
در بازديدى كه مهندس فالحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از اين 
نيروگاه بعمل آوردند ، طراحى و ساخت سيستم كنترل توربين و روغن هيدروليك و 
روانكارى توربين هاى 315 مگاواتى اين نيروگاه را اقدامى ملى و مهم دانسته و با 
توجه به اهميت اين طرحهاى دانش بنيان ، بر تداوم و تقويت اين رويكرد علمى – 

تخصصى و انتقال اين تجربيات به ساير نيروگاههاى كشور تاكيد نمودند. 
در ابتداى اين ديدار مهندس داوود محمودى مديرعامل نيروگاه رامين اهواز به 
تشريح اقدامات نيروگاه پرداخت و توليد پايدار انرژى برق بويژه در ايام پيك برق و 
دستاوردهاى اين نيروگاه در بومى سازى قطعات و تجهيزات نيروگاهى را حاصل 
واحدهاى  از  اصولى  بردارى  بهره  و  پيشگيرانه  اقدامات   ، كاركنان  صادقانه  تالش 
توليدى دانست و تمركز بر مديريت دانش بنيان ، بهبود سيستمها، تحقيقات تخصصى 
، كاهش هزينه ها و افزايش راندمان واحدهاى نيروگاهى را از رويكردهاى جديد اين 

نيروگاه عنوان نمود .
مهندس فالحتيان نيز ضمن تقدير از تالشها و اقدامات اين نيروگاه اظهار داشت : توليد 
پايدار انرژى برق توسط نيروگاههاى كشور بخصوص نيروگاه رامين ، نقش مهمى در تثبيت 
و تقويت شبكه سراسرى و كاهش خاموشى هاى پيك برق داشته است و به لطف همين 

تالشها مردم عزيز كشورمان تابستانى توام با آرامش را سپرى نمودند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى طراحى و ساخت سيستم كنترل توربين و 
روغن هيدروليك و روانكارى توربين هاى 315 مگاواتى اين نيروگاه را اقدامى ملى 

و مهم دانسته و با توجه به اهميت اين طرحهاى دانش بنيان ، بر تداوم و تقويت 
اين رويكرد علمى – تخصصى و انتقال اين تجربيات به ساير نيروگاههاى كشور 

تاكيد نمودند.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود تكيه بر دانش و توان نيروهاى داخلى بمنظور 
مدرنيزه كردن واحدهاى نيروگاهى را از برنامه ها و اهداف مهم صنعت برق كشور 
دانست و با اشاره به طرح توسعه واحدهاى نيروگاه رامين ابراز اميدوارى نمود با توجه 
به پتانسيل غنى اين نيروگاه ، شاهد بهبود عملكرد ، افزايش راندمان ، اصالح مكانيزم 

هاى زيست محيطى و تداوم توليد پايدار اين نيروگاه در سالهاى آتى باشيم .
مهندس فالحتيان در ادامه افزود : خوشبختانه در كنار فعاليت و خدمت رسانى 
نيروگاه رامين ، شاهد احداث و راه اندازى واحدهاى نيروگاهى بهبهان ، ماهشهر، 
خرمشهر و طرحهاى مشاركتى با بخش خصوصى هستيم كه باعث توسعه زيرساختها 
، تامين پايدار برق مورد نياز صنايع استان خوزستان و جنوب غرب كشور شده است و 
اميدواريم با توجه به ارتقاء ظرفيت و پتانسيل استان خوزستان در بخش انرژى برق ، 
شاهد سرمايه گزارى هاى بخش خصوصى ،احداث كارخانجات جديد و بهبود موقعيت 

اقتصادى و اشتغال مردم منطقه نيز باشيم . 
رامين اهواز با شش واحد توليدى و با ظرفيت 1850  الزم بذكر است نيروگاه 
مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى در پشتيبانى و 

تثبيت شبكه برق كشور ايفا مى كند.

نيروگاه رامين، قلب تپنده سرزمين نخل و كارون
 نشريه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)

سال اول/ مهرماه 1395/ شماره اول/ 4صفحه
سرمقاله

« نخل و كارون و ضرورت آن »
بي ترديد مهمترين وظيفه روابط عمومي 
در هر سازمان تحقق تفاهم درون و برون 
سازماني است كه انتشار نشريه داخلي يكي 
است  هدف  اين  تحقق  مهم  ابزارهاي  از 
. از گذشته تا به امروز حتي با رشد سريع 
تكنولوژي و با ظهور قارچ گونه رسانه هاي 
مجازي ، هنوز بسياري از روابط عمومي ها از 
ابزار نشريه فيزيكي براي انتقال و انعكاس اخبار و فعاليتها و اطالع رساني 
در مجموعه خود استفاده مي كنند . اصوًال ماهيت و نفس نشريات درون 
سازماني ارائه اطالعات به جامعه مخاطب خود و بيان عملكرد سازمان و 
افزايش سطح آگاهي هاي عمومي و ايجاد فضاي همدلي و هم افزايي 
درون سازمان است . حال كه نيروگاه بزرگ رامين بعنوان يكي از بزرگترين 
نيروگاههاي كشور در سرزمين نخل و كارون در عمده شاخصه ها اعم 
از توليد مستمر انرژي ، اعتماد و تكيه بر دانش بومي ، ساخت قطعات و 
تجهيرات نيروگاهي ، صيانت از محيط زيست پيرامون و پياده سازي مدل 
هاي مديريتي ، پيشگام صنعت برق كشور بوده ، نيازمند آن است كه 
در قالبي حرفه اي تالش و كوشش مستمر و شبانه روزي اش بنحوي 
شايسته و برجسته انعكاس داده شود تا بتوانيم بستري ارتباطي ، بمنظور 
تبادل تجربه و تخصص در صنعت برق كشور و بويژه صنعت نيروگاهي 
را فراهم نمائيم . در اين راستا ، تولد نشريه داخلي " نخل و كارون " 
در كنار استفاده بهينه از ظرفيت ها و الگوهاي موجود اطالع رساني 
بيش از گذشته حس مي شود كه اميد است اين اقدام با مدد از نظرات 
و تجارب همه خوانندگان و همكاران شريف صنعت برق به غنا رسيده 

و مورد پسند واقع شود .
 "نخل و كارون" مي خواهد عملكرد و تالش ها را ببيند و به تصوير 

بكشد ، روحيه ببخشد و سرزندگي بيافريند .
 "نخل و كارون "مي خواهد همانند مايحتاج ضروري در سبد خانواده 
كاركنان قرار بگيرد و خود را بعنوان عضوي جديد از جامعه بزرگ مطبوعات معرفي 

نمايد .   
 تو كمك كني/ ما رشد مي كنيم/ نخلمان همه فصل ميوه مي دهد
مدير مسئول

تقدير مهندس فالحتيان  معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى
 از اقدامات دانش بنيان و ملى نيروگاه رامين اهواز

در جشن باشكوهى كه بمناسبت عيد غدير و هفته دفاع مقدس در سالن امام 
رضا(ع) شهرك نفت برگزار شد از بازنشستگان اين نيروگاه تجليل شد .

