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

سال اول/ دى ماه 1395/ شماره چهارم/ 4صفحه
سرمقاله

افزايش 15 درصدى توليد برق نيروگاه رامين اهواز  در آذرماه رقم خورد

كا ل قل ا گا

مگاوات   953 و  هزار   931 توليد  با  نيروگاه  اين 
ساعت در آذرماه سال جارى نسبت به آذرماه سال 

گذشته 14/8 درصد افزايش توليد داشته است 
نيروگاه  اين  عامل  مدير  محمودى  داوود  مهندس 
در  توليد  افزايش  اين   : گفت  خبر  اين  اعالم  با 
مگاواتى   315 واحد  كه  يافت  تحقق  شرايطى 
بمنظور  جارى  سال  آبان  از  نيروگاه  اين   5 شماره 
برق  انرژى  توليد  مدار  از  خارج  اساسى  تعميرات 

بوده است . 
در  رامين  نيروگاه  نقش  به  اشاره  با  همچنين  وى 
تثبيت شبكه سراسرى برق كشور اظهار اميدوارى 
پايان  تا  واحد  اين  اساسى  تعميرات  اتمام  با  نمود 
واحدهاى  ساير  محدوديت  رفع  و  جارى  سال 
توليدى خدمت رسان مردم بويژه در ايام پيك برق 

سال آينده باشيم.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
اناهللا و انا اليه راجعون

 ايران اسالمى امروز غرق در فراق يار ديرين امام  و رهبرى 
و مجاهد نستوه انقالبى، آيت اهللا هاشمى رفسنجانى رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و چه باشكوه بر دوش 
ياران و ارادتمندانش تا آرامگاه ابدى و در جوار يار ديرين خود 
آرام گرفت. ملت قدرشناس ايران هرگز خدمات و سوابق 
درخشان آن سردار سازندگى و استوانه انقالب را  از ياد 
نخواهد برد و چه زيبا با حضور بى نظير و ميليونى خود 
،ضمن تجليل از خدمات ماندگار آن عالم عظيم الشان ، بار 
دگر جلوه اى از اتحاد و همبستگى خود با آرمانهاى انقالب 

اسالمى را به نمايش گذاشتند.
اينجانب درگذشت آن پير همام را به ساحت مبارك 
رهبر معظم انقالب و امت شهيد پرور ايران اسالمى 
بويژه كاركنان و خانواده نيروگاه رامين تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال علو درجات را براى آن عالم 
مبارز و انقالبى مسئلت مى نمايم. انشااهللا كه خداوند 
منان روح آن عزيز سفر كرده را با ارواح شهيدان و امام 

راحل محشور بفرمايد. " آمين"

هدف  يك  تحقق  مسير   يعني  استراتژي 
 . است  شده  تعيين  انداز  چشم  براساس  كه 
مزيت استراتژي اين است كه تالشهاي ما را 
متمركز و هدفمند مي كند . تفكر استراتژيك 
يك  كاركنان  براي  را  خالقيت  فرصت 
سازمان نمايان ساخته و آنها را قادر خواهد 
ساخت،  به گونه اي عمل كنند  كه گويي 

اكنون در آينده هستند.  
يكي از ابزارهاي  استراتژيك در حوزه منابع 
محيطي  تغييرات  در  را  سازمان  كه  انساني، 
ياري مي دهد، مديريت دانش است . مديريت 
دانش يك امر پايان ناپذير است كه كاركنان را 
به عنوان صاحبان دانايي ، مورد توجه قرار داده 
و فرآيندهاي سازمان را به گونه اي هم جهت 
مي كند كه دانايي به كل سازمان اشاعه يابد . 

پس كاركنان به عنوان عامل عمده استراتژيك 
در سازمان تلقي مي شوند .تفكر استراتژيك  
يك بصيرت و فهم است كه كمك مي كند، 
سازمان و موقعيتش در شرايط پيچيده از كليه 

ابعاد بهتر شناخته شوند . 
آفريند  مي  انداز  چشم  يك  استراتژيك  تفكر 
ابزارهاي  از  آن  سازي  پياده  و  تبيين  براي  و 
استراتژيك نيز استفاده مي شود  و تحقق و 

تداوم استراتژيك  ضرورت خلق آرمان مشترك 
ميان مديران و كاركنان سازمان را ميطلبد . 

رويكرد  با  رامين   نيروگاه  در  منظور  بدين 
استراتژيك بر سه پارادايم تفكر استراتژيك – 
مشترك  آرمان  خلق   – استراتژيك  ابزارهاي 

اقداماتي به شرح ذيل آغاز گرديده است : 

 بهره گيري از اساتيد صاحب نام مديريت 
به  هدفمند  هايي  دوره  ريزي  برنامه  كشور و 
منظور بازتواني ظرفيت نيروي انساني مانند  : دوره 
آموزشي مباني مديريت و سازمان يادگيرنده،  
دوره مدلهاي ذهني ، دوره خلق آرمان مشترك 

در سازمان 
و  نام  صاحب  مشاوران  از  گيري  بهره   
متخصص به منظور پياده سازي برنامه ريزي 
كارت  مدل  براساس  نيروگاه  در  استراتژيك 
امتياز دهي متوازن( B.S.C) به منظور شناخت 
پيچيدگي هاي محيطي سازمان و تمركز برنامه 

هاي هدفمند  
 پياده سازي مديريت دانش و نرم افزار ثبت 

تجربيات كاركنان 
مشاركت  و  پيشنهادات  نظام  سازي  پياده   

كاركنان در اهداف سازماني 

 پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه به 
با  سازمان  فرايندهاي  دهي  جهت  منظور 

رويكرد استراتژيك
بدين ترتيب ملزومات فرايند تحول در نيروگاه 
فراهم خواهد شد و براي درك بهتر مجموعه 
اقدامات فوق االشاره به مدل تحول سازمان 
ذيل  شرح  به  را   ( دراكر  پيتر  و  گاتر  جان   )

ضروري مي داند :
فرايند تحول در سازمان: 

از نظر ( جان گاتر و پيتر دراكر ) :
  قدم اول :  ايجاد جو و احساسي از ضرورت 

و فوريت تغيير: 
واقعيتهاي  و  محيطي  شرايط  بررسي   ( الف 

موجود در آن 
 ب ) شناسائي مسايل و بحرانها و تجزيه و 
تحليل توان بالقوه و فرصتهاي احتمالي آينده . 

