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 و ...  سفر در زمان
 

 سخن تحریریه 

اردیبهشت از راه می رسد با سالروز بزرگداشت بزرگ معلم اخالق و درایت، 
 شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی.

اردیبهشت به یاد می آورد سالروز درگذشت نخست بانوی مسلمان در جهان 
 اسالم، حضرت خدیجه )س(!

سالروز والدت دوم امام معصوم، حسن مجتبی)ع( را؛ باشد که به سرور نشینیم 
 حسن مجتبی)ع(، باشیم. مقادر و قابل به پیروی از دستورات نیک حضرت اما

دومین ماه سال مزین است با سالروز بزرگداشت حکیم طوس )ابوالقاسم 
 «!زبان پارسی»فردوسی( و پاسداشت زبان 

 ادت امیرالمؤمنین حضرت علی )ع(!اردیبهشت امسال غمنامه دارد در سوز شه

گرامی می داریم روز جهانی کارگر را در ماه پیش رو و تبریک و دست مریزاد 
 صنعت تولیدبرق!ـ می گوییم به شما کارگران فعال در صنعت زیربنایی 

دیگر نیک اتفاق اردیبهشت، بزرگداشت استاد عالم نجوم و ریاضی، حکیم عمر 
 خیام است!

را گرامی بداریم و بهره «  قدر» ر عهد بندیم در اردیبهشت، شبهای ایستاده و استوا
 بریم از این شب ها!

را بهانه سازیم و دست مریزاد بگوییم به همکاران پرتالش شورای « روز شوراها»و 
 اسالمی کار مجموعه!

 در میانه اردیبهشت گرامی بداریم عید بندگی حق جَلَّ جاللَهُ، عید سعید فطر را!

 

 1400فروردین ـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین  ی از پیشنسبت به برنامه در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
را نشان می دهد. در ساالنه از تولید  %6.28شده واحد برنامه ریزی، تولیدبه میزان

تولید انجام شده %  6.28زمان طی شده، %  8.49 ماه ینامجموع از ابتدای سال تا پایان 
 است.

 مار و بازار برقآ

در اين شماره مي خوانيد:

 !1399گام های همسو با شعار سال   ـ

 1399نیروگاه در سال  ـ

 تالش ها برای مقابله با کرونا! ـ

 پس از تعمیرات اساسی بخار با شبکه سراسری 3پارالل واحد  ـ

 حرکتی در راستای خوداتکایی!ـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 

 
  جهان بادي فع ترین توربين تو مر نقدرتمندتری

 ؛ سواحل شرقی آمریکاشركت جنرال الکتریک  :نيروگاه نصبنام و محل 

  هزار خانه 30مصرف  ؛مگاوات  13 :قدرت

 «هالیید ایکس»ها که این توربیننام     
     رد.متر ارتفاع دا 260 است و

های غول پیکر پرهطول     
 ترــم 220 ا ــهاین توربین

 است.
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 !1399گام هاي همسو با شعار سال 

 

 1399نيروگاه در سال 

 

 

 

را به عنوان شعار سال « جهش تولید»رهبر انقالب در آغاز سال گذشته 

عنوان نمود که فعاالن صنعتی ـ اقتصادی در کشور به سهم خود تالش برای 

 نیت بخشیدن به این سخن را آغاز نمودند.یع

ناهای اقتصادی ـ سیاسی موجود مجموعه نیروگاهی منتظر قائم علیرغم تنگ

در سال گذشته،  و اتی را آغازسالهای گذشته اقدام این راستا از درکشور، 

را عملی نمود و با بهینه  جهش تولیددامنگیر شدن ویروس کرونا، علیرغم 

سازی تاسیسات واحد های بخار نیروگاه که در کشور سازنده به موزه سپرده 

 شده، قادر شد اقدامات قابل توجهی را به منصه ظهور برساند.

از سیستم الکترونیکی و توربین سازی و تغییر سیستم سوپر وایزری  به روز 

بخار، سیستم دیجیتال در واحد های ( کاغذی به (Recorderرکوردرهای 

 سبب پیشگری از خروج های کاذب و به صفر رسیدن آن شد.

