
  
 

 

 

  1401خردادمهم در رویدادهای 

  

 :1401ماه  خردادآمار تولید نیروگاه در  -1

ز ا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 9،3 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا

 محقق پیشنهادی در ماه به نسبت بودجه دیتول %96،1 و شده ی% زمان ط 25،4ماه  نیا انیتا پا جاری سال یابتدا

 %1،1آن مربوط به واحد های بخار قدیم و  %2،9که  محقق شده است دیتول، از بودجه ترکم%  3،9 که شده است

 آن مربوط به واحد های بخار سیکل ترکیبی می باشد.

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 338,555 346,908 146,180 831,643 تولید خالص

 hh 2,782 4,400 2,212 9,394 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 8,521 0 7,729 792 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 229,316 0 114,779 114,537 مترمکعب1000 مصرف گاز

 

 :نشست کمیسون کارگری شهرستان فردیس در نیروگاه منتظرقائمبرگزاری  -2

نشستی صمیمانه در نیروگاه   21/3/1401در تاریخ  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 

برخی مقامات دولتی استان  با حضور شهید منتظرقائم با محوریت کمیسیون کار و کارگری شهرستان فردیس

 ردید.در ابتدا مهمانان بازدیدی از فرآیند تولید برق و فعالیت های واحد های نیروگاه به عمل آوردند.برگزار گ



  
 

 

 

اسدالهی معاون برنامه مهندس  معاون مدیرکل سیاسی استانداری استان البرز، نژاد فالح ان دکتر آقای در این نشست

اصغر حسینی معاون امور صنایع سازمان  سید مهندسریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان فردیس، 

 مهندس مجید درگی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز،دکتر  صنعت و معدن و تجارت استان البرز،

 مشاور مدیرکلعباس خدارحمی دکتر حمیدرضا لشگری معاون فنی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، 

اد رئیس کمیسیون کارگری و آقای بهداروند رئیس اداره کار شهرستان ، مهندس فالح نژدادگستری استان البرز

فردیس شرکت کردند. همچنین در این نشست آقایان دکتر کریم افشار رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید 

برق منتظرقائم، دکتر مهدی رهنما معاون مهندسی و پشتیبانی فنی، مهندس مصطفی کریمی معاون تعمیرات، آقای 

 معیل نازی معاون مالی و منابع انسانی و جمعی از مدیران نیروگاه حضور داشتند.اس

دکتر نژاد فالح ضمن تشکر از برگزاری جلسه و برنامه بازدید از نیروگاه، از تالش ها و زحمات و فعالیت های 

ز برگزاری این صورت گرفته در راستای تولید انرژی در سطح استان قدردانی نموده و بیان داشتند که هدف ا

جلسه در مرحله اول ابالغ سالم و عرض خسته نباشید آقای استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استاندار و سپس، 

بازدید از وضعیت واحد های تولیدی سطح استان و اطالع از مشکالت مبتال به صنایع و نهایتا اتخاذ تصمیمات 

 مناسب در راستای حل و فصل مشکالت می باشد.

 

 ترانسفورماتورهای قدرت: برگزاری دوره -3

با توجه به اینکه ترانسفورماتورهای قدرت در زنجیره تولید نیروگاه دارای نقشی حیاتی هستند و همچنین عمر 

باالی این تجهیزات در نیروگاه و حساسیت باالی نگهداری و تعمیرات آنها، به منظور ارتقا سطح دانش در این 

ترانسفورماتورهای قدرت طی سه روز با هماهنگی واحد آموزش برای قسمتهای مهندسی و تعمیرات زمینه، دوره 

هر دو نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی برگزار گردید. در این دوره که با تدریس یکی از مهندسین با  در الکتریک



  
 

 

 

ساختمان و اجزای مطالبی چون آشنایی با  ،در این عرصه انجام شد جناب آقای مهندس فیروزی تجربه

ترانسفورماتورهای قدرت، عیوب متداول و تشخیص آنها، نحوه انجام تست های الکتریکی و گازهای محلول در 

