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 سخن تحریریه 

مهر در آغاز به یاد می آورد دفاع مقدس در جنگ تحمیلی را و مهر 
به مام میهن! شیرین می سازد خاطر را با شکسته شدن حصر آبادان ـ 

 شهر استقامت ـ در هفته نخست این ماه!

در ماه مهر، یاد کنیم از مهر حافظان سالمت، خاصه همکاران واحد 
HSE به بهانه روز ایمنی و آتش نشانی و آرزوی سالمتی و توفیق         

 می کنیم برای این همراهان همیشه بیدار!

سالروز والدت حضرت نبی اکرم )ص( دیگر رخداد شیرین مهر 
 است که شور آفرین است و دلنشین! 

خاتم النبیین از مکه به مدینه که خود درسی استراتژیک از  هجرت 
 مدیریت بنا بر شرایط است را در مهر، یاد می کنیم.

شهادت امامان معصوم، حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام 
 گوییم به مهر!حسن عسکری ) علیهم السالم( را تسلیت می

محمد  دیگر رخداد این ماه، مزین شدن به سالروز والدت حضرت
 مصطفی)ص( است که به همه جهانیان تبریک می گوییم.

بزرگداشت سخنوران و ادیبان این دیار حضرت موالنا و حافظ 
شیرین سخن، دگر رخداد زیبا در مهر است، باشد که مهر پر نور مهر به 

 دلها فروزنده باشد!

 1400 شهریورـ  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  12/10  واحد برنامه ریزی، تولید به میزان

تولید انجام %  81/54زمان طی شده، %   96/50 ،مجموع از ابتدای سال  تا پایان این ماه
 شده است.

برقمار و بازار آ  

در اين شماره مي خوانيد:

 همایش نیم قرن تالش  ـ

 بخار 4و  3واحد  (Fire Pumpتعمیرات اساسی پمپ آتشنشانی) .ـ 

 «مسابقات هنرهای تجسمی خانوادۀ کارکنان»نفرات برتر   ـ

 پنجاه و یکمین سال ...ـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

 
بخار مجموعه نيروگاهی  1واحد  1350در بيست و نهمين روز از شهریور سال 

 منتظرقائم توليد برق را آغاز كرد.

سال تالش بی وقفه کارکنان  50به همین مناسبت همایش گرامیداشت  
برگزار  1400شهریور  29ن و همراهان این مجموعه نیروگاهی در ، مدیرا
 گردید.

در این همایش 
که با رعایت پروتکل 
های بهداشتی مقابله با 
ویروس کرونا و در 
فضای باز سایت 
نیروگاه و با حضور 
حداقل نفرات برگزار 

گردید، از شهدای نیروگاه در دوران جنگ تحمیلی، درگذشتگان مجموعه، 
تگان و همراهانی که از مجموعه جدا شدند تا در جایگاهی دیگر در بازنشس

 خدمت صنعت تولیدبرق باشند، یاد شد.

در این نشست، مهندس شافعی رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه برق 
و انرژی سپهر ـ مالک نیروگاه ـ در سخنانی پس از تقدیر از تالش همکاران 

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
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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ره ضرورت توجه به بهینه سازی مجموعه نیروگاهی منتظرقائم، به سخن دربا
نیروگاههای حرارتی با هدف به حداقل رساندن منابع مورد مصرف این 
نیروگاهها با منظر حفظ منابع طبیعی و معدنی برای همگان، خاصه نسل های 
بعد، حفظ محیط زیست، رعایت اصول اقتصادی یعنی بهر بردن هر چه بیشتر 
از منابع مصرفی در حداقل میزان، 

استفاده از انرژی های نو و  هه بتوج
تجدیدپذیر در تولیدبرق، این کاال 

خدمت زیربنایی و همچنین  و
های شرکت ها و برنامهطرح

مالک نیروگاه در باره موارد فوق 
 و ...، سخن گفت.

پیش از سخنان مهندس شافعی، مدیرعامل مجموعه نیروگاهی 
از خوشامدگویی به منتظرقائم ـ مهندس محسن دانک ـ در سخنانی پس 

میهمانان همایش، پیشکسوتان و 
سال تالش  50مدیران مجموعه، به 

مجموعه اشاره نمود و پیرامون 
های عملکرد مجموعه در بخش

مختلف تولید انرژی، صیانت از 
محیط زیست، همراهی و 

 همکاری مجموعه با سایر نیروگاههای برق کشور و ...، سخن گفت.

