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سرمقاله

پس از تعميرات اساسي بدست متخصصان نيروگاه ؛

واحد 315 مگاواتي شماره 5 نيروگاه رامين اهواز 
مجدداً  به شبكه سراسري برق متصل شد

"زاویه ای از یک حماسه"
درروزی که دوستان مستان ودشمنان سرگردان از پیروزی مقتدرانه ملت بزرگ ایران 
اسالمی،در سی وپنجمین رهاورد دموکراسی دینی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه اخیر 
بوده اند.درپی این توفیق ملی ووحدت افزا،نیروگاه رامین بعنوان قلب توسعه خوزستان 

شاهد رقم خوردن موفقیتی دیگر بود.
در اولین ساعات خرداد ماه که خبر مسرت بخش در مدار قرار گرفتن واحد 5 
با بیم وامیدهای فراوان وبرای اولین بار در تاریخ این واحد صنعتی،توسط  که 
مردان متخصص این نیروگاه به فرجام رسید تمامی همکاران نیروگاهی  ومسئولین 
صنعت برق حرارتی کشور را به تحسین وشعف وا داشت.فرجامی که ماحصل 

وثمره باور واعتماد به متعهدین متخصص این نیروگاه بوده است.
درشامگاه این موفقیت، بسیار مشتاقانه ،جسم وروانم را بر اسب طرب سوار و 
به اتاق فرمان فاز سوم نیروگاه ،جائیکه هدایت وبهره برداری از این واحد درآن 
انجام می گرفت،روانه شدم. از پشت حائل شیشه ایی تا چشمم به همکاران شاغل 
درآن محیط حساس خورد همگان را درتکاپووتالش دیده ام.سالمی کردم واحوالی 
پرسیدم!اما تمام حس وحواسم به این تکاپو وتالششان بوده است که تا چراغی 
چشمک میزد ویا صدای زنگی از نای این اتاق برمیخاست همه حواسها متمرکز 
ناحیه چپ اتاق پراز تجهیزات الکترونیکی ونشانگرهای دیجیتالی می شد. گاهی 
نشسته وگاهی قیام میکردند ولی چشم ازتابلوی میمیک ونشانگرهای آن  که 
به  آرام  وگاهی  تند  گاهی  داشتند.  نمی  بر  بودند  رقصان  وگاهی  گاهی ساکن 
تجهیزات جانبی فرمان میدادند،انگار که دست کودکانه واحد را گرفته وراه رفتن به 

آن یاد می دادند. ومن در گوشه ای محو تماشای تالش وتمرکز....
صدای نوستالژیک بی سیمها وصداهای که با صالبت از پشت آن به گوش می 
رسید به احساسم پرپرواز داد وناخودآگاه سکانسی از فیلم مهیج ومورد عالقه دوران 
نوجوانیم در ذهنم تداعی گر شد."حمله به اچ 3" که در این سکانس فرماندهی قرارگاه 
هوایی بانگاه به آواتار دیجیتالی با جدیت وحساسیت خلبانان را برای دقت در ماموریت 
هدایت میکرد. حس وحال خوبی بود ووقتی نگاهم به کنتور دیجیتالی نصب شده در 
گوشه شمالی تجهیزات واحد 5 افتاد وعدد سه رقمی فول باری را نشان می داد خدارا 
شکر وسپاس گفتم وبه توان   همکاران باغیرتم آفرین...زیرا که هیچ گاه درقاب ذهنم 

تولید برق ومرارتهای آن به این زیبایی به تصویر عینی نیامده بود.
هرچند خوب می دانستم  که این عدد سه رقمی جاخوش کرده در دل کنتور 
،حدیثی دارد پیدا وپنهان از ماههای مرارت وکوشش جهاد گونه وشبانه روزی 
مردان سترگ واحدهای تعمیرات ،فنی وی وپشتیبانی برای مهیا نمودن واحد ودر 
مدار تولید قرار گرفتن آن وبه تبع آن تامین امنیت ورفاه مردم عزیز کشورمان وبه 
دنبال آن خلق حماسه ای از خود اتکایی وباورمندی به توان وظرفیتهای به بار 

نشسته متخصصین نیروگاه بزرگ رامین است.
آری همکاران ارجمند،ما برای خواندن این قصه عشق به خاک، خون دلها خورده ایم.
مدیر مسئول

بهروز وحدتی مدیر پروژه 
تعمي��رات اساس��ي واحد 5 
ب��ا اع��ام این خب��ر گفت : 
واحد 315 مگاواتی ش��ماره 
5 ای��ن ني��روگاه ك��ه پس از 
شناس��ایي اش��كاالت فني ، 
در آب��ان ماه س��ال 95 جهت 
 ، اساس��ی  تعميرات  انج��ام 
رفع محدودیتهای توليدی و 
بمنظور باالبردن سطح آمادگی 
توليد برق از مدار خارج شده 
بود ،  براي اولين بار بدس��ت 
متخصصان نيروگاه  تعمير و 
پس از راه ان��دازی مجدد به 
شبكه سراس��ری برق كشور 

متصل شد  .
وحدتی گفت: واحدهای بخاری نيروگاه رامين 
اهواز بعنوان یكي از قدرتمندترین و پيچيده ترین 
واحدهاي نيروگاهي محسوب مي شوند و براساس 
الی  از 35000  دستورالعمل كارخانه سازنده پس 
45000 ساعت كاركرد در بازه زمانی 4 الی 5 ساله 
و برحسب شرایط واحد  نيازمند تعميرات اساسی 
مي باشند كه براي اولين بار و با اعتماد و تكيه بر 
ان  دانش و تجربه كاركنان خود و بدون حضور 

این  اساسي  تعميرات  به  اقدام  توانستيم  خارجي 
واحد315 مگاواتي نموده و پس از رفع مشكات و 
محدودیت هاي توليدي  ، مجددا  به چرخه توليد 
این نيروگاه و شبكه سراسري برق كشور پيوست .

وي همچنين ضمن اعام آمادگي این نيروگاه 
در  صنایع  و  مردم  نياز  مورد  برق  تامين  بمنظور 
تابستان و پيك مصرف برق اظهار اميدواري نمود با 
مصرف بهينه برق توسط مشتركين و صرفه جویي 
اصولي  شاهد تداوم خدمت رساني  این نيروگاه به 

منطقه باشيم .

وحدتی تعویض و بازسازي 
از پره های معيوب  3 ردیف 
پره  جایگزینی  با   IP روتور 
، رسوب  داخل  های ساخت 
زدایی هيدرومكانيك كندانسور 
های  شينه  عدد  تعویض 3   ،
جایگزینی  و  ژنراتور  معيوب 
تعویض   ، ایرانی  های  شينه 
بویلر  دیده  آسيب  های  لوله 
مطابق استاندارد و تستهای غير 
یابی و تعمير  مخرب ، عيب 
پاكتهای  شویی  قليا   ، والوها 
ایرهيتر به روش نوین ،تنظيم 
 HP – و ترميم دیافراگم های
IP – LP ، ترميم پوسته های 
پوستر پمپ در محل ، تعمير پمپ HPC و تعمير 
فيدپمپ را از مهمترین اقدامات انجام شده تعميرات 

اساسی این واحد نيروگاهی عنوان نمود .
 الزم بذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد 
توليدي و با ظرفيت 1850 مگاوات ساعت بزرگترین 
نيروگاه بخاري كشور است و باتوجه به اینكه تامين 
كننده بيش از 40 درصد برق استان خوزستان و 4 
درصد برق كشور مي باشد ، نقش مهمي در تثبيت و 
پایداري شبكه سراسري برق كشور ایفاء مي كند .  

