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  افزايش 9/43  درصدي  توليد برق
 در نيروگاه رامين اهواز

گ

مرداد پرمحصول
گرماي تاريخ ساز تابستان امسال و ركورد شكني پي در پي دماي هوا 
و افزايش تقاضاي ومصرف انرژي برق هر باره"هل من  مبارزه "مي طلبد 
و آنطوركه گمان مي رود و از ظاهر و گستره آن  نيزمشخص است ،  اين 
گرما حاال حاال قصد ترك ديارمان را ندارد و همچنان هوا بس ناجوانمردانه 

داغ است .!!. 
امروزه و در اجتماع بشري تا بحث وگفتماني ازاقليم گرم وگرما محيط 
ــه ميان مي آيد نام انرژي برق نيز تجلي پيدا كرده كه يعني گرما و برق  ب
ــتند وليكن  تا اندازه اي  ــه گونه اي خاص هر چند در تضاد ماهيتي هس ب
مانوس وهم مسير همديگرند . گرماي ركورد شكن تابستان كشور وخطه 
ــختيها ورنج همراه آن چنان ملموس ومحسوس بوده كه عالوه   جنوب س
برنهادهاي وموسسات اقليم شناس داخلي ، رسانه هاي بين المللي گرماي 
ــوژه  خود بدل داشته وكار تاآنجا بحراني پيش رفته   اهواز رابه مهمترين س
كه آژانس معتبر و بين المللي هواشناسي فرانسه  با اعالم اينكه : دماي شهر 
ــيده كه منجر به شكسته شدن ركورددرگرمترين هواي  اهواز به حدي رس

تاريخ ايران وجهان شده است.
ــا ومرارتهاي همراه آن  ــا مخاطبين ارجمند، در اينجا موضوع گرم و ام
تماما بدنبال نقل حكايت اثربخشي ،اهميت و بدون جايگزيني اين محصول 
استراتژيك وحياتي است . محصولي كه مردان وزناني شريف و سترگ در 
"رامين" بزرگترين نيروگاه حرارتي كشور ودر دل كانون گرماي تابستان با 
هزاران قصه وزحمت تأمين مي كنند واين رسالت را باايثاراستمرار بخشيده 
ــخت  ــبانه روزي خود ثابت كردند كه در گرمترين وس وبا عمل وتالش ش
ــخت كوشي  ــال پرمحصولتر از ديروز بودند كه برآيند اين س ترين ماه س
چيزي جزتعهد،عشق وتخصص نيست وحاصله ِكشته آنان ، رشد توليد قابل 
تحسيني است كه در مردادماه به بار ومحصول نشست. مردادي كه هر چند 
گرما و رطوبت ويرانگرش جوانان اين نيروگاه را به جد به زحمت و سختي 
انداخت ، اما جنس اين جهادگران گرما و رطوبت را گرمازاده كرده و مرداد 

پر محصول گواهي صادق بر اين ادعا ست....
مدير مسئول

عمومي  روابط  گزارش  به 
نيروگاه رامين اهواز : اين نيروگاه 
توليد  با  جاري  سال  ماه  تير  در 
يك ميليون و 155 هزار و 864 
مگاوات ساعت نسبت به ميزان 
توليد مشابه سال گذشته  9،43 
درصد افزايش توليد داشته است.

داوود محمودي مدير عامل 
به  اشاره  با  رامين  نيروگاه 
تابستان  فرساي  طاقت  گرماي 
و مصرف باالي انرژي برق  به  
تأمين  در  رامين  نيروگاه  نقش 
استان  نياز  مورد  برق  تقويت  و 
سراسري  شبكه  و  خوزستان 
داشت:   اظهار  و  نمود  اشاره 
اين  تالشگر  و  متعهد  كاركنان 
نيروگاه با وجود گرماي محيط و 

حرارت باالي تجهيزات نيروگاهي عزم و همت خود را 
بكار بسته اند تا با توليد پايدار انرژي برق ، نقش خود 
را در خدمت رساني و تأمين آسايش مردم بخوبي ايفا 
تعميرات   ، نگهداري  اهميت  به  اشاره  با  وي   . نمايند 

پيشگيرانه و بهره برداري اصولي و دقيق از واحدهاي 
تيرماه سال جاري توانستيم با  توليد  در  گفت:  توليدي 
يك ميليون و 155 هزار و 864 مگاوات ساعت نسبت به 
ميزان توليد مشابه سال گذشته  9،43درصد افزايش توليد 

داشته باشيم .

افزايش  همچنين  محمودي 
مصرف 7،59  درصدي گاز اين 
كاهش  راستاي  در  را  نيروگاه 
و  مازوت  سوخت  از  استفاده 
رويكرد اين نيروگاه در صيانت از 
محيط زيست دانست و از افزايش 
و  درصدي    4،34 راكتيو  توليد 
اضطراري  خروجهاي  كاهش 
و  داد  خبر  امسال  تيرماه  در 
گفت: در اين ماه ضمن افزايش 
ساعت كاركرد 5،48   درصدي ، 
توانستيم متوسط توليد لحظه اي 
مگاوات  به 267  را  نيروگاه  اين 

ساعت افزايش دهيم . 
نيروگاه  است  بذكر  الزم   
رامين اهواز با 6 واحد توليدى و 
با مجموع 1850 مگاوات ، تأمين 
كننده حدود 40 درصد برق مورد نياز استان 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 .

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : كارشناسان 
ــات كارگاه هاى بومى و  ــا بهره گيرى از امكان ــن نيروگاه ب اي
ــاخت سيت ثابت  نظارت دقيق بر عملكرد آنها ،  موفق به س
تروتل  والو برو و صرفه جويي ارزي 120 هزار دالري شدند .

ــودي مديرعامل نيروگاه رامين با اعالم اين  داوود محم
خبر گفت : تكيه بر دانش و تخصص كاركنان اين نيروگاه 
ــتيم  ــاس توانس ــواره از رويكردهاي ما بوده و براين اس هم
ــتفاده از  ــا اعتماد به تجربه و خالقيت كاركنان خود و اس ب
ــتان ، ضمن صرفه جويي  ــات كارگاه هاى بومى اس امكان
ارزي ، در زمينه ساخت و تأمين برخي از قطعات مورد نياز 

خود نيز خودكفا باشيم.
ــي به اطالعات   وي افزود : در مواقعى بدليل عدم دسترس
ــاختار فني و طراحي  برخي از تجهيزات  كافي از متريال ، س

ــازي آنان نيز نبوده و مجبور به  نيروگاهي ، قادر به تعمير و بازس
ــازار خارجي بوديم ولي با  ــد اين تجهيزات گران قيمت از ب خري
ــتيم با ساخت  توجه به رويكردي كه در اين عرصه داريم توانس

سيت ثابت تروتل والو  برو ،  ضمن بازسازي اين والو  حساس و  
استراتژيك ، اقدامى در جهت خريد والو جديد صورت نگيرد كه 
اين موضوع منجر به صرفه جويى حدود 120هزار دالرى شد . 

محسن مكوندي سرپرست اداره تعميرات والوهاي نيروگاه 

رامين نيز اظهار داشت : خرابي سيت ثابت تروتل والو برو واحد 
شماره 5  كه بصورت ترك هاي فراوان در قسمت آب بندي 
آن بود  منجر به محدوديت ها  ، خرابي بيشتر اين ولو و نهايتًا 
خروج واحد توليدي از مدار مي شد كه طي بررسي هاي انجام 
گرفته و با همكاري معاونت مهندسي و نظارت فني توانستيم 
ــت والو مذكور را با  ــيت ثاب ضمن دمونتاژ كامل گيربكس، س
استفاده از توانمندي هاي داخلي و استفاده از امكانات كارگاه هاى 
بومى استان  ساخته و تعويض نمائيم. وي گفت : مشكالت اين 
نوع والوها بعنوان يكي از چالشهاي مهم اين نيروگاه قلمداد مي شود 
و خوشبختانه  هم اكنون اين والو حساس پس از بازسازي ، به علت 
عدم نشتى داخلى و رفع محدوديت هاي ناشي از آن ، با  بهترين 

عملكرد در مدار مي باشد .
الزم بذكر است والو برو ( باى پاس والو سيلندر HP) نقش 
مهم و حساسى در تخليه بخار اصلى توليد شده بويلر به كندانسور 
و جلوگيرى از ورود بخار به توربين در شرايط اضطرارى واحدهاى 

نيروگاهى را بعهده دارد.

