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 سخن تحریریه 

با مناسبت گرامیداشت ، از راه رسیدماه پایانی فصل تموز 

دانشمندانی از این مرز و بوم همچون بوعلی سینا و زکریای 

رازی و به بهانه یاد کرد این فرهیختگان گرامی می داریم 

همیدون یاد می کنیم را  و « روز دارو سازی»و « روز پزشک»

از رشادت های بی بدیل پیشتازان عرصه سالمت در این 

 روزهای سخت حضور میهمان ناخوانده ) بیماری کرونا(!

شهریور بخاطر می آورد شهادت دولتمردان جاوید یاد، 

 شهیدان رجائی و باهنر را و هفته دولت!

شهریور به دل دارد خاطرۀ قیام خونین هفدهم شهریور را  

 یادمان باشد رشادت های فرزندان این آب و خاک!تا 

تموز در پسین روز به یاد می آورد شعله ور شدن جنگ 

 !شادت دلیر فرزندان این مرز و بومتحمیلی و ر

 1400 مردادـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین شدۀ  از پیش ۀنسبت به برنام در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
% از تولید ساالنه را نشان می دهد. در مجموع  1/10واحد برنامه ریزی، تولید به میزان 

 تولید انجام شده است.%  7/44زمان طی شده، %  4/42 ،از ابتدای سال  تا پایان این ماه

مار و بازار برقآ  

شماره مي خوانيد: در اين

 نیم قرن تالش بی وقفه  ـ

 (و ... )توانمندی های اجرایی و خدماتی؛ مسئولیت های اجنماعی

 ـ اصحاب رسانه در نیروگاه 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

 

 1350توليد برق از بيست و نهم شهریور  

عملیات اجرایی احداث نیروگاه بخار منتظرقائم )شهریار( پس از 
 شرکت بین وزارت نیرو و 1346درسال  احداث نیروگاه قراردادانعقاد 

سال، از سال  2آغاز و پس از انجام مطالعات در مدت ک جنرال الكتری
عملیات اجرایی احداث واحدها آغاز گردید و نخستین واحد  1348

آغاز  1350بخار این مجموعه، تولید برق را از بیست و نهم شهریور 
 نمود.

 

 

 

               1399                                 1349 
 

 

 

https://www.mehrnews.com/news/2377169/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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توانمندي هاي اجرائي و خدماتي:

آنچه قابل توجه و چشمگیر است دانش و توان عملی ـ فنی 

مجموعه در خدمت رسانی به شبكه برق کشور است که می توان 

همكاری و آغاز فعالیت برخی از مدیران ارشد صنعت برق به 

کشور، از گذشته تا به امروز در این مجموعه نیروگاهی اشاره 

 نمود.

قابل ذکر است که در همین زمینه این مجموعه، خدمات فنی 

مهمی در اختیار مجموعه صنعت تولیدبرق و سایر متقاضیان فنی ـ 

 ردی اشاره می شود: تخصصی قرار داده است که به برخی موا

کن صنایع فوالد اهواز که عملیات ساخت کامل  برج خنک -

 . در زمان جنگ آسیب دید

تامین شبكه النه زنبوری برج خنک کن نیروگاه شهید بهشتی  -

 .لوشان

 و ... بازسازی برج خنک کن نیروگاه طرشت -

عملیات اشباع چوب، جهت استفاده در برج خنک کن  -

 متقاضیان. رنیروگاه و ارائه به سای

 نیروگاهی. تخصصی –ترجمه متون فنی  -

 گازی واحدهای( Commissioningراه اندازی )عملیات  -

شریعتی خراسان، از قبیل  یینیروگاه هاو سیكل ترکیبی 

سیكل ترکیبی نكا،  سیكل ترکیبی گیالن ، نیروگاه شهید 

رجائی، سیكل ترکیبی یزد، نیروگاه کازرون، نیروگاه 

 ...آبادان، نیروگاه نیشابور و

مشاوره و قبول عملیات فنی مرتبط با واحدهای بخار،گازی  -

 و سیكل   ترکیبی.

قبول سفارش انواع چوب جهت اشباع به وسیله مجهزترین  -

 دستگاه اشباع کننده به روش استانداردبین المللی.

تولید آب مقطر و آب اسید جهت واحدهای صنعتی و سایر  -

 مصرف کنندگان.

تصفیه آبهای صنعتی و کنترل ارائه هرگونه مشاوره در مورد  -

 شیمیایی.

شستشوی شیمیائی تجهیزات تولید کننده بخار ، مبدلهای  -

 حرارتی ، تجهیزات خنک کن و غیره.