اضافه می گردد 
ا سخنانی از بیان همایش ب

خاطرات و تجارب 
پیشکسوتان مجموعه یعنی 
مدیران عامل و معاونین 
 سابق شرکت ادامه یافت.
در این بخش مهندس 

های گذشته، از محمدرضا حاجی حسنی از مدیران عامل مجموعه در سال
ثروت بی بدیل مجموعه یعنی نیروی انسانی، سخن گفت و به ذکر مواردی 

رات زمان خدمت در مجموعه  نیروگاهی منتظرقائم، از تجربه ها و خاط
-سخن گفت. در همین بخش مهندس سید محمدرضا شریفی معاون بهره

 برداری مجموعه نیروگاه در سالهای گذشته، از غنی بودن مجموعه به لحاظ 

 

 

 1349سال    1400سال                 

دلسوزی با ثروت دانش و تجربه و این مهم که گذشتگان با تعهد و 
مجموعه همراه بودند، سخن گفت وی همچنین به اقدامات مجموعه در 

تاد، اشاره نمود فزمینه گاز سوز نمودن واحدهای مازوت سوز بخار در دهه ه
و بیان داشت مجموعه همواره سعی در عمل به مسئولیت های اجتماعی 

 داشته است.

همایش و دیگر از این همایش، از پیشکسوتان حاضر در  یدر بخش
 همچنین همکاران فعال و نمونه بخش های مختلف نیروگاه تقدیر بعمل آمد.

 

 

 

اضافه می گردد میهمانان در پایان همایش از نیروگاه بازدید بعمل 
 آوردند.

 

 

تعمیرات اساسی 
های اطفاء حریق پمپ

بخار  4و  3واحدهای 
نیروگاه، پس از بررسی و 
عیب یابی به انجام رسید 
که در ادامه نگاهی 

 مجموعه عملیات:خواهیم داشت به عناوین اقدامات صورت گرفته در این 

خارج نمودن پمپ  -
ازچاهک و انتقال به 
کارگاه مکانیک تصفیه 
آب، دمونتاژ نمودن آن، 
بازدید و بررسی از 

قطعات و پولیشکاری و نظافت قطعات سالم، نظافت 
شیمیایی و نظافت فیزیکی، اندازه گیری پروانه و رینگهای 

ری قانهای برنجی، تراشکااسایشی، اندازه گیری شفت و یات
، TOP SHAFTو سایز نمودن پروانه ها، رینگهای سایشی، 

PUMP SHAFT یاتاقانهای برنجی، بازسازی قطعات ،
 مستعمل، نوسازی قطعات فرسوده.
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 « مسابقات هنرهاي تجسمی»نفرات برتر 

 خانواده كاركنان

 

دمونتاژ نمودن گیربکس پمپ، بازدید و بررسی قطعات،  -
بازسازی قطعات مستعمل، تعویض قطعات فرسوده، مونتاژ 

 .مجموعه گیربکس

در پایان نیز پس از انجام 
 تست های مربوطه، تجهیز در 

وارد نصب و محل بهره برداری 
 . مدار شد

اضافه می گردد عملیات 
 3واحد  CWPای تعمیرات دوره

به منظور بهبود در ارتعاشات  بخار
کارگاه از سوی همکاران نیز 
به انجام  آب  هیتصف کیمکان

 رسید.

 وریهفتم شهرمذکور پمپ 
در دست خارج و از مدار ماه 

پایان و با  تعمیرات قرار گرفت
آماده بهره برداری  CWPعملیات الزم در تعمیرات این تجهیز،  نیافت

 گردید.

      

 

پانزدهمين دوره از مسابقات هنرهاي تجسمی ویژه خانواده همكاران در 

 ، برگزار گردید.1400سال  تابستان 

شامل نقاشی با آثار این دوره 
های مختلف )مدادرنگی، تکنیک

(، سیاه قلم، ...رنگ و روغن، 
خوشنویسی، داستان خیلی کوتاه، 
موسیقی، عروسک سازی، سفال، 

  عکاسی، معرق و منبّت و... بود.

