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در سال 95 رقم خورد

 توليد بيش از 10 ميلون و 417 هزار مگاوات ساعت
 انرژي برق توسط نيروگاه رامين اهواز

كا ل قل ا گا

يك شعار و يك دنيا عمل 
ترديدي نيست كه همه شما خوانندگان ارجمند ، خوب مي دانيد كه 
سرفصل كالم و منويات رهبر عظيم الشأن انقالب از گذشته تا به امروز 
توصيه و  سفارش به سرمشق قرار دادن اقتصاد مقاومتي مبتني بر توجه و بها 
دادن به تالش و دانش بومي كشور است و قطعاً تنها و اولي ترين راه اقتدار 
و مصونيت بخشي كشور از هر گزند و نيت بدخواهانه توجه ،اهتمام و باور 
به اين شاخصه مهم است . سال 95 سالي بود كه نقشه راه و مسير تعالي در 
كالم معظم له براي همه اركان با نامگذاري سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل 
و به دنبال آن سال اقتصاد مقاومتي ، توليد واشتغال معين و شفاف شده است 
.حال با نگاهي اجمالي به كارنامه سال 95 نيروگاه رامين بعنوان قطب بي 
بديل توليد انرژي برق كشور،  نشانه هاي  بارز همسويي و عمل به اين شعار 
ودكترين حياتي ، مشهود وملموس بوده است . نام بردن از اقدامات مبتني 
بر تخصص وپويايي همكاران نيروگاهي در آغاز  عمليات توام با جسارت 
تعميرات اساسي وپيچيده واحد پنج نيروگاه كه براي اولين بار توسط 
همكاران متخصص صورت گرفته است (بي ترديد به فرجامي غرور مند 
خواهد رسيد ) ،  موفقيت در بهينه سازي تجهيزات وسازه هاي تاسيسات 
ساحلي برداشت آب كارون پس از دو دهه ، راه اندازي كارگاه باالنس 
روتور ، تعميرات اساسي وآماده بهره برداري واحد دوم توربين انبساطي  
پس از 15سال سكون، تعميرات اساسي  دو رديف ازبرجهاي خنك كن 
بتني فاز سوم نيروگاه ، اقدام وعمل در بهره برداري توليد، نگهداري واحد 
هاي گازي نيروگاه ا فق ماهشهرومضاف بر آن توليد پايدار و تحقق بيش 
از سهميه پيش بيني شده به ميزان ده ونيم ميليون مگاوات ساعت انرژي و 
دهها اقدام دانش بنيان وتعميراتي موثر ديگرحكايت از هم مسيري  وتحقق 
سياستهاي راهبردي وكالن كشوردر اين واحد صنعتي دارد. هر چند اين 
مكتوبه به هيچ عنوان حق مطلب و تالش جهادگونه توأم با واليت پذيري 
مردان سترگ و زنان متعهد اين نيروگاه در تامين آرامش و رفاه ادا  نمي 
كند اما يادآور اين مطلب مهم است كه اين نيروگاه با همه محدوديت ها 
و كاستي هاي در به فعليت رسيدن اين آرمان ها پيشگام و سرآمد بوده و 

حق نمك و قدرشناسي اين كاركنان جهادگر،تكريم و تشكر وافر است .
" خرمني پربار از توليد  رادر فصل برداشت، به نظاره نشسته ام "

                                                                                                        مديرمسئول

ــروگاه رامين اهواز از   مديرعامل ني
ــون و 417 هزار و 278  توليد 10 ميلي
مگاوات ساعت انرژي برق و عبور از 
سهميه پيش بيني شده اين نيروگاه در 

سال 1395 خبر داد.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه 
رامين اهواز :  مهندس داوود محمودي 
ــا عالم اين  ــل اين نيروگاه ب مديرعام
خبر گفت : توليد پايدار انرژي برق و 
پشتيباني از شبكه برق كشور مهمترين 
رسالت نيروگاه رامين در منطقه جنوب 
غرب كشور است و از آنجائيكه استان 
خوزستان بدليل مصرف باالي انرژي 
ــرايط اقليمي و استقرار  برق بخاطر ش

ــران در رتبه دوم قرار  ــتان ته صنايع بزرگ پس از اس
دارد ، بر اهميت و نقش استراتژيك بزرگترين نيروگاه 

بخاري كشور افزوده است .
وى با اشاره به تالش و همت كاركنان اين نيروگاه 
ــرداري اصولي از   ــرات و بهره ب ــداري ، تعمي در نگه
واحدهاي نيروگاه ،  گذر از پيك تابستان  و توليد برق 

مورد نياز مردم و صنايع كشور را از دغدغه هاى مهم 
ــت و  مديران صنعت برق و كاركنان اين نيروگاه دانس
اظهار داشت :  در سال گذشته براي اولين بار بمنظور 
صيانت از محيط زيست و همچنين كاهش استهالك 
ــر 6 واحد اين  ــتفاده مداوم ه ــهاي فني ،  اس و چالش
نيروگاه از سوخت گاز را  ، جايگزين سوخت مازوت 
نموديم و اظهار اميدواري نمود با تامين گاز موردنياز 

اين نيروگاه شاهد تداوم توليد انرژي 
پاك در اين نيروگاه  1850 مگاواتي 

باشيم .
ــروگاه رامين اهواز  مديرعامل ني
ــاد به نيروي  ــن گفت : اعتم همچني
ــام كامل  ــاني متخصص و انج انس
ــراي اولين بار  ــي ب تعميرات اساس
ــت كاركنان نيروگاه ، توجه به  بدس
ــاخت قطعات و تجهيزات درون  س
ــي  ــاخت تجهيزات ــى ، س نيروگاه
ــرل توربين  ــتم كنت ــون سيس همچ
ــاي   ــن ه ــد روغ ــن تولي و همچني
ــكاري توربين را  هيدروليك و روان
جلوه اي از خودكفايي ملي برشمرد 
بطوريكه اين نيروگاه را پيشرو در عملي نمودن اقتصاد 

مقاومتي در سطح وزارت نيرو دانست .
ــت نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد  ــايان ذكر اس ش
ــاعت بزرگترين  توليدي و باظرفيت 1850 مگاوات س
نيروگاه بخاري كشور است و نقش مهمي در تقويت ، 

تثبيت و پايداري شبكه برق ايفاء مي كند.

ــزارش روابط عمومي نيروگاه  به گ
رامين اهواز : مهندس  مرتضي ناظري 
ــات  ــدم رئيس بهره برداري تاسيس مق
ــاني واحدهاي 5 و 6  ــوخت رس و س
ــيكل  ــت :  س اين نيروگاه اظهار داش
ــاز توربين هاي  ــار مورد ني توليد بخ
ــت  ــي اس ــته و گردش اين نيروگاه بس
ــده در بويلر ،   بطوريكه  بخار توليد ش
پس از به حركت درآوردن روتورهاي 
ــل فرآيند توليد برق ،   توربين و تكمي
به  كندانسورها منتقل مي شود و طي 
ــددا به آب تبديل  ــد ميعان ، مج فرآين
ــود و با توجه به حرارت باالي  مي ش
ــط  ــور ، توس آب خروجي از كندانس

ــوبات آن ،  ــيميايي و رفع رس ــده و پس از پايش ش ــرد ش برجهاي خنك كن س
ــرد.  وي گفت : نقش برجهاي خنك  ــددا در چرخه توليد بخار قرار مي گي مج

ــاي 5 و 6 نيروگاه رامين   كن  واحده
در سيستم توليد برق و كاهش مصرف 
ــت و با توجه به  آب حائز اهميت اس
ــوب و خوردگي شديد اين  ايجاد رس
ــيميايي  ــازه ها بر اثر وجود مواد ش س
ــاد  ترك و ريزش بدليل  در آب و ايج
ــات تجهيزات مكانيكى دوار ،   ارتعاش
اقدام به بازسازي و رفع مشكالت اين 
برجهاي بتوني پس از 18 سال كاركرد 

مداوم نموديم.
ــه  ــروژه كلي ــن پ ــزود در اي وي اف
ــتونها ، پايه ها  ــا از جمله س ــازه ه س
ــازي  وديفيوزرها مورد تعمير و بازس
ــدام موجب  ــه اين اق ــه ك ــرار گرفت ق
افزايش راندمان  و بهبود تبادل حرارتي برجها و نهايتا رفع بخشي از محدوديت 

هاي توليد انرژي برق مي شود .

