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سرمقاله

در سى و هشتمين سالگرد انقالب اسالمى؛

افتتاح بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبى ماهشهر
 توسط معاون اول رييس جمهور 

كا ل قل ا گا

استان  به  سفر  از  روز  دومين  در  جمهور  رييس  اول  معاون  جهانگيرى  اسحاق 
اين  گاز  بخش  و  يافت  حضور  ماهشهر  تركيبى  سيكل  نيروگاه  در  خوزستان، 
مورد  و  افتتاح  را  باشد   مى  مگاواتى   162 گازى  واحد   4 شامل  كه  را  نيروگاه 

بهره بردارى قرار داد.
 معاون اول رييس جمهور همچنين به همراه وزير نيرو از بخش هاى مختلف و تاسيسات 
اين نيروگاه بازديد كرد و از ظرفيت واحدهاى گازى، ميزان اشتغالزايى و برنامه هاى آتى 

اين نيروگاه براى راه اندازى واحدهاى بخار مطلع شد.  

گفتنى است 4 واحد گاز نيروگاه سيكل تركيبى ماهشهر هر كدام به ظرفيت 162 مگاوات 
با هدف تامين نياز برق منطقه، اشتغالزايى و پايدارى شبكه به خصوص در جنوب غرب 
كشور احداث شده و براى اجراى اين پروژه 128 ميليون يورو اعتبار ارزى و 3200 ميليارد 
اعتبار ريالى هزينه شده است.  بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبى ماهشهر در زمينى به 

مساحت حدود 100 هكتار احداث شده است.
در حاشيه اين مراسم مهندس محمودي مديرعامل نيروگاه رامين با ارائه گزارشي به 

مهندس چيت چيان به تشريح وضعيت و روند بهره برداري از اين نيروگاه پرداخت.

ــي واحد 5 نيروگاه    تعميرات اساس
رامين با انجام اقدامات فنى و تخصصي 
بدست كاركنان اين نيروگاه وارد مراحل 

نهايي خود شد .
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين  
: مهندس داوود محمودي مديرعامل 
اين نيروگاه با اعالم اين خبر اظهار 
داشت : تعميرات اساسي واحد 5 اين 
نيروگاه براي اولين بار بدون مهندسان 
بدست  و  خارجي  سوپروايزرهاي  و 
كاركنان تالشگر اين نيروگاه با جديت 
، دقت و سرعت مطلوبي در حال انجام 
شاهد    cpm برنامه   طبق  و  است 
پيشرفت 75 درصدي اين پروژه بوده 
ايم . وي با اشاره به استفاده اين نيروگاه 
از قطعات ساخت داخل و همچنين 
بكارگيري قطعات و تجهيزات بازسازي 
شده نيروگاه اظهار داشت : گام نهادن 

در مسير اقتصاد مقاومتي در اين نيروگاه 
رويكردي نهادينه شده است و بر اين 
تخصص  و  دانش  بر  تكيه  با  اساس 
كاركنان خود توانستيم در اكثر فرايندهاي 
فني و مهندسي اقداماتي اساسي نموده 
بطوري كه هم اكنون بدون وابستگي 
به كشورهاي خارجي در حال انجام 

نگهداري   ، تعميراتي  هاي  پروژه 
پايدار  توليد  نهايتاً  و  برداري  بهره   ،

انرژي برق هستيم . 
وي همچنين اظهار اميدواري نمود 
طي 2 ماه آينده و پيش از آغاز فصل 
راه  شاهد  پروژه  اين  اتمام  با   ، گرما 
اندازي مجدد اين واحد 315 مگاواتي 

، اتصال به شبكه سراسري و خدمت 
رساني به مردم و صنايع منطقه باشيم .

ــروز وحدتي مدير اين  مهندس به
ــي تعويض پره  پروژه نيز طي گزارش
ــور IP با جايگزيني  هاي معيوب روت
پره هاي ساخت داخل ، رسوب زدايي 
هيدرومكانيك كندانسور ، تعويض شينه 
هاي معيوب ژنراتور و جايگزيني شينه 
هاي ايراني ، تعويض لوله هاي آسيب 
ديده بويلر مطابق استاندار و تستهاي غير 
مخرب ، عيب يابي و تعمير والوها ، قليا 
شويي پاكتهاي ايرهيتر به روش نوين 
 HP –  تنظيم و ترميم ديافراگم هاي،
ــته هاي پوستر  IP – LP ، ترميم پوس
پمپ در محل ، تعمير پمپ HPC و 
تعمير فيدپمپ را از مهمترين اقدامات 
انجام شده تعميرات اساسي اين واحد 

نيروگاهي عنوان نمود .

" تأويلي بر يك بحران "
و  راند  مي  پيش  را  تمدن  قطار  برق  انرژي  دانيم  مي 
بدون  و  بخشد  مي  حيات  را  اقتصادي  و  اجتماعي  توسعه 
خصوص  در  همگان   .  ! زند  مي  لنگ  چيز  همه   ، آن 
گردش  در  حياتي  انرژي  اين  وجود  ضرورت  و  اهميت 
چه  بودنش  كه  ام  شنيده  و  گفته  فراوان   ، ايام  مطلوب 

رفاهي و نبودنش چه معضلي .
با اذعان به اينكه استان خوزستان بعنوان دومين استان پر 
مصرف انرژي برق كشور ، مهد ذخاير و منابع زيرزميني 
و رو زميني و برخوردارترين استان  از حيث زيرساختهاي 
ميهمانان  لجاجت  و  هجوم  برابر  در  بار  اين  برق،  توليد 
ناخوانده خويش ( گرد و غبار ، رطوبت شديد و آلودگي هوا 
) كه امروزه با قدمتي كه يافته اند ادعاي ميزباني دارند، 
كه  تسليمي   . شد  تسليم  و  نياورد  تحمل  و  طاق  دگر 

ماحصل آن بحران بي برقي چند روز اخير بود . 
موضوع  دقيق  شناسي  آسيب  متن  اين  از  نگارنده  مقصود 
بدنبال اهميت بخشيدن به برق  نبوده و نيست ، بلكه الزاماً 
توليدي در نيروگاه رامين بعنوان قلب تپنده خوزستان و توجه 
به مردان پرتالش اين عرصه خطيراست . عرصه جهادگونه اي 
كه در اولين ساعات اين چالش و مشكل استاني در فلق سرد 
زمستاني مردان متخصص رامين را به ميدان فراخواند و آنان در 
اين آوردگاه با تالشي بي وقفه و تامين برق وتوليد پايدار در اين 

نيروگاه صحنه اي زيبا و نتيجه اي ارزنده را رقم زدند ...
جويي  صرفه  و  بهينه  مصرف  با  عزيز  مردم  كه  اميدوارم 
بحران  اين  دقيق  شناسي  آسيب  با  متولي  مسئولين  و 
گذاري  ارج  آن  بر  مضاف  و  ها  وكاستي  نقايص  ورفع 
بيشتر به همت تالشگران اين عرصه شاهد بهبود و ترقي 

روزافزون اين عرصه خدمتگذار باشيم.
مدير مسئول

پيشرفت 75 درصدي تعميرات اساسي واحد 5 
بدست متخصصان نيروگاه رامين اهواز

السالم عليكالسالم عليك
 ايتها الصديقة الشهيدة ايتها الصديقة الشهيدة

در ايام شهادت دردانه حضرت رسول اكرم 
حضرت فاطمه(س) قرار داريم.

