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كا ل قل ا گا

پيام تسليت مديرعامل نيروگاه رامين اهواز
 بمناسبت  درگذشت دريادالن كشورمان
 در حادثه آتش سوزي نفتكش سانچي

نيروگاه  ــل  مديرعام ــودي   داوودمحم
ــن اهواز در پيامي حادثه غم انگيز  رامي
سانچى  نفتكش  دريادالن  درگذشت 

را تسليت گفت. 
در اين پيام آمده است : وقوع سانحة 
ــى جمعى از  ــروج ملكوت ــوار و ع ناگ
ــورمان در حادثه آتش  دريا دالن كش
سوزى نفتكش سانچى همه مردم را 
ــدوه نمود و قلب هر  ــار حزن و ان دچ

ايراني را به درد آورد.
اينجانب ضمن تسليت به ملت بزرگ 
ــران بويژه خانواده هاى داغديده ، از خداوند منان براي آن دريادالن  اي
ــرايط كارى هميشه خدمتگزار  ــخت ترين ش كه با  فداكارى خود در س
ــته سرزمين خود بودند رحمت بيكران و براى بازماندگان  اليق و شايس

صبر و شكيبايي مسئلت مي نمايم.
داوود محمودي- رئيس هيئت مديره و مديرعامل نيروگاه رامين اهواز

اين   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
نيروگاه با توليد 9 ميليون و 87 هزار و 103 مگاوات ساعت 
در 10 ماهه سال جاري حدود 2 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال 95 افزايش توليد داشت. 
داوود محمودى مديرعامل نيروگاه رامين اهواز با اشاره 
به اجراي پروژه تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره 
يك ، مهمترين اقدامات بمنظور تحقق اين ميزان توليد 
توسط تالشگران نيروگاه را ،  برنامه ريزي  و تعميرات 
مياندوره اي بموقع ، انجام سرويسها ، مراقبتها و تعميرات 
پيشگيرانه و همچنين اجراي اصولي دستورالعمل هاي بهره 

برداري از واحدهاي نيروگاهي عنوان نمود. 
الزم بذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدي 
بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است و نقش مهمي در 
توسعه زيرساختها ، تامين برق مورد نياز استان خوزستان 

و پايداري شبكه سراسري برق كشور دارد .

براي  اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
دومين سال پياپي عمليات تعميرات اساسي يكى از واحدهاي 
اين  تالشگر  كاركنان  توسط  اهواز  رامين  نيروگاه  توليدي 
نيروگاه و بدون حضور كارشناسان و پيمانكاران داخلي و 

خارجي در حال اجراست .      
 قدرت اهللا نريميسا معاونت نگهداري و تعميرات 
نيروگاه رامين اظهار داشت : اين نيروگاه  با توليد پايدار 
انرژي حياتي برق نقش مهمي در ايجاد ، توسعه و 
تقويت زيرساختهاي جنوب غرب كشور ايفا مي كند 
و با توجه به تاريخ 38 ساله اين نيروگاه  در خدمت 
رساني مستمر به مردم و صنايع منطقه و تجارب 
ارزشمند كاركنان تالشگر آن در تعميرات  اساسي 
واحدهاي نيروگاهي،  شاهد فصل نويني از  بروز 
توانمندي ها و بكارگيري دانش و تخصص نيروهاي 

بومي در صنعت برق كشور هستيم . 
نريميسا گفت : تجربه ارزشمند سال گذشته  اين 
نيروگاه در اعتماد و تكيه بر تبحر و تخصص كاركنان 

خود در اجراي اصولي عمليات تعميرات اساسي واحد 315 
مگاواتي شماره 5 و  توليد پايدار انرژي برق و عملكرد مطلوب اين 
واحد طي يكسال گذشته بويژه در پيك برق سال جاري، اراده ما 
را در تداوم و تقويت اين رويكرد استوارتر نمود و هم اكنون نيز در  

حال اجراي عمليات تعميرات اساسي واحد 305 مگاواتي شماره 
يك اين نيروگاه توسط كاركنان تالشگر نيروگاه رامين اهواز و 
بدون حضور كارشناسان و پيمانكاران داخلي و خارجي هستيم  .                                                                                                                                                
 معاونت نگهداري و تعميرات   با اشاره به روند مطلوب برنامه 

عملياتي تعميرات اساسي واحد شماره يك نيروگاه اظهار داشت 
: رفع چالشهاي موجود و بهبود عملكرد تجهيزات مرتبط با 
بخشهاي توربين ، ژنراتور ، بويلر ، ابزار دقيق، برجهاي خنك 
كن ، توربوفيدپمپ و همچنين ساير تجهيزات جانبي  ،  از برنامه 

عملياتي تعميرات واحد شماره يك است و اظهار اميدواري نمود 
طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا پيش از آغاز فصل گرما  

