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

سال اول/ آذر ماه 1395/ شماره سوم/ 4صفحه
سرمقاله

 حضرت محمد (ص)،
 تعالي بخش ارتباطات

ميالد  ــيدن  رس فرا  بهانه  به 
محمد  ــرت  حض ــت  برك ــر  پ
ــالت  ــه فراخور رس (ص) و ب
مسلمان  كارگزار  هر  وظيفه  و 
ــاف و  ــته از اجح ــد داش قص
ــتمي كه در دنياي امروزي،  س
ــات و روابط  ــي عرصه ارتباط ــردمداران غرب س
ــالب صنعتي به  ــد از انق ــي بخصوص بع عموم
ــالم روا داشته اند  ــخصيت واالي پيامبر اس ش
ــاي همه آزاد  ــد از دغدغه ه ــز باي ــًا ني و قطع
ــلمانان بوده ،گريزي زده  انديشان به ويژه مس
ــي هرچند كوچك  ــن غبار گام و در زدودن اي

ــم. برداري
ــروز كه نياز به  ــته تا به ام در دهه هاي گذش
ــاط و روابط عمومي به عنوان يك ضرروت  ارتب
ــازه گرفته و همگان  ــي هويت و جانى ت اجتماع
ــز به وجود و توجه به اين علم و هنر بيش از  ني

ــكار پيدا نمودند. ــته اعتقادي آش گذش
ــتباه به شكلي گسترده وجود پيدا  اين باور اش
ــي ،ارتباطات و روابط  كرده كه اصول دموكراس
ــده است  ــط محققان غربي ابداع ش عمومي توس
ــاس  ــن محققان نيز گاهي با غرور و احس و اي
ــته اند كه اين  ــري از همتايان خود خواس برت
ــد و القاي آن را به جامعه  ــم را بكار ببرن مفاهي

ــد. ــي بقبوالنن جهان
ــيره نبوي  ــن با نگاه و مروري گذرا به س  ليك
ــد كه پيامبر  پيامبر اكرم (ص) متوجه خواهيم ش
ــالم بزرگترين و بي بديل ترين تئوريسين و  اس

ــت . ارتباط گر تاريخ بوده اس
ــي بديل و  ــك رهبر ب ــوان ي ــه عن ــان ب  ايش
ــي نظير اخالق  ــزرگ از مهارتهاي ــخنگويي ب س
ــدال ، اعتماد ، مردم داري  ــم و آگاهي ، اعت ،عل
ــخصيتي جذاب و آراسته در  و مهرورزي و با ش
ــورت كامال  ــق اهداف خود به ص ــتاي تحق راس
ــه ما مي  ــرد و در نتيج ــتفاده مي ك ــد اس هدفمن
ــه حضرت محمد  ــت بگوييم ك ــم با قاطعي تواني
(ص) تعالي بخش و موفق ترين روابط عمومي 
ــت  ــريت تا كنون به خود ديده اس ــوده كه بش ب
ــروز پيام  ــه تا به ام ــت ك ــه همين دليل اس و ب
ــوان مهمترين  ــران بعن ــح خاتم پيامب مهر و صل
ــع پايبند به اصول  ــتراتژيك جوام رويكرد و اس
ــالمي بكار گرفته مي شود و ساير  ــاني واس انس
ــي از  جوامع و اديان مختلف جهان نيز به تاس
ــوار و از طرق  ــل وميراث آن بزرگ اين فضاي
ــد تئوريات و مباحث  ــف اقدام به بازتولي مختل
ــاي اجتماعي و ارتباطي  ــف در عرصه ه مختل

ــد. ــي كنن م
ــئول مدير مس

استاندار خوزستان:

مشكالت نيروگاه رامين براى 
تامـين اعتبار تكميل  واحدهاي  7 و 8 

به صورت جدى پيگيرى مى شود
كا ل قل ا گا

ضمن  ــتان  خوزس ــتاندار  اس
ــروگاه رامين ، در  ــد از ني بازدي
ــائل و  ــتى با مديران  ، مس نشس
ــكالت اين نيروگاه  را مورد  مش
ــى قرار داد  كه پيگيري و   بررس
تامين اعتبار و تكميل واحدهاي 
ــنل  7 و 8 ، تبديل وضعيت پرس
ــكاري و تامين گاز مصرفي  پيمان
واحدهاي نيروگاهي از مهمترين 

ــده بود .  موضوعات  مطرح ش
ــع  جم در  ــريعتي  ش ــر  دكت
ــروگاه  ني  : ــت  گف ــگاران  خبرن
ــن  بزرگتري از  ــى  يك ــن  رامي
ــور است  نيروگاه هاى بخار كش

ــزار و 850 مگاوات  ــا ظرفيت يك ه ــه ب ك
ــتان و 6 درصد  ــد برق اس ــرق ،40 درص ب
ــد و مى توان  ــور را تامين مى كن ــرق كش ب
ــت.  ــتان دانس اين نيروگاه را قلب تپنده اس
ــش عمده اى از  ــن  افزود: بخ وى همچني
ــتان در حوزه هاى كشاورزى و  اشتغال اس
ــتگى دارد  صنعتى به فعاليت اين نيروگاه بس
ــن نيروگاه در  ــن به غير ازخدمات اي كه اي
ــهرى، خانگى  ــه تامين برق مصارف ش زمين

ــت. و ادارى اس

ــتان ادامه داد: اكنون يكى  استاندارخوزس
ــئوالن اين  ــاى مس ــه ه ــن دغدغ از مهمتري
ــت چرا كه در  ــروگاه بحث تامين گاز اس ني
راستاى خدمات اجتماعى و كاهش آالينده 
ــوخت مازوت در  ــت محيطى س هاى زيس
ــئوالن اين  ــده مس ــروگاه حذف ش ــن ني اي
ــركت گاز  ــتند كه ش نيروگاه نگران آن هس
ــى نتواند گاز  ــرر به اندازه كاف در زمان مق
ــورد نياز آن ها را تامين كند اما اين وعده  م
را مى دهيم كه در اين زمينه همكارى الزم 

