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سال اول/ آبان ماه 1395/ شماره دوم/ 4صفحه
سرمقاله

 مي نويسم رامين .....
و  سوزان  تابستان  حرارت  و  شرجي  بوي 
نفس گيرخوزستان با آمدن نسيم و خنكاي 
شود.  مي  دور  نظرمان  از  صباحي  چند  پاييز 
به قول مشايخي شاعر طنز پرداز [چه مهمان 
سمجي ]است اين شرجي و گرماي خوزستان . 
نام پاييز به ميان آمد ،اسمش كه به ذهن 
مترتب مي شود ، فصل استراحت وآرامش در 
وجودمان جلوه گري ميكند وعلي القاعده مي بايست آرام گرفت و تن آسايي 
نمود... ولي جايي را مي شناسم ، كه آرامش و آسايش شان تالش و تكاپوست 
براي آرامش و آسايش ديگران . اينجا نيروگاه رامين است ،قلب تپنده توسعه 
خوزستان ،جائيكه مردان و زنانش فصول و اصول فصلهايش را نمي شناسند 
.آسايش و آرامششان توليد رفاه است و روشنايي. كوشش هاي پياپي و موثر 
، شاه بيت غزلهايشان است . امروز كه براي تكميل گزارشي از فعاليتهاي 
تعميراتي به ويژه اقدامات شايسته وتحسين برانگيزي كه اخيراً بر روي واحد 
3 انجام گرفته از كريدور خوش منظر ساختمان اداري كه در طبقه چهارم 
قامت بسته بود پاي در توربين هال نيروگاه گذاشته ام صداي غرش توربين 
ها و ژنراتورها هلهله كنان به استقبالم آمدند ، حرارت و رطوبت حاكم در 
آنجا هنوز به تابستان وفاداربود وخبري ازلطافت وخنكاي پاييز نبود . چند 
نفري از همكاران توليد و تعميرات را مشغول بكار ديدم ، پر تالش و 
سرزنده ، مثل هميشه خونگرم ومتبسم پذيرايم بودند..خداقوتي گفتم ، 
از احوالشان ،كارشان و ثمره كارشان پرسيدم ، مهربانانه و مصمم جواب 
شنيدم . آنان نيز در اين گپ دوستانه از اميد ، آمال و از دغدغه هايشان 
گفتند . بر اساس رسالت ذاتي و شغلي سراپا گوش شدم واميدورانه پاسخ 
دادم ، در پايان ، سرفصل همه شنيده هايم عزم جزم شده اي بود ، براي 
آمادگي واحد توليدي بمنظور سپري كردن ايام پرمصرف تابستان پيش 
حديث  ناخودآگاه  ام  شده  جدا  آنان  از  وقتي  گزارش  اتمام  از  پس  رو... 
قدسي ( العباده عشره اجزاء ...... عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن تالش 
و كوشش براي كسب رزق حالل است ) در تمام وجودم تداعي شد و 
آن را باخود زمزمه كردم و چه ساده يافتم كه بحق اينان مصداق همين 
حديثند. زيرا كه كاروكوشش توام با گمنامي از ويژگيهاي اين جهادگران است. 
كاركناني كه درماههاي گرم وپر مصرف؛ براي تامين وپايداري اين انرژي 
حياتي با همت وپشتكار عرق جبين ريختند واينبار نيز در فصل آماده نمودن 
وكاشتن ، با كوششي دگر بار در تمامي حوزههاي توليد اعم از فني ، عملياتي 
وپشتيباني آهنِگ فصل مهيا نمودن سر بدهند.به يقين كه فصل كاشتن را به 
نيكي سپري مي كنند وحاصل ِكشته نيك تري به انتظارشان نشسته است...

مي نويسم رامين ، تو بخوان شور، تالش وجوشش
مدير مسئول

بزودي بدست توانمند متخصصان نيروگاه

تعميرات اساسي واحد 315 مگاواتي شماره 5 
نيروگاه رامين اهواز  كليد مي خورد

اقدامات دانش بنيان

 به روايت تصوير

كا ل قل ا گا

فرا رسيدن اربعين حسينى را به  شيعيان
اهل بيت عصمت و طهارت تسليت مى گوييم 

با گذر از پيك گرم تابستان ، واحد 315 مگاواتي اين نيروگاه طي روزهاي آتي بمنظور 
تعميرات اساسي و رفع محدوديتهاي توليدي از مدار سراسري خارج  مي شود .

مهندس داوود محمودي مديرعامل نيروگاه رامين اهواز با اشاره به تخصص و تجارب 
ارزشمند كاركنان اين نيروگاه در تعميرات اساسي واحدهاي توليدي كه ساخت كشور شوروي 
سابق و داراي سيستم پيچيده اي مي باشند اظهار داشت : ايام گرم سال بدليل مصرف 
باالي انرژي برق شرايط حساسي را براي نيروگاههاي كشور بخصوص نيروگاههاي حرارتي 
ايجاد مي كند و توليد اين انرژي جزء با مراقبتهاي اصولي ، بهره برداري صحيح و همت 
واالي كاركنان ميسر نمي شود . وي همچنين با اشاره به انجام اين پروژه تعميراتي توسط 

متخصصان نيروگاه افزود : واحد 315  مگاواتي شماره 5 اين نيروگاه  طي سالهاي اخير 
عملكرد مناسبي در بين واحدهاي نيروگاهي داشته است و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته و بمنظور تعميرات اساسي و رفع محدوديتهاي توليدي طي روزهاي آتي از مدار خارج  
مي شود تا پس از آماده سازي اين واحد ، با آمادگي كامل بتوانيم همچنان خدمت رسان مردم 

، بويژه در تابستان آتي باشيم. 
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدي و با مجموع 1850 مگاوات ساعت 
بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است و نقش مهمي در پايداري و تثبيت شبكه سراسري 

كشور ايفاء مي كند .