 در حديث قدسي در فضيلت اين بانوي
 برجسته اسالم آمده است :

 اي پيامبر اگر تو نبودي افالك را خلق نمي كردم
 و اگر علي(ع) نبود تو را خلق نمي كردم 

و اگر فاطمه نبود هر دوي شما را خلق نمي كردم.
آري چنين عظمت دارد اين بانوي بزرگوار اسالم

 و اسوه ايمان ، تقوا ، صبر ، عفاف و حجاب.
بزرگ بانويي كه تا آخرين لحظات 
عمر كوتاه و بابركتش بزرگترين حامي

 و مدافع حريم واليت بود و دست از واليت 
حضرت علي (ع) نكشيد و در راه واليت  به شهادت رسيد .

 شهادت بانوى دو عالم ،
 اّم ابيها  حضرت فاطمه الزهرا سالم اهللا عليها اّم ابيها  حضرت فاطمه الزهرا سالم اهللا عليها

 بر عموم مسلمانان تسليت باد



نشست تخصصي كارشناسان بهداشت
 صنايع شهرستان باوي در نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين : كارشناسان بهداشت صنايع مستقر در 
شهرستان باوي در نشستي تخصصي كه به ميزباني نيروگاه رامين برگزار شد ، به 
حوزه  در  تخصصي  راهكارهاي  ارائه  و  صنايع  بهداشت  وضعيت  ارزيابي  و  بررسي 
ارگونومي و پوستچر ( وضعيت بدن در حين كار ) بمنظور بهبود و افزايش سطح آمادگي 

بهداشت محيطي صنايع پرداختند  .
برگزاري دوره تحليل دايناميك در نيروگاه رامين

محمد رضا كريمي مدير دفتر منابع انساني در خصوص ضرورت برگزاري دوره 
تحليل دايناميك  در اين نيروگاه اظهار داشت :  مديران ، كارشناسان و سازمانها بايد در 
سياست گذاري و حل مسائل سازماني و فني خود از دو فرايند تبيين و پيش بيني استفاده 
نمايد و بهره گيري از چنين راهكارهايي ، سازماندهي سياستها، برنامه ها و فعاليتها را 
تسهيل و امكان آينده نگري نتايج را در اتخاذ تصميمات به خوبي تأمين مي كند . وي 
در ادامه افزود : مدل تحليل دايناميك ابزار تجريد پديده هاي سازماني است كه مي تواند 
تعدادي از با اهميت ترين عناصر تشكيل دهنده و علل بروز اين پديده ها را شناسايي، 
تفكيك و طبقه بندي نمايد و براي عرضه به سياستهاي كالن به تصميم شناخت حاصل 
بپردازد و با اين سياستها نسبت به تصحيح كاستي هاي فني اقدام نموده و مانع از بروز 
نواقص و عارضه هاي منفي شود. ضمنا جنبه هاي مثبت و قوت پديده هاي سازماني 

را نيز تقويت  نمود.
نشست بصيرت افزايي با موضوع مهدويت 

در نيروگاه رامين برگزار شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين :  بمناسبت گراميداشت دهه فجر انقالب 
نشست بصيرت افزايي باحضور حجت السالم بهرامي معاونت آموزش بنياد مهدويت 
استان خوزستان برگزار شد . در اين جلسه حجت السالم بهرامي در جمع كاركنان 
نيروگاه رامين اهواز ، مهدويت و نگرش آن در شكل گيري و پيروزي انقالب اسالمي 
را از  نشانه هاي بارز تحقق وعده هاي الهي دانست و ضمن تشريح آثار مهدويت در 
جوامع اسالمي ، بر اقدامات عملي بمنظور فراهم سازي ظهور امام مهدي (عج) و 
برقراري عدل الهي در سرتاسر جهان تاكيد نمود .  در پايان اين نشست معاون آموزشي 

بنياد مهدويت پاسخگوي سواالت كاركنان نيروگاه رامين در اين خصوص بود .

انتصاب  نماينده هسته گزينش حوزه ستادي ،
 توليد نيرو و مراكز آموزشي-پژوهشي وزارت نيرو

 طي حكمي از سوي  سيد محسن ابطحي نژاد مدير هسته گزينش حوزه ستادي 
، توليد نيرو و مراكز آموزشي-پژوهشي وزارت نيرو  ، اميد زمانپور رئيس امور رفاه و آمار 

پرسنلى بعنوان نماينده هسته گزينش مذكور در نيروگاه رامين اهواز منصوب شد.
 از سوى مهندس طرز طلب مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي 
مهندس رسول حيدرى رئيس گروه H.S.E وخانم مهندس ويدا صادقى دهكردى 
مسئول محيط زيست نيروگاه براى يك سال بعنوان اعضاى شوراى سياستگذارى مادر 

تخصصى توليد برق حرارتى انتخاب شدند.
شوراى سياستگذارى  نشريه نخل وكارون انتخاب شدند

مهندس محمودى مديرعامل نيروگاه رامين با صدور احكامى جداگانه آقايان فرهاد 
اسكندرى  ، رضا جديديان  ، فربد قيصرى   ،  بهروز وحدتى  ، امين تاجدانى ، محمدرضا 
كريمى ، .سلطانعلى  صحنعلي زاده ، داوود سليمانى   و خانم ويدا صادقى دهكردى را 
بعنوان شوراي سياستگذاري  نشريه داخلي نيروگاه رامين ( نخل و كارون ) انتخاب نمود.

 هم انديشى و تبيين سياست هاى موازى با اهداف نيروگاه ونظارت بر انتشار اصولى انها 
از مهمترين رسالت اين شوراى تخصصى خواهد بود.
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مسابقه پيامكي

انتصابات

موفقيت فرزندان همكار

اولين شهيد نيروگاه رامين چه كسي بود ؟
1-شهيد كاووس شيري
 2- شهيد محمود همتي

 3- شهيد محمودرضا نبي زاده 
4-شهيد بهمن رستمي

لطفا جواب مسابقه را باذكر نام و نام خانوادگي و محل 
كار خود به شماره 30004563 پيامك نمائيد .

برند گان مسابقه پيامكي شماره قبلي :
آقايان :  سعيد عطائيان و  حميد رستمي     

طبق نظرسنجي بعمل آمده آقاي منصور فديعمي 
بعنوان بهترين فوتباليست 5 سال اخير نيروگاه 

انتخاب شد .