بازسازي دو رديف از  برجهاي خنك كن نيروگاه رامين پس از 18 سال كاركرد مداوم

كاركنان بهره برداري نيروگاه رامين  در كنار سفره هفت سين 
 زندگى پايدار يعنىدر اولين روز عيد نوروز

 هماهنگى وسازگارى با طبيعت

رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 

ماه رجب را رشته اى بين خودم و بندگانم 
قرار داده ام. هر كس به اين رشته (ريسمان) 

چنگ زند، به من مى رسد» .
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ــم   ترمي و  ــازي  بازس
ــاي كانال  EXP.J ه
هاي دود و هواي بويلر 
واحد 5 نيروگاه رامين 
محدوديت  رفع  ضمن 
ــث  ــر باع ــاي بويل ه
كاهش و كنترل بيشتر 
ــت  زيس هاي  آالينده 
نيروگاه  در  ــي  محيط

رامين خواهد شد .
ــط  ــزارش رواب ــه گ  ب
عمومي نيروگاه رامين 

اهواز : مهندس بهروز وحدتي مدير پروژه تعميرات اساسي واحد 5  اين 
نيروگاه با اعالم اين خبر گفت : يكي از مشكالت عمده واحد هاي 
ــن رفتن اتصاالت آكاردئوني نصب  ــوز نيروگاه ها، از بي مازوت س
ــد و از آنجايي كه  ــده در كانال هاي دود و هواي بويلر مي باش ش
داكت هاي كانال ها استاندارد مرجع و سايز مشخصي ندارند براثر 
كاركرد مداوم و رسوب گذاري هاي متعدد باعث ايجاد مشكالت 

اساسي و محدوديت هاي فني در بويلرها مي شوند.
ــد نيروگاهي از چرخه  ــي و خروج واح وي گفت : تعميرات اساس
توليد در بازه زماني تعيين شده فرصتي برنامه ريزي شده بمنظور 
ــت  رفع محدوديت هاي بوجود آمده در تجهيزات فني نيروگاه اس
ــماره 5 اين نيروگاه مراحل نهايي اين  و با توجه به اينكه واحد ش
ــي  ــس از انجام تحقيقات و بررس ــي گذراند، پ ــرات را م تعمي
ــان متخصص نيروگاه توانستيم در  ــط كارشناس هاي فني توس
ــبت به تعويض، ترميم و بازسازي تمامي  مدت زمان 2 ماه نس
ــاي دود و هواي بويلر واحد 5  ــاي معيوب كانال ه EXP.J ه
ــن پروژه براي  ــودي همچنين افزود : اي ــدام نماييم . محم اق
ــده  ــال توليد پايدار اين نيروگاه انجام ش ــن بار طي 18 س اولي
ــت هاي بويلر ،  ــروژه ضمن رفع محدودي ــه با اجراى اين پ ك
شاهد پايداري واحد و همچنين كاهش و كنترل بيشتر آالينده 
ــت محيطي پس از راه اندازي مجدد اين واحد 315  هاي زيس
ــامان عليمحمدي سرپرست  مگاواتي خواهيم بود . مهندس س
ــرات بويلر، ايرهيتر و تجهيزات جانبي نيروگاه رامين  اداره تعمي
ــروژه پرداخت وگفت :  اتصاالت  ــريح تخصصي اين پ نيز به تش
ــكل  ــواي بويلر اين واحد نيروگاهي كه به ش ــاي دود و ه كاناله
چهارگوش و انعطاف پذير مي باشند ، بصورت سفارشي و در شكل 

ها، ابعاد و تحت شرايط 
ــاوت از جمله دما،  متف
ــار و مقدار حركت  فش
ــي  ــتي طراح درخواس
ــوند  ــاخته مي ش و س
ــد اتصاالت  كه همانن
ــي دايره اي ،  آكاردئون
ــت جذب حركت  قابلي
جانبي  محوري،  هاي 
ــد  ــه اي را دارن و زاوي
ــاوت كه در  ــا اين تف ب
ــاالت چهارگوش  اتص
ــبت به طول يا عرض داكت،  جهت حركت جانبي و زاويه اي نس
ــاره به تحت خالء  ــرايط متفاوتي را ايجاد مي نمايد. وي با اش ش
بودن بويلرهاي نيروگاه رامين گفت : با از بين رفتن اين اتصاالت 
و گاهاً خود كانال ها بدليل تفاوت دماي مابين دود و هواي بويلر 
با هواي اتمسفر و وجود اختالف چگالي ، محدوديت توليد در فن 
ــود و صرف نظر از ضرر  ــاي دمنده و مكنده بويلر ايجاد مي ش ه
اقتصادي و افزايش آمپر مصرفي فن ها ،  فرآيند احتراق را تحت 
ــث محدوديت راندمان و  ــتقيم قرار داده و در نتيجه باع تأثير مس

كاهش توان توليدي بخار الزم توسط بويلر مي شود . 
ــماره 5 نيروگاه قبل از  ــي محمدي در ادامه افزود : در واحد ش عل
ــتفاده بي رويه از سوخت مازوت طي  ــي بدليل اس تعميرات اساس
ــته ، تمامي اتصاالت آكاردوئوني مربوط به كانال  ــالهاي گذش س
ــيب هاي  ــن ها، خصوصاً كانال هاي IDFan دچار آس هاي ف
ــه هاي فني و بازرسي هاي  ــديد بودند كه پس از بررسي نقش ش
ــنامه فني تهيه  ميداني ، براي كانال هاي دود و هواي بويلر شناس
ــاس همين شناسنامه EXP.J هاي  و نگارش شد، سپس بر اس
ــده و اقدام به  تعويض، ترميم و  ــايي ش معيوب در واحد 5 شناس
بازسازي تمامي اين تجهيزات معيوب نموديم كه نتايج اجراي اين 
پروژه نقش مهمي در رفع محدوديت و مشكالت بويلر و افزايش 

پايداري اين واحد توليدي دارد .  
الزم بذكر است واحد 315 مگاواتي شماره 5 نيروگاه رامين ، طبق 
ــال گذشته بمنظور  برنامه ريزي هاي صورت گرفته  از آذرماه س
ــي از مدار خارج گرديد و طي ايام پيش رو با  انجام تعميرات اساس
راه اندازي مجدد ، وارد چرخه توليد انرژي برق و پشتيباني از شبكه 

برق كشور بويژه در پيك تابستان سال جاري خواهد شد .

 براي اولين بار و پس از 18 سال كاركرد مداوم 

كانال هاي بويلر  واحد 315 مگاواتي نيروگاه رامين بازسازي شد
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تسليت

اولين مولد توليد برق خوزستان در كدام شهر شروع به 
كار كرد ؟
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لطفا جواب مسابقه را باذكر نام و نام خانوادگي و محل كار 
خود به شماره 30004563 پيامك نمائيد .

برنده گان مسابقه پيامكي شماره قبلي :
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پاسخ مسابقه شماره ششم :
آب مقطر مورد نياز بويلرهاي نيروگاه رامين در بخش 

استارت بويلر توليد مي شود .

كتاب  اصول رنگ آميزي صنعتي  
 مولفين : مهندس نرگس اسماعيلي

 مهندس سارا حق طلب و مهندس امير علم

فاطمه منصوري 
فرزند مهندس
 فريد منصوري

مقام اول مسابقات 
قرآن ، عترت و نماز

رامين  نيروگاه  مديرعامل  سوي  از  حكمي  طي    
مهندس امين تاجداني بعنوان سرپرست معاونت توليد نيروگاه 
دوم منصوب شد و از خدمات مهندس صادقي مدير پيشين 

اين معاونت تقدير شد .
رامين  نيروگاه  مديرعامل  سوي  از  حكمي  طي    
مهندس غالمرضا حياتي بعنوان سرپرست امور مهندسي و 

نظارت الكتريك نيروگاه منصوب شد .
  طي حكمي از سوي مديرعامل نيروگاه رامين آقاى 
قريب محمودى به عنوان سرپرست خدمات عمومى نيروگاه 

منصوب شد 

تالشگران نمونه  ( بهمن ماه )
كارشناسان : هاشم هزيلي – محسن مكوندي -  محمد 

ماپار – سامان عليمحمدي (تعميرات ) 
تكنسين ها : خالد زهيري ( تعميرات ) - علي مراد عيدي 

وندي ( نيروگاه دوم )

 خانواه محترم  تيمور محمودي 
 و  آقايان  تقي محمدنژاد –

 فريد خوشنويس زاده– مهدي كاروني-
 ابراهيم حميدي – هادي سالمات –

  حيدر فيلي شوهاني – منصور فديعمي 
– صادق شاهرخي فر – سيد مهدي موسوي 

– مهدي محمدي نيك 
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.