ب��ه گزارش رواب��ط عمومي نیروگاه رامین اهواز :  محس��ن طرزطلب 
مدیرعامل ش��رکت مادر تخصص��ي تولید برق حرارتي در بازدید از روند 
تعمی��رات اساس��ي و راه اندازي واحد ش��ماره 5 نی��روگاه ، ضمن تقدیر 
از کارکن��ان ، اجراي این پ��روژه بدس��ت متخصصان نی��روگاه را نقطه 
عطف��ي در اعتم��اد و خودباوري داخلي دانس��ت و اظهار امیدواري نمود 
نتق��ال تجربیات و ارتقاء  ب��ا برنام��ه ریزي و تحقیقات گس��ترده ش��اهد ا
ت��وان تعمیراتي ، بهره برداري ، اجراي طرحه��اي فني- ي و همچنین 

س��اخت قطعات و تجهیزات حس��اس نیروگاهي در س��طح کشور باش��یم .
وي ب��ا اش��اره به اهمی��ت نیروگاه ه��اي حرارت��ي بعنوان بیش��ترین و 
مهمتری��ن تولی��د کننده برق کش��ور اظهار داش��ت : نی��روگاه رامین تامین 
کننده بیش از 40 درصد برق مورد نیازخوزس��تان اس��ت و با توجه به اینکه 
این اس��تان بدلیل ش��رایط آب و هوایي و اس��تقرار صنایع بزرگ بزرگترین 
مص��رف کننده انرژي برق پس از اس��تان تهران محس��وب مي ش��ود ، به 
نق��ش حس��اس نیروگاه رامین بی��ش از پیش افزوده اس��ت . طرزطلب در 
ادام��ه ، ضمن بازدی��د از نیروگاههاي درحال س��اخت خوزس��تان ، تامین 
برق پایدار ش��بکه سراس��ري کش��ور در پیک تابس��تان را مهمترین برنامه 

عملیاتي ش��رکت تولید برق حرارتي دانس��ت

بازدید مدیرعامل شركت
مادر تخصصي توليد برق
حرارتي از نيروگاه رامين

 پيشاهنگ؛معاون راهبری شرکت مادر تخصصی توليدبرق حرارتی

تداوم توليد پایدار نيروگاه رامين 
جز با تکيه و اعتماد بر نيروی انسانی 

متخصص محقق نمی شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:  پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر 
تخصصی تولیدبرق حرارتی که به همراه  مهرداد مدیرکل دفتر فنی این شرکت در نیروگاه 
رامین حضور یافتند آمادگی این نیروگاه به منظور تامین برق پایدار استان خوزستان ، 
تقویت شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم پیش رو و پیک برق سال جاری را مهم 

و حیاتی دانست.
گزارشی  ارائه  ضمن  نیروگاه  این  مدیرعامل  محمودی  بازدید   این  ابتدای  در 
کارکنان  دست  به   5 واحد  اساسی  تعمیرات   ، رامین  نیروگاه  توفیقات  و  اقدامات  از 
متخصص نیروگاه برای اولین بار و همچنین بهسازی و تقویت سیستم های فنی و 
ساخت تجهیزات و قطعات نیروگاهی را از اقدامات شاخص در سال 95 دانست و از 
در سال  استان خوزستان  برق  تقویت شبکه  و  تامین  منظور  به  نیروگاه  این  آمادگی 

جاری خبر داد.
 پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولیدبرق حرارتی نیز در جلسه ای 
با حضور  مهرداد و معاونین و مدیران این نیروگاه، ضمن تقدیر از تالش ها و اقدامات 
کارکنان این نیروگاه در نگهداری و تعمیرات اساسی و بهره برداری اصولی از واحدهای 
تولیدی اظهارداشت: نیروگاه رامین همواره به عنوان نیروگاهی حیاتی و گنجینه ای از 
دانش و تجربه در صنعت برق شناخته می شود و تداوم تولید پایدار این نیروگاه جز با تکیه 

و اعتماد بر نیروی انسانی متخصص محقق نمی شد.
انسانی و  نیروی  بهبود ساختار  لزوم   ، نقدینگی  به مشکالت  اشاره  با  وی همچنین 
از ظرفیت ها و  استفاده  نیروگاه گفت:  این  کارکنان  ورفاهی  رفع دغدغه های حقوقی 
پتانسیل این نیروگاه در صنعت برق  فرصتی مناسب برای سایر نیروگاه های کشور است 
و امیدواریم با همت و درایت مدیران و کارکنان این نیروگاه شاهد تولید مستمر و پایداری 
برق  استان خوزستان و شبکه سراسری  به مردم شریف  در خدمت رسانی  برق  انرژی 

کشور باشیم.

 حلول ماه رمضان مبارک
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به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در نشستی که 
با حضور جمع کثیری از کارکنان در سالن اجتماعات برگزار شد 
،  محمودی مدیرعامل این نیروگاه به همراه تعدادی از معاونین 
و مدیران، ضمن پاسخگویی به دغدغه ها و سواالت کارکنان 
،موضوعات ومسائل این نیروگاه را مورد بحث و بررسی قرار 

دادند. 
و همت  تالش  از  تقدیر  محمودی ضمن  نشست  این  در 
از  برداری  بهره  و  تعمیرات   ، نگهداری  در  نیروگاه  کارکنان 
شاخص  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به   ، تولیدی  واحدهای 
اقدامات سال  ترین  مهم  و  پرداخت   95 در سال  انجام شده 
سال  برق  پیک  از  موفق  گذر  و  پایدار  برق  تامین  را  گذشته 
 5 شماره  مگاواتی   315 واحد  اساسی  تعمیرات   ، گذشته 
بدست متخصصان نیروگاه برای اولین بار ، طراحی و ساخت 
تجهیزات و قطعات نیروگاهی ، اقدامات پایدار زیست محیطی 
، بهسازی تاسیسات و اجرای طرحهای فنی و ی و تمرکز بر 
اظهار  و  برشمرد  فرهنگی  و  سالمت   ، رفاهی  بهبود  خدمات 
امیدواری نمود در سال جاری نیز در جهت تقویت و تداوم  این 

روند گام برداریم .
وی ضمن ارائه گزارشی از بهبود شاخص های خدمات رفاهی 
به  اشاره  با  و  گذشته  های  سال  به  نسبت  نیروگاه  و حقوقی 
و  ابالغی  های  دستورالعمل  ،  اجرای  نقدینگی  مشکالت 
ارائه مطلوب خدمات رفاهی و حقوقی پرسنل را  از مهمترین 
داشت  اظهار  و  نمود  عنوان  نیروگاه  این  مدیران  دغدغه 
:  تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد موقت و بهبود 
وضعیت حقوقی سایر کارکنان با جدیت در حال پیگیری است 
مدیران  با  که  تخصصی  متعدد  جلسات  و  مکاتبات  طی  و 
حرارتی  برق  تولید  مادر تخصصی  بویژه شرکت  برق  صنعت 
داشتیم توانستیم با ارائه مستندات و دالیل توجیهی خود ، نظر 
مساعد مدیران شرکت برق حرارتی را تامین نموده و انشاهلل با 
برنامه ریزی و تدبیرمسوالن وزارت نیرو در سال 96 شاهد تحقق 

این برنامه ها باشیم .
ادامه این جلسه عمومی ، مدیرعامل و سایر معاونین و  در 
کارکنان  مطروحه  موضوعات  و  سواالت  پاسخگوی   ، مدیران 

نیروگاه بودند.

