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در كشاكش تابستان طاقت فرسا و افزايش بي سابقه مصرف برق

نيروگاه رامين اهواز با توليد پايدار خود
 تقويت كننده شبكه سراسري برق كشور است

كا ل قل ا گا

مهرباني را با صرفه جويي  هديه كنيم ! 
خشكسالي هاي اخير و گرماي تاريخ ساز تابستان پيش رو ، تالش و  همت جمعي 
همه اركان وزارت نيرو كه متولي تأمين خدمات پايدار و مستمر آب و برق كشور است را  
دو چندان كرده و خوشبختانه تا به امروز به مدد مديريت مؤثر و تالشهاي شبانه روزي 
،  اين مهم محقق ، و ما  نيز به مدد تخصص ، تجربه و تعهد همكاران تالشگر نيروگاه 
رامين در عرصه توليد پايدار انرژي برق  از اين آزمون خطير سربلند بيرون آمده ايم و با 
هدف خدمت صادقانه به مردم اين مرزو بوم ،  استمرار اين توفيق را سرلوحه كار و تالش 
خود قرار داده ايم .  ولي آنچه دغدغه عميق همه مسئولين امر را دوچندان كرده ، مصرف 
بي رويه و تا حدودي بي قائده اين انرژي حياتي است . مصرف لگام گسيخته اي كه با 
گذر از استانداردهاي ملي و جهاني عاقبتي نامعلوم پيدا كرده و حقيقتي است كه پذيرش 
آن شايد سخت باشد اما بحق كه در رفتار و آداب اجتماعي  وزندگى ما مهجور  ومغفول 
مانده است و متاسفانه برخي از افراد جامعه ما ، تصور صحيحي از صرفه جويي نداشته و 

اين مقوله مهم را  با محدوديت اشتباه مي گيرند. 
ــرايط  آري ! قبول كنيم كه توليد و تأمين انرژي بويژه انرژي حياتي برق ، بنا به ش
جغرافيايي كشور ، سخت ،پرمرارت و پر هزينه است كه قطعاً مديريت بهينه و اصالح 

الگوي مصرف راهي آسان براي مقابله با اين موانع است.
صرفه جويي و درست مصرف كردن نعمات خدادادي كه گاهي براي استحصال و 
تامين برخي از آنها همچون انرژي برق دچار مرارتها ، تالشها و صرف هزينه هاي هنگفت 
انساني و اقتصادي مي شويم مفهومي است كه با رعايت آن  صرفه و صالح همگان بويژه 
نسلهاي آينده را رقم خواهيم زد. در واقع بايد گفت ؛ صرفه جويي به هيچ عنوان يك مفهوم 
شخصي در داخل يك اقليم يا مرز نيست بلكه صرفه جويي يك تفكر و باوري همگاني 
است كه توجه به آن و جاري ساختن اين نگرش در بطن جامعه ، رويكردي بنيادين و 
فرهنگي در شيوه اصولي زندگي اجتماعي يك كشور  است . حال كه  در فرهنگ اسالمي 
و بومي ما به مقوله صرفه جويي و اعتدال تاكيد فراواني شده است ، در شرايط سخت و 
بحران زاي امروزي و گرماي طاقت فرساي تابستان ، توجه عميق و باور به انجام آن  بيش 

از پيش از ضروريست كه اهتمام به آن نيازمند همكاري همه آحاد جامعه است .
بايد باور كنيم در صورت عدم توجه جدي به  اين موضوع چالشي و حياتي،  شاهد 
مواجهه بيشتر با كم آبي ،خشكسالي و مصرف بي رويه آب و برق  خواهيم  بود كه آثار 
سوء آن  ، به تهديدي براي آرامش و امنيت اجتماعي و اقتصادي ما تبديل خواهد شد . اميد 
است با اراده اي ملي و مشاركت همگاني  ضمن صرفه جويي و نهادينه شدن اين فرهنگ 
در همه سطوح ،  در  ارائه خدمات مطلوب تر صنعت آب و برق به جامعه امروز و فرداي 

ايران اسالمي نقشي ماندگار ايفا نمائيم  .
اي قناعت ، توانگرم گردان  - كه وراي تو هيچ منفعتي نيست

ــروگاه رامين اهواز : داوود محمودي  به گزارش روابط عمومي ني
مديرعامل اين نيروگاه ضمن تقدير از همت و تالش همه كاركنان، 
پايداري واحدهاي توليدي و پشتيباني اين نيروگاه از شبكه سراسري 
برق كشور را نتيجه بهره برداري اصولي ، تعميرات پيشگيرانه و نظارت 

دقيق توسط تالشگران متعهد و متخصص دانست.
وي گفت : تداوم و افزايش بى سابقه گرماي طاقت فرساي تابستان 
و مصرف انرژي برق در كشور بويژه استان خوزستان بر اهميت توليد 
پايدار اين انرژي حياتي افزوده است و ما نيز با تكيه بر تجربه و همت 
تالشگران اين نيروگاه سعي نموديم با وجود شرايط سخت كاري و 
حرارت باالي تجهيزات صنعتي ، هر 6 واحد اين نيروگاه را در مسير 
توليد پايدار انرژي برق نگه داشته تا بتوانيم با خدمت رساني مطلوب ، 

نقش خود را در تامين آسايش مردم بخوبي ايفا نمائيم .
وي همچنين با اشاره به چالشهاى توليد برق، شرايط محيطي استان 
ــتفاده مداوم از وسايل سرمايشي ، مديريت بهينه و صرفه  و لزوم اس
جويي در ساعات پيك مصرف برق را بهترين همراهي و مشاركت 
مردم با صنعت برق بمنظور تامين پايدار انرژي برق و جلوگيرى از بروز 

خاموشى هاي دانست .
الزم بذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و با مجموع 
ــتان  1850 مگاوات ، تامين كننده حدود 40 درصد برق مورد نياز اس
خوزستان و 4 درصدكشور است و با توجه به توان و ظرفيت توليدي 
آن نقش مهمي در تثبيت و تقويت شبكه سراسري برق كشور ايفا 

مي كند .