 شهادت همكاران شريف صنعت برق در حمله تروريستي نيروگاه دبيس كركوك عراق را به جامعه بزرگ صنعت برق تسليت عرض مي نمائيم

 ايستگاه صلواتي
 نيروگاه رامين
در عاشوراي حسينى

 مشاركت نيروگاه در
 برپايي  موكب هاي
شهرستان باوي - چزابه

 كاروان اربعين حسيني
 نيروگاه رامين اهواز-

كربال

مشاركت نيروگاه
 در برپايي موكب هاي 
شهرستان باوي - چزابه



طراحى و ساخت سطح سنج خازنى
 در نيروگاه رامين اهواز

كارشناسان اين نيروگاه با تكيه بر دانش و تجربه 
فنى و تخصصى خود ، موفق به طراحى و ساخت 
يكى از تجهيزات حساس ابزاردقيق تحت عنوان 
سطح سنج خازنى شدند .  مهندس داوودمحمودى 
مديرعامل  نيروگاه رامين با اشاره به دانش مهندسى 
و خالقيت كاركنان اين نيروگاه در جهت رفع نيازها و 
ارتقاء عملكرد تجهيزات نيروگاهى ، طراحى و ساخت 
تجهيزات حساس ابزار دقيق كه كارايى و حساسيت 

باالترى نسبت به نمونه خارجى آن دارند را نمونه بارزى از اقدامات دانش بنيان و تخصصى 
اين نيروگاه در صنعت نيروگاهى دانست و از برنامه ريزى ، حمايت و تداوم اين رويكرد علمى 
و تخصصى خبر داد .  مهندس اميد شيرانى لپرى رئيس اداره آزمايشگاه الكترونيك ابزاردقيق 
نيروگاه رامين و طراح اين تجهيز اظهار داشت : سطح سنج خازنى يكى از تجهيزات اندازه 
گيرى سطح چاهكهاى آب و فاضالب است كه در اين نيروگاه بمنظور اندازه گيرى پيوسته 
سطح مايعات از قبيل مواد شيميايى مانند اسيد ،آمونياك، سود ، هيدرازين و محلول آب 
نمك غليظ استفاده مى شود و با توجه به استهالك زياد ، فرسوده بودن سنسورهاي قديمى 
، كمبود قطعات روسى جهت تعمير و همچنين قيمت باالى سنسورهاى خارجى ، اقدام 

به طراحى و ساخت نمونه ارزان قيمت ، با دوام و با كيفيت اين نوع سطح سنج نموديم . 
وى همچنين گفت: اين سطح سنج خازنى كه تغذيه آن 24Vdc و خروجى جريان 
ايزوله آن 4 تا 20 ميلى آمپر ميباشد پس انجام آزمايشات اوليه، از 3 ماه پيش بروى سيسترن 
سود (YB12) واحد 5و6 نيروگاه رامين نصب گرديد و هم اكنون با كارايى و دقت باال در 
حال استفاده مى باشد .  الزم بذكر است هزينه نمونه خارجى اين سطح سنج خازنى بيش از 
180/000/000 (هجده ميليون تومان ) بوده كه در اين نيروگاه با هزينه اى حدود 5 ميليون 

ريال ( پانصدهزار تومان ) ساخته شده است .
تكريم همكاران كم بيناى نيروگاه رامين  در روز عصاي سفيد 

روز جهاني عصاي سفيد روز تكريم نابينايان 
و كم بينايان است. حبيب اهللا اسماعيلي پناهي 
و حسين ابوالحسني دو تن از همكاران كم 
بينا اين نيروگاه سالهاست كه دوشادوش ساير 
اطالعات  بخش  در  رامين  نيروگاه  كاركنان 
واحد مخابرات مشغول فعاليت هستند و اين 
مناسبت بهانه اي شد تا از خدمات و تالشهاي 

اين عزيزان تقدير و تجليل نمائيم .

تالشگران نمونه  ( شهريورماه)
 كارشناسان نمونه

-حسن كبيري ( نيروگاه اول )
-محمود شهميروند( نيروگاه دوم )

-موسي عسكري ( امور كاركنان و رفاه )
تالشگران نمونه  ( مهرماه)

 كارشناسان نمونه
-محسن حسن زاده ( تعميرات )

-محمود سلطاني( تعميرات )
-عبدالحميد عطار زاده( امور كاركنان و رفاه )

مراحل و نشانه هاي گاز گرفتگي
 (مرگ خاموش )

فريد نصيريان – كارشناس ايمني نيروگاه رامين
- سردرد همراه با احساس خستگى 

- خواب آلودگى
- سرگيجه و سوزش چشم 

-تهوع و استفراغ 
- استشمام بوى گاز

-درد شكمى شبيه به دلپيچه 
- بيهوشي

تمام آن چند هزار نفرى كه در 10 سال گذشته قربانى قاتل نامرئى شده اند نيز 
همين حاالت را پشت سر گذاشته اند و حاال در آستانه فصل سرد بار ديگر 
قاتل نامرئى به انتظار كسانى است كه توجه چندانى به اصول ايمنى نصب 

سيستم هاى گرمايشى ندارند.
  چكار بايد كرد تا حوادث گاز گرفتگي رخ ندهد؟

در استانداردها براى پيشگيرى ازحوادث گاز گرفتگى 4 فاكتور اساسى مطرح است:
1-بكارگيرى وسايل گرمايشى استاندارد 

 CO 2-ايجاد تهويه مناسب هوا درفضاى خانه و ساختمان جهت خروج گاز
CO2 و يا

3-نصب سيستم دودكش بدون نقص (تجربه نشان داده است كه تقريبا عامل 
80 درصد گاز گرفتگى ها، خود دودكش ها هستند. بنابراين دقت در نصب 
دودكش ها و بازديد هاى دوره اى مى تواند از بسيارى از اين نوع حوادث 

جلوگيرى كند)
4- نصب دستگاه هشدار دهنده منواكسيد كربن در داخل خانه و ساختمان

اين دستگاه باعث مي شود تا در هنگامى كه درخواب بسر مى بريم با به صدا 
در آمدن آژير بالفاصله ازخطر گاز گرفتگى مطلع شده و محل را ترك كنيم. 
بر اساس مراجع و منابع استاندارد تحقيق اگر ما اين فاكتور ها را رعايت كنيم 

به احتمال بيش از 99 درصد دچار خطر گاز گرفتگى نخواهيم شد.
  اولين اقدامات براى نجات فرد آسيب ديده

