
  
 

 

 

  1401تیر در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  تیرآمار تولید نیروگاه در  -1

ز ا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 5/9 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا

 محقق پیشنهادی در ماه به نسبت بودجه دیتول %65/97 و شده ی% زمان ط 34ماه  نیا انیتا پا جاری سال یابتدا

 %8/1آن مربوط به واحد های بخار قدیم و  %5/0که  محقق شده است دیتول، از بودجه ترکم%  3/2 که شده است

 آن مربوط به واحد های بخار سیکل ترکیبی می باشد.

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 363,463 352,634 133,420 849,517 تولید خالص

 hh 2,886 4,457 2,004 9,347 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 647 0 0 647 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 243,825 0 125,109 118,716 مترمکعب1000 مصرف گاز

 

 :مجمع عمومی عادی سالیانه نیروگاه منتظرقائمبرگزاری  -2

در تاریخ سالیانه شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم  عادی مجمع عمومی ،به گزارش روابط عمومی 

 .در محل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برگزار گردید 05/04/1401

گزارش هیات مدیره توسط آقای مهندس دانک مدیرعامل محترم  ،بتدا پس از تالوت آیاتی از کالم اله مجیددر ا

صورتهای  سپس در ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و و نیروگاه برای حاضرین ارائه گردید

  مورد تصویب قرار گرفت. 1400اسفند  29مالی منتهی به 

به جهت  نیروگاه منتظرقائمعوامل اجرایی به ویژه کارکنان  وهیات مدیره  زحمات از اعضای مجمعدر انتها 

 شپیبیش از تالش با اتکا به که  نمودند واریاظهار امیدو  اعالمبرگزاری مجمع عمومی کمال تشکر و قدردانی را 

 برداشته شود.گامهای مثبتی  ،در راستای تحقق اهداف

 

 



  
 

 

 

 نایب رئیس هیات مدیره نیروگاه معرفی شد:قائم مقام مدیرعامل و  -3

 

 

مهندس دانک مدیرعامل،  ،دکتر افشار رئیس هیات مدیره آقایان با حضور که ینشست در، به گزارش روابط عمومی

به  آقای مهندس گرشاسب جمشیدنژاد ،برگزار گردید برداری نیروگاهجمعی از مهندسین شیفت بهره معاونتها و 

 دند.معرفی ش منتظرقائمشرکت مدیریت تولید برق نایب رئیس هیات مدیره  قائم مقام مدیرعامل وعنوان 

 مهندس جمشیدنژاد آقای از ،در این نشست ضمن تشکر از زحمات تمامی همکاران رئیس هیات مدیره نیروگاه

ان در و برای ایش اند که تمامی مراحل رشد کاری را طی نموده دیاد کربا سابقه درخشان مدیریتی دی به عنوان فر

 ودند.پست جدید آرزوی موفقیت نم

به مدیران بهره برداری  را چند نکته اساسی و توصیه های الزم ضمن عرض خیرمقدم مدیرعامل نیروگاهدر ادامه 

         ی همکاران، اطالع رسانی و شفاف سازی، پیگیری و انعکاس به دغدغه ها یادآور شدند. همچنین توجه

 ادند.کید قرار دتقویت روحیه مشارکتی را مورد تأ و ، کنترل مداوم وضعیت مولدهاایشانخواسته های 

 

 

 



  
 

 

 

 :و عملیات بازسازی بخار سیکل ترکیبی 3روتور و استاتور اکسایتر واحد حادثه  -4

بخار سیکل ترکیبی ، پس از وصل سیستم تحریک ، به دلیل  3در حین راه اندازی واحد  04/04/1401 در مورخ  

بال فاصله   دیفرانسیل و ولتاژ زیاد تریپ کرد.، واحد با آالرم های  AVRعدم کنترل صحیح ولتاژ توسط سیستم 

فورماتور اصلی( توسط مهندسی و انجام تست های اولیه تجهیزات الکتریکی مهم )ژنراتور ، باس داکت و ترانس

در بازدید از اکسایتر واحد ، آثار آرک بسیار شدید بر روی رتور و پارگی  که تعمیرات در دستور کار قرار گرفت

 های استاتور مشاهده شد.  هادی

عملیات بازسازی روتور )تخلیه  و بهره گیری از پیمانکار خارج از نیروگاه، با تالش شبانه روزی پرسنل نیروگاه  

های آسیب دیده و مونتاژ و عایق بندی( و استاتور اکسایتر و به صورت همزمان ها ، تعویض هادیکامل هادی

به شبکه برق  12/04/1401انجام تست های تکمیلی تجهیزات انجام شد و پس از نصب اکسایتر ، واحد در تاریخ 

 زمان در تعمیر و بازسازی در نوع خود منحصر به فرد می باشد. این الزم به ذکر استسراسری متصل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 تکریم و معارفه معاون مالی و منابع انسانی: -5

آقای اسمعیل نازی به عنوان معاونت و معارفه  سابق معاون مالی و منابع انسانی مسعود صادقیانجلسه تکریم دکتر 

مهندس دانک مدیرعامل محترم، معاونتها و سایر با حضور   07/04/1401مورخ در ، مالی و منابع انسانی جدید

 ه برگزار گردید. مدیران مجموع

با  مدیرعاملدر این جلسه 

تقدیر از زحمات ارزنده 

در  مسعود صادقیاندکتر 

طول مدت تصدی این 

 بر : ندمسئولیت اظهار داشت

 صورت های ارزیابی اساس

ه وط به حوزمرب امور پذیرفته

 این بازرگانی ومالی  اداری

ه ب مدت این طول در معاونت

 انجام به  یافته سازمان صورت

 نتیجه زحمات این که رسیده

 و ایشان موثر هایپیگیری

 در .است بوده همکار گروه

 ضمن مهندس دانک ادامه

آقای  برای موفقیت آرزوی

 امید ندافزود نازی اسمعیل

ر اساس استفاده از ب نیز ایشان تا دارم

گونه ای عمل نمایند تا  تجربیات ارزشمند مکتسبه در طول سال های مدیریت و با برنامه ریزی های هدفمند به 

آقای  زحمات ضمن تشکر از دس دانکنمه ادامه اهداف سازمانی تعیین شده بصورت مطلوب محقق گردد. در

دیر لوح تق هدایابا  مراسمدر پایان برای وی نیز آرزوی موفقیت نمودند.  مدیرعامل مشاور حقوقی مهندس گلشن

 .به عمل آمد از عزیزان و تشکر تقدیر ای به رسم یادبود و هدیه

 

 



  
 

 

 

 :برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون بازنشستگان نیروگاه منتظرقائم -6

 25/04/1401مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول بر اساس آگهی تشکیل مجمع در روزنامه جام جم در تاریخ 

جلسه با تالوتی چند از کالم اله مجید آغاز و .صبح در نمازخانه نیروگاه منتظرقائم برگزارگردید 10از ساعت 

درادامه گزارش هیات مدیره توسط آقای مرتضی علیمردانی رئیس هیات مدیره برای حاضرین ارئه و صورتهای 

و ازحاضرین در مجمع رای گیری انجام  جهت انتخاب اعضای هیات مدیره در انتها .مالی به تصویب مجمع رسید

 ساله انتخاب گردیدند. 3ات مدیره، اعضای جدید جهت دوره پس از شمارش آرا توسط هی

 

 

 

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

 بایرام داناجناب 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