 قدم دوم : تشكيل ائتالفي قدرتمند براي 
راهبري تحول : 

از آنجائي كه هر گونه تحولي در سازمان بايستي 
در  آنها  مشاركت  بپذيرد  صورت  افراد  توسط 

ايجاد ائتالفي قدرتمند ضروري است
 قدم سوم : تدوين و ارائه يك ديدگاه 

Vision ) واحد :   )

بايد استراتژيكي  نقطه  تحول  هرگونه  براي 
هدفگذاري شود.

 قدم چهارم : ابالغ بينش مشترك به كل
سازمان : 

از آنجائي كه سازمانهاي فعلي گسترده و پيچيده
ميباشند اعالم يك ديدگاه مشترك به راحتي
گذشته نيست .                                                                                              
 قدم پنجم : اعطاي قدرت به افراد جهت

حركت بسوي بينش مشترك : 
براي غلبه بر موانع تحول توان يك مدير كافي
نيست و براي استفاده از توان ساير افراد نيز بايد

به آنها قدرت و اختيار الزم داده شود.
 قدم ششم : برنامه ريزي تحول :   

 تحقيقات نشان مي دهد كه برنامه هاي بلند
سري يك  داراي  بايستي  نيز  خود  مدت 

دستاورد هاي كوتاه مدت باشد.
  قدم هفتم : تلفيق پيشرفتهاي منطقي و

ايجاد تحوالت بيشتر :
و آوريها  نو  كردن  نهادينه   : هشتم  قدم    

تحوالت بدست آمده : 
: اوًال  را  تحول  از  آمده  بدست  نتايج  بايستي 
مستند نموده و دقيقاً ارتباط بين رفتارهاي جديد

و موفقيتهاي سازمان را تشريح نمائيم.

پيام تسليت مديرعامل نيروگاه
 بمناسبت  ارتحال آيت اهللا هاشمى رفسنجانى

توليد برق پايدار  جلوه اي
 از فجر انقالب 

با مطالعه تاريخ پر اهميت انقالب اسالمي 
وقوع  به  در  مردمي  عظيم  حركت  و 
پيوستن فجر انقالب به رهبري جانبخش 
بزرگ مردي نستوه حضرت امام خميني 
(ره) ، درس هاي فراوان و جلوه هاي بي 
شماري از چرايي اين حادثه عظيم را مي 

توان مرور كرد . 
حال كه در آستانه آغاز سي و هشتمين سالگرد انقالب و بعثت عصر 
جديد قرار گرفته ايم ، بزرگداشت جوهره انقالب و تكريم آرمانهاي 
آن وظيفه همه آحاد جامعه است . آرمان هايي كه مبتني بر شوق 
خدمت به مردم ،تأمين رفاه و ايجاد آباداني و به موازات آن توجه به 
دانش و توانمندي هاي داخلي و گسستن از وابستگي ها در همه 
حوزه ها به مدد شور و تالش انقالبي است . اكنون با نگاهي اجمالي 
و سريع به كارنامه جهادگونه نيروگاه رامين و تالشگرانش ، تمامي 
شاخصه هاي تخصص و شور انقالبي در عملكرد و رويكردشان 

براي توليد انرژي مؤثر و حياتبخش برق متجلي است .
 بهره برداري اصولي و بومي شده ، عمليات نگهداري و تعميرات 
اساسي ، ساخت قطعات نيروگاهي و رفع وابستگي بيانگر  همگامى 
اين نيروگاه با رويكردهاي كالن انقالب و جلوه اي از تجلي آن 

اهداف است . 
نيروگاهي كه در پرتو كوشش مردان و زنانش در پيمودن اين راه پر 
مرارت و دشوار ولي شيرين ، عزمش را هر روز مصمم تر جزم مي 
نمايد تا با توليد پايدار برق و به تبع آن خدمت رساني به مردم شريف 
، شيريني فجر انقالب را به كام بچشاند و با آفرينش نور و روشنايي 

در اعتالي نام ايران عزيز همچنان گام بردارد .
مدير مسئول

شهادت آتش نشانان ايثارگرشهادت آتش نشانان ايثارگر
 در حادثه آتش سوزي در حادثه آتش سوزي

 ساختمان پالسكو تهران را  ساختمان پالسكو تهران را 
به همه  مردم ايران به همه  مردم ايران 

بويژه جامعه آتش نشانبويژه جامعه آتش نشان
 تسليت عرض مي نمائيم. تسليت عرض مي نمائيم.

م خورد

ضرورت تفكر استراتژيك و تحول در نيروگاه رامين 
 محمدرضا كريمى-مدير دفتر منابع انسانى نيروگاه رامين

داوود محمودى- رئيس هيئت مديره و مديرعامل نيروگاه رامين اهواز



پايان تعميرات اساسي بويلر 
توربين هاي انبساطي نيروگاه رامين اهواز

توربين هاي انبساطي نيروگاه پس از  سالها توقف با همت كاركنان متخصص 
و تالشگر اين نيروگاه و مشاوره كارشناسان آلماني با موفقيت تعمير و مورد تست 

هاي تخصصي قرار گرفت .
مهندس غالمرضا محمودي زودجاني مدير پروژه راه اندازي توربين هاي 
انبساطي نيروگاه رامين با اعالم اين خبر گفت : توربين هاي انبساطي نيروگاه با 
ظرفيت 13 مگاوات ساعت انرژي برق به سبب وجود مشكالت ساختاري و اعمال 
تحريمهاي فني و مهندسي از سوي كشورهاي غربي  پس از 15 سال توقف با 
همت كاركنان متخصص و تالشگر اين نيروگاه و مشاوره كارشناسان آلماني مورد 
تعميرات اساسي قرار گرفت  و هم اكنون بويلرهاي اين توربين ها  نيز  پس از 20 

