
  
 

 

 

  1401 شهریور در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  شهریورآمار تولید نیروگاه در  -1

ز ا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 6/9 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا

 گردیده محقق پیشنهادی به نسبت بودجه دیتول %102 و سپری شده% زمان  51ماه  نیا انیتا پا جاری سال یابتدا

  .می باشد از بودجه بیشتر%  2 که

  

 :مدیرعامل جدید نیروگاه معرفی شد -2

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید منتظرقائم روز چهارشنبه مورخ ، به گزارش روابط عمومی 

با حضور جناب آقایان دکتر افشار رئیس هیات مدیره، معاون مهندسی و پشتیبانی فنی، معاون تعمیرات  16/6/1401

 .گردید برگزار نیروگاه سرپرستان  و مدیران از جمعی و معاون تولید ، معاون مالی و منابع انسانی، 

 ارزنده   زحمات از در این مراسم رئیس هیات مدیره  

 طول در دانک مهندس آقای جناب شایسته تعهد و

 روز توفیق و نموده قدردانی و تشکر خدمتشان مدت

 .نمودند مسئلت متعال خداوند گاه در از را ایشان افزون

ادامه دکتر افشار طی حکمی ، آقای مهندس در 

گرشاسب جمشید نژاد را به عنوان مدیر عامل جدید 

نیروگاه منصوب نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت 

 .داشتند

 

 

 

 

 

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 354,276 351,680 159,220 865,176 تولید خالص

 hh 2,921 4,464 2,231 9,616 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 4,653 0 0 4,653 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 237,580 0 118,721 118,859 مترمکعب1000 مصرف گاز



  
 

 

 

 :بخار قدیم 4بازسازی ترانس واحد  -3

 15/6/1401تاریخ  ( واحدچهار بخار درGEکیلوولت قدیمی ) 230ترانسفورماتور به منظور بازسازی و تعمیر 

واحدهای بخار به روش جک و ریل گذاری و حمل با بوژی، طی  هایتوسط شرکت ایران دنا از محوطه ترانس

و مالحضات فنی  مدت زمان سه روز با تدابیر امنیتی

( و با نظارت امور  KV 63 ) بی برقی خط 

مهندسی و پشتیبانی برق و کنترل بخار، به محوطه 

و عملیات  ان سپهر انتقالبازسازی جنب ساختم

  تعمیرات بر روی ترانس آغاز گردید.

 

 

 

 

 : آموزشی شناسایی، انتخاب و کاربرد فوالد هابرگزاری دوره  -4

جلسه از تاریخ  5 طی  توسط آقای مهندس وهاب راستار از شرکت پیشگامان توسعه مواد سامکه  این دورهدر 

همکاران امور مکانیک مهندسی ، بخش کارشناسی تعمیرات برگزار گردید،  30/6/1401لغایت  6/6/1401

 نیز حضور داشتند. هامکانیک و امور کارگاه

 فصل بود که بخش های ارائه شده عبارتند از: 25بخش و  4ارائه شده شامل  آموزشی مطالب

 استانداردهای بین المللیگذاری فوالدها بر اساس نام -2                       مقدمه آشنایی با صنعت فوالد -1

 یابی و تعیین گرید فوالدها تطبیق استاندارد، معادل -4        انتخاب فوالد بر مبنای کتاب کلید فوالد -3

 

  



  
 

 

 

 رونمایی از کتاب گرمانگاری مادون قرمز اثر مهندس بابک فاضل بخششی: -5

 شهریور 30و29در تاریخ های  صفائیه یزداولین سمینار آموزشی و تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در هتل 

نفر از متخصصین پایش وضعیت کشور از صنایع مختلف  400. در این سمینار که با حضور بیش از برگزار شد

 برگزار گردید، گامی موثر در راستای اعتال و توسعه فنون پایش وضعیت کشور برداشته شد.

با ارائه دو کارگاه  مشاور مدیرعامل در امور طرح و توسعه نیروگاه  در این کنفرانس مهندس بابک فاضل بخششی

مورد تقدیر مدیرعامل  "هوش مصنوعی و پایش وضعیت"تخصصی و نیز ارائه شفاهی مقاله برتر سمینار با عنوان

 شرکت فوالد آلیاژی ایران قرارگرفت.

توسط ایشان تالیف و با حمایت مالی و  که "گرمانگاری مادون قرمز"همچنین در مراسم اختتامیه سمینار کتاب 

 معنوی شرکت فوالد آلیاژی ایران به زیور طبع آراسته شده بود رونمایی شد.

 بیان داشتند:  ارزنده اثر این مهندس علیرضا چایچی یزدی مدیرعامل شرکت آلیاژی ایران در مقدمه حامی

هه اخیر، صنایعی که همگام با این پیشرفت با توجه به پیشرفت تکنیک ها و روش های پایش وضعیت در چند د

سیستم های خود را به روزرسانی نکنند با مشکالتی اعم از افت بهره وری و افزایش هزینه های نگهداری و         

بهره برداری مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه اغلب منابع علمی به زبان انگلیسی بوده و لذا استفاده کنندگان 

را به زبان شیوای پارسی برای اهل فن ترجمه یا ا دارد، شناسایی متخصصینی که بتوانند این علوم خاص خود ر

 تولید کنند یک امر مهم است.

 



  
 

 

 

 برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی جام رمضان : -6

با 13/06/1401درتاریخ  1401مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی جام رمضان سال به گزارش روابط عمومی ، 

. در این و نفرات شرکت کننده در مسابقات در محل کانتین شرکت برگزار گردید معاونینو مدیرعامل حضور 

توسط آقای  نیروگاه کمیته ورزشدر عملکرد فعالیت های ورزشی و اقدامات انجام شده  ی ازگزارش مراسم

 به نفرات تیمهایمیلیون تومان  24مسابقات با بودجه جوایز  مدیرعامل ،سخنرانی و پس از  ارائه حسن عظیمیم

 شرکت کننده درمسابقات اهدا گردید. برتر

 و حضور در پیاده روی اربعین : حسینیعازم شدن تعدادی از همکاران برای حفظ شعائر -7

ویژه مدیرعامل نیروگاه و شوق حضور پرسنل به منظور حضور در ، با توجه به عنایت به گزارش روابط عمومی

وسط نیروگاه فراهم )ع( ت راهپیمایی اربعین، وسیله ایاب و ذهاب جهت مسیر رفت دوستاران حضرت سیدالشهدا

 و نایب الزیاره تمامی همکاران در این راهپیمایی پرشکوه شدند. 

 



  
 

 

 

 

 پیامهای تسلیت: 

ییم و هب سوی او بازخواهیم گشت                                                 همه از خدا

 همکاران گرانقدر

 جناب آقایان غالمعلی و داود اکبری، مجتبی بوذری، سید حسن جعفری کلوری

و دیگر بستگان تسلیت   انمصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز ،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.

 

 

 