شاهد راه اندازي مجدد اين واحد توليدي باشيم .           
نريميسا در ادامه به ارائه گزارش عملكرد 10 ماهه اين معاونت 
در ساير واحدهاي نيروگاه پرداخت  و تعميرات نيمه 
اساسى بويلر واحد 4 ، رفع حدود 16075  درخواست 
تعميراتي  ، تعويض 588 شاخه لوله ايرهيتر و 76 
شاخه لوله در ديواره بويلر كمكى فاز 3 ، جوشكاري و 
تراشكاري در محل شافت ايرهيتر واحد 4  و همچنين 
تعويض 136 شاخه لوله ديواره بويلر اين واحد ، در مدار 
آوردن 4 دستگاه پمپ ثابت تأسيسات ساحلى كارون 
و بهينه سازى در تأسيسات شيمى فاز 1 و 2  را  از  
مهمترين اقدامات تعميراتي اين نيروگاه  از ابتداي سال 

96 تاكنون عنوان نمود.
وي همچنين رزروسازي و بهينه سازي قطعات و 
تجهيزات نيروگاهي را از اقدامات اساسي در كاهش 
زمان اجراي عملياتهاي تعميراتي و همچنين كاهش 
هزينه هاي اين نيروگاه دانست .  الزم بذكر است نيروگاه رامين 
اهواز با  شش واحد توليدي ، بزرگترين نيروگاه بخاري كشور 
است و نقش مهمي در تثبيت و تقويت شبكه سراسري برق 

كشور ايفا مي كند.

طى 10 ماه تالش مستمر در سال 96 تحقق يافت؛ 

توليد  9 ميليون و 87 هزار و 103 مگاوات ساعت 
انرژى برق در نيروگاه رامين اهواز

خودكفايي نيروگاه رامين اهواز  در تعميرات اساسي واحدهاي 300 مگاواتي  

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : اين 
نيروگاه با اقدامات اصالحي و كاهش مصرف مواد 
شيميايي توانست عملكرد سيستم تأسيسات ساحلي 
خود كه بمنظور پايش و انتقال آب رودخانه كارون به 

نيروگاه ايجاد شده است را بهبود ببخشد .
ــاني پور مدير شيمي فاز 3 نيروگاه   محمد احس
ــد آب صنعتي  جهت  ــت :   تولي رامين اظهار داش
برجهاي خنك كن و احدها و ورودي تصفيه خانه 
ــاز اين نيروگاه بمنظور توليد  بعنوان اصلي ترين ني
پايدار انرژي بوده و  با توجه به اهميت اين موضوع 
توانستيم با تكيه بر تالش و پشتكار مجموعه پرسنل 
بهره برداري و تعميرات اقدام به  بازسازي مسيرها و 

رفع اشكاالت تجهيزات نموده كه اين اقدامات منجر به افزايش 
ظرفيت آب صنعتي ، رفع محدوديت برجهاي خنك كن واحدها 

و كاهش ميزان مصرف مواد شيميايي (PAC ) گرديد .
وي در ادامه به تشريح اقدامات انجام شده جهت تحقق اين 
ــتگاههاي  بهبود پرداخت و كاليبره كردن منظم و دوره اي دس
ــي آناليزهاي شيميايي در  ــنج ، كنترل و بررس آناليزور تاري س

ــگاه هاي نيروگاه و كنترل ميزان تزريق مواد شيميايي  آزمايش
انعقاد كننده ( پك ) را مهمترين اقدامات اصالحي در بخش بهره 

برداري برشمرد .
احساني پور مهمترين اقدامات تعميراتي بمنظور بهبود عملكرد 
سيستم تأسيسات ساحلي نيروگاه را  تعميرات و بازسازي تجهيزات 
ايستگاه پمپاژ مرحله دوم فاز 3 ، بازسازي كامل و تعمير پمپ هاي 
ــال ، تعمير و  300 متر مكعبي مرحله دوم با عمر باالي 20 س

بازسازي استخرها و اسكرايپرها ، تعمير و بازسازي
مخازن ذخيره مواد شيميايي ، بازسازي و تعميرات
ــناور پمپاژ ، تعميرات و تجهيزات ايستگاه هاي ش
بازسازي پمپ هاي تزريق مواد شيميايي ، تعمير و راه
اندازي تعداد 4 دستگاه پمپهاي عمودي مرحله اول و
اجراي پروژه كنارگذر خط خروجي سكوهاي 5 و 4

به خروجي پمپ هاي عمودي عنوان نمود.
   وي در خاتمه گفت : بررسي نتايج فوق نشان
مي دهد توليد آب صنعتي در شش ماهه ابتدا سال
ــال 95  افزايش داشته ولي مواد ــبت به س 96 نس
شيميايي منعقد كننده (  pac) كاهش چشمگيري
داشته است كه اين نشان از كنترل كيفيت خوب آب
توسط بهره بردار و انجام به موقع كارهاي تعميراتي  ، بهسازي
ــاحلي كارون توسط ــات س و انجام تغييرات در طراحي تأسيس
امور تعميرات نيروگاه مي باشد . احساني پور صرفه جويي مواد
شيميايي در 6 ماهه اول سال جاري نسبت به بازه زماني سال 95
را گامي ديگر از اقدامات نيروگاه رامين  درجهت عملي نمودن

اقتصاد مقاومتي دانست.

