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 سخن تحریریه 

آخرین زمستان قرن را پیش رو داریم و آماده ایم تا از آن 
 شور و سرورسرشار از پر مهر و قرنی  یبگذریم و فصلی سبز و سال

 را آغاز کنیم.

این سده سرشار از تغییر بود و پر از حرکت های نو ودلنشین! 
حوادثی تلخ در جهان و همیدون در ای داد که این سده آبستن 

 کشورمان بود.

حوادث تلخ همچون جنگ های جهانی اول و دوم در سالهای 
آغازین این سده بود و در پایان سده نیز شاهد درآویختن مردم 

 جهان با ویروس کرونا هستیم.

سده ای را پس پشت می گذاریم که کشورمان همپای تحوالت 
از انرژی برق و دیگر  فنی و صنعتی همچون بهره بردن

دستاوردهای دانش بشری، از همان سال های نخست دستیابی بشر 
 به تکنولوژی و ...، توانست از آن بهره مند گردد.

سده را سپری نمودیم که کشور آبستن تحوالت و تنش ها و 
 ... بود که همه مان به یاد داریم.

سده پیش  بیاییم و عهد بربندیم و در عهدمان پای بند باشیم که
 رو را در کشور نیک سپری کنیم و نیک به آیندگان بسپاریم.

 
 1400 ماه آذرـ  توليد شركت در آیينه ي آمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین شدۀ  از پیش ۀنسبت به برنام در این ماهبا احتساب تولید خالص محقق شده 
ساالنه را نشان می دهد. در مجموع % از تولید  54/7  واحد برنامه ریزی، تولید به میزان

تولید انجام شده %  93/79زمان طی شده، %   62/75 ،از ابتدای سال  تا پایان این ماه
 است.

مار و بازار برقآ  

در اين شماره مي خوانيد:

 فرمانده سپاه استان البرز میهمان نیروگاه  ـ

 G11شست و شوی شیمیایی بویلرـ 

 اداره تعمیرات مکانیک تصفیه آب بخار  ـ

 G11و تعویض نازل در واحد  CIاتمام ـ 

 مجدد از استخر تبخیریبهره برداری ـ 

 !CATCH ME IF YOU CANـ 

 و ...
 
 

 بازدید دكتر سردار عليرضا حيدرنيا، از نيروگاه منتظرقائم

دکتر علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی)ع( استان البرز و 

هفته بسیج از نیروگاه هیئت همراه در نخستین روز از آذر ماه و به مناسبت 

 بازدید نمودند.

در این بازدید که بر اساس هماهنگی به عمل آمده از سوی بسیج نیروگاه، 

 مدیرعامل مجموعه نیروگاهی منتظرقائم ـ مهندس دانک ،صورت پذیرفت

با اشاره به استراتژیک بودن صنعت تولید برق و  ،ضمن خوش آمدگویی ـ

بهره برداری صحیح تعهد و همت مداوم کارکنان مجموعه در نگهداری و 

 سال تاکید نمود. 50از مجموعه با قدمت بالغ بر 



داخلي نشريهپيك قائم ـ   
 

2  

       sDe&  Nov year, th91, 202No  2021                                                                                     1400 آذرهم؛ دنوزسال ؛ 202شماره ی
 

 

وی در ادامه به جدیت فرزندان این آب و خاک به ویژه کارکنان 

مجموعه که قادر شده اند علیرغم همه مشکالت و محدودیت ها در خدمت 

کشور و مردم شریف باشند، اشاره نمود و یادآور شد نیروگاه منتظر قائم که 

درصد برق شبکه را  3نیروگاههای استراتژیک کشور است، بالغ بر  یکی از

 تولید می نماید.

محمدی فرماندهی بسیج کارگری در بخش دیگر این برنامه، مهدی گل

شهرستان فردیس به حرکت صادقانه و مستدام این نیروگاه اشاره و بیان 

گناها یاور داشت: کارکنان این مجموعه مثال زدنی هستند و در بسیاری از تن

نظام بوده اند و حضوری فعال در دفاع مقدس نیز داشته اند که شهدای دفاع 

مقدس و دیگر شهدای این نیروگاه افتخاری زیبنده برای مجموعه به شمار 

 می آید.