اقدامات شاخص امور كاركنان و رفاه
نيروگاه رامين در سال 95

 1- انعقاد قرارداد با بانك رسالت جهت ارايه  وام قرض الحسنه به پرسنل 
به تعداد 202 نفر تا پايان سال 95

 2- پرداخت وام ضروري به تعداد 159 نفر از كاركنان نيروگاه 
مهمانسراي  در  آنها  خانواده  و  كاركنان  استفاده  و  داد  قرار  عقد   -3 

كالردشت به تعداد 80 خانوار . 
 4- اعزام 576 خانوار از همكاران جهت استفاده از مهمانسراي نيروگاهها 

و شركت هاي تابعه وزارت نيرو 
 5- تشويق كارشناسان و تكنسين هاي نمونه در سال 95 به تعداد 30 نفر 
 6- پيگيري عقد قرارداد بيمه تكميلي جهت پيمانكاران و انعقاد قرارداد 

جهت 254 خانوار از همكاران پيمانكار
 7- تهيه شناسنامه شغلي براي اولين بار در نيروگاه 

 8- تبديل وضعيت 196 نفر از پرسنل قرارداد مدت معين به دائم
اقدامات شاخص در امور بانوان 

و خانواده نيروگاه رامين در سال 1395
 1- برگزارى سمينار و گارگاه آموزشى" خانواده شاد ، خانواده پايدار" با 

حضور خانم دكتر مهرنوش هدايتى 
 2- برگزاري سمينار آموزشي نقش والدين در هدايت تحصيلي فرزندان 

ويژه خانواده ها 
 3- برگزارى سمينار سفيران سالمت با حضور آقاى دكتر مجيد كارانديش 
 4- سفر درون استانى دو روزه به بهبهان و مهمانسراي تفريحي سد مارون 

به مناسبت روز زن در فروردين ماه 
 5- سفر درون استانى به مناسبت روز زن در اسفند ماه 

 6- اهداي كارت هديه و لوح تقدير با نام همسران همكاران به پرسنل 
به مناسبت روز زن 

 7- برگزاري دوره هنر هدايت و مهارت هاي بازدارندگي ويژه بانوان شاغل 
 8- تهيه لباس اداري متحدالشكل مناسب محيط كار براي بانوان شاغل 

 9- برگزاري مسابقه آشپزي ويژه بانوان شاغل و همسران همكاران
 10- تهيه چادر نماز و كتابخانه و قرآن و كتب ادعيه براي بخش خواهران 

نمازخانه نيروگاه
توليد بيش از 600 هزار مگاوات ساعت 
انرژي برق توسط نيروگاه افق ماهشهر

به گزارش روابط عمومي نيروگاه افق ماهشهر : مهندس مصطفي ذبايح 
نجف آبادي سرپرست نيروگاه سيكل تركيبي افق ماهشهر با اشاره به 
استقرار صنايع بزرگ صنعتي و مصرف باالي برق در منطقه ماهشهر گفت 
: واحد شماره 1 و 2 گازي اين نيروگاه در خردادماه و شهريور سال گذشته 
با هدف تامين برق موردنياز جنوب شرق خوزستان افتتاح و به شبكه 
برق كشور متصل شد و تا پايان سال 95 توانستيم  635 هزار و 806  
مگاوات ساعت انرژي برق توليد نمائيم . وي ميزان ساعت كاركرد 
واحد شماره يك را 4300 ساعت و ميزان ساعت كاركرد واحد 2 را 
3800 ساعت عنوان نمود . يادآور مى شود اين نيروگاه در مالكيت شركت 
توليد برق رامين خوزستان است و از تابستان گذشته عمليات بهره برداري 
،نگهداري و تعميرات آن به متخصصين مجرب نيروگاه رامين واگذار گرديد .

 مراسم ترحيم  زنده ياد " صادق تابع احمدي " 
در نيروگاه رامين برگزار شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز :  
مراسم ترحيم  زنده ياد " صادق تابع احمدي " از 
كاركنان شاغل در واحد بهره برداري نيروگاه رامين 
با حضور كاركنان و خانواده آن مرحوم در نمازخانه 
اين نيروگاه برگزار شد . الزم به ذكر است زنده 
ياد تابع احمدى در آغازين روز سال جديد بر اثر 

سانحه تصادف به رحمت ايزدى پيوست
در همايش ملى مشاورين ايثارگران

از مسئول امور ايثارگران نيروگاه رامين اهواز 
بعنوان خادم برتر ايثارگران وزارت نيرو تجليل شد

در همايش ملى مشاورين ايثارگران كه به مناسبت روز بزرگداشت شهدا 
با حضور اسحاق جهانگيرى معان اول رييس جمهورى و حجت االسالم 
والمسلمين شهيدى رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران  برگزار شد از مهندس 
ابراهيم زرگران مسئول امور ايثارگران و فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهدا 
نيروگاه رامين اهواز بعنوان خادم برتر ايثارگران وزارت نيرو تقدير بعمل آمد
 نيروگاه رامين موفق در ارائه خدمات رفاهي

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : مسعود چرم زاده  مدير امور 
كاركنان و رفاه اظهار داشت : در سال گذشته به بيش از 1200 خانواده نيروگاه 
رامين از خدمات رفاهي و اسكان در زائرسراي مشهد مقدس ، مجتمع اقامتي 
كالردشت و ساير مهمانسراهاي مرتبط با صنعت برق كشور استفاده نمودند . 
وي همچنين اظهار اميدواري نمود طبق برنامه ريزي هاي انجام شده در جهت 

تداوم و بهبود خدمات رفاهي به همكاران تالشگر اين نيروگاه گام بردارند.
 ارائه خدمات نيروگاه رامين

 به  زائرين مناطق عملياتى جنوب
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : سلطانعلى صحنعلى زاده 
دبير شوراى فرهنگى نيروگاه رامين با اعالم اين خبر گفت : در ايام اسفند 
و نوروز سال جارى بيش از يكصد وبيست نفر از همكاران صنعت برق از 
چندين نيروگاه كشور در قالب كاروان راهيان نور از خدمات رفاهى اين 
نيروگاه استفاده نمودند. وى افزود اسكان مناسب وتدارك وعده غذايى 
وهمچنين راهنمايى درجهت شناخت بيشتر مناطق عملياتى هشت سال 
دفاع مقدس در خوزستان از عمده اين خدمات بوده است. وى در ادامه 
حضور كاركنان صنعت برق در چنين اردوها را زمينه ارتقاء روحيه ايثارگرى 

واز خودگذشتگى  در ميان كاركنان دانست.