عمومي  روابط  گزارش  به 
نیروگاه رامین اهواز : در راستاي 
خوداظهاري  طرح  اجراي  الزام 
گیري  اندازه  و  برداري  نمونه   ،
محیطي  زیست  ازپارامترهاي 
توسط    96 سال  اول  ماهه   3
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت 
این  در  کشور  زیست  محیط 
نیروگاه  اجرا شد . داوود محمودي 
اظهار  رامین  نیروگاه  مدیرعامل 

داشت : طرح خود اظهاري و آنالیز اطالعات پایش ، عالوه بر اجراي 
الزام قانوني ، جلب رضایت ذینفعان و آگاهي از وضعیت موجود زیست 
محیطي را در پي دارد و مبناي مدیریت ، پیش بیني ، برنامه ریزي و 
هدف گذاري بمنظور ارتقاء و بهبود مستمر وضعیت زیست محیطي 

شرکت قرار مي گیرد .
وي گفت : نگاه نیروگاه رامین به محیط زیست بعنوان یک 
مسئولیت اجتماعی است و اولویت اول شرکت ، حفاظت از محیط و 
جلوگیري از انتشار آلودگي است لذا توصیه ما به مردم کشور با توجه 
به شروع فصل گرما ،  صرفه جویی در مصرف برق ورعایت الگوی 

مصرف در بحث منابع و انرژی است .
محمودي در ادامه اظهار داشت : نیروگاه رامین اهواز طي سالهاي 
اخیر با رعایت الزامات محیط زیستي ، آموزش کارکنان و بروزرساني 
تجهیزات صنعتي خود در زمینه صیانت از محیط زیست گامهاي 
موثري برداشته که گازسوز شدن هر 6 واحد تولیدي این نیروگاه 

بشمار  اقدامات  این  مهمترین  از 
مي رود .

مسئول  صادقي  ویدا 
رامین  نیروگاه  زیست  محیط 
بند ب  به  استناد  با   : گفت  نیز 
توسعه  پنجم  برنامه   192 ماده 
تولیدي  بزرگ  واحدهاي  کلیه 
خدماتي   ، عمراني   ، صنعتي   ،
به  نسبت  موظفند  زیربنایي  و 
گیري  اندازه  و  برداري  نمونه 
نتیجه  اقدام و  آلودگي و میزان تخریب زیست محیطي خود 
را در چارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محیط زیست 
از  پس  الذکر  فوق  الزام  مبناي  بر  نیز  ما  که  نمایند  اعالم 
اداري  مراحل  انجام  و  مالي  منابع  ،  تامین  کار  شرح  تهیه 
طبق  دار  صالحیت  هاي  آزمایشگاه  از  استعالم  به  نسبت 
محیط  حفاظت  سازمان  پورتال  روي  بر  شده  اعالم  لیست 
محیط  معتمد  آزمایشگاه  با  درنهایت  و  کشوراقدام  زیست 
اینکه  به  اشاره  با  وي  نمودیم.  منعقد  یکساله  قرارداد  زیست 
این آزمایشات در بازه زماني سه ماهه توسط این آزمایشگاه و 
بدون هماهنگي قبلي با نیروگاه انجام مي شود افزود : اولین دوره 
آنالیز سال 1396 با نمونه برداري و اندازه گیري از کانونهاي دود 
و پساب در 16 اردیبهشت ماه صورت گرفت که گزارش نتایج 
خوداظهاري این پایش  ، حداکثر ظرف مدت 20 روز در دونسخه 

جهت اداره کل محیط زیست خوزستان و نیروگاه ارسال مي شود

نشست مدیرعامل وکارکنان نيروگاه 
رامين اهـواز برگزار شد

مسابقه پيامكي

مسابقه پيامكي

شبكه  به  رامين  نيروگاه  خروجي  برق 
سراسري چند کيلو ولت مي باشد ؟

الف : 235     ب :220     ج : 230       د : 225
لطفا جواب مسابقه را باذکر نام و نام خانوادگي و محل 

کار خود به شماره 30004563 پیامک نمائید .
برند گان مسابقه پيامكي شماره قبلي :
آقایان : محمدرضا فروزیان و عبدا... قاطعي زاده

پاسخ مسابقه شماره هفتم :
 اولین مولد برق استان خوزستان در سال 1287 در 

شهر مسجدسلیمان احداث و شروع بکار کرد .

 تاریخچه صنعت برق خوزستان 
استفاده از صنعت برق در خوزستان به سالهای 
سلیمان  مسجد  در  نفت  های  حوزه  اولین  اکتشاف 
مربوط میگردد . اولین روشنایی برق در خوزستان در 
شهر مسجد سلیمان و همزمان با فوران اولین چاه 
نفت )چاه نمره یک( در سال 1908 میالدی مطابق با 
1287 خورشیدی توسط شرکت نفت ایران و انگلیس 
بود که در ابتدا کارخانه برق 600 کیلوواتی )مولدهای 
بخار( در مسجدسلیمان در ناحیه تمبی تاسیس گردید. 
موتورهای پمپاژ آب نصب شده در محل گدارلند در 
کنار کارون که آب مورد نیاز کارخانه برق تمبی مسجد 
سلیمان را پمپاژ می کردند 350 اسب بخار دورانی 
بودند و آب را با فشار 800 پوند در هر سانتیمتر مربع 
از محل گدارلند در کنار کارون به باالی کوه سرگچ 
مسجدسلیمان پمپاژ می کردند و در باالی کوه در 
مخازن ذخیره شده تا در دیگها به بخار تبدیل نماید 
و سپس بخار حاصل توربین ها را به حرکت درآورده 
حرکت توربین به ژنراتورها منتقل و انرژی الکتریکی 
)برق( ایجاد می نمود . این موتورپمپها از مدرن ترین 
موتورپمپهای دنیا بودند و هنوز پس از سالها آثار محل 
نصب پمپها و لوله های آهنی که آب کارون توسط این 
پمپها به داخل آنها هدایت میشد در محل پل گدارلند 
در سمت چپ رودخانه کارون در دره ای عمیق که کوه 
سرگچ یک طرف آنرا احاطه کرده و کارون در عمیق 
ترین نقطه آن در حال حرکت است مشاهده می شود

در اولين جشنواره روابط عمومی های
 شرکت های توليد برق حرارتی کشور

روابط عمومی نيروگاه رامين اهواز بعنوان 
برترین روابط عمومی كشور برگزیده شد

در اولین جشنواره روابط عمومی های  شرکت های تولید برق حرارتی 
کشور برنامه ریزی ، مطالعات اجتماعی ، ارتباطات الکترونیک ، تبلیغات ، 
ارتباطات رسانه ای ، تولیدات انتشاراتی و فعالیت های فرهنگی و آموزشی 
محورهای این جشنواره بوده که روابط عمومی نیروگاه رامین با کسب 