محمد مرزوقيان نژاد ومحمدامين نوكهن اهوازي از 
فرزندان همكار نيروگاه رامين كه در عضويت تيم 
بسكتبال اركان اهواز مي باشند موفق به كسب مقام 

اول در مسابقات قهرماني جام مدافعين حرم شدند .

رقيه نبگان  فرزند امين نبگان نايب قهرمانى  
تكواندو بخش باوى واهواز در وزن 36 كيلو گرم

مهندسان   : رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
جوان نيروگاه رامين اهواز با تكيه بر دانش و تخصص 
مدل   تزريق  پمپهاي  سازي  بهينه  به  موفق  خود 

GMR2000  شدند . 
مهندس داوود محمودي مديرعامل اين نيروگاه با اشاره 
به دانش و تجربه باالي كارشناسان اين نيروگاه در بهينه 
سازي تجهيزات نيروگاهي اظهار داشت : پمپهاي تزريق   
تاسيسات  مهم  و  حساس  تجهيزات  از   GMR2000
ساحلي اين نيروگاه 1850 مگاواتي است و بمنظور تزريق 
مواد شيميايي به استخرهاي ته نشيني مورد استفاده قرار 
مي گيرند كه بدليل وجود مشكالتي در گيربكس ، خطا 
در تزريق مواد شيميايي و مصرف باالي انرژي با انجام 
تحقيقات فني و مهندسي موفق به بهينه سازي و افزايش 

سطح كارايي اين نوع پمپ ها شديم .
وي در ادامه افزود :  طرح بهينه سازي اين پمپها و نتايج 
موفق آميز حاصل از اين طرح باعث گرديد شركت سازنده 
آلماني ضمن تحسين دانش و تخصص كارشناسان  نيروگاه 
رامين بهينه سازي ساير پمپهاي مشابه موجود خود را در 
صورت تست عملي موفق بر اساس طرح بهينه سازي 
نيروگاه رامين به اجرا درآورد . مهندس محمد ماپار مدير اين 
پروژه نيز با اشاره به عملكرد مطلوب اين پمپها ،  مهمترين 
اقدامات و مزاياي اين طرح را  برطرف كردن خطاي تزريق 
،  حذف گيربكس VIROMATIC  و  اصالح سيستم 
روغن پارافين و عيوب ديافراگم  پمپ تزريق  عنوان نمود .

 وي در ادامه گزارش تخصصي اجراي اين طرح را بشرح 
ذيل ارائه نمود  .

1- برطرف كردن خطاي تزريق 
گيربكس اين پمپ ها داراي قابليت تنظيم تزريق 400 
الي 2000 ليتر در ساعت مي باشد در اين مدل پمپ به 
دليل فركانس تزريق بيش از 180 بار در دقيقه ، پمپ دچار 
خطاي تزريق مي گردد كه در تغييرات صورت گرفته اين 
ميزان به تزريق 120 بار در دقيقه كاهش يافته كه سبب 

استاندارد  كالس  از  و  گردد  مي  پمپ  وري  بهره  بهبود 
DIN به API تغيير مي يابد .

VIROMATIC 2- حذف گيربكس
گيربكس  از  استفاده  بجاي  دبي  تغيير  مكانيسم  در 
آلمان   NORD شركت  ساخت   VIROMATIC
به تيپ تنظيم INVERTERIC تغيير مي يابد كه 
تنظيم  دقت  داراي  و  باشد  مي  تزريق  حالت  جديدترين 
باالتري مي باشد . عالوه بر اين با جايگزيني گيربكس 
مذكور در ميزان مصرف انرژي صرفه جويي قابل توجهي 

گرديد.
3- اصالح سيستم روغن پارافين و عيوب ديافراگم 

از جمله تغييراتي كه در اين طرح انجام پذيرفت در بخش 
روغن پارافين پشت ديافراگم پمپ مي باشد كه هيچگونه 
موجب  فشار  گونه  هر  و  نداشته  وجود  آن  روي  كنترلي 
عكس العمل شديد در پمپ مي گردد و موجب كشيده 
شدن و پارگي ديافراگم و در نهايت اختالل در ميزان تزريق 

و ايجاد غشاي هوا بين ديافراگم ميگردد . 
در اصالحات صورت گرفته يك مخزن روغن به عنوان 
تانك رزرو جهت ايجاد تعادل روغن پارافين در نظر گرفته 
يك  ديافراگم  پشت  به  روغن  ورودي  در  و  است  شده 
عدد سوپاپ اتوماتيك يكطرفه جهت تخليه هواي پشت 
ديافراگم به هنگام عقب رفتن و سوپاپ دوم در بدنه و 
محفظه بين دو ديافراگم بمنظور جلوگيري از هر گونه فشار 

اضافي و صدمه تعبيه گرديده است .

GMR2000  بهينه سازي و بازسازي پمپ تزريق
 تاسيسات ساحلى نيروگاه رامين

گراميداشت شهداي آتش نشان 
در نيروگاه رامين

مراسم گراميداشت شهداي آتش نشان حادثه ساختمان پالسكو تهران با حضور 
آتش نشانان و كاركنان در سايت آتش نشاني اين نيروگاه  برگزار شد . در ادامه اين 
مراسم و به همين مناسبت  نيز مسابقه فوتبال بين تيم نيروگاه رامين و شركت گاز 

استان خوزستان برگزار شد .

نكات ايمني در واحدهاي صنعتي
فريد نصيريان -  كارشناس ايمني نيروگاه رامين

علل  از  يكي  كه  دهد  مي  نشان  حوادث  تحليل  و  تجزيه 
اصلي وقوع حوادث ، عدم  هماهنگي واحدهاي نيروگاه با 
واحد ايمني است و ايجادهماهنگي الزم  ميتواند منجر به 
كاهش حوادث، بيماريها وآلودگي هاي محيطي شود كه اين 

امر درنهايت منجر به بهبود عملكرد سازمان خواهد شد .
همانطور كه مي دانيد در تعميرات اساسي و كارهاي تعميراتي 
جاري ، خطرات بالقوه اي وجود دارد پس با رعايت نكات 
ايمني زير مي توانيم از بروز حوادث مختلف جلوگيري كنيم.

1- استفاده از وسايل ايمنى شامل لباس كار،كفش و كاله 
ايمنى، گوشى ايرپالگ و دستكش جهت پرسنل الزاميست .

2. به هنگام جابجايي و باز و بسته نمودن قطعات سنگين 
مراقب سقوط آنها باشيد.

3. موقع شستشوى قطعات با نفت يا گازوئيل از دستكش ضد 
روغن استفاده نمائيد.

مخصوص  ماسك  از  برشكارى  و  جوشكارى  هنگام   .4
جوشكارى و برشكارى و دستكش چرمى استفاده شود.

5. در مجاورت مواد سوختى و قابل اشتعال از جوشكارى و 
برشكارى قطعات جلوگيرى شود.

6. در هنگام كار با جرثقيل سقفى حتماً به دستورالعمل كار با 
جرثقيل توجه نمائيد.