تعميرات دوره اى استارت بويلر(بويلر كمكى) 
واحدهاى 1تا 4 نيروگاه رامين

 با موفقيت پايان يافت
ــم صفاررئيس اداره بهره بردارى  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز ابوالقاس
استارت بويلر(بويلر كمكى) واحدهاى 1تا 4 نيروگاه با بيان اين مطلب افزود: بويلر كمكى 
در توليد مستمر وپايدار نيروگاههاى بخارى از اهميت بسيار بااليى برخوردار است وبه واقع 

عملكرد مطلوب توليد اين نوع نيروگاهها به كاركرد بويلر كمكى، ارتباطى مستقيم دارد. 
وى در ادامه گفت:مطابق برنامه  پيشگيرانه وتعميراتى ، نسبت به نشت يابى اواپراتورها 
،رفع نشتى ازبويلر كمكى واقدامات تعميراتى درتجهيزات مهم اين قسمت اقدام نموده ايم.  
وى بااشاره به اهميت اين فعاليتها افزود:عمده فعاليتهاى تعميراتى به موازات در مدار بودن 
و بدون توقف يا محدوديت توليد در حال انجام ميباشد. وى درپايان تحقق افزايش توليد 
برق واحدها وارتقاءراندمان را از مهمترين اهداف اين فعاليت تعميراتى وپيشگيرانه برشمرد.
آب مقطر بعنوان خوراك اصلى واحدهاى 1تا4 نيروگاه در اين قسمت توليد مى گردد

ُنونِ  َو ُعَقِد  رِّ ِمْن َضَمائِِر الُْمْضِمِريَن َو نَْجَوى الُْمَتَخاِفتِينَ  َو َخَواِطِر َرْجِم الظُّ عالُِم السِّ
َعِزيَماِت الَْيِقينِ  َو َمَساِرِق إِيَماِض الُْجُفوِن

امام على عليه السالم:   خداوند از اسرار پنهانى مردم  و از نجواى آنان كه آهسته سخن مى  
گويند و از آنچه كه در فكرها بواسطه گمان خطور ميكند، و از تصميم  هايى كه به يقين مى 

 پيوندد و از نگاه  هاى رمزى چشم كه از البالى پلك ها خارج ميگردد، آگاه است .
(خطبه91)

 رسالت اصلى روابط عمومى هر سازمان ، اطالع رسانى سريع ، دقيق و گسترده با استفاده از  
ابزارهاى نوين اطالع رسانى و بهبود ارتباطات درون سازمانى و برون سازمانى است.

 آخرين اطالعيه ها ، اخبار  و رويدادهاى نيروگاه رامين اهواز را مى توانيد 
در كانال خبرى اين نيروگاه دنبال كنيد.

@prrppa
لطفا همكاران و دوستان خود را دعوت كنيد.

همكاران محترم 
 پيگيرى وپاسخگويى به دغدغهاى سازمانى و سواالت همكاران ، بخشى از وظايف 

روابط عمومى است ،  لذا بر اين اساس بمنظور تحقق اين رسالت از همه شما عزيزان خواهشمنديم  
موضوعات(پيشنهادات،نظرات، سواالت ،انتقادات و درخواستهاى عمومى ) خود را از طريق  آى دى 

تلگرام  ravabet58@  و همچنيين به شماره  30004563 با ما در ميان بگذاريد.
"ما نيز  پس از پيگيرى در اسرع وقت پاسخگوى شما خواهيم بود"
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عمليات رفع نشتى هيدروژن 
از كولرهاى ژنراتور واحد 2 نيروگاه 

رامين با موفقيت به پايان رسيد.

ايمان مريدعلى كارشناس مبدلها ومسئول اين تيم عملياتى با اشاره به 
اين اقدام ارزنده همكاران گفت:با توجه به اوج پيك مصرف ودر مدار 
بودن واحد شماره 2 اين اقدام با سرعت عمل انجام واز خروج واحد از 

مدار توليد جلوگيرى بعمل آمد.

تعويض لوله فالكسيبل خروجى پمپ هاى 
سكوى شناور شماره 2 و 3 تأسيسات ساحلي  

 بهمن شريفى كيا كارشناس تعميرات تأسيسات بهره بردارى آب 
كارون ومسئول اين تيم عملياتى با اشاره به تالش ، دقت وسرعت 
عمل كاركنان تعميرات ساحلى كارون گفت:پس از ايجاد اشكال لوله 
فالكسيبل شناور شماره 2 ونياز واحدهاى توليدى به آب خوراكى 
عمليات تعويض در شرايط محيطى گرم وطاقت فرسا  با موفقيت به 
پايان رسيد.  وى در ادامه افزود:اقدامات صورت گرفته موجب بازگشت 
مجدد 350 متر مكعب آب خام  به استخر هاى ته نشينى تصفيه خانه 

فيزيكى نيروگاه گرديد.

نشست هم انديشى معاونين،
مديران  و رؤساى شيفت بهره بردارى
 بخار وشيمى نيروگاه با مدير عامل

در اين نشست و هم انديشى ، مباحث فنى نيروگاه و موضوعات 
پرسنلى به ويژه آخرين اقدامات نيروگاه در پيگيرى موضوع تبديل 

وضعيت كاركنان به بحث گذاشته شد.

"دومين نشست عمومى مديرعامل
 با كاركنان نيروگاه برگزار گرديد"

و  سرپرستان  درخواست  به  چهره  به  وچهره  عمومى  نشست  اين 
كاركنان كارگاههاى عمومى  درمحل سالن آمفى تأتر شهيد شيرى 
نيروگاه برگزار ومديرعامل ومديران ارشد مرتبط، بمدت 3 ساعت 
به  پاسخ  وهمچنين  نيروگاه  وفعاليتهاى  مسائل  تشريح  به  نسبت 
سواالت در حوزه شغلى،رفاهى وانگيزشى همكاران پرداختند. دغدغه 
هاى شغلى وسختى كار،تبديل وضعيت نيروى انسانى وموضوعات 

رفاهى از عمده سواالت مطرح شده از سوى همكاران بوده است.

عمليات تعميرات ورفع نشتى بويلر واحد4 
نيروگاه رامين با موفقيت انجام شد

قدرت ا... نريميسا معاونت بهره بردارى نيروگاه اول گفت : واحد 
305 مگاواتي شماره 4 اين نيروگاه كه  بدليل نشتي در بويلر از 
مدار خارج شده بود با تالش همكاران  در سريعترين زمان ممكن 
انجام و پس از رفع اشكال مجدداً به شبكه سراسري برق كشور 
متصل شد . وي همچنين با اشاره به شرايط تابستان طاقت فرسا و 
افزايش بي سابقه مصرف انرژي  برق در كشور گفت : اين عمليات 
در دماي باالي 61درجه سانتيگراد و در شرايط محيطي سخت 
صورت پذيرفت و اميدواريم با اهتمام و تالش كاركنان بتوانيم با 
توليد پايدار انرژي برق خدمت رسان مردم شريف و تقويت كننده 

شبكه سراسري برق كشور باشيم . 