باالترین امتیاز از سوی هیئت داوران حائز رتبه برتر شد . 
اولین  در   : اهواز  رامین  نیروگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره روابط عمومی شرکتهای تولید برق حرارتی کشور که 
به میزبانی نیروگاه شازند استان مرکزی برگزار شد روابط عمومی 
نیروگاه رامین پس از ارزیابی تخصصی از سوی هیئت علمی و 
از سوی   و  اول شد  مقام  به کسب  موفق  این جشنواره  داوران 
طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی  با 
همچنین  گرفت.  قرار  تجلیل  مورد  ویژه  تندیس  و  لوح  اهداء 
روابط عمومی  نیروگاه شهید رجایی ، شهید مفتح ، بندرعباس 
 . نمودند  کسب  را  پنج  تا  دوم  مقامهای  ترتیب  به  اصفهان  و 
ارتباطات   ، اجتماعی  ،  مطالعات  ریزی  برنامه  است  بذکر  الزم 
الکترونیک ، تبلیغات ، ارتباطات رسانه ای ، تولیدات انتشاراتی 
و فعالیت های فرهنگی و آموزشی محورهای این جشنواره بوده 
که روابط عمومی نیروگاه رامین با کسب باالترین امتیاز از سوی 

هیئت داوران حائز رتبه برتر این جشنواره شد

سيد صادق موسوی از كاركنان
 نيروگاه رامين موفق به كسب مقام سوم 

مسابقات قرآنی كشور شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در یازدهمین دوره 
از مسابقات قرآنی جامعه کار و تالش کشوری که به میزبانی وزارت 
کار ، رفاه و تامین اجتماعی و با حضور برترین های استانی در شهر قم 
برگزار گردید سید صادق موسوی از کارکنان بهره برداری این نیروگاه 

موفق به کسب مقام سوم در رشته مفاهیم شد.

بازدید كارشناسان نيروگاه رامين 
از نيروگاه حرارتي شازند

از  تعدادي   : اهواز  رامین  نیروگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اردویي  ، طي  نیروگاه در بخشهاي مختلف فني  این  کارشناسان 
آموزشي از قسمتهاي مختلف نیروگاه حرارتي شازند بازدید نمودند.

رامین  نیروگاه  آموزش  گروه  مدیر  عزیزدوست  داریوش 
آگاهي  و  تجربیات  با  آشنایي  را   اردو  این  برگزاري  از  هدف 
و  نمود  عنوان  نیروگاه شازند  فني  و سیستمهاي  کارکردها  از 
نیروگاههاي  بویژه  صنعتي  مراکز  از  بازدید    : داشت  اظهار 
برنامه  از  دارند  رامین  نیروگاه  با  مشابه  که ساختاري  حرارتي 
هاي تدوین شده گروه آموزش نیروگاه رامین است و در این 
اردو کارشناسان این نیروگاه ضمن بازدید از بخشهاي مختلف 
نیروگاه شازند به تبادل اطالعات و تجربیات با کارشناسان این 

نیروگاه پرداختند.
 وي همچنین افزود : نیروگاه رامین نیز طبق اهداف و رسالت 
 ، علمي  مختلف  گروههاي  پذیراي   ، سال   ایام  تمام  در  خود 
از سایر نیروگاهها و نقاط مختلف  صنعتي ،آموزشي و سازماني 
کشور مي باشد . الزم بذکر است نیروگاه 1300 مگاواتي شازند با 

4 واحد بخاري در استان مرکزي واقع شده است .

توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زیست کشور صورت گرفت ؛

انجام طرح خوداظهاري در پایش  زیست محيطي نيروگاه رامين اهواز

نشست روشنگري و بصيرت افزایي در نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومي نیروگاه رامین اهواز: بمناسبت اعیاد شعبان و میالد 
با سعادت امام حسین )ع( ، حضرت ابوالفضل عباس )ع( و امام سجاد )ع( و در 
راستاي اجراي برنامه هاي گرامیداشت هفته بسیج کارگري ، نشست روشنگري و 
بصیرت افزایي با محوریت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوري و شوراي 
شهر با سخنراني حجت السالم مزرعاوي امام جمعه موقت شهر مالثاني و با 

شرکت کارکنان نیروگاه رامین برگزار شد .

حضور كاركنان نيروگاه رامين 
در دوره آموزشي غدیر شناسي

 : اهواز  رامین  نیروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
سلطانعلي صحنعلي زاده دبیر شوراي فرهنگي این نیروگاه 
با اعالم این خبر اظهار داشت : بمنظور ارتقاء سطح آگاهي 
کارکنان از واقعه بزرگ غدیر و شناخت آثار بنیادین آن 
در معرفي اسالم ناب محمدي به جهان امروز ، 10 نفر 
از کارکنان این نیروگاه در دوره آموزشي غدیرشناسي که 
در دفتر دیني فرهنگي صنعت آب و برق خوزستان برگزار 
شد شرکت نمودند . وي همچنین با اشاره به موفقیت هاي 
این نیروگاه طي سالهاي گذشته ، تقویت و تداوم برگزاري  
برنامه هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي ویژه کارکنان و 
خانواده ها و  همچنین شهرستان باوي  را از برنامه هاي 

این نیروگاه در سال جاري عنوان نمود .

موفقيت

 همکاران گرامي 
آقایان محمد سالمي و حکيم فلفلي

 
انتخاب شما بعنوان اعضاي شوراي شهر شیبان و   
و  نموده  تبریک عرض  را  ابوفاضل  زرگان  دهستان 
امیدواریم با تالش و همت بلندتان شاهد توسعه آباداني 

آن حوزه انتخابیه باشیم .
***

 سيد محمدجعفر موسوي
 فرزند همكار

 سيدصادق موسوي 
 قهرماني مسابقات 

بسكتبال خوزستان به 
همراه تيم شاهين اهواز

تسليت

 همکاران عزیز شاهين شاهين زاده 
-مهدي چکامه -علي رضا كاكازاده 

-فربد قيصري – ایرج خيري
فقدان عزیزانتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده  و 
از خداوند منان برای آنان رحمت و غفران الهی  و برای 
شما و خانواده محترمتان صبر و عافیت آرزومندیم.

همکار گرامي
خواهشمند است مطالب فني و تخصصي ، کتب 
و چکیده مقاالت و همچنین موفقیت هاي ورزشي 
، علمي و فرهنگي خود و اعضاي خانواده تان را 
جهت درج در نشریه ) نخل و کارون (  به دفتر روابط 

عمومي نیروگاه ارسال نمایید.



صفحه3 /سال دوم/ اردیبهشت ماه 1396/ شماره هشتمنخل و کارون- ماهنامه داخلی شرکت مدیریت تولیدبرق اهواز)نیروگاه رامین(
 معرفي مقاله 

دانش بنيان

عنوان مقاله :بررسی روش های
 حذف فلزات سنگين از پساب 

و مزایا و معایب آنها
داریوش بهتری نژاد، اسماعيل جمالپور ،حميد عجمان

در  سنگين  فلزات  غلظت  افزایش  امروزه  چكيده: 
پساب های صنعتی، به عنوان یك مشكل جدی مطرح 
شده است. به طوری كه آلودگی فلزات سنگين یكی از 
مهمترین مشكات محيط زیست شده است. سمی بودن 
و سرطان زا بودن این مواد كه به صورت یون فلزی در 
پساب حضور دارند خطرات زیادی برای سامتی انسان ها 
به وجود آورده است. در سالهای اخير روش های گوناگونی 
برای حذف  فلزات سنگين ازپساب مورد مطالعه قرار گرفته 
است. كه این روش ها در موارد گوناگون بسته به شرایط 
پساب وصنعت مورد نظر كاربرد مختلفی دارند. در این 
مقاله مروری بر روش های متداول حذف فلزات سنگين از 
پساب و توسعه این تكنيك ها صورت گرفته است كه می 
توان به روش های گوناگونی مانند رسوب دهی شيميایی، 
مبادله یون، جذب سطحی، فيلتراسيون، لخته سازی و انعقاد، 
شناورسازی و........ اشاره نمود. همچنين مزایا ومعایب این 

روش ها ونحوه عملكرد آنها ذكر شده است.

