچویتــور 
ــار  ــاس بخ ــاي- پ ــی و ب ــیر اصل ــاي مس ــر) ولوه ــل گ (عم
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــد و بررس ــورد بازدی ــن م ــار توربی ــر فش پ
طــی ایــن بازدیــد، بــراي نخســتین بــار در کشــور، فنرهــاي 
اکچویتــور پــس از نمونــه بــرداري و ســاخت (بــا روش 
مهندســی معکــوس) توســط تولیــد کننــده هــاي داخلــی بــا 

ــد.  ــب گردی ــاژ و نص ــت مونت موفقی
بازدیــد و رفــع عیــب از درام هــاي ســه گانــه ي بویلرهــاي 
1 و 2، بازدیــد و ســرویس کلیــه ولوهــاي وزنــه اي، بازدیــد از 
ــار  ــع بخ ــیرهاي توزی ــن مس ــاش و همچنی ــاي آب پ ــازل ه ن
بــاي پــاس کندانســور از جملــه فعالیــت هــاي انجــام شــده در 

ــرات بود.  ــن تعمی ای
ــراوان  ــت ف ــه هم ب
گرفتــه  صــورت 
در  واحــد  ایــن 
ششــم خردادمــاه 
ســال جــاري بــا 
موفقیــت وارد مــدار 

ــت. ــده اس گردی

اخبار کوتاه از نیروگاه ها

تعمیرات اساسی واحد )G11( کنگان با موفقیت پایان یافتتعمیرات سالیانه واحد S1 نیروگاه کازرون پایان یافت
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    واحد G12 نیروگاه کازرون وارد مدار شد
ــد  ــد G12 (واح واح
نیــروگاه  گازي)   2
در  کــه  کازرون، 
ــاه 97 از  ــه مهرم نیم
ــده  ــارج ش ــدار خ م
ــود، پــس از انجــام  ب
ــیر داغ  تعمیرات مس
مجــدداً وارد مــدار 

ــد. ــري ش سراس
در ایــن بازدیــد کــه 
»شــرکت  توســط 
نــوآوران«  تنــاوب 
ــد،  ــام ش ــرژي انج ان
ــی  کلیــه بخــش های
کــه در مســیر عبــور 
ــد  ــرار دارن گاز داغ ق
از جملــه محفظــه 

ــد،  ــس از بازدی ــد و پ ــاژ ش ــن گاز، دمونت ــراق و توربی ي احت
بررســی، تعمیــر و انجــام اصاحــات مــورد نیــاز و نیــز تعویض 
پــره هــاي ردیــف 3 ثابــت و ردیــف 2 متحــرك، بــا موفقیــت 
ــري  ــبکه سراس ــا ش ــت ب ــخ 19 اردیبهش ــاژ و در تاری مونت

ــد. ــل گردی پارال

ــای  ــن دم ــال آنالی ــامانه ارس ــزات و س ــب تجهی    نص
ــگان ــروگاه کن ــط در نی محی

بــه منظــور ثبــت و پایــش دمــای محیــط نیــروگاه گازی کنگان 
بــه صــورت آنایــن، تجهیــزات قرائــت و ارســال مقادیــر دمــا 
ــرق  ــروی ب ــرات نی ــرکت تعمی ــط ش ــکادا، توس ــتر اس در بس
فــارس در اتــاق فرمــان نیــروگاه نصــب شــد. در ایــن پــروژه 
یــک دســتگاه RTD جهــت 
دمــای  گیــری  انــدازه 
ــروگاه و همچنین  ــط نی محی
ســامانه ارســال مقادیــر 
دمــا در اتــاق فرمــان نصــب 
شــد کــه در نتیجــه دمــای 
محیــط نیــروگاه بــه صورت 
آنایــن در بســتر اســکادا به 
مرکــز دیســپاچینگ منطقه 
ــازار  ــور و ب ــوب کش ای جن
بــرق جهــت آنالیــز ظرفیت 
ــروگاه  ــای نی ــد واحده تولی

ــد. ــد ش ــال خواه ارس

حضــور چشــم نــواز شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فارس 
)2019 KISHENEX( در پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی انــرژی

ــه  ــرای ارائ ــم ب ــیار مغتن ــی بس ــال 97 فرصت ــاه س ــن م بهم
توانمنــدی هــای شــرکت مدیریــت تولید بــرق جنوب فــارس در 
 (2019 KISH ENEX) پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی انــرژی
در جزیــره زیبــای کیــش بــود کــه اســتقبال بازدیدکننــدگان از 
غرفــه شــرکت، نشــانگر تخصــص و تعهــد ایــن مجموعــه بــود.