مهندس محمودى مديرعامل اين نيروگاه ضمن تبريك اعياد قربان و غدير و 
دهه امامت و واليت به كاركنان و خانواده آنان اظهار داشت : حيات طيبه رسول  اكرم 
(ص) در نزد مسلمانان داراى اهميتى بس شگرف و واالست كه يكى از بارزترين آنها، 
واقعه غدير خم است كه با واليت امام على(ع) و فرزندان معصومش تداوم يافته است 
و وظيفه ماست كه با اطاعت از مقام معظم رهبرى رهروانى صديق اين راه و آرمان 

علوى باشيم . وى با اشاره به نقش نيروگاه رامين در دفاع مقدس و گراميداشت ياد 
و خاطره 6 شهيد اين نيروگاه گفت : هفته دفاع مقدس يادآور ايثار و استقامت ايران 
اسالمى است و خداوند را شاكريم كه توانستيم با تكيه بر تعهد و تالش همكاران خود 
در صنعت برق در مسير اقتدار و آبادانى ايران اسالمى گام برداشته و ادامه دهنده و حافظ 

ارزشها و راه شهداى عزيز باشيم.
از  تقدير  و  نيروگاه  عملكرد  از  گزارشى  ارائه  ضمن  ادامه  در  محمودى  مهندس 
بازنشستگان افزود : بازنشستگان گنجينه تجربه و تخصص اند و معتقدم مى توان با 

بهره گيرى مفيد از تجربه هاى كارى آنان كه حاصل يك عمر تالش صادقانه مى باشد 
به جامعه، خدمات مفيدى را ارائه نمايند. وى همچنين افزود : بازنشستگى به عنوان 
فصلى ديگر از زندگى همه شاغلين ، همواره مورد توجه بوده و تكريم و پرداختن به 
موضوع بازنشستگى و بررسى و يافتن راه حل هاى مناسب براى حل مشكالت آنان 
، ترسيم كننده چشم اندازى روشن، اميدواركننده و عزت مندانه براى جامعه شاغلين 
خواهد بود .در ادامه اين جشن كه با اجراى برنامه هاى متنوع هنرى و فرهنگى همراه 

بود از 28 بازنشسته اين نيروگاه با اهداء لوح و هدايايى تقدير و تجليل بعمل آمد . 

در جشــن عيد غديـــر
از بـازنشـســـتگان
نيروگاه رامين اهواز

تجـليل شــد

اقدامات دانش بنيان

كا ل قل ا گا



 صيانت از محيط زيست
كليدواژه توليد پاك در نيروگاه رامين
ويدا صادقي دهكردي ، مسئول محيط زيست نيروگاه رامين

" مسئله محيط زيست يا حفظ منابع طبيعى، براى ما مسئله اى تجّمالتى و درجه 
دو نيست؛ يك مسئله حياتى است.  در تالش ما براى توسعه كشور، اولوّيت بايد در 

مقام معظم رهبري (مدظله العالي)اين بخش باشد.
محيط زيست دارايى مشترك نسلهاى امروز و فرداست و حفظ آن وظيفه 
اى همگانى براى يكايك افراد جامعه است .انديشه ها و رفتارهاى مادى نگر 
و سطحى بين انسان ها، فشار عظيمى را بر محيط زيست وارد ساخته است. 
فشارهاى حاصل شده بر محيط زيست در حال تبديل شدن به بزرگترين بحران 
ريزگردها،  طبيعى،پديده  منابع  رفتن  بين  از  آب،  كمبود  هستند.  بشرى  هاى 
كاهش جنگل ها، اثر گلخانه اي و گرمايش جهاني ، آلودگى ها و ... از جمله 

اين بحران ها هستند. 
در جهان امروز مسئله آلودگي يكي از مهمترين و جدي ترين مشكالت تمدن 

انساني است و البته كه نقش انسان در آلودگي محيط زيست بسيار چشمگير است .
با توجه به پيوند ناگسستني بين انسان و طبيعت از يكسو و نياز مبرم بشر 
به استفاده از انرژي بخصوص انرژي استراتژيك برق از سوي ديگر ، استفاده 
از منابع طبيعي (آب ، سوخت و ...) و به تبع ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي 
امري اجتناب ناپذير مي باشد ، از اينرو نيروگاه رامين با علم به اين موضوع همواره 
در كنارفعاليت هاي اصلي خود ، مديريت محيط زيست را سرلوحه خود قرار داده 
است تا توسعه پايدار را براي اين صنعت فراهم آورد.  استقرار نيروگاه رامين در 
منطقه صنعتي استان خوزستان و مجاورت با رودخانه كارون و سه شهر اهواز 
، مالثاني و ويس ، مسئوليت نيروگاه در صيانت از محيط زيست و بكارگيري 
آخرين استانداردها و تكنولوژي هاي نوين جهت توليد پاك را دوچندان مي نمايد. 
اين نيروگاه ، در راستاي تعهد و اهتمام خويش در قبال محيط زيست با تعريف 
و اجراي پروژه هاي بهبود در زمينه هاي مختلف محيط زيست (هوا،آب، خاك ، 
آگاهي سازي و اطالع رساني و ... ) روند شايسته اي را طي نموده بگونه اي كه 
به عنوان يكي از پيشگامان صنعت برق در حوزه محيط زيست مطرح مي باشد و 

در شماره هاي آينده به تشريح هر يك از آنها پرداخته خواهد شد.

عمليات واگذارى رسـمى  نيروگاه گازى 
ماهشهر به نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه ماهشهر : جلسه فنى وقراردادى واگذارى 
عمليات بهره بردارى نيروگاه ماهشهر به نيروگاه رامين اهواز با حضور مهندس 
محمودى مديرعامل نيروگاه رامين،مهندس حبيب حاجى زاده مديرطرحهاى 
ساخت نيروگاههاى گازى شركت برق حرارتى كشور ومهندس عبدالكريم جاويد 
مديرعامل شركت توليد برق حرارتى خوزستان در محل سالن كنفرانس نيروگاه 

ماهشهر برگزار گرديد. 
در اين جلسه تخصصى كه با حضور مديران شركت سازنده(مپنا) نيز همراه 
بود،حاجى زاده گفت:درراستاى تحقق سياستهاى شركت برق حرارتى كشور 
واستفاده بهينه وكامل از ظرفيت هاى توليدى نيروگاه جديد ماهشهر، واگذارى 
عمليات بهره بردارى ، تعميرونگهدارى اين نيروگاه در سطوح مختلف به نيروگاه 
رامين در دستور كار قرار گرفت. وى با اشاره به توان باالى فنى- مهندسى 
نيروگاه رامين اذعان داشت كه نيروگاه رامين بعنوان يكى ازبزرگترين نيروگاه 
حرارتى كشور وبا بهرمندى از مديريت و نيروى انسانى متخصص ومجرب، 
نقش پررنگى درتامين پايداربرق كشور داشته از همين رو بمنظوراستفاده بهينه از 