مسئوليت هاي اجتماعي:

مجموعه نیروگاه منتظرقائم در بخش مسئولیت اجتماعی نیز 

اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده و می رساند که به برخی 

 ای داریم.از موارد آن اشاره

 22احداث و نگهداری مستمر فضای سبز مجموعه بیش از  -

هكتار شامل درخت، چمن و گل با هدف کمک به حفظ 

سالمت محیط زیست و صیانت از این نعمت الهی که حدود 

 درصد فضای مجموعه را تشكیل می دهد. 22

احداث تصفیه خانه فاضالب صنعتی و بهداشتی با امكان  -

انه فاضالب صنعتی و آب استفاده از پسماند خشک تصفیه خ

حاصله جهت آبیاری فضای سبز مجموعه، به انگیزه 

 جلوگیری از آلودگی منابع آبی و خاک منطقه.

 دهایـی از دودکش )اگزوز( واحـروجـازهای خـکنترل گ -

 تولید برق و خروجی نهایی پساب تصفیه خانه های بهداشتی
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استانداردهای و صنعتی مجموعه، جهت اطمینان از تطابق با 

تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست که به شكل 

 ( در محل اداره کل محیط زیست استان البرز Onlineبرخط)

 قابل رویت است تا از آلودگی هوا، آب و خاک در منطقه 

 جلوگیری به عمل آید.

 ( از مجموعه.PCBانتقال روغن های آسكارل )حاوی  -

کش ها، پساب پایش ادواری گازهای خروجی از دود -

خروجی و همچنین خاک مجموعه به صورت دوره ای و 

سرزده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت 

اطمینان از عملكرد صحیح مجموعه در بحث حفظ محیط 

 زیست.

( Clean Drainاستفاده مجدد از آب خروجی قابل استفاده ) -

 در واحدهای سیكل ترکیبی مجموعه.

اجتماعی و فرهنگی با موضوع محیط  و برخی فعالیت های -

زیست در سطح مدارس و ...، در شهرستان فردیس؛ همچون 

اهداء کتاب با موضوع محیط زیست در فرصت هایی 

همچون روز زمین پاک، معرفی صنعت تولید برق در سطح 

مدارس متقاضی ـ ویژه دانش آموزان ـ  از سوی روابط 

 عمومی مجموعه.

 يروگاهي:ساخت قطعات و تجهيزات ن

چنین ها قطعه ویژه واحد بخار نیروگاه و همساخت  بالغ بر ده

ا ب ها قطعه جهت استفاده در واحدهای گازی و سیكل ترکیبی، ده

اد همراهی فعاالن  و تولید کنندگان توانمند داخلی، دیگر رخد

 قابل توجه در این مجموعه نیروگاهی است.

 

 سیرکوالسیون ری والو

 

 

 

 

 

 

 
  ویل گاید

 کنورتور تورک

تجهیزات و قطعات بسیاری که طی سال های اخیر به دالیل 

مختلف اقتصادی، سیاسی و در پاره ای موارد فنی، امكان تهیه آن 

مستمر و پیگیری چشمگیر از خارج کشور وجود ندارد، با تالش 

همكاران مجموعه با استفاده از روش مهندسی معكوس و طراحی 

و تهیه نقشۀ ساخت و نظارت در مراحل مختلف انجام پروژه، در 

 داخل کشور تامین گردید.

از عملكرد مجموعه در تامین قطعات ساخت داخل )استفاده از 

معدود اشاره دانش عملی و توان فنی فعاالن صنعتی(، به مواردی 

 داریم:

 ساخت روتور ژنراتور واحد بخار. -

 ترانس اصلی واحد بخار. -

 های موجود در نیروگاه.شفت کلیه پمپ -

 تن ویژه سالن توربین واحد بخار. 10جرثقیل سقفی  -

 های موجود. CWPپروانه -

ساخت کامل  برج خنک کن واحد بخار به همراه تجهیزات  -

 و لوازم مربوطه.
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 پيك قائم

 نيروگاه اصحاب رسانه در

 

 

 برق یک نياز زیربنایي است.

مهندس محسن دانک، 
مدیرعامل شرکت در گفتگو با 

سال  50اهالی رسانه به مناسبت 
فعالیت واحدهای بخار مجموعه 
نیروگاهی منتظرقائم، با اشاره به 
ضرورت تامین مستمر و پایدار 

ئم و همه نیروگاههای این نیاز زیربنایی یعنی انرژی برق، ادامه داد: نیروگاه منتظرقا
کشور علیرغم مشكالت موجود با تمام توان سعی در ارائه خدمت به کشور و مردم 

  شریف دارند.