پرسش از شما  = پاسخ از ما
 سوال : همكاران در خصوص صدور به موقع 
معرفى نامه پزشكى  وعدم پذيرش بيمارستان مهر 

كيانپارس ومشكالت درمانى سوال كردند.؟؟
پاسخ واحد درمان:

باسالم
محترم  همكاران  كليه  اطالع  به  بدينوسيله 
مى رساند واحد درمان آمادگى صدور هرگونه 
دندانپزشكى  و  بيمارستانى  از  اعم  نامه  معرفى 
ارائه  يا  معالج  پزشك  بسترى  دستور  طبق  را 
داشته  قرارداد  طرف  دندانپزشك  درمان  طرح 
موجود  زمينه  اين  در  محدوديتى  گونه  هيچ  و 
هاى  پيگيرى  اساس  بر  همچنين  باشد  نمى 
بعمل آمده عدم پذيرش بيمارستان مهر بدليل 
كه  بوده  مذكور  بيمارستان  به  دانا  بيمه  بدهى 
مراتب  يادشده  مشكل  رفع  محض  به  انشاهللا 
به اطالع همكاران محترم رسانده خواهد شد.
واحد درمان

موفقيت

پس از كسب مقام 
سوم تكواندو نونهاالن كشوربه 

اردوى تيم ملى  راه يافت .
اين مسابقات انتخابى

 به ميزبانى هيئت تكواندوى
 استان تهران برگزار گرديد.

معرفى كتاب

مقاله

راهنماى عملِى زندگى سبز

نويسندگان: سارا كلرد و دايان ميلز
مترجم: ناهيد صفايى

ناشر: شركت انتشارات فنى ايران.
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درباره ى كتاب
هاى  جنبه  همه  تقريباً  سبز  زندگى  كتاب 
زندگى ما را از نظر زيست محيطى بررسى مى كند 
و براى داشتن يك زندگى سبز، راهنماى ما است. 
اين كتاب، يك راهنماى عملى براى كسانى است 
كه مى خواهند سالم زندگى كنند و در عين حال 
موجب كمترين آسيب به محيط زيست خود شوند. 
اين كتاب به همت محيط زيست نيروگاه رامين اهواز 
بازنشر گرديد كه طي ايام پيش رو توزيع خواهد شد

پذيرش مقاله تخصصى مهندس مجيد دالوند
 معاون اداره شيفت بهره بردارى 

 فاز3 نيروگاه رامين اهواز  در دومين  همايش
 ملى پايش   وضعيت تجهيزات نيروگاهى

  اين مقاله   با مشاركت  مهندس امين تاجدانى   
معاونت توليد فاز3 تدوين گرديد.

به اطالع كليه همكاران
 و ورزشكاران عزيز مي رساند ، 

با توجه به گرماي شديد هوا 
كليه تمرينات  ورزش هاي ميداني
 تا اطالع ثانوي تعطيل ميباشد . 
شروع مجدد تمرينات متعاقبا 

اطالع رساني خواهد شد .

اطالعيه ورزشي

سيناكاله كج  فرزند همكار ارجمند:
  آقاى عباس كاله كج

ــط عمومي  ــزارش رواب به گ
ــتي  نيروگاه رامين اهواز : رفع نش
ــير گرم كن باي پاس رهيت  مس
ــرد به گرم واحد 305 مگاواتي  س
ــماره 3 اين نيروگاه باعث رفع  ش
ــد و جلوگيري از  محدوديت تولي
خروج احتمالي اين واحد توليدي 
گرديد. ايمان ايران زاده كارشناس 
ــاى مكانيك  ــتم ه نظارت سيس
ثابت مجري اين عمليات گفت : 
نشتي اين مسير در قسمت پايين 
Bend لوله 2 اينچ مسير اتصال 
رهيت سرد به گرم منجر به ايجاد 
ــديد در محيط  ــدا و گرماي ش ص
ــرژى اين واحد  وكاهش توليد ان

ــده بود كه بمنظور رفع اين  ــيدن توان آن به 210 مگاوات ش و رس
مشكل اقدام به طراحي و ساخت باكس ويژه با استفاده از امكانات 
موجود در نيروگاه و تزريق مواد در قسمت آسيب ديده و رفع نشتي 

اين مسير نموديم .
وى افزود:  اين اقدام باعث رفع 
محدوديت توليدى و جلوگيري از 
ــن واحد 305  ــروج احتمالي اي خ
مگاواتى گرديد به طورى كه پس 
از اين عمليات توان  توليدى اين 

واحد نيز افزايش يافت.
الزم بذكر است مسير رهيت 
ــرد با دماي 293 درجه و فشار  س
ــا دماي  ــت گرم ب ــار و رهي 41 ب
ــار 38 بار مي  ــه و فش 545 درج
ــاي طاقت  ــل گرم ــد و بدلي باش
ــاز مبرم  ــتان و ني ــاي تابس فرس
ــري برق كشور به  ــبكه سراس ش
ــط  انرژي برق، اين عمليات توس
ــوار محيطي در حالي  ــگران نيروگاه رامين  و در شرايط دش تالش
صورت گرفت كه اين واحد همچنان در مدار توليد قرار داشت. درپى 

يك عمليات تعميراتى به موقع   و متعهدانه صورت پذيرفت.

: فرهاد اسكندرى   به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
سرپرست معاونت مهندسى ونظارت فنى ،برگزارى منظم وروزانه اين 
جلسات را ضرورى دانست ودر تشريح آن گفت: افزايش نياز به مصرف 
انرژى برق در فصل گرما ،تمركز بيشتر بر توليد ودر مدار بودن تمامى 

واحدها، امرى ضرورى است كه با برگزارى هرروزه اين جلسه ،پايش 
وضعيت توليد ومباحث فنى پيش روى آن تصميم گيرى ميگردد. اين 
جلسه هرروز صبح با حضور مديران ارشد فنى ومهندسى،تعميرات وبهره 

بردارى نيروگاه  به صورت منظم برگزار ميگردد.

رفع نشتي از مسير گرم كن باي پاس رهيت سرد به گرم 
واحد 305 مگاواتي شماره 3 نيروگاه رامين اهواز 

ــر دارد دومين  ــروگاه رامين در نظ ــيج ني ــگاه مقاومت بس پاي
ــمينار علمي پژوهشي بسيج را با مشاركت همكاران تالشگر ،  س

و متخصص نيروگاه در نيمه دوم سال برگزار نمايد. 
ــركت در  ــمنديم  براي ش لذا از همه عالقه مندان خواهش
ــمينار مقاالت، تجربيات و دستاوردهاي خود كه مرتبط  اين س
 HSE، ــيمي، مكانيك ــا موضوعات ابزاردقيق، الكتريك، ش ب
ــاي ذيل حداكثر تا  ــد  را با اولويت ه ــره برداري  مى باش و به
ــهريور 96 به دفتر پايگاه مقاومت بسيج شهداي نيروگاه  20 ش

ارسال نمايند. 