ظرفيت توليدى اين نيروگاه جديد چنين تصميمى اتخاذ گرديد 
در ادامه مهندس داوود محمودى با اشاره به آمادگى و استقبال نيروگاه رامين 
از اين واگذارى افزود :درپى اعتماد مديريت ارشد شركت توليد برق حرارتى كشور 
به مجموعه توانمند نيروگاه رامين،از خردادماه گذشته با استقرار تيمى متشكل 
از تخصصهاى مختلف نيروگاهى اقدامات اوليه صورت پذيرفت كه خوشبختانه 
به سبب بهره مندى ازتوانمنديهاى سخت افزارى ونرم افزارى عمليات رسمى 
اين نيروگاه نهايى ودر چند روزآينده ابالغ ميگردد.وى درادامه اشاره كرد كه بهره 
بردارى،تعمير ونگهدارى وخدمات مهندسى وپشتيبانى از محل نيروى انسانى 

وظرفيتهاى داخلى نيروگاه رامين تامين خواهد شد 
بمنظور  مگاواتى  واحد 162  با4  ماهشهر  گازى  نيروگاه  كه  است  گفتنى 
صنعت  قطب  پايدار  برق  وتامين  منطقه  برق  مصرف  رشد  به  پاسخگويى 
پتروشيمى كشورمان درمنطقه عمومى بندر ماهشهر ودر مجاورت شهر چمران 

احداث گرديد. 
شايان ذكر است اين نيروگاه هم اكنون با 2 واحد توليدى(فازاول) به شبكه 

سراسرى برق كشور متصل است. 

نخل و كارون- نشريه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين) /سال اول/ مهرماه 1395/ شماره اول/ 4صفحه صفحه 2

در مراسمى كه با حضورسرهنگ كلهر فرمانده پدافند هوايى
 شهيدجودكى استان خوزستان برگزار شد از خانواده شهدا ، جانبازان

 و ايثارگران اين نيروگاه تجليل بعمل آمد.

  در اين مراسم سرهنگ كلهر ، امنيت آسمان ، خطوط و مرزهاى هوايى ايران اسالمى را مديون مجاهدت 
و تالش پدافند هوايى دانست و ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداى اين نيروگاه ، پشتيبانى نيروگاه رامين در 
ايام دفاع مقدس و تداوم خدمت رسانى مردم و كشور عزيزمان را مورد تقدير خود قرار داده و با اشاره به بمباران 
هاى اين نيروگاه توسط رژيم بعثى ، توليد پايدار و تداوم خدمت رسانى به مردم را حاصل ايستادگى و مجاهدت 

شهدا ، ايثارگران و تعهد و تالش كاركنان اين مجموعه دانست.  
در ادامه اين مراسم معنوى از خانواده 6 شهيد نيروگاه رامين و همچنين از ايثارگران و جانبازان اين نيروگاه 
تجليل بعمل آمد.  الزم بذكر است در ايام دفاع مقدس شهيدان كاووس شيرى ، محمدعلى صالحى نژاد ،بهمن 
رستمى ، محمودرضا نبى زاده، محمود همتى و سياوش يارعلى از كاركنان نيروگاه رامين اهواز در دفاع از كيان 

ايران اسالمى به درجه رفيع شهادت نائل شدند. 

در نمايشگاه دستاوردهاى هفته دولت كه در محل نمايشگاه بين المللى اهواز 
برگزار شد نيروگاه رامين اهواز در كنار نمايش عملكرد خود در زمينه توليد پايدار 
انرژى برق اقدام به ارائه آخرين دستاوردهاى فنى و مهندسى و ساخت قطعات و 
تجهيزات نيروگاهى و همچنين اقدامات زيست محيطى نموده كه مورد استقبال 

چشمگير مردم ، مسئوالن و مديران بخش دولتى و خصوصى قرار گرفت .
 مهندس محمودى مديرعامل نيروگاه رامين اهواز با اشاره به توليد بيش 
از 40 درصد برق مورد نياز استان خوزستان توسط اين نيروگاه ، هدف از 
حضور در اين نمايشگاه را ارائه عملكرد اين نيروگاه در توليد پايدار انرژى 
برق ، معرفى تعامالت منطقه اى، اقدامات زيست محيطى ، ساخت قطعات و 
تجهيزات نيروگاهى و حمايت از توليدكنندگان داخلى دانست و اظهار داشت 
: توليد انرژى برق و خدمت رسانى به مردم شريف استان خوزستان مهمترين 
رسالت اين نيروگاه بوده و نمايشگاه هفته دولت فرصتى مناسب جهت آشنايى 
بهتر مردم و مسئوالن استان با نقش مهم و حياتى اين نيروگاه در زندگى 
روزمره مردم ، توسعه صنايع و همچنين نمايش دستاوردهاى اين نيروگاه در 

حوزه هاى مختلف بوده است .  
دكتر غالمرضا شريعتى استاندار خوزستان نيز در بازديد از غرفه اين نيروگاه 
، توليد پايدار انرژى برق توسط نيروگاه رامين را مايه آرامش و امنيت اين استان 
دانست و با اشاره به اهميت انرژى برق در روند توسعه منطقه ، از اين نيروگاه بعنوان 

يكى از مهمترين زيرساختهاى استان خوزستان نام برد .  
وى همچنين ضمن بازديد از آخرين دستاوردهاى فنى و مهندسى اين نيروگاه 
گفت اقدامات وعملكردروبه رشد نيروگاه رامين در ساخت قطعات و تجهيرات 
نيروگاهى و پيوند بامراكزدانش بنيان و توليد كنندگان داخلى را از مصاديق اقتصاد 
مقاومتى دانست.  ايشان تالش كاركنان اين نيروگاه در تامين برق پايدار تابستان 
گرم را مورد تقدير خود قرار داده و بر تداوم توليد پايدار انرژى برق و حركت 
در مسير خودكفايى و عملى نمودن كامل اقتصاد مقاومتى تاكيد نمود .  شايان 
ذكر است غرفه نيروگاه رامين طى ايام برگزارى اين نمايشگاه شاهد حضور 
ساير مسئوالن استان و اقشار مختلف مردم بوده كه استقبال اقوام مختلف 

استان خوزستان جلوه اى ديگر به اين غرفه نمايشگاهى داده بود .

درمراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس

  از خانواده شهداى 
نيروگاه رامين اهواز 

تجليل شد

استقبال چشمگير مردم 
و مسئوالن استان خوزستان  
از غرفه  نيروگاه رامين
در نمايشگاه هفته دولت

 

  در مراسم روز ايمنى و آتش نشانى از كاركنان برگزيده نيروگاه در رعايت مسائل ايمنى 
،يهداشت حرفه اى ،محيط زيست و تجليل شد.

مهندس داوود محمودى مديرعامل اين نيروگاه ضمن تبريك روز ايمنى و آتشنشانى و با 
اشاره به اقدامات مفيد و اصولى نيروگاه در بخش H.S.E ، حفظ سالمت پرسنل و ارتقاء سطح 
ايمنى را از اهداف و رويكرد مهم و اساسى اين نيروگاه دانست و اظهار داشت : بخش مهمى از 
سالمت كاركنان و امنيت واحدهاى نيروگاهى ، مديون تالشها و مسئوليت پذيرى پرسنل ايمنى 
و آتش نشانى است كه پيامد اين اقدامات را مى توان در كاركرد ايمن تجهيزات ، توليد پايدار 

انرژى برق و آمار پائين حوادث نيروگاهى مشاهده نمود.
در ادامه اين مراسم كه با ارائه گزارش عملكرد و مطالب تخصصى مهندس رسول حيدرى 
رئيس اداره H.S.E و مهندس ويدا صادقى مسئول محيط زيست نيروگاه همراه بود و از پرسنل 
آتش نشانى و كاركنان برگزيده نيروگاه در رعايت مسائل ايمنى ،يهداشت حرفه اى و محيط 

زيست تجليل شد.
شايان ذكر است در حاشيه اين مراسم ، كاركنان و مديران نيروگاه از نمايشگاه تجهيزات 

H.S.E نيروگاه بازديد نمودند . 