 .روغن و تحلیل نتایج، نکات نظارتی بر عملکرد پیمانکاران و دیگر مسائل مفید ارائه گردید

 

 :گرامیداشت هفته محیط زیست در نیروگاه شهید منتظرقائم -4

 

ژوئن روز جهانی محیط زیست است که  پنج

تنها یک زمین، تمرکز  )با شعار  2022در سال 

نام  (بر زندگی پایداردر توازن با طبیعت

گذاری شده است .در کشور ایران همزمان با 

هفته محیط زیست  روزجهانی محیط زیست،

)محیط زیست خرداد ماه با شعار  22الی  16از 

با برگزاری برنامه مردم پایه،هوشمندوفناورانه( 

های متنوع سعی می گردد حساسیت و توجه 

مسائل زیست محیطی افزایش ، و مردم نسبت به 

                            در این زمینه ارتقا یابد.آگاهی آنها 

و  توسط مقام معظم رهبری با نام ) تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین( خط مشی 1401با توجه به نامگذاری سال 

 سیاسیت کلی برنامه های محیط زیستی در راستای این اشعار شکل می گیرد.

منتظر قائم در راستای مسئولیت اجتماعی و با توجه به تاکید مدیر عامل محترم نیروگاه نسبت به  شهید نیروگاه

با رعایت مسائل زیست محیطی برنامه های متنوعی همچون برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی،چاپ بنر 

موضوع مسائل محیط زیست و ارسال برای سایر ارگان ها، صورت می پذیرد و سعی بر آن است آگاهی عمومی 

 پرسنل با برگزاری کالس های آموزشی افزایش یابد.



  
 

 

 

مبنی بر برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت روز جهانی   HSE محترم  درخواست مدیر بنا بهدر همین راستا 

سال در داخل نیروگاه برگزار 40سال و باالی 40دوره مسابقه دومیدانی دررده های سنی زیرمحیط زیست،  یک 

اشکان رحیمی و دررده سنی باالی ، محمدجمالی  ،سال آقایان: حامد مرادی40گردید که درپایان دررده سنی زیر 

 را کسب کردند. ول تا سومبه ترتیب مقام های ا احمد محمدزاده ،یونس باقری ،گلشنی سال آقایان : روح اله 40

شی و مقاله نویسی نیمه خرداد یک دوره مسابقه هنری ویژه خانواده همکاران در رشته های عکاسی، نقادر همچنین 

فرات برتر نمسابقات به عنوان  مختلفبرگزار گردید که نفرات ذیل از بین شرکت کنندگان در رده های سنی 

،  گروه فضل طوسیابوال فرزند همکار  آرنیکا طوسیسال،  7گروه سنی زیر در . قادر به کسب امتیازات برتر شدند

فرزند  تمیفاطمه رسسال  18سال، محنا باقری خوش فرزند فتح اله باقری خو ش، گروه سنی زیر  12سنی زیر 

 فردین رستمی برگزیده این دوره از مسابقات بودند.

 :جام رمضان الیبالوو  ورزشی در رشته های فوتسال برگزاری مسابقات  -5

ورزشی در رشته فوتسال  مسابقات نسبت به برگزاری نیروگاه منتظرقائمکمیته ورزش  ،به گزارش روابط عمومی

اقدام  برگزار گردید منتظرقائم  نیروگاه شهدای درسالن ورزشی که تیم 4والیبال با شرکتو رشته   تیم 8 با شرکت



  
 

 

 

مسابقات والیبال همچنین در و ستارگان  به ترتیب مقام اول تا سوم و وحدت ، تیمهای شیمی رشته فوتسال در .نمود

       ستارگان به ترتیب مقام اول تا سوم مسابقات را کسب کردند.و  تعمیرات گازی ،تیمهای شهید حسین مومنی

 

 

 

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

 احمد رضا شاه محمدی جناب آقای

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

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

 نماییم.

 

 

 

 

 

 :پیامهای تسلیت