اهواز  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
حالت  در  درجه  دماى 75  تحمل  گفت: 
است   ممكن  غير  انسان  براى  عادى 
از  پس  نيز  عملياتى  نيروهاى  از  برخى 
انجام تعميرات در اين دماى محيطى و 
سختى هاى كار در محيط نيروگاه، دچار 
درمانى  واحدهاى  به  و  شده  گرمازدگى 

منتقل مى شدند.
مديرعامل   « محمودى  داوود   »  
نيروگاه رامين اهواز در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادى خبرگزارى تسنيم اظهار داشت: 
نيروگاه رامين اهواز در هفته هاى اخير كه 
گرماى هوا در سراسر ايران به ويژه استان 
خوزستان بسيار باال بود، توانست نقشى 
پايدارى  حفظ  و  برق  توليد  در  محورى 

شبكه برق كشور داشته باشد.
تابستان  گرم  روزهاى  در  افزود:   وى 
امسال، بعضاً مواردى داشتيم كه يكى از 
بويلرها با مشكالتى فنى مواجه مى شد؛ 
در اين موارد استانداردهاى جهانى ايجاب 
مى كند 5 تا 7 روز واحد خاموش بماند تا 
كوره واحد حرارتى خنك شده و نيروهاى 

عملياتى براى تعمير وارد كوره شوند؛ اما 
مصرف  پيك  شرايط  در  اينكه  علت  به 
نمى توانستيم هيچ واحدى را بيش از دو 
صورت  به  داريم،  نگه  خارج  مدار  از  روز 
دماى  فنى  اقداماتى  با  و  االجلى  ضرب 
ساعت  فقط 24  طى  در  را  كوره  محيط 
به حدود 75 درجه مى رسانديم و نيروهاى 
انجام  با  تعميرات  بخش  متخصص 
هاى  لباس  از  استفاده  جمله  از  اقداماتى 
ضد حريق و بستن بسته هاى يخ به لباس 
خود و ... وارد كوره هايى با دماى محيطى 
75 درجه مى شدند و اقدام به تعمير بويلر 

يا بخش هاى داراى اشكال مى كردند.
با  اهواز  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
ايثار  جز  ها  فعاليت  اينگونه  اينكه   بيان 
نيست،  مردم  به  رسانى  خدمت  راه  در 
حالت  در  درجه  دماى 75  تحمل  گفت: 
 ، است  ممكن  غير  انسان  براى  عادى 
از  پس  نيز  عملياتى  نيروهاى  از  برخى 
انجام تعميرات در اين دماى محيطى و 
سختى هاى كار در محيط نيروگاه، دچار 
درمانى  واحدهاى  به  و  شده  گرمازدگى 

شهر  درمانى  واحدهاى  سپس  و  نيروگاه 
منتقل مى شدند. 

وى ادامه داد: در روزهاى اخير 4 مورد 
از گرمازدگى و انتقال نيروهاى عملياتى به 
اهواز  رامين  نيروگاه  در  را  درمانى  مراكز 

شاهد بوديم.
نيروهاى  كرد:  خاطرنشان  وى 
به  اهواز  رامين  نيروگاه  در  متخصص 
تا  هستند  باش  آماده  در  كامل  صورت 
اين روزهاى گرم سال نيز بدون مشكل 
خاموشى در استان  خوزستان و همچنين 
سراسر كشور سپرى شود چرا كه ما به 
اين مسئله معتقديم كه مردم شريف استان 
خوزستان و همچنين مردم شريف ايران 
اسالمى در هر نقطه كشور، شايسته بهره 
مندى مستمر از نعمت برق هستند و در 
اين زمينه ما به صورت مستمر و جهادى 
برنامه ريزى هاى دقيقى را تدوين و پياده 
سازى مى كنيم تا نيروگاه رامين اهواز با 
حداكثر ظرفيت و باالترين ضريب آمادگى 
ممكن، در روزهاى پيك مصرف برق در 

مدار بهره بردارى باشد.

صرفه جويي 120 هزار دالري در نيروگاه رامين اهواز

مديرعامل نيروگاه رامين اهواز در گفت وگو با تسنيم خبر داد: 

عمليات حساس در دماى 75 درجه
 روشنايى كشور با ايثار حفظ شد 
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جلسه هم انديشى
 با مديريت  بيمه دانا خوزستان

در اين جلسه نهايى كردن الحاقيه قرارداد درمان كاركنان مدت 
معين ودائم وهمچنين پيگيرى بيمه تكميلى كاركنان شركتى ( 
پيمانكارى)مورد بحث قرار گرفت. درپايان از خدمات چندساله 
جناب آقاى  غريبى نصرآبادى مدير كل بيمه دانا خوزستان در 
همكارى با مجموعه نيروگاه رامين  بااهداى لوح سپاس ،تقدير 
بعمل آمد. وى ادامه خدمت خويش را در بيمه دانا سرپرستى 

كهگلويه وبويراحمد دنبال خواهند كرد.
جلسه هفتگى تفسير قرآن كريم
 در نمازخانه نيروگاه رامين

اين سلسله كالسهاى آموزشى در روزهاى سه شنبه هرهفته 
امام  حسينى(طباطبايى)  احمد  سيد  االسالم  حجت  توسط 

جماعت محترم نيروگاه اداره برگزار  مى گردد.
 

حضور بسيجيان نيروگاه رامين اهواز
 در دوره آموزشي و اردوي راهيان نور 

مناطق عملياتي غرب كشور

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز :  ابراهيم زرگران 
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهداي نيروگاه رامين اظهار داشت : 
اعضاي شوراي بسيج و سرگروههاي صالحين نيروگاه رامين  به 
مراه كاروان اعزامي بسيج كارگري استان خوزستان و به سرپرستي 
سرهنگ پاسدار نادري مسئول اين سازمان ، ضمن حضور  در 
همايش و دوره هاي آموزشي  ، از مناطق عملياتي غرب كشور 

نيز بازديد نمودند . 
وي گفت  : اين همايش با حضور بسيجيان سراسر كشور  بصورت 
ساالنه و منظم در استانهاي كرمانشاه و كردستان برگزار مي شود ، 
كه برگزاري دوره هاي آموزشي عقيدتي ، سياسي و حفاظتي توسط 
مسئوالن و يادگاران دوران دفاع مقدس  و همچنين بازديد از 
مناطق عملياتي پاوه ، تپه هاي اهللا اكبر و يادمان شهداي عمليات 

مرصاد از مهمترين برنامه هاي اين همايش 4 روزه بوده است .

مراسم ترحيم زنده ياد
 رضا ارجمندفر برگزار شد 

مراسم ترحيم زنده ياد رضا ارجمندفر برگزار شد .
 اين مراسم با حضور خانواده همكار فقيدمان رضا ارجمندفر ، 
همكاران ، امام جمعه مالثاني ، فرمانده ناحيه مقاومت سپاه باوي و 

بسيجيان اين شهرستان در نمازخانه نيروگاه برگزار شد .