گراميداشت 7مهر روز ايمنى و آتش نشانى در نيروگاه رامين اهواز 

تقديرازآزاده سرافرازهشت سال دفاع مقدس توسط مديرعامل نيروگاه رامين اهواز 
 مديرعامل نيروگاه رامين طى ديدارى از فرشيد موزرى رزمنده و آزاده دوران 

ــود. ــل نم ــر و تجلي ــدس تقدي ــاع مق دف
ــت اين روز  ــودى ضمن گراميداش ــدس داوود محم ــن ديدار مهن  در اي
ــه افرينى  ــگاه فداكارى و حماس ــران هيچ ي ــت : ملت ا ــده اظهار داش فرخن
ــدس را فراموش  ــال دفاع مق ــت س ــالمى در دوران هش آزادگان ايران اس

ــتگى هاى اين  ــادت ها و از خودگذش ــرد و همواره قدردان رش ــد ك نخواه
ــود . ــد ب ــار خواهن ــر، ايث ــاى صب ــوه ه اس

 وى در ادامه تصريح كرد : بدون شك آزادگان سرافراز الگوهاى بسيار خوبى 
ــش متعهدانه آنان  ــد از ظرفيتهاى معنوى ودان ــتند و باي براى مديريت كشورهس

ــتفاده نمود . ــته اس بيش از گذش

مهندس محمودى مديرعامل اين نيروگاه به همراه تعدادى از 
مديران و كاركنان، با حضور در منزل شهيد نادر حميد در منطقه 

زرگان اهواز ، با خانواده اين شهيد ديدار كرد . 
 

وى در اين ديدار كه با حضور يادگاران خردسال اين شهيد همراه بود گفت : شهادت 
طلبى و ايثار در راه مكتب اسالم ناب محمدى ، ارزش وااليى دارد و تكريم و تجليل 
از خانواده معظم شهدا وظيفه شرعى و اخالقى همگان بوده و اين فرهنگ در 

ميان مردم از جايگاه ويژه اى برخوردار است . 
مديرعامل نيروگاه رامين با اشاره به منزلت خانواده شهدا گفت : ما نيازمند و 
محتاج ديدار و دعاى خانواده شهدا بوده و فيض و زيارت و مالقات با آنان روحيه 
مردم  به  رسانى  خدمت  و  برق  انرژى  پايدار  توليد  خطير  رسالت  انجام  در  را  ما 

شريف مضاعف تر مى مى كند.

مديرعامـل ديـدار 
اهــواز راميـن  نيروگاه   

حـرم  مدافـع  شهـيد  خانواده  با 
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با شهيدان همكار

بازنشستگان، گنجينه تجربه

احمد مريد شوشتري

علي خسروي راد

محمدرضا داوري

عبدالرحيم سياحي

علي ورناصري

مسعود صالحپور شمس

عزيز جهان نيا

غالمرضا صابوني

مهدي ايماني فر

سيد موسي باقري

علي عباس دوستي نژاد

محمود مهميدوند

عبدالكريم توانايي

علي پوراقتدار

مسعود چهرازي

علي احمديان

فرشيد عباسپور

هوشنگ قاسمي

مسعود قنادعلي اصغر عيدي نصيري عبد الرضا سالمت نياكريم افتخار زاده عليرضا  سوزنچىيونس عاقلي نژاد جليعه

جنگ هاو انقالب ها از برجسته ترين پديده هايى هستندكه 
سرنوشت اجتماعي جوامع انساني را دستخوش تغييرمي دهند، با 
اين وجود كميت و كيفيت اين تغيير ،رابطه مستقيمى با تالش 
جوامع براى سازگارى و عبور موفقيت آميز از آنها دارد. جنگ 
عراق باتمام حاميان شرقى وغربيش عليه ايران ، بعنوان طوالنى 
ترين جنگ متعارف قرن بيستم ، حادثه تاريخي بزرگ وسرنوشت 
سازي بودكه دربسترمجموعه اي ازعوامل وزمينه هاي متفاوت 
شكل گرفت ودر31شهريور1359، باحمله جنگنده و بمب افكن 
هاى عراقى به فرودگاههاو مراكزصنعتى حساس وحياتى ايران 

آغازگرديد.
در اين بين ، نيروگاه رامين با واقع شدن در 20 كيلومترى 
اهواز و با در مدار بودن واحد شماره يك با 305مگاوات و در 
حال ساخت بودن واحد شماره دو خود، از اين حمالت ددمنشانه 
بى نصيب نماند و طى چندين مرحله مورد حمله هواپيماهاى 
عراقى قرار گرفت .با وجود شرايط حساس جنگى وحمالت 
گسترده به منطقه و مخصوصا اهواز ، بعلت نيازمبرم شبكه 
سراسرى برق كشور، باتالش ومجاهدت پرسنل زحمتكش آن 
، واحد شماره  دو نيروگاه نيز درشهريور1362باشبكه سراسرى 

پارالل و توليدى نيروگاه به610 مگاوات  افزايش يافت.
تامين برق مورد نياز  صنايع مختلف استان كه در جنگ 
تحميلى  بعنوان پشتيبانى جنگ محسوب مى شدند اهميت 
نيروگاه رامين را دوچندان مى نمود و بهمين دليل درطول 
قوانين  و  موازين  تمام  برخالف  بار  چندين  تحميلى  جنگ 
.در  قرارگرفت  عراقى  هواپيماهاى  موردحمله  المللى  بين 
طول جنگ واحددو نيروگاه ، ترانسها ، دودكش ، هيترهاى 
الكتريكى و سايرقسمت هاى آن دچارخسارات كلى وجزئى 
پرسنل  روزى  شبانه  و  وقفه  بى  هربارباتالش  گرديدندكه 
زحمتكش و فنى ،تجهيزات تعميرو بازسازى شده ودرسريع 

ترين زمان  ممكن واحدها باشبكه برق كشورپارالل مى شدند.
به لحاظ نياز مبرم شبكه برق كشور به توليد نيروگاه كه 
بالغ بر 610مگاوات مى شد ، تمام سعى پرسنل نيروگاه  از 
يك طرف و در مداربودن واحدهاى وتداوم توليد و از طرفى 
هواپيماهاى  حمله  هرگونه  با  مقابله  براى  آمادگى   ، ديگر 