ــي توربين  ــرات اساس 1-  تعمي
ــراي اولين بار  ــماره 5 ب واحد ش
ــط  ــول تاريخ نيروگاه توس در ط

پرسنل نيروگاه 
ــتفاده از نيروهاي  ــدم اس 2-  ع
اجرايي و خارجي جهت تعميرات 
اساسي توربين واحد براي اولين بار 
ــاي رديف  ــض پره ه 3-  تعوي
ــار  هاي 27،28،29 در روتور فش

متوسط 
ــاي ژنراتور  ــينه ه 4-  تعويض ش

واحد 3
ــازي برج هاي خنك  5-  بازس
كن واحد شماره 5 نيروگاه براي 

اولين بار 
ــازي مسيرهاي  ــازي و بهينه س 6-  بازس
دود  و هواي بويلر واحد 5 بمنظور افزايش 

راندمان بويلر
ــازي و بهينه سازي آببندي هاي  7-  بازس
ــور افزايش راندمان  ايرهيتر واحد 5 بمنظ

ايرهيتر و بويلر
ــاخت 2 عدد موتور 6 كيلو ولت فن  8-  س
ــركت هاي توانمند  ــط ش هاي بويلر توس

داخلي
9-  نصب پوزيشنرهاى درصد رگالتورهاى 

HPواحد 3
10-  تغيير مدار اتومات كنترل والو 6207 

استارت بويلرفاز 1
11-  نصب سطح سنج رادار جهت چاهك 
اينترمدييت تصفيه خانه فيزيكى نيروگاه دوم

12-  بهينه سازى در مكانيزم اندازه گيرى 
خالء كوره واحد 5

ــازي  سيستم  13-  تغيير  طرح وبهينه س
حفاظتي BC  پمپ هاي واحد 5

ــازي ترمومترهاي  14-  تعويض بهينه س
گازي روسي  سيستم شستشوي اير هيتر 
ــكالتي در دقت و  ــد 5 كه داراي مش واح
ــه كار گيرى مبدل  ــرد آنها بود با  ب عملك

هاى جديد
15-طراحي، ساخت و مونتاژ تعداد 10عدد 
ــنر والوها جهت همخوانى با  كارت پوزيش

سيستم 4 تا 20 ميلى آمپر 
16- طراحي و ساخت 3 عدد نمونه جديد 

سطح سنج خازني 
ــور جريان  ــاخت 12 عدد ايزوالت 17- س
ــن هاي  ــيگنال ويبريش ــال س جهت ارس

توربين واحد 2 به سيستم مانيتورينگ 
ــاي  كنورتوره ــدد   ع ــض 28  18-تعوي
ــي  با PR4116  كه باعث   حفاظتي روس
كاهش ريسك خرابي كنورتور و ناپايداري 

سيستم مي شود 
19-طراحي و ساخت نمونه اوليه 

كارت آنالوگ به ديجيتال
ــنج جهت  ــطح س 20-نصب س

تانك ذخيره نمك فاز 1 
ــدد  ع ــت  هش ــاخت  21-س
ــل 2,5 متري  با غالف  ترموكوپ
ــتيل  جهت  نصب در كانال  اس
ــس واحدهاي 1  افقي هات باك

تا 6 
ــار  ــميتر فش ــب ترانس 22-نص
جهت فشار روغن كنترل  توربو 

فيدپمپ واحد2 
23-نصب و راه اندازى سيستم 
ــاى دود خروجى  آناليز پارمتر ه
ــاى 3 و4 و انتقال به  ــش واحد ه از دودك

سيستم مانيتورينگ واحد 
ــاي  بورده ــاي   ترميناله ــض  24-تعوي
ــه تعداد تقريبي 2900  اپتوكوپلر واحد 5 ب
ــامل مي  ــيم را ش ــر س عدد كه 5800  س
ــود . اين كار بدليل قطع و وصل شدن  ش
سيگنالهاي وضعيت پمپ ها و والووها در 

كامپيوتر انجام شده است 
25-اتصال ركوردرهاي بدون كاغذ  واحد 
2 به سيستم مانيتورينگ واحد 2. با اين كار 
ــيگنالهاي ركوردر واحد 2 در كامپيوتر  ، س
ــاهده بوده و اين  هاي واحد 2 نيز قابل مش

سيگنالها ذخيره مي شوند 
ــنج اير  ــتم دورس ــازى سيس 26-بهينه س

هيتر_واحد 5 
27-انتقال پارامتر هاى ارتعاشى توربين به 

سيستم مانيتورينگ واحد 2

اقدامات شاخص معاونت نگهداري و تعميرات
 نيروگاه رامين در سال 1395

خانواده محترم تابع احمدى 
درگذشت همكار شريف و مهربانمان  باعث 
اندوه فراوان گرديد. اين ضايعه را به شما تسليت 

عرض مى نماييم 
جناب آقاى مهندس پورانيان 

( مدير عامل اسبق نيروگاه رامين)
درگذشت همشيره مكرمه تان را به شما و 
خانواده محترمتان تسليت عرض مى نماييم
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1-  نظارت بر كار پرسنل شركت و اورهال واحد5 جهت انجام كار 
ايمن و بررسي حوادث پرسنلي

2-  بازسازي و ايمن كردن محيط هاي غير ايمن سطح نيروگاه 
3-  تشكيل جلسات  ماهانه كميته حفاظت فنى در نيروگاه و 

پيگيري پرونده هاي حوادث پرسنل
4-  كسب رتبه برتر كميته حفاظت فني و بهداشت كار و كسب 
مقام ايمني برتر در سال95 (از سوي اداره كار استان و انجمن 

صنفي ايمني )
5-  فرماندهي جهت مهارآتش سوزى ها در داخل و خارج 

از نيروگاه 
6-  جلوگيرى از ورود ماشينهايى كه مقررات راهنمايى رانندگى 

را در سطح نيروگاه رعايت ننموده اند 
7-  مشخص نمودن فعاليتها ومكانهاى پر خطر در نيروگاه رامين 

8-  انجام مانورهاى تخصصى آتش نشانى براى آمادگى هرچه 
بيشتر پرسنل آتش نشانى

9-  تهيه تجهيزات فردى براى پرسنل (ماسك- گوشى- ماسك 
اكسيژن كامپوزيت- لباس ضد اسيد ) 

10-  برگزاري كالسهاي آموزشي   ايمني جهت پرسنل شركت 
، پيمانكار و اورهال

 H.S.E96سال آموزشي   تقويم  ارائه  و  ريزي  برنامه    -11
پرسنل نيروگاه

12-  توزيع تگ ايمني جهت ايجاد شرايط ايمن كار
13-  انجام مراحل جهت استقرار سيستم سازمان الكترونيكى در 

 HSE مديريت
14-  انجام مراحل اوليه risk assessment جهت پياده سازى

15-  تهيه گزارش فعاليتهاي بهداشتي نيروگاه وتكميل فرم هاي 
مربوطه و ارسال به شبكه بهداشت ودرمان باوي . 

16-  رفع بيش از 60 آيتم نقص بهداشتي در سطح نيروگاه 
17-  تدوين و اجراي شرح كار سنجش عوامل زيان آور محيط 

18-  بازديد وپايش نقاط مختلف نيروگاه از لحاظ بهداشتي 
19-  سم پاشي نيروگاه و توسط شركت هاي مورد تاييد معاونت 

بهداشتي استان 
20-  برگزاري سمينار 7 مهر روز ملي ايمني و آتش نشاني و 

سمينار بهداشت تحت عنوان “ارزيابي پوسچر“ 
21-  اليروبي و دفع لجنهاي سيستم تصفيه پسابهاي روغني 
و سوختي توسط شركت معتمد محيط زيست در امور پسماند

22-  نمونه بردارى اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطى 
توسط آزمايشگاه معتمد محيط زيست (طرح خوداظهارى) و 

آزمايشگاه محيط زيست نيروگاه
23-  انجام پروژه خريد و نصب كمپرسور جهت آنااليزرهاي 

آنالين دود واحد 5 و 6 
اندازي  راه  و  سازي  بهينه  پروژه  انجام  بر  نظارت    -24
دودكش  از  خروجي  گازهاي  آنالين  آنااليزرهاي 

واحدهاي 3 و 4 
25-  پيگيرى  تامين كل گاز مصرفى 6 واحد توليدى نيروگاه 

و عدم مصرف مازوت

26- نظارت ،پايش و كنترل كليه جنبه هاى زيست محيطى نيروگاه 
بخصوص در زمان تعميرات اساسى و مياندوره اى واحدها

27- برگزاري سمينار علمي با موضوع " طرح كنترل و پايش 
زيست محيطى 

28-  تدريس دوره آموزشي مديريت پسماند 
29-  نيازسنجي و تدوين دوره هاي آموزشي زيست محيطي در 

سال 96 جهت پرسنل كل نيروگاه
30-  شركت در نخستين جشنواره استاني شهر و محيط زيست 

با عنوان شهر سبز من 
محيطي نيروگاه  زيست  ارائه عملكرد و دستاوردهاي    -31

رامين در نمايشگاه هفته دولت (7-5 شهريورماه 95)
32-  فعال نمودن قسمت محيط زيست در سايت اينترنتي 

نيروگاه از طريق تهيه و ارائه فايل هاي محيط زيست 
33-  پيشنهاد و اجراي برنامه ها و اقدامات اطالع رساني و 