ــى نيروگاه  ــزارش روابط عموم به گ
ــوى  ــى حكمى از س ــواز : ط ــن اه رامي
عبدالصاحب ارجمند مديركل دفتر راهبرى 
و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو 
، داوود محمودى مديرعامل نيروگاه رامين 
اهواز به عنوان عضو شوراى پايايى شبكه 

برق خوزستان منصوب شد.
وى درحكم صادره تصريح كرده است: 
با عنايت به اينكه آن شورا باال ترين نهاد 
ــزى، تصميم گيرى و  مطالعه، برنامه ري
ــبكه و  نظارت برتامين و حفظ پايايى ش
هماهنگى بين كليه اثرگذاران برق در آن 
منطقه مى باشد، اميد است با هماهنگى 

رئيس شورا و با تعامل ارزنده با ساير اعضا 
ــداف و انجام وظايف محوله  در تحقق اه
ــوراى پايايى شبكه  براساس نظام نامه ش

برق كشور موفق و مؤيد باشيد.
ــف و  ــه وظاي ــت از جمل ــى اس گفتن
ــوراى پايايى منطقه اى  ــاى ش مأموريت ه
مى توان به همكارى با شوراى پايايى شبكه 
برق كشور در راستاى انجام مأموريت هاى 
ــن اجراى اسناد  ــورا، نظارت بر ُحس اين ش

پايايى، ارائه پيشنهاد براى تهيه و تصويب 
ــناد پايايى در شوراى پايايى شبكه برق  اس
ــطح كشور يا  ــور به منظور اجرا در س كش
منطقه، ارائه گزارش از حوادث عمده شبكه 
برق منطقه و راهكارهاى كاهش احتمال 
بروز حوادث مشابه، توسعه، تكميل و بهبود 
مستمر اسناد پايايى و افزايش تبعيت از آن ها 
در جهت ايجاد فرهنگ مسئوليت پذيرى، 
ــازمانى، بهبود تعامالت  انضباط فنى و س
اثرگذاران بر پايايى شبكه برق كشور و ارتقا 

ــطح هم افزايى بين آن ها، بهبود نظام  س
چرخه اطالعات پايايى و نحوه دسترسى 
و گسترش فرهنگ شفافيت اطالعاتى و 
ساماندهى و بروز رسانى مديريت دانش 
در اثرگذاران و بهبود مستمر دانش پايايى 

و مهارت اثرگذاران درمنطقه اشاره كرد.
شايان ذكر است شوراى پايايى شبكه 
ــال 1387 و به منظور  ــور در س برق كش
ــظ پايايى  ــعه فرهنگ تامين و حف توس
ــور و نيز تحقق عملكرد  شبكه برق كش
ــام مند مجموعه نهادهاى  مطلوب و نظ
ذيربط و افزايش هماهنگى، يكپارچگى 
ــط،  ــاى مرتب ــرى در حوزه ه و نظم پذي
تشكيل شد كه اجراى مصوبات اين شورا 
پس از ابالغ توسط معاون وزير براى تمام 

شركت هاى برق الزم و ضرورى است.
ــود محمود دشت بزرگ   يادآور مى ش
مديرعامل برق منطقه اى خوزستان،ومديران 
ــتان  عامل توزيع نيروى برق اهواز وخوزس
ــد اين صنعت نيز  وتعدادى از مديران ارش
ــت در اين  ــى جداگانه به عضوي دراحكام

شوراى استراتژيك منصوب شدند.

طى حكمى از سوى مديركل دفتر راهبرى و نظارت  بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو 

مديرعامل نيروگاه رامين اهواز به عنوان  عضو شوراى پايايى
  شبكه برق خوزستان منصوب شد

 كالس  A : مواد معمولى 
قابل احتراق يا مواد اليافى مانند: 
ــه و لباس، و  چوب، كاغذ، پارچ
ــا و اين  ــتيك ه بعضى از پالس
ــوزى ها بايد  ــته از آتش س دس
ــرد كردن خاموش  ــيله س بوس
ــورى كه اليه هاى  گردند به ط
زيرين ماده آتش گرفته شده بايد 
كامًالً خيس شود و مناسب ترين 
ــا صرفه ترين  خاموش كننده  و ب

براى اين گروه آب مى باشد ولى همچنين 
ــيميايى چند منظوره  از فوم يا پودر هاى ش
ABC نيز مى توان جهت اطفاء اين دسته 
از آتش سوزى ها استفاده كرد. از دى اكسيد 
كربن يا پودر هاى شيميايى BC نبايد براى 
اطفاء اين دسته از آتش سوزى ها استفاده كرد. 
ــتعال  ــات قابل اش  كالس:B مايع
ــتون  ــت، بنزين، پروپان الكل، تينر، اس نف
ــوزى ها با دور  ــته از آتش س و ...  اين دس
كردن اكسيژن يا به اصطالح خفه كردن 
خاموش مى گردند. همچنين بايد از رسيدن 
ــتعال به زنجيره احتراق نيز  بخار قابل اش
جلوگيرى گردد. فوم، دى اكسيدكربن، پودر 

 ABC و پودر چند منظوره BC شيميايى
ــته از آتش سوزى ها را  مى توانند اين دس

خاموش كنند .
ــتعال   كالس C: گازهاى قابل اش
مانند: متان، اتان، و ... خاموش كننده هاى 
مخصوص اين گروه عبارتند از پودر هاى 
شيميايى خشك BC و  )  ABC بدليل 
ــتفاده در صنعت و  اينكه گاز هاى مورد اس
ــار هستند پس از  منازل عمدتاً تحت فش
اطفاء اوليه براى جلوگيرى از اشتعال  بايد 

بالفاصله شير اصلى بسته شود)
ــتعال  ــزات قابل اش  كالس  D: فل
مانند منيزيم پتاسيوم، سديم، ليتيوم و ... اين 
ــاال و با دريافت مقدار  فلزات در دماهاى ب

كافى اكسيژن محترق مى 
ــوند همچنين اين فلزات  ش
ــت با آب يا ديگر  ممكن اس
مواد شيميايى شديًدا واكنش 
نشان داده و محترق شوند به 
ــل بايد با احتياط  همين دلي
ــل گردند  ــدارى و حم نگه
براى اطفاء آتش سوزى هاى 
ناشى از فلزات قابل اشتعال 
مانند منيزيم، سديم و ... بايد 
حتماً از خاموش كننده هاى مخصوص اين 
گروه كه در بازار موجود است استفاده گردد. 
كه عمدتا حاوى پودر خشك مخصوص به 

عالوه مواد جامد خاصى هستند
ــزات الكتريكي   كالس  E: تجهي
برق دار تا زماني كه به برق متصل هستند. 
مانند انواع سيستم هاي كامپيوتري، اتاق 
هاي كابل، سوييچ روم ها، تابلوهاي برق 
ــوزى ها نبايد با  و . اين گروه از آتش س
موادى اطفاء شوند كه هادى الكتريسته 
ــتند. دى اكسيد كربن، پودر خشك  هس
ــوش كننده هاى  معمولى و هالون خام

مناسب براى اين گروه مى باشند.

كالس هاي مختلف حريق و مواد خاموش كننده 

 
پيام تبريك مديرعامل نيروگاه رامين اهواز  

به مناسبت گراميداشت روز خبرنگار
بسم اهللا الرحمن الرحيم

 " ن و القلم و مايسطرون "
دنياى امروز با حضور رسانه ها و خبرنگاران نيك انديش ، 
دنيايى سرشار از آگاهى و اطالعاتى حياتى براى يك زندگى 
سالم است و بخش بزرگى از پيشرفتها و توسعه جوامع بشرى 
ــت كه با  ــتگى هاى آنان اس مرهون تالش ها و از خودگذش
وجود خطرات و كمبودهاى گوناگون ؛ در فرايند اطالع رسانى 
و تقويت فرهنگ  عمومى ، نقش موثر و بى بديلى را ايفا مى 
كنند. بدون شك تقدير و تجليل از انديشه هاى  پاك ، وجدانهاى 
بيدار ، قلم هاى شيوا و اقدامات ارزشمند جامعه رسانه اى به ويژه 
خبرنگاران راستين و نكته بين ؛ وظيفه اى همگانى است و بر اين 
باوريم كه رسانه ها با انعكاس تالشها ، خدمات و توفيقات و يا 
بازگو نمودن كاستى ها و اشكاالت موجود دستگاه هاى مختلف و 
بخصوص  صنعت برق كشور كه نيروگاه رامين نيز عضو كوچكى 
از آن به شمار مى رود  توانسته اند به تقويت ارتباطات ، رفع نواقص 
موجود و همراهى و مشاركت آحاد جامعه در استفاده بهينه از انرژى 
حياتى برق ، جلوه اى ديگر ببخشند. اينجانب ضمن گراميداشت ياد و 
خاطره شهيد محمود صارمى ، مراتب تقدير و تشكر خود از جامعه رسانه 
اى ايران اسالمى و باالخص رسانه هاى استان خوزستان را ابراز نموده 
و اميد است با همدلى و همراهى متقابل جامعه صنعتى كشور و رسانه 
ها، عالوه بر حركت در مسير اهداف اقتصاد مقاومتى ،  شاهد تقويت 
فرايند اطالع رسانى ، ارتقاء سطح آگاهى ها  و بهبود خدمت رسانى به 