دشمن و جبران خسارات احتمالى وارده بود.
از  پس  نيروگاه  زحمتكش  پرسنل  روزى  شبانه  تالش 
هر حمله هوايى دشمن جهت آماده سازى واحد ها ، بدون 
شك كمتر از حضور مستقيم در جبهه ها نبرد  نبود . تامين 
برق مورد نياز صنايع مهم استان ، بيمارستان هاى مملو از 
صبح  تا  كه  زده  جنگ  شهرهاى  معابر  روشنايى  و  مجروح 
شفق ، محل عبور و مرور كاميون ها ، تجهيزات  و نيروهاى 
تالش  بهمراه  را  آنها  كار  اهميت   ، بود  امدادى  و  نظامى  
بيشتر   ، كشور  برق  صنعت  مجموعه  در  همكارانشان  ساير 

مشخص مى نمود. 
تالش  كنار  در  رامين  نيروگاه  سختكوش  نيروهاى 
شبكه  برق  توليد  تداوم  و  حفظ  در  خود  دوچندان 
تحميلى  جنگ  باشروع   ، مقدس  دفاع  دوران  در  سراسرى 
سينه  دربرابردشمنان  ايران زمين،  نيزدركنارديگرغيورمردان 
جانانه  دفاعى  اسالمى  جمهورى  مقدس  وازكيان  سپركرده 
نمودند.حضور پررنگ كاركنان قسمت هاى مختلف نيروگاه 
اعم از  تعميرات ، بهره بردارى و ادارى در خط مقدم جبهه 
موجب  مقدس   دفاع  دوران  طى   ، نيز  جنگ   پشتيبانى  و 
گرديد كه شهدايى را نيز به جمع14000شهيد جامعه صنعتى 
و كارگرى كشور تقديم نمايد كه افتخاري براي اين مجموعه 

صنعتي بشمار مي رود.
درآغازانقالب  چه  كه  وپرتالشى  قشرشريف،زحمتكش 
عمق  مقدس،  دفاع   سال   8 درادامه  وچه  اسالمى 
از  دفاع  توليدو  خودرادرعرصه  وايثارگرى  تعهدوفداكارى 
صنعتى  جامعه  بهمراه  دادندو  نشان  انقالبشان  و  سرزمين 

وكارگرى كشور ، نقش تاثيرگذارى را ايفا نمودند.
دفاع  سال   8 بر  بود  پايانى  29مردادسال1367  هرچند 
مقدس ؛ با اين وجود تالش كاركنان نيروگاه رامين در عرصه 
صنعت برق و خدمت صادقانه به كشورشان  همچنان ادامه 
دارد و امروزه با 6 واحد بخارى وتوليد 1850 مگاوات،حدود 
كشوررا  درصدبرق  وحدود 6  نيازاستان  مورد  درصدبرق   40
تامين مى كنند.كسانيكه همچنان باتحمل بسيارى ازكمبودها 
 ، شده  تحميل  تحريمهاي  و  هوايى  و  آب  سخت  شرايط   ،
باپشتكارو تالشى خستگى ناپذير، با نوآورى وخالقيت خود 
درصحنه نبردى ديگر ، صنعت برق كشوررا به پيش مى برند 
تا همچنان ادامه دهنده راه همكاران شهيدشان و ياد آورنده 

خاطره 8 سال دفاع مقدس باشند.

نيروگاه رامين  در دفاع مقدس نويسنده : شهاب زماني

 اجراي برنامه هاي گراميداشت هفته بسيج كارگري 
سالروز  خرداد  سوم  گراميداشت  هاي  برنامه  اجراي   

آزادسازي خرمشهر
  اجراي برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس
  اجراي برنامه هاي گراميداشت ماه مبارك رمضان

  برگزاري مراسم سومين ختم قرآن 
 مسابقات قرآن و يژه همكاران و خانواده ها
 برپايي نمايشگاه كتاب و يژه مبارك رمضان

 برپايي نمايشگاه نوشت افزار ويژه هفته دفاع مقدس
 تجليل از 27 نفر از جانبازان به مناسبت روز جانباز و  

پرداخت سكه
 تجليل از همسر شهيد رستمي به مناسبت روز زن و تولد 

حضرت فاطمه (س)
 پرداخت هزينه سفر 71 نفر از ايثارگران ( جانباز ، آزاده ، 

خانواده شهيد و رزمنده) 
 پرداخت معادل ريالي بن غير نقدي به 77 نفر از ايثارگران 

و همسر شهيد رستمي

 ديدار با خانواده شهداي  همكار و شهداي مدافع حرم
 پيگيري و اجراي ماده 51 قانون جامع  در خصوص 9 نفر 

از ايثارگران ( 6 فرزند شهيد و 2 جانباز و 1 آزاده) 
 تهيه و تكميل زندگينامه پدران 6 فرزند شهيد شاغل در 

نيروگاه جهت ارائه در همايش شهيد دكتر عباسپور
 برگزاري 22 حلقه شجره طيبه صالحين بصورت ماهانه 
 اعزام 45 نفر از همكاران در كاروان ارتحال امام خميني (ره)

  حضور در 3 مراسم عطر افشاني و غبار روبي مزار شهدا 
در مناسبتهاي مختلف 

 شركت در راهپيمايي هاي (روز قدس ، و محكوميت 
جنايات عربستان) 

 جمع آوري بيش از 30 مقاله ، كتاب  و آثار نخبگان علمي 
و پژوهشي بسيج

در  بسيجيان  از  مقاله    15 از  بيش  ارائه  و  پذيرش   
همايشهاي مختلف كشوري

 برگزاري سمينار شيمي و مكانيك  توسط بسيجيان نخبه 
و موفق

تسليت
همكاران عزيز، آقايان،

مهندس غالمحسين خزائى نيا،مهندس حسن كبيرى، 
رحيم خميسى،محمود صاحبى

فقدان عزيزانتان را صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند منان براى آنان 
رحمت و غفران الهى و براى شما و خانواده محترمتان صبر و عافيت آرزومنديم.

 اصول بهره برداري نيروگاه بخار
نويسنده: مهندس مصطفى صادقى-معاونت توليد 

واحدهاى 5 و 6 نيروگاه رامين اهواز

معرفى كتاب

گزارش عملكرد پايگاه مقاومت بسيج شهداي
 نيروگاه رامين در 6 ماهه 1395

 معرفي مقاله 
نقش هاي نوين مديريت منابع انساني 
در تحقيق و توسعهR&D سازماني

نويسنده :  اميد زمانپور (كارشناس ارشد مديريت بازرگاني)
رشد سريع سازمان ها و شركت هاي بزرگ ، تغيير مداوم در فرآيند توليد از 
توليد سنتي تا توليد چابك1 كه بالفاصله به نياز مشتريان واكنش نشان مي 
دهد و گسترش روز افزون سازمان هاي دانش بنيان ، همگي حاكي از توجه 
و اهميت به تحقيق و توسعهR&D در اين چنين سازمان ها است . واحد 
تحقيق و توسعه زماني براي سازمان ارزشآفرين خواهد بود كه در ساختار خود 
از منابع انساني هوشمند و خالق استفاده نمايد .لذا پيشرفت سازمان هاي 
پيشرو امروزي مرهون نوآوري در همه ابعاد سازماني است و اين امر محقق 
نخواهد شد مگر آنكه به نقش هاي مؤثر منابع انساني در جايگاه تحقيق 
توسعه توجه ويژه اي شود . بنا بر اين با توجه به اهميت جايگاه رفيع تحقيق 
و توسعه در رشد و شكوفايي سازمان در اين مقاله به نقش هاي جديدي كه 

منابع انساني در تحقيق و توسعه سازماني دارند پرداخته شده است .