ــن اهواز :  ــى نيروگاه رامي ــزارش روابط عموم  به گ
ــهر  مصطفى ذبايح نجف آبادى مدير  نيروگاه افق ماهش
ــال جارى  ــروگاه در 10 ماهه س ــت: اين ني ــار داش اظه
ــى، ميزان توليد  ــد گازى 162 مگاوات ــت با 3 واح توانس
خود را به  1 ميليون و 799 هزار مگاوات ساعت برساند. 

ــال جارى را  ــزان توليد اين نيروگاه در دى ماه س وى مي
ــاعت اعالم كرد و از در مدار  حدود 150 هزار مگاوات س
قرار گرفتن چهارمين واحد 162 مگاواتى اين نيروگاه از 

ــال جارى خبر داد. ابتداى بهمن ماه س
نجف آبادى همچنين اظهار اميدوارى نمود؛ اين نيروگاه 

سيكل تركيبى كه هم اكنون با 4 واحد توليدى و با ظرفيت
ــد همچنان تأمين ــاعت مى باش ــزار مگاوات در س 648 ه
ــاز مردم و صنايع ــده اى از برق مورد ني ــده بخش عم كنن
ــتان بويژه در فصل تابستان مستقر در جنوب شرق خوزس

سال آتى باشيم

بهبود عملكرد سيستم تأسيسات ساحلي نيروگاه رامين اهوازبهبود عملكرد سيستم تأسيسات ساحلي نيروگاه رامين اهواز

توليد 1 ميليون و 799 هزار مگاوات  ساعت انرژى برق در نيروگاه افق ماهشهر

عكس: مرتضى ياقوتىعكس: مرتضى ياقوتى



نخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين) صفحه 2  /سال دوم/ دى ماه 1396/ شماره شانزدهم
خبر

برگزارى جلسه بررسى روند اجراى تعميرات 
اساسى واحد يك نيروگاه رامين اهواز 

فرهاد  اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
اسكندرى  معاونت مهندسى و برنامه ريزى نيروگاه رامين 
گفت: اين جلسات در روزهاى سه شنبه هر هفته و بمنظور 
بررسى روند اجراى تعميرات اساسى واحد يك با حضور 
مديران ، كارشناسان و ناظران اين  پروژه تعميراتى برگزار 
مى شود و ضمن ارائه گزارشات اجرايى و فنى ، با ارائه نظرات 
كارشناسى ، نسبت به رفع چالشها و بهبود روند تعميرات 

مربوطه برنامه ريزى و تصميم گيرى مى شود.

تعمير و سرويس دستگاه 
(Dead Weight Tester) نيروگاه رامين اهواز

داريوش برازجانى كارشناس تعميرات ابزار دقيق: كاربرد اين 
دستگاه كاليبره نمودن و تست كليه گيج هاو ترانسميترهاى(فلو 

، فشار، سطح) از رنج 10 تا 600بار مى باشد.

تشريح برنامه هاى گراميداشت 
هفته هواى پاك در نيروگاه رامين اهواز

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : ويدا صادقى 
اقدامات  به  اشاره  با  رامين  نيروگاه  زيست  محيط  مسئول 
تخصصى و مسئوليت هاى اجتماعى نيروگاه رامين در عرصه 
صيانت از محيط زيست طى سالهاى اخير به تشريح برنامه هاى 

گراميداشت هفته هواى پاك  پرداخت .
وى افزود : با همكارى دفتر روابط عمومى نيروگاه نسبت 
به برگزارى مسابقه پرواز بادبادك ها با حضور خانواده هاى 
نيروگاه رامين، تور طبيعت گردى در تاالب بين المللى شادگان 
و  پيامها  انتشار  و  كودكان  ويژه  نقاشى  مسابقه  برگزارى   ،
راهكارهاى اصولى در جهت فرهنگ سازى و صيانت از هواى 

پاك برنامه ريزى نموديم. 
الزم بذكر است بمنظور توجه بيشترآحاد جامعه و ارتقاءفرهنگ 
زيست محيطى ، هفته آخر دى ماه هرسال" هفته هواى پاك 

"نامگذارى شده است.
پايان موفقيت آميزتعميرات بويلر كمكى
(استارت بويلر) فاز يك نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين وبه نقل از امين تاجدانى 
معاونت توليد نيروگاه :بويلر كمكى فاز يك كه بمنظورانجام 
تعميرات ورفع نشتى در آواپراتوروهمچنين سرويس مبدلهاى 
حرارتى وبازديد از محفظه احتراق از مدار خارج شده بود.پس 
از صرف 72 ساعت عمليات تعميراتى وتحقق اهداف از پيش 
تعيين شده ،مجدداً با موفقيت به سيكل توليد انرژى در نيروگاه 
وارد گرديد. امين تاجدانى با اشاره به موفقيت اين عمليات 
تعميراتى گفت: بويلر كمكى نقش بسيار مهم در پايدارى توليد 
در اين فاز داشته كه پس از تعميرات با كيفيت هم اكنون باتوليد 
نزديك به 75 تن آب مقطر توليدى با كنداكت 2,1  كمك 