7. از ريختن وسايل اضافه در محيط تعميرگاه خوددارى كنيد 
و در پايان هر روز كارى آنها را مرتب در جاى خود قرار دهيد.

8. هنگام باز و بسته كردن قطعات برقى ماشين آالت از قطع 
بودن برق اطمينان حاصل كنيد(استفاده از تگ ايمني).

9. جهت جلوگيرى از زمين خوردن در محيط كارگاه از ريختن 
روغن و مواد نفتى در كف كارگاه خوددارى نماييد.

10. از روشن نگه داشتن بي دليل خودروها در محيط كارگاه، 
خودداري كنيد.

11. استعمال دخانيات ، استفاده بى دليل از فندك و كبريت در 
محيط تعميرگاه ممنوع مى باشد.

12. پس از هر بار آلوده شدن پوست بدن با مواد نفتى ، با آب 
و صابون شستشو دهيد.

13. پس از پايان شيفت كارى استحمام كنيد.
14. از آلودگى خاك توسط مواد نفتى جلوگيرى نماييد.

15. در صورت خاموش بودن هواكش ها به ناظرين 
دهيد. اطالع 

ايمني  ناظر  به  ناايمن  موارد  مشاهده  صورت  در   .16
اورهال گزارش دهيد.

17. از آتش زدن هر ماده زائد ديگرى در سايت نيروگاه و 
اطراف آن خوددارى شود .

راه اندازي كارگاه باالنس در نيروگاه رامين
عمومي  روابط  گزارش  به 
نيروگاه رامين : مهندس كاظم 
پايش  گروه  رييس  رضايى 
وضعيت نيروگاه رامين با اعالم 
اين خبر اظهار داشت : پس از 
گروه  توسط  الزم  هاي  بررسي 
با  و   (  CM  ) وضعيت  پايش 
توجه به تعدد و اهميت ماشين 

آالت دوار در اين نيروگاه و لزوم نرمال بودن عملكرد اين 
ماشين آالت به لحاظ ارتعاشات ، اقدام به نصب و راه اندازي 
يك دستگاه باالنس يك تني سافت بيرينگ نموديم كه با 
راه اندازي اين كارگاه ضمن كاهش زمان راه اندازي مجدد 
تجهيزات و كاهش محدوديت و آسيبهاي جدي به تجهيزات 

هاي  هزينه  در  توانستيم   ، دوار 
ناشي  از باالنس روتورها  نيز صرفه 
جويي قابل توجهي داشته باشيم . 

راه  مزيت  مهمترين  وى 
روتور  باالنس  كارگاه  اندازي 
 ، تعميرات  زمان  كاهش  را 
بردن  بين  از   ، توليد  پايداري 
روتورها  نقل  و  حمل  ريسك 
اين  گفت:  و  نمود  عنوان  باالنس  سرعت  و  دقت  و 
پمپ  روتورهاي  كليه  باالنس  توانايي  اكنون  هم  كارگاه 
و  تن  يك  وزن  تا     6kv و  0,4kv الكتروموتورهاي و 
همچنين كليه گيربكس ها و هيدروكوپلينگهاي واحدهاي 

نيروگاه  را دارا مي باشد .

تسليت
 خانواده محترم شادروان 

حاج محمد مذهب جعفري  و آقايان  مجيد برنوس – 
منوچهر شهبازيان- محمدسليم شوشتري-علي بروجن

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.



صفحه3/سال اول/ بهمن ماه 1395/ شماره پنجم/ 4صفحهنخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
 با قدسيان

به موازات پيشرفت شگرف در فناوري اطالعات و ارتباطات 
و گسترش فعاليتهاي سازمانها، شركتها و ارگانهاى مختلف 
از  استفاده  آنها،  سازماني  خارج  و  داخل  تعامالت  افزايش  و 
تكنولوژي مديريت اسناد در راستاي تبديل اسناد كاغذي به 
الكترونيكي و ايجاد ساختار منظم و منسجم اطالعات اجتناب 

ناپذير است.
سيستم مديريت اسناد يا آرشيو الكترونيكي بهترين راه حل و 
كارآمدترين ابزار جهت توليد، بايگاني، ساماندهي و جستجو، 
مدارك  و  اسناد  اطالعات،   Online مديريت  و  دسترسي 
متني، تصويري، صوتي و .... مي باشد. اين سيستم موجب 
به  ويرايش،  بازيابي،  نگهداري،  توليد،  در  تسهيل  و  تسريع 
اشتراك گذاري و انتقال امن اطالعات بدون محدوديت زمان 

و مكان خواهد شد. 
برخي از مزاياي بايگاني الكترونيكي:

  عدم نياز به مراجعه حضوري كارشناسان به محل بايگاني
  دسترسي به اطالعات مورد نياز در هر زمان و مكان

  امكان بازيابي يك سند براي كاربران متعدد
  جلوگيري از مخدوش و فرسوده شدن اسناد

   امكان تعيين دسترسي در سطوح مختلف جهت ايجاد امنيت 
كامل در سيستم 

در اين راستا مكانيزاسيون مركز اسناد فني نيروگاه رامين 
افزار  نرم  طريق  از  مدارك  و  گرديد  آغاز   1385 سال  از 
DocuWare در اختيار پرسنل نيروگاه قرار گرفت. الزم 
بذكر است نيروگاه رامين اولين نيروگاه بزرگ كشور بوده 

با  و  اجرا  كامل  بطور  آن  در  فنى  اسناد  مكانيزاسيون  كه 
در  اساس  برهمين  لذا   . است  رسيده   پايان  به  موفقيت 
ايران در سال 1388،   مديريت توليد برق  ارزيابى شركت 
موفق به كسب رتبه اول در سطح نيروگاههاى كشور شد .

:DocuWare برخي از قابليت هاي نرم افزار
  ذخيره و مديريت انواع سند از قبيل نقشه، كاتالوگ، نامه، 

اسناد مالي ....
   داراي جستجو به صورت Full Text بر روي تمام متن

   امكان تعريف فيلدهاي جستجو براي هر سند
   امكان ويرايش گرافيكي

   امكان استفاده از نرم افزارهاي كاربردي مختلف جهت نمايش 
و ويرايش تصوير با فرمتهاي مختلف

    قابليت اسكن انواع سند توسط نرم افزار
  جستجو، بازيابي و نمايش سند با سرعت باال

  دسترسي به يك فايل توسط چند كاربر به صورت همزمان
 Local قابليت اجراء بر روي شبكه هاي  

  قابليت اجراء بر روي اينترانت و اينترنت 
مدارك فنى موجود در اين نرم افزار عبارتند از نقشه، كاتالوگ و 
دفاتر سرپرستان شيفت. الزم بذكر است بالغ بر ششصد هزار شيت 

مدرك در اين نرم افزار ورود اطالعات شده اند.
كتابخانه تخصصي نيروگاه:

به منظور ارتقاء سطح علمي پرسنل و همچنين دسترسي به 
استانداردها و اطالعت مرجع هر حيطه تخصصي در مورخ 
1385/6/1 كتابخانه تخصصي نيروگاه رامين با مجموعه پايه 

750 جلد كتاب راه اندازي گشت. سيستم ورود اطالعات ، 
امانت، تأخير و ... كتابخانه تخصصي الكترونيكي ( نرم افزار 
جامع كتابخانه اي پارس آذرخش) مي باشد. هر ساله جهت 
به روز رساني مجموعه كتابخانه، خريد كتاب از نمايشگاه بين 

المللي كتاب تهران انجام مي پذيرد. 
   مجموعه فعلي كتابخانه شامل 5845 جلد كتاب و پايان 

نامه مي باشد:
   كتب فارسي:      3690 عنوان (5100 جلد)

   كتب التين:      467 عنوان (631 جلد)
    پايان نامه:      114 عنوان (112 جلد) 

كتابخانه الكترونيكي:
جهت سهولت استفاده و دسترسي به كتب تخصصي فني 
و همچنين نگهداري آنها در حجم باال و در فضاي كم، 
كتابخانه الكترونيكي نيروگاه در سال 1388با مجموع تعداد 
7540 عنوان در حيطه هاى موضوعى شيمى، الكتريك، 
و  حسابدارى  و  مديريت  متالورژى،  مكانيك،  ابزاردقيق، 

زبان انگليسى راه اندازي شد.
بخش زبان انگليسى:

براى استفاده از اطالعات به روز علمى و فنى در سطح بين 
المللى، گام اول تسلط بر زبان انگليسى مى باشد. لذا در اين 
راستا و جهت ارتقاء سطح زبان همكاران در كتابخانه بخشى با 
اين عنوان راه اندازى شده است. اين بخش شامل موارد ذيل 
مى باشد:  فرهنگها، كتابهاى آموزش گرامر، آموزش مكالمه، 

آموزش خواندن، و ... .

 ROOT CAUSE كلمه  مخفف   RCA
ANALYSIS آناليز ريشه اى خرابى مى باشد و 
يكى از مهمترين اطالعات در حل و اصالح توقفات 
ناشى از يك خرابى است. در صنعت غالباً اطالعات 
بصورت كوتاه و غيرفنى نوشته شده واين باعث مى 
شود تا تعميركار نتواند با توجه به اعالم نوع خرابى يا 
مشكل نسبت به تعمير در كوتاهترين زمان عمل كند. 
AC مثًال درنظر بگيريد كه بر روى ماشين فن موتور

خراب شده است بيان اين شكل از سوى اعالم كننده 
به طريق هاى زير صورت مى گيرد:
1- فن  XYZموتور خراب است.  

2- فن داراى سروصدا است.
3- فن بد كار مى كند.

4- فن داغ است.
5- ماشين خراب است.

دقت داشته باشيد در جمالت آدرس دهى خوب نيست 
و مقدارى زمان تلف خواهد شد تا نوع مشكل

كامًال مشخص باشد. در واقع به جمله زير دقت كنيد.
در سالن A تاريخ B شيفت D فن موتور AC از 

ماشين شماره X قسمت Y داغ است. 
در جمله فوق مشكل بوجود آمده خوب آدرس دهى 
شده و تلفات زمانى به جهت پيدا كردن محل و نوع 
عيب وجود نخواهد داشت هر چقدر نوع اطالعات 
و مشكل بهتر و روشنتر بيان شود يك تعميركار 
به همراه اولين مراجعه به ماشين جهت رفع عيب 
حداقل ابزارآالت متناسب بانوع عيب بيان شده رابه 
همراه خواهد برد. براى اينكه يك مشكل درست 
بيان شود الزم است تا جمله بتواند سواالت زير را 

پاسخگو باشد.
 How – Why - When – Where –

What
چه اتفاق افتاده – كجا اتفاق افتاده – كى اتفاق افتاده 

– چرا اتفاق افتاده و چطور اتفاق افتاده است.
در مثال قبل دقت كنيد.

در سالن A تاريخ B شيفت D فن موتور AC از 
ماشين شماره X قسمت Y داغ است. 

What: داغ شدن فن 
y ماشين b شيفت a در سالن : Where 

b در تاريخ When :
HowوWhy

كارشناس  كه  است  فعاليتى  دو  وچگونه  چرا 
نگهدارى و تعميرات مى بايست براساس تجربه 
پاسخگو باشد در واقع پاسخ به چرا و چگونه كليدى 

براى رفع خرابى خواهد بود.
 Root) معايب  يابى  ريشه  و  تحليل  و  تجزيه 
 (Cause Failures Analysis =RCFA
روشى سيستماتيك جهت شناسايى و جلوگيرى از 
رخدادهاى ناخواسته قبل از وقوع مى باشد. در واقع 
RCFA  با پرداختن به علت بوجود آورنده خرابى 
ها توانايى ارائه اقدامات اصالحى مناسب در جهت 
پيشگيرى از وقوع مجدد آنها را دارد، لذا مى بايستى 

چراهايى را كه موجب رسيدن به ريشه خرابى ها 
قرار  ارزيابى  مورد  ترى  دقيق  بصورت  شوند  مى 
گيرند. بطور كلى براى مشخص نمودن علت اصلى 

يا ريشه معايب مراحل زير صورت مى پذيرد:
(Symptom) 1.  عالمت،  نشانه يا عارضه

(Problem) 2.  مسئله
(Root Cause) 3.  علت اصلى يا ريشه

نظر  در  را  نقاله  تسمه  يك  خرابى  مثال  بعنوان 
موضوع  اين  از  ابتدا  در  كه  عالمتى  بگيريد. 
مشخص مى شود عدم عملكرد تسمه نقاله مى 
باشد. بررسى هاى اوليه معيوب شدن ياتاقان را 

آشكار مى سازد. 
بررسى هاى بعدى از عدم وجود يك دستورالعمل 
براى آموزش و رويه گريس كارى از اين ياتاقان 
خبر مى دهند. نتيجه اى كه از اين مثال حاصل 
مى شود اين است كه عدم عملكرد تسمه نقاله يك 
عارضه يا Symptom محسوب مى شود، اينكه 
ياتاقان معيوب است مسئله يا Problem قلمداد مى 
گردد و پس از مراحل بررسى و يافتن جواب چراها 
وجود  زمينه  اين  در  دستورالعمل  كه  شد  معلوم   ،
 Root ندارد ، لذا عدم وجود چك ليست، ريشه يا