چكيده



هر زمان كه در مصرف انرژى صرفه جويى مى كنيد، نه تنها پول پس انداز مى نماييد، بلكه 
نياز به سوخت هاى فسيلى مثل نفت، بنزين، زغال سنگ و گازهاى طبيعى را پايين مى 
آوريد. سوختن كمتر سوخت هاى فسيلى به معنى دفع دى اكسيد كربن كمتر است كه 
جزء مهمترين علل گرم شدن كره زمين و ساير آالينده ها است.  نيازى نيست براى صرفه 
جويى در اين سوخت ها دست از مصرف بكشيد. امروزه يك جايگزين بسيار كارآمد براى 
تقريباً همه انواع اسباب و وسايل سوختى وجود دارد و اين يعنى مصرف كننده ها قدرت 
و انتخاب واقعى براى تغيير مصرف انرژى خود با مقياسى متحول كننده دارند.  با تمرين 

كردن راهكارهاى زير مى توانيد مصرف ساالنه برق خود را كاهش دهيد.

وسايل خانگى
  1. درجه يخچال و فريزر را پايين بياوريد. چيزى 
درحدود 20 درصد مصرف برق خانگى به خاطر 
يخچال است. براى تنظيم درجه حرارت يخچال 
نزديك به 3 درجه و فريزر نزديك به 16- 
درجه از دماسنج استفاده كنيد. دقت كنيد 
كه دكمه بهينه ساز انرژى آن روشن 
باشد. همچنين، واشر دور درب 
هاى يخچال و فريزر را چك 

كنيد تا تميز و سالم باشند.
  2. ماشين لباسشويى را 

طورى تنظيم كنيد كه آب را سرد و گرم كند نه داغ. تغيير تنظيمات آن از داغ به گرم براى 
دو مرتبه در هفته اگر ماشين لباسشوييتان برقى باشد تقريباً 225 كيلوگرم و اگر گازى باشد 70 

كيلوگرم دى اكسيد كربن كمترى در سال توليد مى كند.
  3. ماشين ظرفشويى را حتماً كامل پر كنيد بعد روشن كنيد و دقت كنيد كه درصورت وجود، 
دكمه بهينه ساز انرژى آن روشن باشد تا ظروف با هوا خشك شوند. همچنين مى توانيد به صورت 
دستى چرخه خشك كننده آن را خاموش كنيد. استفاده نكردن از گرما در چرخه خشك كردن تا 

20 درصد از مصرف كلى برق دستگاه مى كاهد.
  4. ترموستات آب گرمكن را پايين بياوريد. ترموستات ها معموالً در 60 درجه تنظيم مى شوند 
درحاليكه 50 درجه معموالً كافى است. هر 10 درجه كاهش تا 270 كيلوگرم براى گرمكن هاى 
برقى و تا 180 كيلوگرم براى گرمكن هاى گازى دى اكسيد كربن كمترى در سال توليد مى كند. 
اگر هر خانواده دماى آب گرمكن خود را تا 20 درجه پايين بياورد مى توان تا چند ميليون تن دفع 

دى اكسيد كربن كمترى در سال داشته باشيم.
  5. در خريد دستگاه ها و وسايل جديد سعى كنيد مدل هايى انتخاب كنيد كه بهينه ترين 
مصرف انرژى را داشته باشند. سعى كنيد دستگاه هايى كه انتخاب مى كنيد برچسب انرژى داشته 
باشند تا مطمئن شويد انرژى را بهينه استفاده كرده و آلودگى ايجاد نمى كند. اندازه دستگاهى كه 
مى خريد بايد متناسب با محل شما باشد نه بزرگترين دستگاهى كه در بازار موجود است. ماشين 
لباسشويى هايى كه درب آن از جلو باز مى شود 60 تا 70 بار مصرف آب گرم كمترى دارند تا 
ماشين لباسشويى هاى معمولى. جايگزين كردن يك فريزر 40 سال پيش با يك نوع جديد كه 
برچسب انرژى داشته باشد 4/1 تن دى اكسيد كربن كمترى در سال توليد مى كند. خريد يك 

آب گرمكن خورشيدى 9/4 تن دى اكسيد كربن كمترى دفع مى كند.

براي آشنايي با وظايف دفتر منابع انساني و جايگاه آن اشاره به دو 
موضوع را ضروري مي دانم .

موضوع اول ؛  چگونگي اداره يك سازمان و نقش مديريت در آن 
است كه صرفنظر از ابعاد و اندازه آن ، مديريت نيازمند اشراف 
علمي ، تحليلي ، تركيبي و همزمان درك عميق قواعد تصميم 
گيري در قوانين و تكنيك هاي مديريت است  كه بر پايه آن 

آينده سازمان رقم خواهد خورد .
موضوع دوم ؛ سير تحول و تكامل نگرش و عامل انسان در 
و  زنده  جامعه  يك  بعنوان  سازمان  جوهره  كه  است  سازمان 
خالق را نيروي انساني دانسته كه بر پايه آن سازمان به مركز 

يادگيري و خلق دانش تبديل مي شود.
با مقدمه فوق الذكر ميتوان گفت الجرم بقاء و تحول سازمان 
برخاسته از نگرش علمي و استفاده از تكنيك هاي مديريتي 
است كه جوهره آن نيروي انساني است. از اين رو نيمه دوم 
نيروگاه  مديرعامل  محمودي  مهندس  حضور  با  سال 1394 

رامين ، توجه ويژه اي به منابع انساني شد و در حوزه سيستم 
هاي مديريتي استقرار مدلهاي و سيستمهاي ذيل از سال 1395  

در دستور كار قرار گرفت .
-برنامه ريزي استراتژيك بر پايي كارت امتيازي  B.S.C كه 
بر اساس آن برنامه هاي متناسب براي تطبيق قابليتهاي دروني 

شركت با شرايط ويژه محيطي تهيه مي شود.
-1401 – 9001 iso   استقرار سيستم مديريت يكپارچه-

18001    كه به سازمان در تامين نيازمندي هاي كاركنان 
، مشتريان و  جامعه  با تمركز بر كاهش اصتحالك ، ريسك 
مربوط به آلودگي هاي زيست محيطي و ريسك وقوع حوادث 

فردي براي كاركنان كمك مي كنند .
-ارزيابي عملكرد سازمان براساس مدل  EFQM  كه داراي يك 
چارچوب و الگوي خود ارزيابي است كه موجب حركت و هدايت 

فعاليتهاي سازمان به سمت بهبود و مستمر است.
-در حوزه آموزش و توسعه مهارتهاي نيروي انساني در سال 1395 

اقدامات ذيل صورت  مي پذيرد.
1-استقرار    iso 10015   كه در آن فرايند آموزشي نظامند و برنامه 
ريزي تعريف شده است و سازمان با توسعه دانش و مهارت كاركنان 

خود در جهت تامين اهدافش بهره مند مي شود .
2-استقرار نظام مديريت دانش و ثبت تجربيات همكاران كه در اين 
نظام يادگيري و عملكرد سازمان با يافتن اطالعات مهم  بويژه از 

بستر تجربيات كاركنان و سطح نگهداري آنها افزايش مي يابد .
3-نظام پيشنهادات يا به عبارتي نظام همكاري فكري و عملي كليه 
كاركنان با سطوح مختلف مديريت كه اين امكان را ايجاد مي نمايد 
تا سازمان از گنجينه غني انديشه ها و نظرات كاركنان خود در جهت 

نيل به اهدافش بهره مند شود .
بدين ترتيب رسالت اين دفتر ايجاد بستري بمنظور توسعه قابليت 
ها و همسوئي استعدادها و توانايي هاي همكاران عزيز با اهداف و 
اولويت هاي سازمان است كه بر پايه مدلها و سيستمهاي مديريتي 

تعريف شده است .