در این دوره از مسابقات نیز همچون سال گذشته، با توجه به شیوع 

 ، به آثار هنری با موضوع  ویروس کرونا، پس ازCovid19بیماری 

 رفت وـلق گـژه تعـات، امتیاز ویـار  این دوره از مسابقـبررسی کلیه آث

 نفرات برتر به شرح ذیل تعیین گردید:

 سال:  7گروه سنی زیر 

ــتی قزل  - ــتی هیما راس احمد، فرزند همکار حمید راس
 .قزل احمد؛ رتبه اول

 .پرهام ابشی، فرزند همکار میثم ابشی؛ رتبه دوم -

به  - نادریان؛ رت نادریان، فرزند همکار عقیل  مرســـانا 
 .سوم

 سال: 12گروه سنی زیر 

  .سالله سلطانی، فرزند همکار داود سلطانی؛ رتبه اول -
 .رتبه دومطاها غالمی، فرزند همکار حسین غالمی؛  -
مدزاده؛  - مد مح کار اح ند هم مدزاده، فرز نه مح نا ح

 .رتیه سوم

 سال: 18گروه سنی زیر 

 .پرنیان ابشی، فرزند همکار میثم ابشی؛ رتبه اول -
 .نوید مرادی، برادر همکار حامد مرادی؛ رتبه دوم -
 .مژگان اینانلو، فرزند همکار علی اینانلو؛ رتبه سوم -

 سال و باالتر: 18گروه سنی 

شهرام ابراهیم پور؛  ساحل - سر همکار  ملک زاده، هم
 .رتبه اول

 فاطمه ملکی، فرزند همکار کیهان ملکی؛ رتبه دوم -
به  - مد کریمی؛ رت کار مح ند هم یونس کریمی، فرز

 .سوم
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 پيك قائم

 پنجاه و یكمين سال...!

 

 

 

نیروگاه نیم قرن را سپری 
نمود. با فراز و نشیب، تلخ و 
شیرین، موفقیت و گاهی هم 

 ناکامی!

این همه حکایت از ایستادگی 
دارد برای خدمت رسانی به 

کن شد با همت تالش آنان که در بین ما نیستند و به مکشور. این همه م
 سرای دیگر سفر نمودند!

این همه یادآور همراهی مجموعه را با مردم در انقالب، این همه یادآور 
 از کشور که جان خویش هدیه دادند! است همپایی عزیزانمان در دفاع

این همه با یاد می آورد شهید محمد منتظرقائم و شهیدانی همچون جعفر 
سردهقان، حسین غالمی، علی اکبر کوهستانی، علیرضا حسینی، علیرضا 

 دهقانپور، احمد تقوی ـ  شهیدان این مجموعه پرافتخار!

روگاههای آورد تالش ها در راه اندازی نیاین همه به یاد می
دهه اخیر، نیروگاههایی همچون سیکل ترکیبی های  3جدیدالتاسیس در 

شریعتی در شرق کشور و نکا در شمال میهن، نیروگاه خوی در غرب وطن، 
 کازرون در دیار پارس، یزد در قلب خاک پهناور ایران زمین و ...!

 بر شما جمع همراهان مجموعه نیروگاهی منتظرقائم فرخنده باد و باشد
 که پرچم افتخاراتتان مدام در اهتزاز!

مجموعه نیروگاهی منتظرقائم ـ نیروگاهی که در زمان تاسیس و سال ها 
 3پس از انقالب اسالمی بزرگترین نیروگاه خاورمیانه بود و همینک بالغ بر 

  درصد برق کشور را تامین می کند.

 بالجویان دشت کربالیی! کجایید ای شهیدان خدائی؟!

 

 

 

 شهید احمد تقوی               شهید محمد منتظرقائم     شهید حسین غالمی         

 

 

 شهید علیرضا دهقانپور               ستانیهشهید علی اکبر کو           شهید جعفر سردهقان         شهید علیرضا حسینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400سال    1349سال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

   

  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 

 

 

شعبان جعفري، محمدصادق ليلی و سيد علی آقایان گرانقدر،  انهمكار 
 معصومی

 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! 

 
 