شايانى به استمرار توليد در اين نيروگاه كرده است.
واحدهاى 305 مگاواتى شماره هاى 3 و4 نيروگاه 

رامين پس از رفع ايرادفنى در بويلر اصلى
  مجدداًً وارد مدار سراسرى شدند

امين تاجدانى معاونت توليد نيروگاه رامين با اعالم اين خبر 
گفت :پس از خروج 2 واحد از واحدهاى نيروگاه كه در ناحيه 
بويلر اصلى دچار ايراد ونشتى شده بودند ، نسبت به خروج 
آنها اقدام و در يك عمليات تعميراتى ودر ركوردى كم نظير 
وبا سرعت وكيفيت باال نسبت به رفع نشتى بويلرها  اقدام 
گرديدو واحدهاى 3 و4 نيروگاه مجدداًً به شبكه سراسرى 

پارالل شدند.
وى با اشاره به نياز به تعميرات بويلرهاى هر دو واحد وسختى 
كار در آن ناحيه ، موفقيت در پايان دو منطقه كارى آن هم در 
مدت زمان 48 ساعت توسط گروههاى متخصص تعميرات 
بويلر وكارگاههاى جوشكارى با همراهى همكاران واحد بهره 

بردارى فاز دوم نيروگاه  را موفقيتى كم نظير قلمداد كرد.

انتصاب

موفقيت همكار

انتصاب فرمانده حوزه مقاومت 
بسيج كارگرى شهيد صالحى نژاد 

شهرستان باوى

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
طى حكمى از سوى سيد معاد موسوى فرمانده 
سپاه ناحيه مقاومت امام حسن(ع) شهرستان 
باوى ، مجيد دالوند معاون شيفت بهره برداري 
بخار نيروگاه رامين بعنوان فرمانده حوزه بسيج 
ــهيد صالحى نژاد اين شهرستان  كارگرى ش

منصوب شد .
ــهيد صالحى نژاد  ــت حوزه ش الزم بذكر اس
شهرستان باوى ، پايگاه هاى مقاومت بسيج 
ــت و صنعت  ــروگاه رامين ، كش كارگرى ني
دهخدا ، شهرداريهاى مالثانى، ويس و شيبان 
ــاورزى رامين را در  و همچنين دانشگاه كش

زيرمجموعه خود دارد.
دفتر روابط عمومى وبسيج نيروگاه رامين ،اين 
انتصاب شايسته وبحق را محضر ايشان وهمه 
تالشگران صنعت برق رامين تبريك عرض 

مى نمايد.

تقدير مسئول ستاد عتبات عاليات 
استان خوزستان از اقدامات نيروگاه 

رامين بپاس اقدامات ارزنده در خدمت 
رسانى به زائرين اربعين حسينى

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
:حجت االسالم سيدمحمود موسوى مسئول 
ستاد بازسازى عتبات عاليات استان خوزستان 
نيروگاه  اقدامات  از  تقديرى   لوح  اهداى  با 
اربعين  زائرين  به  رسانى  خدمت  در  رامين 
حسينى تجليل نمود. شايان ذكر است نيروگاه 
رامين با همكارى امور ايثارگران وزارت نيرو 
و شركت مادرتخصصى توليد برق حرارتى 
اقدام به راه اندازى سيستم تأمين آب بهداشتى 
آب  عدد  دوميليون  ظرفيت  با  بندى  وبسته 
بسته بندى(جرعه اى) در ايام منتهى به اربعين 

حسينى در گذرگاه شلمچه نمود.
***

همكار تالشگر مان جناب آقاى "جاسم شجرات"  
پس از سالها تالش و كوشش صادقانه به جرگه 

پيشكسوتان  (بازنشسته)  نيروگاه  پيوست.

معاونت  بويلر  تعميرات  فنى  تكنسين  وى 
نگهدارى وتعميرات  نيروگاه بوده است.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
ــواز :مديرعامل نيروگاه  رامين اه
ــه كميته  ــواز  درجلس رامين اه
تحقيقات توليد و توسعه فناوري ، 
با اشاره به اقدامات نيروگاه رامين 
ــراى طرح هاى تحقيقاتى،  در اج
ــاى  ارتق و  ــات  ارتباط ــعه  توس
ــگاها و  ــطح تعامالت با دانش س
ــى را از اولويت هاى  ــز علم مراك
ــت.                                                                                   دانس ــه  مجموع ــن  اي
ــه  ــودى در اين جلس داوودمحم
ــه نقش  ــاره ب ــى با اش تخصص

پروژه هاى تحقيقاتى و طرح هاى دانش بنيان 
در بهبود ساختارهاي فني و فرايندهاى توليد 
انرژي برق دراين نيروگاه گفت : امروزه نقش 
صنعت برق در ايجاد و تقويت زيرساخت هاى 
ــور از اهميت بااليى برخوردار است و به  كش