Cause تلقى مى شود.
پياده سازي واجراي RCFA در پنج فاز صورت 

مي پذيرد كه عبارتند از :
(Data Collection) 1.  جمع آوري اطالعات

(Assessment ) 2.  ارزيابي
(Corrective Actions) 3.  اقدامات اصالحي

(Inform) 4.  پشتيباني
(Follow up) 5.  پيگيري

Data Collection فاز 1 : جمع آوري اطالعات
جمع آوري اطالعات مي بايستي بالفاصله پس 
از بروز عارضه خرابي انجام شود. اطالعات جمع 
آوري شده بايد شامل وضعيت هاي قبل از خرابي، 
محيطي  عوامل  و  بوده  آن  از  بعد  و  خرابي  حين 
گرفته شوند. در  قرار  مد نظر  درآن  انساني نيز  و 
فيزيكي  از شواهد  تا  سعي گردد  بايد  مرحله  اين 
موجود استفاده شود، بعنوان مثال عكسبرداري از 
ناحيه علت خرابي گام موثري محسوب مي شود.در 
خاتمه يك بازبيني جهت صحت وسقم اطالعات 

كسب شده ضروري مي باشد.
Assessment  فاز 2 : ارزيابي

هدف از انجام اين فاز،  ارزيابي يافته هاي بدست 
آمده از مرحله قبل براي تعيين نوع خرابي مي باشد. 
بطور كلي در اين مرحله نوع علت خرابي مشخص 

مي گردد. مهمترين علل خرابي ها عبارتند از :
 :(  roots Physical) فيزيكي  هاي  ريشه   

خوردگي ، زنگ زدگي ، ارتعاش ، نشتي و...
 :   (Human roots) انساني  هاي  ريشه   
خطاهاي اپراتوري ، عدم مهارت پرسنل ، آموزش 

نامناسب و...
سوء   (Latent roots  )  : پنهان  هاي  ريشه 
مديريت ، رويه هاي اشتباه ، خطاهاي طراحي و... 

 Corrective اصالحي   اقدامات   :  3 فاز 
Actions

تعيين   2 فاز  در  خرابي  ريشه  اينكه  از  پس 
جهت  در  حلي  راه  يافتن  بعد  مرحله  گرديد،  
رفع آن مي باشد. اقدامات اصالحي مي بايستي 

پاسخ مناسبي به سواالت زير داشته باشند :
1.  آيا اقدامات اصالحي از بروز مجدد خرابي ها 

جلوگيري بعمل مي آورند ؟
2.  آيا اقدامات اصالحي قابل اجرا مي باشند ؟

3.  آيا اقدامات اصالحي سريع ، مي توانند موثر و 
مناسب باشند؟

Inform فاز 4 : پشتيباني
يك سيستم اطالعاتي در جهت ثبت و بررسي همه 
جانبه علل خرابي الزامي مي باشد. از اين سيستم بعنوان 
پشتيبان براي تجزيه و تحليل در صورت بروز معايب 

بعدي استفاده مي گردد.
 (Follow up)  فاز 5 : پيگيري

باشد،   مي  اصالحي  اقدامات  پيگيري  فاز  آخرين 
بطوريكه از موثر بودن آنها اطمينان حاصل شود. 
را  اصالحى  اقدامات  منظم  بطور  بايستى  مى 
تحت نظر داشت و در صورت نياز تغييرات الزم 

را اعمال كرد.

 آشنايي با  مركز اسناد فنى و كتابخانه تخصصى نيروگاه رامين 
زينب بهمني - كارشناس مسئول مركز اسناد فنى و كتابخانه تخصصى

فرهنگ و ادب

معرفى كتاب

 معرفي مقاله 
عنوان مقاله "    سنتز و شناسايى

 كمپلكس هاى آنزيمى
محقق : مهندس ميثم باوى  
چكيده:  كارشناس شيمى نيروگاه رامين

برخى از كمپلس هاى معدنى ، سايت فعال آنزيم هاى بدن مى باشند كه اين 
سايت فعال توليد يا عدم توليد آنزيم ويا پروتئين هايى از بدن را كنترل مى 
كنند كه در زمينه هاى بيوشيمى و داروهاى ضدسرطانى كاربرد دارند.  
در اين مقاله كمپلكس هاى مورد نظر ، سنتز شده وبه روشهاى مختلف 

طيف سنجى كمپلكس هاتأييد و مورد بررسى قرار گرفته اند و هم 
اكنون نيز  يك تيم تحقيقاتى بيوشيمى و دارويى در حال بررسى و تأثير 

وعملكرد اين كمپلكس ها بر روى  بافت هاى بدن مى باشند.

بسم اهللا الرحمن الرحيم
كل نفٍس ذائقه الوت

زندگينامه شهيد
 بهمن رستمي

زندگينامه شهيد از زبان همسر ايشان:
شهيد بهمن رستمي در سال 1328 در يكي 

از روستاهاي مسجد سليمان بدنيا آمد
دوران كودكي را در حالي گذراند كه فقر و 
تنگدستي به خانواده او حاكم بود و او مجبور 
بود كه زندگي خانواده خود را با چوپاني كردن 

اداره كند.
در سن 12 سالگي به علت عالقه زيادي كه 
به تحصيالت داشت به شهر مسجدسليمان 
آمد و با يك سال درس خواندن موفق شد 
با استعدادي كه داشت شش سال ابتدايي را 
بگذراند و وارد كالس هفتم شود وي با تالش 

و پشتكار توانست ديپلم رياضي را اخذ نمايد
او در حين خدمت وظيفه، تشكيل خانواده داد و 
دو سال سربازي را به همراه زن و فرزند و مادر 

پير خود در روستا بسختي گذراند
كار  مدتي  سربازي  دوران  اتمام  از  پس 
موقت داشت و سپس با زحمت فراوان وارد 
شركت توانير شد وي در سال 1356 بمدت 

6 ماه از طرف شركت توانير براي آموزش 
به كشور شوروي رفت برگشتن او مصادف 
بود با اوجگيري انقالب اسالمي و سرنگوني 

حكومت طاغوت.
وي از آن زمان در جريان انقالب قرار گرفت 
و به نوبه خود سهم بزرگ را در سخنراني 
ها و دعوت كارمندان و كارگران شركت در 
اعتصابات وهمچنين از آن موقع مطالعات 
كتب مختلف را آغاز كرد و اكثر اوقات خود 
را به تالوت و تفكر در آيات قرآن ميگذراند 
تا اينكه انقالب اسالمي به رهبري امام امت 
خميني كبير(ره)در 22 بهمن به پيروزي رسيد. 
بعد از انقالب اسالمي به عضويت شوراي 
اسالمي  انجمن  و  توانير  شركت  اسالمي 

شركت درآمد
همچنين در كميته هاي انقالب اسالمي 
تحميلي  جنگ  اينكه  تا   ، داشت  فعاليت 
از  شد،  آغاز    1359 سال  در  ما  برعليه 
همان ابتداي جنگ كار خود را در شركت 

رها كرده وبا فعاليتهاي خود در جهاد امت 
اسالمي  شركت كرد و نيز چندين بار در 
حمالت مختلف شركت نمود بعد از مدتي 
فعاليت وتالش بسيار كه از خود نشان داد 
به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

در آمد.
او با اينكه عالقه بسيار زيادي به خانواده و 
فرزندانش داشت، با وارد شدن به سپاه كم 
كم عالقه هاي مادي را از خود به دور افكند 
وبيشتر وقت خود را در خدمت سپاه وانقالب 

ودفاع از كشورش مي گذراند.
تا اينكه در اولين روز فروردين سال 61 در 
حمله فتح المبين مجروح وپس از 50 روز در 
19 ارديبهشت سال 61 به آرزوي ديرينه اش 
كه همان رسيدن به درجه رفيع شهادت بود 
نائل آمد . از او سه فرزند دختر ويك فرزند 
پسر( كه بعد از شهادت پدر بدنيا آمد) به يادگار 

مانده است .
ياد و خاطرش گرامي باد .

