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پيام تبريك مديرعامل نيروگاه رامين
 به مناسبت حلول سال نو

كا ل قل ا گا

نوروز جلوه اي از حكمت خدا ، نخستين روز بهار 
و روز بيداري طبيعت ، شروع تازه ى زندگى است ... 
ايامي كه با تابش آفتابى تازه ، شور و نشاط  را  

در زندگى انسان و جهان به ارمغان مي آورد ...
جشنى    ، نوروز  گفت  توان  مي  واقع  در   
جهان  خلقت  بر  زيبايى  و  روشنى  از  سرشار 

هستي است ..
  در آستانه بهار طبيعت ، خدا را شاكريم كه 
توانستيم  يك سال ديگر منزلت در كنار هم بودن 

را ، به تجربه بياموزيم و همراه و همدل در مسير 
توليد پايدار انرژي برق گام برداشته تا نويد بخش 
نور و خدمت رسان مردم شريف ايران اسالمي 

باشيم ..
اينجانب آغاز سال جديد و بهار پر طراوت را كه 
نشان بهره مندى از زندگى و نماد بهره ورى در كار 
و تالش است را به شما و خانواده گراميتان تبريك 
عرض نموده  و از خداوند متعال ، رويش جوانه هاى 
اميد و شادى را در سراى پرمهرتان و سالمتى و 

سعادت را برايتان آرزومندم .
و  موفقيت  از  سرشار   ، پيش رو  سال  اميدوارم 
نيروگاه  بزرگ  خانواده  براى  سربلندى  و  بهروزى 
رامين باشد  و همانند سال هاي گذشته بتوانيم با 
تأمين برق مطمئن ، آرامش وآسايش به  مردم ايران 
اسالمي بويژه  مردم شريف استان خوزستان هديه 

نماييم . انشاهللا 
داوود محمودي

رئيس هيئت مديره و مديرعامل 

ــرايط  باتوجه به ش
وجغرافيايي  ــي  اقليم
ــتان و  ــتان خوزس اس
لزوم داشتن شبكه اي 
ناحيه  دراين  پايدار 
ه  گا و نير ، ر ــو كش ز ا
ــتن   باداش ــي  حرارت
ــش واحدتوليدي  ش
و با  ظرفيت 1850 
ــاعت به  مگاوات س
ــب تپنده  ــوان قل عن

ــتان به شمار مي رود و از طريق  صنعت برق اس
ــت برق  ــته اس 9خط خروجي 230 كيلوولتي توانس
ــتان خوزستان  و  6 درصد از  حدود42 درصدي اس

برق شبكه سراسري كشور را تامين كند .
ــي موردنياز  ــرژي الكتريك ــروگاه ،  ان ــن ني اي
ــاي صنعتي بزرگ  ــركت ه ــارف خانگي و ش مص
ــش  ــرده ونق ــن ك ــتان را تأمي ــتقر در خوزس مس
ــاخت  زيرس ــعه  وتوس ــرفت  پيش در  ــزايي  بس
ــت و با توجه به  ــته اس ــتان وكشورداش هاي اس
ــتان  ــتان خوزس مصرف باالي انرژي برق در اس

درپيك  ــوص  بخص
ــتان ، بر اساس  تابس
ــزي هاي  ــه ري برنام
ــرات  ــاالنه ، تعمي س
ونيمه  ــنگين  س هاي 
واحدهاي  ــنگين  س
نيروگاه  اين  توليدي 
ــتور كار قرار  در دس
مي گيرد و هم اكنون 
بار  اولين  ــراي  ب نيز 
فني  ــات  اقدام كليه 
ــي واحد  و تخصصي در خصوص تعميرات اساس
ــت توانمند  ــماره 5 نيروگاه بدس 315 مگاواتي ش

ــت . متخصصين نيروگاه در حال انجام اس
ــتفاده اين  ــكات قابل توجه مي توان به اس  از ن
ــاره  ــات و تجهيزات داخلي اش ــروگاه از قطع ني
ــد تا نيروگاه  ــن رويكرد باعث گردي نمود كه اي
ــي و  ــاد مقاومت ــودن اقتص ــي نم ــن در عمل رامي
ــور بعنوان  ــي در صنعت برق كش ــي مل خودكفاي
ــن  ــرو در اي ــركتهاي پيش ــن ش ــي از مهمتري يك

ــود  . ــناخته ش خصوص ش

سال نو ، نگاهي نو 
سال نو و نوروز كه از راه مي رسد هميشه نويد بخش حركتي 
نو و تصميم هاي نو براي آينده است . آينده اي كه همه اميد 
داريم بهتر از گذشته باشد . بي شك همگان به اين موضوع اذعان 
دارند كه سال 95 با همه بيم ها و اميد هايش سالي پر از موفقيت 
، كوشش و تالش توأم با مرارت براي صنعت برق كشور به ويژه 
نيروگاه رامين بوده است . سالي كه مشقت هاي تعميراتي و رنج 
و صبوري نگهداري و بهره برداري در راستاي توليدي هميشگي 
و مطمئن، فرجام عمل را شيرين و ما را سربلند كرده از آن حيث 
كه دسترنج و محصول توليدي ما مايه آرامش و امنيت مردم بود و 

چرخش چرخ توسعه و آباداني مملكت ...
همكاران محترم و تالشگر! خوب مي دانيم كه كار و كوشش 
آن هم در گرماي سخت و سوزان اين اقليم ،كاري است بس 
توفيقي در  دشوار كه اگر نبود، غيرت و پايمردي شما قطعاً 
اين مسير حاصل نمي شد . سال 95 با همه محدوديت ها و 
كمبودهايش گرماي بي سابقه و گرد و خاكش .... گذشت بي 
آنكه خلل ، در عزم و اراده شما راه بجايي ببرد و قطعاً در آينده 
نيز راه بجايي نخواهد برد و ليكن تدبير و تصميمي نو در جهت 
مديريت بيشتر اين رقباي سرسخت ، حتماً در سال نوى پيش رو 

ضروري و الزامي است .
حال در آستانه سال نو و بهار طبيعت مزيد توفيقات براي 
خدمتي سرشار از نشاط و مملو از توكل الهي در جهت تأمين رفاه 
و آسايش مردم شريف و رشد و شكوفايي ايران عزيز را براي شما 

همكاران شريف آرزو دارم .
« مزرع سينه يتان از سبزه محبت خرم باد »

مدير مسئول

نيروگاه رامين و نقش آن   درشبكه
 برق استان خوزستان

بارک و  سال 



پايان تعميرات اساسي 
توربوفيدپمپ واحد 2 نيروگاه رامين

پمپ  توربوفيد   : رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به   
واحد شماره 2 نيروگاه رامين پس از انجام تعميرات اساسي مورد 
بهره برداري مجدد قرارگرفت . مهندس سيد رشيد شجاعى فر 
كارشناس مسئول اين پروژه گفت : شكست پره استيج شماره 7  و 
ارتعاشات باالي روتور توربوفيدپمپ منجر به كاهش ميزان توليد 
انرژي اين واحد 305 مگاواتي شده بود و  بر اين اساس اقدام به 
تعويض روتور  با پره هاي ساخت داخل و همچنين تعمير  ياتاقانها 
، سيگمنت ها و االيمنت اين تجهيز نموديم . وي اظهار نمود با 
انجام تعميرات اساسي و اقدامات اصالحي انجام شده بروي اين 
توربوفيدپمپ  ، شاهد رفع محدوديت ها ،  بهبود وضعيت و ارتقاء 