1-تماس با اورژانس
2-انتقال فرد به فضاي آزاد

3-  كمك به تنفس آزاد  و  جدا كردن مصدوم از لباسهاي تنگ
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 دفتر اسناد فني اين نيروگاه به منظور سهولت استفاده 
از دستورالعمل ها و گزارش گيري جامع و دقيق از  
اقدامات صورت گرفته در واحدهاي نيروگاهي اقدام 

به باز طراحي دياگرامهاي فني نمود .
مهندس فرهاد اسكندري سرپرست معاونت نظارت 
و مهندسي فني نيروگاه اظهار  داشت : اين دياگرامها 
نشان دهنده شماتيك تمامى فرآيندهاى نيروگاه ، شامل 
اطالعات فنى بهره بردارى و آدرس تمامى تجهيزات 
موجود در واحدها هستند و با توجه به درخواستهاى 
مكرر واحد هاي نيروگاه در خصوص چاپ و ارائه 
محل  يك  وجود  عدم   ، بردارى  بهره  دياگرامهاى 
مشخص براى نگهدارى آنها در اتاق فرمان و همچنين 
عدم مراقبت درست و مناسب ، اقدام به طراحي و 

تر  منظم  و  بهتر  كارآيي  با  جديد  دياگرامهاي  چاپ 
نموديم .

دياگرامهاي  از  استفاده  مزاياي  همچنين  وي 
كاهش  همچنين  و  استفاده  سهولت  را  جديد 
 ، فوق  مدارك  متوالى  تكثير  هزينه  چشمگير 
بردارى  بهره  قسمتهاى  دياگرامهاي  تجميع 
اين  كيفيت  ارتقاء  و  دوام  و  فرمان  اتاقهاى  در 

عنوان نمود. دياگرامها 
اسناد  دفتر  توسط  دياگرامها  اين  است  بذكر  الزم 
فني و كتابخانه نيروگاه بصورت آلبومهاي تخصصي و  
لمينت طراحي و چاپ شده و تاكنون در تخصصهاى 
جانبى)،  تجهيزات  بويلر،  (توربين،  ترموديناميك 
الكتريك، ابزاردقيق و شيمى مورد استفاده قرار گرفتند.

در اختتاميه جشنواره فرهنگى –ورزشى هفته دفاع مقدس كه با برگزارى مسابقه 
فينال تيمهاى فوتبال معاونت امور مالى و پشتيبانى و معاونت توليد همراه بود از برترين 

هاى اين جشنواره  در 9 رشته ورزشى با اهداء هدايايى تقدير بعمل آمد . 
سيدعلى اصغر موسويان مسئول امور ورزش نيروگاه رامين ضمن ارائه گزارشى از 
روند برگزارى اين جشنواره اظهارداشت : اين جشنواره هرساله بمنظور پاسداشت رشادت 
ها و دالورمردى هاى ايثارگران دفاع مقدس و همچنين ارتقاء سطح سالمت و آمادگى 
جسمانى كاركنان برگزار مى شود. وى همچنين گفت : حضور468 نفر در قالب 9 رشته 
ورزشى نشان از استقبال مطلوب كاركنان از اين مسابقات بوده و اظهار اميدوارى نمود 

تا در آينده شاهد ارتقاء سطح اين جشنواره با حضور خانواده نيروگاه بزرگ رامين باشيم. 
برترين هاى اين دوره : فوتبال ( معاونت امور مالى و پشتيبانى )- طناب كشى 
(معاونت تعميرات) - تيراندازى باتفنگ بادى (حسام صيفى مجد و خانم نوشين جاويـد)- 
تير و كمـان (مصطفى جليلى ) –پينگ پنگ ( محمد رضا عروجن) - آمادگى جسمانى 
( مينا حداديان " نگارحسينى زاده " ماندانا على حلوايى) - شطرنج (بيژن عبدالهى) – دو 
استقامت ( گروه سنى زير35سال " منصورفديعمى " گروه سنى باالى35سال " على 
طهماسبى ) - دوچرخه سوارى ( گروه سنى زير35سال "منصورفديعمى" گروه سنى 

باالى35سال " عبدالرضاكعب "

اختتاميه جشنواره فرهنگى – ورزشى گراميداشت هفته دفاع مقدس  در نيروگاه رامين اهواز برگزار شد  

باز طراحي دياگرام هاي بهره برداري 
توربين هاي نيروگاه رامين اهواز

تسليت

مسابقه پيامكي

برگزاري سمينار روانشناسي تحصيلي ويژه 
خانواده نيروگاه رامين اهواز

سمينار روانشناسي با موضوع " نقش والدين در بهبود وضعيت تحصيلي فرزندان " با سخنراني 
دكتر خديجه شيرالي نيا عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز و با حضور خانواده هاي 

اين نيروگاه در سالن امام خامنه اي مجتمع فجر اهواز برگزار شد.
مهندس مريم شيشه بر مشاور مديرعامل در امور بانوان و خانواده نيروگاه رامين اظهار داشت : 
در اين سمينار چالشهاي مقاطع مختلف تحصيلي ، رفتار متقابل والدين و دانش آموزان و همچنين 
نحوه تعامل با معلمان و مسئوالن مدرسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي همچنين از 
گسترش تعامالت با اساتيد و مشاوران برجسته استان خوزستان و انجام مشاوره هاي خصوصي 

روانشناسي و تحصيلي ويژه خانواده هاي نيروگاه رامين خبر داد .

نمايش آخرين دستاوردهاي نيروگاه رامين
 در نمايشگاه بين المللي صنعت برق

محل  در  آبان   18 الي   15 از  كه  برق  صنعت  المللي   بين  نمايشگاه  شانزدهمين  در 
نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد آخرين اقدامات و دستاوردهاي نيروگاه رامين اهواز 
در عرصه توليد برق، ساخت قطعات و تجهيزات صنعتي و دانش فني ـ مهندسي در غرفه 
در  كشور  حرارتي  برق  مادرتخصصي  شركت  اختصاصي 

معرض ديد مسئوالن و مردم قرار گرفت .
از نكات بارز اين نمايشگاه استقبال شركتهاي توانمند 
ايراني و خارجي  از اقدامات و پتانسيل نيروگاه رامين بويژه 
 ، 315مگاواتي  توربين  كنترل  سيستم  ساخت  و  طراحي 
همچنين  و  توربين  روانكاري  و  هيدروليك  روغن  توليد 
خواستار  و  بوده  نيروگاهي  تجهيزات  و  قطعات  ساخت 
تبادل دانش و تجربه در عرصه هاي دانش بنيان بوده اند.  
الزم بذكر است غرفه اختصاصي شركت مادرتخصصي 
توليد برق حرارتي كشور از سوي مسئوالن برگزار كننده، 
بعنوان كارفرماي برتر در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي 

صنعت برق معرفي شد.

