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  1401 اردیبهشتمهم در  رویدادهای 

  

 :1401ماه  اردیبهشتآمار تولید نیروگاه در  -1

ز ا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 9،2 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا
 محقق پیشنهادی در ماه به نسبت بودجه دیتول %100 و شده ی% زمان ط 16،98ماه  نیا انیتا پا جاری سال یابتدا

  .شده است

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 357,639 340,890 132,290 830,819 تولید خالص

 hh 2,912 4,349 1,983 9,244 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 210,298 0 201,627 86,717 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 219,063 0 989,379 120,125 مترمکعب1000 مصرف گاز

 

 :  ران نمونه نیروگاه منتظر قائمتقدیر از کارگ -2

در روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی کارگر به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم، 
طی مراسمی از کارگران نمونه واحد های مختلف نیروگاه، تقدیر و قدردانی به عمل آمد. در  19/02/1401مورخ 

و رئیس اداره کار شهرستان فردیس  برگزار گردید، مهندس دانک مدیرعامل این مراسم که با حضور مدیرعامل 
نیروگاه ضمن تبریک روز کارگر به همکاران و بخصوص کارگران نمونه، از زحمات تمام همکارانی که در سال 

مکاران قدردانی نمود.در پایان مراسم از ه خود چرخه تولید را رونق بخشیدند گذشته با تالش و پشتکارمثال زدنی
 هدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.انمونه با 
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 ترانسفورماتورهای قدرت: کارگاه دانش افزایی -3

در سالن   15/2/1401در تاریخ  منظور ایجاد فضای فنی مهندسی و آموزشیگزارش روابط عمومی جلسه ای به  به

، مدیران و کارشناسان امور برق و کنترل و پشتیبانی فنی جلسات ساختمان مدیریت با حضور معاون محترم مهندسی

  .برگزار گردید نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی و مهندسین تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار

از آقایان مجتبی نیک بین و مسلم پاکمهر از کارکنان قسمت بهره برداری بخار که هر دو دارای در این جلسه 

با امور  4باشند و در پروژه تعویض ترانسفورماتور اصلی واحد  مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت می

مهندسی برق و کنترل بخار همکاری داشتند درخواست شد تا درباره مباحث بررسی رطوبت در ترانسفورماتورهای 

ترانسفورماتورهای قدرت مطالعه و سپس در طی جلسه ای نسبت به ارائه  FRAقدرت و همچنین بررسی تست 

مطالب اقدام کنند. پس از ارایه مطالب توسط آقایان نیک بین و پاکمهر، حاضرین در جلسه اقدام به طرح سواالت 

 و نقطه نظرات خود نمودند و بدین ترتیب ارتقای دانش حاصل گردید. 

 :خانوار  بسته کمک معیشتی 200توزیع  -4

به مناسبت هفته کار و کارگر، بسیج کارگری 

شهرستان فردیس با محوریت پایگاه شهید 

حسینی نیروگاه منتظرقائم نسبت به تهیه و 

عدد بسته های کمک معیشتی  200توزیع 

در  ، روغن، ماکارونی و ...خانوار شامل برنج

بین کارگران بسیجی و تعدادی از منتخبین 

رکت های زیر مجموعه کارگران واحدهای ش
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حوزه کارگری شهرستان در 

با حضور آقای محل نمازخانه 

کولیوند فرمانده محترم حوزه 

نیروگاه شهید  کارگریبسیج 

، مدیرعامل محترم و منتظرقائم 

معاونین مجموعه و حضور 

رسانه های شهرستان فردیس 

 .انجام گردید

 

 

 :ویژه ماه رمضان دوچرخه سواری و طناب کشی ورزشی در رشته های برگزاری مسابقات  -4

به مناسبت ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقه دررشته های دوچرخه سواری و طناب کشی مابین همکاران 

اسماعیل حیدرنژاد  -حامد مرادی  -آقایان حنیف صحرائی ، دوچرخه سواریه برگزار گردیدکه درپایان دررشت

شهید  -طناب کشی تیمهای عایقکاری)تعمیرات بخار(و در رشته  کسب کردند به ترتیب مقام های اول تاسوم را

 خدمات به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.و  سلیمانی

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی
 

 

 

 

 

 

 

ییم و هب سوی او بازخواهیم گشت  همه از خدا
 همکاران گرانقدر

 آقایان محمد بتوئی و امیر پناهی

و دیگر بستگان  ان است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز در این جا الزم

تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال 

 مسئلت نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیامهای تسلیت


