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 و ...  سفر در زمان
 

 سخن تحریریه 

خرداد در آغاز روز بهره وری را بهانه می نماید تا یادمان باشد که 

 نیک عمل، بهره ور و بهینه گام نهادن در راه است. 

آزادی خرمشهر در دوران جنگ تحمیلی، هدیه ای که حق تعالی در 

 آب و خاک به مردم میهن عطا نمود.پاسخ به تالش فرزندان دلیر این 

نیمه خرداد نهری توأمان غم و شادی است؛ یادکرد حرکت عظیم 

که میوه اش انقالب اسالمی بود و جمهوری اسالمی؛  1342سال 

بیاندیشیم که امانتدار نیک مجاهدان این راه سخت بوده ایم؟ و یاد کنیم 

 از جلودار این حرکت عظیم، اما خمینی )ره(!

به یادمان می آورد که قدردان عطیه نیک « جهانی محیط زیستروز »

 و بی مثال الهی ـ محیط زیست ـ باشیم.

ر ـخرداد را سوز شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع(، رنگ دگ

 می دهد؛ فرصت غنیمت دانیم و از دانش آن حضرت بهره گیریم!

والدت حضرت معصومه )س( نور سروری است که برکت خاک 

  است!کشورمان 

 1400 اردیبهشتـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین  ی از پیشنسبت به برنامه در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
. در ساالنه را نشان می دهد از تولید %8.74تولید به میزان  ،واحد برنامه ریزی ۀشد

تولید انجام  %15.2 ،زمان طی شده %16.99این ماه مجموع از ابتدای سال  تا پایان 
 شده است.

 مار و بازار برقآ

در اين شماره مي خوانيد:

 تقدیر از کارگران نمونه   ـ

 روز جهانی محیط زیست ـ

 مسابقه هنری خانواده کارکنان ـ ویژه روز جهانی محیط زیست ـ

 تقدیر مدیرعامل از روابط عمومی ـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

 
 با استفاده از انرژي پاکترین نيروگاه برق بزرگ

؛ عربستان «توسعه دریاي سرخ»شركت   :نيروگاه احداثو محل شركت نام 

 سعودي

 یک گيگاوات انرژي بر ساعت :قدرت

گردشگری لوکس سبز در عربستان یک مجتمع بزرگ در     
 ، این نیروگاه احداث می گردد.سعودی

 

 

 

 

 

 

 

  /battery-largest-worlds/2020/11/20/191074https://www.kojaro.comمنبع:
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 تقدیر از كارگران نمونه

 

 روز جهانی محيط زیست

 

 

 

در روزهای آغازین دهه دوم ماه اردیبهشت، همزمان با روزجهانی کارگر 

قشر جامعه، نیروگاه منتظرقائم که از خدمات این قشر و گرامیداشت مقام این 

مند است، با اهدا در ارائه خدمات زیربنایی و تولید کاالی استراتژیک برق بهره

، 1399لوح تقدیر و هدیه از کارگران نمونه سال کاری مجموعه یعنی منتخبان 

 تجلیل به عمل آورد.

تخصصی و  بنا بر گزارش روابط عمومی شاخص هایی همچون دانش

مهارت شغلی، خالقیت و نوآوری، تعهد و وجدان کاری، اخالق حرفه ای، 

انضباط کاری ـ اداری و ... از پارامترهای این انتخاب بوده است که از سوی 

مدیران و رؤسای بخش های مختلف مجموعه نیروگاهی منتظرقائم نفراتی به 

 عنوان کارگران نمونه سال برگزیده شدند.

، سرکار 1400می افزاید کارگران منتخب روزکارگر در سال این گزارش 

خانم هنگامه رضوی فشکوری و آقایان مهدی قربانی، حمیدرضا محبی راد، 

ایرج بهینه گلرودباری، سید ناصر ساداتی، بهمن ناصری، صادق احمدی، جعفر 

سخائی، مصطفی افروزی، محسن کوشان، جالل الدین  سهیلی، اکبر سفریان، 

دریان، میثم گنجی، هوشنگ قنبرپور، میرعسگر سیدموسوی، محسن عقیل نا

کمالی راد، مهدی اسکندری، محمد سریزدی و بهزاد وحدتی، بودند که از 

 آنان تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

 

 

