
  
 

 

 

  1401 ذرآ در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  ذرآآمار تولید نیروگاه در  -1

پانصد و نود و سه هزار و هفتصد  ،شده  نییتع شیماه نسبت به برنامه از پ نیدر ا به گزارش روابط عمومی نیروگاه

تا  جاری سال یز ابتداا. است ساعت انرژی تولید و تحویل  شبکه سراسری گردیده (  مگاوات593704و چهار)

از  بیشتر %5 که گردیده محقق پیشنهادی به نسبت بودجه دیتول %105 و سپری شده% زمان  6/75ماه  نیا انیپا

  .می باشد  بودجه

 

 :کسب رتبه اول نیروگاه بخار شهید منتظرقائم در کشور  -2  

منتظرقائم با همت و تالش شبانه  (GE)نیروگاه بخار ، ارزیابی سالیانه شرکت مدیریت شبکه برق ایرانبر اساس 

در معیار شاخص نرخ انرژی  امسالدر بین کلیه نیروگاه های بخار کشور در بهار  روزی پرسنل و مدیریت محترم،

 .حائز رتبه اول گردید ، درصد آمادگی و ضریب بهره برداریقابل تولید

 

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 205,972 280,426 107,306 593,704 تولید خالص

 hh 2,150 3,434 1,690 7,274 ساعت کارکرد

 0 0 0 31961 لیتر 1000 مصرف مازوت

 39,109 0 38,483 626 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 88,962 0 57,718 31,244 مترمکعب1000 مصرف گاز



  
 

 

 

محترم هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری  ئیسبازدید جناب آقای دکتر آقابابایی ر -3

 :خوارزمی از نیروگاه شهید منتظرقائم

 معاونهفته بسیج، دکتر آقا بابایی روز از  سومینبه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم در 

 سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی محترم

، سرمایه گذاری خوارزمی نشستی صمیمانه با حضور مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت های در 

یروگاه شهید منتظرقائم نتوسعه برق و انرژی سپهر و 

مت های مختلف ضمن استماع گزارش تخصصی قس

زیرمجموعه، از نیروگاه به شرح ذیل بازدید بعمل 

 آوردند. 

تالوت آیاتی  چند از کالم اله مجید ، در ابتدا  پس از

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ضمن 

با اشاره به استراتژیک عرض خیرمقدم به میهمانان، 

ه در نگهداری و بهره برداری صحیح از مجموعه بودن صنعت تولید برق و تعهد و همت مداوم کارکنان مجموع

 نمودند. تاکید سال  50با قدمت بالغ بر 

رکت شدر ادامه آقایان دکتر افشار مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و مهندس جمشید نژاد مدیرعامل 

، وضعیت 1401ضمن تشریح وضعیت شرکت ، گزارش تعمیرات در نیمه دوم سال  مدیریت تولید برق منتظرقائم

 و مشکالت صنعت برق توضیحات کاملی ارائه نمودند. نیروی انسانی شرکت و فرصت ها و تهدید های پیش رو 

ز همه در ادامه جناب آقای دکتر آقابابایی ، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و تبریک به مناسبت هفته بسیج، ا

فعاالن و دلسوزان حوزه های مختلف اعم از صنعت برق، اقتصاد،جهاد و به خصوص از پرسنل زحمتکش نیروگاه 

 شهید منتظرقائم تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

با توجه به خودکفایی در صنعت برق،  بر افزایش  معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات

 ی تاکید نمودند.راندمان و بهبود بهره ور

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی خاطر نشان کردند: با توجه به سیاستهای قیمت گذاری 

دستوری نرخ برق ، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و توسعه حوزه نیروگاهی با چالش مواجه بوده و در حال 

دمات فنی و  بهبود ضریب بهره وری در نیروگاه حاضر باید تمام تالش خود را در توسعه زمینه های بازرگانی، خ



  
 

 

 

به کار بگیریم. ایشان افزودند با توجه به عمق دانش فنی مجموعه نیروگاهی منتظر قائم، می بایست نسبت به انتقال 

 این دانش  به سایر نیروگاه های کشور اقدام نمود. 

بخش های مختلف مجموعه اعم از واحدهای درمدار تولید  از در پایان کلیه شرکت کنندگان در این نشست، 

     مجموعه،  مرکزی انبار ،واحدهای در دست تعمیرات، گازی و سیکل ترکیبینیروگاه بخار،  شامل نیروگاه

 بازدید بعمل آوردند. بازسازی والو و تراشکاری و ... کارگاه های

 

یکوکاری نبه خانوار های تحت پوشش صندوق  ویژه شب یلدا توزیع بسته های کمک معیشتی -4

 منتظرقائم: شهید نیروگاه  پرسنل

 :به خانواده های نیازمند خبر داد ویژه شب یلدا بسته کمک معیشتی 50وابط عمومی نیروگاه از توزیع ر

حمد و ثنای خدای مهربانی را که توفیق داد تا بتوانیم با همت و همدلی اعضای محترم صندوق، در یلدای فاطمی 

شاهد نشاندن خنده بر لبان و دل مددجویان تحت حمایت این صندوق باشیم و خدا را شاکریم که به مدد و دعای 

، روغن، رب، ماکارونی، نمک، گوشت بسته معیشتی در شب یلدا شامل: برنج 50حضرت حجت بن الحسن)عج( 

به خانواده های نیازمند توزیع  و...گوسفند، پرتقال، انار، 

 گردید.

صندوق نیکوکاری پرسنل نیروگاه شهید 

، آمادگی خود را برای دریافت کمک منتظرقائم

نیکوکاران جهت توزیع بین  های نقدی و غیر نقدی

  .کردنیازمندان اعالم 



  
 

 

 

این کمک های غیرنقدی به صورت اهدای کاالهای خوراکی، جهیزیه، کاالهای تحصیلی و تفریحی کودکان و 

 .ضروری در حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله و شیوع بیماری خاص می باشد اقالم های

امور مالی  برای اعالم آمادگی جهت کمک مستمر می توانند فرم های مربوطه را تکمیل و بهگرامی  همکاران

تحویل داده و همچنین در صورت کمک های مناسبتی میتوانند کمک خود را به حساب جاری صندوق نیکوکاری 

 نزد بانک تجارت واریز نمایند. 177032492پرسنل نیروگاه به شماره حساب 

 فرزند همکار:توسط  کسب مقام سوم در مسابقات لیگ کشتی فرنگی جوانان استان البرز -5

کشتی فرنگی جوانان استان در مسابقات  ،ارش روابط عمومیبه گز 

گرامی آقای مهرداد  )فرزند همکار امیر حسیییین نجارآقای  ،البرز

 .گردید جوانان( موفق به کسیییب مقام سیییوم در رده سییینی نجار 

عزیز و افتخار  جوانبرای این  مدیریت تولید برق منتظرقائمشرکت 

 .آفرین آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون دارد

 

 

 

 

 

 پیامهای تسلیت:  

ییم و هب سوی او بازخواهیم گشت                                              همه از خدا

  گرانقدر انهمکار

 جناب آقایان حمید رضا غیاثی پور، اباذر مناف زادگان

عزیز  آن تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برایجنابعالی و خانواده محترمتان مصیبت دردناک را خدمت  

 نماییم.می و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت  از دست رفته

 