مردم شريف كشورمان باشيم.
" ومن اهللا التوفيق"

داوود محمودى- مديرعامل نيروگاه رامين اهواز
17 مرداد 1396

جلسه تخصصى الكتريك 
 نظام پيشنهادات   برگزار گرديد

جلسه تخصصى الكتريك  نظام پيشنهادات در محل دفتر منابع 
انسانى نيروگاه رامين برگزار گرديد. در اين جلسه پيشنهادات فنى 
در بخش الكتريك مورد بررسى تخصصى قرار گرفت.  طبق 
اعالم اين كميته تخصصى؛ 3پيشنهاد وراهكار جديد همكاران در 
بخش الكتريك پس از بررسيهاى دقيق و ميزان اثربخشى اين 

پيشنهادات بر بهبود توليد تصويب واجرايى  گرديد.
عمليات تعويض بلوور هواساز 

كليدخانه واحد 4 و 3 نيروگاه رامين

اظهار  نيروگاه  تهويه  ناظر  پوركارشناس  محبى  احمد  سيد 
داشت : بعداز شكستگى بلوور اصلى دستگاه هوا ساز كليد خانه 
واحدهاى 4 و 3  اين دستگاه از مدار خارج گرديد و باتوجه به 
حساسيت كار به صورت شبانه روزى اقدام به تعويض بلوور 
هواساز كليدخانه اين واحدها نموديم .  وى گفت : طى  هفته 
هاى گذشته نيز  با توجه به گرماى بى سابقه هوا ، تعداد 6 
دستگاه الكتروموتور مربوط به پكيچ ها وفن هاى سقفى را سيم 
پيچى ، نصب و راه اندازى نموديم.  محبى پور همچنين افزود 
:  تعداد 12دستگاه كمپرسور 30 و 36 هزار مربوط به كولرهاى 
اتاق فرمان وتحريك ، كامپيوتر واوكاتى اس و ساختمان هاى 

ادارى تعويض ، جوشكارى وگازگيرى شدند.

مراحل نهايي عمليات جابجايي كويل
 اواپراتور واحد 4 نيروگاه رامين اهواز

ايمان مريدعلي مجري اين عمليات : در اين عمليات كويل 
تعويض گرديد و كالهك اواپراتور بطور كامل تعمير و تمام 
مبدلها و صفحات تعويض شدند . اين عمليات توسط گروه 
مبدلهاي حرارتي با همكاري كارگاه جوشكاري انجام گرفت.  
الزم بذكر است كويل اواپراتور وظيفه تأمين آب مقطر واحد را 

به عهده دارد.

عمومى  روابط  گزارش  به   
توربين   : اهواز  رامين  نيروگاه 
هاى انبساطى نيروگاه رامين پس 
از 12 سال توقف ، در آينده اى 
نزديك مجدداً  به بهره برداري 

مي رسند  .
غالمرضا محمودى زودجانى 
هاى  توربين  اندازى  راه  مدير 
انبساطى نيروگاه رامين اهواز اظهار 
داشت : در ميان منابع متعدد توليد 

برق،  ايستگاه هاى تقليل فشار گاز،  منابعى 
سرشار از انرژى جهت توليد برق مى باشند 
كه با توجه به اتالف انرژى در شيرهاى 
فشار شكن گاز،  ايده جايگزينى توربين هاى 
انبساطى به جاى شيرهاى مربوطه مطرح 
گرديد. وى گفت : اساس كار توربين هاى 
انبساطى بر اساس اختالف فشار گاز  بين 
ورود و خروج  اين توربين ها طراحى شده 
است كه در نيروگاه رامين فشار ورودى از 
ايستگاه گاز به توربين در حدود 18 اتمسفر 
و خروج از آن در حدود 8/1  اتمسفر مى 

باشد كه همين اختالف فشار در توربين ها  
باعث توليد  5/6 مگاوات برق در هريك از 
ژنراتورهاى توربين انبساطى مى گردد . وى 
همچنين افزود : دو واحد توربين انبساطى 
اين نيروگاه با مجموع توان توليد 13 مگاوات 
ساعت توسط شركت اطلس كوپكو در سال 
1382 نصب و راه اندازى شد اما به دليل 
آلودگى گاز و مشكالت فنى از مدار خارج شد 
كه راه اندازى مجدد آنها در سال 1384 نيز بدليل 
تحريم   كشورهاى غربى عليه كشورمان باعث 

گرديد توليد اين توربين ها متوقف شود .
محمودى گفت : پس از رفع برخى از 

تحريمهاى فنى و با هماهنگى 
شركت مادر تخصصى توليد برق 
حرارتى نسبت به تعميرات اساسى و 
رفع مشكالت ساختارى اين توربين 
ها با مشاركت كارشناسان آلمانى 

اقدام نموديم.
وي مهمترين اقدامات صورت 
گرفته در اين واحدها را تعميرات 
اساسي توربين ها ، بويلرها  و 
تجهيزات جانبي شامل ديراتورها 
بخش  عايقكاري(  و  ها  پمپ   ، مبدلها   ،
مكانيك ) تعمير 4 دستگاه ترانس ، تعويض 
باطري ها و سرويس و تست بريكرها و 
شين هاي 33 كيلو ولت ( بخش الكتريك 
) و همچنين تعمير و سرويس قطعات و 
تجهيزات ابزاردقيق اين واحدها  عنوان نمود. 
الزم بذكر است  طي ايام پيش رو اين 
توربين هاي انبساطي بعد از 12 سال توقف و 
پس از رفع اشكاالت جزئي و انجام آناليزهاى 
تخصصى از سوي شركت سازنده مورد بهره 

برداري مجدد قرار خواهد گرفت.

توربين هاى انبساطى نيروگاه رامين اهواز 
پس از 12 سال توقف مجدداً راه اندازي مي شوند 

موفقيت

اميرحسين مراقى 
فرزند همكار باقر مراقى

 نفراول مسابقات نقاشى رضوى در استان خوزستان

حميد هادي زاده-كارشناس  H.S.E  نيروگاه رامين اهواز
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انجام عمليات بازديد مسير داغ
 واحد 1 نيروگاه ماهشهر

عبداالمير مهاوى  مدير امورمهندسى  اين نيروگاه با تشريح اين اقدام 
پيشگيرانه گفت:اين روند مطابق دستور العمل شركت سازنده و اصول 
بهره بردارى  پس از 4 هزار ساعت كاركرد اين واحد اقدام گرديد. وى 
در ادامه افزود:بازديد مسير داغ توربين واتاق احتراق وتجهيزات مرتبط  
موجبات شناخت ورفع ايراد فنى ازتجهيزات  قبل از ايجاد خلل در توليد 

حائز اهميت مى باشد.
نيروگاه افق ماهشهر با 4 واحد 162 مگاواتى نقش موثرى در پايدارى 

شبكه برق در استان خوزستان دارد.