اولويت ها؛
1- مسائل و مشكالت چرخه توليد 

2- راهكارها و روش هاي افزايش توليد و كاهش ديفكت ها 
3- طرح هاي ابداعي و ابتكاري 

4- بيان تجربيات و دستاورهاي علمي بهره برداري و تعميراتي
5- مسائل زيست محيطي و راهكارهاي بهبود
6- ساخت داخل و اقتصاد مقاومتي در نيروگاه

ــماره هاي داخلى 4510 و  جهت كسب اطالعات بيشتر با ش
4674 تماس حاصل فرماييد.

بدينوسيله به اطالع كليه همكاران محترم مي رساند طبق بند 4-1 
از ماده 4 بيمه نامه تأمين و حفظ سالمت كاركنان صنعت آب و برق ، 
حداكثر سن جهت تحت پوشش قرار گرفتن فرزندان پسر 20 سال ( به 
استثناء كساني كه مدارك مثبته مبني بر اشتغال به تحصيل مستمر در 
يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را ارائه نمايند) و فرزندان 
دختر 18 سال (به شرط عدم ازدواج و عدم اشتغال بكار ) مي باشد. لذا 

از همكاران محترم تقاضا مي گردد حداكثر تا تاريخ 96/5/15 نسبت به 
تحويل مدارك اشتغال به تحصيل فرزندان پسر باالي 20 سال سن و 
كپي شناسنامه از كليه صفحات شناسنامه دختران باالي 18 سال اقدام 
نمايند. خاطر نشان مي گردد در صورت عدم ارائه مدارك مذكور نسبت 

به حذف فرزنداني كه شرايط فوق را دارا نمي باشند اقدام خواهد شد.
  (  امور كاركنان و رفاه نيروگاه رامين )

به اطالع كليه همكاران محترم  مى 
رسانيم دفتر روابط عمومى نيروگاه رامين 
استان  مركز  سيماى  و  صدا  همكارى  با 
معرفى  جهت  الزم  هماهنگى  خوزستان 
فرزندان 5 الى 11 ساله همكاران محترم 
را جهت حضور در برنامه كودك " بادبادكها 

" فراهم نموده است.

خواهشمند  متقاضى  همكاران  از  لذا 
است مشخصات درخواستى ذيل را به آى 

دى @ravabet58 ارسال نمايند.
اطالعات درخواستى
 نام و نام خانوادگى :

نام همكار:
شماره موبايل ( ترجيحاً شماره اى كه 

داراى آى دى تلگرام باشد ):
سن فرزند :

بر  برنامه  در  حضور  اولويت   : نكته 1 
اساس تاريخ ثبت نام فرزندان مى باشد.

نكته 2 : زمان دقيق حضور فرزندان ثبت 
نام شده در برنامه ”بادبادكها“ پس از تكميل 

ليست هاى مدنظر اطالع رسانى خواهد شد.

اطالعيه
 ثبت نام فرزندان همكار جهت حضور در برنامه كودك ” بادبادكها ”

روابط عمومي و امور فرهنگي 
ــا همكاري صدا و  اين نيروگاه ب
ــتان اقدام  ــيماي مركز خوزس س
ــه ريزي و هماهنگي در  به برنام
ــور فرزندان 5 الي  خصوص حض
12 ساله نيروگاه در برنامه كودك  

" بادبادكها " نموده است .
"بادبادكها" عنوان برنامه اي 
ــت ويژه مخاطبان كودك و  اس
خردسال سيماى مركز خوزستان 
كه در اين برنامه مفاهيم آموزشي 
ــتان هاي  و تربيتي در قالب داس

نمايشي كوتاه (به دليل تاثير پذيري بيشتر 
ــراي روان و دلپذير  ــان) و با اج بر مخاطب
ــي اين برنامه براى مخاطبان  گروه نمايش

كودك و خردسال عرضه مي گردد.با توجه 
ــه نوع گروه مخاطب، اين برنامه به گونه  ب
اي طراحي گرديده كه مفاهيم در محيطي 

شاد، كودكانه و دوستانه ارائه شود.

ــكهاي متعدد  ــود عروس وج
ــاي مختلف  ــث و جدل ه ، بح
ــري، وجود  ــا مج ــكها ب عروس
ــاد و  ــر، نماهنگ هاى ش بازيگ
ــاي زيبا،  ــه، گرافيك ه كودكان
ــاد و اجراي  ــاى ش ــزارش ه گ
ــابقه بر جذابيت بيشتر اين  مس

برنامه افزوده است.
ــاد و مفرح  ــن برنامه ش در اي
ــب آموزنده به  ضمن ارائه مطال
ــودكان در زمينه هاي مختلف  ك
ــاختهاي  ، بمنظور تقويت زيرس
ــا و راهكارهاي صرفه  فرهنگي ،توصيه ه
جويي در مصرف انرژي برق نيز به كودكان 

آموزش داده مي شود

اطالعيه

اطالعيه

اگر هر خانواده ايرانى يك المپ 100 وات خاموش كند،  
مى توانيم  برق 3000000 خانواده را تامين نماييم ؟  آيا مى دانيد؟ 

حضور فرزندان دلبند كاركنان نيروگاه رامين
 در برنامه تلويزيونى "بادبادكها "

جلسه فنى وتخصصى پايش وضعيت توليد در نيروگاه رامين اهواز
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   انتصاب

فرهنگ و ادب

تسليت 

سمينارتخصصى ايمنى،بهداشت
 ومحيط زيست به ميزبانى

 نيروگاه رامين برگزارگرديد
رسول حيدرى رئيس گروه ايمنى ،بهداشت ومحيط زيست نيروگاه 
رامين با اعالم اين خبر گفت:اين سمينار تخصصى بمنظور ايجاد 
بسترى جهت تبادل اطالعات تخصصى وهم انديشى ميان صاحبان 
صنايع و مديران H.S.E شهرستان باوى به ميزبانى نيروگاه رامين 

انجام گرديد.
 وى در ادامه افزود : با توجه به اهميت مباحث ايمنى وبهداشت 
واز همه مهمتر موضوعات زيست محيطى در روند توليد شركتها ، 
توجه و يادگيرى اصول جديد اين عرصه بسيار مهم و شايان توجه 
است وبرگزارى اين نشستها وهم انديشى وفرهنگ سازى از راههاى 
تحقق اهداف ما در اين عرصه مهم مى باشد. الزم به توضيح است 
در اين سمينار تخصصى دكتر حاجى پور رئيس اداره تعاون،كار ورفاه 
شبكه  معاونت  سالمت  مدير  صفدرى  اهواز،دكتر  شرق  اجتماعى 
بهداشت خوزستان ومهندس ملتجى مدير بهداشت حرفه اى معاونت 
بهداشت خوزستان بعنوان سخنران در خصوص يافته هاى جديد 
واهميت توجه به مقوله H.S.E درتوليد صنايع مطالبى  ارائه نمودند. 
دكتر كاظمى فرماندار وموسوى دادستان باوى بعنوان ميهمان ويژه 

در اين نشست وسمينار حضور يافتند.