تالشگران نمونه

نكات ايمنى

همكاران عزيز، آقايان،
نصرت اهللا صالحي، بهرام خواجه علي، 

كورش مكوندي ،كاظم سالمات،يوسف كاهكش،
ابراهيم ايران دوست،سيدمحمود موسوى

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.

نيروگاه رامين در طي هشت سال دفاع مقدس 
چند مرتبه مورد بمباران و تهاجم هوايي قرار گرفت؟
  الف ) 10 مرتبه   ب)   9 مرتبه       ج) 8 مرتبه

لطفاً عدد صحيح را تا تاريخ 95/9/15 به شماره   30004563  ارسال 
نمائيد. به دو نفر از همكاران به قيد قرعه هدايايي اهداء مي شود .

اطالعيه – معرفي فرزندان  موفق
به اطالع كليه همكاران محترم نيروگاه كه فرزندان آنان در رقابت هاي ورزشي ، فرهنگي و علمي ( بجز مقاطع تحصيلي و دانشگاهي ) طي سال 1395 موفق به كسب رتبه يا مقام 

شده اند مي رساند جهت درج عنوان و عكس فرزندان موفق خود در نشريه داخلي نيروگاه " نخل و كارون" مدارك ذيل را به دفتر روابط عمومي ارسال نمايند .
1-  اصل و كپي مدرك

كسب اطالعات بيشتر :  24563-  يك قطعه عكس ( ترجيعاً فايل عكس از طريق لوح فشرده يا سيستم پيام ارسال شود )

 تكنسين هاي نمونه
-ميالد بافكار( تعميرات )

-سعيد سواري( نيروگاه اول )

 تكنسين هاي نمونه

-مجتبي فرهمند( تعميرات )
-سينا تعب زاده( نيروگاه دوم )

برندگان مسابقه روز ملي آمار و برنامه ريزي
1- مصطفى ذبايح نجف آبادى 2- محمد چهارلنگ

 3- حسن ويسى پور 4- فريد نصيريان  5- شريف مراقى



صفحه3 /سال اول/ آبان ماه 1395/ شماره دوم/ 4صفحه/نخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
 با قدسيان

هر وقت عمر جهان پايان يابد و قيامت برسد و در دست 
يكى از شما نهالى باشد چنان كه به قدر كاشتن آن فرصت 

باشد، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بكارد.
رسول اكرم (ص) 
   از قرن نوزدهم به اين سو همه فضاهاى شهرى رنگ 
تيره صنعت به خود گرفت و به تدريج از ميزان فضاهاى سبز 
شهرى كاسته شد در نتيجه گرفتاريها و بيماريهاى جسمى و 
روانى فراوانى گسترش يافت، در اين زمان بود كه متخصصان 
پى به ناكارآمدى تناسب ايجاد شده بين شهر وصنعت بردند و 
دريافتند كه مشكل از كمبود فضاهاى سبز و ناديده گرفتن جلوه 
هاى طبيعى و انسانى در شهرها ناشى مى شود. به همين منظور 
اهميت دادن به نقش فضاى سبز در زندگى انسانها در وجود 

هركس امرى بسيار مهم است. 
  اهميت و جايگاه فضاي سبز در جامعه : طبيعت و محيط 
زيست، موهبتى خداوندى است كه از مجموعه موجودات، منابع 
و عوامل و شرايط هماهنگى در اطراف هر موجود زنده وجود 

دارد و ادامه حيات به آن وابسته است .
  اثرات رواني فضاي سبز  : ارتباط با طبيعت و لذت بردن 
از مناظر زيباي آن راهي ساده، اما مهم جهت كسب آرامش و 
تلطيف روح و روان آدمي است كه در اين بين كاشتن گل و 
گياه و يا دريافت هدايايي مانند گل مي تواند بيش از هر چيز 

شادي و طراوت را به انسان هديه دهد.
پژوهش ها نشان مي دهد خريدن گل، كاشتن گل و گياه و 
به طور كلي نگاه كردن به گل باعث برانگيخته شدن احساس 

شادي، آرامش و طراوت، مثبت انديشي و دوري از غم و اندوه 
مي شود.

  فضاي سبز مكانهاي صنعتي و كارخانجات : محوطه 
كارخانجات و مكانهاى صنعتى ازجمله فضاهايى هستند كه 
بدليل شرايط نامساعد محيطى از قبيل خاك و آب نامطلوب 
كه گاها آلوده نيز ميباشد امكان ايجاد و گسترش فضاى سبز 
در آنها با مشكالتى مواجه مى شود. در اين مكانها اغلب نمي 
توان گونه هاي گياهي را بكار برد كه به راحتي در فضاي سبز 

شهري مورد استفاده قرار مي گيرند.
  توسعه پايدار داراى مفهوم جامعى است و از نظر زيست 

محيطى غيرمخرب از نظر فنى متناسب از نظر اقتصادى پويا 
و از نشر اجتماعى قابل پذيرش ميباشد. اهداف كاركردى آن 
متنوع بوده و به ابعاداجتماعى، فرهنگى، مكانى، بوم شناختى و 

اقتصادى تقسيم بندى مى گردد. 
  مطابق با بند 19 از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي 
هوا: قطبها و شهركها و مجتمع هاي صنعتي و نيروگاهها و 
واحدهاي توليدي مكلفند حداقل 10 درصد از فضاي شهركها و 
يا مجموعه فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي 
توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت 

درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
  تاريخچه فضاي سبز در نيروگاه : در گذشته به دليل 
عدم وجود يك برنامه بلند مدت طراحى شده توسط كارشناسان 
و مشاورين خبره؛  فضاى سبز پايدار و منظمى وجود نداشت 
و برنامه هاى كارى هم به صورت سليقه اي و دستخوش 
تغييرات بود.كاشت و كليه مراحل رشد و نگهداري گياهان به 
روش سنتي انجام مي شد كه نه تنها نظم خاصي را دنبال نمي 

كرد بلكه در بسياري موارد باعث هدر روي منابع ميشد.
  به صالحديد مسئولين يك برنامه 5 ساله توسعه و تحول 
و پس از آن برنامه هاي حفظ و نگهداري و بهبود كيفيت 
فضاي سبز ، تدوين شد كه به همت كارگران و پشتوانه مديران 
در حال اجراست كه به موجب آن فضاي سبز نيروگاه از 6 
درصد در سال 1386 به 25 درصد در سال 91 رسيد و پس از 
آن فعاليتهاي مربوط به بهبود كيفيت در حال انجام است   ؛ كه 

در آينده به تشريح آنها مي پردازيم .