ــت:  ــاره گف ــن ب ــرکت در ای ــی ش ــناس بازرگان ــری؛ کارش جواه
 »MEDACO و »مداکــو »DATIS حضــور شــرکت هــای »داتیــس
در کنــار »شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس« در این 
نمایشــگاه موجــب افزایــش هــم افزایــی، توانایــی هــا و معرفــی 

بهتــر قابلیــت هــای ایــن گــروه گردیــده اســت.
مجیــد روســتایی، مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق 
جنــوب فــارس نیــز ضمــن موفق دانســتن حضــور در نمایشــگاه، 
اظهــار امیــدواری کــرد، بــا معرفــی صحیــح قابلیــت هــای فنــی 
و تخصصــی شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق جنــوب فــارس، مــی 

توانیــم در پــروژه هــای بــزرگ دیگــر نیــز مشــارکت کنیــم.

توان تولیدي واحدهاي گازي نیروگاه کازرون افزایش یافت
پــروژه ي نصــب سیســتم خنــک کاري هــواي ورودي واحدهــاي 
ــه روش تبخیــري از ابتــداي اســفند 97  G11, G12, G15 و G16 ب
ــوان تولیــدي واحدهــاي گازي در ســاعت  ــا هــدف افزایــش ت ب
ــا«  ــرکت پای ــط »ش ــد و توس ــی ش ــتان طراح ــرم تابس ــاي گ ه
ــا  ــک کاري مدی ــتم خن ــد. سیس ــاز ش ــروگاه آغ ــارت نی ــا نظ ب
ــد نقــش  ــه مــی توان ــوان تولیــدي ک ــا افزایــش 13 درصــد ت ب
بســزایی در تامیــن بــرق مــورد نیــاز شــبکه سراســري در فصــل 
تابســتان داشــته باشــد طــی یــک برنامــه ریــزي 4 ماهــه، پایان 

خردادمــاه ســال 1398 بــه بهــره بــرداي رســید.
ــا  ایــن پــروژه قبــا نیــز بــر روي واحدهــاي گازي G13 و G14 ب

موفقیــت نصــب و مــورد بهــره بــرداي قــرار گرفتــه بــود.   

اخبار کوتاه از نیروگاه ها
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شبیه سازي الگوي انتشار NOX از اگزوز واحدهای نیروگاه سیكل 
ترکیبي کازرون و  مقایسه آن با استانداردهاي زیست محیطي

مهدي زارع؛ کارشناس دفتر مهندسی نیروگاه کازرون*
ــی  ــی ناش ــت محیط ــاي زیس ــري آالینده ه ــا در اندازه گی غالب
ــش  ــل دودک ــا در مح ــن آالینده ه ــزان ای ــع، می از دود صنای
ــراي  ــز ب ــی نی ــتانداردهاي داخل ــده و در اس ــري ش اندازه گی
ــه  ــن نکت ــا ای ــت. ام ــده اس ــن ش ــار تدوی ــل معی ــان مح هم
ــد از نظــر دور داشــت کــه شــرایط فنــی و اتمســفري  را نبای
ــرعت  ــش، س ــی دودک ــخصات فن ــون مش ــه (همچ آن منطق
ــاد، درجــه حــرارت محیــط و...)، تاثیــر بســزایی در الگــوي  ب
ــا  ــراف دارد. مث ــط اط ــی در محی ــاد آلودگ ــش و ایج پراکن
ــل  ــده در مح ــري ش ــدار NOX اندازه گی ــت مق ــن اس ممک
ــر  ــی ب ــزان مجــاز باشــد؛ ول ــه می ــه ب دودکــش یــک کارخان
ــاي  ــش آن در زمین ه ــرایط پراکن ــی، ش ــل محیط ــر عوام اث
ــتانداردهاي  ــد اس ــه نتوان ــورد ک ــم بخ ــه اي رق ــراف به گون اط

ــازد.  ــرآورده س ــه را ب مربوط
تخمیــن میــزان آالینــده متصاعــد شــده از یــک منبع انتشــار 
 (x,y,z) در نقطه اي بــه مختصــات H پیوســته بــا ارتفــاع موثــر

طبــق معادلــه  زیــر امکان پذیــر اســت:
 