كاركرد اين واحد توليدي شده ايم .
مراسم ترحيم  زنده ياد " حسين ابوالحسن "  

در نيروگاه رامين برگزار شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين :  مراسم ترحيم  زنده 
مخابرات  واحد  در  شاغل  كاركنان  از   " ابوالحسن  حسين   " ياد 
نيروگاه رامين با حضور كاركنان و خانواده آن مرحوم در نمازخانه 

اين نيروگاه برگزار شد .
كاركنان نيروگاه رامين با اهداى خون

به يارى بيماران شتافتند
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين :  بيش از 120 نفر 
ازكاركنان نيروگاه رامين با حضور در اتوبوس سيار سازمان انتقال 
خون كه به مدت 4 روز در اين نيروگاه مستقر بود با اهداء خون خود 

در اين حركت اجتماعي و خداپسندانه شركت نمودند.
الزم بذكر است نيروگاه رامين اهواز طبق برنامه ريزي هاي 
ساالنه طي چندين نوبت پذيراي اكيپ سيار سازمان انتقال خون 
خوزستان بوده و طبق اظهارات و گزارشات ارائه شده از سوي اين 
سازمان ، نيروگاه رامين از شركتهاي فعال در اين زمينه مي باشد .

 
اجراي طرح تعويض سيمكارت هاي

 همراه اول در نيروگاه رامين
شركت  اكيپ    : رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
تلفن همراه اول با حضور در نيروگاه رامين اقدام به اجراي طرح 
تعويض سيمكارت هاي قديمي با سيمكارت هاي نسل جديد (   
(  4G-USIM  نمود . در اين طرح بيش از 1500 سيمكارت 
اين  كاركنان  ميان  رايگان  سيمكارت  از 1000  بيش  تعويض و 

نيروگاه توزيع شد .
 

سردار صحراپور فرمانده بسيج صنعت برق
نقش بسيج در توسعه صنعت برق

 مهم و اساسي است

هاشم  سردار   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
صحراپور فرمانده بسيج صنعت برق كشور در بازديدى كه در پى 
وقوع گردوخاك هاى اخير خوزستان از نيروگاه رامين بعمل آوردند 
نقش محورى بسيج در توسعه صنعت برق را مهم و اساسى دانست 
 ، مقاومتى  اقتصاد  در  رامين  نيروگاه  مهم  اقدامات  به  و با اشاره 
تحقق خودكفايى ملى در اين صنعت را جلوه اى از تعهد و دانش 

بسيجيان عنوان نمود.
با  نيز  رامين  نيروگاه  مديرعامل  محمودى  داوود  مهندس 
اهميت  و  مقدس  دفاع  دوران  در  نيروگاه  اين  نقش  به  اشاره 
توليد پايدار انرژى برق مورد نياز مردم و صنايع گفت : صنعت 
برق كشور امروز با تكيه بر تفكر بسيجى و با وجود تحريمهاى 
كه  بردارد  گام  پيشرفت  و  توسعه  مسير  در  است  توانسته  متعدد 
بومى   ،  5 شماره  مگاواتى   315 واحد  اساسى  تعميرات  انجام 
انجام  و  بردارى  بهره   ، نيروگاهى  تجهيزات  و  قطعات  سازى 
نيروگاه  اين  كاركنان  توسط  مهندسى  و  فنى  پيچيده  فرايندهاى 
طى  است  بذكر  الزم    . است  رويكرد  اين  بارز  هاى  نمونه  از   ،
روزهاى گذشته و در پى وقوع گردوخاك شديد و رطوبت هوا ،  
كه  شد  مواجهه  جدى  مشكالت  با  خوزستان  استان  برق  شبكه 
تالش كاركنان صنعت برق و همت واالى آنان اين بحران با  با 

موفقيت پشت سر گذاشته شد.
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از  آمونياك  و  هيدرازين  تزريق  هاى  پمپ 
تجهيزات حساس موجود در سيكل آب تغذيه 
واحد ها مى باشند كه با تزريق مواد شيميائى 
باعث كاهش اكسيژن و تنظيم PH  آب به 
ميزان حدودا 9,10 خواهد شد و از اين طريق 
مانع از خوردگى زود هنگام تجهيزات (لوله هاى 

بويلر ,مبدل هاى حرارتى و ...)ميگردد.
پس از بررسى هاى بعمل آمده  به دليل عملكرد 
نامناسب گيربكس پمپ هاى تزريق هيدرازين 
و آمونياك در اثر فرسودگى و استهالك باال 
,تعميرات مكرر , طوالنى بودن زمان تعميرات, 
باال بودن هزينه هاى تامين و ساخت قطعات 
و عدم امكان ساخت اين قطعات در كارگاه 
نيروگاه اقدام به بهينه سازى گيربكس پمپ 

هاى مذكور شد .
  از معايب گيربكس هاى قديمى مى توان 

به موارد زير اشاره كرد:
1 – تعداد قطعات يدكى زياد (19 عدد بيرينگ 
,6 عدد چرخ دنده خارجى , 2 عدد چرخ دنده 

داخلى و ... ) در مقايسه با نمونه بهينه شده كه فقط از 4 عدد بيرينگ و 
1 ست چرخ و پيچ حلزون ساخته شده داراى استهالك بيشتر مى باشند

2 – اشكال در پيچ  تنظيم كورس پيستون 
كه باعث كاهش يا افزايش خود به خود دوز 
تزريق مواد شيميائى و نهايتا موجب آسيب 

ديدن تجهيزات خواهد شد
  از مزاياى گيربكس هاى بهينه سازى شده 

نسبت به گيربكس هاى قديمى 
1 – استهالك كمتر

2 – دقت باال و اطمينان در تنظيم كورس و 
ميزان تزريق مواد شيميائى

3 – امكان ساخت اكثر قطعات و متعلقات اين 
گيربكس ها در كارگاه نيروگاه

4 – كاهش زمان سرويس و تعمير اين پمپ ها
5 – امكان تغيير سيستم آببندى سيلندر و 

پيستون 
6 – راندمان باالتر

7 – طراحى ساده در نتيجه سهولت تعمير 
8 – كاهش هزينه هاى تعمير

الزم به ذكر است كه تعداد اين تجهيزات در 
در  و  دستگاه  واحد 8  هر  براى  اول  نيروگاه 
مجموع 32 دستگاه پمپ تزريق هيدرازين و آمونياك وجود دارد كه از اين 

تعداد تا كنون 8 دستگاه بهينه سازى شده است.