ــور توليد پايدار اين انرژى،  بدون  همين منظ
برنامه ريزى دقيق تخصصى و بهره گيرى از 
دانش روز دنيا، تحقيقات بنيادين پژوهشگران 
ــمند متخصصين اين صنعت  و تجارب ارزش

غيرممكن است.   
ــى و  ــت  مهندس ــكندرى معاون ــاد اس فره

ــروگاه  نيز در  ــه ريزى  ني برنام
ــاره به  ــه با اش ــه اين جلس ادام
تفاهم نامه فى مابين اين نيروگاه 
ــز علمى  ــگاهها و مراك با دانش
ــريح وضعيت پروژه ها و  به تش
ــى نيروگاه  ــاى تحقيقات طرح ه
ــال 96 پرداخت و با  رامين در س
تاكيد بر رفع چالشها و تسهيل در 
اجراى آنها اظهار داشت: اجراى 
ــا و طرح هاى تحقيقاتى  پروژه ه
ــا را در بهبود راندمان  مى تواند م
توليد انرژي برق، بهينه سازي و 
بروزرساني سيستمها و تجهيزات نيروگاهي، 
رفع چالشهاي توليد  و گام برداشتن اصولي در 
مسير اقتصاد مقاومتى و بهبود روند دستيابى 
ــه خودكفايى كامل در صنعت برق بويژه در  ب
نيروگاه هاى كشور بيش از پيش ياري دهد . 

ــروگاه رامين اهواز : محمد  به گزارش روابط عمومى ني
ــانى پور مدير شيمى فاز 3 در اين زمينه گفت: بهره  احس
بردارى همزمان با تعمير و نگهدارى سيستم تصفيه خانه 
ــى اين امور بوده كه با  شيميايى آب، از چالشهاى اساس
برنامه ريزى و استفاده ازامكانات موجود توانستيم شرايط 

بهره بردارى مطلوب را از تصفيه خانه بيش از پيش مهيا 
كنيم . وى مهمترين اقدامات جهت بهبود اين شرايط را 
 YB16R01 نصب سايت گالس بر روى فيلتر سديمى
ــير باى پاس آب نرم و نصب مسير درين و  ، نصب مس

هوازنى كالرى فايرهاى تصفيه خانه عنوان نمود.

وقتى كه ما خواب هستيم، بدن مان بيدار است و به فعاليت هاى حياتى 
ــالم به زندگى خود ادامه دهيم.  خود ادامه مى دهد تا ما بتوانيم به طور س
بنابراين در طى خواب دستگاه هاى مختلف بدن دچار تغييراتى مى شوند كه 

ما در اين مقاله آنها را براى شما بيان مى كنيم.
  تحقيقات نشان داده است كه خوابيدن با عفونت ها مى جنگد و به 

حفظ سالمتى بدن كمك مى كند. 
 هنگامى كه خواب هستيم، سيستم ايمنى بدن، پروتئين خاصى را 
توليد مى كند كه با بيمارى ها مى جنگد و هنگامى كه بيدار مى شويم، توليد 

اين پروتئين كم مى شود. 
ــدن را در برابر عفونت ها باال  ــدن به ميزان كافى، مقاومت ب   خوابي

مى برد.
 مطالعات نشان داده اند كمبود خواب، باعث كاهش گلبول هاى سفيد 
خون مى گردد. گلبول هاى سفيد بخشى از سيستم دفاعى بدن را تشكيل 
مى دهند، در نتيجه با كاهش آنها، مقاومت بدن در برابر بيمارى ها نيز كم  

مى گردد.  
 Tumor  ) هنگامى كه خواب هستيم، يك ماده ضدسرطانى به نام 
ــان  ــود. تحقيقات نش necrosis factor   ) TNF از رگ ها خارج مى ش
داده است افرادى كه تا ساعت 3 صبح بيدار مى مانند، در روز بعد كمتر از يك 
ــان داراى TNF است. لذا اثر ضدسرطانى آن تا حد زيادى  سوم سلول هايش

كم مى شود.
ــد مو مى تواند  ــازى و رش   خواب نقش مهمى را براى ترميم و بازس

ايفا كند

 كمبود خواب و خوابيدن نامنظم، بر عملكرد سيستم ايمنى بدن، ترشح 
هورمون ها، استقامت جسمى و روانى تأثير دارد.

