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 و ...  سفر در زمان
 

 سخن تحریریه 

آغاز سال پایانی قرن چهاردهم هستیم و شاکر حق آستانه در 

 جَلَّ جَلَالَهُ که فرصت عطا نمود تا حیات دوباره جهان را دریابیم.

سال نو و روز نو ـ نوروز ـ را سپری می کنیم با والدت قائم آل 

 لزّمان.اصاحبمحمد)ص(، حضرت مهدی 

در نوروز، به ما می گوید که عهد « جمهوری اسالمی»روز 

بربندیم تا از این واژه های پرمغز و معنا به درستی بهره بریم و به 

 بیراه، ره نپوییم!

سیزده فروردین ـ روز طبیعت ـ را گرامی بداریم و شادی 

قسمت کنیم و عهد آن کنیم که پاسداریم طبیعت، این هدیه 

 حضرت حق را و به نیکی آن را به آیندگان بسپاریم!بزرگ 

گرامی بداریم سالروز والدت شاعر گرانقدر و حاذق ـ عطار 

 نیشابوری ـ را که از نگاهبانان علم و ادب این کهن دیار است!

 99 اسفند 25تا  ـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز طی شده اسفند   پنجمینبیست و  تابا احتساب تولید خالص محقق شده 
را ساالنه % از تولید  1/5نسبت به برنامه تعیین شده واحد برنامه ریزی، تولیدبه میزان 

نشان می دهد. در مجموع از ابتدای سال تا پایان روز بیست و روز اسفند  25را طی 
 % تولید انجام شده است. 30/85% زمان طی شده،  90/98دوم اسفند ماه 

 آمار و بازار برق

د:در اين شماره مي خواني

 معارفه و تودیع در نیروگاه  ـ

 مهندس غالمرضا شافعی در نیروگاه  ـ

 و بحران کرونا در سالی که گذشت HSEامور  ـ

 نیروگاه، همراه شبکه برق کشور -

 1399مراسم تجلیل از بازنشستگان سال  -

 تارنما )وبسایت( مجموعه نیروگاهی منتظرقائم راه اندازی شد! -

 در نیروگاه! یدرختکار -

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 

 
  بزرگترین نيروگاه برقابی جهان

نام و محل ساخت 
  :نيروگاه

ـ  گورجس ثري

و بر روي رود  چين

 تسه یانگ

 

 گيگاوات  5/22 :قدرت
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 معارفه و تودیع در نيروگاه

 

 

 مهندس غالمرضا شافعی در نيروگاه 

 

 1399مراسم تجليل از بازنشستگان سال 

 

 

ــرکت و  ــابق ش ــم تودیع مدیرعامل س مراس

معارفه مدیرعامل جدید این مجموعه برگزار 

 شد. 

در این مراســم که با حضــور دکتر افشــار 

مدیرعامل شرکت مالک نیروگاه )توسعه برق 

ــرکت مذکور و  ــو هیدت مدیره ش ــپهر( و آقای جالبی ، عض و انرژی س

باس  ندس ع مات مه ید از زح گاه، برگزار گرد کریمی، مدیران نیرو

سن  شین مجموعه نیروگاهی منتظرقائم تقدیر و مهندس مح مدیرعامل پی

 دانک به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه معرفی گردید.

ته و  ندوخ نک، ا  ندس دا گاه، مه به گزارش روابط عمومی نیرو نا  ب

ــنعت تولید برق را در  25ای بالغ بر تجربه ــال مدیریت در مجموعه ص س

 کارنامه دارد.

 

رئیس هیدت مدیره شرکت توسعه 

برق و انرژی سپهر، مهندس غالمرضا 

ـــی  ـــافعی با هدا بازدید و بررس ش

پیشرفت برنامه های تعمیرات اساسی 

گاهی،  RIو  عه نیرو یت این مجمو عال ـــرایط ف گاه و ش های نیرو حد             وا

 یافت. اسفند، در نیروگاه حضور 19سه شنبه 

ــور در بای های  ــرکت مالک نیروگاه با حض رئیس هیدت مدیره ش

ـــت تعمیر، واحدهای درمدار  ماتلف مجموعه اعم از واحدهای در دس

ـــامل واحدهای باارتولید برق  ـــیکل ترکیبی و همننین ش ، گازی و س

بای های شیمی، انبار قطعات و لوازم مجموعه، کارگاه های بازسازی 

ضمن پرسیدن سؤاالت و شنیدن سانان همکاران  والو، تراشکاری و ...،

بای هــا، از نزدیــک بــا فعــالیــت هــا و 

سمتعملکرد مجموعه در  های ماتلف  ق

 آشنا شد.