ــيم.  ــته باش را با اين نيروگاه داش

راه  ــزود:  اف ــن  همچني وى 
اين   8 و   7 ــاي  واحده اندازى 
ــر از برنامه  ــروگاه يكى ديگ ني
ــت كه نسبت  هاى تاثيرگذار اس
ــته به دليل  ــال هاى گذش به س
ــاخت  ــكالت مالى روند س مش
ــا30 درصد  ــده وتنه آن كند ش
موضوع  اين  كه  داشته  پيشرفت 
ــادر  م ــركت  ش ــرف  ط از  را 
ــرق حرارتي  ــى توليد ب تخصص
ــور پيگيرى مى كنيم تا اين  كش

ــود.  دو واحد نيز فعال ش
كرد:نيروگاه  تصريح  شريعتى 
ــه اى را نيز با  رامين تفاهم نام
ــازى كامل شش  ــور روسيه براى بازس كش
ــعى داريم  ــانده كه س ــد به امضا رس واح
ــد قرارداد  ــه زودتر به عق ــن تفاهم نام اي

ــود.   منجر ش
ــان كرد: اين قرارداد به ارزش 350  وى بي
ــت كه اگر به سرانجام برسد  ميليون يورو اس
ــرفته ترين نيروگاه كشور  اين نيروگاه به پيش
ــود كه اين  از نظر توليد و ايمنى تبديل مى ش
موضوع مهم را نيز به صورت جدى پيگيرى 

ــم. ــى كني م

زستان:

ــركت  ــب مديرعامل ش ــدس طرزطل مهن
ــور  ــادر تخصصي  توليد برق حرارتي كش م
در بازديد از محل احداث نيروگاههاي سيكل 
تركيبي رامهرمز ، گچساران، اميديه ، انديمشك 
ــيكل  و دزفول ، روند تكميل نيروگاههاي س
تركيبي بهبهان ، ماهشهر ، آبادان و خرمشهر را 

ــي قرار دادند.  نيز مورد بررس
ــركت مادر تخصصي  توليد  مديرعامل ش
برق حرارتي با اشاره به منابع مطلوب گازي  
ــداث اين نوع  ــي در منطقه بمنظور اح و آب
نيروگاه ها  ،  اخذ مجوزات زيست محيطي 
، پيش بيني هاي فني و  بررسي هاي اصولي 

ــروگاه هاي  ــريع در احداث ني ــور تس بمنظ
سيكل تركيبي رامهرمز ، گچساران ،اميديه ، 
دزفول و انديمشك را از برنامه هاي اساسي 
ــار اميدواري  ــت و اظه ــن پروژه ها دانس اي
ــاهد  ــا تامين منابع مالي مورد نياز ش نمود ب
ــاخت و بهره برداري از اين نيروگاهها و  س
ــتر شبكه سراري اين مناطق در  پايداري بيش

ــيم . آينده نزديك  باش
ــد  ــد از رون ــن بازدي ــن ضم وي همچني
ــاي  ــرداري از  نيروگاهه ــره ب ــل و به تكمي
ــهر  و  ــهر ، آبادان و خرمش ــان ، ماهش بهبه
ــا ارائه  ــان   ، ب ــهاي فني آن ــي چالش بررس

ــتورات الزم تكميل فازهاي بخاري اين  دس
ــال آينده را  نيروگاه ها تا پايان خرداد ماه س
ــبكه سراسرى  ــتيبانى و تقويت ش بمنظورپش

ــد . ــتار ش در پيك برق آتى خواس
ــر از  ــن تقدي ــه ضم ــب در ادام طرزطل
ــاوران  ــن و   مش ــروگاه رامي ــه ني مجموع
ــد احداث و  ــريع رون ــا در تس ــركت مپن ش
ــيكل تركيبى  ــروگاه س ــردارى ازني ــره ب به
ــود  با همت  ــدوارى نم ــهراظهار امي ماهش
ــاهد راه  مديران وكاركنان اين مجموعه ش
اندازى واحدهاى گازى سوم وچهارم اين 

ــيم ــال جارى باش ــفندماه س نيروگاه دراس

تاكيد مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي
  بر احداث و تكميل نيروگاه هاى جنوب غرب كشور



تشكيل كارگروه هاي تخصصي
 نيروگاه رامين و دانشگاه شهيد چمران اهواز

  به منظور تعامل با مراكز علمي، تبادل اطالعات فني وپژوهشي 
و ارتقاء سطح دانش كاركنان و بر اساس تفاهم نامه منعقد شده اين 
نيروگاه با دانشگاه شهيد چمران اهواز  4 كارگروه تخصصي  تشكيل 

شد  .
مهندس فرهاد اسكندري معاونت مهندسي و نظارت فني نيروگاه 
فني  اطالعات  تبادل  را   كارگروهها  اين  تشكيل  از  هدف   ، رامين 
علمي  سطح  ارتقاء  وهمچنين  ونيروگاه  دانشگاه  بين   ، وپژوهشي 
متخصصان درحوزه هاي مختلف جهت رفع مشكالت فني و بهبود 

عملكرد اين نيروگاه دانست . 
وي همچنين افزود : در اولين گام  براساس توافق نامه منعقد شده 
با دانشگاه شهيد چمران اهواز اقدام به تشكيل 4 گروه تخصصي در 
حوزه هاي برق و كنترل ، مكانيك و متالوژي ، شيمي و محيط زيست 

و همچنين صنايع و مديريت نموديم .

از پژوهشگران بسيجى نيروگاه رامين
 تقدير و تجليل به عمل آمد

 پايگاه مقاومت بسيج شهداى نيروگاه رامين كه طى ماههاى گذشته 
اقدام به برگزارى سمينارهاى تخصصى در حوزه هاى فنى و مهندسى 
نموده بود در مراسمى از پژوهشگران بسيجى اين نيروگاه كه به ارائه 
مطلب و تحقيقات خود در حوزه هاى مختلف پرداخته بودند تقدير 

و تجليل بعمل آورد .
ــت هاى علمى-تخصصى آقايان  ــت در اين نشس  الزم بذكر اس
ــامان عليمحمدى-على مزرعه-سعيد حسابى- ــول حيدرى-س رس
ــان محمدى –خانم ها ويدا صادقى- سارا  سيدرشيد شجاعى-احس
ــه مطالب تخصصى در حوزه  ــماعيلى به ارائ حق طلب و نرگس اس
ــيمى، محيط زيست،  ايمنى و بهداشت  هاى الكتريك ، مكانيك، ش