بهينه سازى گيربكس پمپ هاى  تزريق 
 مواد شيميائى نيروگاه اول

حسام سيفي مجد و يوسف كاهكش ( كارشناسان تعميرات پمپهاي نيروگاه رامين )

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين : 
حجت السالم حسيني منش رئيس شوراي 
قشر بسيج كارگري كشور با حضور در 
نيروگاه رامين اهواز از يادمان 6 شهيد اين 

نيروگاه پرده برداري كرد .
سرگرد  حضور  با  كه  مراسم  اين  در 
كارگري  بسيج  سازمان  مسئول  نادري 
دبيراجرايي  حسيني  آقايار  و  خوزستان 

خانه كارگراهواز برگزارشد ، حجت السالم حسيني منش  با اشاره 
به پيام امام خميني(ره) در خصوص زنده نگه داشتن ياد و خاطره 
شهدا اظهار داشت : استان خوزستان در ايام دفاع مقدس متحمل 

آسيبهاي جدي در حوزه هاي مختلف شد 
ولي با اهتمام و غيرت مردم و مسئوالن 
اين مرزوبوم شاهد عزت و سربلندي اين 
استان و ايران اسالمي هستيم . وي ضمن 
گراميداشت ياد و خاطر شهداي نيروگاه 
رامين نيز گفت : حضور كاركنان ايثارگر 
صنعت برق در خطوط مقدم ، تامين برق 
مورد نياز مردم و صنايع و پشتيباني از جبهه 
هاي نبرد جلوه اي ماندگار از نقش بي بديل و استراتژيك اين صنعت در 
دوران دفاع مقدس را رقم زد .  الزم بذكر است طي دوران دفاع مقدس 

6 نفر از كاركنان نيروگاه رامين به فيض بلند شهادت نائل شدند.

5و6  واحدهاي  تكميلي  اجزاء  از  كننده  كن  خنك  هاي  برج 
آب  كردن  خنك  جهت  و  باشند  مي   (CW)گردشي آب  سيستم 
خنك  برجهاي  ساختمان  اصلي  اجزاء  اند.  شده  طراحي  گردشي 
حوضچه  ساختمان،  بتني  هاي  پارتيشن  و  اسكلت   : شامل  كننده 
هاي ذخيره آب، صفحات موجدار، خطوط لوله تقسيم كننده آب 
گردشي به همراه افشانك ها، صفحات رطوبت گير، ديفيوزرهاي 

باشد.چهارچوب  مي  فن  و  بتني 
ستون  از  كننده  خنك  برجهاي 
و  عمودي  شده  مسلح  سيماني  هاي 
صفحات  باشد.  بتوني  هاي  پارتيشن 
افشانكها،  بهمراه  لوله  خطوط  موجدار، 
ديفيوزر  يك  و  گير  رطوبت  صفحات 
و  سيماني  ستونهاي  روي  بر  فن  و 
پارتيشن هاي بتني مسلح شده اطراف،  

قرارگرفته اند.
مشكالت :  باتوجه به تزريق اسيد 

به آب كولينگ تاور و بهره برداري مستمر برج هاي مذكور (بيش 
ايجاد  عميق  هاي  شكاف  و  ها  ترك  و  خوردگي  و  سال)   20 از 
شده در كليه ستون ها و آبچكان هاي سل هاي برج و همچنين 
در قسمت هاي ديفيوزرها و بدنه برج خنك كن ترك ها و تبله 
شدن بتن باعث آسيب جدي به سازه بتني و آرماتورها شده است. 
باتوجه به اهميت برج هاي خنك كن، جهت افزايش طول عمر 
بار  اولين  براي  فوق  هاي  سازه  از  مطمئن  برداري  بهره  و  سازه 

پس از احداث، تعميرات اساسي توسط كارشناسان فني نيروگاه با 
آنها  روي  بر  هامون  نيرو  سازه  مهندسين  گروه  شركت  همكاري 

انجام گرفت.
اقدامات اصالحي انجام گرفته در برج رديف يك :

1-  اليه برداري كليه سطوح بتني و تخريب نقاط تبله شده بتن 
(7400 مترمربع)

سطوح  شده  تبله  نقاط  ترميم    -2
بتني داخلي و خارجي بدنه و ديفيوزرها و 
آبچكان هاي 5 سل توسط بتونه اپوكسي 
بتن  ويژه  ترميمي  مالت  و  پرمقاومت 

(17400 كيلوگرم)
3-  اجراي كليه عمليات (تخريب، 
شستشو و زنگ زدايي آرماتورها، كاشت 
بندي  قالب  بندي،  مش  و  آرماتور 
 G2 فلزي،اجراي عمليات گروت پرمقاوم
با مقاومت 550 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع، 

كيورينگ گروت)كليه ستون هاي برج رديف يك (18250 كيلوگرم)
4-  اجراي پوشش آب بند ضد خوردگي كولتار اپوكسي سطوح داخلي 

ديفيوزرها (3200 كيلوگرم)
5-  اجراي پوشش نفوذگر پرايمر و بتونه اپوكسي جهت پوشاندن 

ترك هاي بدنه ها و ديفيوزرهاي سل ها (4050 كيلوگرم)
6-  اجراي پوشش مخصوص بتن ضد UV بر پايه پلي يورتان 

جهت سطوح خارجي سل هاي برج خنك كن (4800 كيلوگرم)

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين : 
تعميرات اساسي تجهيزات جانبي واحد 5 اين 
نيروگاه كه بالغ بر 50 دستگاه پمپ از انواع 
سانتريفيوژ ، پمپ هاي مخصوص شيمي،  
توربو فيد پمپ و نيز تمامي فن هاي بويلر 
بوده وارد مرحله نهايي خود شد .  مهندس 
علي اطهري مدير امور نگهداري و تعميرات 
توربين و سيستم هاي دوار اين نيروگاه ،  

پيشرفت 80 درصدي اين پروژه و  استفاده از دانش و تخصص پتانسيل 
هاي داخلي در بهبود فرآيند تعميراتي را گامي اساسي در راستاي خود كفايي 

و عملي نمودن اقتصاد مقاومتي عنوان نمود. 
مهندس محمد حسين اسماعيل زاده 
روز بهاني رييس اداره نگهداري و تعميرات 
پمپ هاي نيروگاه رامين نيز بهينه سازي 
پمپ هاي بلودان و ب ان ت و نيز پمپ 
آب خام و پمپ هاي تزريق هيدرازين –
آمونياك و نيز گردشي نمودن مسير هاي 
روغنكاري فن هاي بويلر را از اهداف مهم اين 
واحد در سال 95 بيان نمود كه با همت كارشناسان و تكنسين هاي مربوطه در 

طي تعميرات اساسي تحقق پذيرفته است .

با حضور حجت السالم حسيني منش  رئيس شوراي قشر بسيج كارگري كشور

از يادمان شهداي نيروگاه رامين رونمايي شد

تعميرات اساسي برجهاي خنك كن بتني فاز3 – رديف 1و3
مجتبي محمدي مقدم –  ناظر پروژه هاي ساختماني تعميرات اساسي واحد 5

اجراي فاز پاياني تعميرات اساسي  تجهيزات جانبي واحد5 نيروگاه رامين

مسابقه پيامكي

معرفى كتاب

موفقيت فرزندان همكار

تسليت

آب مقطر مورد نياز بويلرهاي نيروگاه رامين در 
كدام بخش توليد مي شود ؟

الف : برجهاي خنك كن      ب : شيمي
ج : استارت بويلر      د : كندانسور

لطفا جواب مسابقه را باذكر نام و نام خانوادگي و محل كار 
خود به شماره 30004563 پيامك نمائيد .
برنده گان مسابقه پيامكي شماره قبلي :

آقايان : فريدون نصيري و خزعل سالمي  
پاسخ مسابقه شماره پنجم : اولين شهيد نيروگاه 
رامين ، شهيد محمود همتي بوده كه در تاريخ 

1359/11/16 به فيض شهادت نائل شدند .