روز با موفقيت تعمير و مورد تست هاي تخصصي قرار گرفتند . 
وي مهمترين اقدامات تعميراتي بويلرهاي شماره 1 و 2  توربين هاي انبساطي 
را تست هيدرواستاتيك ، ضخامت سنجي جداره هاي بيروني و تيوپ شيتها ، 
سرويس مشعلها و لوله هاي بويلر  ، سرويس سطح سنجها ، مبدلها و گيج هاي 
فشار ، تست هاي  NDT ديگ بخار و همچنين والس زني به  تعداد 246 و 

باالنس ديناميكي فن هاي بويلر عنوان نمود  .
الزم بذكر است توربين هاي انبساطي اين نيروگاه در آينده اي نزديك مورد 
بهره برداري قرار خواهد گرفت كه ضمن تامين مصرف داخلي اقدامي موثر در 

راستاي استفاده از ظرفيت هاي فني و مهندسي اين نيروگاه بشمار مي رود .

جشنواره فرهنگى وتفريحى ويژه
 خانواده هاى نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

بمنظورايجاد نشاط و آشنايى خانواده هاى كاركنان با سيكل وفرآيند توليد برق 
جشنواره فرهنگى-تفريحى در روزهاى جمعه هر هفته برگزار مى شود . سلطانعلى 
صحنعلى زاده دبير اين جشنواره اظهار داشت : اين جشنواره به ابتكار دفتر روابط 
عمومى وبا همكارى پايگاه بسيج وامور بانوان وخانواده در محل سالن آمفى تاتر 
نيروگاه بمدت 8 برنامه ودر روزهاى جمعه هر هفته برگزار مى شود كه مباحث 
مديريت مصرف ، استفاده بهينه از انرژى برق و همچنين آشنايى با اصول 
ايمنى در مواجهه با خطرات احتمالى در قالب برنامه هاى متنوع فرهنگى و 

هنرى به خانواده ها آموزش و ارائه مى شود.

پوشش خبري تعميرات اساسى واحد5 نيروگاه رامين توسط  
خبرگزاري صدا و سيماي جمهوري اسالمي

اولين  براى  نيروگاه  اين  واحد5  اساسى  تعميرات  انجام  خبر  اعالم  از  پس 
بار توسط متخصصين وتالشگران اين نيروگاه ،گروه خبرى واحد مركزى خبر 
وصداوسيماى مركز خوزستان با حضور در اين نيروگاه به تهيه گزارش از اين 
پروژه مهم پرداختند. مهندس فرهاد اسكندرى.معاونت مهندسى وبرنامه ريزى اين 
نيروگاه در مصاحبه با اين گروه خبرى گفت:مقوله تعميرات اساسى واحدها وآمادگى 
آنان جهت توليد پايدار وتامين برق شبكه در ايام پرمصرف پيش رو بسيار حائز 
اهميت بوده واين حساسيت مجموعه نيروگاه رامين را برآن داشت تا  با تكيه بر 
تخصص و تجربه كاركنان خود ، ضمن تقويت خودباوري و  انجام مديريت منابع 
وصرفه جويى ، براى اولين بار اقدام به  تعميرات اساسى واحد 5 توسط همكاران 
نيروگاهى نمائيم  و با توجه به عدم حضور پيمانكاران داخلي و خارجي پيش بيني 

مي شود تا مبلغ 50 ميليارد ريال صرفه جويي داشته باشيم .
در ادامه اين گزارش خبرى مهندس بهروز وحدتى مدير پروژه تعميرات اساسى 
واحد 5 با اشاره به رونداجرايى اين پروژه مطابق با برنامه c.p.m به تشريح اقدامات 
وفعاليتهاى انجام شده پرداخت و  اظهار اميدواري نمود  با اعتماد به تخصص 
مهندسان و تكنسينهاى مجرب نيروگاه اين پروژه تعميراتى  در موعد برنامه ريزى 

شده  پايان خواهد يافت .

توزيع كتاب راهنماى
 حفاظت محيط زيست در نيروگاه رامين اهواز

بمناسبت گراميداشت 29 دى ماه روز هواى پاك ، كتاب " راهنماى حفاظت 
محيط زيست در محل كار " در نيروگاه رامين توزيع شد . 

مهندس ويدا صادقى مسئول محيط زيست نيروگاه رامين اظهار داشت : اين 
كتاب كاربردى و پرمحتوا كه توسط گروه دوستداران محيط زيست و با ترجمه 
شهرزاد فتوحى از سال 1393 چاپ و منتشر شده بود تهيه و ميان همكاران 
نيروگاهى توزيع شد.  وى در ادامه افزود : اين كتاب كه از كاغذهاى بازيافتى 
توسط شركت انتشارات فنى ايران منتشر شده  به ارائه راهكارهاى ساده و كاربردى 
بمنظور مراقبت از محيط زيست پيرامون ، دانستنى هاى فنى و مديريتى و نحوه 
مشاركت شهروندان در خصوص اجراى برنامه هاى زيست محيطى پرداخته است .

نخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين) /سال اول/ دى ماه 1395/ شماره چهارم/ 4صفحه صفحه 2

راهيابي ورزشكار نيروگاه رامين اهواز
 به مسابقات كشتي جام تختي

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : محمود 
اهواز  رامين  نيروگاه  در  شاغل  كاركنان  از  كه  قائمي 
كيلوگرم  وزن 71  دوم  مقام  كسب  با  توانست  باشد  مي 
مسابقات  به  رضوي  خراسان  استان  كشتي  مسابقات 

كشوري كشتي جام بين المللى تختي راه يابد . مسابقه پيامكي

موفقيت

كارشناس: امين ارسطو  (مهندسي و نظارت فني ) 
مسلم جوادي نيا و ابراهيم ممبيني ( نيروگاه اول )

تكنسين ( بهروز بختياركن و شاپور شمس ( تعميرات )

 طاها بهتري نژاد
 فرزند همكار  داريوش بهتري نژاد

  ( مقام اول تكواندو 
كالنشهر اهواز )  

مهزيار محاميدي نژاد
فرزند همكار  

عبدالرحيم محاميدي نژاد
( مقام سوم كاراته
 استان خوزستان)

كداميك از بازيكنان زير را بهترين بازيكن 5 سال اخير نيروگاه 
در رشته فوتبال مى دانيد. 