حرفه اى  پرداختند .
برگزاري دوره هاي آموزشي  مديريت

 دانش در نيروگاه رامين اهواز
در راستاي پياده سازي و استقرار مديريت دانش در نيروگاه رامين ، 
مشاوران  شركت  همكاري  با  هدفمندي  آموزشي-تخصصي  هاي  دوره 

توسعه آينده در حال برگزاري است . 
محمدرضا كريمي مدير امور منابع انساني نيروگاه رامين ضمن ارائه 
گزارشي از اقدامات صورت گرفته در عرصه مديريت دانش اظهار داشت : 
خلق ارزش  از سرمايه هاي دانشي سازمان ، بعنوان مهمترين و پرواضح 
ترين منبع كسب موفقيت بمنظور دستيابي به اهداف سازماني محسوب 
مي شود  و مديريت دانش هدايت كننده سازمان در مسيري است كه 
بطور پايدار و نظامند از تجربيات ، نوآوري ها و سرمايه هاي فكري خود 
در كليه اركان سازمان بطور موثر استفاده مي كند كه برگزاري آموزشهاي 

اصولي و هدفمند بخشي از اين پروسه مديريتي است .
 وي افزود : جلوگيري از دوباره كاري ، تضمين تكرار موفقيت ها ، 
اطمينان از عدم وقوع مجدد شكستها ، درس گرفتن سازمان از تجربيات 
پيشين ،حفاظت از سرمايه هاي فكري كاركنان و بكارگيري آنها در جهت 
بر  تكيه  با  كه  است  دانش  مديريت  هاي  مزيت  جمله  از  موثر  خدمات 
اين رويكرد و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان سال 
جاري شاهد استقرار  نرم افزار ثبت تجربيات كاركنان و ساير سازوكارهاي 

سازماني مديريت دانش در سطح نيروگاه رامين خواهيم بود .
مدير امور مهندسي شيمي و بخار نيروگاه رامين

 بعنوان سرپرست زيرگروه حفاظت فني 
منطقه 4 كشور انتخاب شد

از سوي انجمن صنفي كارفرمايي نيروگاه هاي كشور ( اصنا ) مهندس 
رضا جديديان مدير امور مهندسي بخار و شيمي نيروگاه رامين اهواز بعنوان 
رئيس زيرگروه حفاظت فني منطقه 4 كشور كه مشتمل بر 18 نيروگاه از جمله 
نيروگاه اتمي بوشهر ، رامين ، بندرعباس ،  فارس و ... برگزيده شد . الزم بذكر 
است وي هم اكنون عضويت كميته داوري همايش شيمي نيروگاههاي كشور 
كه در 14 الي 15 دي ماه سال جاري در  شركت مديريت توليد برق اصفهان 

برگزار مي شود را دارا مي باشد .

برندگان مسابقه مقاله نويسي
 " امر به معروف و نهي از منكر "

فرحبخش،  آلبوفتيله -خانم  نيا -مجيد  اعتمادي  رضا  سالمي-  محمد 
همسر همكار - خانم وفادار نژاد ، همسر همكار  
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محمودي  داوود  مهندس 
رامين  نيروگاه  مديرعامل 
و  مسائل  بررسى  جلسه  در 
با  كه  رامين  نيروگاه  مشكالت 
و  خوزستان  استاندار  حضور 
شركت  اين  مديران  از  جمعى 
برگزار شد اظهار داشت : انعقاد 
سازى  بهينه  براى  نامه  تفاهم 
هر شش واحد نيروگاه به مبلغ 
350 ميليون يورو با يك شركت 
دستاوردهاى  از  يكى  روسى 

بزرگ ما بوده اما تامين اعتبار آن براى رسيدن به قرارداد عزم جدى مسئوالن 
استانى و كشورى را مى طلبد.

وى يكى از چالش هاى اصلى اين نيروگاه را مانند ساير صنايع بزرگ كشور 
كمبود منابع مالى عنوان نمود و افزود: پس از هدفمندى يارانه ها وزارت نيرو 
با مشكالت جدى مواجه شد و انتظار مى رود مشكالت نيروگاه رامين به 

صورت جدى از سوى مسئوالن عالى رتبه وزارت نيرو پيگيري شود .
از  يكى  را  شركتى  نيروهاى  وضعيت  تبديل  رامين  نيروگاه  مديرعامل 

مشكالت جدى اين نيروگاه 
از  گفت:يكى  و  برشمرد 
مشكالت ما تبديل وضعيت 
است  پيمانكار  كاركنان 
 300 از  بيش  كه  درحالى 
شركت  اين  پرسنل  از  نفر 
مشمول تبديل وضعيت از 
هستند  رسمى  به  شركتى 
جدى  پيگيرى  نيازمند  و 
استان  مسئوالن  سوى  از 

است .
محمودى بيان كرد: يكى ديگر از مسائل مهم بحث ايجاد يك كارگاه 
از شركت تعميراتى موجود  يا حمايت  استان و  در  تعميراتى نيروگاهى 
است چرا كه در تمامى كشور تنها يك شركت آن هم در استان البرز است 
و باتوجه به اين كه در كشور ما بيش از 74 هزار مگاوات نيروگاه نصب 
و  نيست  كشور  هاى  نيروگاه  نيازهاى  پاسخگوى  كارگاه  يك  تنها  شده 
خوزستان باتوجه به اين كه قطب نيروگاه هاى كشور است نياز است كه 

يك كارگاه تعميرات در استان ايجاد شود.

سمينار ساختار پدافند غيرعامل
 در نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز:  بمنظور آشنايى كاركنان اين نيروگاه با 
ساختار و نقش پدافند غيرعامل در پيشگيرى از چالشهاى امنيتى و كاهش آسيب هاى 
احتمالى سمينار يكروزه اى با حضور دكتر سميع دبير پدافند غيرعامل استان خوزستان 
برگزار شد. دكتر سميع ضمن تقدير از اقدامات نيروگاه رامين در اين عرصه ، با اشاره به 
بمبارانهاى اين نيروگاه در دوران دفاع مقدس و نقش استراتژيك نيروگاه رامين در استان 
خوزستان بر  لزوم تداوم و تقويت ساختارهاى حوزه پدافند غيرعامل در صنعت برق بويژه 

در نيروگاهها تاكيد نمود .
فنى  تجهيزات  امنيت  سطح  باالبردن  و  متخصصان  دانش  بروزرسانى  همچنين  وى 
هوشمند را رويكرد اساسى پدافند غيرعامل در ساختارهاى صنعتى دانست و ارتقاء سطح 
امنيت اطالعات ، اجراى دقيق اصول آفندى، تقويت امنيت نرم افزارهاى كاربردى و  انجام 
تحقيقات و مطالعات دقيق  در جهت  پيشگيرى از چالشهاى امنيتى و كاهش آسيب هاى 

احتمالى را  از مهمترين  اهداف و برنامه هاى پيش رو عنوان نمود.