نام كتاب  : اندازه گيري 
شاخصهاي شيميايي آب و بخار 

در نيروگاههاي حرارتي
   مولف : مهندس رضا جديديان

 مدير امور مهندسى  بخار و شيمي نيروگاه رامين

سينا كاله كج فرزند همكار
 عباس كاله كج - مقام اول مسابقات 

تكواندو  غرب كشور،جام فجر

در سوگ دوست عزيز و همكار گرامي 
شادروان  " حسين ابوالحسن "

درگذشت همكار عزيزمان 
مرحوم مغفور شادروان " حسين 
واحد  كاركنان  از   " ابوالحسن 
مخابرات نيروگاه رامين دل ها 
را به درد آورد و همه دوستان 
و همكاران را به سوگ و ماتم 
نشاند. وقتي دست هاي پر مهري 

از زندگي كوتاه مي شود. وقتي كه صداي عشق در دستان 
سكوت خفه مي شود. وقتي كه بال هاي پرواز در قفس 
افسوس مي شكند  و ساقه ترد گل سرخ در هجوم خزان 
خميده مي شود. احساس مي گريد ، اشك مي ريزد....   ولي 
شعور...  بر اين زندگي ، بر اين سكوت ، بر اين افسوس ، بر 
اين خزان و بر اين گذر با عزت مي خندد... رفتنش ما را بسيار 
اندوهگين و دل اندوه كرد ، اگر چه سالها بود كه از بيماري رنج 
مي برد ولي هرگز از آن شكايتي نكرد . شادابي و شوخ طبعي، 
تالش و طراوت اخالق ،  رفتاري بود كه آن را هرگز از دست 
نداد و تا آخرين هفته هاي حيات از كار و فعاليت باز نماند. فقدان 
اين عزيز سفركرده بسي سخت و ناگوار است ، اين ضايعه ي 
تاسف باررا به خانواده داغدار ايشان و همكاران گرامي تسليت 

عرض مي نماييم روحش شاد و راهش پررهرو باد...

خانواه محترم ابوالحسن و   بركتين ،  
آقايان علي آئين پرست

ابراهيم بقال نژاد ،  اسداهللا و 
محمد اسدپور، عباس سركهكي

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.

گزارش فنى



صفحه3/سال اول/ اسفند ماه 1395/ شماره ششمنخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
 با قدسيان

در ايران، روز 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان 
"هفته منابع طبيعى" نامگذارى شده است 
كه نخستين روز اين هفته يعنى 15 اسفند 

"روز  درختكارى " است.
درختان همواره در زندگى بشر موثر بوده 
اند. قرن هاست كه آدمى در سايه شان از 
شدت گرما و تابش خورشيد در امان مانده 
و از ميوه هاى رنگارنگ و شيرين شان 
بهره مند گشته است. آواى پرندگان كه در 
البالى شاخسارشان مأوا گزيده اند، روح و 
جانش را صفا بخشيده و قلب وى را مملو 

از خوشى و شادابى نموده است. 
امروزه با صنعتى شدن جوامع بشرى درختان نقش 

مهم ترى در زندگى بشر ايفا مى كنند؛ 
* از سويى مقدمات پيشرفت بيشتر صنعت و 
فناورى را موجب مى شوند و منابع تامين كننده 
محصوالتى نظير وسايل چوبى، مبلمان، لوازم 
و  مختلف)  الوار  مدادهاى  انواع  التحرير(كاغذ، 

هزاران محصول ديگر محسوب مى شوند.
* و از سوى ديگر به منزله ريه هاى يك شهر 

تلقى شده و نقش مهمى را در تامين سالمت 
اعضاى جامعه ايفا مى كنند كه اين مورد اخير از 
موارد قبل مهم تر است؛ چرا كه به دليل فعاليت 
نقليه  وسايط  ازدياد  نيز  و  صنعتى  كارخانجات 
عمومى و فعاليت روزانه آن ها در سطح شهرها 
آالينده ها و گازهاى مهلك و خطرناكى نظير 
دى اكسيد كربن در هواى شهرها فزونى يافته 
و سالمت افراد را تهديد مى كند و افزايش هر 
چه بيشتر اين مواد آالينده كاهش ميزان اكسيژن 
در هوا را سبب مى شود و اين وضع نامساعد، 

گروه هاى آسيب پذير نظير بيماران ريوى 
و قلبى، سالخوردگان و كودكان را بيشتر 
تهديد مى كند. در چنين شرايطى مساله 
درخت و درختكارى راه حلى مناسب براى 
مبارزه با آلودگى هاى مذكور به شمار مى 

آيد. 
ايجاد جنگل هاى مصنوعى و فضاى سبز 
در اطراف شهرهاى بزرگ به تاسيس 
كارخانجات توليد اكسيژن مى ماند. در 
همين راستا در كشور عزيزمان ايران 15 
اسفند هر سال به درخت و درختكارى 
اختصاص يافته و آن را روز درختكارى نام نهاده 

اند. 
با كاشت درختان سازگار با وضعيت جوى ايران و 
با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايى خشك و كم 
باران اغلب مناطق كشور، مى توان محيط زيست 
را لطيف و با طراوت كرد. طبيعت و فضاى سبز 
وسيله اى براى بقاى بشرى و حفظ زيبايى شهر 
است و به عنوان ميراثى ارزشمند به همه انسان 

ها تعلق دارد.

كاشت بيش از 50 اصله
 درخت در نيروگاه سيكل

 تركيبي ماهشهر

تركيبي  سيكل  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
ماهشهر  :  بمناسبت گراميداشت هفته منابع طبيعي و 
روز درختكاري بيش از 50  اصله نهال بومي و ثمرده در 
اين نيروگاه كاشته شد . مهندس مصطفي ذبايح نجف 
آبادي مديربهره برداري اين نيروگاه در اين خصوص 
اظهار داشت :  توجه به مسائل زيست محيطي  از 
مهمترين رويكرد و اهداف اصلي اين نيروگاه در كنار 
توليد انرژي برق است   و براين اساس اقدام به  ايجاد 
زيرساختهاي مناسب جهت ايجاد و توسعه فضاي سبز 
مطلوب در اين نيروگاه  نموديم  و در اين هفته كه 
مقارن با هفته منابع طبيعي مي باشد با مشاركت 
كاركنان اين نيروگاه  بيش از 50  اصله نهال بومي به 

زمين و محيط پيرامون خود هديه نموديم .