 !نسان از مهم ترین عوامل تخریب محيط زیست شناخته می شودا

خویش)موجودات زنده( را جان می بخشد و در مام طبیعت همه فرزندان 

مان دامن خویش می پروراند؛ اما صدافسوس که قدر نمی شناسیم و با کژخلقی

به او آسیب می رسانیم و نمی اندیشیم که او برای ما هرچه دارد هدیه می نماید 

و ما نه سپاسگزاریم و نه این مام پرمهر را به حال خود رهایش می کنیم و هر 

 توان داریم به او آسیب می رسانیم! چه در

خرداد ـ  15برابر با وئن پنجم ژ

روزی  ـ روز جهانی محیط زیست

به منظور است که سازمان ملل 

 پیمانی با رویکردهمسویی و هم

محیط زیست و از نگهداری 

همگان به ویژه صاحبان  ترغیب

 قدرت اثرگذار، سیاست و دانش

به گرفتن راهبر و راهگشا، 

، جانوریهای زیستیتصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه

 آن را برگزید.

نمودن و آلوده  دادندرختان بسیاری با قساوت، هدر  ۀقلع و قمع هر روز

بسیاری از گونه های زیستی و صدها ، در معرض انقراض قرار دادن آب ها

م طبیعت، این بخشنده و ، یعنی آزردن ماگونه به علت از دست دادن زیستگاه

. متأسفانه، آدمی بر خالف دیگر موجودات، همواره تأثیر عمیقی در پرمهر

جهت نابودی و تهدید محیط زیست از خود بر جای گذاشته است، چنان که 

 .اکنون، از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست شناخته می شود

در آن سال  که رددگمیباز 1972سال  آغاز این حرکت برای نخستین بار به

انسان و محیط »برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع 

 ،همزمان با برپایی این کنفرانسنمود و در شهر استکهلم سوئد برگزار  «زیست

 ای را تصویب کرد که منجر به تشکیلمجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه

UNEP برنامه محیط زیست سازمان ملل ( شد (،UNEP    در سراسر جهان

نماید. مراسم این روز  به اشکال ای را به مناسبت این روز برگزار میمراسم ویژه
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 های دوچرخه سواری،همایش های خیابانی،راهپیمایی، از قبیل مختلف

های فعالیت نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری،

 ..، به اجرا در می آید.. مربوط به بازیافت، پاکسازی و

 بهمراسم جلب توجه عمومی به مسائلی است که  این قبیلهدف برگزاری 

. هر سال نیز یکی از مسایلی که محیط زیست آسیب می رساندمحیط زیست 

به عنوان موضوع این روز انتخاب به شدت در معرض تهدید قرار داده است، را 

 .می شود

محیط زیست ـ که در مجموعه  خانم مهندس رضوی ـ کارشناس ارشد

نیروگاهی منتظر قائم، اقدامات این بخش را بر عهده دارد در گفتگو با روابط 

عمومی بیان نمود: هر مجموعه نیروگاهی ـ خاصه حرارتی ـ با توجه به ماهیت 

وجودی یکی از صنایع نامهربان با محیط زیست است. اما فلسفه خدمت رسانی 

ین موضوع را جلوه دیگری می دهد و این اندیشه که به انسان دلیلی است که ا

یک نیاز اساسی در زندگی عصر حاضر انرژی برق است تا حدودی قابل توجه 

و مجابگر این مهم است. به همین رو نیروگاه منتظر قائم با فرض بی تردید به 

رسالت هویتی خود یعنی تولید برق می پردازد و ...؛ اما با توجه به ماهیت 

یعنی ضرورت تامین انرژی برق در زندگی امروزی، به این رسالت  خدمتی

 خود نیز توجه دارد که:

 «هم به قدر تشنگی باید چشید آب دریا را اگر نتوان کشید»

الزم است اضافه گردد مجموعه به مسائل زیست محیطی توجه الزم را 

امات فرهنگی داشته و دارد. لذا فعالیت های مرتبط در این زمینه و همچنین ، اقد

هفته محیط ویژه در مناسبت هایی همچون روز هوای پاک، روز زمین و 

، در زمره اقدامات قابل توجه این مجموعه نیروگاهی است که بیانگر زیست

 اندیشیدن به محیط زیست است.

وی در ادامه به موارد ذیل در بخش مراقبت از محیط زیست ـ این عطیه بی 

 بدیل الهی ـ اشاره نمود:

درصد  20احداث و مراقبت از فضای سبز که قریب به  -

 مساحت مجموعه را به خود اختصاص داده است.