مهندس محمودي مديرعامل نيروگاه رامين:

اجراى تفاهم نامه بهينه سازى واحدها با شركت روسى 
عـزم جـدى مسـئوالن را مـى طلبد

مديرعامل نيروگاه رامين :يكى از مشكالت ما تبديل وضعيت كاركنان پيمانكار است درحالى كه بيش از 300 نفر از پرسنل اين شركت
 مشمول تبديل وضعيت از شركتى به رسمى هستند و نيازمند پيگيرى جدى از سوى استان است .

مسابقه پيامكي

موفقيت فرزندان همكار

دكتر كاظمي ؛ فرماندار شهرستان باوي
اشتغال نيروي هاي بومي در طرح 

توسعه واحدهاي 7 و 8 نيروگاه رامين 
بايد در اولويت وزارت نيرو باشد

حيدركاظمى فرماندار شهرستان باوى اظهار داشت : شهرستان باوى داراى قابليت ها 
وظرفيت هاى بااليى است و در بخش كشاورزى حدود 7 هزار اراضى مستعد وجود دارد 
كه 170 هزار تن محصوالت مختلف توليد شده است. وى افزود: دانشگاه بزرگ رامين نيز 
قطبى دركشور است و عبور رودخانه كارون ، محور ترانزيتي و صنايع متعدد بزرگ و كوچك 

، ظرفيت هاي خوبي در اين شهرستان ايجاد نموده است . 
فرماندار باوى ادامه داد: نيروگاه رامين يكى از ظرفيت هاى خوب شهرستان است كه هم 
استراتژيك بوده و هم شش درصد برق كشور را تامين ميكند . وى بيان كرد:مجموعه نيروگاه 
رامين با شهرستان باوى تعامل خوبى در موضوعات مختلف دارند اما توسعه نيروگاه در قالب 
واحد هاى 7 و 8 يكى از موضوعات مهمى است كه نيازمند سرعت بخشيدن است. كاظمى 
تصريح كرد: متاسفانه اشتغال نيروى انسانى اين واحدها زير نظر مديريت منطقه نيست كه 

از وزارت نيرو خواستاريم از نيروهاى بومى منطقه و استان در اين دو واحد استفاده شود .
وى توجه به صنايع پايين دستى نيروگاه را يكى ديگر از مسائل مهم برشمرد و توسعه 
آن را در اشتغال زايى براى شهرستان موثر دانست. فرماندار باوى تصريح كرد:ايجاد دانشگاه 
علمى كاربردى در اين شهرستان زير نظر نيروگاه رامين به منظور افزايش ظرفيت و توان 

علمى و فرهنگى منطقه يكى ديگر از پيشنهادات مهم ما است .

تالشگران نمونه  ( آبان ماه 1395)
كارشناسان :  هادي لقمانيان و حسام سيفي مجد ( معاونت تعميرات )

تكنسين:شهرام رضايي و محمد اميري ( معاونت توليد نيروگاه اول )

تسليت
خانواده شادروان ناجي محامي
  و همكاران ارجمند آقايان 

 محمد عقباوي - رحمان اسكندري –  عبدويس مراقي – علي 
صفري نيا – مجيد بهزادي شيخ رباط – علي نيسي -يوسف نيسي
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.

تبريك 
همكار ارجمند :

جناب آقاي محسن كيانپور
ازدواج تنها پيوند زمينى است
 كه در آسمانها بسته ميشود

اين پيوند فرخنده  را به شما و همسر گراميتان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و برايتان زندگي 

همراه با سالمتي و خوشبختي  آرزومنديم .

اولين واحد توليدي نيروگاه رامين اهواز 
در چه تاريخي به بهره برداري رسيد .

  الف:شهريور 1362   ب:مرداد 1358   ج :  تيرماه 1359
شماره    به  خود  كار  محل  و  خانوادگي  نام  و  نام  باذكر  را  صحيح  عدد  لطفاً 
30004563  ارسال نمائيد. به دو نفر از همكاران به قيد قرعه هدايايي اهداء مي شود .

   برنده گان مسابقه پيامكي شماره قبلي
1- حسين شهابي (آتش نشاني )  2 - جابر عنافچه(بهره برداري فاز 2 )

   پاسخ سوال شماره قبلي : 
 نيروگاه رامين اهواز در دوران دفاع مقدس 8 بار توسط رژيم بعثي عراق بمباران شد .

 عسل زويداوي
 فرزند همكار محمد زويداوي

 رتبه اول جشنواره  جابر بن حيان
 فاطيما برازجاني
فرزند همكار داريوش برازجاني
 مقام دوم كاتاي تيمي و انفرادي

تالشگران نمونه
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 با قدسيان

و  مطالعه  تالش،  نتايج  از  امروز  انسان  شك  بدون 
كنجكاوى هاى انسان ديروز بهره برده است و انسان فردا 
چشم به مطالعه و تجربه انسان امروز دارد لذا تحقيق و 
عامل  و  انسان  دهنده  نجات  عنصر  توان  مى  را  پژوهش 

بلوغ و دست يابى به زندگى آرمانى دانست.
و  پيشرفت  محرك  موتور   ، بنا  زير  پژوهش  واقع  در 
پژوهشى  اگر  شود.  مى  پايدارمحسوب  توسعه  محور 
و  يافت  نخواهد  افزايش  بشرى  دانش  نگيرد،  صورت 

دچارسكون و ركود خواهد شد. 
پويايى  از  نيز  آموزشى،  امور  پژوهش  انجام  بدون 
و  برنامه ريزى ها  و  نگرديده  برخوردار  نيز  الزم  نشاط  و 
سرمايه گذارى ها پايدار نخواهد ماند.توسعه علمى، صنعتى 
با  پژوهش  امر  به  پرداختن  بدون  كشور  هر  فرهنگى  و 