راهكار هاي كاهش مصرف و هزينه هاي انرژي برق

 آشنايي با اهداف و برنامه هاي دفتر منابع انساني نيروگاه رامين اهواز

  صاحب امتياز: روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز
  مديرمسئول:سلطانعلى صحنعلى زاده

  سردبير: داوودسليمانى

  گرافيك و صحفه آرايى:مرتضى پورسامانى
  عكس: حسين سيامكى-محمدنبى رميض پور

  اعضاى تحريريه اين شماره :
     ويدا صادقى-شهاب زمانى-كوروش مكوندى-

      سلطانعلى صحنعلى زاده -داوودسليمانى
  امورتوزيع:  منصور فديعمى

www.raminpower.ir  :سايت اينترنتى  
info@raminpower.ir  :پست الكترونيكى  

  پيام كوتاه:30004563
  آدرس پستى: اهواز-كيلومتر20 جاده مسجدسليمان

  كدپستى:6145199511
  تلفكس: 061-34475087

« آسيب هاي پشت ميز نشستن »
كورش مكوندي – كارشناس تربيت بدني و علوم ورزشي

ماهيچه  عضالني  هاي  ضعف  نشستن  ميز  پشت  هاي  آسيب  از  يكي 
كمك  سالمتتان  به  توانيد  مي  حالت  همان  در  مواقع  بعضي   . هاست 
 ، نشستن  ميز  پشت  كنيد  مي  فكر  ها  خيلي  مثل  هم  شما  .شايد  كنيد 
كار با راينه و لپ تاپ بعبارتي زندگي كارمندي يكي از بهترين مشاغل 
مي  تهديد  را  سالمتتان  زيادي  هاي  آسيب  بدانيد  نيست  بد   . دنياست 
كند. از آنجا كه افراد پشت ميز نشين ساعت هاي طوالني روي صندلي 
مي نشينند به شدت در معرض آسيب هاي ستون فقرات ، كمر و گردن 
غير  و  مناسب  نا  هاي  نشستن  علت  به  هم  معموًال  كه  گيرند  مي  قرار 

اصولي ايجاد مي شود . 
در واقع هر فرد با توجه به قد و شرايط بدنش به ميز و صندلي خاصي نياز 
دارد و بايد تناسب ميز و صتدلي را از نظر ارتفاع و تسلط بر ميز كار تنظيم 
كند بطوري كه در حالت نشسته آرنج بصورت خم شده و با زاويه 90 درجه 
و ساعد موازي و هم سطح با ميز قرار گيرد . هر فردي كه پشت ميز مي 
نشيند بايد زير پايي داشته باشد تا مجبور به خم كردن بدنش نشود . در حالي 
كه آرنجش روي ميز قرار دارد به كارهايش برسد براي كاهش احتمال بروز 

آرتروز گردن هم    بااليي مانيتور بايد هم سطح چشم ها باشد .
   10 توصيه : 

1-در وضعيتي مناسب بنشينيد .     2-هر چند دقيقه يكبار از جايتان بلند شويد و 
چرخي بزنيد .     3-حركات تكراري انجام ندهيد ( مثل جواب دادن به تلفن )     
4-نمايشگر كامپيوتر را در وضعيت مناسب قرار دهيد و چشم و مفاصل گردن 
تان اذيت نشود      5-مراقب گردنتان باشيد .     6-ميزتان را تميز كنيد 
.     7-ميز خود را هميشه مرتب نگه داريد و اجازه ندهيه كه آشفته و در 
هم و بر هم شود      8-ميز كار خود را تبديل به ميز غذا نكنيد .     9-ميزتان 
را زيبا كنيد كه يكي از عوامل افزايش دهنده انگيزه كاري و لذت بردن از ساعات 
كار است .     10-زمان برگشتن به خانه بهترين فرصت براي پياده روي يك 

فرد پشت ميز نشين است .

  تمرينات پشت ميز :
1-لبه ميز را بگيريد و مانند زماني كه مي خواهيد ميز را از زمين بلند كنيد به 

دستتان كشش وارد كنيد و بعد با دست ديگر تكرار كنيد .
2-دستتان را روي ميز بگذاريد و با تمام نيرو دستتان را به سمن پايين فشار دهيد 

تا خسته شويد و با دست ديگر تكرا كنيد .
3-دست راست را روي ميز و دست چپ زير ميز . با تمام قدرت به پال و پايين 

فشار دهيد .
4-روي صندلي بنشينيد و پاهايتان را به نوبت كامًال صاف كرده چند بار از سطح 

زمين بلند كرده و براي چند دقيقه نگه داريد .
5-با دست چپ ، مچ دست راست را گرفته و در جهت مخالف بكشيد روال را 

تغيير داده و دوباره تكرا كنيد .
6-پاهايتان را از زمين بلند كرده و به هم گره بزنيد و آنها را در جهت مخالف بكشيد 

تا عضالتتان خسته شود .
7-پاهايتان را كامًال صاف و از زمين بلند كنيد و روي هم بگذاريد و با پاي بااليي 

، پاي پاييني را فشار دهيد ، سپس جاي پاها را عوض كنيد .
8-دست ها را به سمت راست برده و كشيده و صاف نگه داريد ( 7 ثانيه ) ، سپس 

بطرف چپ و 7 ثانيه نگه داريد .