) ID FAN ( ساخت دستگاه سيار
 تراش شافت فن تخليه دود بویلر  

یکی از مشکالتی که موجب خروج واحدهای تولیدی از مدار می 
شود و زیان فراوانی در پی دارد ، بروز اشکال  در یاتاقان سوم و چهارم 
.) ID FAN  (  است و با توجه به مشکالت تعمیراتی این یاتاقانها 
از لحاظ زمانی و هزینه هاي هنگفت  که شامل دمونتاژ کلی سیستم و 
انتقال روتور فن جهت تعمیر و بازسازی به خارج از نیروگاه می شود ، 
جوانان خالق و مبتکر نیروگاه رامین ، موفق به ساخت ) دستگاه سیار 
تراش شافت فن تخلیه دود بویلر (شدند که استفاده از این دستگاه 
موجب کاهش چشمگیر هزینه هاي تعمیراتي و کاهش مدت زمان 

خروج واحد نیروگاهي از 2 ماه به 7 روز شده است .
ساخته شده در : گروه مكانيك نيروگاه رامين

طراح :  محمد غالمحسين زاده

تعميرات مياندوره اي واحد 6 نيروگاه رامين 

فرهنگ و ادب

جان جهان 
    فرج اهلل مهمد موسایي-  پیشکسوت نیروگاه رامین     

بي رخ تو دیده نیارم به خواب  اي رخ تو پنجه صد آفتاب 
لطف تو شد بر سر عالم عیان  قلعه نشین سر سودائیان 
کون و مکان راز تو را پایدار  اي به جهان حسن ترا آشکار 
خاک پذیرم ، ز همه کمترم  باد مپیچان به دماغ و سرم 

مستي ام از آن رخ سیمین توست  کام من از میوه ي شیرین توست 
بوسه بیاد تو بکامي نزد؟ کیست که از عشق تو جامي نزد 

محو منم نقش دل آرا تویي  خاک منم گلشن جان ها تویي 
گشته اسیر خم ابروي تو  سایه نشین قد دلجوي تو 

عشق تو شالوده تن ها شده  مهر تو گردونه جان ها شده 
تا تو شدي جمله بر این حلقه وار  حلقه اعداد نشد پایدار 
مشک تو شد بر تن آهو نشست  بوي خوش نافه ز روي تو هست 
این نفس گرم من از بود توست  شاخ و بر و برگ من از جود توست 
باش در این گستره ها رهبرم  لعل گهربار نگین اخترم 
گر تو بما لطف و محبت کني  فطرت ما غرق مسرت کني 
بي تو نباشیم بجز آب و گل  مهر تو آمیخته ما را به دل 

خرمن جان را همه ویران کند  معرفت عشق تو سوزان کند 
عشق تو یک خلق کند سینه چاک  ذره اي از عشق تو جان را هالک 

کس نشود از در تو نا امید  دست تواناي تو هر جا پدید 
جان جهان یکسره در دست تو اي همه هستي ام از هست تو 

بارقه اي باز بده سوي ما  نور تو تابید چو در کوي ما 
بود و نبودست بسویت روان  فر و جالل و جبروتت عیان 
نوش بده ،نوش بده ، اي عزیز جان جهان کوزه ي موسا مویز 

 با قدسيان

بسم اهلل الرحمن الرحیم                                             
کل نفٍس ذائقه الموت                                                                                                          
در سوم مهرماه سال 1340  همزمان با باز 
گشایي مدارس و آغاز سال تحصیلي  فرزندي 
به نام سید محمد علي در خانواده سید جالل 
صالحي نژاد دیده به جهان گشود و از همان 
تاریخ به عنوان دانش آموز مکتب والیت و 
امامت رشد یافت . سعادت همجواري منزل 
سید محمد علي با مسجد خیري ) یکي از 
کوي  در  واقع  اهواز  مساجد  ترین  قدیمي 
با قرآن و  او یک جوان مأنوس  از  عامري( 
حاضر در نمازهاي جماعت و نماز اول وقت 
ساخت . هوش سرشار و استعداد ویژه او نتیجه 
انس با مسجد و مراسمات دیني و مذهبي 

بود و وجود پدري با تقوا و مادري عفیف و 
پاکدامن از او یک جوان انقالبي و جهادي 
ساخته بود .سید محمد علي به جهت استعداد 
باال به تشویق خانواده در رشته ریاضي فیزیک 
سال   57 سال  گردید  دیپلم  اخذ  به  موفق 
حضور پر شور ایشان در راهپیمایي ها و توزیع 
اعالمیه هاي حضرت امام خمیني )ره( و در 
یک کالم مبارزات انقالبي این سید گرانقدر 
بود . پس از پیروزي انقالب با تعطیلي دانشگاه 
ها از کسب مدارج علمي بازماند . این شهید 
بزرگوار پس از پایان خدمت سربازي که در 
اوایل جنک تحمیلي نیز بود همچنان حضور 
در جبهه ها را ادامه میدهد.با اصرار پدر و مادر 
تشکیل  دوران  همان  در  علي  محمد  سید 
خانواده میدهد و حضور در جبهه تولید برق 
را نیز به عنوان تکنسین بهره برداري نیروگاه 
رامین آغاز مي کند ولي نه ازدواج و نه کسب 

وکار نمي تواند او را از مبارزه و جهاد و حفظ 
کیان و سرزمین باز دارد . چرا که اگر امنیت 
نباشد خانواده و شغل و زندگي وجود نخواهد 
داشت . گریه هاي مادر و همسر نیز نمي تواند 
مانع حضور او در میدان جهاد و دفاع شود. 
سرانجام عملیات کربالي 5 ، منطقه شلمچه 
، دروازه ورود تشیع ، قدمگاه امام رضا )ع( و 
محل عروج هزاران کبوتر عاشق میعادگاه او 
با حضرت حق مي شود و سید محمد علي 
در بهار 66 به خیل شهداي انقالب و دفاع 

مقدس مي پیوندد.
یادگار  به  دختري  بزرگوار  شهید  این  از 
مانده است که در زمان نگارش این زندگینامه 

30 سال سن دارد.
همچنین حوزه بسیج کارگري شهرستان 
باوي افتخار دارد که به نام این شهید بزرگوار 

مزین گردیده است. 