حضور تيم واحد مركزى  خبرصداوسيماى 
جمهورى اسالمى در نيروگاه رامين

تالش كاركنان نيروگاه رامين در توليد پايدار برق و گرماى طاقت 
فرساى تابستان  به تصوير كشيده شد.

سيماي  صداو   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به   
با  اسالمي  جمهوري 
رامين  نيروگاه  در  حضور 
گزارش  تهيه  به  اقدام 
سخت  شرايط  از  خبري 
اقدامات   ، برق  توليد 
پايداري  در  نيروگاه  اين 
واحدهاي توليدي و نقش 
تقويت  در  نيروگاه  اين 
كه  نمود  سراسرى  شبكه 

اين گزارش خبري در بخشهاى مختلف شبكه هاى سراسرى و 
سيماى استان خوزستان پخش شد .

 با اسكن اين باركد از طريق نرم افزار باركدخوان دستگاه موبايل خود 
مي توانيد فيلم اين گزارش خبري را دانلود كنيد.

نشست فرهنگى عفاف وحجاب وصيانت از 
حريم خانواده برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : نشست فرهنگى عفاف 
وحجاب وصيانت از حريم خانواده با مشاركت امور بانوان وخانواده نيروگاه 
رامين،دانشگاه منابع طبيعى رامين وفرماندارى باوى در محل سالن آمفى 
تأتر دانشگاه رامين برگزار گرديد آيين نشست فرهنگى  با سخنرانى آيت 
اهللا دكتر حيدرى نماينده معزز مردم خوزستان در مجلس خبرگان و 

بمناسبت هفته گراميداشت حجاب وعفاف برگزار گرديد.

"سمينار تخصصى حفاظت هاى الكتريكى
ABB با مشاركت شركت 

در نيروگاه رامين برگزار گرديد.

طى حكمى از سوى مدير عامل 
ــدس داريوش  نيروگاه، مهن
ــوان  ــت بعن ــزى دوس عزي
سرپرست بهره  بردارى شيمى 
نيروگاه اول منصوب گرديد. 
ــئوليت  وى پيش از اين مس
ــوزش  ــى آم ــس گروه رئي

نيروگاه را به عهده داشتند.

همدلى و همزبانى
سراينده : فرج اهللا مهمدموسايي- پيشكسوت 

نيروگاه رامين
مى شود آغوش خود را باز كرد

با محبت گفتگو آغاز كرد
مي شود ديوار بغض و كينه را

از ميان برداشت حرفى ساز كرد
مي شود دلهاي عالم را ربود

با ترنم عشق را ابراز كرد
مى شود  با هم زبانى همدلي
بي ريا هم سفره دل باز كرد

از حصار  تنگ خود بيرون جهيد
بر فراز قله ها پرواز كرد

مي شود خنديد و غمها را زدود
مردمان را با صداقت ناز كرد
مى شود همراه شد با كاروان

با نواى كاروانها ساز كرد
مى شود در خلوت شبهاى دل
گوشه اي را نغمه شهناز كرد

مى شود موسي به اين باور رسيد
در مسير مردمان اعجاز كرد

انا هللا و انا اليه راجعون

درگذشت نابهنگام همكار و برادر گرامي شادروان 
رضا ارجمند فر را به همكاران و خانواده مخترم 
ايشان  تسليت عرض نموده و از خداوند سبحان 
براي روح آن زنده ياد رحمت بيكران و براي 

بازماندگان صبر و عافيت آرزومنديم.  

خانواده محترم  شادروان 
عبدالكريم بختياري 

شادروان  بازنشسته  همكار  و   برادر  درگذشت   
عبدالكريم بختياري  را به شما تسليت عرض نموده و 
از خداوند سبحان براي روح آن زنده ياد رحمت بيكران 

و براي بازماندگان صبر و عافيت آرزومنديم.

 پيشكسوتان ارجمند آقايان: 
دكتر اهللا كرم صالحى 
و جليل شحيطاوى

و آقايان : رضا زاده گل سفيدى،
 جعفر صالحى و مسعود شحيطاوى

مصيبت وارده  را به شما و خانواده محترمتان 
سبحان  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسليت 
براي روح آن عزيزان رحمت بيكران و براي 

بازماندگان صبر و عافيت آرزومنديم

 با قدسيان

گوشه گوشه ايران را كه سفر كني،كوچه وخيابانها وميدانهاي 
هر شهر وروستا را كه نگاه كني تابلوهايي مي بيني كه با اسم 
شهدا مزين شده ،شهدايي كه با نثار خون خود شجاعانه از 
مرز وبوم ايران اسالمي دفاع كردندوبا رشادت وشجاعت 
وگذشتن از جانشان مفتخر به نوشيدن شهد شيرين شهادت 
شدند . اما خوشا به حال شهدايي كه حاضر نشدند حتي 
نامشان برمزارشان نگاشته شود وگمنام وغريب رفتند و به 
لقاء اهللا رسيدندو خوشا به حال ما كه شهداي زنده اي را 
بين خود داريم تا ايثارگري وجهاد را از ياد نبريم و همه 
ايام سال كرباليي بودن وحسيني بودن رافراموش نكنيم 
مجموعه   . كربال"  ارض  وكل  عاشورا  يوم  كل  كه"  .چرا 

واليتمدار انقالبي نيروگاه رامين افتخار دارد دركليدي ترين 
مشاغل خود پذيراي27 جانباز سرافراز7 فرزندشهيد واالمقام و 
بيش ازصدنفر منسوبين به شهدا وايثارگران ، باتوليد پايدار و 

مستمردرجهت رشدو توسعه كشورعزيزمان قدم برمي دارد

اسامي شهداي واال مقام نيروگاه رامين: 
شهيدشيري،شهيدصالحي نژاد ، شهيدرستمي ، شهيدهمتي ، 
شهيدنبي زاده، شهيديارعلي و آزادگان نيروگاه :فرشيدموزري 
، شريف كربالوي. و فرزندان شهيد : اسكندري ،رستمي 