فضاي سبز، فقط متعلق به يك نسل و زمان خاص نيست،
 بلكه يك سرمايه ملى و جهانى است

نوشين جاويد : كارشناس ناظر فضاي سبز نيروگاه رامين

شعر : كار و تالش كارگر 
سراينده :    فرج اله مهمد موسايي - پيشكسوت نيروگاه رامين 

اي ز جهاد تو جهان جان گرفت 
چرخش دوران ز تو سامان گرفت 

از نفس پاك مسيحاي تو    
خاك وطن بوي گلستان گرفت 

مس ز تالش تو بشد كيميا 
همت تو ُملك سليمان گرفت 

پير و جوان زنده به سعي تواند         
سختي دنيا ز تو ، آسان گرفت 
اي ز تالش تو جهان سرفراز   
سرعت كار، از تو شتابان گرفت 

از عرق پاك جبين تو بود    
سفره بي نان، پر از نان گرفت 

از يد و بازوي تواناي تو      
رونق بازار دو چندان گرفت 

رنج تو شد راحت آسايشم     
چشمه رحمت ز تو جوشان گرفت 

عٌزت دولت ز تو افزون شده     
دشمن از اين كار تو عصيان گرفت 

تابش چشمان غزال تو بود  
كلبه ما شادي مستان گرفت 

بوسه به دست تو هزاران كم است   
از نم چشمان تو باران گرفت 
زحمت بسيار و تالش تو بود 
شام سيه طلعت و تابان گرفت

فرهنگ و ادب

معرفى كتاب

 معرفي مقاله 
عنوان :حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت مقاوم 

در برابر جريان هجومى بر پايه دو شاخص اختالف 
زاويه فاز و هارمونيك دوم به روش منطق فازى

محقق : مهندس سعيد حسابى- 
كارشناس تعميرات الكتريك نيروگاه رامين اهواز

اين تحقيق در پى آن است كه راهكارهاى جديدى براى كاهش عملكرد 
اشتباه رله ديفرانسيل ترانسفورماتور در برابر جريان هجومى مغناطيس كننده را 
ارائه  دهد. به گونه اى كه روش هاى مبتنى بر مؤلفه هارمونيك دوم كه اساس 

كار رله ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت مى باشد را تكميل نمايد.
الزم به ذكر است الگوريتم استفاده شده در اين روش را مى توان بر روى 
تمامى رله هاى ديفرانسيل پياده سازى نمودو لذا طرح پيشنهادى ظرفيت الزم 
جهت عملياتى شدن و استفاده از آن جهت حفاظت كامل رله ديفرانسيل 

ترانسفورماتور قدرت در صنعت برق را داراست.

چكيده

شهيدهمكار محمود  همتي
شهيد محمود همتي متولد سال 1330 شهرستان سمنان و داراي 
مدرك مهندسي شيمي در سال 1355 به جهت فعاليت در نيروگاه اتمي 
بوشهر در آزمون استخدامي وزارت نيرو شركت نمود و جهت طي نمودن 
دوره هاي تخصصي به آلمان اعزام شد اما پس ازپيروزي انقالب با توجه به 
عدم راه اندازي نيروگاه بوشهر به نيروگاه رامين منتقل و در قسمت شيمي 
مشغول به كار گرديد . در سال 1359 با آغاز جنگ تحميلي و بمباران 
مناطق مختلف اهواز  شهيد همتي مورد اصابت تركش قرارگرفته و از ناحيه 
سر مجروح شدند و در تاريخ 59/11/16  در يكي از بيمارستانهاي تهران به 

درجه رفيع شهادت نائل شدند.
خاطره برادر شهيد از اين ماجرا:

پس از اطالع خانواده ازمجروحيت محمود به اهواز آمدم و با هر زحمتي 

خود را به بيمارستان رساندم  محمود از ناحيه سر زخمي شده بود و در يك 
بيمارستان صحرايي (يك مدرسه) بصورت اورژانسي تركش از سر ايشان 
خارج شده بود ولي حال ايشان اصال خوب نبود دستور اعزام به تهران صادر 
شد ولي هيچ هواپيمايي امكان فرود در فرودگاه اهواز را نداشت باالخره بعد 
از چند بار رفت و برگشت به فرودگاه يك هليكوپتر موفق به انتقال محمود 
به تهران شد پس از آن دكتر سميعي(فوق تخصص مغزو اعصاب  و استاد 
دانشگاه هاي آلمان)  به مداواي ايشان مشغول شدند ولي تالش ايشان به 
علت آسيب جدي مغز شهيد در حين عمل جراحي در اهواز نتيجه نداد و 
محمود بعد از 4 ماه مراقبت در مورخه 59/11/16 در يكي از بيمارستانهاي 

تهران به شهادت رسيد .
فرهنگي  شوراي  اعضاي  تاريخ 95/08/01   در  است  ذكر  به  الزم 

نيروگاه رامين با والدين اين شهيد بزرگوار درشهر سمنان ديدار كردند . 
 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد .

" رشد ترك و شكست پره توربين بخار "
مولف :  مهندس غالمرضا محمودى زودجانى 

مدير راه اندازى توربين انبساطى نيروگاه رامين اهواز

ديدار با خانواده شهيد همتي

تعمير و بازسازي تجهيزات و سازه هاي  تاسيسات ساحلي نيروگاه رامين اهواز
سرپرست  ماپار  محمد  مهندس 
تعميرات تاسيسات ساحلي كارون اظهار 
داشت : تاسيسات ساحلي كارون نيروگاه 
خوراكي  و  صنعتي  آب  توليد  با  رامين 
از  برساعت  مترمكعب  مقدار 5000  به 
زيرساختهاي اساسي اين نيروگاه ، بمنظور 
توليد پايدار انرژي برق است كه با توجه به 
كاهش دبي و كيفيت آب رودخانه كارون 
رسوبات  افزايش  و  اخير  سالهاي  طي 

و فرسودگي تجهيزات  ، طرح بازسازي و تعمير اين تاسيات 
در دستور كار قرار گرفت و هم اكنون بخش عمده اي از اين 

تاسيسات در حال تعمير و بازسازي است. 
وي  تعمير و بازسازي 4 دستگاه اسكرايپر حوضچه هاي 
ته نشيني ، بازسازي كامل تجهيزات و راه اندازي سكوي 

تغيير  با   5 شماره  شناور 
محل استقرار سكو ، افزايش 
به  ارسالي  آب  دبي  ميزان 
شناور  سكوهاي  از  نيروگاه 
مكعب  متر   700 ميزان  به 
كاليبراسيون  و  ساعت  در 
گيري  اندازه  تجهيزات  تمام 
جهت كاهش مصرف پك و 
در  كارون  رودخانه  اليروبي 
را  اول  مرحله  پمپهاي  ايستگاه  هاي  دريچه  ورودي  محل 

از مهمترين بخشهاي اين پروژه عنوان نمود.

در راستاي تعهد نيروگاه رامين در صيانت از محيط 
زيست و كاهش و كنترل انتشار آالينده ها بخصوص 
گازهاي حاصل از احتراق مازوت و تاثيرات منفي آن  
، استفاده از سوخت گاز طبيعي به عنوان ركن اصلي 
توليد پاك در نيروگاه رامين ، امري ضروري و اجتناب 
ناپذير است . لذا اين نيروگاه از سوخت گاز استقبال مي 
كند ، چرا كه بكارگيري اين سوخت داراي مزايايي از 
قبيل كاهش انتشار آالينده هاى هوا در دود خروجي 
از دودكش ها ، رعايت استانداردهاي زيست محيطي، 
حذف گاز آاليندهSO2 و كاهش ذرات گوگرد از دود، 
ارزانتر بودن سوخت گاز، افزايش طول عمر تجهيزات و 

سهولت در بهره بردارى ، كاهش محدوديت هاي واحدها ، كاهش 
هزينه هاي سرويس و نگهداري و... مي باشد. استفاده از سوخت 
مازوت قطعا مقرون به صرفه نبوده و اين شركت تمايل به استفاده 
از اين سوخت ندارد. مطابق طراحي و استانداردهاي شركت سازنده 
سوخت اصلي و اوليه نيروگاه گاز طبيعي بوده كه سوختي سبز 

و دوستدار محيط زيست محسوب  مي شود و سوخت مازوت 
تنها در مواقع اضطراري بايستي استفاده شود تا سال 1391 كه 
تامين كل سوخت گاز موردنياز نيروگاه با محدوديت مواجه شد و 
از اين رو نيروگاه رامين اجبارا" تا سال 1394 در برخي واحدهاي 
توليدي خود از سوخت مازوت استفاده كرد. پيگيري هاي مستمر 
و مكاتبات متعددي به منظور افزايش و تامين سهميه گاز مصرفي 

6 واحد توليدي نيروگاه با شركت ملي گاز ايران ، توانير، 
استانداري خوزستان ، اداره كل محيط زيست خوزستان 
و ساير مراجع ذيصالح صورت گرفت تا سرانجام از 
اسفند 94 تاكنون كليه واحدهاي نيروگاه از سوخت گاز 
استفاده مي كنند. به منظور تحقق اين موضوع و حذف 
مازوت از چرخه سوخت نيروگاه رامين رياست محترم 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور سركار خانم دكتر 
ابتكار رأسا وارد عمل گرديد .استفاده از سوخت پاك گاز 
در كليه واحدهاي توليدي نيروگاه در طول 9 ماه گذشته 
سبب گرديده گازهاي خروجي از دودكش ها با استناد 
به نتايج آزمايشگاه معتمد محيط زيست كامال نرمال و 
در محدوده استانداردهاي زيست محيطي باشند . (نمودار شماره 
(1) عدم استفاده از سوخت مازوت و افزايش سهميه گاز مصرفي 
را نشان مي دهد).  اميد است با توجه به اهميت استفاده از سوخت 
گاز در توليد پاك ، تامين كل گاز موردنياز نيروگاه در تمامي فصول 

سال تداوم داشته باشد.

اهميت استفاده از سوخت گاز طبيعي در نيروگاه رامين
ويدا صادقي – مسئول محيط زيست نيروگاه رامين اهواز



 اولين سمينار علمي-پژوهشي بسيج با محوريت" يافته هاي شيمي ورفع چالشهاى 
صنعت برق درحوزه شيمى" با حضور كاركنان و مديران اين نيروگاه برگزار شد .

در اين سمينار دو مقاله تخصصي در بخش شيمي با عناوين  اثر پك در حذف عناصر 
سنگين آب  توسط مهندس علي مزرعه و اثرات لجن و وارنيش روغن كنترل و خوردگي 
تجهيزات نيروگاهي توسط خانم مهندس نرگس اسماعيلي و خانم مهندس سارا حق طلب 

ارائه شد. ابراهيم زرگران فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهداي نيروگاه رامين ضمن تشريح 
اهداف برگزاري اين سمينار اظهار داشت : اين پايگاه با هدف ارتقاء سطح دانش فني و 
تخصصي كاركنان و گسترش فرهنگ انتقال دانش و تجربه در صنعت نيروگاهي ، برگزاري  
 ،HSE ،ماهيانه سمينارهاي علمي و پژوهشي در گروه هاي شيمي، مكانيك، الكتريك

ابزاردقيق و بهره برداري را در دستور كار خود قرار داده است .