1- حسن سرخي ( معاونت مالي  )     2- حميد مراقي ( حراست) 
3- محمود باوي ( تعميرات)        4- منصور فديعمي ( روابط عمومي )
برنده گان مسابقه پيامكي نخل و كارون( شماره سوم )   

   1- مهدي جعفري كاكلكي ( تعميرات ابزار دقيق )
 2 - داريوش فرشاديان پور ( بهره برداري)

پاسخ مسابقه : واحد شماره يك نيروگاه رامين اهواز در مرداد ماه 
1358  به بهره برداري رسيد .

تالشگران نمونه ( آذر ماه95 )

با بهره بردارى از واحد سوم بخش گاز نيروگاه سيكل 
بر  بالغ  نيروگاه   اين  برق  توليد  ظرفيت  ماهشهر،  تركيبى 

486 مگاوات رسيد. 
 نيروگاه سيكل تركيبى ماهشهر در قالب چهار واحدگازى 
از مجموعه طرح 6000 مگاوات نيروگاه گازي(فاز دوم) توسط 
دولت در استان خوزستان جهت تامين برق با پيشرفت فيزيكى 
84 درصد در حال احداث است و هم اكنون واحد سوم آن  به 
ظرفيت 162 مگاوات به بهره بردارى رسيده است.   براساس 
برنامه ريزى صورت گرفته واحد چهارم  پيش از پيك برق 96 
وارد مدار برق كشور خواهد شد. ظرفيت بخش گاز نيروگاه 648 
مگاوات است و يك پست فشارقوى به ظرفيت 230كيلوولت 

برق توليدى از نيروگاه را به شبكه منتقل مى كند. 
 نيروگاه سيكل تركيبي ماهشهر در راستاي توسعه توليد 

برق كشور و پاسخگويي به رشد مصرف منطقه،  و استفاده 
از حداكثر توان مهندسي داخل كشور در 15كيلومتري شهر 
ماهشهر و در حاشيه شرقى جاده قديم جراحى و در زمينى به 
مساحت حدود 100 هكتار واقع شده است.  پيمانكار اصلي اين 
پروژه شركت مپنا بوده و اكثر تجهيزات اين نيروگاه ساخت 

داخل مي باشد.
شايان ذكر است با راه اندازى اين واحد نيروگاهى، ميزان 
برق توليد شده توسط شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق 

حرارتى كشور در سال جارى  به 1802 مگاوات رسيد.
يادآور مى شود اين نيروگاه در مالكيت شركت توليد برق 
حرارتي رامين خوزستان است و از تابستان كذشته عمليات 
بهره برداري ،نگهداري و تعميرات آن به متخصصين مجرب 

نيروگاه رامين واگذار گرديد .

واحد سوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي ماهشهر  به بهره بردارى رسيد

" توليد پاك ، استفاده از سوخت پاك ، رسالت نيروگاه رامين در صيانت از هواي پاك "
 ويدا صادقي - مسئول محيط زيست نيروگاه رامين

حفاظت از محيط زيست گرچه مسئله اى جهانى 
است اما مسئوليت پذيري تك تك افراد جامعه 
و تعهد تمامي سازمانها و نهادها به رعايت اصول 
زيست محيطي مي تواند در حفظ محيط زيست و 

كاهش و كنترل آلودگي ها كمك نمايد .
از اين رو نيروگاه رامين  به منظور ترويج فرهنگ 
زيست محيطي و ارتقاء سطح آگاهي ، حساس 
رعايت  جهت  خود  پرسنل  مشاركت  و  نمودن 
بروز  و  محيطي  زيست  الزامات  و  استانداردها 
رفتارهاي دوستدار محيط زيست اقدامات بسزايي را 
اجرا نموده است . 29 دي ماه روز هواي پاك بهانه 
اي است كه بخشي از اين اقدامات جهت ارتقاء 
فرهنگ سازماني زيست محيطي را تشريح نماييم .

مهمترين  اقدام سالهاي اخير در راستاي رعايت 
استانداردهاي زيست محيطي و صيانت از هواي 

سالم ، استفاده از سوخت پاك گاز طبيعي در 6 واحد توليدي نيروگاه رامين بوده است .
  اقدامات نيروگاه رامين به مناسبت گراميداشت روز هواي پاك 

   توزيع كتاب با عنوان " راهنماي حفاظت از محيط زيست در محل هاي كار  " 
   استفاده نمادين مديران و مسئولين نيروگاه از وسيله نقليه عمومي جهت تردد به نيروگاه

  بازديد جمعي از همكاران نيروگاهي از موزه علم و طبيعت دانشگاه شهيد چمران اهواز و 

آشنايي با اهميت تنوع زيستي
 ايراد سخنراني در باب اهميت محيط زيست و 
هواي پاك توسط امام جماعت در نمازخانه نيروگاه

همكاران   ويژه  عكاسي  مسابقه  برگزاري   
ومسابقه نقاشي ويژه فرزندان همكار 

   برگزاري مسابقه دوچرخه سواري 
   پخش كليپ و فيلم هاي كوتاه زيست محيطي 
در جشنواره " خانواده و نيروگاه " و بازديدهاي 

عمومي (مدارس ، دانشگاه ها و ... ) از نيروگاه
 درج پيام گراميداشت روز هواي پاك بر روى 

فيشهاى حقوقى
   اطالع رساني و فرهنگ سازي  در خصوص 
روز هواي پاك از طريق بيلبورد شهري، ارسال پيام 

كوتاه و ساير رسانه هاي عمومي
   اطالع رساني  بر روي سيستم  حضور و غياب 
(از طريق درج تصاوير و پيام هاي مرتبط)
نيروگاه رامين اهواز طي سالهاي اخير با ايجاد زيرساختهاي زيست محيطي ، ارتقاء سيستمهاي 
فني و مهندسي و بكارگيري ابزارهاي نوين اطالع رساني ضمن بهبود عملكرد و انجام تعهدات 
و رسالت  خود در قبال صيانت از محيط زيست توانسته است بعنوان يكي از پيشگامان اين 

عرصه در صنعت نيروگاهي كشور مطرح شود .

