
  
 

 

 

  1401 آبان در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  آبانآمار تولید نیروگاه در  -1

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

 انیتا پا جاری سال یز ابتداا. محقق شده استساالنه  دی% از تول 92/7 معادل ،یزیشده واحد برنامه ر نییتع شیپ

       از بودجه ترکم%  4 که گردیده محقق پیشنهادی به نسبت بودجه دیتول %96 و سپری شده% زمان  30/67ماه  نیا

  .می باشد

 :بازدید دادستان و اداره محیط زیست شهرستان فردیس از نیروگاه -2  

دکتر ناصرخاکی دادستان شهرستان فردیس به همراه مهندس سپه وند رئیس اداره آقایان  1401 /1/8در تاریخ 

حقوقی محیط زیست از نیروگاه شهید منتظرقائم بازدید محیط زیست شهرستان فردیس و مهندس کالنتری مشاور 

پلمپ  تغییر محل جهت بررسی و  و معاونین نیروگاهجلسه مشترک با مدیرعامل نمودند. در این بازدید ابتدا 

که در این جلسه با موافقت و هم فکری  اشخاص حاضر در جلسه مقرر شد که با حضور  ،سوخت مازوت برگزار

نمایندگان دادستانی و محیط زیست تغییر محل پلمپ انجام شود و به جای پلمپ مخازن،پلمپ در مسیر ورودی 

  یرد.ذپبه بویلر)پای واحد(با عدم مصرف مازوت صورت 

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 244,781 323,691 132,347 700,819 تولید خالص

 hh 2,250 3,891 1,863 8,004 ساعت کارکرد

 0 0 0 0 لیتر 1000 مصرف مازوت

 6,005  0 5,341 664 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 188,531  0 106,320 82,211 مترمکعب1000 مصرف گاز



  
 

 

 

 

 م:سرزده مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز از نیروگاه شهید منتظرقائبازدید  -3

از  و تیم همراه  مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز 11/08/1401به گزارش روابط عمومی در تاریخ 

این بازدید ابتدا در در  ند.دبازدید نمو جهت بررسی شرایط سخت و زیان آور شهید منتظرقائم ینیروگاهمجموعه 

 حضور باکه  در سالن جلسات نیروگاه  نشستی دوستانه

آقایان دکتر دارایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان البرز، مهندس رمضانی رئیس 

بازرسی اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان 

البرز، مهندس رستمی کارشناس اداره کل کار 

و رفاه اجتماعی استان البرز، مهندس شیروانی 

مدیر روابط کار اداره کل کار و رفاه اجتماعی 

    البرز، مهندس اصالنی رئیس کانون استان 

شورا های اسالمی کار استان البرز، مهندس اسدی 

مدیر روابط عمومی اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان البرز، سرکار خانم صفائی کارشناس اداره بهداشت و 

ز کارکنان و شورای جمعی ا و معاونین، مدیراننماینده تشخیص کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان البرز و 

اسالمی کار نیروگاه برگزار شد که ضمن خیرمقدم به میهمانان از شرایط کار در نیروگاه منتظرقائم، سختی ها و 

میهمانان ضمن حضور در . در ادامه مطرح گردیدضرورت استمرار فعالیت تولید برق در هر شرایط برای میهمانان 

از نزدیک با فعالیت های نیروگاهی  سیکل ترکیبی، شیمی و تعمیرات ،واحد های بخاربازدید از  وسایت مجموعه 

 .آشنا شدنداز نزدیک و سختی های خاص آن 

 

 



  
 

 

 

 همکار گرانقدر و برگزاری مراسم یادبود: پیام تسلیت مدیرعامل به مناسبت درگذشت -4

ت تعمیرات گرشاسب جمشید نژاد در پیامی، درگذشت جناب آقای مهندس بهزاد وحدتی رئیس محترم قسم