اولين سمينار علمي و پژوهشي بسيج نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

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

  سردبير: داوودسليمانى

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

  عكس: حسين سيامكى-محمدنبى رميض پور
 اعضاى تحريريه اين شماره : ويدا صادقى-

    نوشين جاويد-كوروش مكوندى- فريد نصيريان
  امورتوزيع:  منصور فديعمى

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

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

  كدپستى:6145199511
  تلفكس: 061-34475087

آسيب ديدگى رباطها 
ودرمان اوليه آنها

كورش مكوندى
كارشناس تربيت بدنى وعلوم ورزشى

در زانو چهار رباط اصلى وجود دارد.
رباطها بافت هاى فيبر مانندى هستند كه استخوانها را  به يكديگر متصل 
مى كنند وباعث استحكام وثبات مفصل ميشود0اين چهار رباط اصلى زانو 
استخوان ران را به استخوان ساق پا  وصل مى كنند0اين چهار رباط  عبارتند:

ACL  1)رباط صليبى قدامى يا جلويى
PCL2)رباط صليبى خلفى يا پشتى

MCL3)رباط صليبى داخلى
LCL  4)رباط صليبى خارجى

شدت عاليم آسيب ديدگى رباط به ميزان كشيدگى وپارگى رباط صليبى 
درواقع  اما  كشيده ميشود  ها  رباط  خفيف  ديدگى  دارد.درآسيب  بستگى 
دچار پارگى رباط زانو نمى شود اگرچه مفصل آسيب زيادى نمى بيند يا 
ورم نمى كنند اما كشيدگى رباط زانو باعث افزايش خطر آسيب ديدگى 
مجدد مى شود يكى از عاليم پارگى رباط صليبى زانو در آسيب ديدگى 
متوسط رباط زانو(درجه دو)قسمتى از رباط دچار  پار گى(پارگى نسبى)
ميشود دراين حالت زانو متورم شده وكبود ميشود معموال بيمار در هنگام 

استفاده از زانو احساس درد وناراحتى وخالى كردن زانو ميكند.
در آسيب ديدگى شديد(درج سه)رباط دچار پارگى كامل ميشود كه باعث 
ورم وگاهى خونريزى زيرپوست ميشود در نتيجه مفصل بى ثبات گشته 
فرد   سه  درجه  پارگى  از  پس  كند.اغلب  تحمل  را  بدن  وزن  ونميتواند 
دردى را احساس نميكندزيرا كليه فيبرهاى درد در زمان آسيب ديدگى 

رباط پاره مى شود.
علت: كشيدگى وپارگى رباط صليبى زانو جلويى يكى از شايع ترين آسيب 
ديدگى هاى رباط مى باشد ،علت پارگى رباط صليبى اغلب درطى يك حركت 
چرخشى ناگهانى(وقتى پاها روى زمين قراردارند،اما زانوها به   سمت ديگر مى 

چرخند)رخ مى دهد كه درفوتبال وبسكتبال بيشتر رخ ميدهد.
اما آسيب ديدگى رباط خلفى معموال با ضربه ناگهانى ومستقيم مانندتصادف 
با خودرو و يا درهنگام تكل زدن  در فوتبال اتفاق مى افتد كه عالو بر بررسى 

كامل ومعاينه فيزيكى روشهاى تشخيص آسيب ديدگى رباط زانو شامل:
1)عكس بردارى با اشعه

2) ام آر آى
3) آرتروسكوپى

درمان اوليه بدون توجه به سن وميزان فعاليت تا زمان مراجعه به پزشك:
1)استراحت دادن زانو : از فشار بيش از حد به زانو خوددارى كنيدوبراى مدتى 

از عصا استفاده شود
2)قراردادن يخ روى زانو(آيس تراپى):براى كاهش درد والتهاب وجلوگيرى از 
كبود شدن حتماً انجام شود طوريكه هر4 الى 3 ساعت به مدت 20 دقيقه يخ 

را روى محل قراردهيد.
3)باالبردن زانو:درهنگام نشستن يا دراز كشيدن زانو را روى بالش قراردهيد.
4) فشرده سازى زانو: براى كنترل ورم ،روى زانو را با بانداژ يا نواركشى ببنديد.
5)داروهاى مسكن: داروى هاى ضد التهابى غير استروئيدى مثل آسپرين و 
ايبو پروفن درد شما را تسكين ميدهند با اين حال مى توانند عوارض جانبى 

داشته باشند ونبايد زياد استفاده شود مگربا دستور پزشك معالج.

تقدير امام جمعه شيبان از 
عملكرد فرهنگى نيروگاه رامين

حجت السالم نواصر امام جمعه شهر شيبان در 
بازديدى از اقدامات فرهنگى و تعامالت اجتماعى اين 
نيروگاه تقدير كرد . وى با اشاره به موفقيت اخير كاركنان 
و خانواده نيروگاه رامين در عرصه مسابقات قرآنى استان 
خوزستان اظهار داشت : توليد انرژى برق رسالت اصلى 
نيروگاه رامين است و اقدامات موثر و حضور پررنگ 
اين نيروگاه در عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى جلوه 
و  اسالمى  ايران  مقدس  آرمانهاى  به  تعهد  از  اى 
خدمت رسانى صادقانه به مردم منطقه است . وى 
همچنين مصرف بهينه انرژى برق و جلوگيرى از هدر 
رفتن سرمايه هاى ملى را وظيفه اى همگانى و بيانگر 

اهتمام مردم در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى دانست.

تامين هزينه 20 خشت طال بارگاه مقدس امام على (ع) 
توسط كاركنان نيروگاه رامين

در مراسمى كه با حضور خانواده معظم شهداى نيروگاه رامين ، سرهنگ كلهر فرمانده پدافند هوايى شهيدجودكى استان 
خوزستان  و مسئول ستاد عتبات عاليات شهرستان باوى برگزار شد سند افتخار هزينه تامين 20 خشت طالى بارگاه مقدس امام 
على (ع) به مديرعامل اين نيروگاه اهداء شد . الزم بذكر است كاركنان نيروگاه رامين طى ادوار گذشته نيز با اهداء بخشى از حقوق 

خود ، در بازسازى عتبات عاليات مشاركت فعالى داشته اند .