  مو نسبت به تغييرات داخلى بدن بسيار حساس مى باشد و هميشه 
ريزش مو به دليل اختالالت داخلى مى باشد

 استرس هم مى تواند باعث ريزش مو گردد و از آنجايى كه كمبود 
خواب ايجادكننده استرس است، پس مى توان گفت كه كمبود خواب باعث 

ريزش مو مى شود.
  تأثير خواب بر كبد

ــتيم، كبد فرايند چربى ها را در بدن انجام مى   هنگامى كه خواب هس
دهد. كبد سالم، سوخت وساز چربى ها را تنظيم مى كند و مهمترين عضو 

چربى سوز در بدن است.
ــوزاند، چربى ها در كبد جمع مى شوند و  اگر كبد نتواند چربى ها را بس
ــكالتى مثل چاقى، مقاومت به انسولين، ديابت، بيمارى قلبى و ديگر  مش

بيمارى هاى متابوليك را به وجود مى آورند.
  تأثير خواب بر كليه

 هنگامى كه خواب هستيم، سرعت تصفيه مواد زائد و دفعى در كليه ها 
كاهش مى يابد. اين كاهش عملكرد كليوى باعث مى شود كه بعد از بيدار 

شدن از خواب در صبح، ادرار غليظ باشد.
  تأثير خواب بر دستگاه گوارش

 بدن بايد ذخيره انرژى را تنظيم كند. سوخت اصلى انرژى بدن، گلوكز 
ــرژى الزم براى انقباض  ــوزد تا ان ــد. گلوكز به طور مداوم مى س مى باش

عضالت، انتقال پيام هاى عصبى و تنظيم دماى بدن را تأمين نمايد.

مديرعامل نيروگاه رامين اهواز 

توسعه ارتباطات و ارتقاى سطح تعامالت با دانشگاه ها 
از اولويت هاى نيروگاه رامين است

بهبود شرايط بهره بردارى در تصفيه خانه
 فاز 3 نيروگاه رامين اهواز

تأثير خواب بر سيستم ايمنى بدن
محمد حميدي – مسئول بهداشت حرفه اي 

بدينوسيله به اطالع مي رساند كليه مأموريت هاي كاري همكاران محترم 
(دوره هاي آموزشي، سمينارها ، كنفرانسها ، بازديد هاي علمي و صنعتي و 
همچنين ارائه دهنده مقاالت در مجامع علمي ) از مورخ 96/10/1 صرفاً با 
ثبت مستندات آن مأموريت  ( گزارش – بروشور- كاتالوگ و..) در سامانه 

مديريت دانش نيروگاه ( MTA) مورد تأييد قرار مي گيرد. 
آدرس  به  مربوطه  مستندات  ثبت  جهت  است  خواهشمند  لذا 

ذيل مراجعه بفرماييد. 

  مراحل ثبت مستندات :
1-پورتال داخلي نيروگاه(اينترانت)

2- آيكون مديريت دانش
3- نرم افزار  

4-  ورود شناسه و رمز  ورود    
  MTA  5-  ورود به سامانه

6-  آيكون ورود مستندات  

( تأييد مأموريت هاي كاري پس از ثبت مستندات در سامانه مديريت دانش)

   تسليت 

   اطالعيه

همكاران  ارجمند، آقايان:  
 عبدالرضا هزيلى، اميد شيرانى لپرى، سيد محمد فالحى حسينى،  مجيد دالوند، اسماعيل حميدى نژاد 

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.

اناهللا و انا اليه راجعون
   كسب اطالعات بيشتر :   4701 -  4414   ( دفتر منابع انساني )    



صفحه3  /سال دوم/ دى ماه 1396/ شماره شانزدهمنخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
سالمت

توصيه هاى پزشكى
 در زمان گرد و خاك

  1- بهتر است كه كودكان، سالمندان، 
ــى كه ناراحتى هاى  بيماران قلبى و آنهاي
ــى كه حجم  ــد، در روزهاي ــى دارن عفون
ريزگردها، غبار يا آلودگى هوا باال است از 

منزل خارج نشوند.
ــراى خروج از  ــورت اجبار ب 2- در ص
ــك  ــاً از يك يا حتى دو ماس منزل، حتم
مناسب به منظور پيشگيرى از ورود گردها 
ــه داخل دهان، بينى و ريه هايتان كمك  ب

بگيريد. 
ــاعت هاى حضور  3- تا حد امكان س
بيرون از منزل را براى بچه ها، سالمندان، 
بيماران قلبى و آنهايى كه از تنگى نفس 
ــد ممكن  ــه كمترين ح ــج مى برند، ب رن

برسانيد.
ــزل حتماً تا  ــروج از من ــگام خ 4- هن
رسيدن به مقصد داخل خودرو بنشينيد و 

شيشه هاى ماشين را هم باال بكشيد.
ــوان در روزهايى كه  ــه هيچ عن 5- ب
ــت  آلودگى هوا و حجم ريزگردها باال اس
ــويد؛  ــاده روى از منزل خارج نش براى پي
ــى نفس و  ــوص آنهايى كه تنگ به خص

ناراحتى هاى تنفسى دارند.
ــراى  ب ــداره  دوج ــاى  پنجره ه  -6
پيشگيرى از ورود آلودگى و ريزگردها به 
ــيار مناسب هستند. بهتر  داخل منزل بس
ــت  ــرايطى كه هوا آلوده اس ــت در ش اس
ــه را ببنديد و  ــاً در و پنجره هاى خان حتم
ــل منزل به  ــه داخ ــتم هاى تهوي از سيس
ــتفاده كنيد تا آلودگى   جاى هواى آزاد اس
ــتم  و گرده هاى موجود در فضا وارد سيس