در مطالعــه حاضــر، الگــوي پراکنــش NOX از واحدهــاي 
ــی  ــورد بررس ــی کازرون م ــیکل ترکیب ــروگاه س ــف نی مختل
قــرار گرفتــه و مقادیر محاســبه شــده بــا اســتاندارد ســازمان 
ــز  ــش) و نی ــل دودک ــراي مح ــت (ب ــط زیس ــت محی حفاظ
ــه  ــراف) مقایس ــق اط ــراي مناط ــتاندارد ANSI B133/9 (ب اس

ــت.  ــده اس ش
بــا توجــه بــه وجــود ســه تیــپ مختلــف دودکــش در قالــب 
ــه  ــی ب ــوع یک ــر ن ــروگاه، از ه ــرق در نی ــد ب ــد تولی 9 واح
عنــوان نمونــه انتخــاب و اطاعــات فنــی و آنالیــز محصــوالت 
احتــراق آن تهیــه شــده اســت. الگوهــاي پراکنــش بدســت 
آمــده گویــاي آن اســت کــه میــزان ایــن آالینــده در بیشــتر 
مواقــع هیــچ یــک از اســتانداردهاي فــوق را رعایــت نمی کند. 
همچنیــن بــا توجــه بــه مجــاورت نیــروگاه بــا مناطــق طبیعی 
تحــت حفاظــت ســازمان محیــط زیســت، نتایــج حاصــل بــر 
اصــاح رونــد احتــراق در واحدهــاي گازي نیــروگاه و اســتفاده 

از فــن آوري هــاي کاهــش آالینــده تاکیــد دارد.
* متن کامل مقاله و منابع در وب سایت شرکت موجود می باشد.

ــز گاز  ــج آنالی ــل نتای ــف تحلی ــت روش مختل ــه هف مقایس
ترانســفورماتورها روغــن  کروماتوگرافــی 

مهسا حسینی نژاد؛ مدیر امور شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون*
ــبکه  ــا در ش ــوع خطاه ــی از وق ــارات ناش ــش خس ــه کاه همیش
ــر  ــوده و ب ــرق ب ــای ب ــرکت ه ــداف ش ــی از اه ــدرت، یک ــای ق ه
ــون  ــای گوناگ ــزم ه ــا مکانی ــی ب ــزات حفاظت ــاس تجهی ــن اس ای
ــود.  ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــی ب ــات الکتریک ــوازم و تاسیس ــرای ل ب
ــزات  ــن تجهی ــد از مهمتری ــی تردی »ترانســفورماتورهای قــدرت« ب
ــرق محســوب شــده و نقــش  بخــش ســرمایه گــذاری در شــبکه ب
کلیــدی را در سیســتم قــدرت ایفــا مــی کننــد. شکســت الکتریکی 
مــواد عایقی درون ترانســفورماتور، منجــر به آزادســازی گاز در درون 
ترانســفورماتور مــی شــود کــه چگونگــی توزیــع ایــن گازهــا مــی 
توانــد بیانگــر نــوع خطــا بــوده و نــرخ تولیــد آن هــا نیــز بیانگــر 

ــس مــی باشــد. شــدت خطــای موجــود درتران
ــخیص  ــج و تش ــل نتای ــت تحلی ــی جه ــای مختلف ــون روش ه تاکن
خطــای موجــود در ترانــس ارائــه گردیــده اســت. امــا روش متداولی 
کــه امــروزه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، روش آنالیــز گازهــای 
ــک  ــروز ی ــگام ب ــت. در هن ــس اس ــن تران ــول در روغ ــر محل غی
عیــب مــواد عایقــی جامــد (ســلولزی) و روغــن تخریــب و در اثــر 
تجزیــه آن، گازهــای مختلــف کــه ناشــی از شکســته شــدن زنجیره 
ــن و اکســیده شــدن آن هــا مــی باشــد، تولیــد و  هــای هیدروکرب
در روغــن حــل مــی شــود. میــزان قابلیــت حــل هــر نــوع گاز در 

روغــن، تابــع نــوع گاز، حــرارت و فشــار وارد بــر آن اســت.
تشــکیل گاز هرچنــد بــه مقــدار کــم در حالتــی کــه ترانســفورماتور 
ــرد  ــر عملک ــش در اث ــی تن ــود نوع ــار اســت نشــانگر وج تحــت ب
عــادی دســتگاه مــی باشــد؛ حتــی ایــن تنــش مــی توانــد در اثــر 
ــه  ــی ک ــرد. در صورت ــورت پذی ــق ص ــی عای ــال حرارت ــری نرم پی
ــد آن را  ــد، نبای ــال باش ــر نرم ــر از مقادی ــکیل گاز کمت ــزان تش می
نشــانه ای از وقــوع خطــا در نظــر گرفــت؛ بلکــه بایــد آن را رونــد 