زندگي نامه شهيد سيدمحمد علي صالحي نژاد

 امین تاجداني سرپرست معاونت بهره برداري واحدهاي  
5 و 6 نیروگاه رامین اظهار داشت : واحد 315 مگاواتي 
شماره 6   از تابستان سال1378  به چرخه تولید برق 
این نیروگاه پیوست و طي این سالها با بهره برداري 
اصولي و اقدامات نگهداري و تعمیرات تخصصي توسط 
کارکنان نیروگاه نقش مهمي درتولید پایدار انرژي برق 
این نیروگاه داشته است .  وي طي گزارشي مهمترین 
اقدامات انجام شده در  تعمیرات میان دوره ای  این واحد 

را به شرح ذیل عنوان نمود .
1 - بویلر کمكي : 

*تعویض 264 عدد لوله در ایرهیتر بویلر کمکي
*تعویض والو 8 اینچ بخار ورودي دیراتور بویلرکمکي

*بازدید و سرویس تجهیزات جانبي
*افزایش تولید بویلر کمکي به ظرفیت نامي t/h 50 آب مقطر

2 – تاسيسات جانبي : 
*تخلیه اوان کامر و الیروبي آن بعد از 5 سال، سرویس و 

الیروبي برج شماره 3
*تعویض دو عدد والو )1400( برگشتي به برج ها

*سرویس و رفع اشکال از ایستگاه گاز نیروگاه دوم و افزایش 

فلوي گاز ورودي به واحدهاي 5و6
3 – واحد 6 : 

*اسیدشویي شاخه A کندانسور و برداشتن رسوبات 
جداره داخلي لوله هاي آن و افزایش راندمان

*رفع اشکاالت مکانیکي و ابزاردقیقي هیترهاي فشار 
قوي )مسیر آبي در مدار قرار گرفت(

*تنظیم آببندي ایرهیترها و افزایش راندمان آن
13 at 6 و at   رفع نشتي هاي کلکتورهاي*

*سرویس دیراتورهاي   at 7و at 1.2 و مسیر آب نرم
*انجام تعمیرات تاسیسات ساحلي کارون و تصفیه خانه 

شیمي پس از 5 سال بصورت کلي
*تعویض والوهاي 069 و والو БPOY و ...

*سرویس اواپراتور، مخازن، مسیرها و رفع دیفکت هاي ریز 
و ....

گزارش فنی

تح��ت  ای  مقال��ه  ارائ��ه  ب��ا  میش��یگان  دانش��گاه 
 Continuous Improvement / عن��وان  
 PDCA ب��ه معرفی س��ه چرخه  Benchmarking
 SDCA چرخ��ه بهبود ( و( CAPD ، ) چرخه توس��عه(
)چرخه نت ( پرداخته و تفاوتهای بین چرخه های مذکور را 
معرفی نموده است . با توجه به اینکه اولین قدم در استقرار 
سیستمهای نگهداری و تعمیرات درک چرخه و گردش کار 
 SDCA نت میباشد بنابراین در این قسمت به بیان چرخه

می پردازیم .
   چرخه نگهداری وتعميرات  از چهار بخش کلی 

تشكيل گردیده که عبارتنداز :
:) S ( 1- تهيه استانداردهای نت 

  اس��تانداردهای ن��ت ش��امل چهارگروه 
اصلی میباشد :

 جلوگیری از بروز فرسایش:
 شامل استانداردهای نظافت ، آچارکشی 

و روانسازی اجزاء ماشین 
)جداول��ی همراه با تصاوی��ر واضح برای 
هرماش��ین تهی��ه نموده و نق��اط نیازمند 
نظافت ،آچارکش��ی و روانس��ازی بهمراه 
تناوب انجام کار و اقالم و ابزار مورد نیاز 
جهت انجام صحیح و کامل کار را در آنها 

مشخص نمائید(
  اندازگیری میزان فرسایش:

ش��امل تکنیکهای اندازه گیری و تعیین 
دامنه و میزان فرسایش تجهیزات

)این استانداردها اطالعاتی نظیر قسمتهایی که باید بازرسی 
ش��وند ، فواصل زمانی بین بازرسیها ، روشها، وسایل اندازه 
گیری وش��اخصهای ارزیاب��ی میزان فرس��ایش ، عملیات 
اصالحی الزم و نظیر اینها را بهمراه عکس��ها و نمودارهای 

گویا در برمی گیرند(
 بازگردانیدن تجهیزات به شرایط اولیه:

ش��امل شرایط ، روشها و زمانهای الزم برای انجام عملیات 
تعمیراتی

)این استانداردها را میتوان برای هر دستگاهی بطور جداگانه 

تهیه نمود و یا براس��اس ن��وع عملیات تعمیراتی )نظیر لوله 
کشی ، عملیات برقی و ...  ( تهیه و طبقه بندی نمود(.

 روشهای انجام فعالیتهای نت:
ش��امل دستورالعملها و زمانهای الزم برای انجام فعالیتهای 

نت می باشد.
)این اس��تانداردها ب��رای اندازه گی��ری توانای��ی و کارائی 
گروههای نت ، تخمین زمانهای الزم ، برنامه بندی زمانی 
عملی��ات و همچنین برای آموزش کارگران جدید مفید می 

باشد(
 تهیه اس��تانداردهای چهارگانه فوق الذکر پیش نیاز اجرای 
صحیح و کامل فعالیتهای نت بوده و هرچند ممکن اس��ت 

که زمان نس��بتا زیادی را نیز در ابتدا به خود اختصاص دهد 
اما در ادامه راه باعث افزایش س��رعت و دقت در کار اجرای 
برنامه ها و تحقق اهداف خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت 
که تهیه اس��تانداردهای جلوگیری از بروز فرسایش از سایر 
استانداردها مهمتر بوده و این درحالیست که تعداد واحدهای 

صنعتی ایرانی دارای این استاندارد انگشت شمار میباشد.
:)D( 2- اجرای برنامه ها

 مراحل اجرای صحیح و کامل برنامه ها عبارتند از :
  برنامه ریزی جهت اجرا:

براساس اس��تاندارد های تدوین ش��ده برنامه های سالیانه 

ن��ت برای حصول اطمین��ان از قابلیت اطمینان مورد انتظار 
و هزین��ه بهینه در ی��ک دوره کالن مدت طراحی و تدوین 

میگردد.
 اجرای برنامه ها:

برنام��ه ه��ا جهت اجرا بص��ورت برنامه ه��ای ماهیانه و یا 
هفتگی تهیه گردیده و برای مجریان نت ارس��ال می گردد. 
پرس��نل تولید نیز میبایس��تی در اجرای برنامه ها مشارکت 
داش��ته باشند. توصیه میگردد که در فعالیتهای جلوگیری از 

فرسایش تجهیزات از پرسنل ماشین استفاده گردد.
 بازرسی اجرای برنامه ها :

توصیه میگردد که واحد برنامه ریزی نت بازرسینی را جهت 
اطمینان از اجرای صحیح و کامل برنامه 

ها در نظر گیرد.
:) C ( 3- کنترل نتایج حاصله 

 واح��د برنام��ه ری��زی نت میبایس��تی 
ش��اخصهایی را جهت کنت��رل اثربخش 
ب��ودن اجرای برنامه ه��ا در نظر گرفته و 
در فواص��ل زمانی ) بعنوان مثال بصورت 
ماهیانه ، سه ماهه ، ششماهه و سالیانه ( 

نسبت به محاسبه آنها اقدام نماید.
برخی از شاخصهای قابل استفاده در این 

راستا عبارتند از :
 قابلیت دسترسی به ماشین آالت

 نسبت کارائی ماشین آالت
 نسبت کیفیت تولید 

 میزان اثربخش��ی کل��ی تجهیزات که حاصلضرب س��ه 
شاخص فوق الذکر میباشد 0

  قابلیت اطمینان به ماشین آالت 
 قابلیت تعمیر پذیری 

 نسبت تعمیرات اضطراری 
•  و ... 

:) A( ...4- اصالح ویا تکمیل استانداردها و
 براساس نتایج حاصله از محاسبه شاخصهای نت در بخش 
س��وم چرخه نت ، نسبت به اصالح و یا تکمیل استانداردها 

و ... اقدام میگردد.