دومين همايش تحكيم بنيان خانواده  
در شيبان برگزار گرديد

 در آستانه سالروز تولد مظهر عفت ونجابت حضرت فاطمه معصومه 
(س)  دومين همايش تحكيم بنيان خانواده با مشاركت اموربانوان وخانواده 

نيروگاه رامين وفرماندارى باوى در شيبان برگزار گرديد.
عمليات رفع نشتى درين تخليه بويلر 

واحد315مگاواتى  شماره 6 نيروگاه رامين
 با موفقيت به اتمام رسيد

محمدرضايى مهر مجرى اين عمليات با اشاره به سختى و محدوديت 
فضاى كار و همچنين حرارت باالى تجهيزات گفت: رفع نشتى درين 
تخليه دريناژ بويلر به تانك RND اين واحد كه داراى فشار تقريبى 280 
بار و حرارت 540 درجه سانتيگراد بوده است منجر به جلوگيرى از كاهش 
سطح آب مقطر مورد نياز ، خرابى تجهيزات  و خروج اين واحد 315 

مگاواتى از چرخه توليد انرژى برق گرديد.

تيم فوتبال شاهين ويس  در مقابل 
تيم فوتبال فوالد خوزستان قرار گرفت

تيم فوتبال شاهين ويس كه ورزشكاران نيروگاه رامين را در تركيب خود 
داشت طي يك بازي تداركاتي در مقابل تيم فوتبال فوالد خوزستان كه در 

رقابتهاي ليگ برتر شركت دارد قرار گرفتند.
اسامى بازيكنان تيم فوتبال شاهين:

سالمات-ابراهيم  مراقى-هادى  حسن  راست:  از  ايستاده 
نبهانى-رضا مرزوقى-ميالد لويمى- هادى آلبوغبيش

نشسته از راست:سيد تقى مويلحى-منصور فديعمى-محمد 
مراغى-جعفر عظيمى-مهدى فديعمى

على جاويدى فر كارشناس امور كارگاه جوشكارى نيروگاه : 
با توجه به نشتى هاى شديد پيش آمده و ناگهانى در استارت 
بويلر نيروگاه دوم و لزوم تامين آب تغذيه بويلر واحدهاى 6 و 
5   با تريپ استارت بويلر و در زمان كامًال محدود از ساعت 
8 صبح تا ساعت 12 ظهر توانستيم با انجام عمليات ذيل 
اقدام به رفع نشتي بوجود آمده نمائيم. الزم بذكر است  هم 

اكنون اين استارت بويلر در حال  راه اندازى مجدد قرار دارد .

اقدامات : 
 1_ مونتاژ و جوشكارى مسير آب تغذيه اصلى بويلر

 2_ مونتاژ و جوشكارى مسير خروجى فيد پمپ B بويلر 
اواپراتور  كنداست  رگالتور  پوسته  جوشكارى   _3

يك مقطر ساز
سنج  فشار  انگشتى  مسير  جوشكارى  و  مونتاژ   _4 

اواپراتورهاى مقطر ساز

نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
رامين اهواز : كاركنان اين نيروگاه با 
 iجديت و تالش خود ضمن تعمير ب
موقع الكتروموتور واحد 305 مگاواتى 
شماره 4 اقدام به بازسازى الكتروموتور 
مواقع  جهت  ديگر  واتى  كيلو   1250

اضطرارى نمودند.
محسن حافظى رئيس اداره  تعميرات 
اظهار  پروژه  اين  مدير  و  ضعيف  فشار 
: درپى خارج شدن الكتروموتور  داشت 

كاهش 50  و  اتصال   دراثر  واحد4  بويلر  فن 
درصدى بار اين واحد 305 مگاواتى، بالفاصله 
با اعزام گروههاى تعميراتى، عيب يابى از موتور 
در دستور كار قرارگرفت و بدليل اينكه اتصال رخ 

داده از ناحيه داخلى سيم پيچ تشخيص داده شده 
بود ، با همكارى گروه تعميرات مكانيك اقدام به  
انتقال و دمونتاژ اين الكتروموتور1250كيلو واتى 
(با وزن بيش از 21تن)   نموديم . وى گفت: 
الكتروموتور  اين  باالى  حساسيت  به  توجه  با 

بار  توليد  افزايش  درجهت  آن  ونقش 
عمليات   ، بيشترشبكه   تثبيت  و  واحد 
تعويض كويل آسيب ديده در بازه زمانى 
24ساعته  انجام گرديد و پس از تست 
موفق آزمايشگاهى جهت مونتاژ نهايى 

تحويل گرديد .
حافظى افزود : جهت رزرو سازى براى 
موارد اضطرارى نيز ، اقدام به  سيم پيچى 
بصورت  ديگر  الكتروموتور  يك  كامل 

موازى نموديم .
الزم به ذكراست اين  پروسه كارى با تالش 
و همت پرسنل تعميرات فنهاى بويلر،موتورهاى 
فشارقوى و كارگاه سيم پيچى الكتريك بصورت 

شبانه روزي انجام گرفت .

فرآيند بازسازي قطعات مورد نياز پمپ 
ها در كنار انجام ديفكت هاي روزانه يكى 
در  الخصوص  على  ساالنه  ثابت  اهداف  از 
فصل تابستان اداره نگهدارى و تعميرات پمپ 
ها مى باشد،كه با تالش پرسنل مجرب اين 
اداره منجر به تهيه قطعات اصلي تجهيزات 

گرديده است.
 ساخت قطعات اين تجهيزات در داخل 

ها  پوسته  شافت،بازسازى  قبيل  از  نيروگاه 
،فاصله  محفظه  (بلبرينگ،  ها  بوش  وانواع 
گري  ريخته  جهت  پيگيرى  )و   ... و  پركن 
و ساخت پروانه هاي پمپ در داخل كشور 
منجر به رزرو سازي تجهيزات و صرفه جويي 

در خريد خارجه مي گردد . 
و  كارآمد  نيروهاى  بر  تكيه  با  اداره  اين 
پتانسيل هاى موجود و ايجاد تعامل تنگاتنگ 

با ساير قسمت ها و استفاده از امكانات داخلى 
با  جوشكارى)  و  تراشكارى  نيروگاه(كارگاه 
باعث  تجهيزات  سازي  رزرو  فرآيند  شروع 
بهبود كيفيت تعميرات و سرعت باالي انجام 
ديفكت در كمترين زمان ممكن گرديده كه 
در نتيجه زمان تريپ واحد را به اندازه زمان 
اورهال جانبى يك تجهيز كاهش مي دهد 

ودر رسيدن به توليدي پايدار موثر مي باشد.

ــاخه  گيربكس 246ش تعمير 
ــد 5 كه دچار  B ايرهيترواح
نقص فنى شد، پس از 3 روز 
ــبانه روزى در گرماى  كار ش
طاقت فرسا، بدست كاركنان 
اداره تعميرات بويلر و ايرهيتر 

نيروگاه پايان يافت.
اين نوع گيربكس از تجهيزات 

ــاس و مهم ايرهيتر بويلر   حس
ــه كاركرد  ــت ك ــروگاه اس ني
ــى در  ــش مهم ــق آن نق دقي
ــش ايرهيتر دارد  فرآيند چرخ
ــوان پيش  ــه ايرهيتر به عن ك
گرمكن بويلر تأثير بسزايى در 
راندمان بويلر و ميزان مگاوات 

توليدى دارد.

مراحل انجام اين عمليات:
1. دمونتاژ 

ــاى  بيرينگه ــض  تعوي  .2
معيوب 

3. ساعت زنى شافت 
4. قالويز كارى

 5. مونتاژ
 6.راه اندازى مجدد

عمليات رفع نشتي استارت بويلر واحدهاي
 6 و 5 نيروگاه رامين اهواز پايان يافت

تعمير و بازسازي الكتروموتورهاي   ID.FAN نيروگاه رامين اهواز

تعمير گيربكس محرك الكتريكى ايرهيترواحد5 
پايان يافت ودر مدار قرار گرفت

خالء  به  مربوط  مسيرهاي  كليه  1-تعويض 
از  جلوگيري  جهت  جديد  طرح  كوره(طراحى 

گرفتگى هاي مكرر)
2-تغيير طرح مسيرهاي آبگيري سطح سنج 

هاي اواپراتور(سهولت در بهره برداري)
به  مربوط  هاي  سنج  سطح  تعويض   -3
ID- و   FD- FAN روغن  تانك 
FAN  وترانسميترهاي حفاظتى فلوي آب 
تغذيه,حفاظتى فلوي راه انداز,فلوي بخار اصلى 
شاخه A ,B و ترانسميتر هاي مربوط به فلوي 
فيدپمپ وتوربو فيدپمپ (نشان دهنده وحفاظتى)

  4- مونتاژ جديد استند فشارهاي مربوط به آب 
گردشى وسطح سنج بلودان 

فلومتر ــت  جه ــد  جدي هدر  ــى  5-طراح
ــت  ــك كاري )جه ــير آب خن НГO  (مس

جلوگيري از گرفتگى هاي مكرر  
ــايبان جهت استند هاي كندانسيت  6-نصب س
ــار هاي حفاظتى  پمپ ها ,اجكتورپمپ ها وفش

ID-FAN و FD- FAN
7-جابجايي ترمينال باكس مربوط به  (اينترالتك) 
ABP فشارهاي اجكتور از طبقه همكف به طبقه 

اول (به علت نشتى واتصالى مكرر)   
8-بهينه سازى سيستم سنجش دور ايرهيتر 

9-بهينه و مرتب سازى پانل حفاظتى 1007 مربوط 
به اندازه گيرى  حركت محورى فيدپمپها و توربو 

فيد پمپ 
10-تعويض كليه المپ هاي رشته اي حرارتى 
ــعل ها به نوع LED كه به  از پانل محلى مش

نسبت داراي عمر مفيد بيشتري هستند
11-مونتاژ و نصب 125 عدد كارت مقسم ولتاژ 
ــاي مقاومتي كه داراي  خازنى بجاي كارت ه

حرارت بااليي بودند
ــر راه والو هاي  12-نصب رله هاي جرياني س
ــاي 1و2 و والو هاي  909- ــل هاي برج ه س
908- 922- 177- 185- 743- 759 و 944 
جهت جلوگيري از شكستن گيربكس در زمان 

جريان كشيدن
ــردن والوهاي  ــگ جديد  و مچ ك 13-وايرين
ــط مكانيك با  ــه توس ــي 936 و 937 ك روس

والوهاي جديد AUMA تعويض شده بود
14-مونتاژ و نصب CK جديد و وايرينگ آن 

جهت والوهاي جابجا شده 932 و 816
15-همكارى در كاميشنينگ سيگنالهاى سيستم 

جديد كنترل توربين
ــتگاه يونيورسال ترانسميتر  16- نصب  31 دس
ــى در  ــتاندارد اروپايى به جاى مبدلهاى روس اس
پانلهاى حفاظتى و  17 دستگاه  در پانلهاى مربوط 

به كنترل دماي توربين   
17-تغيير طرح جابجايى محل نصب سنسورها و 
جعبه اتصاالت دماهاى كندانسورها به تعداد 4 مورد
18-تغيير طرح فيشى كردن سرسيمهاى دماهاى 
ــيت پمپهاى مرحله دوم و نصب جعبه  كندانس

اتصاالت جديد
19-تغيير طرح  نصب 12 عدد سنسور دما و 12 
دستگاه نشان دهنده ديجيتالي اروپايي بجاي 12 
دستگاه نشان دهنده آنالوگ (ترمو گيج روسي 

ــوده) براي دماي روغن ياتاقانهاي باال و  فرس
 A,B پايين اير هيتر شاخه

ــب  ــل نص ــى مح ــرح جابجاي ــر ط 20-تغيي
سنسورهاي دماي ياتاقانهاي الكترو موتورهاي 
6 كيلوولت كولينگ تاور هاي برجهاي 1و2 به  

تعداد 10 الكتروموتور
21-نصب 4 عدد سنسور و 4 عدد يونيورسال 
ترانسميتر اروپايي به جاي ترمو گيجهاي روسي 

A,B فرسوده در سيستم شستشوي ايرهيتر
ــاي  غالفه ــض  تعوي ــرح  ط ــر  22-تغيي
سنسورهاي نشان دهنده و حفاظتي سيستم 

آتش سوزي ايرهيترها
ــت  اجكتور و  ــتند جديد  جه ــب اس 23- نص
بوستر پمپها جهت تسهيل تعمير و نگهدارى 

سنسورهاى دما 
24-بهينه سازى سنجش مقاومت الكتريكى 

آب خنك كن ژنراتور.
ــيگنال آنالوگ  ــردن دو عدد س ــه ك 25-اضاف
  BC PUMPS  مربوط به درجه حرارت بدنه
با نصب دو دستگاه يونيورسال ترانسميتر و دو 
سنسور دما  و  قرار دادن سيگنالها در نقشه 42 

مربوط به همين پمپها 
26-بهينه سازى تعداد 144 عدد بورد ايزوالتور 
اپتوكوپلرى مانيتورينگ ,  جمعا 5760 ترمينال 

تعويض و حدود 2000 جمپر مونتاژ گرديد. 
27-رفع اشكال از پانل هاي حفاظتى و كنترلى 
(yktc) واحد حدود 1900 سر سيم شناسايى و 

لحيم كارى انجام شد.

گزارش فني 
محمودرضا بهراد منش-كارشناس نگهدارى و تعميرات پمپ ها

بهينه سازيهاى انجام شده امور نگهدارى و تعميرات ابزاردقيق
 در واحد 315 مگاواتي شماره 5 نيروگاه رامين اهواز

اطالعيه ورزشي  
 همكاران عالقمند به رشته هاي  واليبال و فوتسال 

ميتوانند در زمانهاي ذيل جهت انجام تمرينات به سالن 
ورزشي بنياد مسكن مراجعه نمايند :

   واليبال :  روزهاي شنبه و چهارشنبه ساعت 21 الي 19:30
  سرپرست رشته واليبال : آقاي محمد ابوعلي

   فوتسال : روزهاي دوشنبه ساعت 21 الي 19:30
  سرپرست رشته فوتسال : آقاي كورش مكوندي

  آدرس سالن : چهارشير ، نرسيده به سه راه تپه ، سالن بنياد مسكن
جهت كسب اطالعات بيشتر با دفتر

امور ورزش (4722)تماس حاصل نماييد.
روابط عمومي و  امور ورزش نيروگاه رامين

فرهنگ

صابران راست قامت
ابراهيم زرگران-فرمانده پايگاه مقاومت

بسيج شهداي نيروگاه رامين
مرداد  در 26  يعنى  پيش  سال  هفت  و  بيست 
سال 1369، نخستين گروه آزادگان به ميهن اسالمى 
بازگشتند و ايران را از عطر حضور خود آكنده كردند. 
آن روز، يادآور خاطره شيرين بازگشت آزادگان به ميهن 
اسالمى است. روزى مبارك كه در آن، صابران راست 
قامت جمهورى اسالمى ايران، پس از سال ها دورى از 
وطن به خاك ميهن پاى گذاشتند و به آغوش خانواده 
و ملت بازگشتند. و چه اشكها ريختند  زماني كه  خاك 
پاك مملكت خود را ديدند ولي امام و رهبر عزيزمان 
حضرت امام خميني (ره) را نديدند . نيروگاه بزرگ رامين 
نيز افتخار دارد كه در ميان پرسنل واليت مدار ، ايثارگر 
و تالشگران صنعت برق ،آزدگان گرامي آقايان فرشيد 
موزري و شريف كربالوي را به عنوان سمبل صبر و 

استقامت در جمع خود پذيرا بوده است .  
اين روز را به آزادگان كشور، به ويژه همكاران آزاده 

نيروگاه رامين تبريك مى گوييم.

تالشگران نمونه نيروگاه رامين اهواز
(خرداد 96)

  حمداله ممبينى(تعميرات)
 على شكرلو (كاركنان و رفاه)

  رضا نصرالهى(بهره بردارى فاز 1 )
  محمدكريمى(كارگاه عمومى)

مقاله

تسليت

 SVC ارائه يك روش كنترل
PQR توان  راكتيو  در 

ارائه دهنده : بابك توحيدي
ارائه شده در  :  سى امين
 كنفرانس  بين المللى برق

در  رامين  نيروگاه  شهداى  بسيج  مقاومت  پايگاه 
نظر دارد دومين سمينار علمي پژوهشي بسيج را با 
مشاركت همكاران تالشگر و متخصص نيروگاه در 

نيمه دوم سال برگزار نمايد. 
 لذا از همه عالقمندان خواهشمنديم  براي شركت 
در اين سمينار مقاالت، تجربيات و دستاوردهاي خود 
كه مرتبط با موضوعات ابزاردقيق، الكتريك، شيمي، 
مكانيك ،HSE و بهره برداري  مى باشد  را با اولويت 
هاي ذيل حداكثر تا 20 شهريور 96 به دفتر پايگاه 

مقاومت بسيج نيروگاه ارسال نماييد. 
  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 
بهره  علمي  دستاوردهاي  و  تجربيات  بيان   -4

برداري و تعميراتي
5- مسائل زيست محيطي و راهكارهاي بهبود
6- ساخت داخل و اقتصاد مقاومتي در نيروگاه

7- و .  . .  . 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي داخلى 4510 

و 4674 تماس فرماييد.

اطالعيه

 همكاران گرامى:
 آقايان  علي جون كاظمي -  

بهروز و رضا بختيار كن
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.
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www.raminpower.ir  :سايت اينترنتى  
info@raminpower.ir  :پست الكترونيكى  

  پيام كوتاه:30004563
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  كدپستى:6145199511
  تلفكس: 061-34475087
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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 .

نكاتى در مورد كفش ورزشى
كورش مكوندى

كارشناس علوم ورزشي و تربيت بدني نيروگاه رامين

انتخاب يك جفت كفش مناسب ورزشى،يعنى انتخاب 
بين رسيدن به هدف تناسب اندامتان ،يا نشستن روى صندلى 
پزشك ارتوپد ! اكثر فعاليت هاى ورزشى وتمرينات تناسب اندام 
،نياز مبرمى به پاها ،قوزك ،ساق وران پاى شمادارند،وپوشيدن 
يك كفش ورزشى مناسب و اندازه شما مى تواند فشار وارد 
شده بر پاها را كاهش داده و از بوجود آمدن آسيب هاى 
ورزشى پيشگيرى كند .همچنين يك كفش ورزشى مناسب، 

مى تواند راحتى وكارايى شمارا نيز افزايش دهد.
نيازهايتان را بسنجيد

اين طور فكر نكنيدكه يك جفت كفش كتانى تمام 
نيازهاى ورزشى شما را پوشش ميدهد! كفش هاى ورزشى 
اختصاصاً براى فعاليت هاى خاصى طراحى شده اند  .شما 
پيمايى  كوه  روى،  ،پياده  دويدن  براى  كفشهايى  ميتوانيد 
وبسكتبال ودرعين حال كفشهاى ميخدارى براى بيسبال ، 
فوتبال و سافتبال پيدا كنيد  .اگر ميخواهيد فعاليتى را حداقل 
دوبار درهفته انجام دهيد، به كفش طراحى شده مخصوص 

آن فعاليت احتياج داريد.
خريد كفش

هنگامى كه تصميم گرفتيد كفش ورزشى بخريد،سعى 
كنيد كه درپايان روز خريدتان را انجام دهيد .پاها در طول 
روزمتورم خواهندشد بنابر اين كفش مورد نظرتان بايد زمانى 
كه پاهاى شمادر بزرگترين اندازه خود قراردارند،كامًالً اندازه 
تان باشد همان مدل جورابى را بپوشيد كه معموال هميشه 
به پا ميكنيد .هنگامى كه درحال امتحان يك جفت كفش 
هستيد، اطمينان حاصل كنيد كه كفش، پاشنه پايتان را محكم 
چسبيده و به خوبى آن را پوشانده باشد . وقتى راه ميرويد 
پاهايتان نبايد داخل كفش بلغزد بعالوه بايد بين انگشتان 
پاهايتان وانتهاى كفش به اندازه نيم اينچ برابر با پهناى شصت 
دستتان فاصله باشد .نبايداحساس كنيد كه جا براى انگشتان 
پاهايتان تنگ است يا بدتر ازآن در حال له شدن هستند هر 
دولنگه كفش مورد نظرتان را بپوشيد وبندهايش را سفت كنيد 
تا مطمئن شويدكه اندازه شماست  .سپس در اطراف فروشگاه 
قدم بزنيد تا سطح راحتى كفش را تست كنيد  .عالوه بر اندازه 
مناسب ، قوس كف پاى شما نيز تعيين كننده نوع كفشى است 
كه نياز داريد . اگر قوس كف پاهايتان زياد است ، هنگامى كه 
ميدويد پاهايتان تمايل به چرخيدن به سمت بيرون پاهايتان 
دارند  .در حاليكه قوس كم، باعث خواهدشدهنگام دويدن، پاها 
به درون بچرخد .شما ميتوانيد كفشهايى را انتخاب كنيد كه 
اختصاصاً براى اصالح اين گرايش طبيعى ساخته شده باشند . 
يك پزشك با توجه به ميزان قوس كف پاى شما ، ميتواند نوع 

كفشى كه به كارتان مى آيد را تشخيص دهد.
قيمت

قبل از اينكه به خريد برويد،مبلغى را كه ميخواهيد هزينه 
كنيد را مشخص كنيد .كفشهاى ورزشى باكيفيت قيمت نسبتًا 
بااليى هم دارند .اما به يادداشته باشيدكه كفش گرانتر،هميشه 
به معناى بهتر نيست .خيلى مهم است يك جفت كفشى را 
بيابيدكه كامًال اندازه پاهايتان وقوسهايش باشد .همانطوركه 
گفته شدنبايد درباره كيفيت كفش ورزشى تان خساست به 
خرج دهيد.يك كفش ورزشى با كيفيت ،حمايتى كه سراسر 

فعاليت هايتان به آن احتياج داريد را براى شما فراهم ميكند.
زمان تعويض

دونده ها بايدكفشهايشان را هر 700تا500كيلومترى كه 
 flee feet ميدوند عوض كنند. جسيكااندرسون مالك برند
پيشنهاد ميكنداگر برايتان ممكن نيست كه بررسى كنيدچه 
مسافتى را با كفشهايتان طى كرديد تاريخى كه كفشتان را 
ميخريد با يك ماژيك درون آن بنويسيد.  سپس محاسبه 
كنيدكه معموالً درهرهفته چند كيلومتر ميدويد يا راه ميرويد. 
به عنوان مثال اگر شما  هفته اى 25كيلومتر ميدويد پس از 
گذشت حدود 5ماه به يك كفش جديد احتياج داريدكسانى 
هم كه با كفششان نميدوند نيز احتياج دارند تا كفشهايشان 
را تعويض كنند،بدين منظور هرچند وقت يكبار كفشهايتان را 
بررسى كنيد وببينيد كه آيا بر اثر استفاده مداوم كيفيتش افت 
كرده يا نه؟ اگر هرگونه پارگى يا فرسودگى بيش از اندازه در كف 

كفشتان مشاهده كرديد نياز داريد تاكفشهايتان را عوض كنيد.

خبر

نقلى كوتاه  از  زبان همكار ارجمند شريف كربالوي 
 آزاده سرافراز جنگ تحميلى 

  گفتگو و تنظيم : مديرمسئول
به بهانه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به ميهن اسالمى ، امروز غروب  و با 
هماهنگى قبلى به اتفاق مدير عامل نيروگاه ،ميهمان خانه مردى صبور و دوست 

داشتنى شديم .
شريف كربالوى همكار محجوبى كه قريب به 28 سال است چهره گندمگون 
ومصمم اش مارا به ياد سالهاى پرافتخار دفاع مقدس ودوران اسارتش در چنگال رژيم 
بعث مى اندازد. با صفا وصميميتى بى نظير و با ليوان ونعلبكى چاى تلخ عربى و در 

مضيفى ساده و ماالمال از آرامش پذيراى مان شد و به ميزبانى مان نشست.
كرباليى شريف كربالوى يكي از دو  آزاده جنگ تحميلي نيروگاه رامين به 
دعوت و اشتياق ما ،لب به سخن گشود وخاطراتى هرچند گذرا ولى عميق  از دوران 
سخت دربند بودنش گفت.   20ساله  ومجردبودم، كه براى انجام خدمت مقدس 
سربازى به منطقه عملياتى بستان اعزام شدم در آخرين روزهاى خدمت سربازى 
در حاليكه برگه تسويه وپايان خدمت در دستم بود بنا به نياز مدتى را بعنوان بلدى 
بومى(كسى كه منطقه عملياتى را مى شناسد) در خط  مقدم عملياتى ماندم تا اينكه بر 
اثر پاتك دشمن وپس از مجروح شدن در آن منطقه به اسارت دشمن  بعثى درآمدم. 
وى در ادامه با حسى منحصر بفرد كه آن ايام تلخ وشيرين را بياد مى آورد ادامه داد و 
گفت :زماني كه به اسارت در آمدم ما را به اردوگاههاى مرموز العماره منتقل كردند.
شكنجه ،كتك زدن با كابل وفحاشى وتوهين  وگرسنگى وبى غذايى فصل 
مشترك آزار همه اسراى جنگى بود.توحش وسنگدلى آنان ما را به وحشت مى 
انداخت وهيچ ارزشى براى كرامت انسانى وقاعده اى  رادر اين مسير متوجه نمى 
شدند به هيچ عنوان ذره اى براى جان اسرا به ويژه اسرايي كه درآمار صليب 
سرخ نبودند قائل نمى شدند.كتك، شكنجه وتحقير بود  و گرسنگى وتشنگى...

شريف قصه ما در ادامه آهى كشيد وگفت :امان از روزى كه استخبارات ارتش بعث 
متوجه شدكه من عرب خوزستانى وتقريباً بومى منطقه عملياتى ام .با تمام وجودشان 
آزار واذيتم ميكردند ومرا خائن به سيدى (صدام ) مى ناميدند از شدت شكنجه ميدانستم 

تنها راه وگزينه خالص شدن از شر نيروهاى شكنجه گربعث مرگ است ومرگ.
انواع  واقسام شكنجه كه در مخيله شان رسوخ پيدا ميكرد بر سر ما پياده ميكردند 
وجالب اينكه اگر هم رزمى را 5 كابل مى زدند مرا به جرمى كه برايم متصور بودند 10 
كابل مى زدند و امان از كشيدن ناخن هاى دست(وقتى دستانش را نشانمان داد لرزشى 

محسوس  ستمى كه براو روا داشتند را گواهى مى داد) 
چند بارى گروه منافقين (گروه مسعود رجوي )با من و همه اسرا صحبت ميكردند 
واز ما مى خواستند بنحوى كه مد نظر خودشان بود از امام وانقالب اسالمى بيزارى 
بجوييم وخود را خالص كنيم وگهگاهى را براى سخنرانى وبه تعبير خودشان ارشاد 
به اردوگاه تكريت 11 مى آمدند ومثال ما را نصيحت ميكردند . پس از اينكه با هر 
راه وشكنجه اى نتوانستند به اهدافشان برسند مرا  دوباربه دادگاه نظامى محاكمه 
نظامى سپردند و هر دو بار به گناه عرب بودنم مرا به جوخه هاى اعدام مى سپردند 
ولى مقدرات من به شهادت مسير پيدا نميكرد. كه ثبت نامم در سال آخر در ليست 
صليب سرخ بى دليل نبوده است . وى افزود هر چه ما را به عقب تر ميبردند فشارها 
وسختگيريها بر من و هم بنديهايم بيشتر مي شد در سه مرحله جابجايي  ابتدا به 
العماره سپس به پايگاهى درحاشيه بغداد  و  پس از آن به استخبارات و نهايتاً  به اردوگاه 

تكريت 11 انتقالم دادند كه جمعا 15 روز و 25 ماه  در بند رژيم بعث عراق بوده ام.
وى از شكنجه گرهايى مى گفت كه سربازان رژيم بعث  در برابرشان دلرحم 
فرض ميشدند.آنان سربازان مزدور آفريقايى وعرب زبان بودند كه لهجه وگويش 
عربيشان كامًال با عربى عراقى متفاوت بود كه بعدها شنيدم  كه آنها غالبا سربازان 
سودانى هستند . شريف صبور ما در ادامه  با اظهار اينكه دوران اسارت سراسر تلخ 
است اما ما سعي ميكرديم خاطرات شيرين را بوجود آوريم و يكي از خاطرات شيرين 
اقامه نماز جماعت آن هم با گماشتن نگهبان بود كه بعد از پايان لطف وصفاى عجيبى 
داشت.  شريف كربالوى در ادامه صحبتهايش كه عجيب به جان مى نشست ادامه  
داد براي اسراء تلخ ترين خاطره ارتحال حضرت امام(ره) بود چون كه ما سرباز و گوش 
به فرمان ايشان بوديم . واقعا برايمان سخت وجانسوز بود. وتلخ تر از آن پخش خبر 
ارتحال امام (ره) از سيستمها و بلند گوهاى  تعبيه شده در اردوگاه تكريت 11 بود  و با 

جسارتي كه آنان روا مي داشتند قلبمان را عميق به درد مى آورد.
وي بيادماندني ترين دوران اسارت خود وهم رزمانش را زيارت حضرت سيد 
الشهدا(ع) در كربال دانست و گفت هرچند نقشه وهدف آنان را كه دراواخر با نظارت 
صليب سرخ بوده را نميدانستيم ولى شيرين ترين لحظه عمرم بود. كربالوى در ادامه 
خاطراتش به مظلوميت مصدومان وجانبازان جنگ در اسارت اشاراتى داشت و نقل كرد 
در زمان اسارت ودرزماني كه هم رزمى بدليل جراحت و زخم و با تحمل درد به درجه 
رفيع شهادت مي رسيد و مظلومانه در پشت همان اردوگاه به خاك سپرده مي شدند از 
بدترين خاطرات ما بوده است . وي گفت : يادم مى آيد كه در اردوگاه العماره قريب به 
70 الى 60 نفر از اسرا كه به علت بى توجهى به جراحت وزخمهايشان به شهادت مى 

رسيدند در همان حوالى اردوگاه به خاك سپرده مى شدند.
مطلبى در خاطرات شريف تعجبم را برانگيخت كه مى گفت هر اسير مى بايست 
دو الى سه ماهى يكبار استحمام آن هم هر سه نفر با يك سطل آب استحمام نمايند 
كه اين تاخير وطوالنى شدن فاصله بين حمام كردنمان باعث مشكالت بهداشتي و 

آسيب جدي به سالمت ما مي شد .
وي گفت عليرغم اينكه 28 سال از آزادي من ميگذرد هنوز رسيدن به مرز خاكى 
ميهن وديدن پرچم ايران در دستان تيم استقبال را فراموش نميكنم وتا مردم وبچه 
هاى سپاه را نديدم باورش سخت بود كه پاى بر خاك ميهن گذاشتيم . آرى اگر ايثار 
شهداي دفاع مقدس ، مدافعان حرم و صبوري شريف كربالوي ها نبودند ، بعثيان 

ديروز و داعشيان امروزچه سوغاتى براى فرزندانمان به ارمغان مى آوردند ؟
" شهدا ، جانبازان و رزمندگان متشكريم ...  متشكر تا بى نهايت "
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