
  
 

 

 

  1401 رمه در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  رمهآمار تولید نیروگاه در  -1

ماه نسبت به برنامه از  نیدر اجمشید نژاد اعالم نمودند:  گرشاسب  منتظرقائم مهندس شهید مدیر عامل نیروگاه

 انیتا پا جاری سال یز ابتداا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 19/9 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیپ

       از بودجه بیشتر%  5 که گردیده محقق پیشنهادی به نسبت بودجه دیتول %105 و سپری شده% زمان  59ماه  نیا

  .می باشد

  

 :کشور برق به شبکه سراسری ساعت مگاوات 179هزار و  963میلیون و  4تحویل  -2 

نیروگاه  1401سال  ماهه نخست 6 در ،خدوم روزی پرسنل تالش شبانههمت و با ، به گزارش روابط عمومی

( مگاوات ساعت  4،963،179) چهار میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و یکصد و هفتاد و نه به میزان منتظرقائم 

 .ستا گسیل دادهو به شبکه سراسری  انرژی تولید

 ساعتمگاوات  (2،087،811و هشتصد و یازده ) هزار هشتاد و هفتمیلیون و  دواز این میزان انرژی تولیدی، 

 ( مگاوات ساعت 2،047،534و پانصد و سی و چهار )هزار چهل و هفت میلیون و  دوو  بخار انرژی در واحدهای 

( مگاوات ساعت 827،834گازی و هشتصد و بیست و هفت هزار و هشتصدو سی و چهار )انرژی در واحدهای 

  .این نیروگاه تولید شده است انرژی در واحد های بخار سیکل ترکیبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 322,530 337,615 153,540 813,685 تولید خالص

 hh 2,856 4,226 2,160 9,242 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 1,377 0 728 649 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 224,387 0 116,977 107,410 مترمکعب1000 مصرف گاز



  
 

 

 

 :برگزاری مراسم گرامیداشت روز آتشنشانی -3

در سال های جنگ تحمیلی ایران و عراق پس از رشادت های آتش نشانان در حمله هوایی جنگنده های عراقی به پاالیشگاه  

( که تعداد زیادی از آتش نشانان به مقام رفیع شهادت نائل گردیدند، پس از آن واقعه دلخراش 1359مهر ماه سال  7آبادان)

مهر ماه روز ملی ایمنی  7ش نشانی کشور و تایید شورای عالی انقالب فرهنگی به پیشنهاد ستاد هماهنگی امور ایمنی و آت

و آتش نشانی نامگذاری شده است. هر سال در چنین روزی در نیروگاه منتظر قائم جهت تقدیر از زحمات پرسنل خدوم 

رود تا با تالش دسته ایمنی و آتش نشانی مراسمی با حضور مدیر عامل و سایر مسئولین برگزار می گردد.امید آن می 

 در نیروگاه برداشته شود. HSEجمعی گامی مهم در جهت ارتقا فرهنگ 

 

 : بازدید نیروگاه کازرون از اداره فناوری اطالعات نیروگاه منتظرقائم -4

از فرآیند ها و چرخه  دیدار که با حضور کارشناسان نیروگاه کازرون و شرکت پگاه آفتاب برگزار شد،در این  

مقرر گردید پرسنل اداره فناوری اطالعات و  های راه اندازی شده در سیستم اتوماسیون اداری بازدید به عمل آمد

 نیروگاه منتظرقائم همکاری های الزم جهت پیاده سازی امکانات نیروگاهی را با نیروگاه کازرون داشته باشند.



  
 

 

 

 :ت هفته دفاع مقدسبرگزاری مسابقات ورزشی به مناسب -5

هیات ورزش نیروگاه شهید منتظرقائم با برگزاری مسابقات ورزشی ویژه هفته دفاع مقدس در رشته های شطرنج، 

 و تیراندازی در بزرگداشت این ایام مشارکت داشت.تنیس روی میز، طناب کشی 

تن از همکاران در رشته های مورد عالقه شان شرکت داشتند و نفرات ذیل  105در این دوره از مسابقات بالغ بر 

 افراد برتر رشته های خود شدند:

 تن برگزار شد که آقایان 6مسابقات شطرنج با رقابت 

شهریار فالح، مهران عبدی و علیرضا نعیمی به ترتیب 

 به خود اختصاص دادند. جایگاه اول تا سوم را 

 

 

نورالدین شیری و مسعود موسی پور مهرداد لرستانی، 

جایگاه اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز را به خود 

 اختصاص دادند

 

 

 

برگزار شد که تیم  5مسابقات طناب کشی با حضور 

تیم های سردار شهید سلیمانی، تعمیرات بخار و 

کارگاه عمومی به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود 

  اختصاص دادند.

 

 

 



  
 

 

 

با حضور  اتوبوسرانی استان البرز شرکت تیراندازی در سالن تیراندازی این ایام، مسابقاتگرامیداشت در ادامه ی 

مدیرعامل نیروگاه شهید منتظرقائم، رئیس شورای شهر شهرستان فردیس آقای مهندس امانی و مدیرعامل شرکت 

درگروه  زار شد که در تیراندازی با تفنگ بادیگروه برگ 3در  اتوبوسرانی استان البرز آقای مهندس امیدوار در

آقایان حسن جعفری، علی بیات، ولی طبائی طلب و در گروه )ب( آقایان حسن محمدی، محمد نیاکان،  )الف( 

و همچنین در گروه تیراندازی با تپانچه آقایان مسعود  نمودندهادی باقری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب 

 ی و نادر فالح مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.موسی پور،منصور نصیر

 پیامهای تسلیت:  

 

ییم و هب سوی او بازخواهیم گشت                                              همه از خدا

 گرانقدر همکار

 جناب آقای اسمعیل نازی

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

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

 نماییم.

 

 

 