SDCA چرخه نگهداری و تعميرات 
  )Standardize – Do –Check –Action(  SDCA )چرخه نت (
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تغذیه مناسب ورزش چيست و یک 
ورزشکار باید ازچه غذایی استفاده كند؟

کورش مکوندی
کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  مایعات
حدود60درصد وزن بدن انسان آب است. آب نقش تعیین کننده ای 
تقریباً در تمامی واکنش های شیمیایی بدن دارد. بدن انسان نمی 
تواند آب را درخود محبوس کند پس شما ناچارید آبی را که از طریق 
مختلف از دست میدهید جبران کنید. هر انسان باید روزی 8 لیوان آب 
مصرف کند و این میزان دریک ورزشکار حتی بیشتر است.  ورزشکار 
باید قبل از شروع ورزش ، درحین ورزش و بعد از آن آب بنوشد. دقت 
در جایگزینی آبی که بدن ورزشکار درحین ورزش از دست میدهد 
بخصوص در هوای گرم اهمیت بیشتری دارد. آب خنک بهترین 
مایعی است که میتوان در حین ورزشهایی که کمتر از یک ساعت 

طول میکشند مصرف کرد. حتی اگر تشنه نیستید آب بنوشید
به نکات زیر توجه کنید: 

*آب را کم کم ومکرر بنوشید ، نه به مقدار زیاد ودفعات کم
*مایعات خنک بنوشید تا حرارت مرکزی بدنتان را کاهش دهد

*بعد ازاتمام ورزش خودرا وزن کنید و به میزان کاهش وزن آب 
بنوشید

*به رنگ ادرار خود دقت کنید.  ادرار شما باید زیاد وکم رنگ باشد. ادرار 
پر رنگ نشانه کم آبی است

  کربوهيدرات
کربوهیدرات مهمترین منبع انرژی است ودر مواد شیرین، میوه ها ، 
نان وغالت ، برنج و دیگر مواد غذایی وجود دارد.کربوهیدرات باید 
حدود60-70درصد نیاز روزانه شما به انرژی را تامین کند.کربوهیدراتی 
که مصرف میکنید در بدن شما به گلوکز تبدیل میشود.این گلوکز 
یا مستقیماًمیسوزد وانرژی تولید میکند ویا در عضالت تبدیل به 
انرژی  گلیکوژن یک ذخیره دردسترس  این  میشود.  گلیکوژن 
برای عضله است تا در مواقعی که نیاز فوری به انرژی داشت 
از آن مصرف کند. اگر درحین ورزش بدن شما به اندازه کافی 
کربوهیدرات در دسترس نداشته باشد برای کسب انرژی شروع به 
سوزاندن چربی وپروتئین میکند واین موجب کاهش کارایی شما 
میشود.  اگر فعالیت ورزشی شما بیش از یک ساعت طول میکشد 

باید درحین ورزش هم کربوهیدرات مصرف کنید
  پروتئين 

پروتئین درگوشت ،ماهی ، تخم مرغ ، لبنیات ،حبوبات و مواد غذایی 
دیگر وجود دارد حدود 12-15درصد از انرژی مورد نیاز روزانه ما باید از 
طریق پروتئین تامین شود. پروتئین به بدن شما امکان میدهد تا بافت 
های تازه بسازد.  بدن شما نمیتواند پروتئین را ذخیره کند پس اگر به 
آن احتیاج نداشته باشد آن را میسوزاند یا تبدیل به چربی میکند. میزان 
نیاز بدن ورزشکار به پروتئین برحسب نوع ورزش ، شدت فعالیت های 

ورزش و مدت انجام ورزش متفاوت است.  
*کسانیکه ورزش میکنند به مقادیر بیشتری پروتئین نیاز دارند

*ورزشکارانی که ورزشهای استقامتی انجام میدهند ویا آنهایی که 
ورزشهای قدرتی انجام میدهند و یا بدنسازی میکنند به پروتئین 

بیشتری نیاز دارند
  چربی

منبع چربیهای اشباع شده چربیهای با منشاء حیوانی مثل گوشت 
، تخم مرغ، شیر ولبنیات وکره است ومنشاء چربی غیر اشباعی از 
مواد غذایی با منشاء گیاهی است . چربی با یدحدود20-30درصد 
برای  ما  بدن   . تامین کند  را   انرژی  به  ما  بدن  روزانه  نیاز  از 
انجام فعالیت های حیاتی خود به مقادیر کمی چربی نیاز دارد ولی 
مصرف زیاد چربی موجب افزایش احتمال ابتال به بیماریهای قلبی 

و بعضی از انواع سرطان ومشکالت دیگر میشود
به موارد زیر  توجه کنید:

*در روزی که میخواهید یک فعالیت ورزشی شدید انجام دهید چربی 
یا پروتئین زیاد مصرف نکنید چون به کلیه وکبد شما فشار زیادی وارد 

میشود وهضم این مواد هم سخت تر از کربوهیدرات است
*در روز فعالیت ورزشی بیشتر کربوهیدرات مصرف کنید

*غذا را 3تا4ساعت و مایعات را 2تا3ساعت قبل از شروع فعالیت 
ورزشی مصرف کنید

*غذای سرخ شده مصرف نکنید در یک ساعت مانده به فعالیت 
ورزشی غذا یا نوشیدنی شیرین مصرف نکنید

* 1تا2 ساعت قبل از شروع ورزش 3لیوان آب مصرف کنید ویک 
لیوان هم 15تا30 دقیقه قبل از آن وسپس در حین ورزش هم نصف 

لیوان تا یک لیوان آب هر 20 -10 دقیقه مصرف کنید

به روایت تصویر

گردشگری

 /سال دوم/ اردیبهشت ماه 1396/ شماره هشتم

با  اسکن این بارکد از 
طریق تلفن همراه خود

 PDF مي توانید فایل 
این شماره و آرشیو

 نشریه نخل و کارون را 
دانلود و مطالعه نمائید .

منطقه گردشگری مال آقا

برنامه ریزی برای تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان 
این امکان را به وجود می آورد که ضمن بهره گیری از 
برکات معنوی این ماه فرصتی عالی هم برای بازنگری 
در سبک زندگی و بازگشت به رژیم غذایی سالم و 
متعادل باشد. گرمای تابستان و روزهای طوالنی نیاز  
به دقت در تأمین آب بدن در راستای روزه داری سالم 

را پررنگ تر می سازد.
بهبود  در  را  روزه داری  مؤثر  نقش  متعدد  مطالعات 
اغلب  در  می دهد.  نشان  مختلف  بیماری های 
بیماری هایی که عادات غلط غذایی، چاقی، افزایش 
وزن، چربی خون باال و پرفشاری خون در بروز آنها 

بنابراین،  دخالت دارند، روزه داری مفید است. 
اگر روزه داران در این ماه ضمن رعایت تنوع 
و تعادل، عادات غذایی غلط را اصالح نمایند، 
با داشتن یک برنامه غذایی صحیح می توانند 

از برکات معنوی این ماه بهره کافی را ببرند.  
1( افراد روزه دار همانند زمانی که روزه نیستند 
باید 3 وعده غذا بخورند که این وعده ها شامل 
سحر )به جای وعده ناهار(، افطار )به عنوان 
وعده صبحانه( و شام )به جای وعده شام( است. 
با رعایت تنوع و تعادل در مصرف غذا نیازهای 
تغذیه ای شامل آب، امالح، ویتامین ها،  پروتئین 