،شيري، لطيفي ، مرادي ، سبز ، جعفرزاده، شهميروند.
در اين دوران كه مرزهاي دفاعي ايران تا سوريه وعراق ويمن 

وبحرين گسترش پيدا كرده،دالور مرداني با نام زيباي مدافعين 
حرم به دفاع ازارزشها ومقدسات اسالم وشيعه پرداخته وضمن 
ابراز ارادت به اهل بيت عليهم السالم همچون فاطمه زهرا ( 
س ) كه اولين شهيد ومدافع واليت ورهبري بوده است ،با 
نثارجان خود امنيت وآرامش رابه مردم واليت مدار ايران اهدا 
نموده اند وما شاغالن ومجاهدان صنعت برق وتوليد در نيروگاه 
بزرگ رامين افتخار داريم كه يكي از مدافعين حرم  با نام سيد 
جواد مهدوي ازهمكاران ما مي باشد. جواني شجاع و دالور كه 
در توفيق حضور در ميدان جهاد با عوامل تكفيري و صهيونيسم  
داعش حضور دالورانه داشته است . انشا اهللا در شماره بعدي 

مصاحبه با ايشان چاپ خواهد شد.

ايثارگران عاشورايي
ابراهيم زرگران-فرمانده پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه رامين

نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
سيستم  كمپرسورهاى  اهواز:  رامين 
چيلر هاى خنك كن اتاق فرمان هاى 
1 الى 4 نيروگاه رامين توسط واحد 
تهويه  نيروگاه  بازسازى و نصب شد . 
سيد احمد محبى پور كارشناس ناظر  
تهويه نيروگاه اظهار داشت : سيستم 
  ، ها  فرمان  اتاق  كن  خنك  هاى 
اتاق تحريك ، اتاق ديودها و باطرى 
خانه ها تجهيزات حساس و مهمى در 

واحدهاى توليدى نيروگاه بشمار مي روند كه 
در صورت عدم خنك كننده كارى مناسب 
باعث سوختگى تجهيزات و نهايتا خروج واحد 

توليدى از مدار مى شوند.
وى گفت : سه دستگاه از چهار دستگاه اين 
واحدها طي سالهاى گذشته به دليل نقص 
فنى و مشكالت تعميراتى از مدار خارج بودند 
و تنها يك سيستم در مدار قرار داشت كه با 

توجه به حرارت باالى تجهيزات و همچنين 
حساسيت  و  تابستان  طاقت فرساى  گرماى 
توسط  فنى  هاى  بررسى  از  پس   ، موجود 
كارشناسان واحد تهويه در بازه زمانى يك 
هفته اى اقدام به بازسازى و نصب كمپرسور 
هاى 40 تني با استفاده از قطعات و تجهيزات 
داخلى نموده و هم اكنون با بهترين كارايى در 

مدار قرار دارند .
 ، برق  تابلوهاى  تعويض  همچنين  وي 

جوشكارى   ، كندانسورها  سرويس 
لوله هاى مسى ، گازگيرى سيستمها 
تستهاى  انجام  و  روغن  تعويض   ،
فنى اين كمپرسورها رو از مهمترين 

اقدامات اين عمليات عنوان نمود.
اين  بازسازى   : افزود  پور  محبي 
كمپرسورها با توجه به گرماى طاقت 
فرساى تابستان ، پيك مصرف برق 
و فشارهاى وارده بر شبكه سراسرى 
بمنظور  مهم  اقدامى   ، كشور  برق 
نيروگاه  الي 4  واحدهاى 1  بيشتر  پايدارى 

رامين بوده است . 
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد 
مگاوات  ظرفيت 1850  مجموع  با  توليدي 
ساعت بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است 
كه تأمين كننده بيش از 4 درصد برق شبكه 
استان  موردنياز  برق  درصد  و 40  سراسري 

خوزستان مى باشد.

برگزيدگان جشنواره قرآنى
 فرزندان كاركنان(دختران): 

 رشته حفظ : نونهاالن
فاطمه ذهبى-اول
رها دالوند-دوم

فاطمه حيدرى-سوم
 رشته حفظ- مقطع ابتدايى

فاطمه منصورى-اول
ياسمن خادمى-دوم

حفظ -مقطع متوسطه-دوره اول
زهرا شايان-اول

راحيل حردان-دوم

 رشته : مفاهيم واحكام-مقطع متوسطه 
فاطمه جعفرى-نفر اول(متوسطه دوره اول)

ــطه  ــينى- نفر اول(متوس ــيده كوثر حس س
دوره دوم )

برگزيدگان جشنواره قرآنى
 فرزندان كاركنان(پسران): 

 رشته حفظ-دوره اول
امين زبيدى-اول

محمد طاليى-دوم
محمد جعفرى و محمد عطائيان-سوم

  قرائت ترتيل- ابتدايى
محمدعلى سوارى-اول

 رشته  قرائت صوت-ابتدايى
محمد امين حميد-اول

رشته اذان
مهدى سوارى-اول

 رشته : قرائت صوت-دوره دوم
عليرضا راشد زاده-اول

 رشته  مفاهيم-دوره اول
حسين زرگران-اول

 رشته  مفاهيم ..دوره دوم
- حسين نيك ورز-نفراول

نفرات اول هر رشته به جشنواره استانى(مرحله 
دوم) راه مى يابند.

كمپرسور هاى 40 تنى چيلرهاى خنك كن
 نيروگاه رامين اهواز بازسازى و نصب شدند

برترينهاي مرحله شركتي جشنواره قرآني وزارت نيرو مشخص شدند
نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
صحنعلي  سلطانعلي   : اهواز  رامين 
ديني  و  فرهنگي  شوراي  دبير  زاده 
نيروگاه اظهار داشت :  مرحله اول 
اين جشنواره سراسري پس از برنامه 
ريزي هاي صورت گرفته در بخش 
شركتي و با حضور فرزندان دختر و 
پسر كاركنان نيروگاه برگزار گرديد 
كه طي آن نفرات برتر مشخص و 

راهي مرحله استاني شدند .
كنندگان  شركت  مجموع  وي 
نفر    43 را  مسابقات  از  دوره  اين 
اعالم نمود و اظهار اميدواري نمود 
شاهد  گذشته  سالهاي  همچون 
درخشش فرزندان كاركنان نيروگاه 
سراسري  جشنواره  اين  در  رامين 

باشيم .
الزم بذكر است مرحله استاني اين 
به  جاري  سال  مرداد  در  مسابقات 
ميزباني دبيرخانه استاني صنعت آب 

و برق خوزستان برگزار مي شود .