این فعالیتها شامل )تعویض( سنسورها، کارت های پردازشگر، رله ها و ثبت 

 تعاشات آن، بوده است.روژنراتو جهت حفاظت اکننده ها در تورب

مدیر تعمیرات ابزار دقیق واحدهای بخار ـ مهندس علیرضا حیدری پور ـ  

در ادامه گفتگو با روابط عمومی افزود: در سال گذشته با تالش و همراهی 

( جهت inlineهمکاران قادر شدیم نصب کنتورهای آلتراسونیک اینالین )

با دقت باال، بمنظور محاسبه دقیق راندمان کلیه واحد  اندازه گیری مصرف گاز

های نیروگاه بخار وگازی را به انجام برسانیم و همچنین از سیگنال خروجی 

 استفاده نماییم. GEاین کنتورها برای سیستم کنترل سوخت واحدهای  بخار  

( دیجیتالی Recorder) وی افزود نصب و راه اندازی ثبات

پایش اطالعات  نگهداری و جهت ثبت،( Vibrationارتعاش)

بخار اقدام قابل توجه دیگر ما در سال  3و  2،1در و احدهای « توربوژنراتور»

بخار نیز در حال  4گذشته بود که در ادامه آن، عملیات مذکور ویژه واحد 

 اجراست.

ر با توجه به اینکه اندازه گیری وکنترل سطح درام دربویلرهای درام دا

در که ی ترین قسمت کنترلی نیروگاه می باشد یکی از حیاتواحدهای بخار 

تجهیزات جایگزینی با  4و 2سالهای گذشته این پروژه برای واحد های 

  3و 1دیجیتالی بعنوان پشتیبان سیستم قدیمی انجام شده است و برای واحدهای 

 .استحال انجام  ، در از سال گذشته آغاز شدهکه 

تم پایش تصفیه پساب صنعتی، از طریق مهندس حیدری پور ارتقاء سیس

( تجهیزات سیستم Monitoringبه منظور مشاهده) Win c.cبرنامه نویسی 

واحد  دیگر اقدام درخور توجهسال گذشته  درتصفیه پساب صنعتی را 

 تعمیرات ابزار دقیق بخار، برشمرد.

 2ابزار دقیق واحدهای اضافه می گردد پروژه های تعمیرات اساسی بخش 

بخار نیروگاه، با توجه به عدم تامین قطعات یدکی خارجی با برنامه ریزی  3و 

جهت تامین وساخت قطعات داخلی،  توسط همکاران واحد مذکور و بدون 

  در اختیار گرفتن متخصصین بیرون از مجموعه با موفقیت انجام پذیرفت.

 

شرکت مدیریت تولید برق 

سالی که گذشت منتظرقائم، در 

میلیارد و  6توانست با تولیدی معادل 

هزار کیلو وات 999میلیون و  966

ساعت برق، با شبکه کشور همراهی 

 نماید.

روابط عمومی نیروگاه به نقل از واحد آمار و راندمان شرکت ضمن بیان 

، افزود در زمان مذکور، عملیات تعمیرات 1399میزان تولید نیروگاه در سال 

واحد بخار، شش  4ی واحدهای سیزده گانه مجموعه را که شامل و نگهدار

واحد بخار سیکل ترکیبی است، بر اساس برنامه پیش بینی  3واحد گازی و 

بخار؛  4و  3، 2، 1شده اعم از تعمیرات اساسی و دوره ای در واحدهای 

در  را الزم گانه گازی؛ تعمیرات 6در واحدهای   RIو  CI ،HGPتعمیرات 

 بخار سیکل ترکیبی به انجام برساند. 2واحد 

 8.073.448تولید این گزارش ضمن اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای 

، افزود: در سال جاری عملیات نت 1400ی برق در سال مگاوات ساعت انرژ

در واحدهای بخار، گازی و بخار سیکل ترکیبی براساس پیش بینی سازنده 
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در راستاي خوداتکایی!حركتی   

 

 تالش ها براي مقابله با كرونا!

 

موعه بتواند میزان سهم خود در تولید برق نیروگاه، اجرا خواهد شد تا مج

 عینیت بخشد. را مستمر و پایدار و همراهی با شبکه برق کشور

 

، با شعاری که رهبر انقالب برای سال برگزید، آغاز و با 1399سال 

 عملکردی در خور توجه به سرانجام رسید.

