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 سخن تحریریه 

خلقت، حضرت گین دت نآغاز می کنیم با سالروز وال آبان را
 .و به سرور می نشینیم محمد)ص( 

دگر یادکرد زیبای ماه آبان، سالروز و تبریک می گوییم به شیعیان 
 .بارک امام جعفرصادق)ع(الدت مو

فرخنده رخداد دیگر در آبان، سالروز والدت یازدهمین ستاره 
آسمان امامت، حضرت اما حسن عسگری)ع( است که به شما 

 تهنیت!و  مند تبریک می گوییمخوانندگان ارج

، فرخنده بهانه ای است که یادکنیم از دانش تابخوانیروزکتاب و ک
 و کتاب که چراغ راه است تا رسیدن به حقیقت و کمال!

والدت حضرت معصومه )س(، چراغ سرور دیگر افروخته در آبان 
حضرت رضا)ع( و  ،امام هشتم ـ به همراه برادران واالمقاماست که 

برکت و تبرک این خاک  ـ  شاهچراغ ،)س(حضرت احمدبن موسی
 شده اند!

و  یاد کنیم از سالروز تسخیر النه جاسوسی و روز دانش آموز
 همچنین روز فرهنگ عمومی در این ماه فرخنده!

 
 1400 مهر ماهـ  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  %65/9  واحد برنامه ریزی، تولید به میزان

تولید انجام شده  %47/64زمان طی شده، %   18/59 ،ماهاز ابتدای سال  تا پایان این 
 است.

مار و بازار برقآ  

در اين شماره مي خوانيد:

 !خرین تابستان نیم قرن فعالیتآ  ـ

 !لنشینحظات همراهی دلـ 

 تشنشان ...آوز ر  ـ

 بخار به نیروگاه رسید 4جدید واحد نس تراـ 

 اییز و زمستان در نیروگاهپـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

 
 1400مگاوات برق در فصل پيک مصرف  2.537.750بالغ بر  وليدت

تابستان از طول نیم قرن خرین آ مجموعه نیروگاهی منتظرقائم در حالی

به پایان رساند که ساعت انرژی برق مگاوات  2.537.750فعالیت را با تولید 

درصد افزایش را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  14این میزان تولید، 

 . نشان می دهد

نیروگاه  کارشروع به 

منتظرقائم )شهریار( که 

واحد بخار،  4متشکل از 

واحد  3واحد گازی و  6

بخار سیکل ترکیبی 

در نخستین واحد بخار آغاز  با تولید برق 1350شهریور  29است، از 

 28.607با کارکردی بالغ بر  1400تابستان سال  درنیروگاه منتظرقائم شد.

  را تولید نماید.این میزان انرژی  تا شدساعت، قادر 

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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مجموعه نیروگاهی منتظرقائم در نیمه اول سال جاری که شش ماه پایانی 

مگاوات ساعت  4.607.619 وانستتپنجاهمین سال فعالیت مجموعه است، 

درصد افزایش  24برق تولید نماید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 

 را نشان می دهد.

با  ،تنها نیروگاه حرارتی استان البرزاین نیروگاه به عنوان  اضافه می گردد

 در شهرستان فردیس واقع است. ،درصد برق شبکه کشور 3 تولید

 

در چهاردهمین روز از ماه 

مهر، همکاران بخش 

تعمیرات مکانیک بویلر 

واحدهای بخار نیروگاه با 

همدلی و دلسوزی چشمگیر 

به تعمیر بخش آسیب دیده 

برداری  واحد در حال بهره

پرداختند تا در  عملیات تولید 

 خلل وارد نشود. ،برق

 ـمهندس محمد ناصرخاکی 

در ـ مدیر تعمیرات نیروگاه بخار 

گفتگو با روابط عمومی ادامه 

نشت )لیک( با گزارش  افزود:

والو ارتباط واحدهای فلنچ بخار در 

بخار و همچنین فلنچ والو  2و  1

همکاران سوخت شیمی بخار، 

در  بالفاصله با حضورتعمیرات 

و هماهنگی با همکاران موقعیت 

فلنچ والو  ت تعمیربخش بهره برداری، در حالیکه واحد در مدار بود، عملیا

 د.کوتاهترین زمان ممکن به انجام رساندندر را )تعویض واشر و ...( 

 

 

مدیر عامل شرکت، مهندس دانک به همراه معاونین مجموعه 

نشان ـ هفتم ماه مهر ـ با حضور نیروگاهی منتظرقائم در روز آتش

 ، از تالش همکاران این بخش تقدیر نمود.ذکورمدر واحد 

در این نشست 

مدیرعامل شرکت با 

اشاره به حساسیت شغل 

نشان به عنوان آتش

  نجات دهندگان مردم در 

های دشوار و شدائد، برهه

اهمیت و ارزش فعالیت این واحد که سالمتی مجموعه در نتیجه 

 تالش آنان است، سخن گفت.