تردد مديران نيروگاه با وسيله حمل ونقل عمومي
 بمناسبت روز هواي پاك
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 با قدسيان

ــراى توليد  ــداث گلخانه ب اح
ــارج از فصل و  ــاى خ ــوه ه مي
ــن گل و گياهان زينتى از  همچني
ــالدى در اروپا آغاز و  قرن 17 مي
در سالهاى اخير به منظور استفاده 
ــاك وآب و يا  ــه از منابع خ بهين
ــر جهان  ــتغال زايى در سراس اش

گسترش يافته است.

  انواع بســترهاى كاشــت 
محصوالت گلخانه اى

ــه  ــت در گلخان ــتر كاش بس
ــى  يا  ــورت خاك ــه دو ص ها ب
هيدروپونيك(بدون خاك) است.

ــت توليد  ــركت مديري در ش
برق اهواز پس از ده سال برنامه 

ريزي دقيق و تالش مداوم در زمينه توسعه فضاي 
سبز و گذشتن از حد استاندارد فضاي سبز مكانهاي 
ــركت به  ــاحت ش صنعتي ( بيش از 25 درصد مس
ــديم كه به دليل  ــق دارد) بر آن ش ــبز تعل فضاي س
ــب و همچنين كمبود امكانات  كمبود فضاي مناس
ــي و گرمايشي )  ــاتي   ( تهويه – سرمايش تاسيس
جهت تكثير و نگهداري گلهاي مورد نياز و نيز به 
منظور كاهش خريد گلهاي گلخانه اي و درختچه 
هاي گلدار زينتي ، پس از انجام تحقيقات محيطي 
ــاخت گلخانه اي  ــي هاي الزم اقدام به س و بررس

ــتفاده از امكانات  ــاحت 180 متر مربع با اس با مس
و تجهيزات بالاستفاده موجود در نيروگاه نمائيم .

ــت در اين گلخانه به صورت خاكى  بستر كاش
بوده كه در اين روش ريشه گياه در خاك قرار مى 
گيرد و مهمترين مزيت توليدات گلخانه اى نسبت 
ــه توليد در فضاى باز مصرف بهينه آب و افزايش  ب

توليد در واحد سطح مي باشد .
خاك محل احداث گلخانه داراى بافتى متوسط 
ــى مناسب ، فاقد شورى و قليائيت ، آهك  ، زهكش
و گچ است. جهت افزايش كيفيت خاك ؛ از خاك 
ــط اين واحد ( برگهاي حاصل  برگ توليدي توس

ــان داخلي  ــرس درخت از ه
ــال گذشته  نيروگاه را از س
ــل خزانه در  آنها را در مح
ــرده و  ــون ك ــي مدف گودال
ــرايط پوسيدگي و تبديل  ش
ــرگ را فراهم  ــاك ب ــه خ ب
ــود  ميش ــتفاده  نموديم )اس
ــه نزديك به  ، محل گلخان
ــى و داراى  ــاده ي اصل ج
است.  ــب  مناس هاى  جاده 
ــه  ــداث گلخان ــت اح جه

شمالي – جنوبي است. 
مقدار آب و كيفيت آب 
ــم در توليد  ــل مه از عوام
اى  ــه  گلخان ــوالت  محص
ــن محل به  ــت كه در اي اس
ــده است  خوبي رعايت ش
زيرا مهمترين عامل محدود كننده براى كشت هاى 
ــورى يا EC آب است.جهت تهويه  گلخانه اى ش
ــطح رطوبت  ــري از افزايش س ــب و جلوگي مناس
محيط به منظور پيشگيري از بيماريهاي قارچي دو 
ــر روي ديوارهاي ثابت  عدد تهويه جهت نصب ب
ــتم خنك كننده آن  ــده است.سيس در نظر گرفته ش
ــي داخلي ميباشد.اميد است  كولر آبي با كانال كش
ــده  بتوانيم با ايجاد چنين امكاناتي با هزينه تمام ش
بسيار ناچيز ضمن تامين نيازهاي خود در راستاي 

خودكفايي داخلي گامي موثر برداشته باشيم.

اولين گلخانه بومى تكثير و پرورش گل صنعت برق 
در نيروگاه رامين اهواز احداث شد 

نوشين جاويد - مسئول فضاي سبز نيروگاه رامين

ايران هميشه جاويد 
بمان جاويد تو اي ايران كه جاويدان جاويدي 

بخوان در پهنه گيتي كه پشتيبان جاويدي 
چه گوهر ها كه از خاكت برون زادند و باليدند 

تويي فخر فلك ايران سما را دست يازيدي 
فراوان جمع دانايان از اين درياي پردانش 

بزادي در گلستان به دامان پرورانيدي 
تو مهد دانش و علمي تو باغ رويش مهري 

بسان قطره ها ، باران به هر سامان بباريدي 
نهال شعر و فرهنگ را گلستان تو پرورده 

ادب از خاك تو برخاست به هر دامان بپاشيدي 
خرد از تو ملك تو گيراست جهان با نام تو زيباست 