 فیه خانه فاضالب صنعتی ورداری از تصـهره بـاسیس و بـت -

 بهداشتی در مجموعه. 

( گازهای خروجی از اگزوز واحدها Onlineپایش مستمر ) -

و پساب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه با هدف 

ز رعایت حد مجاز تعریف شده که در محل اداره اطمینان ا

 کل محیط زیست استان البرز نیز قابل رؤیت است.

 Cleanاستفاده مجدد از آب قابل استفاده در تولید برق ) -

Drain.در واحدهای تولیدبرق ) 

تغییر سوخت از سوخت سنگین )مازوت( به گاز طبیعی  -

ت در واحدهای بخار مجموعه که در آغاز طراحی مازو

 سوز بود.

انجام فعالیت های فرهنگی ـ ورزشی ممکن در راستای  -

 توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی.

پیاده سازی سیستم مراقبت از استانداردهای زیست  -

 ( در مجموعه.ISO14001محیطی) 

استفاده از آب استحصالی در تصفیه خانه مجموعه در  -

 کشاورزی و آبیاری فضای سبز.

خاک در مجموعه سایت نیروگاه به پایش هوا، پساب و  -

صورت ادواری توسط آزمایشگاه معتمد سازمان محیط 

زیست با هدف دستیابی به اطمینان از عدم آالیش 

 خاک و آب در منطقه.

طول در نشست  HSE ( 12جلسات کمیته  در  تمشارک -

محیطی و پیگیری  و بررسی مسائل زیست (99سال 

 .اجرای مصوبات مربوط به این بخش

بازدید های دوره ای از واحد و گزارش مغایرت ها به  -

 مقام مسئول در نیروگاه.

کارشناس محیط زیست نیروگاه در بخش دیگری از سخنان خود به 

 تنها یک مورد اخطاریه  1399عملکرد مناسب مجموعه که سبب شد در سال 
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 صندوق نيکوكاري كاركنان نيروگاه

 

 پيك قائم
 تقدیر مدیرعامل شركت از روابط عمومی

 

ب یست محیطی صادر گردد، اشاره و بیان داشت: با ارائه پاسخ مناسز

ر دات فنی ـ تخصصی( و ارائه دالیل و مستندات، شاهد بودیم که )توضیح

 سال گذشته، نام نیروگاه در فهرست صنایع آالینده ذکر نگردید.

 

که به همت گروهی از همکاران مجموعه بنا این صندوق 

نماید، نهاده شده تا در امور خیر )کمک به نیازمندان( فعالیت 

وری و آجمع  در پایان ماه میهمانی خداوند )ماه رمضان( با

اقدامات ذیل را با تشریک  ،رساندن مبالغ فطریه به مستمندان

 مساعی همراهان به انجام رساند:

 ریال. 8.450.000 ،کفارهاعطائی به عنوان مبالغ  -

، بالغ بر زکات فطر ساداتآوری جمع  -

 ریال.1.550.000

 46.650.000عام، بالغ بر  فطرزکات آوری جمع  -

 ریال.

جهت وجوهات زکات اهدائی یک کیسه برنج و  -

 .فطریه
 

 

 

 

 

 

 گوشه اي از اقدامات صندوق خيریه همکارانتصویر:  

 
 «عمومی طـروز رواب»بت ـه مناسـاه اردیبهشت، بـمین روز مـدر بیست و هفت

روابط عمومی تقدیر  ازمهندس دانک با اهداء لوح مدیرعامل شرکت، 
 نمود.
  ،با اشاره به ماهیت عصر حاضر یعنی عصر اطالعات یشانا

بر ضرورت فعالیت تخصصی و پیگیرانه ارتباطات و اهمیت اطالع رسانی 
در عرصه روابط عمومی اشاره و روز روابط عمومی را به فعاالن عرصه 

تبریک  ،عمومی مجموعه نیروگاهی منتظرقائمروابط عمومی و روابط 
 گفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Believe in your dreams, they were given to 

you for a reason. 

You only live once; If you don’t like it change 

it. 

                           Compiler: A. S 

 

  

  رسول رزاقی ،روح اله دهقانی، مسعود صادقيان آقایانگرانقدر،  انهمکار

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

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

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN!  
 