بود. نخواهد  همراه  چندانى  موفقيت 
و  ها  سياست  پيگيرى  با  اخير  سالهاى  در  خوشبختانه 
توجه  قابل  رشد  شاهد  كشور  علمى  توسعه  هاى  برنامه 
به  را  رشد  اين  كه  آنچه  ولى  ايم  بوده  علمى  توليدات 
توسعه پايدار كشور گره زده و موجب پويايى و اثربخشى 
در  پژوهش  هدفمند  مديريت  شود،  مى  علمى  مؤسسات 
هر  راستا  اين  در  كه  است  صنعتى  و  علمى  هاى  عرصه 
و  اهداف  و  پژوهش  و  دفترتحقيقات  استقرار  با  ارگان 
برنامه هاى متخذه خود در امتداد تحقق مديريت مذكور 

گام برمى دارد.
روز  جامعه،  در  پژوهش  فرهنگ  گسترش  منظور  به 

25 آذر به نام روز "پژوهش و فناورى" نام گذارى شد؛ 
توانند   مى  ما  پژوهشگران  فرهنگ  اين  گسترش  با  كه 
بر  اقتصاد  از  را  ايران  امرپژوهش،اقتصاد  به  پرداختن  با 
دانش  پايه  بر  اقتصاد  به  زيرزمينى  و  طبيعى  منابع  پايه 
رامين  نيروگاه  خصوص  اين  نمايند.در  تبديل  فناورى  و 
و  شركت  سطح  در  پژوهش  و  تحقيق  امر  توسعه  با 
درصدد  و...  علمى  مقاالت  تدوين  براى  فضايى  ايجاد 
از  است،  نهاده  گام  پژوهش  روزافزون  نمودن  پررنگ 

اين رو مى توان به موارد ذيل كه نمونه اى از اقدامات 
نمود:  اشاره  باشد  مى  شده  انجام 

مقاالت  تهيه  جهت  كاركنان  از  حمايت  و  ترغيب    -
علمى كاربردى و ايجاد فرهنگ مطالعه

ساخت  كيفى  و  كمى  ارتقاى  در  پژوهش  نقش    -
نيروگاه داخل 

-  شركت در همايشها و كنفرانسهاى ملى و بين المللى
-  تدوين و تأليف كتب علمى توسط كاركنان نيروگاه

-  عقد تفاهم نامه با دانشگاه شهيد چمران اهواز
در  آكوستيكى  نويز  منابع  تحليل  و  شناسايى    -
عملى  راهكارهاى  ارائه  و  رامين  نيروگاه  هال  توربين 

آن كاهش  جهت 
-  جايگزين نمودن تركيب شيميايى جديد در سيكل آب 
گردشى به منظور كنترل خوردگى و رسوب گذارى و كاهش 
مصرف آب گردشى با تأكيد بر جنبه هاى زيست محيطى 

و اقتصادى
دود  درمسير  عملكردايرهيترها  وبررسى  ارزيابى    -
و هوا و اثربخشى آن دراحتراق بويلر و ارائه روش هاى 

باالبردن كارآيى وتبادل حرارتى آنها درنيروگاه رامين
-  تهيه و تدوين دانش فني و ساخت7 رديف پره هاي 

توربين بخارتوربو فيدپمپ نيروگاه رامين
برق   ) بخشهاي  در  تخصصي  كارگروههاي  -تشكيل 
زيست-  محيط  و  متالوژي-شيمي  و  –مكانيك  كنترل  و 

مديريت و صنايع

به مناسبت 25 آذر  روز " پژوهش و فناوري "
نگار حسيني زاده- كارشناس تحقيقات نيروگاه رامين

سرو فريبايي 
سراينده : فرج اهللا مهمد موسايي

پيشكسوت نيروگاه رامين
با دل شوريده ي دريايي ام

ميل به پرواز شكوفايي ام
در هوس لحظه ي ديدار تو

كوچه نشين شب يلدايي ام 
به همه ي مشغله ي زندگي

در طلب گوهر دانايي ام 
گاه گداري به سراغم بيا

 منتظر وقت پذيرايي ام 
رويش صد غنچه ز باغم دمد

گر تو بخواني و بفرمايي ام 
نقش بزن بر چمن و كوه و دشت

عاشق آن صحنه ي رويايي ام 
گر ننوازي تو به مهرت مرا

 مي شكنم ، تردم و مينايي ام 
وعده چرا وعده شده بي شمار

مژده بده ،سرو فريبايي ام

فرهنگ و ادب

معرفى كتاب

 معرفي مقاله 

عنوان مقاله " ارزيابي عملكرد مدل هاي 
مختلف تشعشع درشبيه سازي عددي محفظه 
احتراق بويلريكبار گذر نيروگاه رامين اهواز" 
محقق : مهندس امين تاج دانى - دانشجوى دكترى مكانيك 

و مدير بهره برداري واحدهاي 5 و 6 نيروگاه رامين اهواز

چكيده:
بويلرها نقش مهمي در توليد بخار نيروگاههاي حرارتي 
دارند اين دستگاهها بخش زيادي از انرژي مورد نياز توربينها 
را از انتقال حرارت تشعشع تامين ميكند مدلسازى فرايند 
انتقال حرارت تشعشعى به روشهاى گوناگونى انجام مى 
شود و هر يك از آنها داراى قابليت ها و دقت هاى متفاوتى  
هستند . در مطالعه  حاضر براى مدلسازى انتقال حرارت 
تشعشعى از مدلهاى روزلند، پى-1، انتقال گسسته و دسته 
بندى گسسته استفاده شده است.. در تمام روشهاى فوق 
گاز به صورت حقيقى در نظر گرفته شده و براى مدلسازى 
آن از روش مجموع وزنى چند گاز خاكسترى استفاده شده 
است. نتايج حاصل از مدلسازى ها با نتايج تجربى مقايسه 
شده و روش پى -1 جواب مناسب ترى را نشان داده است.