شدي آيينه عبرت و اذهان را بتابيدي 
تويي ملك سليماني تويي سرچشمه پاكي 

همانند تو را هرگز فلك اينسان نزاييدي 
نگين خاك يزداني تويي اسرار پنهاني 

تو سرو قامت افرازي به تو جانان بباليدي 
چو مشعل روشني بخند فراسوي سپهر نامت 

سرشتند جوهر جانت ز جوهر دان توحيدي 
سرافرازي و بهروزي به كامت بس گوارا باد 

چه اخگرها نثارت شد به هر دوران نوميدي 
به شوق آيد دل موسي چو نامت بر زبان آيد 

تو خورشيد عالم تاب همان ايران جاويدي 
شاعر : فرج اهللا مهمد موسايي 

پيشكسوت نيروگاه رامين

فرهنگ و ادب

معرفى كتاب

 معرفي مقاله 

عنوان مقاله :   استفاده از ادوات
 FACTSبراي كنترل توان حقيقي

 و راكتيو خط انتقال
محقق : مجيد دالوند 

  معاون اداره شيفت بهره برداري بخار فاز 3
چكيده:

جمله  متعدداز  داليل  به   FACTS ادوات  از  استفاده 
محدوديت خطوط جديد مورد توجه قرار گرفته است . 
اين تجهيزات قابليت هاي مختلفي دارند كه كنترل توان 
حقيقي و راكتيو خط انتقال از آن جمله هستند . در گذشته 
بيشتر براي جبران سازي موازي و كنترل توان راكتيو از اين 
Q وP تجهيزات استفاده ميشد ولي امروز كنترل همزمان

مورد نظر است.

بسم اهللا الرحمن الرحيم   
كل نفٍس ذائقه الوت

 شهيد كاوس شيري
تكنسين نگهداري باطري و هيدروژن سازي

زندگي نامه شهيد از زبان پدر ايشان:
او برايمان تعريف مي كرد از زندگي خودش و 
از زندگي كوتاه پسرش، او گفت شهيد شيري 
فارس  روستاهاي  از  يكي  در   1337 سال  در 
زندگي  تلخي  كه  بود  همانجا  و  آمد  بدنيا 
مشكالتش  با  و  چشيد  را  رعيتي  و  ارباب 
ديگر  حال  آمديم  اهواز  به  آنجا  از  شد  آشنا 
مدرسه  به  بايد  كه  بود  رسيده  سني  به  پسرم 
مي رفت درس را دوست داشت اما فقر مالي 
اجازه رفتن به مدرسه را به او نمي داد بناچار 
در  ميخواند  درس  شبها  و  ميكرد  كار  روزها 
ضمن آن درس تجويد قرآن را نيز در مسجد 
موفق  مشكالت  باتحمل  بهرحال  آموخت.  مي 
كنكور  در  آن  از  پس  و  شد  ديپلم  گرفتن  به 
شركت كرد و در دانشگاه تهران قبول شد اما 
دبيرستان  دوران  طول  در  هميشه  كه  آنجا  از 
فعاليت  پهلوي  حكومت  ظلم  دستگاه  عليه  بر 
داشت رژيم طاغوت مانع ورود وي به دانشگاه 
گرديد كه وي ناچاراً به خدمت نظام وظيفه رفت 
كه  كرد  مي  طي  را  دوره  گروهباني  درجه  با  و 
مبني  امام  فرمان  و  گرفت  اوج  اسالمي  انقالب 

بر اينكه سربازان پادگانها را ترك كنند رسيد او كه 
در اين مدت اعالميه هاي امام امت را در پادگان 
پخش ميكرد و جنايات رژيم را افشا مي نمود با 
شنيدن فرمان امام از پادگان فرار كرد و چون شناخته 
شده بود به شيراز رفت و در آنجا بر عليه رژيم 
انقالب  پيروزي  از  پس  كه  داد  ادامه  فعاليتش  به 
شكوهمند اسالمي به اهواز بازگشت و با تأسيس 
جهاد سازندگي به خدمت اين نهاد در آمد. و بدون 
هيچگونه چشم داشتي به خاطر رضاي خدا در خدمت 

به محرومين مخلصانه انجام وظيفه مي نمود.
او ديگر هميشه يا در مسجد بود يا در جهاد و 
ما كمتر او را در خانه مي ديديم با شروع جنگ 
تحميلي همراه ديگر رزمندگان به مقابله با مزدوران 

رژيم بعث عراق شتافت. 
او نيز مانند ساير افراد متعهد در اوايل جنگ از 
خيانتهاي بني صدر و همه پالكيهايش بسيار زجر 
مملكت  مصالح  رعايت  خاطر  به  اما  كشيد  مي 
تحمل مي كرد و همچنان در جبهه هاي نبرد حق 
عليه باطل به جنگ با كفار مشغول بود كه بعد از 
مدتي به پيشنهاد من ازدواج كرد در اينجا چهره 
دل  از  آهي  و  باخت  رنگ  كمي  پيرمرد  نوراني 
كشيد شايد بار ديگر پسرش را در لباس دمادي 
مي ديد شايد هم به محسن 3 ماهه(فرزند شهيد 
اي  لحظه  حالت  اين  اما  كرد!  مي  فكر  شيري) 
بيشتر نبود و باز چهره پدر رنگ خود را بازيافت 
رنگي كه از نور ايمان حكايت داشت سپس ادامه 
داد او زندگي را با فعاليت در مراكز بسيج ادامه 
ميداد كه پس از ازدواج بار ديگر به جبهه رفت 
و به عنوان فرمانده اي توانا در جبهه سوسنگرد 
با صداميان به نبرد برخاست كه در اين نبرد براي 
از  پس  كه  گرديد  بستري  و  مجروح  بار  دومين 
بهبود به استخدام شركت توانير درآمد او فعاليتهاي 
مذهبي خود را همچنان ادامه داد تا اينكه به دنبال 
ثبت نام در طرح لبيك يا خميني به سوي جبهه 
حق روانه شد . باز در اينجا پيرمرد با دلي پر از كينه 
نسبت به كهر جهاني نگاهي به اطراف خانه انداخت 

و لبخند زد. 
او آخرين خداحافظي پسر رشيدش را تعريف 
ميكرد. سخت ترين و دردناك ترين لحظاتي را كه 

ممكن است يك پدر در طول زندگي با آن روبرو 
شود . چشمش را ميديدم كه حلقه اي از اشك آن 
را فرا گرفته بود اما كور باد چشم سياه دالني كه اين 