تنفسى شما و فرزندانتان نشود.
ــه تأثير منفى  ــت بدانيد ك 7- بد نيس
ــالمت عمومى و سالمت  ريزگرد ها بر س
دستگاه تنفسى ما هنگامى كه گرماى هوا 
ــت، بيشتر هم مى شود. بنابراين  باالتر اس
ــود كه ساعت هاى خنك تر  توصيه مى ش
روز را براى خروج از منزل هنگام آلودگى 
ــر در معرض  ــد تا كمت ــوا انتخاب كني ه
ــاق هواى گرم و ريزگردها در كنار  استنش
ــرار بگيريد. در غير اين صورت  يكديگر ق
تأثير منفى گرماى هوا در كنار ريزگردها بر 

سالمتى مان دوچندان خواهد شد.
ــكان مى توانيد براى  8- در صورت ام
ــواى منزل از  ــوع و تصفيه ه تهويه مطب
ــتگاه هاى فيلتردار تصفيه هواى منزل  دس
هم كمك بگيريد. استفاده از اين دستگاه ها 
ــود  كودك،  ــرادى كه در خانه خ براى اف
ــالمند، بيمار تنفسى يا قلبى دارند بسيار  س
مفيد و موثر است. اين دستگاه ها مى توانند 
ــدن هواى منزل از  باعث تصفيه و پاك ش

نظر وجود ريزگردها و آلودگى  هوا شوند.
ــرطان كه  ــال به س ــاران مبت 9- بيم
ــتند، سيستم  ــيمى درمانى هس در حال ش
ــان به دليل مصرف داروهاى  ايمنى بدنش
سركوب كننده ايمنى بدن، بسيار ضعيف 
است. به همين دليل چنين افرادى خيلى 
ــرض ابتال به  ــايرين در مع ــتر از س بيش
انواع بيمارى هاى عفونى و ويروسى قرار 
مى گيرند. بنابراين توصيه ما به اين عزيزان 
هم دورى از ريزگردها و هواى آلوده تا حد 
امكان و استفاده از وسايلى مانند ماسك در 

خارج از منزل است.

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين 
ــتاى مسئوليت  اهواز : اين نيروگاه در راس
ــائل روحى  هاى اجتماعى و توجه به مس
ــواده بزرگ خود ،  ــى كاركنان و خان و روان
ــاوره روانشناسى را  طرح ارائه خدمات مش
آغاز نمود. مريم شيشه بر مشاور مديرعامل 
ــروگاه اظهار  ــوان و خانواده ني در امور بان
ــائل روحي و رواني  ــت:توجه به مس داش
ــكاران و خانواده آنان همواره از برنامه  هم
هاي اجتماعي اين نيروگاه بوده كه طبق 

ــاي صورت گرفته ، زمينه  برنامه ريزي ه
ارائه خدمات مشاوره روانشناسي بصورت 
ــائل خانوادگي ،  فردي و در خصوص مس
تربيت فرزندان و امور شغلي به همكاران 
و خانواده آنان را بصورت يك روز درهفته 
در محل نيروگاه فراهم نموديم . شيشه بر 
ــزي هاي صورت  ــزود : طبق برنامه ري اف
ــركارخانم دكتر شيرالي نيا عضو  گرفته س
هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
ــنبه هرهفته از ساعت  در روزهاي پنجش

ــكاران و همچنين  9 الي 12 پذيراي هم
ــنل نيروگاه  ــاوره به خانواده پرس ارائه مش
رامين خواهد بود. وى همچنين از ارائه اين 
خدمات بصورت رايگان در مطب درمانى و 

مشاوره اى ايشان خبر داد.
ــت همكاران مي توانند  الزم بذكر اس
ــر امور بانوان و  ــا مراجعه يا تماس با دفت ب
خانواده نيروگاه نسبت به ثبت نام و برنامه 
ــاوره  ــت دريافت خدمات مش ــزي جه ري

روانشناسي اقدام نمايند .

ــزارش روابط   به گ
ــروگاه رامين  عمومي ني
ــواز :  امين تاجدانى  اه
ــد نيروگاه  معاونت تولي
رامين با اعالم اين خبر 
ــت : استفاده  اظهار داش
صحيح و اصولي از مواد 
شيميايي در سيستم ها 
ــزات نيروگاهى  و تجهي
بردارى  بهره  منظور  به 
ــوب و بهينه از اين  مطل
در  ــژه  بوي ــزات  تجهي
ــد توليد آب مقطر  فرآين

مورد نياز واحدهاي توليدي يكى ازبرنامه 
هاي اساسي ماست و با  رويكردى كه در 
اين عرصه داشتيم توانستيم طي 10 ماهه 
ــبت به مدت مشابه سال  ــال جارى نس س
گذشته به ميزان 200 هزار ليتر در مصرف 
مواد شيميايى صرفه جويى نماييم .        