نام كتاب:  : آموزش 
پيشرفته طراحى به 

  SolidWorks كمك
   مولف : مهندس جواد 

ممبيني- كارشناس گروه 
ساخت نيروگاه رامين اهواز
 و دكتر نيما جمشيدى

آيينه عبرت
سراينده : فرج اهللا مهمدموسايي- پيشكسوت نيروگاه رامين 

اي زادي گمراه خريدار حواشي
حرفي نسرودي كه دلي را نخراشي  

از گفته بي نغز ، چه شد حاصلت اي دوست  
اميد از آنم كه پشيمان شده باشي  

آيينه دهد پند تو را تا به خود آيي
دوستي به از آن است كه دشمن بتراشي  

نقشي بزن از خود به تن عالم هستي  
شايد كه به يك پلك زدن ، زنده نباشي  

آرامش ما در گرو صحبت يار است  
زيبنده نباشد به زمين فخر بپاشي  

استاد سخن نيستم و حرف پذيرم
راهي نهمت تا به جفا شهره نباشي  

صندوق دلت جاي پريشاني و غم نيست  
دردانه غم را به صفا كن متالشي

با قامت چون سرو به ديدار خدا شو  
تاحرف و حديثت بنگارند به كاشي  

موسي به سخن نكته پراكن كه روا نيست  
خاموش نشيني و در اين حلقه نباشي

RCA چيست؟  
امين ارسطو – كارشناس برنامه ريزي نيروگاه رامين



سيستم پايش لحظه اى گازهاي 
خروجى از دودكش واحدهاي 3 
و 4 نيروگاه رامين بهينه سازي 
، راه اندازى و در سرويس قرار 

گرفت.
مطابق الزامات زيست محيطى 
و مطابق با بند( ب) ماده 192 
قانون برنامه پنجم توسعه، به 
ــش عوامل آلوده  منظور كاه
كننده و مخرب محيط زيست، 
كليه واحدهاى بزرگ صنعتى 

ــمول، موظفند نسبت به نمونه بردارى و  و غير صنعتى مش
ــت محيطى خود اقدام  اندازه گيرى آلودگى و تخريب زيس
ــازمان حفاظت  ــه را در چارچوب خود اظهارى به س و نتيج
محيط زيست ارائه نمايند. به موجب اين مصوبه واحدهايى 
كه قابليت و ضرورت نصب و راه اندازى سيستم هاى پايش 
لحظه اى و مداوم  را دارند بايد نسبت به نصب و راه اندازى 

سيستم مذكور اقدام نمايند.
نيروگاه رامين بر مبناي الزام فوق الذكر ونيل به اهداف زير ، 
پروژه خريد و نصب آنااليزرهاي آنالين گازهاي خروجي از 

دودكش را در واحد 3 و4 تعريف و اجرا نمود:
•  اجراي بند 3 تفاهم نامه سازمان محيط زيست و توانير 

مبني بر نصب تجهيزات پايش لحظه اي

•  ارتقاء سيستم هاى نظارتى محيط زيست 
•  تشخيص زمانها و موقعيتهاى بحرانى و هشدار اقدامات 

پيشگيرانه 
•  تعيين روند تغييرات غلظت آالينده ها

•  افزايش كارايى و اثر بخشى برنامه هاى كوتاه مدت و بلند 
مدت نظارتى محيط زيست 

آنااليزرهاي آنالين دود واحد 3 و 4 مورد تاييد استانداردهاي 
شامل  محيطي  زيست  پارامترهاي  و  بوده  زيست  محيط 
گازهاي NOX,SO2 ,CO, CO2 ,O2  را پايش  مي 
مي   Extractive روش به  تجهيزات  اين  نصب   . كند 
باشد. اين سيستم كه پيش از اين توسط پيمانكار نصب شده 
بود اما به دليل اشكال فني امكان بهره برداري اثربخش از 
آن وجود نداشت توسط همكاران تعميرات ابزار دقيق نيروگاه 

بطور كامل بهينه سازي و راه 
اندازي مجدد گرديد .

به گزارش همكاران تعميرات 
ابزار دقيق بهينه سازي و راه 
گازهاي  آنااليزرهاى  اندازى 
خروجى از دودكش واحد 3 و4 

در سه فاز اجرا گرديد :
•  راه اندازى بخش آنااليزر و 

مسير هاى نمونه گيرى
ــى وراه اندازى  •  برنامه نويس
ــه وظيفه  ــتمRTU ك سيس
ــيون اتوماتيك ، مديريت  نمونه گيرى اتوماتيك وكاليبراس
ــال به  ــا و خروجى هاوجمع آورى اطالعات وارس ورودى ه

سيستم مانيتورينگ را برعهده دارد.
•  انتقال آنالين اطالعات به سيستم مانيتورينگ و نمايش 

آنها در اتاق فرمان
ــتم پايش  ــازي و راه اندازي سيس اجراي پروژه بهينه س
لحظه اي دود در واحدهاي 3 و 4 يكي از اقدامات ارزشمند 
ــتاي اقتصاد  ــن در راس ــروگاه رامي ــي ني ــت محيط زيس
مقاومتي و استفاده از ظرفيت هاي فني و مهندسي داخلي 
بشمار مي رود ،  چرا كه كليه اقدامات مشروحه توسط همكاران 
تعميرات ابزاردقيق نيروگاه انجام پذيرفته و صرفه جويي قابل 

توجهي درهزينه ها را سبب شده است.

  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 : 

حجت االسالم سيد احمد حسينى- ويدا صادقي-
امين ارسطو -كورش مكوندي- فريد نصيريان- زينب بهمنى

  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

درمان گرفتگى عضالت 

كورش مكوندى- كارشناس تربيت بدنى وعلوم ورزشى 
گرفتگى عضالت زمانى رخ ميدهد كه بطور ناگهانى يك ويا چند عضله شما دچار 

كشيدگى ميشود 
همه ماتجربه گرفتگى عضالت بدن را داريم كه باداليل مختلفى مبتاليمان ميكند. 
اغلب اين گرفتگى ها در نواحى گردن،كتف،كمر وپشت پا طى انجام كارهاى 
روزانه،بلند كردن اشياء از روى زمين، هنگام ورزش كردن و حتى در خواب نيز اتفاق 
مى افتد.هرچندگرفتگى عضالت خطرناك نيست اما درد آن آزار دهنده مى باشد 

ومى تواند بطور موقت استفاده از ماهيچه را غير ممكن نمايد.