فرهنگ سازي زيست محيطي كه اهم آنها عبارتند از:
-حمايت و حضور در پنجمين جشنواره بين المللي فيلم سبز از 

تاريخ 31-24 ارديبهشت ماه 95 و دريافت لوح سپاس 
-گراميداشت روز زمين پاك در ارديبهشت ماه 95 : برگزاري 

جشنواره " كودك و محيط زيست 
-گراميداشت هفته محيط زيست در خرداد 95 : تهيه كتابهاي 

تخصصي زيست محيطي و برگزاري مسابقه عكاسي 
-گراميداشت روز هواي پاك در دي ماه 95 :توزيع كتاب با 

عنوان " راهنماي حفاظت از محيط زيست در محل هاي كار

-اجراي برنامه هاي گراميداشت هفته بسيج كارگري 
سالروز  خرداد  سوم  گراميداشت  هاي  برنامه  -اجراي 

آزادسازي خرمشهر
- اجراي برنامه هاي گراميداشت هفته دفاع مقدس
- اجراي برنامه هاي گراميداشت ماه مبارك رمضان
- اجراي برنامه هاي گراميداشت دهه مبارك فجر

-اجراي برنامه هاي هفته امر به معروف و نهي از منكر
- اجراي برنامه هاي گراميداشت دهه كرامت و دهه واليت

 - برگزاري مراسم سومين ختم قرآن 
- مسابقات قرآن و يژه همكاران و خانواده ها
- برپايي نمايشگاه كتاب و يژه مبارك رمضان

- برپايي نمايشگاه نوشت افزار ويژه هفته دفاع مقدس
- تجليل از 27 نفر از جانبازان به مناسبت روز جانباز و  پرداخت 

سكه
- تجليل از همسر شهيد رستمي به مناسبت روز زن و تولد 

حضرت فاطمه (س)
-پرداخت هزينه سفر 71 نفر از ايثارگران ( جانباز ، آزاده ، خانواده 

شهيد و رزمنده) 
-پرداخت معادل ريالي بن غير نقدي به 77 نفر از ايثارگران و 

همسر شهيد رستمي
- پرداخت معادل ريالي 34 نيم سكه بهار آزادي و 12 سكه تمام 

بهار آزادي به خانواده و فرزندان شهدا
-ديدار با خانواده شهداي  همكار و شهداي مدافع حرم
-ديدار با خانواده شهيد همتي ( شهيد همكار) در سمنان

- طراحي و ساخت يادمان شهداي نيروگاه رامين
-پيگيري و اجراي ماده 51 قانون جامع  در خصوص 9 نفر 

از ايثارگران ( 6 فرزند شهيد و 2 جانباز و 1 آزاده) 
-تهيه و تكميل زندگينامه پدران 6 فرزند شهيد شاغل در 

نيروگاه جهت ارائه در همايش شهيد دكتر عباسپور
- شركت در همايش دكتر عباسپور و 500 شهيد وزارت نيرو
-شركت در همايش ملي تجليل از مشاوران ايثارگران و 

دريافت لوح تقدير از معاون اول رئيس جمهور
-برگزاري 22 حلقه شجره طيبه صالحين بصورت ماهانه 

-اعزام 45 نفر از همكاران در كاروان ارتحال امام خميني 
(ره)

- اعزام دو گروه از بسيجيان به اردوهاي راهيان نور  غرب 
كشور و  شهرستان دزفول

مزار  روبي  غبار  و  افشاني  عطر  مراسم   4 در  حضور   -
مختلف  مناسبتهاي  در  شهدا 

-شركت در راهپيمايي هاي (روز قدس ،  22 بهمن و روز 
بصيرت و محكوميت جنايات عربستان) 

-جمع آوري بيش از 30 مقاله ، كتاب  و آثار نخبگان علمي و 

پژوهشي بسيج
-پذيرش و ارائه بيش از 15 مقاله  از بسيجيان در همايشهاي 

مختلف كشوري
-حضور در يادواره شهداي مدافع حرم و شهداي حله و شهداي 

عمليات كربالي 5
 -برگزاري سمينار شيمي و مكانيك ، الكتريك ، ابزاردقيق و 
HSE توسط بسيجيان نخبه و موفق و تقدير از برگزار كنندگان
-حضور در مجمع ساالنه قشر بسيج كارگري استان و ارائه 

سمينار توسط فرمانده پايگاه
- برگزاري 4 جشنواره فرهنگي ، ورزشي در 14 رشته ويژه 

آقاين و بانوان شركت
- برگزاري چندين مسابقه فرهنگي در ايام مختلف سال و توزيع 

هدايا ي مربوطه
-همراهى در بازديد مسئولين سپاه و بسيج و مسئولين فرهنگي 
استاني و كشور  از نيروگاه رامين ( سردار صحراپور ، سردار هاتف 
، سرهنگ كلهر ، سرهنگ فالحي  ائمه جمعه اهواز ، ويس ، 

مالثاني و شيبان 
-مشاركت در پرداخت هزينه 20 خشت طالي گنبد امام علي 

(ع) و دريافت سند افتخار از ستاد عتبات عاليات استان
-برپايي موكب اربعين حسيني در مرز چذابه و ارائه خدمت به 
زائران حسيني و دريافت لوح تقدير از رئيس ستاد عتبات استان

 معرفي مقاله  مختصري ازعملكرد امور H.S.E  نيروگاه رامين در سال1395
عنوان مقاله "  تجزيه و تحليل عددى 

معادالت انتقال حرارت و جرم 
در برج هاى خنك كننده "

محقق : محمدامين عطارزاده – كارشناس بهره برداري 
نيروگاه رامين و دانشجوى دكتراى مكانيك

چكيده: در پژوهش حاضر در ابتدا شبيه سازى مركل براى فرآيندهاى 
انتقال حرارت و جرم به كار برده و اعمال شده است كه تقريبا در تمام 
آناليزهاى برج خنك كن مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين خواص 
ترموديناميكى آب و نيز هوا و انتقال حرارت بين اين دو و نيز روابط 
ديفرانسيلى بين آنتالپى و تغييرات دما در هسته ى برج هاى خنك كن 
بدست آمده است. استفاده از روش هاى عددى مناسب در پژوهش 
حاضر باعث شده است تا نتايج حاصله تطابق بسيار بااليى با نتايج 
ديگر مقاالت (شامل مقاالت درويشى و اشرف كتب) داشته باشد. نتايج 
خروجى از كار عددى با نتايج حاصله از خروجى هاى آزمايشگاهى و 
تجربى ( بدست آمده از داده بردارى هاى صورت گرفته در نيروگاه 
برق رامين، ايران) مقايسه شد. در پايان تاثير تغيير برخى متغيرها مانند 
دماى هواى مرطوب، حجم هواى ورودى و تعداد فن ها بر روى ميزان 
عملكرد موثر و كارايى برج هاى خنك كن و دماى آب خروجى از سيكل 

مورد بررسى قرار گرفت .

خ

گزارش عملكرد پايگاه مقاومت بسيج شهداي نيروگاه رامين در سال 1395

فرهنگ و ادب
شيدايي

  شاعر : فرج اله مهمد موسايي(پيشكسوت  نيروگاه رامين)
اي آتش بيقرار شيدايي دل  /   خاكستر درد و رنج تنهايي دل
اي عنصر كيمياي پرگار وجود  /   احساس غريب ناشكيبايي دل
شاهكار عظيم خلقت ناب خدا  /   طوفاني جزر و مد دريايي دل
اسرار همه نيك و بديهاي نهان  /    آرامش تو قرار سودايي دل

اي راز نگفته هاي اعماق درون  /   خود شاهد خاطرات حزنايي دل
شد رنگ تو تصوير همه خوبيها  /   اي مهر تو همرنگ مسيحايي دل
پاكيزه تر از آب روان شيره جان  /   جانها به كف و هم به صف آرايي دل
 هر كس كه دلش خورده گره از نخ تو  /    حالش خرم و بهار به لياليي دل

هرگز نخورد دلت ز بيگانه ترك  /     افسونگر دلرباي يغمايي دل

تبريك 

همكاران گرامي:  آقايان  ابراهيم عبيات
و مهندس سعيد سفيد زاده

ازدواج تنها پيوند زمينى است
 كه در آسمانها بسته ميشود

اين پيوند فرخنده  را به شما و همسران گراميتان 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و برايتان 
زندگي همراه با سالمتي و خوشبختي  آرزومنديم .

