
 بسمه تعالی
 

 

 

 1401 فروردینمهم در  رویدادهای

  

 :1401آمار تولید نیروگاه در فروردین ماه  -1
ز ا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 7.8 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا
 محقق پیشنهادی در ماه به نسبت بودجه دیتول %95.4 و شده ی% زمان ط 8.5ماه  نیا انیتا پا جاری سال یابتدا

 %6/0آن مربوط به واحد های سیکل ترکیبی و  %4که  محقق شده است دیتول، از بودجه ترکم%  4.6 کهشده است 
  می باشد. قدیم آن مربوط به واحد های بخار

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 279,002 315,310 100,650 694,962 تولید خالص

 7924:46 1561:54 3838:24 2524:28  ساعت کارکرد

 0 ------ ------- 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 8367 ------ 7486 881 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 194970 ------ 102286 92685 مترمکعب1000 مصرف گاز

 :  G13قدردانی از دست اندرکاران پروژه تعمیرات اساسی واحد  -2

با پایان یافتن پروژه تعمیرات  به شبکه سراسری  فروردین سال جاری 6در تاریخ   نیروگاه منتظرقائم G13واحد 
 طی با هدف تعمیرات اساسی از مدار خارج شده بود  1400بهمن ماه  4که در تاریخ این واحد مذکور  .متصل شد

سال با  20عملیات الزم بر اساس دستورالعمل سازنده به انجام رسید تا واحد آماده تولید برق باشد. پس از حدود 
  با موفقیت پایان یافت.  G13گیری از پتانسیل داخلی نیروگاه تعمیرات اساسی واحد بهره

هم مراسمی با حضور رئیس محترم به پاس قدردانی از تالش مثال زدنی و بی وقفه دست اندرکاران این پروژه م
هیات مدیره جناب آقای دکتر افشار و مدیرعامل محترم نیروگاه جناب آقای مهندس دانک جهت قدردانی  برگزار 
گردید. در ادامه حضار محترم به طور مختصر انجام فعالیت های مهم صورت گرفته را توضیح دادند و در پایان 

 به دست اندرکاران این پروژه به عمل آمد. هم تقدیر و تشکر از طرف مدیرعامل
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 :با مدیرعامل نیروگاه شهرستان فردیس فرماندار دیدار نوروزی -3

هیات همراه با  وفی فرماندار محترم شهرستان فردیس آقای مهندس کاش دیداری با حضور فروردین 8 تاریخدر
رئیس  آقای دکتر افشار در این دیداربرگزار گردید. همچنین آقای مهندس دانک مدیرعامل محترم نیروگاه 

 .حضور داشتندنیز  محترم هیات مدیره

 

 :بسته معیشتی توسط صندوق نیکوکاری کارکنان نیروگاه شهید منتظرقائم 43 ءاهدا -4

در سال جدید مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و مصادف با والدت امام حسن مجتبی )ع( صندوق نیکوکاری 
کیلو 5شامل:  میلیون ریال 140به ارزش  بسته معیشتی 43شهید منتظرقائم همانند سالهای گذشته کارکنان نیروگاه 

به  سویا، یک عدد رب، یک عدد روغن، یک کیلو شکر، یک بسته ماکارونی و یک بسته لپه برنج،یک کیلو
 .گردیداده های تحت پوشش این صندوق اهدا خانو
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کشتی  لیگ در مسابقات سومکسب مقام 
استان البرز و همچنین کسب مقام دوم  فرنگی

شهرستان فردیس  در مسابقات کشتی فرنگی
 )نفر اول سمت چپ(توسط آقای امیر حسین نجار

فرزند همکار محترم آقای مهرداد نجار شاغل 
 نیروگاه منتظرقائم. در بهره برداری بخار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انتصابات و تبریکات