نقش مهم درختان در زندگي ما
نوشين جاويد – مسئول فضاي سبز نيروگاه رامين

فرهنگ و ادب

 معرفي مقاله 
عنوان مقاله "    اثرات تششع و 

مگنتوهيدروديناميك بر جريان سون و انتقال 
حرارت نانوسيال بروي يك صفحه "

محقق : مهندس حمداهللا ممبيني – كارشناس بويلر نيروگاه رامين
و  تشعشع  اثرات  عددي  بررسي  مذكور  تحقيق  از  هدف  چكيده: 
مگنتوهيدروديناميك بر جريان سكون و انتقال حرارت نانوسيال بر روي 
يك صفحه در شرايط دماي ديواره ثابت مي باشد . معادالت مومنتوم و 
انرژي با استفاده از پارامترهاي تشابهي مناسب بي بعد شده اند . معادالت 
بدون بعد بدست آمده با استفاده از روش تفاضل محدود كرانك - 
نيكلسون حل شده اند . در اين تحقيق اثر پارامترهايي چون عدد پرانتل ، 
پارامتر تشعشع ، پارامتر مگنتوهيدروديناميك بر روي پروفيل هاي سرعت 

، دما ، عدد نوسلت و ضريب اصطكاك بررسي شده اند .

شهيد سياوش يارعلي فرزند گودرز  و برادر شهيد 
قاسم يارعلي  در دهم آبان 1337  در شهرستان 

اهواز  متولد شد .
و  مذهبي  اي  خانواده  در  بزرگوار  شهيد  اين 
انقالبي متولد شد و در دامان مادري مومن و 
با تقوي پرورش يافت . مادري كه همواره با 
ذكر ائمه معصومين و دعا ، عاقبت به خير و 
سعادت فرزندانش را از خداي متعال طلب مي 
نمود. مادري كه نمي دانست افتخار شهادت 
نصيب دو فرزند برومندش خواهد شد و مادري 
كه نميدانست از دامان او فرزندانش به معراج 
خواهند رفت. شهيد سياوش دوران كودكي و 
خفقان  كه  نمود  سپري  حالي  در  را  نوجواني 

و استبداد حكومت پهلوي مجال ابراز و بروز 
هاي  ديدگاه  بيان  و  مذهبي  و  ديني  عاليق 
آزادي خواهانه را از همگان گرفته بود . سياوش 
دوران دبيرستان را در رشته رياضي فيزيك و 
در دبيرستان دكتر فاطمي پشت سرگذاشت و 
در اين دوران مبارزات خود عليه رژيم پهلوي 
را با ديگر همرزمان و همسنگرانش در مساجد 

اهواز ادامه داد . 
پس از سپري نمودن دوران خدمت سربازي در 
ژاندارمري  و پيگيري اشتغال با توجه به رشته 
تحصيلي به استخدام نيروگاه رامين اهواز درامد 

و به عنوان تكنسين نيروگاه مشغول  گرديد .
 ديري نگذشت كه  جنگ ناخواسته اي توسط 
رژيم بعث به كشور عزيزمان تحميل مي شود 
و همان جوانان انقالبي با پوشيدن لباس رزم 

آرش  و  آهنگر  كاوه  و  دستان  رستم  همچون 
كمانگير به دفاع از اين مملكت و دستاوردهاي 

انقالب نوپا و تازه شكوفا شده مي روند.
در  خود  تخصص  به  توجه  با  يارعلي  شهيد 
بخش ساخت و تجهيز دكلهاي مخابراتي و بي 
سيم در جبهه جنوب حاضر مي شود و پس از 
حضور در چندين عمليات سرا نجام در تاريخ 
22 فروردين ماه 66 در منطقه عملياتي شلمچه  
كه به فرموده رهبر فرزانه انقالب حضرت آيت 
اله خامنه اي شلمچه قطعه اي از بهشت است 
و شلمچه  ايي كه كربالي ايران و قدمگاه امام 
رئوف ثامن الحجج امام رضا (ع) مي باشد به 

درجه رفيع شهادت نائل مي گردد.
از اين شهيد بزرگوار دو پسر و يك دختر به يادگار 

مانده است .

بهاريه 
سراينده : فرج اهللا مهمدموسايي- پيشكسوت نيروگاه رامين 

موسم گل مي رسد فصل بهاران شاد باش
طره ها افشان شود از شاخساران شادباش 

الله ها سر بركشند از خاك خونين بي شمار
رهروان حيران شوند از كامكاران شادباش 

دشت ها رنگين شود از سبزه زاران تا كران
باغ ها خرم شود در نو بهاران شادباش 

رودها جاري شود از پيچ و تاب صخره ها
آهوان از ره رسند از كوهساران شادباش 

بلبالن نغمه سرا در آرزوي وصل گل
مرغكان رقصند اندر گرد ياران شادباش 

مطربان با چنگ و دف آرند صاحب دل به ذوق
صوفيان در رقص هم با پرده داران شادباش 

گردش دوران شود همواره بر وفق مراد
سايه غم ُگم شود از اين دياران شاد باش 

غصه ي دنيا مخور موسي ، نويد روز وصل
نوبت وصلت رسد از روزگاران شاد باش 

اجراي طرح بيمه تكميلي درمان
در نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين :  565 نفر از كاركنان بخش 
پيمانكاري نيروگاه رامين تحت پوشش خدمات بيمه تكميلي درمان قرار 
گرفتند . مسعود چرم زاده مدير امور كاركنان و رفاه نيروگاه اظهار داشت : 
بهبود خدمات درماني و كاهش هزينه هاي آن يكي از مهمترين اهداف 
نيروگاه بمنظور رفع دغدغه كاركنان است و براين اساس پس از دستور 
مديرعامل نيروگاه مبني بر عملياتي شدن موضوع بيمه تكميلي پرسنل 
پيمانكار ، بررسي هاي كارشناسي و مذاكرات متعددي با شركتها بيمه گر 
صورت پذيرفت كه در نهايت با شركت بيمه رازي قرارداد مربوطه را منعقد 
نموديم  . وي گفت : در اين طرح 565 نفر از كاركنان و خانواده آنان با نرخ 
بيمه هر نفر 410000 ريال و مجموع تعهدات 20850000 ريال تحت 
پوشش خدمات تكميلي درمان شامل اعمال جراحي تخصصي ، اعمال 
جراحي عمومي ، پاراكلينيكي ، ويزيت و دارو ، دندانپزشكي و عينك قرار 
گرفتند.  الزم بذكر است  به منظور رفاه حال پرسنل ،  نمايندگي بيمه 
رازي در محل نيروگاه مستقر شده و كاركنان اين نيروگاه مي توانند با 

مراجعه به اين دفتر پيگير امورات خود در اين خصوص باشند .

 چنانچه در سفر از غذاى آماده كنسرو شده 
استفاده مى كنيد،  با جوشاندن كنسرو به مدت 
20 دقيقه مى توان از خطر مسموميت  كشنده 

بوتوليسم پيشگيرى نمود. 
 هرگز غذاهاي پخته شده را بيش از 2 ساعت 

(اگر هواي اتاق گرم 
مي باشد، بيش از يك ساعت) در دماي محيط 
نگهداري نكنيد. و همچنين غذاهايي كه بيش از 

3 روز باقيمانده اند را مصرف نكنيد.
  نكته طالئي پيشگيري از مسموميت غذايي: 

" پختن غذا و خوردن آن در همان روز " است.