ـــاعت به طول انجامید وی با توانمندی  4در این بازدید که بیی از  س

ها، ظرفیت های قابل توســـعه و امکانات موجود در مجموعه و همننین 

 این مجموعه نیروگاهی، آشنا شد.محدودیتهای فعالیت در 

 در نیروگاهمهندس شافعی و حضور 
مجموعه نیروگاهی  سیکل ترکیبی

 منتظرقائم

 

 

رئیس هیدت مدیره 
شرکت توسعه برق و 
انرژی سپهر در حال 

کارگاه بازدید از 
 بازسازی والو

رئیس مهندس غالمرضا شافعی ـ 
               هیدت مدیره شرکت مالک نیروگاه

در بازدید از انبار  ـ) شرکت سپهر( 
 قطعات و تجهیزات نیروگاه

 

 

 

شار ـــــ رئیس  دکتر کریم اف

هیدت مدیره شرکت ـ در بیست 

فنــد از  ین روز اســــ م ج ن پ و 

 1399همکارانی که در ســـال 

ـــتگی به تن  کســـوت بازنشـــس

 کردند، تقدیر نمود.

 افشار، دکتر در کنار ت،ـیروگاه در این نشســی نــبه گزارش روابط عموم
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 در سالی كه گذشت و بحران كرونا HSEامور  

 

 

 نيروگاه، همراه شبکه برق كشور

 

 

ــعه برق و انرژی  ــرکت توس مدیرعامل ش

سـپهر )شـرکت مالک نیروگاه(، مهندس 

دانک ـ مدیر عامل نیروگاه ـ و جمعی از 

ـــور  ـــرکت نیز حض معاونین و مدیران ش

 داشتند. 

پس از آشنایی با بازنشستگان   دکتر افشاراضافه می گردد در این نشست 

بالغ بر  با اهداء لوح تقدی 15که  به عمل تن بودند،  یل  ر و هدیه از آنان تجل

 د.آور

 

 

مدیر امور  ـــعید محمدی،  با روابط  HSEمهندس س ـــرکت در گفتگو  ش

طی سال جاری، با توجه به شرایط حاصله  :عمومی این مجموعه اظهار داشت

، با تمام قوا ســعی در Covid19از شــیوع ویروس کرونا و در پی آن بیماری 

کنترل شرایط و حفظ سالمت همکاران مجموعه داشتیم که با تالش همکاران 

این واحد، مرکز بهداشــت نیروگاه، همکاری بای های حراســت و خدمات 

توانســتیم در مجموع عملکرد مطلوبی را  مجموعه و ســعی و همدلی کارکنان

 داشته باشیم.

به باشی از این فعالیت ها تا بهمن ماه اشاره نمود که اهم آن  ،وی در ادامه

 را از نظر می گذرانید:

 2.938بالغ بر  ،توزیع محلول ضدعفونی کننده دست بین همکاران -

 لیتر.

بکار گیری سیستم خودکار ضدعفونی کننده  -

ورودی شرکت )بازرسی( و دست در محل 

 .ورودی سالن غذاخوری

توزیع محلول ضدعفونی کننده سطوح در واحدها و بای های  -

 لیتر. 3.300ماتلف مجموعه بیی از 

توزیع ماسک بین کارکنان و کلیه مراجعان به مجموعه به شکل  -

 عدد. 46.792روزانه، حدود

   هـــــزار 21توزیع دستکی یکبار مصرا در موارد مورد نیاز بیی از  -

 جفت.

 جلوگیری از ورود غیرضروری افراد خارج از مجموعه. -

ضدعفونی نمودن سایت نیروگاه، اتاق ها و محل فعالیت کارکنان در  -

 ادوار متوالی.

کنترل روزانه سالمت همکاران در بدو ورود به مجموعه نیروگاه بطور  -

 روزانه.