اشكها هرگز بر دل سنگشان اثر نميگذارد.
پدر پير مي گفت حال پسرم اين بار به دفعات 
قبل كه به جبهه مي رفت فرق مي كرد . شور و 
هيجان خاصي در چهره اش بود و حرفهايش رنگ 
و بوي ديگري داشت. گويي مي دانستيم كه ديگر 

او را نخواهيم ديد.
خيبر  مندانه  پيروز  عمليات  در  او  حال  هر  به 
به جزيره مجنون رفت و همانجا بود كه به درجه 
رفيع شهادت نائل گشت و براي هميشه از زندگي 
خاكي و مشكالت آن جدا شد و به ديار عاشقان 
حسين رفت، سپس وصيتنامه اش را كه يادگاري 
عزيز و آخرين يادگاري از پسر شهيدش بود برايمان 
خواند، در قسمتي از آن خطاب به همسرش گفته 
بود، همسرم هميشه فرزند مرا با وضو شير بده و 
قرآن را فراموش مكن و در شهادتم گريه و زاري 

نكنيد و .....
نگاه پدر به نقطه اي خيره مانده بود گويي ديگر 
كلمات را به ياد نمي آورد، انگار دلش نمي خواست 
از اين خاطرات كه شايد تمام زندگيش بود دور 
شود و ما ديگر دلمان راضي نشد كه اين حالت را 
از او بگيريم و رشته فكرش را كه معلوم نبود به كجا 

پيوسته پاره كنيم.
از  هم  باز  زد،  مي  حرف  داشت  لب  زير  او 
پسرش بود، از پسر رشيدش، از پسر شهيدش، از 
اخالق اسالمي او مي گفت، از خوبي و مهربانيش ، 
از وقار و صبرش و از صوت تالوت قرآنش، و از 

بودنش و از رفتنش و ....
و ما در فكر بوديم و در خاطر مي نوشتيم كه 
چه بزرگ است روح او و روح همه پدران پير و 
حسين (ع) كه اگر چه داغ پسرانشان شايد پشتشان 
را شكسته اما لبخندشان را هرگز نخواهد شكست 
و اگر چه در باطن خون دلشان ريخته اما اشك 
چشمشان هرگز فرو نخواهد ريخت و آنها و همه 
آنهايي كه راه حسين را ميدانند خواهند ماند چرا 
كه براي استوار ماندن و براي در راه حق ماندن 

عزيزانشان رفته اند

نام كتاب : مباني دانش هسته اي
مهندس مسلم صالحي

 كارشناس بهره برداري نيروگاه رامين



 (PM) پيشگيرانه  تعميرات  و  نگهدارى  سرويس 
مجموعه فعاليت ها و روش ها شامل بازرسى هاى 
روانكارى  و   (Technical Inspection) فنى 
هاى (Lubrication) منظم و دوره اى است كه 
به منظور بررسى وضعيت موجود, به روز رسانى و حفظ 
تجهيزات در شرايط مطلوب,انجام مى شود . به نحوى 
كه افزايش بهره ورى و كاهش فرسايش تجهيزات و 
در نتيجه كاهش هزينه هاى سنگين خريد و تعميرات 

قطعه براى مجموعه به حداقل برسد.
: PMهدف از اجراى

ها  دستگاه  مفيد  عمر  دوره  كردن  بيشينه   -1
تجهيزات و 

2- بيشينه كردن قابليت اطمينان دستگاه ها و تجهيزات
3- بيشينه كردن كارايى كل تجهيزات

4- كمينه كردن تعميرات اتفاقى دستگاه هاو ماشين آالت
5- تحت كنترل در آوردن توقفات و جلوگيرى از خرابى هاى 
عظيم به دليل بروز يك اشكال جزيى و كم نمودن تعداد 

دفعات از كار افتادن تجهيزات
6- تحت كنترل درآوردن موجودى قطعات يدكى در انبار و 

ايجاد نظم و ترتيب و استاندارد كردن امور مربوطه
7- كاهش هزينه هاى تعميرات تكرارى و متوالى و در نتيجه 

استفاده بهتر از قطعات يدكى
8- افزايش كيفيت راهبرى و جلوگيرى از اتالف وقت و 

جلوگيرى از فراموشى برخى از تعميرات در زمان توقف
9- زمان سنجى و روش سنجى فعاليت هاى تعميرى و 

توليدى و در نتيجه باال بردن بهره ورى

:PM گامهاى استقرار
1.  شناسايي سيستمها وكد بندى آنها 

2.  آگاهي از شرا يط فني ووضعيت تجهيزات 
3.  جمع اوري اطالعات وسوابق تعميراتي تجهيزات 

4.  تد وين برنامه هاي بازرسي 
5.  استقرار نظام كنترل سوابق وبايگاني آنها 

6.  بررسي تاثير نظام نت ايجاد شده و بهبود بخشيدن به آن

:PM نياز مندى هاى
•  جمع آورى ليست تجهيزات و كد بندى آنها

تجهيزومحل  فنى  مشخصات  آورى  جمع    •
استقرار آنها

•  جمع آورى مدارك فنى و كاتالوگهاى تجهيز
مختلف  سيستمهاى  به  تجهيز  بندى  تقسيم    •

تعميراتى
•  تهيه فرم ساعات كاركرد تجهيز 

•  تدوين چك ليستهاى پيشگيرانه شامل بازديدها، 
روانكارى، بازرسى فنى، آناليزهاى روغن و ارتعاشات

•  تدوين دستورالعملهاى بازرسى و تعميرات
•  تعيين زمان مناسب براى انجام تعميرات اساسى

•  تدوين نظام گردش درخواست
•  تهيه شناسنامه دستگاه(شامل مشخصات فنى، كد آرشيو و 

كد دستورالعملهاى تعميراتى)
•  تشخيص قطعات يدكى مورد نياز براى دستگاه و تعيين 

نقطه سفارش و ميزان سفارش آنها در انبار
•  تشكيل كارت سابقه تعميرات جهت ثبت تعميرات