    داليل گرفتگي عضالت :
   فشارعصبى واسترس:بسياراتفاق مى افتد كه فشارهاى عصبى منجر به گرفتگى 
عضالت پشت پا در خواب مى شود0در بسيارى  افراد گرفتگى هاى عضالنى با 
ريشه عصبى در ناحيه معده و روده اتفاق مى افتد كه در قالب درد معده و كوليت 

هاى روده اى بروز پيدا مى كند.
ــيم در  ــديم و پتاس    كمبود مواد معدنى:كاهش يا افزايش منيزيم،كلسيم،س
خون منجر به انقباض عضله وجلوگيرى از بازگشت آن به حالت اول مى شود.
   كم آبى بدن:كم آبى منجر به باال رفتن ميزان اسيد الكتيك در عضالت 
ــود.درواقع از دست دادن آب بدن مهم ترين عامل،  وبروز درد عضالت مى ش

نرسيدن خون كافى به عضالت گرفتگى آن است.
   كاهش جريان خون:باريك شدن رگهايى كه خون را به پاها مى رساند(در 
ــت مانند  ــرايين )مى تواند گرفتگى عضالت را بوجود آورد ودرس اثرتصلب ش
ــت ها در هنگام ورزش مى باشد، اين گرفتگى ها معموال  گرفتگى پاها ودس

بعد از ورزش از بين مى روند.
   تحت فشار بودن عصب:تنگى كانال نخاعى يا فشردگى اعصاب در ستون 
فقرات مى تواند موجب گرفتگى ودرد پاها شود. اين درد معموًال هنگامى كه به 
مدت طوالنى راه مى رويد بدتر مى شود.پياده روى با پشت كمى خميده، مى 
ــد عاليم درد را يا بهبود دهد يا به تاًخير بيندازد.متخصصان طب فيزيكى  توان
معتقدند كه در مواردى نادر قرارگرفتن در پوزيشن يا موقعيت غلط هنگام كارو 
فعاليت روزانه مثل نشستن ها وايستادن طوالنى وبرداشتن اجسام سنگين به 

طريقه اشتباه از روى زمين به گرفتگى عضالنى منجر مى شود.

     درمان گرفتگى عضالت:
ــش گرفتگى عضالت  ــد به كاه ــى توان ــاژماليم  م    ماساژماليم:ماس
ــمت از بدنتان را كه احساس مى كنيد دچار گرفتگى  ــما كمك كند،آن قس ش
ــت با بيوفيز مالش دهيد،بيوفيز يك مسكن موضعى است  ــده اس عضالنى ش
ــكين درد عضالت، آرتروز،كمر، كتف،كشيدگى گردن ، اسپاسم  كه براى تس

عضالنى ،زانو ،لگن وپشت ران،قوزك پا ومفاصل آرنج موثر است.
   دوش داغ:يك وان گرم يا دوش داغ نيز مى تواند به كاهش گرفتگى 
آنها  شدن  وشل  عضالت  گرفتگى  رفع  موجب  كند0گرما  كمك  عضالنى 

ميشود.
   كشش:در صورت گرفتن ماهيچه ساق پاهايتان ، اين روش را امتحان 
كنيد؛ درحالى كه انگشت پاهايتان روبه باال قراردارد، پاهايتان را به سمت 
سرتان بكشانيد و30 دقيقه در همين حالت باشيد . اين اقدام به شل شدن 
عضالت كمر ورانتان نيز كمك خواهد كرد در صورت گرفتگى عضالت جلو 

رانتان،پاهايتان را به سمت سرتان بكشانيد.(30دقيقه)
   كمپرس سرد ياگرم:مالش يك كيسه يخ روى ناحيه مبتال به مدت تقريبًا 
10 دقيقه يا تا زمان قرمز شدن موضع به شل شدن ورفع گرفتگى عضالت كمك 
ميكند. علت قرمزى موضع اين است كه سلولهاى قرمز خون عضالت را گرم مى 
كنند،كمپرس گرم  هم با استفاده از حوله گرم يا پتوى برقى جريان خون موضع را 

تحريك مى كند وعضله گرفته را تسكين مى دهد.
   آبرسانى:ممكن است گرفتگى عضالت بعلت كم آبى بدن نيز رخ دهد. 
هر روز آب فراوان بنوشيد وهمواره مايعات از دست رفته بدنتان را بطور روزانه 

جبران كنيد.
   چاى بابونه:چاى بابونه حاوى يك نوع اسيد آمينه بنام گليسين است كه به 
آرامش عضالت كمك مى كند براى كاهش وگرفتگى عضالت بايد حد اقل 5 

فنجان در روز از اين چاى بنوشيد.
   عسل: شما مى توانيد با ميل كردن روزانه2 قاشق چاى خورى عسل با غذا، 

ازعودگرفتگى هاى عضالت ساق پايتان پيشگيرى كنيد.
   خردل: براى رفع گرفتگى عضالت يك قاشق چاى خورى خردل يا كمى 

آب نمك ميل كنيد
   سركه سيب: اين نوع سركه يك منبع غنى از پتاسيم است .مخلوطى از 
يك قاشق چاى خورى عسل،2قاشق چاى خورى سركه سيب وآب گرم را بنوشيد

    درمان گرفتگى عضالت با طب جايگزين ويا سنتى :
دراين نوع پيشنهاد ميشود كه از مكمل هاى ويتامين ب كمپلكس براى كاهش 

گرفتگى عضالت استفاده نمائيد

دانستني هاي ورزشي بهينه سازي و راه اندازى سيستم پايش لحظه اى 
گازهاي خروجي از دودكش واحدهاي 3 و 4

ويدا  صادقي - مسئول محيط زيست نيروگاه رامين

به روايت تصوير

جشنواره فرهنگي-تفريحي نيروگاه رامين  به ايستگاه چهارم رسيد

حضور كاركنان نيروگاه رامين در راهپيمايي 22 بهمن

عمليات راه اندازي واحدهاي نيروگاه رامين پس از خاموشي هاي گسترده شبكه برق خوزستان

بازديد مراكز آموزشي خوزستان از نيروگاه رامين

برگزاري جشنواره فرهنگي- ورزشي گراميداشت دهه فجر

رژه خودروهاي آتش نشاني- در 12بهمن 
بمناسبت سالروز ورود امام خميني(ره) به ميهن

قليا شويي پاكت هاي ايرهيتر واحد 5 نيروگاه 
رامين

تعميرات اساسي ژنراتور واحد 5 
 نيروگاه رامين  با جديت در حال اجراست

توزيع شيرينى جشن 12 بهمن
  و آغاز دهه مبارك فجر

/سال اول/ بهمن ماه 1395/ شماره پنجم/ 4صفحه


