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 1400اخبار و رویدادهای مهم در اسفند 

 

 :1400آمار تولید نیروگاه در اسفند ماه  -1
به  دیتول ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیخالص محقق شده در ا دیبا احتساب تول 
    شده، ی% زمان ط 100ماه  نیا انیسال تا پا یدر مجموع از ابتدا. دهد یساالنه را نشان م دی% از تول 6.8 زانیم

 .محقق شده است دیتول ،یاز بودجه انرژ شتری% ب 0.3ام شده است و انج دی% تول    100

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 209.329 241.317 97.977 548.623 تولید خالص
 142.896 33.072 66.648 43.176  ساعت کارکرد
 39.768 ------ ------- 39.786 لیتر 1000 مصرف مازوت

 9.190 ------ 8.168 1.022 لیتر 1000 مصرف گازوئیل
 99.447 ------ 74.930 24.517 مترمکعب1000 مصرف گاز

 

 :تقدیر از نیروگاه منتظرقائم در کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری  -2

کنفرانس ها که با همت انجمن شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری برگزار شد. از برنامه های این سلسله 
های برتر کیفیت و بهره وری و حمایت معنوی و علمی سازمان ملی بهره وری برپا می گردد، تجلیل از شرکت

 مدیریتهای همایش شرکتاین فعال در مباحث مرتبط با کیفیت و بهره وری و مسائل مربوطه است که در 
 دادند.  اختصاصایفا صنعت تابا، عنوان شرکت برتر را به خود  ، مدیریت تولید برق مشهد وتولیدبرق منتظرقائم

 کسب مقام سوم در مسابقات فوتسال ادارات و کارخانجات شهرستان فردیس: -3

نیروگاه منتظرقائم در مسابقات فوتسال ادارات و کارخانجات شهرستان فردیس که به میزبانی شهرداری  فوتسال تیم
فردیس برگزار گردید، بر سکوی سوم ایستاد.در این دوره از مسابقات که به صورت دوره ای و توسط مجموعه 

یان تیم های آتش نشانی شهرستان تیم به رقابت پرداختند و در پا 9فرهنگی ـ ورزشی شهرداری فردیس برپا شد، 
 ، به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.و نیروگاه منتظرقائمفردیس، شهرداری فردیس 

 استان البرز: نکوهنوردی کارگرا انتخاب رئیس انجمن -4

 کشنبهیاستان البرز در روز  یکارگران استان البرز در محل اداره کل کار و رفاه اجتماع یکوهنورد یمجمع انتخابات
همکار شاغل  ییصحرا فیحن یآقا داینفرات وارائه برنامه کاند یو پس از معرف دیبرگزار گرد 1400اسفندماه22

کارگران استان  یانجمن کوهنورد سیرئ بعنوانبا کسب حداکثر آرا نیروگاه شهید منتظرقائمدر بهره برداری بخار 
استان البرز به  یکل اداره تعاون،  کار و رفاه اجتماع ریمد یاز سو یحکم یو ط دیگرد یو معرف دهیالبرز برگز
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