 .الکتریک سیکل ترکیبی نیروگاه شهید منتظرقائم را تسلیت گفت

 متن پیام بدین شرح است:
 بسم هللا الرمحن الرحمی

 اان هلل و اان الیه راجعون                                                

موجب اندوه فراوران گردید. ایشان انسانی خبر ناباورانه درگذشت همکار گرامی مرحوم مهندس بهزاد وحدتی 

پرتالش، سخت کوش و ارتباط مدار بودند که در طول چندین سال خدمت صادقانه خود، خدمات شایسته و 

            اقدامات ماندگاری در راستای خدمت رسانی به صنعت برق کشور ارائه نمودند.تالش مجدانه، صداقت، 

و دلسوزی از صفات برجسته این همکار فقید بود که یاد و خاطره و زحمات بی  مردم داری، اخالق مداری، تعهد

 شائبه او را در ذهن ما، ماندگار خواهد کرد.

اینجانب از طرف خود، هیات مدیره و پرسنل شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم، ضایعه درگذشت ایشان را 

تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن به خانواده محترم آن مرحوم و خانواده بزرگ نیروگاه 

 مرحوم آمرزش و مغفرت الهی و برای بازماندگان سالمتی و صبر بر این مصیبت را مسئلت دارم.

 

مدیرعامل، معاونین و جمعی از همکاران مراسم یادبودی از طرف نیروگاه با حضور   16/8/1401همچنین در تاریخ 

 مرحوم در محل نمازخانه نیروگاه برگزار گردید.خانواده محترم آن و  

 

 

 



  
 

 

 

توزیع بسته های کمک معیشتی به خانوارهای تحت پوشش صندوق نیکوکاری پرسنل  -5

 :نیروگاه شهید منتظرقائم

 97بسته کمک معیشتی به خانواده های نیازمند خبر داد. این صندوق از سال  60روابط عمومی نیروگاه از توزیع  

پرسنل محترم نیروگاه مبنی بر کمک به خانواده های نیازمند توفیق شروع به فعالیت را داشته که در با حمایت 

اخذ کند.     )ره( چشم انداز خود توانست مجوز های الزم جهت صندوق نیکوکاری را از کمیته امداد امام خمینی

خانوار شامل: برنج، روغن، گوشت،  بسته کمک معیشتی 43به یکی از رسالت های این صندوق می توان به اهدای 

 رب گوجه فرنگی، ماکارونی، شکر، نمک، نخود  به صورت ماهانه  اشاره نمود.

با توجه به اینکه در ماه محرم و صفر بسته معیشتی توزیع نگردید توفیق حاصل شد جهت تامین گوشت گرم بسته 

کیلوگرمی  2بسته گوشت  60ی گوشت نزدیک به عدد گوساله تهیه و ذبح گردد که با تقسیم بند 2های مورد نظر 

 خانواده دیگر نیز اهدا شد. 17بسته معیشتی خانواده های تحت پوشش، به  43تهیه و عالوه بر 

 توزیع گردید. 7/8/1401همچنین از جگرهای حاصل از ذبح، غذایی جهت توزیع بین کارتن خوابها تهیه و در تاریخ 

 : های شیمی در نیروگاهبرگزاری آزمون نهایی دوره  -6

 .دیگرد برگزار ماه آبان چهارم و سوم یروزها در گروه دو قالب در یمیش  یآموزش یها دوره نهایی آزمون 

 20 قالب در یجار سال ماه خرداد از یآموزش یهادوره نیا 

 همکاران از گروه دو یبرا ،(ساعت 160) یآموزش جلسه

 دانش سطح ارتقا منظور به ،(نفر 40) یمیش یبردار بهره امور

 ادارات محترم یروسا یهمکار با و یزیر برنامه مهارت، و

 محمدپور، ،یلرستان مهندس آقایان ،یمیش فتیش

 .دیگرد برگزار زاده ونیهما و یناصرخاک



  
 

 

 

 پیامهای تسلیت:  

 

ییم و هب سوی او بازخواهیم گشت                                              همه از خدا

 و عزیزمان گرانقدر همکار

 مهندس بهزاد وحدتی

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

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

 متعال مسئلت نماییم.

 

 

 