ــه حســاب آورد.  عــادی تشــکیل گاز ب
طبقه بندی خطاهای قابل روئیت در ترانسفورماتور به شرح زیر است: 

الــف) خطاهــای الکتریکــی در روغــن یــا کاغــذ. اول: تخلیــه جزئــی 
 x-wax ــکیل ــه تش ــر ب ــه منج ــا) ک ــرد (کرون ــمای س ــوع پاس از ن
در عایــق کاغــذی یــا تولیــد جرقــه و ایجــاد حفــره هــای کربنــی 
ــوار  ــل آن دش ــردن مح ــدا ک ــه پی ــود ک ــی ش ــذ م ــادی در کاغ ه
اســت. دوم: تخلیــه بــا انــرژی کــم در روغــن و یــا کاغــذ کــه ایجــاد 
حفــره هــای بــزرگ کربنــی در کاغــذ یــا کربنیــزه کــردن ســطح 
آن یــا تشــکیل ذرات کربــن در کاغــذ مــی شــود. ســوم: تخلیــه بــا 
انــرژی زیــاد در روغــن یــا کاغــذ کــه منجــر بــه تخریــب شــدید 
و کربنیــزه شــدن کاغــذ، گداختگــی فلــز در حــد نهایــی تخلیــه، 
کربنیــزه شــدن روغــن و در برخــی مــوارد از مــدار خــارج شــدن 

ترانســفورماتور بــر اثــر اضافــه جریــان مــی شــود. 
ــی  ــا کاغــذ. اول: خطــای حرارت ــی در روغــن و ی ب) خطــای حرارت
در دماهــای پاییــن تــر از 300 درجــه ســانتی گــراد کــه در آن رنــگ 
ــی  ــه قهــوه ای مــی شــود. دوم: خطاهــای حرارت ــل ب کاغــذ متمای
در دماهــای باالتــر از 300 و پاییــن تــر از 700 درجــه ســانتی گــراد 
کــه در آن کاغــذ کربنیــزه مــی شــود. ســوم: خطاهــای حرارتــی در 
دمــای باالتــر از 700 درجــه ســانتی گــراد کــه در آن روغــن شــدیداً 

کربنیــزه شــده یــا فلــز تغییــر رنــگ مــی دهــد.
*متن کامل مقاله و منابع در وب سایت شرکت موجود می باشد.
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فرهنگی و ورزشی

برپایی ایستگاه صلواتي نیروگاه کازرون به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
جشــن هــای چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی در ســالی کــه 
گذشــت از رونــق خاصــی برخــوردار بــود. بــه مناســبت ایــن ایــام، روز ســیزدهم بهمــن 
مــاه،97 ایســتگاه صلواتــی پایــگاه مقاومــت بســیج نیــروگاه در خیابان حضرتی شهرســتان 

کازرون برپــا شــد و بــه مــدت یــک روز از مــردم شهرســتان پذیرایــی بعمــل آمــد.

به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا )علیها سالم( برگزار شد. تجلیل از همكاران زن نیروگاه کازرون
ــرا رســیدن روز  ــه مناســبت زادروز فرخنــده ي حضــرت فاطمــه زهــرا (علیهــا ســام) و ف ب
زن، هفتــم اســفندماه 97 مراســم تجلیــل از همــکاران زن در اتــاق مدیریــت نیــروگاه برگــزار 
ــن  ــی کازرون ضم ــیکل ترکیب ــروگاه س ــر نی ــا داودي، مدی ــم عبدالرض ــن مراس ــد. در ای ش
شــادباش  ایــن روز مقــدس و باشــکوه، از زحمــات و تــاش هــاي بانــوان  همــکار در پیشــبرد 
اهــداف شــرکت و نیــروگاه تجلیــل بعمــل آورد و هدایایــی نیــز بــه رســم یادبــود بــه آنــان 
تقدیــم کــرد. در پایــان نیــز خانــم حســینی بــه نمایندگــی از ســایر بانــوان خواســته هــا و 

پیشــنهاداتی مطــرح نمــود کــه مدیریــت نیــروگاه قــول پیگیــري آن هــا را داد.