در این حضور که روز چهارشنبه سیزدهم 
مرداد ماه و به بهانه نزدیک شدن به روز 

مرداد( و همچنین به مناسبت  17خبرنگار )
روزهای پایانی فعالیت پنجاه ساله واحدهای 
بخار نیروگاه، صورت پذیرفت؛ نیروگاه 

منتظرقائم، میزبان جمعی از اصحاب رسانه متشكل از واحد خبر صدا وسیما، 
  خبرگزاری های ایرنا، ایسنا و ...، روزنامه ها، هفته نامه ها و ... بود.

در این بازدید ابتدا نشست خبری ویژه ای با مدیرعامل مجموعه نیروگاهی 
انک برگزار گردید و در ادامه میهمانان با حضور در بخش های منتظرقائم، مهندس د

مختلف نیروگاه اعم از بخش های تولید و پشتیبانی فنی )تعمیرات و ...( از نزدیک با 
 روند فعالیت مجموعه آشنا شده و با کارکنان مجموعه به گفتگو پرداختند.

و اقدامات و مهندس دانک در سخنان خود برای اهالی رسانه از زمان تاسیس 
افتخارات مجموعه و همچنین خدمت این مجموعه به صنعت تولیدبرق کشور، آغاز 
بكار و همراهی آغازین بسیاری از مدیران ارشد صنعت تولید برق کشور در این 
مجموعه و ...، سخن گفت و از توانمندی کارکنان مجموعه یاد کرد که این مجموعه 

در شرایط فعلی حاکم بر مسائل سیاسی و  با همت نیروی انسانی قادر شده است
در سال های اخیر،   Covid19محدودیت های ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس 

علیرغم گذشت نیم قرن از تولیدبرق در واحدهای بخار نیروگاه، همچنان بهره برداری 
 مطلوبی از این واحدها داشته باشد.

عه اشاره و بیان داشت راه وی در بخش دیگری از سخنانش به توانمندی مجمو
اندازی اولیه بسیاری از نیروگاههای گازی و سیكل ترکیبی پس از احداث با همراهی 

 و همكاری کارشناسان و تكنسین های مجموعه منتظرقائم صورت پذیرفته است.

های مختلف مانع از تامین قطعات و وی ادامه داد در زمانی که محدودیت
ست، همكاران مجموعه نیروگاهی منتظرقائم با اتكا به تجهیزات الزم در مجموعه ا

دانش فنی و استفاده از توان عملی شرکت های توانمند داخلی نسبت به تامین صدها 
 مورد از این قطعات مورد نیاز، اقدام نموده اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم، همچنین از طرح های مجموعه 
جهت حفظ ارزش انسانی در مجموعه سخن گفت و بیان داشت: نیروی انسانی هر 

ورت دارد که این مهم مورد مجموعه با ارزش ترین سرمایه آن سازمان است و ضر
توجه قرار گیرد. خاصه در سازمان و مجموعه هایی همچون نیروگاه که علیرغم 

در هر »محدودیت های مختلف، موانع گوناگون و شرایط نابهنجار و در یک کالم 
و همه گیر شدن  Covid19مانند شرایط حاکم ناشی از شیوع ویروس «  شرایط

ست تولید برق مستمر و پایدار صورت پذیرد. و نیروگاه بیماری کرونا و ...، الزم ا
نصر چرا که امروزه انرژی برق، تبدیل به ع یلی نداشته، ندارد و نخواهد داشت؛تعط

الینفک زندگی انسانها شده است و در واقع به عنوان یک خدمات و نیازهای زیربنایی 
 .به شمار می رودجامعه امروزی ما انسان ها 

در این نشست خبری معاونین شرکت،  دکتر مهد ی رهنما، دکتر اضافه می گردد 
مسعود صادقیان و مهندس مصطفی کریمی نیز حضور داشتند که پاسخگوی رسانه ها 

 در بخش فعالیت های تخصصی خود بودند.

 

 Attitude is a choice. Happiness is a choice. 

Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a 

choice. Respect is a choice. Whatever choice you 

make makes you. Choose wisely. 

✰☆✩✰☆✩✰ 
If you feel like you are losing everything, remember 

that trees lose their leaves every year and still they 

stand tall and wait for a better days to come. 

✰☆✩✰☆✩✰ 
Instead of worrying about what you cannot control, 

shift your energy to what you can create. 

                            Compiler: A. S 

 

 

 ،حميد محبي راد ،فرنود فالح فعال ،واد سعادتجآقایان گرانقدر،  انهمكار 

 و علي سنائي ادژنمحمد كمالي ،ابوالفضل طوسي

 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!  
 