انجمن بهداشت جهانى از موسسات وابسته به سازمان 
ملل است و در هفتم آوريل سال 1948 اقدام به انتخاب 
روزى از سال به نام “ روز جهانى بهداشت “ نمود . هدف 
اين سازمان ، فراهم كردن حداكثر امكانات بهداشتى و 
سالمتى براى كليه انسان هاى روى زمين است ، به 
دنبال اين هدف ، سازمان ، برنامه هاى زيادى را به مرحله 
اجرا مى گذارد تا زمينه مساعدت كشور ها را براى تقويت 

بهداشت عمومى خود فراهم كند .
سال  در   بهداشت  روزجهانى  امسال   موضوع   
(2017ميالدى)  افسردگى  مى باشد و به همين منظور 
شعار امسال با محوريت سالمت روان و  با موضوع  "بيا 

در مورد افسردگى حرف بزنيم "  مطرح گرديد .
افسردگى ، اختالل روانى شايعى است كه تمامى جوامع 
و تمامى گروه هاى سنى را درگير مى كند. افسردگى با 
اين نشانه ها شناخته مى شود " احساس غم پايدار و 
كاهش تمايل به انجام كارهايى كه بصورت معمول از آن 
لذت مى بريم وقتى كه با ناتوانى در انجام وظايف روزمره 

حداقل به مدت دو هفته بطول انجامد".
در كشور ما نيز  از  يكم الي 7 ارديبهشت بعنوان هفته 
سالمت با شعار « زندگى سالم با نشاط و اميد  انتخاب 
در  متعددي   هاي  برنامه  كشور  سراسر  در  و  گرديد 

اينخصوص اجرا مي شود .

روزشمار هفته سالمت:
 جمعه 1 ارديبهشت 96: تحرك بدنى، تفريحات سالم، 

فعاليت گروهى
 شنبه 2 ارديبهشت 96: غذاى سالم،جامعه سالم

 يك شنبه 3 ارديبهشت 96:  سفيران سالمت، نهادهاى 
اجتماعى

 دوشنبه 4 ارديبهشت 96 : طرح تحول سالمت، ارتقاء 
كيفيت زندگى

 سه شنبه 5 ارديبهشت 96:  سالمت روان، نياز همه 
و هميشه

 چهارشنبه 6 ارديبهشت 96: هنر و رسانه، سواد سالمت
 پنج شنبه 7 ارديبهشت 96: نهاد خانواده و مسئوليت 

اجتماعى
برخي از راههاي مقابه با افسردگي :

  براى خود هدف تعيين كنيد
   ورزش كنيد

  سالم غذا بخوريد
  به اندازه بخوابيد

   به خود مسئوليت بدهيد
   با افكار منفى بجنگيد

   تفريحات سالم اتجام دهيد
     سفركنيد

به مناسبت گراميداشت  
هفته سالمت و روز جهاني بهداشت

 محمد حميدي – مسئول بهداشت حرفه اي نيروگاه رامين
اجراي اين پروژه بدست متخصصان داخلي ،  نقشي اساسي در رفع 
محدوديت هاي توليدي ، افزايش مگاوات و همچنين  افزايش راندمان 
بويلر ، ايرهيتر و تجهيزات جانبي  پس از راه انداري واحد 315 مگاواتي 
شماره 5 نيروگاه رامين اهواز دارد . به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين 
اهواز : مهندس حمداله ممبيني كارشناس بويلر نيروگاه رامين اظهار داشت 
:    ايرهيتر به عنوان يك مبدل حرارتي دوار ،  نقش پيش گرمايش بويلر 
را ايفا مي كند كه  مسدود شدن فضاي بين ورقها و خوردگي بسكتهاي 

اين تجهيز بر  پارامترهاي مهمي 
همچون احتراق كوره ، خأل كوره 
 IDfan مگاوات توليدي ، آمپر ،
و FDfan و همچنين اختالف 
فشار قبل با بعد از ايرهيتر تأثير 
بسزايي گذاشت و باعث كاهش 
راندمان بويلر و تامين بخار مورد 

نياز توربين مي شود .
اينكه  به  توجه  با    : گفت  وي 
كارساخت بسكت توسط شركت 
هاي سازنده در بازه زماني اورهال 

فراهم نشد ، در راستاي عملي نمودن اقتصاد مقاومتي ، كارگاه ساخت 
بسكت ايجاد گرديد و برهمين اساس كار ساخت ، ترميم ، بازسازي ، 
آب شويي و قليا شويي  بسكت هاي اليه گرم شاخه A ايرهيتر واحد 
5  بصورت غوطه وري توسط كاركنان باتجربه و متخصص نيروگاه 
اجرا شد .    وي افزود :  با اجراي اين پروژه توانستيم  تعداد 150 عدد 
بسكت و فريم را ساخته و بازسازي نموده ، تعداد  205 عدد بسكت  

را  استحكام سازي  و 240 عدد بسكت را به طور كامل آب شويي 
و قلياشويي نماييم. مهندس جواد مرزوقيان رئيس گروه بررسي فني 
بهره برداري شيمي نيز گفت : روش متداول قلياشويي بسكت هاي 
ايرهيتر در نيروگاه به صورت online و در محل ايرهيتر انجام مي 
نمودن  فراهم  و  گرفته  صورت  ريزيهاي  برنامه  اساس  بر  كه  شود 
تجهيزات الزم كارگاه قلياشويي ايجاد گرديد كه اين مهم بصورت 
نيروگاه  در  بار  اولين  براي  گرم  وري  غوطه  روش  به  و   offline
آب   -1 )  : شامل  مرحله   5 طي 
شويي بسكت با جت آب معمولي  
مخزن   در  بسكت  قلياشويي   -2
با   (NAOH) روبازسود4درصد 
دماي (70-  80 درجه )  3 –  آب 
شويي بسكت در مخزن آب گرم  
خنثي با دماي  ( 70 – 80 درجه  
)  4 – آب شويي بسكت با جت 
آب معمولي   5- هوازني ، خشك 
نمودن بسكت و نصب در محل) 

انجام گرديد  .
وي افزود :    قلياشويي غوطه وري تاثير مستقيم بر راندمان توليد 
واحد هاي بخار نيروگاه رامين دارد و نسبت به روش متداول نيروگاه 
داراي اثري به مراتب بهترمي باشد به طوريكه در اين پروژه  240 
عدد بسكت اليه گرم شاخه A واحد 5 به طور 100درصد  قلياشويي 
و رفع انسداد شدند و اختالف وزن بسكت ها قبل و بعد از شستشو تا 

43 كيلوگرم رسيده است  .

بدست متخصصان نيروگاه رامين صورت گرفت
بازسازي و قلياشويي بسكت هاي ايرهيتر واحد 5 نيروگاه رامين



1-  برنامه ريزي و برگزاري تمرينات و مسابقات جهت كاركنان و 
خانواده هاي محترم كاركنان در رشته هاي :  فوتبال/ميني فوتبال/ 
فوتسال/ واليبال / بسكتبال / پينگ پنگ / تيراندازي / تيرو كمان / 
شطرنج / دو و ميداني / آمادگي جسماني / ايروبيك / دوچرخه سواري 

/ طناب كشي / كاراته / رزم آوران / كن دو / شنا  . 
ــيده در اهواز جهت رشته هاي  ــالن ورزشي سرپوش 2 - اجاره 2 س

فوتسال و  واليبال  
3-  بازسازي استخر نيروگاه در موضوع ساختماني وتاسيساتي و افتتاح 

استخر با حضور مديرعامل محترم نيروگاه .
ــابقات  ــور تيم نوجوانان نيروگاه (فرزندان كاركنان) در مس 4- حض

قهرماني رشته رزم آوران و كسب مقام سوم تيمي 
5- برگزاري دوره آموزش كالسيك شطرنج باحضور 32 نفر از كاركنان 

6 - برگزاري اردوي 2 روزه ، كوهپيمايي با حضور 30 نفر از كاركنان 
نيروگاه و صعود به ارتفاعات آبشار نگين در شهرستان  انديكا .

7- برگزاري 9 مسابقه دوستانه فوتبال و فوتسال بين تيم هاي نيروگاه 
با ديگر تيمهاي منطقه و شهرستانها.

