
  
 

 

 

  1401 دی در مهم رویدادهای 

  

 :1401ماه  دیآمار تولید نیروگاه در  -1

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

 سال یز ابتداا. است ساعت انرژی تولید و تحویل  شبکه سراسری گردیده(  مگاوات 523068)هشتو  شصت

 بیشتر %2 که گردیده محقق پیشنهادی به نسبت بودجه دیتول %102 و سپری شده% زمان  84ماه  نیا انیتا پا جاری

  .می باشد  از بودجه

 

 :نیروگاه بخار شهید منتظرقائم در کشور  دومکسب رتبه  -2  

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

در معیار شاخص نرخ  امسال تابستاندر بین کلیه نیروگاه های بخار کشور در  روزی پرسنل و مدیریت محترم،

 .گردید دومانرژی قابل تولید حائز رتبه 

 

 جمع بخار سیکل گازی قدیم بخار واحد 

 Mwh 271,967 180,351 70,750 523,068 تولید خالص

 hh 2,553 2,279 1,946 6,778 ساعت کارکرد

 72,775 0 0 72,775 لیتر 1000 مصرف مازوت

 49,400 0 48,453 947 لیتر 1000 مصرف گازوئیل

 20,960 0 12,970 7,990 مترمکعب1000 مصرف گاز



  
 

 

 

 :اقتصادی استانداری البرز از نیروگاه شهید منتظرقائمبازدید معاون هماهنگی امور  -3

همزمان با ایام والدت  22/10/1401 تاریخ گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم دربه 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان البرز،  معاون، آقایان دکتر سیف اله اسدالهی  )س(حضرت فاطمه زهرا 

مهندس حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز، مهندس محسن وزارتی مدیرعامل شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی استان البرز، مهندس سید رضا غفاریان مدیرعامل شرکت ملی گاز استان البرز و مهندس 

ط عمومی شرکت ملی گاز استان البرز از نیروگاه  شهید منتظرقائم بازدیدی به عمل علی اصغر محسنی مدیر رواب

 آوردند.

 مهندسحضور نشستی مشترک با  در ابتدا

و معاونین نیروگاه جمشید نژاد مدیرعامل 

در جریان آخرین  حاضرین وبرگزار 

ولید برق در این مجموعه قرار وضعیت ت

شست سیف اله اسداللهی در این نتند. گرف

اظهار داشت: با توان نیروگاه شهید منتظر 

 در را  و همکاری مردم، فصل زمستان ئمقا

 گذاریم می سر پشت برق مشکل بدون استان

دکتر اسدالهی ضمن قول مساعد در جهت تامین  

 سوخت نیروگاه، دستورات الزم را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اعالم نمودند.

 



  
 

 

 

همزمان با ایام والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن, از تالش های ارزشمند بانوان  -4

 :تجلیل به عمل آمد نیروگاهشاغل در 

، به منتظرقائمبه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 

مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن از تالش های 

 .این شرکت قدردانی گردیدمجدانه و ارزشمند بانوان شاغل در 

، ضمن تبریک  و معاونین شرکتمدیرعامل  در این مراسم

فرارسیدن روز میالد با سعادت حضرت زهرا)س( و روز زن با 

اشاره به مقام و شخصیت بانوان و جایگاه آن ها در حفظ بنیان 

خانواده، نقش زنان را در عرصه های مختلف زندگی مهم و تاثیر 

بانوان از تالش  هدیه ای به رسم یادبودا اهداء بو گذار ارزیابی 

 نمودند.شاغل در نیروگاه تجلیل 

 

 

 :گرامیداشت روز ملی هوای پاک در نیروگاه شهید منتظرقائم -5

دی ماه(،  نیروگاه نسبت به برگزاری  29ی گرامیداشت روز ملی هوای پاک )در راستابه گزارش روابط عمومی 

 اقدام به عمل آورد.سال در داخل نیروگاه 40سال و باالی 40یک دوره مسابقه دومیدانی دررده های سنی زیر



  
 

 

 

حنیف سال آقایان :  40و دررده سنی باالی  سعید بیاتی، سعید قبادی  ،سال آقایان: حامد مرادی40دررده سنی زیر 

 را کسب کردند. ا سومبه ترتیب مقام های اول ت ابراهیم قادری نادر فالح و ،صحرایی

یک دوره مسابقه هنری ویژه خانواده همکاران در رشته های عکاسی، نقاشی و مقاله نویسی برگزار گردید همچنین 

به کسب  موفقمسابقات به عنوان نفرات برتر  مختلفکه نفرات ذیل از بین شرکت کنندگان در رده های سنی 

 :امتیاز شدند

 مجید افچنگی فرزند همکار  افچنگی ماهانسال،  7گروه سنی زیر در   -

 ابراهیمی اهلل ولیفرزند  کوروش ابراهیمیسال،  12گروه سنی زیر   -

 فردین رستمی برگزیده این دوره از مسابقات بودند.فرزند  فاطمه رستمیسال  18گروه سنی زیر  -
 فرزند همکار:توسط  خردساالن رده سنی کاراته کشوری در مسابقات اولکسب مقام  -6

کشوری در مسابقات  ،به گزارش روابط عمومی 

 خانم کتایون ابراهیمی ،خردساالن کاراته

(  ولی ابراهیمیگرامی آقای  )فرزند همکار

 خردساالندر رده سنی  اولموفق به کسب مقام 

 دند.گردی

 

 

 

 

 پیامهای تسلیت:  

ییم و هب سوی او                                              بازخواهیم گشت همه از خدا

  گرانقدر انهمکار

 مجید مقدم و هومن خالق اسکندری، مجید ناصرخاکیجناب آقایان 

 تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برایجنابعالی و خانواده محترمتان را خدمت  واردهمصیبت  

 نماییم.می برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت  میلو صبر ج عزیز از دست رفته آن

 