و انرژی مورد نیاز بدن تأمین می شود.
2( اصوالً هم غذای افطار و هم غذای سحر 
نباید پرحجم باشد و حتی االمکان از مصرف 
هضم  دیر  و  شده  سرخ  پرچرب،  غذاهای 
خودداری شود. زیرا غذاهای سرخ شده باعث 
سوء هضم. تشنگی، سوزش سردل و اضافه 

وزن می شوند.
3( برای پیشگیری از حالت یبوست، از میوه، 
سبزی به صورت پخته و خام، خورشت های 
ملین مانند خورشت بامیه، آلو، کرفس و دیگر 
از  و  شده  استفاده  دار  سبزی  های  خورشت 
استفاده  شود.  اجتناب  پررنگ  چای  مصرف 
ازروغن زیتون در ساالد، سبزی خوردن و میوه 
های خیسانده مانند آلو و انجیر به بهبود این 

وضعیت کمک می کنند.
4( از نوشیدن نوشابه های گازدار در وعده افطار 
و سحر پرهیز شود، چرا که این نوشابه ها هم 
موجب کمبود کلسیم در بدن و هم باعث تورم 

معده و ایجاد سیری کاذب می شوند. 
غذاهای مناسب در وعده سحری:

1( از نظر تغذیه ای روزه بدون سحری توصیه 
روزه  بی سحری  که  افرادی  در  نمی شود. 
می گیرند، کاهش قند خون و کمبود بیش از حد 
انرژی باعث می شود، بدن از منابع چربی برای 

تأمین انرژی استفاده کند و در اثر سوخت ناقص چربی 
ها، ترکیبات کتونی در بدن ایجاد می شوند که منجر 
به ایجاد بوی بد دهان، سردرد، دردهای عضالنی 

می شوند و فرد احساس می کند که سالم نیست. 
2( فراموش نکنید که پرخوری در هنگام سحر نه تنها 
از احساس گرسنگی در ساعات انتهایی روز جلوگیری 
نمی کند، بلکه در ساعات ابتدایی بعد از سحر، فشار 
زیادی را به معده و دستگاه گوارشی فرد وارد می کند 
که سبب بروز عالئمی نظیر سوء هاضمه، درد و نفخ 

معده می شود.
3( مصرف مواد غذایی شیرین در وعده سحری توصیه 

نمی شود، زیرا با تحریک ترشح انسولین موجب ورود 
قند خون به داخل سلول ها و در نتیجه کاهش قند 

خون و احساس گرسنگی زودرس می شود.
4( خوردن آب زیاد بعد از سحری از بیم تشنگی در روز 
کار درستی نیست، بلکه باعث احساس نفخ و اختالل 
در هضم می شود. خوردن میوه در هنگام سحر می 

تواند باعث افزایش مقاومت در برابر تشنگی شود.
 غذاهای مناسب در وعده افطاری:

1( فلسفه ماه مبارک رمضان استراحت دادن اندام هاي 
داخلي بدن است، اما متأسفانه برخی افراد در هنگام 
افطار به قدری از انواع مختلف غذاها مصرف مي کنند 

که مصرف زیاد و یک دفعه مواد غذایي مي تواند سبب 
ایجاد بیماري هاي گوارشي و سوء هاضمه در آنها شود. 
2( مایعات گرم مانند آب جوش ولرم، چای کم رنگ 
همراه با  خرما، کشمش، عسل و پس از آن نان، پنیر، 
گردو، شیر ولرم و یا غذاهای گرم، در آغاز افطار توصیه 

می شود. 
3( دقت نمایید در وعده افطار مایعات را کم کم میل 

نمایید تا دچار نفخ و مشکل گوارشی نشوید.
4( با توجه به طوالنی بودن ساعات روزه داری و گرم 
بودن هوا و افزایش شدت تعریق و به دنبال آن افزایش 
میزان تشنگی، از شروع افطار با آب سرد، نوشابه، 
هندوانه و غیره جداً خودداری شود. حتی اگر 
تشنه اید کمی آب گرم یا چای میل کنید. زیرا 
مصرف آب سرد به هنگام افطار سبب نفخ و 
اختال ل در هضم مواد غذایی و تشدید تشنگی 

می شود. 
5( به دلیل کوتاه بودن فاصله افطار تا سحر، 
بهتر است افطار و شام در فصل تابستان به 
دنبال هم باشند تا اشتهای کافی برای وعده 

سحری وجود داشته باشد. 

 توصيه هایی برای رفع عطش در 

ماه رمضان : 
1( در طول روز از نور خورشید فاصله بگیرید 
و حتی االمکان در مناطق سایه دار و خنک 
پوشش کاله  از  امکان  در صورت  بایستید. 
استفاده کنید و فعالیت های بدنی را کاهش 

دهید
2( از خوردن غذاهای سرخ کرده، مواد غذایی 
خیلی شیرین مانند زولبیا و بامیه، حلوا، نوشابه و 

شربت های خیلی شیرین اجتناب کنید.
3( از مصرف غذاهای شور و نمک زیاد به 
دلیل ایجاد احساس تشنگي درطول روز و دفع 

مایعات از بدن پرهیز کنید.
4( با فاصله یک ساعت بعد از افطار سعی کنید 
8 لیوان آب و مایعات نسبتاً خنک را به مرور 
تا هنگام سحر بنوشید. ترکیب عرق کاسنی 
به سبب خاصیت خنک  کنندگی آن همراه با  
نوشیدنی هایی مانند خاکشیر در رفع گرمازدگی 

و عطش مؤثرند.
5( سعی شود در وعده سحری از مواد فیبردار 
مانند میوه و سبزی از جمله زردآلو، هلو، هندوانه، 

خربزه و لیموترش استفاده نمایید.
6( خوردن چای مخصوصاً چای پر رنگ، برای 
رفع تشنگی پس از سحری اشتباه است زیرا 

چای دفع مکرر کلیه را در بر دارد.

تغذیه در ماه مبارک رمضان
مریم ولی- کارشناس ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی

"مال آقا "روستایی در 6 کیلومتری شهر قلعه تل و 35 کیلومتری باغملک یکی از مناطق خوش آب و هوای استان خوزستان می باشد.  مال آقا در منطقه ای کوهستانی 
واقع شده که رودخانه ای مواج و سرد از کنار آن می گذرد وجود این رود خانه زیبا باعث تعدد باغهای اناری شده که در جوار رود خانه فضای بسیار دل انگیزی را ایجاد 
کرده است. همه ساله خصوصاً در دو فصل بهار و تابستان دهها هزار نفر از اقصی نقاط خوزستان برای گذراندن اوقات فراغت و سیاحت به این مکان خوش آب و هوا 
سفر می کنند.  عالقه مندان دیدار این روستای زیبا از شهر باغملک که به سمت مال آقا حرکت می کنند با پشت سر گذاشتن شهر قلعه تل و طی حدود چهار کیلومتر راه 
با دیدن تپه ها و کوهها و نسیم خنک کوهستان و جنگلهای انبوه بلوط، گویی وارد دنیایی متفاوت تر از خوزستان شده اند. کمی جلوتر، روستای تمبی با قدمتی چند هزار 
ساله و بافتی زیبا واقع شده است. همچنین این روستای دل انگیز دارای مکانهای بومی و کمپ اقامتی با امکانات مجهز ، پذیرای خانواده هاو گردشگران نیز می باشد .
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