اثربخشى  و   MTBF,MTTR شاخصهاى  تعيين    •
تجهيزو شاخص راندمان نت

•  بررسى شاخصها و انجام اقدامات اصالحى براى بهبود نظام 
PDCA بر اساس چرخه PM

•  آموزش پرسنل

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

  سردبير: داوودسليمانى

  گرافيك و صفحه آرايى:مرتضى پورسامانى
 ويراستار: شهروز تقى پور

  عكس: حسين سيامكى-محمدنبى رميض پور
 اعضاى تحريريه اين شماره : ويدا صادقي-
نوشين جاويد-امين ارسطو -كورش مكوندي

  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

از دانش آموزان مدرسه 
دخترانه شهداي شهر ويس تقدير شد 

   دانش آموزان  مدرسه دخترانه شهداي شهر ويس در بازديدي كه از نيروگاه 
رامين  داشتند ياداشتها و مشاهدات خود از اين نيروگاه را با نگاهي زيبا و شيوا  به 
رشته تحرير درآورند كه از سوي روابط عمومي نيروگاه به 2 نفر از اين عزيزان  

هدايايي اهداء شد .
توزيع رايگان سيم كارت ايرانسل

 در نيروگاه رامين اهواز
نمايندگي شركت خدمات تلفن همراه ايرانسل با استقرار در محل نيروگاه اقدام به 

توزيع بيش از 1000 عدد سيم كارت تلفن همراه نمودند.

تردد مديران نيروگاه با وسايل حمل و نقل عمومي
بمناسبت گراميداشت روز هواي پاك ، مديران  نيروگاه رامين با وسيله حمل و نقل 
عمومي در محل كار خود حضور پيدا كردند. همچنين در اين روز مسابقه دوچرخه 

سواري با شركت كاركنان اين نيروگاه برگزار شد .

برگزاري سمينار هاي تخصصي در نيروگاه رامين
مختلف  هاي  زمينه  در  متعددي  آموزشي  هاي  دوره  امسال  ماه  دي  در 
صنعتي،  اتوماسيون  استراتژيك،  مديريت   ، ها  پروژه  مديريت  جمله  از  فني 
مباني مديريت ، آزمايشگاه شيمي، راه اندازي و بهره برداري توربين بخار و 
توانمندسازي فني و مهندسي با حضور اساتيد و مدرسان برجسته كشور در 

نيروگاه رامين برگزار شد .

زانودرد را چگونه تسكين دهيم؟
كورش مكوندى

كارشناس تربيت بدنى وعلوم ورزشى

زانودرد ممكن است بطور ناگهانى يا به مرور بروز كند اين بيمارى مى تواند خيلى 
سريع بدتر ووخيم شود،البته زانو درد سن نمى شناسد حتى ممكن است جوانان هم 

در گير اين درد شوند.
در كل زانو درد عوامل مختلفى دارد:

*در طب چينى از هويج براى درمان زانو درد استفاده ميشود بطوريكه هويج 
را رنده زده وبا آب وليموى تازه مخلوط وميل ميكنند كه هويج براى سالمت 

رباطهاوتسكين درد خيلى موثر مى باشد.
*راه ديگر، مصرف تخم شنبليله است ،بطوريكه آن را از 7ساعت قبل خيس كرده 

وناشتا ميل ميكنند كه درد مفاصل را به خوبى تسكين مى بخشد.
*آب كافى در بدن سبب نرمى غضروفها مى شود واين امر در حفظ گردش خون 
ورسيدن مواد مغذى به مفصل ها كمك ميكند بعالوه دفع سموم از مفاصل زانو 

درد آن را تسكين مى دهد.
*پياز خاصيت ضد التهابى دارد وسيستم ايمنى بدن را تحريك ميكند0تركيت 

سولفور پياز هر نوع دردى را كاهش مى دهد.
*با ماساژدادن آرام زانو التهاب آن كم ميشود0گردش خون را تقويت ميكند-روغن 
خردل را با 5عددسيررنده شده كمى گرم كنيد وبه زانو ها بماليد كه خيلى موثر 

مى باشد.
*روغن زيتون مفصلها را نرم ومنعطف ميكند ودرد زانورا تسكين ميدهد اين روغن 

داراى ماده اى بنام "اليوكانتل"است كه درد را كاهش ميدهد.
*مخلوطى از كمى زردچوبه كه در آب ولرم حل شده باشد را ميل كنيد تا درد 

زانويتان را كاهش دهد. 
*دمنوش زنجبيل وزردچوبه باكمى عسل به تسكين درد زانو كمك ميكند.

(روزى دو بار ميل شود)
يكى از علت هاى عمده زانو درد اضافه وزن مى باشد كه با انجام ورزشهاى مناسب 

ميتوانيد عضالت را كه از مفصل حمايت ميكند،تقويت كنيد.
*به علت "ساليسين"موجود در بيد سفيدآنرا نوعى آسپرين ميدانند اين مسكن 
طبيعى بدون عارضه جانبى ،درد زانو را تسكين ميدهد براى بدست آوردن نتيجه 

مطلوب روزى دو بار دمنوش آنرا با كمى عسل وچند قطره آبليمو ميل كنيد.
*همچنين روغن نعناع واكاليپتوس ،تسكين دهنده درد است وناراحتى ودرد زانو را 

برطرف ميكند0استفاده موضعى ازآن بصورت منظم ، در رفع درد موثر مى باشد.

اخبار كوتاه

دانستني هاي ورزشي

(Preventive maintenance) نگهدارى و تعميرات پيشگيرانه
امين ارسطو - كارشناس برنامه ريزي

به روايت تصوير

تسليت

خانواده محترم نائبي  
و آقايان خالد زهيري - يوسف نيسي

  و عبدالرسول احمدپور مباركه
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.

تعميرات اساسي واحد 5 نيروگاه رامينجشنواره فرهنگي-تفريحي نيروگاه رامين

بازديد مسئوالن 
و مراكز آموزشي
 از نيروگاه رامين