ــوري  ــابقات كش 8- حضور 5  نفر از فرزندان كاركنان در مس
(رشته هاي رزمي) .

ــي گراميداشت هفته دفاع  ــنواره فرهنگي ، ورزش 9- برگزاري جش
مقدس در 9رشته ورزشي با حضور 468  ورزشكار 

10-  برگزاري 8 دوره آموزشي شناي مقدماتي/تكميلي (كاركنان و 
فرزندان) در استخر نيروگاه  .

ــابقه دوستانه فوتبال و فوتسال بين تيم هاي  12-  برگزاري 5 مس
نيروگاه با ديگر تيمهاي منطقه و شهرستانها.

13- عضويت آقاي عليمراد عيديوندي از كاركنان بهره برداري در 
تيم منتخب پينگ پنگ استان و اعزام به مسابقات وزرارت نيرو (آبان 

ماه 95).
14- ايجاد تعامل نيروگاه رامين و شركت برق منطقه اي استان در 

خصوص استفاده از اماكن ورزشي هر دو شركت .
15- اعزام تيم فوتسال نيروگاه به مسابقات سراسري وزارت نيرو در 

استان اصفهان .
16- برگزاري مسابقات ورزشي در 2 رشته ورزشي (تيراندازي/3گانه 
استقامتي) بين كاركنان نيروگاه به مناسبت  و گراميداشت هفته بسيج 

مستضعفين .
17- برگزاري مسابقه دوچرخه سواري به مناسبت روز هواي پاك .

18- برگزاري جشنواره فرهنگي ، ورزشي گراميداشت دهه مبارك 
فجر انقالب اسالمي در 11 رشته ورزشي با حضور 560   ورزشكار  

در 2بخش آقايان و بانوان (كاركنان و خانواده ها)
19- حضور تيم هاي واليبال و شناي كاركنان در مسابقات صنعت آب 

و برق استان به مناسبت گراميداشت دهه فجر .
20-  كسب مقام سوم تيمي مسابقات نوجوانان رزم آوران (فرزندان 

كاركنان) در مسابقات قهرماني استان .

مسألـه آلودگـي زميـن و توليد زباله يكـي از 
مسائل عمده محيط زيست و دغدغه بسياري از 
دست اندركاران محيط زيست در سراسر جهان 
بوده و يافتن محل دفن صحيح و بهداشتي آن از 
مسائل مهم بخصوص در كشورهاي كوچك و در 

حال توسعه است.
از اينرو به منظور ايجاد آگاهي و حساسيت جهاني 
و نيز سپاسگزاري از مواهب زمين و منابع و ذخاير 
طبيعي آن، هرساله روز جهاني زمين پاك در 22 
آوريل مصادف با 2 ارديبهشت برگزار مي گردد و 
به همه مردم دنيا يادآورى مى كند كه نبايد سياره 

خود ' زمين' را فراموش كنند.
نيروگاه حرارتي رامين نيز در راستاي صيانت از 
و  خاك  هاي  آالينده  كنترل  و  ،كاهش  زمين 
مديريت انواع پسماندهاي توليدي خودپروژه ها و 

اقدامات بسزايي را در طول چندين سال انجام داده 
كه در ادامه به شرح مختصرآنها پرداخته مي شود :

• اجراي پروژه ارزيابي كمي و كيفي پسماندها 
(بررسي وضعيت موجود ، شناسايي منابع توليد انواع 
مواد زائد ، بررسي كمي و كيفي مواد زائد ، طبقه 
بندي و ارائه راهكار جهت بهبود وضعيت مديريت 

پسماندها)
• شناسايي الزامات قانوني درخصوص پسماندها

مديريت  دستورالعمل  واجراي  تهيه   •
پسماند،دستورالعمل پاكيزگي،مديريت آلودگي هاي 

نفتي وروغني و...
• شناسايي شركت هاي فعال و معتمد درخصوص 
پسماندهاي صنعتي و ويژه و استعالم از سازمان 

محيط زيست
• واگذاري اليروبي و دفع لجنهاي سيستم تصفيه 

پسابهاي روغني و سوختي در نيروگاه رامين به 
امور  در  زيست  محيط  سازمان  معتمد  شركت 

پسماند جهت بازيافت مواد هيدروكربني
• فروش پسماندهاي حاصل از احتراق (خاكستر 
كوره) جهت بازيافت فلزات سنگين به شركت هاي 

معتمدسازمان محيط زيست در امور پسماند
و  اداري  اتوماسيون  سيستم  سازي  پياده   •
 (PDL)دستگاههاي ثبت پارامترهاي الگ شيت
،مكانيزه نمودن سيستم صدور مرخصى و فيشهاى 

حقوقى 
• پيگيري پياده سازى طرح تفكيك ازمبدأ انواع 
ضايعات (كاغذومقوا ، پالستيك ، فلز ) و احداث 

سايت تفكيك و نگهداري پسماندهاي عادي
آوري  محوطه،جمع  پاكسازي  برنامه  اجراي   •

وفروش ضايعات وكاالهاي مازاد

• استحصال روغنهاي مستعمل و جمع آوري آن 
در بشكه هاي فلزي به منظور فروش

هاي  ميزانPCBsروغن  گيري  اندازه   •
موجوددرترانسهاي نيروگاه توسط آزمايشگاه معتمد

• جايگزينى كليه ظروف يكبارمصرف پالستيكى با 
ظروف پايه گياهى در تمام واحدها 

 saftyواگذاري پسماندهاي درمانگاهى درون •
box به مركز بهداشت شهرستان باوي

مديريت  با  مرتبط  موضوعات  لحاظنمودن   •
پسماندها در تعهدات الزم االجراى پيمانكاران

• برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه مديريت 
پسماند و مواد زائد جامد براي روساو كارشناسان 

نيروگاه 
" زمين، امانت خداست. آن را سبز بداريم؛ همان 
گونه كه بود؛ آن را پاك بداريم، همان گونه كه بود"

  نوسازي سيستم كنترل توربين و بويلر واحد6 
براي اولين بار و با مشاركت شركتهاي داخلي

ــازي و مدرنيزاسيون سيستم   آغاز عمليات نوس
ــركتهاي  ــاركت ش كنترل توربين واحد 5 با مش

داخلي و اجرا در تعميرات اساسي واحد 5
 شروع بكار پروژه سيستم كانديشن مانيتورينگ 

واحد 2 با پيشرفت فيزيكي 60 درصد
 نظارت بر پروسه تعميرات روتور ژنراتور واحد 3

  نظارت بر تعميرات اساسي واحد 5
ــري و انتقال تجربيات در زمينه رفع عيب از   پيگي
سركابل   BCPUMP بمنظور كاهش هزينه ها

6kv   نظارت بر تعميرات الكتروموتورهاي 
ــينه هاي  ــه تعويض عايق ش  نظارت بر پروس

ژنراتور
 نظارت و پيگيري جهت ساخت داخل نمودن 

كارت هاي كنترلي  yktc ورله هاي حفاظت
   عيب يابى و نظارت بر تعميرات ژنراتور واحد3 
 تهيه شرح كار ،نظارت و مهندسى ساخت پره هاى 

توربين واحد5 در شركت تعميرات نيروگاهى ايران 
  نظارت و مهندسى نصب روتور توربوفيدپمپ 

واحد2 
 نظارت و مهندسى نصب پره هاى توربين واحد3 

  نظارت بر ترميم برج هاى خنك كن فاز3
وبازسازي  تعمير  پروژه  براجراي  نظارت   

ترانسفورماتورشماره 9953 
اتاق  سازي  واستاندارد  تهويه  اصالح   

ترانسفورماتورتحريك واحدشماره سه 
 ساخت داخل تجهيزات در بخش هاى مكانيك، 

الكتريك و ابزاردقيق
 اقدامات گروه پايش  و اندازه گيري

 ( CM ) نيروگاه رامين در سال 1395
 برنامه ريزي و انجام بيست و هشتمين داده 
برداري ارتعاشات تجهيزات دوار و بررسي بيست 
و هفتمين داده برداري ارتعاشات تجهيزات دوار و 

ارائه گزارش. 
 بررسي گزارش هاي روغن تجهيزات نيروگاه . 

  اندازه گيري ارتعاشات تجهيزات مورد درخواست 
بهره برداري . 