در ادامه میهمان نیروگاه ضمن تقدیر از تالش مجموعه به زیرساخت 

امروزه از اصلی ترین خدمات  بیان داشت: برقو بودن صنعت برق اشاره 

کشوربوده و پایه بسیاری از خدمات صنعتی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و 

...، می باشد و نیاز مبرم و اساسی انجام هر گونه حرکت توسعه محور رو به 

 شمار می آید.ه توسعه، ب

در پایان ، فرماندهی سپاه امام حسن مجتبی )ع( و هیئت همراه از سایت 

عملیاتی مجموعه تولید برق منتظر قائم بازدید و از روند تعمیرات اورهال 

 واحد ها و نحوه پیشرفت آن مطلع گردیدند.

 

بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  1در واحد همزمان با انجام تعمیرات 
واحد 1مجموعه نیروگاهی منتظر قائم، عملیات شست و شوی شیمیایی بویلر 

 مذکور به انجام رسید.

مهندس نادر محمدپور، همکار بهره برداری شیمی نیروگاه و مدیر پروژه 
فوق در سخنانی به برخی عملیات انجام شده در این دوره از شست و شوی 

 اشاره نمود: G11بویلر  شیمیایی

 و آغاز عملیات.تجهیزات اسیدشوئی  نصب -1

  .آبشوئی و قلیاشوئی -2

  .اسیدشوئی -3

 .روئین سازی موقت -5

 .بازگرداندن بویلر به حالت بهره برداری -6

 .روئین سازی دائم  -7

 

 

همکاران واحد اداره تعمیرات مکانیک 

تصفیه آب واحدهای بخار مجموعه 

فعالیت های پیرامون نیروگاهی منتظرقائم، 

ماه آذر این بخش در گفتگو با روابط عمومی، به برخی اقدامات این بخش 

ی از فعالیت های مذکور را از نظر ـناوین برخـاشاره نمودند که در ادامه ع

 گذرانیم:می 

تعمیرات اساسی یک دستگاه کولینگ  -
 .(CTF 3dتاور فن واحد  )

 کنب خنکآمپپتعمیرات اساسی  -
(CWP)  بخار.4و  3،2،1 های واحد 

و  CTF 3eاز و رفع لرزش رفع عیب  -
.CTF 2f  

عملیات تعمیرات )و سایر اقدامات جاری 
 واحد مذکور. (جاری درخواستی

 

ها هستند و از شرکت سرمایه نیتر نهیپرهز ارزش ترین و کارکنان با
است که  یاتفاقات نیرانگرترـیاز و یـکیرکت، ـنان شـارکـدست دادن ک

 رخ دهد. یهر شرکت یتواند برا یم

 وستهی، به طور پکارکنان نیحفظ بهتر یبرا دیبا رانیمداینجاست که 
 در این بخش داشته باشند.شرکت  یندهایو فرارفتار به  یقینگاه دق
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 G11و تعویض نازل در واحد  CIاتمام تعميرات 

اساسی ترین عواملی که و  نیتراز مهمدر ادامه نگاهی داریم به برخی 
با مجموعه  ـاین عنصر ذی قیمت  ـکارکنان  سبب همراهی هرچه بیشتر 

 خواهد شد.

کارکنان با هدف رفع  یهان به صحبت ها و دغدغهدادگوش  -
 شخصی.مشکالت آنان اعم از کاری و 

 .کارکنان یفرد یاستفاده از استعدادها -

از سوی آنان در حد معقول و  انجام شده تقدیر از فعالیت های -
 ممکن.

 .اطالعاتشفاف عمل کردن و در دسترس بودن  -

 شفاف و کامل. یارائه پاسخ ها -

 بودن. ریانتقادپذ -

و به رخ نکشیدن توفیقات  گریکدیبا  میت یاعضاننمودن  سهیمقا -
 حویی.یم با هدف عیبیک شخص یا ت

مشخص و دعوت  یاعضا یبه برخو بی منطق دادن مداوم ن ازیامت -
 .هایاز آنها در جلسات و نظرخواه

 کاستن بروکراسی های بیهوده و غیرضروری. -

 تا رودینم شیکه اوضاع خوب پ یکردن کارکنان در مواقعنمتهم  -
ایجاد شود و  آناندر  و توان حل مسأله تیو خالق یریپذ سکیر

 زنده بماند.