نفرات برتر جشنواره قرآنى فرزندان كاركنان ( مرحله شركتي ) 
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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 .

توليد نزديك به 917 هزار مگاوات
 انرژى برق  در نيروگاه افق ماهشهر

از ايده تا عمل
طراحى ،ساخت ونصب مسير ارتباطى ايرهيتر

 واحدهاى 5 و6 توسط همكاران متخصص نيروگاه رامين

ورزش در تابستان
 ومراقبت هاى الزم

كورش مكوندى كارشناس علوم ورزشى وتربيت بدنى
بهترين دما جهت ورزش كردن 21-20مى باشدزيرا خستگى زود 
رس به سراغتان نمى آيد و بدن بيشتر جواب مى رهد وفشار بيشترى 
را تحمل مى كند دراين دست نوشته مى توان فهميد كه چطور ميشود 
به بهترين شكل در گرما تمرين كرد. تابستان زمان خوبى براى بيرون 
رفتن وخوش گذراندن در بيرون از خانه است 0همچنين فصلى است 
كه خيلى ها سخت تمرين ميكنند،فصلى است كه بايد كلى وزنتان 
پايين بيايد اما مشكلى كه وجود دارد اين است كه باوجود گرما ورزش 
كردن براى شما سخت ميشود بياييد ببينيم چطوربايد بر آن غلبه كنيم.

زمان روز خيلى مهم است
پيشنهاد ميكينيم كه در طول تابستان، صبح زود ورزش كنيد0 
درسراسر تابستان ، صبح ها بسيار دلپذيرند چراكه گرما در پايين ترين 
حدش قراردارد0بعالوه بيرون رفتن براى دويدن درساعات 6يا7صبح ، 
كامال ايده آل است همچنين در مواردى كه فرصت ورزش كردن در 

صبح را نداريد اواخر عصر نيز زمان مناسبى براى ورزش كردن است.
لباس آزاد ونخى بپوشيد

هنگامى كه لباس هايى سبك و آزاد ونخى به تن ميكنيد، لباستان 
به بازتاب آفتاب كمك خواهد كرد،بدن راحت ترنفس ميكشد وتمرين 
برايتان آسانتر خواهدشد پارچه هاى نخى را اتنخاب كنيد چرا كه بهتر 
از انواع ديگر عرق را جذب ميكنند ميتوانيد شلواركهايى سبك به پا 

كنيدتاهنگام تحرك راحتى بيشترى داشته باشيد.
كرم ضد آفتاب فراموش نشود

هميشه ضدآفتاب بزنيد مهم هم نيست چه زمانى از روز باشد 
كرم ضد آفتاب از شما در برابر اشعه هاى ماوراء بنفش خورشيد،كه 
بيشترين لطمه را به پوست وارد مى سازند محافظت خواهد كرد ضمنًا 
در ساعات10:30الى16حتى االمكان در معرض نور خورشيد واشعه 
هاى آن قرارنگيريدزيرا بيشترين اشعه را در اين ساعات دارد و ورزش 
بيش از آنكه مفيد باشد مضر خواهد بود ولطمه هاى شديدى به بدنتان 
مى زند(تپش قلب ، آب زيادى دفع ميشود در نتيجه پوستتان چروك 
وخشك خواهد شد وعرق سوز خواهيد شد، توان بدن خيلى كم ميشود)

به اندزه كافى آب بنوشيد 
راه ديگر براى مقابله باگرما وبهتر ورزش كردن در طول تابستان 
،اين است كه به اندازه كافى آب ومايعات بنوشيد تا بدنتان هيدراته 
بماند0از آنجاييكه بدن شما در تمرينات تابستانى تان كلى عرق خواهد 

كرد نبايد به مصرف كافى آب بى توجهى كنيد

ــط عمومى نيروگاه  به گزارش رواب
ــروگاه در4 ماهه  ــهر: اين ني افق ماهش
ــال جارى ميزان   916 هزار  ابتداى س
و414 مگاوات توليد انرژى داشته است.
ــف آبادى  ــح نج ــى ذباي مصطف
ــر اين نيروگاه با اعالم اين خبر  مدي
گفت: نيروگاه افق ماهشهر از اواخر 
ــته باتمام ظرفيت وارد  ــال گذش س
ــده و با توجه به گرماى بى  مدار ش
ــابقه ، مصرف باالى برق خانگى  س
ــورد نياز اين منطقه  و تأمين برق م
صنعتى ، تمامى توان وظرفيت خود 

ــته تا با توليد برق مورد  را  بكار بس
نياز مردم و صنايع در تحقق اهداف 

ــم . ــود گام برداري خ
ــى  تركيب ــيكل  س ــروگاه  ني  
ــد 162  واح  4 ــا  ب ــهر  ماهش ــق  اف
ــور توليد  ــش گاز) بمنظ مگاواتى(بخ
برق پايدار منطقه در كيلومتر 15جاده 

ماهشهر-چمران احداث گرديد.
ــه عمليات  ــى گردد ك ــادآورى م ي
نگهدارى،تعميرات وبهره بردارى از اين 
نيروگاه مهم توسط متخصصين مجرب 

نيروگاه رامين اهواز انجام مى پذيرد

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اهواز:سامان عليمحمدى سرپرست اداره تعميرات 
بويلر واير هيتر نيروگاه با اشاره به ساخت ونصب 
اين مسير ارتباطى ايمن گفت: با توجه به اشكال در 
طراحى مسير ارتباطى اتاق فرمان فاز3  به تأسيسات 
وبروزمشكالت  آن  جانبى  وتجهيزات  ايرهيتر 
فيزيكى پيش روى اپراتورها ونيروهاى عملياتى در 
بازديد دوره اى وتعميراتى از اين تأسيسات، طراحى 
و ساخت مسيرى جديد مورد مطالعه كارشناسى 
قرار گرفت وپس از طراحى دقيق ورعايت الزامات 

ايمنى،ساخت ونصب آن باموفقيت به پايان رسيد.

جديد  اقدام  اين  مزاياى  ذكر  با  ادامه  در  وى 
افزود: باتوجه به وجود پلكان زياد  وسختى مسير در 
طراحى اوليه  ، سالمت كاركنان وسرعت عمل وبه 
دنبال آن بهبود بهره بردارى از اين قسمت مهم 
را تحت شعاع قرار مى داد كه با ساخت ونصب 
رفتن  بين  كاركنان،از  ايمنى  مسير،افزايش  اين 
آسيبهاى احتمالى وبهبود در فرآيند بازديد وبهره 

بردارى دقيق تر را به دنبال خواهد داشت .
 وى ابراز اميدوارى كرد كه با اخذ مجوزات الزم، 
طراحى وساخت مسيرهاى مشابه در اتاق فرمانهاى 
فازهاى يك و دوم نيروگاه در آينده نزديك آغاز گردد.