  بررسي و رفع اشكال از الكتروموتورهاي اجكتور 

و B واحد 2. در اين خصوص پس از   A پمپ
بررسي هاي تكميلي جهت نرمال سازي، ياتاقان دوم 
الكتروموتور A - كه اشكال داشت- تعويض گرديد. 
  باالنس يك عدد الكتروموتور MHC واحد 2 

در كارگاه الكتريك. 
 GRFAN-A پيگيري كارهاي تعميرات اساسي  

واحد 6 طبق برنامه رفع اشكال آن. 
 A-2.CP باالنس در محل روي الكتروموتور  
واحد 2 و نرمال شدن ارتعاشات الكتروموتور مذكور. 
  آناليز ارتعاشات فن هاي تهويه مطبوع و انجام 
باالنس دو عدد الكتروموتور فن بنا به درخواست 
نرمال  براي  الزم  راهكار  ارائه  و  تهويه  گروه 

سازي آنها.

 بخش سيستمهاي مديريتي
1. پياده سازي نرم افزار مديريت دانش و ايجاد 

ساختار سيستمي آن
2. بازنگري و تدوين آيين نامه نظام پيشنهادات و 

نحوه پرداخت پاداش آن
3-تدوين نقشه راه و برنامه استراتژيك نيروگاه

4- تحليل دايناميك چالشهاي مهم نيروگاه 
5- ارزيابي نيروگاه و بازنگري مستندات سيستم 
هاي مديريتي به منظور استقرار استاندارد هاي 
كيفيت ،زيست محيطي  و ايمني با ويرايش جديد

6-  ارزيابي عملكرد نيروگاه  در همايش مديران 

ارشد وزارت نيرو و ارائه نتايج تحليلي آن
  مهمترين دوره هاي تخصصي برگزار 

شده توسط گروه آموزش 
1-آناليز شيمي آب 

2-خوردگي تجهيزات نيروگاهي
unit5000 3-سيستم تحريك

4-بويلر هاي نيروگاه بخاري 
5-آناليز ارتعاشات ماشينها - سطح 1

6-علم مواد و عمليات حرارتي
7- اصول و مباني حسابداري و هزينه يابي
  8- ويداس   كانديشن مانيتورينگ واحد 

9- مباني مديريت نيروي انساني
10- سيستمها و روش ها

11- ايمني در نيروگاه
12- پمپ فن كمپرسور

13- كارگاه تعميرات موتور الكتريكي
14 - مديريت پسماند هاي عادي ، صنعتي و ويژه 

در نيروگاهها
15- مديريت كيفيت در توليد آمار

16- ترانسفور ماتور
17 - آزمايشگاه شيمي مقدماتي  و پيشرفته 

18- مديريت حرفه اي پروژه 

19 - اتوماسيون صنعتي پيشرفته
20 - توربين بخار پيشرفته
21 - حسابداري صنعتي 

22- شيمي نيروگاه 
23- سوخت و احتراق 

24 - نقشه خواني نيروگاه 
25-  تست هاي غير مخرب 

26-  اصول برنامه ريزي 
27 - قوانين و مقررات اساسي 

 در سال 95 تعداد 1632 نفر از كاركنان در سطوح 
مختلف مشاغل تحت آموزش قرار گرفته ، كه اين 

ميزان آمار نفر ساعتي برابر با 43468 مي باشد .

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

  سردبير: داوودسليمانى

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

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

محمد حميدى
  امورتوزيع:  منصور فديعمى

www.raminpower.ir  :سايت اينترنتى  
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  پيام كوتاه:30004563
جاده   20 كيلومتر  اهواز-  پستى:  آدرس    

مسجد سليمان
  كدپستى:6145199511

  تلفكس: 061-34475087

ارائه خدمات پزشكي به كاركنان
 نيروگاه رامين در هفته سالمت 

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز :  مهندس رسول حيدري 
مدير  H.S.E نيروگاه رامين  از ارائه خدمات پزشكي همچون  ويزيت 
عمومي ، بررسي وضعيت ضربان قلب و سنجش فشارخون توسط كادر 

پزشكي درمانگاه نيروگاه  خبر داد .
وي ضمن تشريح برنامه هاي اين نيروگاه بمناسبت گراميداشت هفته 
سالمت اظهار داشت :  حفظ و ارتقاء سطح سالمت و بهداشت پرسنل 
شاغل در نيروگاه رامين همواره از مهمترين اهداف و رويكردهاي اين 
نيروگاه بوده و براين اساس توانستيم اقدامات جامع و تاثيرگذاري را طي 

اين سالها برنامه ريزي و اجرا نماييم .
مهندس حيدري در ادامه معاينات ادواري پرسنل شاغل در سطح نيروگاه  
، سنجش مداوم فشار خون كاركنان، ، نظارت بر اجراي دستورالعملهاي 
بهداشتي  و پزشكي  و آموزش هاي بهداشتي را مهمترين اقدمات اين 
نيروگاه در حفظ و بهبود سالمت كاركنان و بهداشت محيط نيروگاه رامين 

عنوان نمود .
الزم بذكر است ارائه خدمات پزشكي همچون ويزيت عمومي ، برسي 
وضعيت قلب و سنجش فشار خون پرسنل از برنامه هاي گراميداشت 
هفته سالمت است كه از  2 الي 7 ارديبهشت توسط تيم پزشكي نيروگاه 

در محل درمانگاه اجرا شد .
خالصه گزارش عملكرد

 دفتر روابط عمومي نيروگاه رامين ( 1395)

گزارش عملكرد امور ورزش نيروگاه رامين در سال 1395

به روايت تصوير

/سال دوم/ فروردين ماه 1396/ شماره هفتم

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 .

فعاليت هاي شاخص معاونت مهندسي  و نظارت فني نيروگاه رامين در سال 1395

 خالصه عملكرد دفتر منابع انساني نيروگاه رامين اهواز در سال 1395

گراميداشت ميالد امام علي ( ع ) بازديد كاركنان نيروگاه بناب  از نيروگاه رامين اهوازواحد شماره 5 نيروگاه در مراحله پاياني تعميرات اساسي

واحد موضوعفعاليت رديف
شمارش 

1
انعكاس توفيقات نيروگاه رامين 
اهواز از طريق برگزاري نشست 

هاي خبري با حضور صدا 
وسيماو ساير رسانه هاي كشور

برنامه3

2
اخبار توليدي و  انعكاس يافته 
روابط عمومي نيروگاه رامين 
اهواز در رسانه هاي كشور

عنوان101

8900 9انتشارات3
نسخه

مناقصات  ارسالي و درج شده  4
آگهي78در رسانه ها

اطالع رساني  از طريق 5
عدد567تابلوهاي اطالع رساني

برگزاري مراسمات6
برنامه73 ملي و مذهبي

 برگزاري   سمينارها – 7
برنامه33همايشها –سخنراني ها

برگزاري جشن هاي ملي و 8
برنامه9مذهبي

9
همكاري در برگزاري 

مراسمات –جشنها – سمينارها 
-همايشهاي  و جلسات 

 برون سازماني
برنامه48

10
 شركت  مديريت و پرسنل 
واحد روابط عمومي در كارگاه 

ها و سمينار هاي آموزشي علوم  
ارتباطات

دوره5

313 15برگزاري مسابقه فرهنگي11
جايزه

اطالع رساني از طريق ارسال 12
پيام510پيام كوتاه

نفر3134بازديد از نيروگاه رامين اهواز13

14
برنامه ريزي ديدارهاي برون 
سازماني مديران و كارشناسان 

نيروگاه رامين اهواز 
مورد80 

برگزاري اردوهاي فرهنگي 15
1457 4و سياحتي

نفر
غرفه6برپايي غرفه هاي نمايشگاهي 16

17
ارتباط مستقيم و غير مستقيم 

كاركنان و ارباب رجوع با 
مديرعامل

نفر164

برگزاري جشنواره فرهنگي 18
جشنواره4- ورزشي

قطعه27250عكسبرداري19
دقيقه3320تصويربرداري20
نسخه28603توزيع نشريات21

اطالع رساني از طريق بيلبرد – 22
عدد220بنر - پالكارد

با هم به سوي زمين پاك
ويدا صادقي - مسئول محيط زيست نيروگاه راميندوم ارديبهشت ماه روز جهاني زمين پاك گرامي باد