خدمت رساني  و اسكان 380  خانواده نيروگاه رامين در مكانهاي زيارتي و سياحتي
مسعود چرم زاده مدير امور كاركنان و رفاه نيروگاه رامين  تعداد خانواده هاي اسكان داده شده در زائر سراي مشهد را بيش از 

315 خانواده  و اسكان در منطقه سياحتي كالردشت را 65 خانواده اعالم نمود.
وي گفت: امور كاركنان و رفاه ضمن اجراي دستورالعمل هاي رفاهي ابالغي از سوي  وزارت نيرو ، اقدام به برنامه ريزي هاي 
ساالنه بمنظور ارائه تسهيالت رفاهي به كاركنان و خانواده اين نيروگاه مي نمايد كه در 7 ماهه سال جاري  و درمجموع 380 

خانواده  پرسنل اين نيروگاه از زائرسراي و اسكان داده شده و از خدمات مسافرتي اين نيروگاه بهره مند شدند.

در يازدهمين دوره  مسابقات قرآنى وزارت نيرو 
كه با حضور 32 تيم از شركتهاى زيرمجموعه صنعت 
آب و برق خوزستان برگزار گرديد ، تيم نيروگاه رامين 

اهواز موفق به كسب 9 عنوان برتر شد. 
سلطانعلى صحنعلى زاده دبير شوراي فرهنگى 
از  دوره  اين  اجراى  روند  به  اشاره  با  نيروگاه  اين 
مسابقات اظهار داشت : برنامه ريزى و اجراى برنامه 
و  كاركنان  معنوى  روحيه  وتقويت  فرهنگى  هاى 
خانواده ها در كنار توليد انرژى برق از رويكردهاى 

مهم ماست و حضور در مسابقات استانى و كشورى نيز جلوه 
اى از رويكرد و عزم اين نيروگاه در تبين و گسترش فضاى 

قرآنى در سطح صنعت برق است. 
وى همچنين ضمن تقدير از حمايت هاى مديرعامل 

اين نيروگاه نسبت به اجراى برنامه هاى فرهنگى گفت : در 
مرحله استانى اين مسابقات 18 نفر از كاركنان و همسران 
فعال در مسائل قرآنى نيروگاه شركت نمودند و به لطف خدا 
موفق به كسب 9 رتبه برتر قرآنى شديم و 3 نفر از اين 
عزيزان نيز كه حائز رتبه اول شده اند نيز به مرحله كشورى 

وزارت نيرو كه اواسط آذر ماه در يزد برگزار مى 
شود راه يافتند . 

قرآنى  تيم  هاى  برترين  اسامى 
نيروگاه رامين اهواز : 

تحقيق  رشته  در  محمدسالمى 
موضوعى(مقام اول) ـ خانم زينب حميداوى در 
رشته ترتيل (مقام اول) ـ خانم ميناغديرپور در 
رشته مفاهيم(مقام اول)ـ خانم فرشته نمازى در 
رشته حفظ(مقام دوم)ـ مهدى فرهادزاده در رشته 
صوت(مقام دوم)ـ  خانم عاليه تميمى در رشته ترتيل (مقام 
سوم)- محمدطه مرمزى در رشته زبان آموزى(مقام سوم)ـ  
رسول حيدرى رشته ترتيل(مقام سوم)ـ  سيدصادق موسوى 

در رشته مفاهيم (مقام سوم)

كسب 9 عنوان برتر توسط تيم قرآنى نيروگاه رامين اهواز 

ماهشهر  تركيبى  سيكل  نيروگاه 
و  كشور  برق  توليد  توسعه  منظور  به 
و  منطقه   مصرف  رشد  به  پاسخگويى 
داخل  مهندسى  توان  حداكثر  از  استفاده 
و  ماهشهر  شهر  كيلومترى   15 در  كشور 
در حاشيه شرقى جاده قديم جراحى و در 
زمينى به مساحت حدود 100 هكتار واقع 
اين  ساخت  اجرايى  عمليات  است.  شده 
نيروگاه از سال 1388 شروع شده است و 
اكنون دو واحد آن به بهره بردارى رسيد. 
پيمانكار  و  تجهيزات  سازنده  مپنا  شركت 

نيروگاه  اين  تجهيزات  اكثر  و  بوده  پروژه  اين  اصلى 
ساخت داخل است. با راه اندازى اين واحد نيروگاهى، 
ميزان برق توليد شده توسط نيروگاه هاى زيرمجموعه 
در  حرارتى  برق  نيروى  توليد  تخصصى  مادر  شركت 

كشور به 37 هزار و 10 مگاوات رسيد. 
اين نيروگاه از نوع سيكل تركيبى با ظرفيت توليد 
 162 گازى  واحد   4 شامل  كه  است  مگاوات   968
سوخت  و  است  بخار160مگاواتى  واحد   2 و  مگاواتى 
پشتيبان  سوخت  و  طبيعى  گاز  نيروگاه  اين  اصلي 

پيش  براساس  است.  (گازوئيل)  گاز  نفت 
گاز  واحد  سومين  شده،  انجام  بينى هاى 
اين نيروگاه پاييز امسال به ظرفيت 162 
كشور  برق  سراسرى  شبكه  به  مگاوات 
از  پيش  چهارم  واحد  و  مى شود  متصل 
اوج مصرف برق سال 96 وارد مدار برق 
گاز  بخش  ظرفيت  شد.  خواهد  كشور 
پست  يك  و  است  مگاوات   648 نيروگاه 
فشارقوى به ظرفيت 230 كيلوولت ، برق 
سراسرى  شبكه  به  را  نيروگاه  از  توليدى 

مى كند  منتقل 
شركت  مالكيت  در  نيروگاه  اين  شود  مى  يادآور 
توليد برق رامين خوزستان است و از تابستان گذشته 
به  آن  تعميرات  و  ،نگهداري  برداري  بهره  عمليات 

متخصصين مجرب نيروگاه رامين واگذار گرديد .

آشنايي با نيروگاه افق ماهشهر

     محمدرضا فروزيان     اميد سالمي

    حسام سيفي مجد     ايمان ايران زاده

     نگار حسين زادهمحمود فرهاد زاده       سيدعباس كاشاني

برگزيدگان مسابقه عكاسي شور حسيني - ترنم اشك (ويژه محرم)