در بخش دیگر 

ن مراسم، یا

مهندس بزرگی ـ 

ـ  HSEمدیر امور 

ا بیان در سخنانی ب

نشانی شرایط دشوار و در عین حال روحبخش فعالیت بخش آتش

این بخش از نیروگاه، سخن گفت و از مدیریت به لحاظ توجه به 

 ل آورد.متشکر بع

اضافه می گردد در 

کلیه  به این مراسم

 HSEهمکاران واحد 

 اهداء شد. ،لوح و هدیه



داخلي نشريهپيك قائم ـ   
 

3  

       Oct&  Sep year, th91, 812No  2021                                                                                1400 مهرهم؛ دنوزسال ؛ 812شماره ی
 

 

 بخار به نيروگاه رسيد 4جدید واحد نس ترا

 

 زمستان در نيروگاه منتظرقائمو ایيز پ

 

 

سيب دیدگی ترانس  بر اثر صانحه آبخار به لحاظ  4محدودیت توليد واحد 

 د.گردمی فعر ،انس جدیدربا جایگزین شدن ت،صاعقه

بخار مجموعه  4واحد اصلی در پی آسیب دیدن ترانس 

به   ترانسیک دستگاه نیروگاهی منتظرقائم، سفارش ساخت 

 .ترانسفو داده شد شرکت ایران

مدیر نیروگاه 

بخار، مهندس 

شعبان جعفری در 

ادامه گفتگو با 

در سانجه صاعقه سال که روابط عمومی افزود ترانس مذکور 

های مورد نیاز و تحت آسیب دیده بود، پس از انجام تست ، 1399

و  مگاوات در مدار قرار دارد 100کنترل با توان تولید برق به میزان 

به همین خاطر جهت اطمینان و تولید انرژی برق بیشتر، شرکت 

تصمیم گرفت تا ترانس جدیدی آماده و جایگزین ترانس آسیب 

 اید.دیده نم

 

 

، این مجموعه نیروگاهی منتظرقائمبه گزارش روابط عمومی 

موعه در تخصص ـبا هدف تکمیل کادر نیروی انسانی مج شرکت

مدیر های مورد نیاز، اقدام به جذب نیروی انسانی نموده است.  -

 :شتظهار دااومی گفتگو با روابط عمادامه منابع انسانی در 

به  مربوطهشرایط با مراجعه به تارنما )سایت(  متقاضیان واجد

نسبت به ثبت نام و  «4https://azmoon.nri.ac.ir/azmoon»آدرس: 

 .شرکت در آزمون اقدام نمایند

از شروط  یکی یبودن متقاض یبوم ،اساس این گزارشبر 

 زمون است.آشرکت در  یاصل

 

 تا پیش شده شده است ،بر اساس برنامه ریزی انجام شده

مگاوات برق تولید و در اختیار شبکه سراسری قرار  3.781.466

 گیرد.

 گزارش ادامه در 

به  ،نیروگاهروابط عمومی 

نقل از مهندس محسن 

 مدیرعامل شرکت ،دانک

ی ژن انراز میز :مده استآ

بخار و بالغ بر مگاوات در واحدهای 1.524.771زان ــمیه ـب یتولید

مگاوات در واحدهای سیکل ترکیبی مجموعه  2.256.696

  نیروگاهی منتظرقائم، تولید خواهد شد.

https://azmoon.nri.ac.ir/azmoon4
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 پيك قائم

در همین مهندس دانک در بخش دیگری از سخنانش افزود: 

پیش  ،مدیریت شبکه برق کشور، با هماهنگی شرکت مقطع زمانی

عملیات تعمیرات و نگهداری در  پاییزاه میانی ماز بینی شده تا 

به انجام برسد تا  بخار نیروگاه و واحدهای سیکل ترکیبیواحدهای 

 ، آمادگی الزم را داشته باشیم.1401برای پیک مصرف سال 

بینی شده مجموعه عملیات تعمیرات پیش :افزودوی در ادامه 

و عملیات  بخار 3و  2، 1شامل تعمیرات دوره ای در واحدهای 

  بود.خواهد بخار مجموعه  4تعویض ترانس در واحد 

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم در بخش 

دیگری از گفتگو با روابط عمومی به عملیات برنامه ریزی شده 

، G11همچون بازدید از محفظه احتراق و تعویض نازل در واحد 

میرات نیمه تع، C2و  G12 ،G13تعمیرات اساسی در واحدهای 

، G15، بازدید از محفظه احتراق واحد  C1اساسی در واحد 

 ، اشاره نمود.C3ای واحد تعمیرات دوره

در پایان افزود: پیش بینی شده تا مجموعه عملیات  مهندس دانک

انجام این جهت بینی شده زمان پیش مدتدر تعمیرات اشاره شده، 

 .انجام برسد بهروز  339 عنییمجموعه عملیات، 

 
 

   Autumn is a second spring when every leaf is a 

flower. 

✰☆✩✰☆✩✰ 
   Winter is an etching, spring a watercolor, 

summer an oil painting and autumn a mosaic of 

them all. 

✰☆✩✰☆✩✰ 

   Anyone who thinks fallen leaves are dead has 

never watched them dancing on a windy day. 

                            Compiler: A. S 

 

 

 گرانقدر انهمكار 

 المعلی اكبري و داود اكبريغآقایان  

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

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

 باشد.

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN! 

 
 