 ضمن سفر از حمل گوشت خام و تخم مرغ 
كوتاه  ماندگاري  با  لبني  هاي  فرآورده  و  خام 

خودداري نماييد.
  از خريد قوطي هاي كنسرو داراي برآمدگي، 
فرورفتگي و يا نشتي خودداري كنيد و مطمئن 

شويد كه درپوش آن ها شكسته نشده باشد. 
  در طي سفر از حمل مواد غذايي فاسد شدني، 
مانند غذاهايى كه حاوى گوشت ،سس، تخم مرغ 

و خامه مي باشند پرهيز شود . 
  در سفر از مصرف گياهان و يا قارچ هايى 
كرده  اجتناب  دارند  وجود  طبيعت  در  كه 

انواع  از  سمي  قارچهاي  و  گياهان  تشخيص 
بي خطر بسيار مشكل است. 

 - در طول سفر به ميزان كافي آب مصرف نماييد . 
 - درطول سفر از آب هايي كه بهداشتي بنظر نمي 

رسند استفاده نشود . 
شيريني ها بعلت داشتن قند بسيار باال(قندغيرطبيعي) 
درصورت مصرف غير متعارف باعث افزايش قند 

خون و ريسك ابتال به ديابت را باال مي برد . 
 - آجيل ها با داشتن فيبر، كلسيم ،منيزيم، مس 
و منگنز وديگر ويتامين ها مصرف آنها مورد نياز 
است ولي بعلت دارا بودن چربي باال و شوري 

افزايش  باعث  متعادل  غير  مصرف  درصورت 
چربي خون و فشارخون مي شوند . 

هر يكصد گرم آجيل حاوى 600 كيلو كالرى 
؛اين  است  برنج  بشقاب  يك  معادل  كه  است 
ميزان كالرى در اين منبع غذايى، چاقى را به 

دنبال خواهد داشت.
 - درطول سفر از رستوران هايي كه بهداشتي 
هستند استفاده شود و از انواع ساالدها و سبزيجات 

و گوشت قرمز پرهيز گردد .
 - عالوه بر اين از مصرف موادغذايى، به ويژه 
نوشيدنى هاى دست فروشان در مسافرت بپرهيزيد.

زندگينامه شهيدسياوش يارعلي

پيشگيري از مسموميت هاي غذايي در ايام نوروز
محمد حميدي - مسئول بهداشت حرفه اي نيروگاه رامين 

جاذبه هاي فرهنگي - تفريحي شهرستان
سينما نفت -  مسجد رنگونى ها - موزه آبادان  - كليساى ارامنه 
-  قبرستان ارامنه -  انكس - پااليشگاه  - بافت تاريخى  بريم 
-  بافت تاريخى بوارده   يادمان شهداى اروند  -   اروندكنار  
-  رودخانه اروند-  رودخانه بهمنشير  -  نخلستان هاى آبادان 

-  بازار ته لنجى ها -  بازار مرزى

آبادان

قلعه مختار- مانگره، سدكرخه - پل زال -  قلعه لور - انديمشك
بلوط بلند -  زراس -  شيوند – ركعت -  دشت سوسن - درياچه سد 
كارون 3 –  كوه منگشت- دشت هاى دهدز- اشكفت سلمان- كول 
فرح- طاق طويله –امامزاده سلطان ابراهيم- تاالب ميانگران –دشت 
بزرگ – انشان – سرتنگ- امامزاده شه پير –روستاى حاجى كمال- 
شهسوار- خنگ اژدر- كوشك نورآباد- نقش برجسته هاى يارعلى وند

ايذه

معين التجار – دانشكده ادبيات – على بن  مهزيار – منازل بانك ملى 
– صابئين مندائى – پل سفيد – رودخانه كارون –پارك جنگلى 
گمبوعه- بازار كاوه – بازار سرپوشيده امام – خانه ماپار – هتل قو

اهواز

منطقه حفاظت شده شيرين بهار ( شيمبار ) –تاراز – شال – پل نگين 
– سوسن سرخاب - بابا زاهد – دژ اسدخان-
 درياچه سد شهيد عباسپور – سدگدارلندر

انديكا

امامزاده عبداله - مال آقا – شاليزارهاى ميداوود - رباط – قلعه تل 
– ابوالعباس –سراى ارغوانى – پل و محوطه منجنيق – قلعه سروستان 
-  زواب و ناياب - منگار- قلعه منگشت – روستاى تكيه – تنگ كرد

باغملك

ليست جاذبه هاى گردشگرى استان خوزستان
 به تفكيك هر شهرستان

جاذبه هاي فرهنگي - تفريحي شهرستان
تنگ تكاب- خائيز – امامزاده ابوذر – تنگ بن – بشير نذير – خارستان – مارون 
– ارجان – امامزاده ابوذر – قلعه مدرسه خيرآباد – چشمه آب معدنى گراب – 
عمارت بهادر ديوان – حمام بكان – نرگس زار – قلعه گالب - امامزاده حيدر

بهبهان

تشكوه- چشمه هاى قير- باغ امير سپهدار ( عمارت صميمى ) – 
امامزاده بى بى تاج – بيشه –قلعه داودختر – امامزاده سيد فرج
 ( كنارستان)- آبشار – بقعه علمدار- رودخانه عالء – امامزاده 

سيدحسين زاهدان – تل برمى – سورخانمى – سد باستانى جره – 
دشت الله – ماماتين – پير گوش درد-امامزاده هفت تن

رامهرمز

مسجدجامع- آسيابهاى باستانى سيكا ( سازه هاى آبى شوشتر )- پل 
بندشادروان – بند ميزان ياوالرين- برج كاله فرنگى- قلعه سالسل- 
امامزاده عبداله- منزل مستوفى –تنگ عقيلى- دره انارى- پل برزين

شوشتر و 
گتوند

چغازنبيل – هفت تپه – يادمان فتح المبين- منطقه حفاظت شده كرخه 
–  دانيال نبى – قلعه شوش –  كاخ شائور –  مجموعه شهرشاهى شوش

پامنار و پاقلعه – سردشت – درياچه سد دز – آبشار شوى – منطقه سالند 
–  ليوس – اسالم  آباد – يعقوب ليث - منطقه كول خرسان- منطقه 

دره توبيرون –  ماهوربرنجى – احمد فداله – كنارستان – شهيون 
–مسجدجامع – پل قديم – حمام كرناسيون –  محوطه جندى شاپور

دزفول

آبشارهاى آرپناه –  غارپبده –  بنه وار –  چم آب شور – تنگ حتى 
–  دره بركه –  شاهزاده ابوالقاسم – تراز اللى

جاذبه هاي فرهنگي - تفريحي شهرستان
سواحل خليج فارس –  بافت قديم هنديجان – امامزاده ميرنعمان – امامزاده 
شاه مشهد – امامزاده عبداله –  منطقه باستانى مهروبان- منطقه باستانى 