چند راهكار ساده براى كاهش مصرف برق

راهكارهاى ساده براى كاهش 
مصرف برق:

    سعي كنيد در ساعات پيك بار (12 
الى 16 و 20 الى 23)  از وسايل برقي 

غيرضروري استفاده نكنيم  
   در كولرهاى آبى تا حد امكان از 

دور كند كولر استفاده شود.
    دماى مناسب براى تنظيم ترموستات 

در كولرهاى گازى بين 23 تا 25 درجه 
سانتى گراد است.

    هنگام استفاده از كولر يا وسايل 
سرمايشى، تا حد امكان از لوازم 

پرمصرف برقى مانند اتو، لباسشويى، 
ظرف شويى و جاروبرقى به طور همزمان 
به ويژه در ساعات اوج بار استفاده نشود.

    خاموش كردن المپ هاى اضافى و 
استفاده از روشنايى طبيعى در روز، ساده ترين 

راه صرفه جويى در مصرف برق است.

با توجه به افزايش مستمر دما و پايدارى هواى گرم در همه بخش هاى كشور، شاهد افزايش بى سابقه مصرف برق در كشور شديم،  
 به نحوى كه  ركورد بى سابقه 55 هزار و 400 مگاوات كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد را نشان مى دهد به ثبت رسيد. در چنين 

شرايطى براى جلوگيرى از بروز خاموشى، بخصوص در استان هاى گرمسير كشور، بيش از هر زمان ديگر به مديريت مصرف برق نيازمنديم.

خبر

 ارائه خدمات اقامتي به كاركنان
 نيروگاه رامين در شهر شيراز

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : اميد زمانپور رئيس 
اداره رفاه وآمار پرسنلى نيروگاه بااعالم اين خبر گفت:بمنظور 
تقويت خدمات رفاهي و ارتقاءانگيزه كاركنان  و استفاده مفيد از 
تعطيالت تابستاني، يك مجتمع رفاهى - اقامتى  در شهر زيباى 
شيراز  در نظر گرفته شد كه  طبق برنامه ريزي هاي صورت 

گرفته در اختيار همكاران قرار خواهد گرفت.
كاهش مصرف مواد شيميايى

 در تأسيسات ساحلى نيروگاه رامين اهواز

 محمد احسانى پور مدير شيمى نيروگاه دوم اظهار داشت: 
تعمير و بازسازى تجهيزات تأسيسات ساحلى واحدهاى 5 
و 6 اين نيروگاه باعث كنترل و كاهش مواد مصرفى منعقد 
كننده پلى آلومينيوم كلرايد شده است. وى گفت : باتوجه 
به مصرف مواد منعقد كننده پلى آلومينيوم كلرايد در تهيه 
آب زالل صنعتى و با توجه به كنترل و نظارت مطلوب 
واحدهاى بهره بردارى و همچنين تعمير تجهيزات فرسوده 
و برطرف نمودن ديفكتهاى اساسى در تأسيسات ساحلى 
كارون ، آمار مصرف پلى آلومينيوم كلرايد در 55 روز اخير 
سال 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 ( پس از تعميرات 

اساسى واحد 5 ) ميزان 43 درصد كاهش داشته است .
مراسم زيارت عاشورا ويژه سالروز 

شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

بمناسبت ايام حزن واندوه شهادت حضرت امام جعفر صادق 
(ع) مراسم"زيارت عاشورا"  با حضور همكاران و مداح اهل 

بيت در محل نمازخانه نيروگاه برگزار شد .

كارشناس روابط عمومى 
نيروگاه رامين اهواز بعنوان كارشناس برتر 

انتشارات كشور انتخاب شد

عمومى  روابط  انتشارات  ملى  جشنواره  دوازدهمين  در 
هاى كشور كه در تهران و توسط انجمن متخصصان 
روابط عمومى ايران برگزار شد از سوى هيئت داوران 
عمومى  روابط  كارشناس  زاده  صحنعلى  سلطانعلى 
نيروگاه رامين اهواز موفق به كسب عنوان كارشناس 

برتر ايران در بخش انتشارات شد. 
والكترونيك  فيزيكى  بصورت  سازمانى  نشريه  انتشار 
وفعاليت موثر اطالع رسانى در فضاى وب وشبكه هاى 

اطالع رسانى از مهمترين داليل انتخاب وى بود.

روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز
 پيشرو در توليد و انتشار اخبار
 نيروگاههاي حرارتي كشور

دفتر روابط عمومي و امور بين الملل شركت مادرتخصصي 
برق حرارتي با انتشار گزارشي ، عملكرد 42 روابط عمومي  
نيروگاه هاي زيرمجموعه خود  را  در بخش توليد اخبار 

منتشر نمود. 
در اين گزارش كه در بازه زماني آذرماه 95 الي خرداد 96 
تهيه شده است دفتر روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز  با 
انتشار 95 خبر توليدي در جايگاه اول اين رتبه بندي قرار 

دارد .

به روايت تصوير

 بازسازى و تعويض لوله هاى مسير اجكتور هاى ايستگاه 
پمپاژ  نيروگاه اول تأسيسات ساحلى نيروگاه رامين

جلسه هماهنگى نهايى جشنواره  قرآنى فرزندان 
كاركنان وزارت نيرو(مرحله شركتى )

  A  مونتاژ شناور و رگالتور اكسيژن  الكترواليزر
هيدروژن سازى فاز 1 نيروگاه رامين اهواز

حضور تيم واحد مركزى خبرصداوسيما  در نيروگاه رامين
تالش متعهدانه كاركنان نيروگاه در توليد پايدار برق 
درگرماى طاقت فرساى تيرماه به تصوير كشيده شد.

همكاري نيروگاه رامين اهواز  در برگزاري و پوشش خبري 
افتتاح نيروگاه سيكل تركيبي انديمشك

تالش جهادگونه كاركنان واحد تعميرات و 
گرما زدگي همكار نيروگاهي بر اثر گرماي 
بيش از حد هوا و حرارت باالي تجهيزات

باركد دانلود فيلم تالش 
جهادگونه تالشگران نيروگاه 

رامين در رفع نشتي واحد 2

ساخت و بازسازى قطعات نيروگاهى
 در نيروگاه رامين اهواز 

نشست صميمى مديريت عامل نيروگاه رامين
 وهيئت همراه با حجت االسالم آفرين

 امام جمعه معزز ويس