 مهمترين دوره هاي تخصصي
 برگزار شده توسط گروه آموزش

 نيروگاه  رامين  در شش ماهه اول  سال 95  
    برگزاري دوره هاي مباني مديريت نيروي انساني در سطح مديران 

نيروگاه با حضور دكتر محمد عجمي مؤلف و مدرس برجسته دانشگاه 
  برگزاري دوره تخصصي علم مواد و عمليات حرارتي توسط دكتر حجاري 

هضو هيأت علمي دانشگاه چمران
   برگزاري دوره هاي تخصصي آناليز ارتعاشات سطح يك و دو  توسط 

دكتر نيك روش رئيس دپارتمان مكانيك پرديس دانشگاه شهيد بهشتي 
   اجراي دوره تخصصي سيستم ها و روش هاي آن توسط دكتر نيسي عضو 
هيأت علمي دانشگاه چمران جهت پرسنل امور رفاه و كاركنان وكارگزيني نيروگاه 
   برگزاري دوره تخصص كارگاه تعميرات موتورهاي الكتريكي توسط 

مهندس شيعيان مديرعامل شركت فن ژنراتور مشهد
   برگزاري سمينار تخصصي افراد متعالي ، سازمان متعالي

   برگزارى سيمنار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات 

گزارش عملكرد 6 ماهه نخست  سال 95 امور ورزش نيروگاه رامين 
   1-  فعاليت و برنامه ريزي و برگزاري تمرينات و مسابقات جهت كاركنان و خانواده هاي محترم كاركنان 
در رشته هاي :  فوتبال/ميني فوتبال/ فوتسال/ واليبال / بسكتبال / پينگ پنگ / تيراندازي / تيرو كمان / 
شطرنج / دو و ميداني / آمادگي جسماني / ايروبيك / دوچرخه سواري / طناب كشي / كاراته / رزم آوران / 

كن دو / شنا  . (طي 6 ماهه ابتداي سال)
   2- اجاره 2 سالن ورزشي سرپوشيده در اهواز جهت رشته هاي فوتسال و  واليبال  . (طي 6 ماهه ابتداي سال)

   3-  بازسازي استخر نيروگاه در موضوع ساختماني وتاسيساتي و افتتاح استخر با حضور مديرعامل محترم نيروگاه .
   4- حضور تيم نوجوانان نيروگاه (فرزندان كاركنان) در مسابقات قهرماني رشته رزم آوران و كسب مقام 

سوم تيمي (مردادماه) 
   5-. برگزاري دوره آموزش كالسيك شطرنج باحضور 32 نفر از كاركنان (شهريورماه) .

   6-برگزاري 2 دوره آموزشي شناي مقدماتي (كاركنان و فرزندان پسر) در استخر نيروگاه  (شهريورماه). 
   7- برگزاري اردوي 2 روزه ، كوهپيمايي با حضور 30 نفر از كاركنان نيروگاه و صعود به ارتفاعات آبشار 

نگين درشهرستان انديكا .
   8- برگزاري 4 مسابقه دوستانه فوتبال و فوتسال بين تيم هاي نيروگاه با ديگر تيمهاي منطقه و شهرستانها.

   9- حضور 5  نفر از فرزندان كاركنان در مسابقات كشوري (رشته هاي رزمي) .

محمد رضا كريمى- مدير دفتر منابع انسانى نيروگاه رامين

 كسب مقام برتر كميته حفاظت فني و بهداشت كار استان خوزستان 
 كسب مقام برتر ايمني  انجمن صنفي مسئولين ايمني و بهداشت 

كار اهواز 
ماه نخست   كاهش 80 درصدي حوادث پرسنلي در شش 

سال 95
  ارائه مقاله تخصصي بررسي تاثير استقرار امورHSE بر بهبود 
شاخصهاي عملكردى ايمني مورخ 27 و28 تيرماه در همايش 

ملي محيطزيست با رويكرد HSE  در دانشگاه تهران 
اينترنتي   سايت  در    H.S.E تخصصي  ماهنامه  انتشار   

واينترانت  نيروگاه  جهت مطالعه و بهره برداري پرسنل 
 برگزاري كالس آموزش ايمني جهت  پرسنل  نيروگاه اول ( 

تاسيسات و مازوت خانه )
  پيگيري جهت تعمير وبازسازي آمبوالنس و خودرو سنگين 

آتش نشاني نيروگاه
 عقد قراردا سنجش عوامل زيان آور محيط كار

تست  قرارداد  عقد  جهت  وپيگيري  قرارداد  تدوين   

آب ميكروبيولوژي 
 تجهيز داروخانه درمانگاه به داروهاي اورژانسي

 برگزاري سمينار و نمايشگاه تخصصي H.S.E و مسابقات 
آتش نشاني

 واگذاري اليروبي و دفع لجنهاي سيستم تصفيه پسابهاي 
روغني و سوختي در نيروگاه رامين به شركت معتمد سازمان 

محيط زيست در امور پسماند
 برگزاري مناقصه و عقد قرارداد با آزمايشگاه معتمد سازمان محيط 
زيست جهت اجراي طرح خوداظهاري و انجام دو مرحله اندازه گيري 

در بهار و تابستان 95
 عدم استفاده از سوخت مازوت در شش ماهه گذشته و گازسوز 

بودن كليه واحدهاي توليدي نيروگاه رامين 
 برگزاري سمينار علمي با موضوع " طرح كنترل و پايش زيست 
محيطى در نيروگاه رامين با معرفى آنااليزرهاى آنالين پساب " 

توسط خانم مهندس ويدا صادقي
 انجام پروژه خريد و نصب كمپرسور جهت آنااليزرهاي آنالين 

دود واحد 5 و 6 به منظور تامين هواي سرويس موردنياز تجهيزات
 شركت در نخستين جشنواره استاني شهر و محيط زيست با عنوان 
شهر سبز من با ارائه : 1. گزارش مديريت محيط زيست در نيروگاه 

رامين 2. فهرست مقاالت HSE در نيروگاه رامين
 برگزاري جشنواره كودك و محيط زيست شامل مسابقه پرواز 
بادبادك ها و نقاشي ويژه فرزندان كاركنان نيروگاه رامين  به مناسبت 

گراميداشت روز زمين پاك در ارديبهشت ماه 95
 تهيه كتابهاي تخصصي زيست محيطي و برگزاري مسابقه 
عكاسي با موضوع " صرفه جويى در مصرف برق=حمايت از محيط 

زيست " به مناسبت گراميداشت هفته محيط زيست 
 حمايت و حضور در پنجمين جشنواره بين المللي فيلم سبز از تاريخ 

3124 ارديبهشت ماه 95 و دريافت لوح سپاس 
 ارائه عملكرد و دستاوردهاي زيست محيطي نيروگاه رامين در 

نمايشگاه هفته دولت (75 شهريورماه 95)
 تعريف اهداف محيط زيست نيروگاه رامين در سال 1395 و ارائه 

گزارش پيشرفت هاي سه ماهه

گزارش عملكرد  امور  H.S.E نيروگاه رامين  در شش ماه نخست سال1395

  سفر براي وطن
تقديم به عزيزاني كه موفقيت امروز ما دستاورد ايثار و 

تالش خالصانه ديروز آنان است
شاعر : نادر ابراهيمي

ما براى پرسيدن نام گلى ناشناس/ چه سفرها كرده ايم، 
ما براى بوسيدن خاك سر قله ها / چه خطرها كرده ايم

ما براى آنكه ايران /گوهرى تابان شود/ خون دلها خورده ايم
ما براى آنكه ايران/ خانه خوبان شود / رنج دوران برده ايم

ما براى بوئيدن بوى گل نسترن/ چه سفرها كرده ايم 
ما براى نوشيدن شورابه هاى كوير/ چه خطرها كرده ايم 

ما براى خواندن اين قصه عشق به خاك/ خون دلها خورده ايم
ما براى جاودانه ماندن اين عشق پاك /رنج دوران برده ايم

 فرهنگ و هنر