پنجمین پیاده روي بزرگ خانوادگي نیروگاه کازرون برگزار شد
پنجمیــن پیــاده روي بــزرگ خانوادگــی روز جمعــه 12 بهمــن مــاه ســال 97  بــا حضــور جمــع کثیــری از 
کارکنــان نیــروگاه کازرون و خانــواده هــاي آنــان در حاشــیه ي کــوه طالقانی شهرســتان کازرون برگزار شــد.
درایــن پیــاده روي کــه بــه مناســبت بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد پیــروزي پرشــکوه انقاب اســامی و 
نیــز ورود ســرافراز رهبــر کبیــر و بنیانگــزار جمهــوري اســامی ایــران حضــرت امــام خمینــی(ره) برگــزار 
شــد، شــرکت کننــدگان بــا حمل پرچــم هــاي جمهــوري اســامی و پــاکارد، با پیمودن مســافتی نســبتا 
طوالنــی در حاشــیه کــوه طالقانــی واقع در شــمال شهرســتان آغــاز دهــه ي مبارك فجــر را پاس داشــتند. 
در ادامــه ایــن مراســم ضمــن قرعــه کشــی، بــه 25 خانــواده از شــرکت کننــدگان به رســم یادبــود جوایزي 
اهــدا شــد. ایــن همایــش پــس از برپایــی کارگاه آموزشــی امــداد و نجــات و ارائــه ي شــیوه هــاي گوناگون 

بانــداژ توســط مهنــدس صانعــی، بــه پایان رســید.

آموزش مولفه های تربیت فرزند در کارگاه آموزشي فرزند پروری

در ادامــه ســمینارها و کارگاه هــاي آموزشــی کــه هر ســال و در 
فصــول مختلــف و در راســتاي ارتقای ســطح آگاهــی کارکنان و 
خانــواده هــاي آنــان در نیــروگاه کازرون برگزار می شــود، کارگاه 
آموزشــی فرزندپــروري نیــز بهمن مــاه 97 در ســالن اجتماعات 
نیــروگاه برگــزار شــد. در ایــن کارگاه که توســط خانم شــهریور 
کارشــناس شــبکه ي بهداشــت و درمــان شهرســتان کازرون و 
ــر  ــد، عــاوه ب ــه اجــرا درآم ــروگاه ب ــان نی ــا حضــور کارکن ب
بیــان مؤلفــه هــاي اصلــی تربیت فرزنــد و نحــوه ي مناســب و 
صحیــح رفتــار والدیــن بــا فرزنــدان خــود در برابــر چالــش ها 
و موقعیــت هــاي گوناگــون خانوادگــی و نیــز مباحــث مربــوط 
بــه  شــیوع افســردگی در جامعــه و خانــواده و تاثیر مســتقیم 

آن بــر تربیــت 
بــه  فرزنــد، 
ــواالت شرکت  س
ــخ  کنندگان پاس

ــد. داده ش

برگزاري هفتمین جشنواره پرواز بادبادك ها در نیروگاه کازرون
هفتمیــن دوره ي جشــنواره ي شــادي بخــش »پــرواز بادبادك هــا« با حضور جمع کثیــری از 
کارکنــان و خانــواده هــاي آنــان در نیروگاه ســیکل ترکیبــی کازرون برگزار شــد. بعــد از ظهر 
روز جمعــه ششــم اســفندماه 97 بــراي هفتمین ســال متوالــی، بادبــادك هــاي رنگارنگ با 

وزش بــاد نســبتا مایم در آســمان نیــروگاه بــه پــرواز در آمدند.
در ایــن مســابقه کــه در ادامــه ي فعالیــت هاي فرهنگــی دهه ي مبــارك فجر و بزرگداشــت 
چهلمین ســالگرد پیروزي شــکوهمند انقاب اســامی در محوطه ي سرســبز ضلع شــمال 
شــرقی نیــروگاه برگــزار شــد، تعــداد زیــادي از کارکنــان و خانــواده هــاي آنــان بــا به پــرواز 
در آوردن بادبــادك هــاي دســت ســاز و غیر دســت ســاز بــه رقابــت پرداختند کــه در نهایت 
آقــاي محمد دهقانی با کســب بیشــترین امتیــاز مقــام اول، آقایان احســان شــمس الدینی 
و اصغــر نظافــت بــه صــورت مشــترك مقــام دوم، آقــاي ســینا بازیــار و خانــم هــا هســتی 
مختــارزاده و هلیــا کــی منــش به ترتیــب مقام هــاي ســوم تــا پنجــم را از آن خــود کردند.
بــه گفتــه مســئول محتــرم روابــط عمومــی نیــروگاه کازرون، این مســابقه براي نخســتین 
بــار در ســال 1390 در ســطح صنعــت بــرق کشــور در نیــروگاه کازرون برگزار شــد کــه از آن 

زمــان تــا کنــون بــی وقفــه ادامــه یافته اســت.

www.sfpgmc.co.ir وب سایت:


