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كا ل قل ا گا

انجام تست P.D استاتور ژنراتور
واحد شماره يك  نيروگاه رامين اهواز

 پس از 38 سال كاركرد 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : بابك توحيدى كارشناس 
گروه مهندسى الكتريك نيروگاه رامين و ناظر تعميرات اساسى ژنراتور واحد 
شماره يك با اعالم اين خبر گفت : تست P.D از تست هاى تخصصى 
به منظور تشخيص عيوب احتمالى در عايقى شينه هاى  ژنراتور است كه 

همزمان با تعميرات اساسى اين واحد 305 مگاواتى، عملياتى شد.
وى گفت: اين تست با حضور دكتر نقاشان استاد دانشگاه شهيد عباسپور 
و مشاور شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى و تحليل گر مسائل 
حوزه ژنراتور انجام شد. الزم بذكر است واحد شماره يك اين نيروگاه در مرداد 

1358 به شبكه سراسرى برق كشور پيوست.

تقدير مدير عامل 
شركت مادر تخصصى 

برق حرارتى كشور 
از اقدامات نيروگاه 
رامين درراه اندازى
 سيستم تأمين آب 
بهداشتى وبسته بندى

 زائرين موسم
 اربعين حسينى

ــى برق حرارتى  ــركت مادر تخصص ــن طرزطلب مدير عامل ش محس
ــروگاه رامين درراه  ــوح تقدير  از همكارى هاى ني ــور با اهداى ل كش
ــته بندى به زائرين اربعين  ــتى وبس ــتم تأمين آب بهداش اندازى سيس

ــينى تقدير كرد. حس
ــور ايثارگران  ــروگاه رامين با همكارى ام ــت كه ني ــر اس الزم بذك
ــام منتهى به اربعين  ــامانه در اي وزارت نيرو با راه اندازى اين س
ــلمچه با توليد بيش از دوميليون عدد آب  ــينى در گذرگاه ش حس
ــهم بسزايى در خدمت رسانى به خيل  ــته بندى(جرعه اى) س بس

ــت. ــينى داش ــقان حس عاش

ــط عمومي نيروگاه رامين  به گزارش رواب
اهواز : در بازديدي كه مهندس پيشاهنگ 
ــركت مادرتخصصي  ــاون راهبري ش مع
توليد برق حرارتي كشور از نيروگاه رامين 
اهواز بعمل آوردند ، ضمن تقدير از تالش 
كاركنان نيروگاه در توليد پايدار انرژي برق 
بويژه در تابستان طاقت فرسا و بي سابقه 
سال جاري ، اين نيروگاه را بعنوان نيروگاهي 

نمونه در صنعت برق كشور دانست .
ــات فني از  در اين بازديد كه با ارائه گزارش
سوي مديرعامل و ساير مديران نيروگاه 
ــت توليد و تعميرات  در خصوص وضعي

واحدهاي نيروگاهي همراه بود مهندس پيشاهنگ ضمن 
ــت و تالش كاركنان نيروگاه رامين در توليد  تقدير از هم
ــابقه سال  ــتان گرم و بي س پايدار انرژي برق  طي تابس
ــان ، اقدامات فني  ــاري و حمايت و صبوري خانواده آن ج
و تخصصي انجام شده در اين نيروگاه  را مهمترين دليل 
پايداري  واحدهاي توليدي آن در پيك گرم سال دانست و 
اظهار داشت : توليد انرژي برق بدون برنامه ريزي اصولي و 
بررسي چالشهاي فني و اقتصادي باعث مشكالت فراواني 
براي صنعت برق كشور خواهد شد كه در صورت رعايت 
اين موضوع مي توانيم شاهد تحقق كامل اقتصاد مقاومتي 

در اين عرصه باشيم .

پيشاهنگ با اشاره به چالشهاي جدي صنعت برق كشور 
در پيك برق و تابستان سال جاري ،  عملكرد مطلوب اين 
نيروگاه در تأمين برق مورد نياز استان خوزستان و تقويت 
شبكه سراسري برق كشور  را مورد تقدير قرار داده  و اين 
نيروگاه را نيروگاهي نمونه در صنعت برق كشور دانست . 
 وي در ادامه با اشاره به لزوم  اجراي كانديشن مانيتورينگ 
ــت تجهيزات و  ــي و پايش وضعي ــاي نيروگاه در واحده
ــتمها  و همچنين مديريت دارايي هاي فيزيكي ، بر  سيس
تغيير شيوه هاي تعميراتي بمنظور توليد پايدار ، جلوگيري 
ــاي اضطراري ، كاهش هزينه هاي غير اصولي ،  از خروجه
كاهش جريمه هاي بازار برق  و كسب نتايج بهتر در سطح 

نيروگاههاي كشور تأكيد نمود .
پيشاهنگ در ادامه  ضمن بازديد از روند
ــد 305 ــي واح ــراي تعميرات اساس اج
مگاواتي شماره يك نيروگاه رامين اظهار
ــروگاه همچون ــدواري نمود اين ني امي
ــته با اقدامات تعميراتي و سالهاي گذش
ــرداري با آمادگي ــت اصول بهره ب رعاي
كامل تأمين كننده بخش زيادي از برق
ــتان در تابستان مورد نياز استان خوزس
ــبكه سراسري 97 و تقويت كننده  ش
ــد . همچنين در ادامه برق كشور باش
ــا ــه فني ، مهندس آقا كوش اين جلس
ــازى نيروگاه هاي توليد برق حرارتي  به مديركل بهس
ــي ــان اين نيروگاه به بررس همراه مديران و كارشناس
چالشهاي فني و  ارائه راهكارهاي تخصصي در جهت رفع

موانع پيش رو پرداختند.
ــا   6  واحد توليدي با ــت نيروگاه رامين  اهواز ب الزم بذكر اس
ــاعت بزرگترين نيروگاه مجموع ظرفيت 1850 مگاوات س
بخاري كشور است و با توجه به اينكه استان خوزستان بدليل
ــرايط اقليمي و استقرار صنايع بزرگ پس از استان تهران ش
بيشترين ميزان مصرف انرژي برق در كشور را دارا مي باشد
، نقش نيروگاه رامين كه تأمين كننده حدود 30 درصد برق
مورد نياز  استان مي باشد بيش از پيش حائز اهميت است .

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : مصطفى ذبايح نجف 
آبادى مدير  نيروگاه افق ماهشهر با اشاره به نقش اين نيروگاه در تأمين 
برق مورد نياز منطقه جنوب شرق خوزستان اظهار داشت: اين ميزان انرژى 
توسط 3 واحد گازى اين نيروگاه در 9 ماهه سال جارى توليد شد.  وى 
اظهار اميدوارى نمود تا پيش از آغاز فصل تابستان و پيك مصرف برق، 
چهارمين واحد 162 مگاواتى اين نيروگاه نيز به بهره بردارى كامل برسد تا 
ظرفيت اين نيروگاه سيكل تركيبى به  648 هزار مگاوات در ساعت برسد.  
وى افزود: اين نيروگاه با توجه به شرايط اقليمى و استقرار صنايع بزرگ 
صنعتى در منطقه ماهشهر نقش مهمى در تأمين پايدار انرژى برق و تقويت 

زيرساخت هاى منطقه دارد .

مهندس پيشاهنگ ؛ معاون راهبري شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي

نيروگاه رامين اهواز نيروگاهي نمونه در صنعت برق كشور است

ــى نيروگاه رامين اهواز  به گزارش روابط عموم
ــى  ــگاه علمى- پژوهش ــنواره و نمايش : در جش
ــاى 26 و 27 آذرماه  ــه در روزه ــرو ك وزارت ني
در پژوهشگاه نيرو برگزار شد ،كانتر اختصاصى 
ــركت  ــه در غرفه ش ــن اهواز ك ــروگاه رامي ني
ــت  ــى توليد برق حرارتى قرار داش مادرتخصص
ــر اردكانيان وزير  ــتقبال دكت ــورد بازديد و اس م

نيرو ، معاونين ،مديران و همچنين پژوهشگران
متعدد كشورمان قرار گرفت. 

الزم بذكر است در اين نمايشگاه  ضمن ارائه اقدامات
ــى نيروگاه تحقيقاتى و معرفى اولويت هاى پژوهش
ــاخته شده اين رامين اهواز ، قطعات و تجهيزات س
ــى و همچنين ــت كارگاههاى داخل ــروگاه بدس ني

شركتهاى ايرانى در معرض نمايش قرار گرفت .

در نمايشگاه هفته پژوهش وزارت نيرو؛

بازديد وزير نيرو و استقبال چشمگير مسئوالن
 و پژوهشـگران از كانتـر  اختصاصـى نيروگاه رامين 

جهت استفاده از خدمات 
مذكور روزهاى دوشنبه و 

چهارشنبه ساعت 14 الى 16 با 
امور بانوان و خانواده ( سركار 

خانم مهندس شيشه بر ) داخلى 
4416 تماس حاصل نماييد.

در آيينى رسمى صورت پذيرفت:
استقرار سامانه مديريت دانش در نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين : داوود محمودى مدير عامل 
ورئيس هيئت مديره  نيروگاه با اعالم اين خبر گفت: پس از ماهها فعاليت  
مديران وكاركنان در قسمتهاى مختلف و بهره گيرى از تجارب شركت 
مشاوران توسعه آينده ، نسبت به بلوغ سنجى دانش، طراحى ساختار 
و بستر سازى فرهنگى ، سامانه مديريت دانش در اين نيروگاه مستقر 
گرديد.وى درادامه بااشاره به مزاياى اين سامانه اظهار داشت كه استقرار 
اين نرم افزار قابليت توليد وذخيره سازى دانش وهمچنين امكان تسريع 
در يادگيرى واتخاذ بهترين وسريعترين تصميم را مهيا نموده و ارتقاء بهره 

ورى وتحقق اهداف كالن نيروگاه را به نحوى مطلوب ميسر مى كند.
بر  رامين  نيروگاه  در  دانش  مديريت  مدل  افزود:  ادامه  در  ايشان 
سنجى  بلوغ  قابليت   (A.p.o)آسيا ورى  بهره  سازمان  مدل  پايه 
جهانى  جايزه  نظير  جهانى  الگوهاى  با  متناسب  وهمچنين  داشته 
(MAKE) شاخص نمايان سازى ارزش آفرينى حاصل از مديريت 
دانش محور ومقايسه با سازمانهاى پيشرو در جهان را مقدور مى سازد. 
كه نيروگاه رامين بعنوان پيشگام در نيروگاههاى كشور در عرصه استقرار اين 

سامانه اثر گذار، قلمداد ميگردد.
در 9 ماهه سال  1396 صورت پذيرفت؛

توليد 1 ميليون و 655 هزار مگاوات ساعت  انرژى برق در نيروگاه افق ماهشهر

جهت استفاده از خدمات 
مذکور روزهای دوشنبه و 

چهارشنبه ساعت 14 الی 16 با 
امور بانوان و خانواده ) سرکار 

خانم مهندس شیشه بر ( داخلی 
4416 تماس حاصل نمایید.

نیروگاه رامین، قلب تپنده سرزمین نخل و کارون
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سيستم مانيتورينگ پارامترهاى درجه حرارت 
ژنراتور  واحد 5 بهينه سازى گرديد 

غالمحسين خزائى نيا مدير تعميرات ابزاردقيق نيروگاه رامين 
گفت : سيستم قبلى فاقد قابليت گزارش گيرى و كاليبره 
كردن پارامترهاى مذكور بوده و همچنين پارامترهاى دماهاى 
مربوط به ژنراتور متأثر از نويز موجود در سيستم ژنراتور ميشد 
كه اغلب داراى نوسانات شديد بود كه اين اشكاالت با نصب 

سيستم جديد مرتفع گرديد.
سيد صادق موسوى عنوان نفر اول مسابقات 

قرآنى جامعه كار،تالش ورفاه اجتماعى 
خوزستان راكسب كرد

دوازدهمين دوره اين مسابقات در هشتم آذرماه جارى با حضور 
منتخبين شركتها ومؤسسات دولتى وغير دولتى خوزستان به 
ميزبانى اداره كل كار ،تعاون ورفاه اجتماعى خوزستان در چهار 
رشته تخصصى برگزار گرديد. كه در اين مسابقات سيدصادق 
موسوى كارشناس بهره بردارى نيروگاه رامين در رشته تفسير 

قرآن ؛مقام اول را كسب كرد.
با حضور دكتر شريعتى استاندار خوزستان

تشريح ابداعات واختراعات  دانشگاههاى 
علمى  وكاربردى خوزستان

  ابداعات واختراعات  دانشگاههاى علمى وكاربردى خوزستان 
توسط دكتر محمد حسين براتى مباركه   تشريح شد.

رئيس گروه آموزش نيروگاه رامين.
وتغذيه  انتقال  خطوط  كنترل  دستگاه  بااختراع  ايشان 
الكتروموتور فشار قوى بعنوان مخترع برتر اين همايش علمى 

معرفى گرديد.
نشست تخصصى وهم انديشى شوراى 
مديران نيروگاه رامين برگزار گرديد

محمدرضا كريمى دبيرشوراى مديران نيروگاه با اعالم 
اين خبر گفت:بمنظور بررسى موضوعات كالن نيروگاه ورفع 
موانع پيش روى توليد وتعالى نيروگاه هرماهه اين نشست 
با حضور مدير عامل ورئيس هيئت مديره ،معاونين ومديران 

ارشد نيروگاه در محل سالن اجتماعات برگزار ميگردد.
 H.S.E نهمين جلسه تخصصى كميته

نيروگاه رامين برگزار شد

بررسى وضعيت ايمنى محيط كار ،سالمت كاركنان وتوجه 
به موضوعات وراهكارهاى  زيست محيطى اين نيروگاه هرماه 

در اين نشست تخصصى  بررسى مى گردد.

انتصاب

موفقيت همكار

دبير شوراى امر به معروف ونهى از 
منكر نيروگاه رامين منصوب شد

ــه معروف  ــتاد امرب ــوى س طى حكمى ازس
ــتان آقاى رضا  ــتان خوزس ونهى ازمنكراس
ــت معاونت مالى  ــى ريحانى سرپرس صالح
ــمت " بعنوان  ــتيبانى  باحفظ س ــور پش وام
ــوراى امربه معروف ونهى ازمنكر  "  دبير ش

نيروگاه منصوب گرديد.

ارائه مقاله كارشناسان نيروگاه رامين 
اهواز در نهمين كنفرانس مبدلهاى 

گرمايى، چيلر وبرج خنك كن

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز:  در 
نهمين كنفرانس مبدل هاى گرمايى ،چيلر و برج 
خنك كن كه درسالن همايشهاى صداوسيماى 
ــگاه ،  ــاتيد دانش ــران با حضور جمعى از اس ته
نمايندگان شركت ها و دانشجويان رشته هاى 
ــد مقاله با  ــف درتاريخ 23 آذرماه برگزارش مختل
ــى ميزان تأثيرات وجود نشتى در  موضوع :بررس
ــط  پيش گرم كن هوا نيروگاه هاى بخارى توس

كارشناسان مكانيك نيروگاه رامين ارائه گرديد.
اين مقاله تخصصى كه حاصل تحقيقات علمى و 
كاربردى مهندس بهروز وحدتى، مهندس سامان 
عليمحمدى و مهندس حمداله ممبينى بود پس از 
تأييد از سوى هيئت داوران اين كنفرانس ، ارائه 
و  چكيده آن در هشتادويكمين شماره ماهنامه 

تخصصى مبدل گرمايى به چاپ رسيد.
در اين مقاله كه با بررسى عملى در نيروگاه رامين 
ــد ،  تأثيرات وجود نشتى در پيش  اهواز انجام ش
ــروگاه هاى بخارى  ــن هوا بويلرهاى ني گرم ك
ــى قرار گرفت كه نتايج بدست آمده  مورد بررس
نشان ميدهد مبحث نشتى هوا در پيش گرم كن 
هاى نيروگاه هاى بخارى به قدرى مهم است كه 
ميتواند به صورت مستقيم بر روى توليد و هزينه 
هاى توليد يك نيروگاه تأثيرگذارى بااليى داشته 
ــد . براى بهبود وضعيت نشتى هوا در پيش  باش
گرم كن هاى هوا مهمترين اقدامات قابل ذكر : 
انجام تعميرات دوره اى دقيق  ، تنظيم آببندى ها 
در حداقل كليرنس مجاز ، استفاده از آببندى هاى 
انعطاف پذير ، رفع نشتى از كانال هاى دود و هوا 
، رفع انسداد بسكتها و استفاده از بسكت هايى كه 
مسدودنبوده و داراى سطح انتقال حرارت نرمال 

باشند را مى توان نام برد.
 چكيده مقاله:

 در اين مقاله تأثيرات وجود نشتى در پيش گرم كن 
هوا بويلرهاى نيروگاه هاى بخارى با معرفى روش 
هاى تعيين اين نشتى ها مورد بررسى قرار مى 
گيرد .در ابتدا انواع نشتى در يك پيش گرم كن هوا 
شرح داده  مى شود سپس به لحاظ تئورى فرمول 
هاى مورد استفاده جهت تعيين اين مؤلفه معرفى 
و پس از آن روش عملى تعيين آن ارائه مى شود. 
پس از آن به عنوان نمونه محاسبات انجام شده و 
اندازه گيرى عملى براى پيش گرم كن واحدهاى 
300 مگاواتى نيروگاه رامين ارائه و مورد بررسى 
ــراى يك واحد 500  ــرار مى گيرند و در انتها ب ق
مگاواتى محاسبات ضرر وزيان وجودنشتى در يك 

پيش گرم كن هوا شرح داده مى شود.
در بخش نتيجه گيرى ميزان و اهميت و تأثير اين 
پارامتر بر عملكرد پيش گرم كن هوا و بويلر نيروگاه 
هاى بخارى و لزوم كاهش آن تشريح مى گردد. 
 واژگان كليدى : پيش گرم كن هوا ، نشتى هوا 

، آببندى ، بويلر

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : 
بمنظور آشنايي با ماهيت و اقدامات گروههاي 
ــمينار  ــيوع آنان ،س تكفيري  وآثار مخرب ش
ــين  ــالم حس يكروزه اي با حضور حجت الس
چلداوي كارشناس مسائل سياسي و مذهبي 
ــان در نيروگاه  ــرى كاركن وباحضور حداكث

رامين برگزار شد .
سلطانعلي صحنعلي زاده مدير روابط عمومي 
ــك آغاز واليت  ــروگاه رامين ضمن تبري ني

ــج) و پايان يافتن  حضرت مهدي موعود(ع
فتنه و شجره خبيثه گروه تروريستي داعش 
ــت : تحركات و اقدامات سالهاي  اظهار داش
اخير گروههاي تكفيري و وهابي بعنوان يكي 
از بزرگترين چالشهاي جهان اسالم ، صدمات 
ــاختارهاي  ــلمانان و س زيادي به وحدت مس
ــي و اقتصادي منطقه وارد  اجتماعي ، فرهنگ
نموده است كه ما نيز بر اساس رسالت خود و با 
همكاري ومحوريت واحدحراست نيروگاه اقدام 

ــمينار آموزشى  بمنظور  به برگزاري اولين س
بصيرت افزايي و تقويت آگاهي همكاران در 
ــوص ماهيت و كاركردها و اهداف اين  خص

ــم . ــدام نمودي ــا اق گروهه
الزم بذكر است در اين سمينار كه با حضور 
ــناس مسائل  ــالم چلداوي كارش حجت الس
سياسي و مذهبي ضمن معرفي ماهيت ، اقدامات 
و اهداف اين گروههاي تكفيري ، پاسخگوي سؤاالت 

همكاران در اين خصوص بودند.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: 
ــا هفته پژوهش 6 مقاله تخصصى  همزمان ب
كاركنان نيروگاه رامين در سمينار نيازسنجى 
دانشكده مهندسى  دانشگاه شهيد چمران اهواز 
ــاالت در حوزه هاى برق ،  ــد. اين مق ارائه   ش

ــق و بهره بردارى  ــيمى ، ابزار دقي مكانيك،ش
بخار توسط مهندس فرهاد اسكندرى ،مهندس 
عليرضا احسانى، مهندس سامان عليمحمدى، 
ــيد عمار  مهندس بابك توحيدى،مهندس س
ــدى وفا و خانم  مهندس ايران نوروزى در  احم

روز يكشنبه 19 آذرماه ارائه   شد.
ــه با حضور  ــمينار ك ــت اين س الزم بذكر اس
ــگران متعددى برگزار گرديد نيروگاه  پژوهش
ــترين  ــن اهواز با 6 مقاله تخصصى بيش رامي

مقاالت را در اين سمينار تخصصى   داشت.

 سرويس كولرهاى اسپيلت وپنجره اى اداره 
بازرسى وحراست فيزيكى  ، ساختمان تعميرات 
ــك ملى وتجارت. ــداركات، انبارمركزى ،بان وت
درمانگاه، آموزش، تربيت بدنى، سالن آمفى تئاتر 

و ساختمان ادارى
  جابجايى كولرهاى اسپيلت اتاق فرمان فاز 3 

به دليل نزديك بودن با لوله هاى بخار
 سرويس وتعويض افشانك ونمگير  وبازسازى 
ــال واحد هاى  ــازهاى توربين ه مخازن هواس

همكف 
 سندبالست بدنه ومخزن هواساز توربين واحد 

1 دو دستگاه 
 تعويض بلور هواساز واحد 1 توربين 

 سيم پيچى وتعويض بلبرينگ الكتروموتور 
هاى 55 و40كيلو وات هواساز هاى توربين هال 
 سيم پيچى هسته كمپرسورهاى 40تن اتاق 

فرمان 2دستگاه 
 سيم پيچى هسته كمپرسور سردخانه 2دستگاه 

 تعمير و سرويس پمپ هاى سيستم گردشى 
آب هواساز ها وچيلر هاى اتاق فرمان ها به تعداد 

14دستگاه 
 بازسازى تابلوى برق سردخانه ها و چيلرهاى 

كليدخانه واتاق فرمان 4دستگاه 
ــاى 40تن اتاق  ــور ه  تعمير ونصب كمپرس

تحريك فاز 2
  تعويض فيلترهاى روغن شستشوى مسير 

هاى گاز پكيج ها وسردخانه ها
  طراحى ونصب كمپرسورهاى كرير جهت 

اتاق كليدخانه استارت فاز 3
ــكارى مسيرهاى آب ورودى به پكيج   جوش

هاى كليدخانه شيمى فاز 3 
ــاق فرمان فاز  ــتاده جهت ات  نصب كولر ايس
1وجابجايى كولر اسپيلت جهت اتاق كامپيوتر 

فاز 1
 بازسازى 2دستگاه سردخانه زير صفرى

 طراحى و ساخت 2دستگاه هواساز واستفاده از 
سيكل آب سرد چيلرها جهت اتاق هاى رله فاز 3 
ــه ريزى جهت نرمال كردن   پيگيرى وبرنام
سيستم هاى تهويه اتاق هاى اوكاتى اس فاز 3 

برگزاري سمينارآموزشى جريان شناسى تكفير 
و اهداف آن در نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش
پذيرفته شدن شش مقاله تخصصى از نيروگاه رامين

 در سمينار نيازسنجى دانشكده مهندسى دانشگاه شهيد چمران اهواز

خالصه اى از  گزارش عملكرد آماده سازى 
سيستم هاى  تهويه نيروگاه رامين جهت فصل تابستان97

به اطالع كليه همكاران محترم مي رساند  دفتر روابط عمومى نيروگاه بمنظور
 معرفي نخبگان و مستندسازي فعاليتها و موفقيت هاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي

 و پژوهشي همكاران و خانواده محترم ، طرح  تهيه بانك اطالعاتى ويژه اي را در دستور كار خود دارد . 
لذا خواهشمند است نسبت به ثبت نام  خود يا افراد خانواده ( طبق شرايط ذيل) اقدام نمائيد.

 واجدين شرايط:
 همكار ، همسر و فرزندان همكار كه داراى عناوين ممتاز علمى، فرهنگي ، 

ديني، ورزشي ، پژوهشى وتحقيقاتى باشند .
جزئيات :

كارشناسى،   مقاطع  ممتاز  دانشجوى  همكار  فرزندان  و  همسر  همكار،   
كارشناسى ارشد ودكترى  (معدل باالى 17)

 همكار، همسر و فرزندان حافظ قرآن(يك جزء تا 30 جزء) مفسر ومحقق 

قرآنى  وموذن
  همكار ، همسر و فرزندان داراى عناوين ورزشى (استانى، ملى وبين المللى)
  همكار ، همسر و فرزندان داراى عناوين هنرى(كارگردانى.عكاسى، موسيقى....)

 همسران همكاراني كه در شغل ( آموزگاري و پرستاري ) فعاليت داشته و 
داراي عناوين فوق الذكر باشند . 

 نحوه ثبت نام
 مراجعه يا تماس با دفاتر روابط عمومى ، پايگاه بسيج و امور بانوان وخانواده

   تسليت 
همكاران  ارجمند:  

احمد صفى خانى، عبداالمير ميناوى زاده، رحيم شجرات، رضا قلى پور،  سيد حجت اهللا نير، غالمرضا افتخارى پيروز،
 فرشاد محمودى عبداهللا، احمد اكبرنيا،  احمد حياتى، حامد اهوازى، محمد محناوى  و سركارخانم فريال عيسى پور 

مصيبت وارده را محضر شما وخانواده هاى محترمتان تسليت عرض نموده، 
و از درگاه خداوند رحمان براى آن درگذشتگان رحمت بيكران و براى بازماندگان صبر وسالمتى آرزومنديم.

 چاپ گزارشات فنى ، مطالب تخصصى و چكيده مقاالت
 در نشريه نخل و كارون و كانال تلگرامى نيروگاه رامين اهواز 

از كليه همكاران تالشگر نيروگاه رامين خواهشمنديم خالصه گزارشات فنى ، مطالب تخصصى  و همچنين چكيده مقاالت خود كه در 
مجامع  علمى مورد پذيرش و ارائه شده است را از طريق اتوماسيون ادارى  و در قالب فايل( word ) و يا ارسال به ادمين هاى كانال 

تلگرامى ، جهت انتشار در  (كانال خبرى نيروگاه و چاپ در نشريه نخل و كارون) ارسال نمايند.
@prrppa    t.me/prrppa

اطالعيه

اناهللا و انا اليه راجعون

خبر انتصاب
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صفحه3  /سال دوم/ آذر ماه 1396/ شماره پانزدهمنخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)

 ( محمدمهدى حطولى)
 فرزند همكار  "سعيد حطولى " در مسابقات قهرمانى  

( تكواندو) شهرستان دزفول موفق به كسب مقام 
قهرمانى رده نونهاالن اين دوره از مسابقات شد.

 (رضا زمانى)
 فرزند همكار "شهاب زمانى" در مسابقات قهرمانى

 ( كيك بوكسينگ) استان خوزستان موفق به كسب 
مقام قهرمانى و مدال طال اين دوره از مسابقات شد.

تبريك موفقيت

سالمت

8 الى 14 آذرماه
 هفته ملى

 اطالع رسانى ايدز 
همه با هم در مهار

 اين بيمارى خانمانسوز 
شركت مى كنيم

اپيدمى جهانى ايدز
ــدز و ويروس آن، با توجه به مقياس  اپيدمى جهانى اي
و تأثير ويرانگرى كه دارد يك مورد اضطرارى جهانى 
و يكى از وحشتناك ترين چالشها را در برابر زندگى و 
ــان و همچنين در برابر برخوردارى مؤثر  حيثيت انس
ــكيل مى دهد، كه رشد اجتماعى و  ازحقوق بشر تش
اقتصادى را در سراسر جهان تضعيف مى كند و بر تمامى 
سطوح جامعه ملى، اجتماعى، خانوادگى و فردى تأثير مى 
گذارد. ايدز تا به حال جان ميليون ها انسان را گرفته است 
و در سرتاسر جهان هر ساله ميليون ها انسان به ويروس 
"اچ. آى. وى." آلوده مى شوند. تاكنون هيچ راهى براى 

درمان قطعى آن پيدا نشده است.
  راههاى انتقال ايدز؛

1. تماس جنسى محافظت نشده با فرد مبتال
ــون و فراورده هاى آن( مانند  2.تبادل خون ، انتقال خ

استفاده مشترك معتادان از سرنگ آلوده)
3. مادر به جنين يا نوزاد مادران باردار اگر مبتالء به اچ.آى.

وى باشند .
 در هواى آلوده چه غذاهايى مصرف كنيم؟

  مواد غذايى سرشار از ويتأمين C ،E و بتاكاروتن به 
علت خاصيت آنتى اكسيدانى براى سالمت دستگاه 

تنفس حين مبارزه با هواى آلوده مفيدند. 
ــن زيتون، آفتاب  مثل ليمو،روغن هاى گياهى(روغ

گردان)،ماهى سالمون و هويج و اسفناج و…

به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
رامين؛ مريم شيشه بر مشاور مديرعامل 
در امور بانوان وخانواده نيروگاه با اشاره 
ــواده اصلى ترين  به اينكه كانون خان
ــت كه  ــاد جامعه اس ــن نه ومهمتري
ــالمت خانواده ، براى اعتال و رشد  س
ــوده ونيروگاه رامين  جامعه ضرورى ب
وكاركنان آن بعنوان توليد كننده برتر 
ــور بمنظور تحقق  انرژى برق در كش
ــتر چنين  اهداف خود به آموزش بيش

الگو هايى نيازمند است.
ــتاى  ــزود :درراس ــه اف وى درادام

رسيدن به اهداف ورسالت خود وارتقاء سطح بهداشت روانى كاركنان
وآشنايى بيشتر با عناصر خانواده سالم وايجاد روحيه شاد وارتباط گرم

و مؤثر در خانواده ها اين سمينار تخصصى برگزار گرديد.
ايشان در حاشيه اين سميناربه استقرار واحد روانشناسى خانواده در
نيروگاه رامين در روزهاى آينده(يك روز درهفته ) اشاره كرد واذعان
داشت كه اسباب وشرايط  شروع بكار اين واحد حامى و اثر بخش با

حمايت جدى مديريت عامل نيروگاه فراهم شد.
ــى خانم دكتر خديجه شيرالى نيا مدرس در اين سمينارآموزش
وعضو هيئت علمى دانشگاه  شهيد چمران اهواز با سخنرانى وارائه

راهكارهاى تخصصى  به سؤاالت حاضرين پاسخ داد.
اين سمينار در سالن آمفى تئاتر شهيد شيرى نيروگاه وبا حضور

كاركنان برگزار گرديد.

سمينار روانشناسى "خانواده سالم "
 با حضور كاركنان نيروگاه رامين برگزار گرديد

 سبزيجات تيره از جمله كلم بروكلى، كلم، كاهو، اسفناج و سبزيجات 
 E و C رنگى مثل هويج و كدو تنبل به دليل داشتن فيبر باال و ويتأمين

در دفع آالينده هاى محيطى تأثير چشمگيرى دارد.
مصرف انار 

 امگا 3 (انواع ماهى هاى دريايى آزاد مانند ماهى سالمون- 
ساردين - ُتن - سويا و گردو )

 در روزهاى آلوده براى تهيه وعده هاى غذايى از 
روغن سويا كه داراى مقادير بسيارى اُمگا 3 است، 

استفاده شود 
 مصرف غذاهايى كه حاوى آنتى اكسيدان هاى 
سلنيوم و بتاكاروتن اند. سبزيجاتى مثل طالبى ، انبه 

، كدو تنبل ، فلفل ، اسفناج ، كلم و زردآلو بتاكاروتن دارند. سلنيوم را هم
مى توانيد در غذاهاى دريايى ، مرغ، نان و غالت سبوس دار پيدا كنيد. 

 مصرف مواد غذايى تازه و طبيعى و غيرصنعتى
 مصرف  سبزى ها و ميوه ها و لبنيات 

 مصرف تنقالت كم ارزش مثل چيپس و پفك و نوشابه هاى گازدار ،
به دليل ايجاد اختالل در جذب عناصر مفيد در بدن، مى توانند اثرات سوء

آلودگى هوا را دو برابر كنند
 موادى مثل سوسيس و كالباس به دليل داشتن مواد افزودنى و
نگهدارنده، عالوه بر اين كه به خودى خود مضر و سرطان زا هستند،
مصرف آنها براى افرادى كه در معرض آلودگى هواى شهرها قرار دارند،

به هيچ وجه توصيه نمى شوند

 تغذيه دربرابر آلودگي هوا
محمد حميدي – مسئول بهداشت نيروگاه

يلدا با طاليه داران  توليد برق رامين  "همكاران عزيز خداقوت"  يلدايتان مبارك

جلسه تخصصى بررسى سيستم كنترل 
توربين واحد يك نيروگاه رامين اهواز 

با حضور كارشناسان شركت 
پروم آفتا ماتسيكا روسيه

سرويس جداره خارجى تيوبهاى كولرآب 
مقطرالكتروفيدپمپ نيروگاه رامين اهواز  

بادستگاه واترجت

بازديد دانشجويان رشته مكانيك دانشكده 
نفت اهواز از فرآيند توليد و روند تعميرات 

اساسى واحد يك نيروگاه رامين اهواز 

آماده سازى و بازسازى كولربخاراستارت 
بويلر فاز 1 الى 4 نيروگاه رامين اهواز

(كارگاه ساخت مبدلهاى حرارتى)

مونتاژ گيربكس هاى محرك هاى الكتريكى 
ايرهيتر واحد 6  نيروگاه رامين اهواز 

از " على افشار " همكار بسيجى نيروگاه رامين 
اهواز ، بعنوان بسيجى منتخب شركت مادر 
تخصصي توليد برق حرارتى تجليل شد

جلسه هفتگى تفسير قرآن كريم با ارائه حجت 
السالم حسينى امام جماعت نيروگاه رامين اهواز

 جلسه تخصصى كميته نظام 
پيشنهادات ابزاردقيق
  نيروگاه رامين اهواز 

آلبوم  آذر ماه

 تغذيه دربرابر آلودگي هوا
محمد حميدي – مسئول بهداشت  حرفه ای نيروگاه
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آلبوم  آذر ماه  /سال دوم/ آذر ماه 1396/ شماره پانزدهم

ديدار مديران و اعضاى شوراى بسيج شهداى 
نيروگاه رامين با امام جمعه شهر مالثانى به مناسبت 

گراميداشت هفته بسيج مستضعفين

ارائه چكيده اى از توان وظرفيت نيروگاه رامين در تحقق 
اقتصاد مقاومتى وتوليد پايدار انرژى برق در نمايشگاه جانبى

همايش جهادگران علم وفن آورى بسيج خوزستان

   قرائت فاتحه واداى احترام به مقام شامخ 
شهداى واالمقام شهر ويس، توسط جمعى

 از  مديران  وكاركنان نيروگاه رامين

درادامه عمليات تعميرات اساسى واحد يك نيروگاه رامين اهواز
خارج نمودن روتور ژنراتور واحد شماره 1

 جهت انجام تعميرات

نشست روشنگرى و بصيرت افزايى 
با حضور سردار روغنى "تحليلگر مسائل سياسى 

بازديد ميدانى مديرعامل از روند
 تعميرات اساسى واحد يك نيروگاه

درحاشيه همايش بسيج امروز صورت گرفت:
تقدير از حاج عبدالرحمن ويسى پور جانباز وچهره 

فرهنگى نيروگاه رامين

بازديد دانشجويان رشته بهداشت حرفه اى دانشگاه 
شهيد چمران اهواز از روند توليد برق نيروگاه رامين

سمينار بررسى امكان نصب سيستم
 online-cleaning كندانسور نيروگاه رامين اهواز

  با حضور شركت تاپ رژ آلمان

 تعميرات اساسى واحد يك نيروگاه رامين اهواز 

بازديد مهندس جهانبخشى معاون مدير كل دفتر 
مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو 
از تأسيسات وسايت توليد برق نيروگاه رامين

 مراسم ترحيم همكاران فقيدمان شادروان
( فرزاد اميرى و سيد ياسين مشعشعى)

نمازخانه نيروگاه رامين اهواز 

بازديد هيئت علمى دانشگاه شهيد چمران از نيروگاه 
رامين اهواز  و جلسه بررسى راهكارهاى

 توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه 

 ديدار  نمايندگان نيروگاه با خانواده 
مرحوم صادق تابع احمدى

 بازديد مهندس طرزطلب و مهندس پيشاهنگ
 از كانتر اختصاصى نيروگاه رامين اهواز در نمايشگاه 

علمى-پژوهشى وزارت نيرو

توزيع شيرينى وتبريك عيد منور ميالد پيامبر اعظم(ص)
وحضرت امام صادق(س) به طاليه داران توليد 

واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه رامين اهواز 
پس از انجام تعميرات ميان دوره اى مجددا 
به شبكه سراسرى برق كشور متصل شد

ديدار با خانواده معززشهيد همكار
"شهيد بهمن رستمى"

دوازدهمين دوره مسابقات قرآنى جامعه كار و تالش با 
حضور كاركنان، همسران و فرزندان نيروگاه رامين اهواز

 مراسم مولودى بمناسبت ميالد باسعادت 
پيامبراكرم حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع)

 در نمازخانه نيروگاه رامين اهواز

مقام دوم مسابقات قرآنى جامعه كار وتالش كشور
به سيد صادق موسوى از كارشناسان

 بهره بردارى نيروگاه رامين رسيد.

تيم فوتسال پيشكسوتان نيروگاه رامين اهواز در 
مسابقات قهرمانى وزارت نيرو(استان خوزستان)
 به مقام سوم اين دوره از مسابقات دست يافت

ادای احترام به مقام شامخ 
شهدای واالمقام شهر ویس، توسط جمعی

 از  مدیران  وکارکنان نيروگاه رامين

خارج نمودن روتور ژنراتور واحد شماره ۱
 جهت انجام تعميرات