غذای )تهیه و پات ترل سالمت کارکنان مجموعه کانتینکن -

 در مرکز بهداشت نیروگاه. ( همکاران

هماهنگی و کنترل همکاران مشکوک به درگیر بودن با بیماری حدود  -

نفر و شناسایی و قرنطینه نمودن همکاران مبتال به ویروس کرونا  200

و منفک نمودن آنان از مجموعه و قرنطینه شدن تا بازگشت سالمت 

 نفر. 60 آنان و ادامه همکاری با مجموعه، بیی از

 ضدعفونی نمودن سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان بطور روزانه. -

همکاری و همراهی با ستادهای مقابله با کرونا در سطح شهرستان و  -

استان محل استقرار نیروگاه ـ فردیس و البرز ـ و ستاد مقابله با کرونا 

در مجموعه وزارت نیرو ) صنعت برق( با پایی مجموعه و ارائه آمار 

 واری به مبادی مذکور.اد

پایی و کنترل سالمت پیمانکاران فعالیت های ماتلف مجموعه و ...،  -

در بدو ورود و همراهی با مجموعه و همننین در طول مدت 

 حضورشان با هدا حصول اطمینان از سالمت بودن مجموعه.

 و ...

 

 

 هزار كيلو وات انرژي 460ميليون و  488ميليارد و  6توليد 

 به گزارش واحد آمار و راندمان شرکت، این مجموعه قادر شد با تولید 
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 پيك قائم

هزار کیلو وات انرژی برق، با شبکه برق کشور  460میلیون و  488میلیارد و  6

 همراهی نماید.

ـــمن بیان میزان  روابط عمومی نیروگاه در بای دیگری از این گزارش ض

پایان ید مجموعه تا  ـــال جاری، افزود: تعمیرات دوره ای در  تول ماه بهمن س

های  حد های   3و 2وا حد کل ترکیبی و وا ـــی اار س یات  1،2،3ب اار ، عمل ب

 CIگازی و تعمیرات  4و  2، 1به همراه تعویض نازل واحدهای  CIتعمیرات 

 گازی، به انجام رسید. 3واحد 

اضافه می گردد  
 RI   تعمیرات  عملیات 

  ،پایان یافته  گازی 5واحد 
واحد با شبکه پارالل و 
همننین تعمیرات اساسی 

 باار و تعمیرات  3واحد 

RI  گازی براساس  4واحد
پیی بینی انجام شده، 
جهت آمادگی واحدهای تولید برای همراهی با شبکه برق کشور در پیک 

 ، در حال اجراست.1400تابستان 

 

سال  سفند  مرحله  2، فعالیت درختکاری در مجموعه منتظر قائم در 1399ا

سفندماه  و ) و در ایام درختکاری، به  (این ماه 23 روز آغازین روز نیمه دوم ا

و همننین مدیر عامل، معاونین به همراه جمعی از همکاران  کهاجرا درآمد 

 د. اقدام به غرس نهال نمودن ،اعضا شورای اسالمی شهر فردیس

ـــت که در این به گزارش روابط عمومی ـــال هاس ـــنت درختکاری س ، س

ســال  3آید و نهال های زیتون کاشــته شــده مجموعه نیروگاهی به اجرا درمی

 پیشتر در مجموعه، به ثمر نشسته و بار داده است.

هر ساله در نیروگاه منتظرقائم با حضور جمعی از همکاران و که این سنت  

ند ، آیدبه اجرا در میمدیران ارشـــد مجموعه  ـــف های روزدر  1399در اس

اسفند نیز با حضور و  23شانزدهم توسط همکاران و مدیران ارشد مجموعه و 

 اجرا گردید.شرکت همراهی اعضای شورای شهر فردیس و مدیرعامل 

 

 

 

 

   The beautiful spring came and when nature resumes 

her loveliness the human soul is apt to revive also. 

   Spring: a lovely reminder of how beautiful change 

can truly be. 

                           Compiler: A. S 

 

Mgpg.ir  آدرس تارنمای شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم
است که بیننده را با مجموعه نیروگاهی منتظرقائم آشنا می نماید، مجدد 

 بارگذاری و فعال شد.

تارنما شما قادر خواهید بود از اطالعات عمومی نیروگاه، این در 
مدیران مجموعه از ابتدای تاسیس تا کنون، بای های ماتلف مجموعه 

 و آخرین خبرها و ... آگاه شوید. 
 

 

 محمد عليشاهی آقايهمکار گرانقدر، 

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

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

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN!  

 

 تارنما )وبسایت( مجموعه نيروگاهی منتظرقائم راه اندازي شد!

 در نيروگاه! يدرختکار