كدوك – منطقه باستانى بنى عاشور –  منطقه باستانى كالت- اسكله بحركان
هنديجان

شهداى شلمچه –  ساختمان هالل احمر –  بندرخرمشهر-شهداى شيميايى 
خرمشهر –  شهداى شرق كارون –  مسجدجامع –  كاخ فيليه- موزه شهر خرمشهر
بيمارستان صحرائى امام حسن –  ام الدبس –  يادمان دهالويه –  يادمان 

فكه – يادمان چزابه – پارك جنگلى جليزى
دشت 
آزادگان

تاالب شادگان- روستاى رگبه –  روستاى صراخيه –  دارخوين – نخلستان 
هاى شادگان شادگان

سواحل خليج فارس –  بندر ماهشهر –  مجتمع هاى صنعتى پتروشيمى 
–  درياچه نمك

بندرامام- 
ماهشهر

پارك جنگلي - ميانكوه -  قلعه جايزان اميديه
مدرسه رودكى- آبشار شورباريك هفتگل

تاالب هورالعظيم- يادمان شهداى هويزه – يادمان شهداى طالئيه هويزه
پل برزين –  جزيره –  دره انار –  كيارس گتوند

سد انحرافى رامشير رامشير
پاركهاي جنگلى -  امامزاده سيدحسن- نخلستانهاى شيبان –

باوى پارك ساحلي ويس – قدمگاه اويس قرني
كلگه زرين –محوطه سرمسجد –معبد بردنشانده –دشت گل –هفت 

شهيدون –آب درمانى گلگير –امامزاده بابااحمد –قلعه زراس- 
امامزاده قطب الدين

 مسجد 
سليمان



به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : در مراسم 
اختتاميه مسابقات فرهنگى- ورزشى گراميداشت دهه 
مبارك فجر كه با حضور پيشكسوتان ، مديران و كاركنان 
اين نيروگاه برگزار شد از برترين هاى اين رقابتها تجليل 
شد .  سيد على اصغر موسويان مسئول امور ورزش 
طبق  مسابقات  اين   : داشت  اظهار  رامين  نيروگاه 
برنامه ريزى هاى ساالنه با حضور 560 ورزشكار در 
11 رشته ورزشى و رده هاى مختلف سنى و در دو 
بخش آقايان و بانوان ويژه كاركنان و خانواده آنان 
برگزار گرديد كه در پايان و پس از انجام رقابتهاى 
فشرده ورزشى از تيمها و نفرات برتر با اهداء جوايزى 
تقدير و تجليل بعمل آمد .  وى همچنين افزود : اين 
نيروگاه توجه به سالمت جسمى و روحى كاركنان را از 

مهمترين اهداف و برنامه هاى اساسى خود دانسته و بر اين اساس 
با ايجاد زيرساختهاى ورزشى متناسب با نياز خود توانستيم ضمن 
ارتقاء سطح سالمت كاركنان در رقابتهاى درون سازمانى و برون 

سازمانى نيز به موفقيت هاى قابل توجهى دست يابيم . 
الزم بذكر است پيش از اين مراسم ، تيم مينى فوتبال معاونت امور 
مالى و پشتيبانى توانست با پيروزى بر تيم حراست و امور محرمانه 

به عنوان قهرمانى اين دوره از مسابقات دست يابد .
موسويان در ادامه با ارائه گزارش ذيل به تشريح مسابقات فرهنگى 

–ورزشى دهه مبارك فجر پرداخت . 
 1 ) مينى فوتبال : با حضور 8 تيم 14 نفره به تعداد 112 ورزشكار 
اسامى تيمهاى برتر به ترتيب مقام :1- معاونت مالى وامورپشتيبانى 

2- مديريت حراست 3- معاونت تعميرات 
 2 ) واليبال : با حضور 4 تيم 10 نفره به تعداد 40 ورزشكار 

اسامى تيمها به ترتيب مقام : 1- معاونت بهره بردارى(شيمى) 
HSE-2  (آتش نشانى الف) HSE -3 (آتش نشانى ب) 
 3) بسكتبال : با حضور 4 تيم 8 نفره به تعداد 32 ورزشكار 

اسامى تيمها ى برتر به ترتيب مقام : 1- تيم شهداى نيروگاه 
2- تيم فجر 3- تيم انقالب 

 4) طناب كشى : باحضور 5تيم 8 نفره به تعداد 40 ورزشكار 
شيمى 3-  تعميرات  جوشكارى 2-  كارگاه   -1 : آوران  مقام 

تعميرات بويلر و مبدلها 
 5) دوى امدادى(3نفره) : باحضور 6 تيم 3 نفره به تعداد 

18 ورزشكار 
مقام آوران : 1- تيم معاونت تعميرات 2- تيم معاونت مالى 

وامورپشتيبانى (الف) 3- تيم معاونت مالى وامورپشتيبانى (ب) 
 80 باحضور   : بادى  باتفنگ  تيراندازى   (6  

آقايان/بانوان  ورزشكاردردوبخش 
تعميرات)  (معاونت  محسنى  على   -1: آقايان  آوران  مقام 
(كارگاه  كشاورز  فرشيد  (تعميرات) 3-  صالحى  احمد   -2

تهويه) 
مقام آوران بانوان :1- خانم شانكيان (معاونت تعميرات) 2- خانم 
سلطانى (معاونت تعميرات) 3- خانم قربانى(معاونت مهندسى) 

  7 ) تير و كمان : باحضور 85 ورزشكار 
تعميرات)  (معاونت  حقيقى  حسين   -1: /آقايان  آوران  مقام 
2-سيدعلى موسويان(امور ورزش) 3- مهران جالليان (كارگاه 

جوشكارى) 
  8 ) تنيس روى ميز : با حضور 18 ورزشكار 

مقام آوران : 1- محمد رضا عروجن(معاونت تعميرات) 2- 
اداره   ) حميداوى  على   -3 تهويه)  جاللى(كارگاه  مصطفى 

خدمات) 
 9) شطرنج : مسابقات شطرنج با حضور 23 ورزشكار در 

بخش آقايان 
 -2 توليد)  (معاونت  داوودطهماسبى   -1  : آوران  مقام 
معاونت   ) باقرزاده  هرمز  توليد) 3-  (معاونت  محمدفرزادى 

توليد) 

  10) شنا : مسابقات شنا كاركنان با حضور25 نفردر 
دو رده سنى آقايان 

مقام آوران (زير40سال) : 1- هادى سالمات 2- امين 
آلكثير 3- رضا شهابى 

مقام آوران (باالى40سال) : 1- صالح غزى 2- فرشيد 
شايان 3- محمدعلى وزيريان 

مسابقات شنا ى فرزندان (آقايان) : با حضور20 نفردر 3 
رده سنى 

مقام آوران (زير11سال) : 1- عليرضا شايان 2- عليرضا 
وزيريان 3- هومان لركى 

مقام آوران (12تا15سال) : 1- محمد فرهاد زاده 2- 
سيدابوالفضل كاشانى 3- سبحان سالمى نيا 

مقام آوران (16تا20سال) : 1- محمد فرد 2- ابراهيم 
علوى نظر 3- مجيد حسين نيا

مسابقات شنا ى همسران و فرزندان (بانوان) : با حضور18 
نفردر 3 رده سنى 

 -2 دوم  سالمات  مريم   -1  : (11تا17سال)  آوران  مقام 
منصوره دورقى 3- فاطمه بيت سياح 