بین عدالت و همچنین اجرای  در پرداخت حقوققائل نشدن  ضیتبع -
 افراد مجموعه.

برای کلیه کارکنان مطابق  شرفتپی و رشد فرصت دنموفراهم ن -
 .آنان و مسئولیتسطح دانش، توان 

  «.بر مغزها نهکومت برقلبها ح»و سخن پایانی : 

 تهیه و تدوین : امید ناهیدی ـ رئیس شورای اسالمی کار

 

استخر تبخیری در یک مجموعه 
حرارتی با هدف کنترل آالینده  ینیروگاه

موجود در آب غیرقابل استفاده مجدد و 
همچنین پیشگیری از آالیش خاک و آب 

 محدوده یک نیروگاه، مورد استفاده قرار می گیرد.

مجموعه نیروگاهی منتظرقائم نیز عملیات بازسازی بستر و دیواره این در 
سازه با هدف بهبود راندمان سازه مذکور، از بیست و دومین روز آبان توسط 
واحد ساختمان اداره خدمات شرکت، آغاز شد و پس از یک ماه انجام 

به واحد ری جهت بهره بردا، 21/9/1400اقدامات مرتبط الزم در تاریخ 
 تحویل گردید.شیمی 

به برخی از فعالیت های انجام شده جهت بهبود شرایط سازه در این 
 داریم:ای مدت، اشاره 

جمع آوری سنگ قلوه ها و سایر زائدات موجود در دیواره و بستر  -
 استخر.

 تسطیح، رگالژ، ترازنمودن و کوبش بستر استخر. -

 اجرای الیه ژئوتکستال در بستر و دیواره. -

 ممبران در استخر.ایجاد الیه ژئو -

در پایان اضافه می گردد این 
 13743استخر با مساحت بالغ بر 

مترمربع، قادر است تا پسابی با 
میلیون لیتر را  32حجم بالغ بر 

 آوری نماید.جمع

 

 واحد یک گازي در روز  پنجم آذر آماده بهره برداري گردید.

مهندس شهرام ابراهیم پور، مدیر پروژه تعمیرات واحد یک گازی 
 CIمجموعه نیروگاهی منتظرقائم به روابط عمومی از اتمام عملیات تعمیرات 

 .، خبر دادو تعویض نازل واحد مذکور
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 پيك قائم

: واحد در گفتوی 
آبان از مدار  17تاریخ 

خارج شد تا عملیات 
ریزی شده برنامه 

تعمیرات الزم بر روی 
صورت پذیرد که  آن

به پایان رسید و واحد آماده بهره برداری  5/9/1400این عملیات در تاریخ 
 شد.

ابراهیم پور در ادامه، 
به برخی از عملیات 
صورت گرفته در این 

 ،دوره از تعمیرات واحد
 اینگونه اشاره داشت:

مرحله اول پره های کمپرسور و انجام تست های  4بازدید از  -
 غیرمخرب.

 نازل مرحله اول توربین.تعویض  -

 ( .Fog« )مه پاش»آماده سازی سیستم  -

(، Linerتعویض قطعات معیوب در محفظه احتراق از جمله: الینر) -
 ( و ...Cross Fire( ، کراس فایر)Transitionترنزیشن)

 آماده سازی واحد جهت تولید برق با سوخت زمستانه)گازوئیل(. -

 

 

 

… When I change the season that changes clothes, I 

love you again Suppose winter is winter and I’ll walk 

slowly on the frozen walk! 

Your love is the same wool that will warm your 

breath! 

✰☆✩✰☆✩✰ 
Take care of your warmth, so that it does not hurt 

your life with the earth in the winter 

✰☆✩✰☆✩✰ 
… God can be lived but cold winter endured            

* humans * throws me down  

                            Compiler: A. S 

 

با خبر شدیم که احسان طبیانیان، فرزند همکار بازنشسته حسن 
طبیانیان در عرصه ورزشی کشتی فرنگی تونهاالن استان البرز، مدال 

 طال را از آن خود ساخت.

   مجموعه نیروگاهی منتظرقائم تبریک این موفقیت را به خانواده 
 می گوییم.

 

 

 گرانقدر انهمكار 

 لباالنآلباالن و مسعود آسول ر ،محمد مراديآقایان  

 همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم

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

 باشد.

 

  سرای ديگر

CATCH ME IF YOU CAN!  

 