عنوان مقاله " تزريق روغن گليسيرين جهت 
جلوگيرى از انحراف عقربه گيج هاى فشار 

 ابزار دقيق در محيط هاى پرارتعاش "
محقق : مهندس محمدرضا قدسى

دانشجوي  دكتري برق

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
كل نفٍس ذائقه الوت

وصيت نامه شهيد محمود رضا  نبي زاده
تكنسين تلفن و سيستم ارتباطات نيروگاه رامين اهواز

هر گاه اسالم در خطر باشد بايد رفت و جنگيد 
پدر، مادر، برادران و خواهران عزيز و همه آنهائيكه مرا مي 
شناسند. اكنون احساس ميكنم اسالم و ميهن عزيز اسالميم در 
خطر است پس وظيفه خود مي دانم كه براي زنده نگه داشتن 
اسالم و برقراري و پايداري ميهن عزيز از جان بگذرم و راهي 
جبهه حق عليه باطل شوم و با حماسه آفريني و اهداء خون سرخ 
خود،  اسالم عزيز را آبرو و طراوت تازه اي بخشم.  من از مال و 
منال دنيا چيزي ندارم كه درباره آنها وصيت كنم ولي همه شما را 

به تقواي الهي و پرهيز كاري سفارش ميكنم در همه حال خدا را 
فراموش نكنيد و پيوسته او را شاهد و ناظر اعمال خويش بدانيد 
دنيا فاني است و هيچكس چيزي با خود نمي برد آنچه مهم است 

سراي باقيست 
سعي كنيد درخت آخرت خود را با اعمال نيك و دوري از گناه، 
كمك به افراد نيازمند ، محبت به ايتام و كارهاي خداپسندانه آبياري 
كنيد به دختران خانواده ام سفارش ميكنم حجاب خود را رعايت كنند و 

در نگه داشتن عفت و پاكدامني خود كوشا باشند 
از پدر و مادرم كه برايم زحمت كشيده اند قدرداني ميكنم  و از آنها 
حالليت مي طلبم. اميدوارم مرا ببخشند و اگر به افتخار شهادت نائل 

شدم برايم طلب مغفرت كنند.
وسالم/ محمود رضا  نبي زاده- 1361/02/10

 يون زدايي از آب 
و فرايندهاي شيميايي

مولف : مهندس نرگس اسماعيلي- كارشناس شيمي 
نيروگاه رامين اهواز و مهندس فرهاد عبداله فريدني

 در آينده اي نزديك
 توربين هاي انبساطي نيروگاه رامين اهواز به بهره برداري مي رسند

توربين هاي انبساطي نيروگاه رامين اهواز پس  
از سالها خاموشي و با انجام تعميرات تخصصي در 
آينده اي نزديك مجدداً به بهره برداري مي رسند . 
مدير  زودجاني  محمودي  غالمرضا  مهندس 
رامين  نيروگاه  انبساطي  هاي  توربين  اندازي  راه 
توليد  متعدد  منابع  ميان  در   : داشت  اظهار  اهواز 
برق،  ايستگاه هاي تقليل فشار گاز،  منابعي سرشار 
از انرژي جهت توليد برق مي باشند كه با توجه 
به اتالف انرژي در شيرهاي فشار شكن گاز،  ايده 
جايگزيني توربين هاي انبساطي به جاي شيرهاي 

مربوطه مطرح گرديد.
وي گفت : اساس كار توربين هاي انبساطي بر 

اساس اختالف فشار گاز (p ) بين ورود و خروج از توربين 
انبساطي طراحي شده است كه در نيروگاه رامين فشار ورودي 

از ايستگاه گاز به توربين در حدود 18 اتمسفر و خروج از آن در 
حدود 1/8 اتمسفر مي باشد كه همين اختالف فشار باعث توليد 
6/5 مگاوات برق در هريك از ژنراتورهاي توربين انبساطي مي 

گردد . وي همچنين افزود : دو واحد توربين انبساطي اين 
نيروگاه با مجموع توان توليد 13 مگاوات ساعت توسط 
شركت اطلس كوپكو در سال 82 نصب و راه اندازي شد 
اما به دليل آلودگي گاز و مشكالت فني از مدار خارج شد 
كه راه اندازي مجدد آنها در سال 84 نيز بدليل تحريم 
هاي كشورهاي غربي عليه كشورمان باعث گرديد توليد 

اين توربين ها متوقف شود .
از  برخي  رفع  از  پس   : گفت  محمودي  مهندس 
تحريمهاي فني و با هماهنگي شركت مادر تخصصي 
رفع  و  اساسي  تعميرات  به  نسبت  حرارتي  برق  توليد 
مشاركت  با  ها  توربين  اين  ساختاري  مشكالت 
كارشناسان آلماني اقدام نموديم كه پس از 11 سال توقف 
و با انجام آناليزهاي تخصصي ، طي ماه هاي آتي مجدداً مورد 

بهره برداري قرار خواهند گرفت .

«و اعتصموا بحبل اّهللا جميعا و ال تفّرقوا» 
 آل عمران آيه 103

امت بزرگ اسالمي با جمعيت بيش از 5 /1 ميليارد نفر ، يكي از 
بزرگترين جوامع بشري در جهان است و تعالي و تقويت آن نيازمند 

وحدت و يكپارچگي است.
امروزه دشمنان جهان اسالم براي حفظ منافع خود و همچنين 
جلوگيري از پيشرفت روزافزون اسالم راه ايجاد فتنه و تفرقه را 
ميان امتهاي مسلمان پيش گرفته اند بطوريكه عامل اكثر جنگها و 

خونريزي ها در اين كشورها ريشه در همين مسئله دارد .
امام راحل (ره) كه با دورانديشي ،  حدفاصل 12 تا 17 ربيع 

االول بمناسبت ميالد پيامبراكرم اسالم حضرت محمد (ص) توسط 
شيعه و سني را هفته وحدت نام گذاري كردند در بياني مي فرمايند: 
برادران شيعه وسني بايد از هر اختالفي پرهيز كنند و امروز اختالف 
بين ما تنها به نفع آنهايي است كه نه به مذهب شيعه و نه به مذهب 

سني اعتقاد دارند
 ( صحيفه امام  ج 13 )

رهبر معظم انقالب نيز در اين باره فرمودند :امروز روزيست كه 
امت اسالمي چه نخبگان سياسي و فرهنگي و ديني و چه توده 
هاي مردم بايد بيش از هميشه هوشيار باشند و حيله هاي دشمن 

را بشناسند و با آن مقابله كنند . ( پيام كنگره عظيم حج 1385 )

ضرورت وحدت امت اسالمي  در عصر امروز
حجت السالم سيد احمد حسيني طباطبايى – امام جماعت نيروگاه رامين