مقام آوران (زير35سال) : 1- خديجه عمارى 2- معصومه 
گطين زاده 3- زهره دورقى 

مقام آوران (باالى40سال) : 1- مهناز حيدرى 2- شهربانو 
غالمى 3- حميده درويشى 

 11 ) آمادگى جسمانى (بانوان) : با حضور 18 ورزشكار 
در بخش بانوان 

مقام آوران : گروه سنى (زير32 سال) 1- مينا حداديان (كتابخانه) 
2 - پريسا قصابيان (قراردادها) 3- مريم ولى (امور ادارى) 

گروه سنى (زير40سال ) 1- شيوا قربانى(گروه برنامه ريزى) 
2- ويدا صادقى (محيط زيست) 3- راضيه اسراريان (شيمى ) 
(بازرسى)  كمالى  نرگس   -  1 (باالى40سال)  سنى  گروه 
غالمى  شهرى   -3 ادارى)  حلوايى(امور  على  2-ماندانا 

(درمانگاه) 
  عوامل اجرايى مسابقات 30 نفر شامل : كميته هاى اجرايى و 

داوران و سرپرستان رشته هاى مختلف 
در مجموع اين مسابقات در 11 رشته ورزشى و به مدت 15 روز و 

با حضور571 نفر برگزار گرديد.

  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 : نوشين جاويد - 
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10  توصيه ورزشي درايام نوروز
كورش مكوندي - كارشناس تربيت بدني وعلوم ورزشي

كنيد  سعي  رويد  مي  ها   وتپه  ها  كوه  به  اگر  ايام  1.دراين 
ازكفشهاي اسفنجي جهت ورزش وپياده روي استفاده شود.

2.چون با اقوام وفاميل ودوستان قديمي به يادگذشته ها ورزش 
ميكنيدسعي كنيداز ورزشهاي سنگين پرهيزشود،چون ممكن است 

باعث گرفتگي عضالت شود(البته اگرتمرين مستمرنداريد)
3.درصورت شركت نمودن درمسابقات ايام نوروز كه معموال" 
درخيلي ازروستاها وشهرها بصورت مسابقات فاميلي يا روستايي 
انجام ميشودچون دوست داريدحركات دوران گذشته وجواني را 
تكرار كنيدحتما" قبل ازشروع مسابقه بدن خودرا خوب گرم كرده 
وحركات كششي مناسبي انجام دهيدتا باعث كشيدگي ودررفتگي 

عضالت ومفاصل نشود.
4.جهت تغذيه، روز بازي سعي شود صبحانه گياهي وپروتئيني 
مناسبي از مخلوط قارچ،هويج،گل كلم،فلفل دلمه اي ومقدارخيلي 

كمي پنيرپيتزا وتخم مرغ كه بخارپز شده باشداستفاده كنيد.
5.شنا درآبهاي روان وساحل با شنا دراستخربامحيط بسته تفاوت 
زيادي دارد،پس سعي شوددرآبهاي روان باسرعت زيادازشنا كردن 
بپرهيزيد چون هوا آزادمي باشد وممكن است باعث سرماخوردگي و 

خشك شدن عضالت شود.
هواي  كنيد(بدليل  استفاده  نخي  ورزشي  6.حتما"ازلباسهاي 

دوگانه گرم وسرد).
7.بعدازرفتن ميهماني وديدوبازديدها كه تنقالت زيادي ميل 

ميشودحتما"نيم ساعت پياده روي فراموش نشود.
8.حتما"قبل وبعدازبازي و ورزش ازمركبات استفاده شود.

سردميباشدازلباسهاي  وشبها  گرم  روزها  چون  ايام  9.دراين 
ورزشي نخي يا كتاني در روز وشبها ازگرمكن هاي ورزشي توصيه 

ميشود.
10.حتما" بعدازورزش يا بازي اول با آب گرم ودرآخربا آب ولرم 

وخنك حمام خودرا به پايان برسانيد.
ايامي توام با نشاط و سالمتي را برايتان آرزومنديم

جلسه هم انديشي هيئت مديره 
كانون بازنشستگان نيروگاه رامين

 با مديرعامل برگزار شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز :  در جلسه هم انديشي 
هئيت مديره كانون بازنشستگان اين نيروگاه  با مديرعامل ، راهكارهاي رفع 
مشكالت و بهبود سطح تعامالت در خصوص بازنشستگان مورد بررسي قرار 
گرفت . در ابتداي اين جلسه  محمدعلي پروه مديرعامل اين كانون ضمن 
ارائه گزارشي از اقدامات و برنامه هاي اين كانون ، به بيان مشكالت و دغدغه 
بازنشستگان نيروگاه رامين پرداخت و نسبت به مشاركت اعضاء اين كانون 
در برنامه هاي فرهنگي-اجتماعي  و پروژه هاي فني اعالم آمادگي نمود 
.مهندس محمودي مديرعامل نيروگاه رامين نيز با اشاره به تجربه گرانبهاي 
بازنشستگان   ،  تداوم توليد پايدار انرژي برق نزديك به 4 دهه اين نيروگاه 
را  ، حاصل تالش و تعهد اين عزيزان دانست و اظهار داشت : بازنشستگي 
فصل جديدي از روند زندگي اجتماعي و شغلي همه ماست  و بهره مندي از 
تجربيات و دانش آنان مي تواند بخش مهمي از مشكالت  اين نيروگاه در 
بخشهاي مختلف را هموار سازد .وي همچنين ضمن تقدير از پيگيري ها و 
اقدامات  هيئت مديره كانون ،  از گسترش تعامالت و ارتقاء سطح بهره مندي 

بازنشستگان از خدمات اجتماعي و رفاهي اين نيروگاه خبر داد .

آموزشي  كارگاه 
امنيت اطالعات برگزار شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز :  بمنظور آشنايي بيشتر و 
آگاهي از چالشهاي اطالعاتي در فضاي سايبري كارگاه يكروزه اي با حضور 
مهندس اشرف از كارشناسان  آي تي و امنيت اطالعات در نيروگاه رامين 
برگزار شد .در اين كارگاه كه با شركت كارشناسان اين نيروگاه برگزار شد 
حفاظت و ارتقاء امنيت سطح شبكه هاي فني و صنعتي ، آشنايي با آخرين 
تكنولوژي هاي حوزه امنيت اطالعات ، راهكارهاي مقابله با حمالت سايبري 

و بهبود سيستم هاي اطالعاتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

در مراسم اختتاميه مسابقات فرهنگى- ورزشى گراميداشت دهه مبارك فجر 

از تيم ها و  ورزشكاران برتر نيروگاه رامين تجليل شد

به روايت تصوير

/سال اول/ اسفند ماه 1395/ شماره ششم

با  اسكن اين باركد از 
طريق تلفن همراه خود

 PDF مي توانيد فايل 
اين شماره و آرشيو

 نشريه نخل و كارون را 
دانلود و مطالعه نمائيد .

شسستشوي مقره ها و تجهيزات پستهاي برق نيروگاه رامين پس از بحران شبكه برق
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