بسیاری محدودیت های سیاسی ـ اقتصادی متوجه کشورمان بود از 

جمله تحریم های ظالمانه ای که بسیاری از مشکالت را به بار آورد و 

هم  Covid19افزون بر آن شیوع ویروس کرونا و تاخت و تاز بیماری 

 تر گردد و شدائد بیشتر.علتی مزید شد تا عرصه تنگ

عزیز از حرکت باز نماندند و افتخارات در همین ایام اما، هم میهنان 

در خور توجه آفریدندکه مجموعه نیروگاهی منتظر قائم نیز به سهم خود 

قادر شد جهش تولید را عملی نماید و ضمن فعالیت بر اساس وظیفه 

میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و در اختیار شبکه  7محوری، بالغ بر 

و در نگهداری تاسیسات به عنوان سراسری برق و هم میهنان قرار دهد 

امانت ملی، اقدامات چشمگیری را به انجام برساند که یکی از اقدامات 

تحسین برانگیز، فعالیت چشمگیر همکاران در بخش تعمیرات الکتریک 

 )کارگاه سیم پیچی نیروگاه( بود.

مهندس ستاری نژاد، رئیس قسمت تعمیرات الکتریک بخار در ادامه 

ط عمومی نیروگاه بیان داشت: این بخش از نیروگاه عالوه گفتگو با رواب

بر انجام وظیفه عملیاتی ـ ماهیتی یعنی انجام تعمیرات بخش الکتریک 

واحد های نیروگاهی و سایر بخش های مورد نیاز با بکارگیری دانش و 

تخصص همکاران اقدامات ویژه ای در خود اتکایی مانند سیم پیچی 

جهت استفاده در نیروگاه گازی و سیکل الکتروموتورهای مختلف 

ترکیبی، نیروگاه بخار، تاسیسات حرارتی و برودتی، تصفیه آب و 

 الکتریک محوطه، به انجام رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارگاه سیم پیچی واحد 

دستگاه تجهیز نیروگاه گازی  34تعمیرات الکتریک توانست  بازسازی 

دستگاه تجهیز نیروگاه  89کیلوات،  307توان تقریبی و سیکل ترکیبی با

دستگاه تجهیز درحوزه تاسیسات   25مگاوات،  1.2بخار با توان تقریبی 

دستگاه تجهیز تعمیرات مکانیک تصفیه  1کیلووات،  11.8با توان تقریبی 

دستگاه تجهیز الکتریک محوطه  با   6کیلووات،  2آب  با توان تقریبی 

دستگاه الکتروموتور از یک  155کیلووات، سیم پیچی  1.1توان تقریبی 

کیلو وات تا صد کیلووات که مجموعه توان الکتروموتورهای بازسازی 

 کیلوات است را  به انجام برساند. 1500شده بالغ بر 

 

نیروگاه به عنوان 
یکی از نیروگاههای 
استراتژیک کشور، 
ضمن تالش بی وقفه 
در تامین بخش قابل 
توجهی از نیاز برق 
در کشور، حفظ 

تن ـ را دیگر وظیفه اساسی خود  600سالمت کارکنان مجموعه ـ بالغ بر 
می داند که در همین راستا در تالش بی وقفه سعی دارد تا آسیب های 

( در کشور و مجموعه Covid19ویروس کرونا )بیماری ناشی از شیوع 
 نیروگاهی را تا حد امکان کنترل نماید.

بنا بر گزارش روابط عمومی نیروگاه در همین راستا مجموعه اقداماتی 
همچون پایش وضعیت سالمت در مجموعه، کنترل میزان اکسیژن 

ء و موجود در خون کارکنان، قرنطینه نمودن همکاران مشکوک به ابتال
یا مبتال به بیماری، توزیع ماسک بین کارکنان، کنترل سالمت کارکنان 
کانتین)غذاخوری( مجموعه، توزیع محلول ضد عفونی بین کارکنان، 
جلوگیری از ورودهای غیر ضروری به مجموعه، تعلیق جلسات و دوره 
های آموزشی غیر ضروری، برگزاری نشستها و دوره های آموزشی 

ضدعفونی نمودن  جازی و به شکل غیر حضوری، ضروری در فضای م
با  HSEاز طریق  واحد  رکنان و ... را استقرارکا و محل سایت نیروگاه 

 اجرا  در دستهمراهی خدمات، مرکز بهداشت و حراست نیروگاه، 
 .دارد
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 پيك قائم

 

انجام این واحد در یازدهمین روز ماه دی سال گذشته با هدف 

و  9تعمیرات اساسی بر روی آن، از مدار خارج شده بود، ساعت 

دقیقه هفدهمین روز از ماه فروردین سال جاری پس از اتمام  51

 عملیات تعمیرات، با شبکه سراسری پارالل شد.

بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت و به نقل از مهندس شعبان 

از تعمیرات اساسی  جعفری ـ مدیر نیروگاه بخار، در هفتمین دوره

سال سابقه تولید برق دارد، عملیات  50این واحد که بالغ بر 

تعمیرات پیش بینی شده در دستورالعمل تعمیرات و نگهداری 

اینگونه واحدها، بخش های الکتریک، مکانیک و ابزار دقیق واحد 

مورد بازدید فنی و انجام سرویس های الزم تجهیزات و یا تعویض 

 از، قرار گرفته است.قطعات مورد نی

مهندس جعفری همچنین از تعویض لوله های کندانسور؛ کنترل 

خوردگی، رنگ آمیزی و شستشوی شیمیایی بویلر؛ دمونتاژ توربین، 

تعویض یک ست پره فشار ضعیف توربین و سندبالست سایر پره 

ژنراتور و کنترل وضعیت روتور ژنراتور و انجام  ژهای آن؛ دمونتا

میراتی مربوطه؛ سرویس والوهای کنترل سیاالت سرویس های تع

مختلف در واحد؛ کنترل ضخامت و اندازه گیری خوردگی در لوله 

های مختلف حرکت سیاالت و تعویض لوله ها در بخش های مورد 

نیاز؛ دمونتاژ و انجام تعمیرات الزم در برج خنک کن واحد؛ 

.  (ها و جی . آرCWPدمونتاژ و سرویس سی . دبلیو. پمپ )

( واحد؛ بازدید و سرویس قطعات و تجهیزات ابزار دقیق GRFفن)

واحد و... ، از جمله عملیات انجام شده در این دوره از تعمیرات 

 واحد، یاد کرد.

مجموعه نیروگاهی منتظرقائم که در شهرستان فردیس استان 

درصد از شبکه برق کشور  3البرز قرار دارد، تامین کننده حدود 

 است.
 

 

 

13 Recipes for Hearty, Meal-Worthy Salads 

You don’t need multiple courses to get in a square 
meal. Some of the greatest, most creative salad 
recipes are bursting with feel-good, fill-you-up 
ingredients. 

- Yotam Ottolenghi's 

Cauliflower, Pomegranate 

and Pistachio Salad. 

- Vegan Tofu and Herb 

Salad Recipe. 

- Just-Keeps-Getting-

Better Lentil Salad. 

- How to Make the Easiest Pasta Salad. 

- Grilled Eggplant Salad. 

- Mexican Quinoa Salad with Farro and Barley. 

- Carrot Salad With Tahini and Crisped Chickpeas. 

- Chicken Harvest Salad. 

- Rough Chopped Salad With Yogurt and Dukkah. 

- Shrimp and Avocado Noodle Salad with Creamy 

Ginger Vinaigrette . 

- Lara Lee’s Gado-

Gado Salad With 

Peanut Sauce. 

- Chickpea 

Panzanella Salad. 
                           

Compiler: A. S 

 

  

علی فيروز  محمدي،مجيد خدایی، جواد خان انآقایگرانقدر،  انهمکار

 حميدآبادي و عبدالعلی ملک محمدي

 گردیم همه از اوییم و به سوی او باز می

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

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN!  
 

 بخار با شبکه سراسري 3پارالل واحد 

 

https://www.purewow.com/recipes/yotam-ottolenghi-cauliflower-pomegranate-pistachio-salad
https://www.purewow.com/recipes/yotam-ottolenghi-cauliflower-pomegranate-pistachio-salad
https://www.purewow.com/recipes/yotam-ottolenghi-cauliflower-pomegranate-pistachio-salad
https://www.seriouseats.com/recipes/2018/03/vegan-tofu-and-herb-salad.html
https://www.seriouseats.com/recipes/2018/03/vegan-tofu-and-herb-salad.html
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