دانش همانند كوه يخ مي باشد كه نيمي از آن آشكار و نيمي از آن در زير آب 
پنهان است 

دانش به معناي كليه آموزه هاي توليد شده حين فرآيندهاي كاري است كه دانستن 
آن بوسيله ديگران براي سازمان ايجاد ارزش افزوده مي كند 

جلوگيري از دوباره كاري ، تضمين تكرار موفقيت ها ، اطمينان از عدم وقوع مجدد 
شكستها ، درس گرفتن سازمان از تجربيات پيشين حفاظت از سرمايه هاي فكري 
كاركنان و بكارگيري آنها در جهت توسعه خدمات از جمله مزيتهاي مديريت دانش مي 

باشد ليكن دارايي هاي دانشي سازمان غير ساختار يافته و پنهان هستند و از طريق پياده 
سازي مديريت دانش مي توان دانش را شناسايي ، كسب ، توسعه ، تسهيم ، نگهداري 

و استفاده نمود . 
بدين منظور از ابتداي سال 95 با مشاوره شركت مشاوران توسعه آينده اقدام به 
استقرار سامانه ( نرم افزار ) مديريت دانش نموديم كه ان شا اهللا تا پايان سال 95 با ارائه 
دوره هاي آموزش ، روشهاي دانش نويسي و مستند سازي ملزومات مربوطه ، نرم افزار 

به بهره برداري خواهد رسيد و در اختيار همكاران محترم قرار خواهد گرفت .

نيروگاه رامين به عنوان يك نيروگاه حرارتي بخاري با استفاده از منابع اوليه سوخت و آب 
بويلر  در  سوخت  احتراق  از  حاصل  انرژي  پروسه  اين  در  كند.  مي  انرژي برق توليد 
جهت توليد بخار پرفشار استفاده مي گردد، فشار بخار باعث گردش پره هاي توربين 
و نهايتا" كار ژنراتور و درنتيجه تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي مي شود.

 ، كننده  خنك  سيستم  و  بخار  توليد  درچرخه  نيروگاه  مصرفي  آب  تامين  منبع 
رودخانه كارون مي باشد . سيستم خنك كن نيروگاه از نوع برج هاي خنك كن تر 

بوده كه حرارت اضافي را به اتمسفر تخليه مي كند .
در يك نيروگاه حرارتي آالينده هاي مختلفي از طريق پسابهاي توليدي ممكن 
است به محيط زيست تخليه گرديده و باعث آلودگي محيطهاي آبي گردند. از اينرو 
در نيروگاه رامين به منظور حداقل كردن اثرات در محيط آبي به كارگيري روشها و 
سيستمهايي شامل كنترل و كاهش مصرف آب و توليد پساب در منبع توليد،كاهش 
و  مهندسي  روشهاي  كارگيري  به  طريق  از  شده  توليد  پساب  در  ها  آالينده  غلظت 
كاهش  و  پسابها  تصفيه  مناسب  سيستمهاي  كارگيري  به   ، فرآيندها  و  مواد  تغيير 
ها تا حد استاندارد و در نهايت انتخاب روش مناسب تخليه پساب به  آالينده  غلظت 
محيط آبي به طور يكپارچه مد نظر قرار گرفته كه در ادامه به اختصار آورده شده است .

انواع سيستم هاي تصفيه و كنترلي پساب در نيروگاه رامين :
در اين نيروگاه متناسب با ماهيت انواع پساب هاي توليدي ، سيستمهاي كنترلي و تصفيه 

فاضالب احداث و مورد بهره برداري مي باشند كه عبارتند از :
   تصفيه خانه فيزيكي : عمل حذف آلودگيهاي حاوي روغن 
ومازوت از پسابهاي صنعتي را انجام مي دهد . ظرفيت تصفيه خانه 

يكصدتن در ساعت است . (شكل 1) 
   تصفيه خانه فاضالب بهداشتي : اين سيستم براي دريافت و 
از بين بردن اثرات نامطلوب بيولوژيكي جريانهاي فاضالب ساختمان 
هاي اصلي،سرويس هاي بهداشتي،رستوران و... طراحي شده است.
اين سيستم تصفيه از نوع لجن فعال و داراي ظرفيت يكصدتن در 

شبانه روز است . (شكل 2)
   تصفيه خانه خنثي سازي :اين سيستم خنثي سازي پساب هاي 
حاصل از شستشوي شيميايي واحدها ، شستشوي ايرهيترها و تغليظ 
اواپراتورها را انجام مي دهد. اين تصفيه خانه داراي 4 مخزن 5000 

مترمكعبي جهت خنثي سازي پسابها مي باشد. (شكل 3)
   حوضچه هاي تبخيري روباز (2 عدد) : جهت جمع آوري كليه پسابهاي شيميايي به 

ابعاد50m×20m×3 m  درانتهاي ضلع شمالي نيروگاه احداث گرديده است. (شكل 4)
به منظور ايجاد اطمينان از عملكرد مناسب و اثربخشي اين روشها و همچنين براي 
آگاهي از ميزان اثرات احتمالي اين آلودگيها بر محيط زيست اطراف نيروگاه ، ضروري 
است انتشار و تخليه اين آالينده ها مورد پايش قرار گرفته و غلظتهاي آالينده ها در 
جريانهاي خروجي به محيط زيست به طور منظم اندازه گيري، بررسي و با استانداردهاي 

ملي مقايسه گردند. به همين منظور اقدامات ذيل اجرا گرديده است :
   احداث و تجهيز آزمايشگاه محيط زيست درنيروگاه جهت نمونه برداري و اندازه 

گيري روزانه پارامترهاي پساب 
   تدوين و اجراي برنامه پايش آالينده هاي زيست محيطي و طرح خوداظهاري 

توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
   ارتقاء و بهينه سازي سيستم هاي تصفيه پساب از جمله اجراي پروژه كاهش 
آالينده هاي پساب از طريق نصب حوضچه ته نشيني با تزريق ماده منعقدكننده بر روي 

سيستم فاضالب بهداشتي نيروگاه اول
   تعريف و اجراي پروژه خريد و نصب آنااليزرهاي آنالين پارامترهاي پساب بر 

روي خروجي نهايي نيروگاه (شكل 5).
" نيروگاه رامين اولين و تنها نيروگاه مجهز به سيستم

 پايش لحظه اي پساب در سطح توانير مي باشد  "
شاخصهاي  پايش  و  سنجش   ، تصفيه  از  پس  پسابها  كليه 
استانداردهاي  كليه  رعايت  از  اطمينان  و  شده  تعريف  كنترلي 
مي  كارون  رودخانه  وارد  كلي  ، بصورت پساب  محيطي  زيست 
گردد. گواه اين ادعا نتايج گزارشات اندازه گيري شاخص هاي 
زيست محيطي پساب توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت 

محيط زيست مي باشد. 
لذا اين نيروگاه همواره در مقوله صيانت از محيط زيست و 
در  حيات  اصلي  شاهرگ  عنوان  به  كارون  رودخانه  از  حفاظت 

خوزستان و توليد نيروي برق متعهد و پيشگام است.

چرا مديريت دانش ...؟
محمدرضا كريمي -مدير دفتر منابع انساني نيروگاه رامين اهواز
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دانستني هاي تغذيه ورزشي
   افشين قنواتي – كارشناس تربيت بدني

فاصله بين وعده غذايي با ورزش چقدر بايد باشد ؟ 
اگر مي خواهيد بعد از صبحانه ورزش كنيد حداقل يك ساعت فاصله بين صبحانه 
و آغاز ورزش را رعايت كنيد . چون در اين مدت خون ، در اطراف معده تجمع مي 
كند تا به هضم سريع تر و راحت تر غذا كمك كند و اين در شرايطي است كه 
براي ورزش كردن شما به خون بيشتري در عضالت نياز داريد و اين دو گانگي به 
نفع شما نيست . رعايت اين نكته براي ساير و عده هاي غذايي نيز ضروريست . به 
طور متوسط كربوهيدرات ها دو ساعت ، پروتين سه ساعت و چربي ها بين 4 تا 5 

ساعت زمان  براي هضم و جذب نياز دارند .
پنج اسيد چرب غذايي كه ميتواند به كنترل وزن كمك كند : 

1-  بذركتان : منبع خوبي از امگاسه ، شش و نه هست كه بسالمت قلب جلوگيري از 
ريزش مو كمك مي كند .     2-  روغن شاهدانه : حاويي امگاسه ، شش ، سي ال 
اي و ويتامين اي مي باشد . اگر بدنبال راهي براي كاهش وزن خود هستيد شاهدانه 
هنگام صبحانه و در وعده صبحانه ، باعث احساس سيري طوالني طي روز در شما 
مي شود و نسبت به خوردن غذاهاي شور و شرين اشتهاي كاذب نخواهيد داشت .      
3-  روغن ماهي : بهبود سالمت قلبي عروقي و كمك به سالمت اعصاب - مصرف 
كپسول روغن  ماهي از ذخيره چربي جلوگيري مي كند .      4-  روغن كانون : 
كنترل سطح قند خون و ديابت نوع دو .      5-  روغن نارگيل : باال بردن سطح 

انرژي ، كاهش لكه هاي پوستي و بهبود عاليم و نشانه هاي عفونت پوستي . 
جدول كالري مصرفي ورزش 30 دقيقه اي 

كالري مصرفي : 425 كيلو كالري = 30 دقيقه دويدن 
كالري مصرفي : 374 كيلو كالري = 30 دقيقه طناب زدن 

كالري مصرفي : 340 كيلو كالري = 30 دقيقه هوال هوپ (حلقه كمر)
كالري مصرفي : 300 كيلو كالري = شنا 

كالري مصرفي  : 250 تا 400 كيلو كالري = 30 تينس 
كالري مصرفي  : 250 تا 300 كيلو كالري = 30 دقيقه صخره نوردي 
كالري مصرفي  : 400 تا 450 كيلو كالري = 30 دقيقه پياده روي سريع

كالري مصرفي  : 180 كيلو كالري = 30 دقيقه بسكتبال

نكات ارگونومي
( carpal tunnel syndrome) سندروم كانال مچ
محمد حميدي – مسئول بهداشت حرفه اي نيروگاه رامين اهواز

  
سندروم تونل كارپ يا كانال مچ دست بيمارى است كه به علت فشار به عصب مديان 
هنگام عبور از درون تونل مچ دست ايجاد ميشود. در مچ دست مجرا و تونلى وجود دارد 
كه به آن كانال كارپ يا تونل مچ دست ميگويند. در يك طرف اين تونل استخوانچه هاى 
مچ دست قرار گرفته اند. ترتيب قرار گرفتن اين استخوانچه ها بصورتى است كه شكل 
يك قوس يا هالل را بوجود مياورند. به دو طرف اين قوس يا هالل يك رباط يا نوار 
بافتى محكم متصل شده كه به آن رباط عرضى مچ دست ميگويند.   از زير رباط عرضى 
مچ دست كه به رنگ سفيد نشان داده شده است 9 تاندون و يك عصب مديان (به رنگ 
زرد) عبور ميكند  .  عصب مديان يك عصب حسى و حركتى است. اين عصب مسئول 
حس دادن به انگشتان شست و سبابه و ميانى و نيمى از انگشت انگشترى و حس كف 
دست است . اين تاندون ها ميتوانند به علت حركات مكرر و مداوم مچ دست و انگشتان 
متورم شوند. كارهايى مانند تايپ زياد و يا استفاده زياد از موس كامپيوتر و يا  پيانو  زدن 

ميتوانند موجب بروز عالئم سندورم كانال كارپ شوند. 
آيا مى توان از تونل كارپال جلوگيرى كرد؟

- قرار گرفتن صحيح و خوب مچ دست در حين كار تكرارى
- صاف قرار دادن مچ دست 

- دورى از خم كردن و باال بردن مچ به طور مكرر
- به طور مرتب انجام ورزش هاى كششى دست ها و مچ

- تكان دادن بازوها و مچ دست و تغيير موقعيت بدن در طول روز
- تمرينات ورزشى مخصوص مچ دستها

  

مديريت آالينده هاي آب در نيروگاه رامين
ويدا صادقي دهكردي-  مسئول محيط زيست نيروگاه رامين

شكل 4شكل 3شكل 2شكل 1

تشييع شهداي  گمنام دفاع مقدس مقابل نيروگاه رامين اهواز

تعميرات اساسي وا حد 5 نيروگاه رامين

شكل 5

به روايت تصوير