ــه تجربه ، تخصص و  ــاره ب  وى با اش
مسئوليت پذيري كاركنان تالشگر نيروگاه 
ــي از تجهيزات  ــتفاده بهينه و اصول در اس
ــي و  ــه فيزيك ــت : تصفي ــي گف نيروگاه
شيميايي آب رودخانه كارون ، بمنظورتوليد 
آب مقطر كافى و مطلوب با درجه خلوص 
باال  جهت توليد بخار و چرخش توربين ها  

يكي از مهمترين فرآيندهاي تخصصي اين 
نيروگاه در توليد پايدار انرژي برق است و 
اين ميزان صرفه جويي در شرايطي بدست 
ــي  ــيبهاي ناش آمد كه اين نيروگاه با  آس
ــطح آب رودخانه  ــش كيفيت و س از كاه
كارون طي سالهاي اخير مواجه مي باشد 
. تاجداني مهمترين اقدامات بمنظور صرفه 
جويي در رزين و آنتراسيت را  بازديد دوره 
ــه خانه و  ــاي تصفي ــم فيلتره اي و منظ
سيستم پالشينگ پلنت ، كنترل احياء رزين 
ها ، بازيافت رزين و ايجاد الگشيت سطح 
رزين براي كنترل روزانه ، سرويس منظم 
و كنترل تله رزينها دانست .  وي همچنين 
ــي و  ــق آناليزهاي آب گردش كنترل دقي

ــن is و در  دقت در تعيي
ــش ميزان  ــه كاه نتيج
ــتي هاي كندانسور ،  نش
سرويس منظم پمپهاي 
ــيد به  اتومات تزريق اس
آب گردشي و در نتيجه 
ــرف  مص ــش  كاه آن 
در  ــيميايي  ش ــواد  م
ايرهيترشويي  و كاهش 
ــويي واحدها كه  اسيدش
ــرل آب  ــه كنت در نتيج
ــي بود را ، بعنوان  گردش
ــن علل كاهش  مهمتري
مصرف مواد شيميايي در واحدهاي توليدي 

نيروگاه رامين عنوان نمود .
ــروگاه رامين در ادامه  معاونت توليد ني
ــه جويي بيانگر  ــن ميزان صرف گفت : اي
ارتقاء سطح عملكردي نيروگاه در كاهش 
مصرف مواد شيميايي و بهبود شاخصهاي 
زيست محيطي نيز مي باشد و در شرايطي 
تحقق يافت كه نيروگاه رامين اهواز ضمن 
ــر 6 واحد  ــورد نياز ه ــد آب مقطر م تولي
توليدي خود ، تأمين كننده بخش زيادي از 
آب مقطر مطلوب بمنظور شستشوي مقره 
ــتان  ــايرتجهيزات صنعت برق اس ها و س

خوزستان نيز مي باشد.

آغاز ارائه خدمات مشاوره روانشناسي فردي
به كاركنان و خانواده نيروگاه رامين اهواز

در 10 ماهه سال 96
صرفه جويي نيروگاه رامين اهواز در مصرف انواع مواد شيميايي

خبر
انجام تست RSO بر روى روتور ژنراتور 
واحد شماره يك نيروگاه رامين اهواز

حين انجام تعميرات اساسى

بابك توحيدى كارشناس نظارت الكتريك : اين تست از نوع غيرمخرب 
بوده و هدف آن تشخيص اتصال حلقه در روتور ژنراتور مى باشد و براى 
اولين بار است كه بر روى يكى از ژنراتورهاى اين نيروگاه با حضور 
دكتر نقاشان از اساتيد برجسته دانشگاه شهيدعباسپور در بخش تجهيزات 

الكتريك انجام گرديد.
عمليات تست elcid بر روى هسته استاتور ژنراتور 

واحد شماره 1 نيروگاه رامين اهواز

بابك توحيدى كارشناس نظارت الكتريك :  پس از اصالح هسته مذكور 
، اين تست جايگزين تست فلوى نامى هسته استاتور شده است. 

تست  elcid از نوع تست غير مخرب مى باشد.
بهبود سطح آمادگى واحد

 آتش نشانى نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :حميد هادى زاده مسئول 
آتش نشانى نيروگاه رامين ارائه آموزشهاى تخصصى به پرسنل نيروگاه 
، كنترل تجهيزات آتش نشانى، بازرسى فنى و تقويت سطح آمادگى 
جسمانى و روحى پرسنل آتش نشانى را از رويكردهاى مهم نيروگاه 

در باال بردن سطح ايمنى نيروى انسانى و تجهيزات صنعتى دانست.
 وى همچنين ضمن تشريح اقدامات اين واحد در سطح نيروگاه رامين 
و شهرستان باوى ، بازسازى و تجهيز يكى از خودروهاى آتش نشانى 
رابا كمترين قيمت وبا كيفيتى عالى از اقدامات اخير اين واحد در عرصه 
اقتصاد مقاومتى دانست و از افزايش توان عملياتى واحد آتش نشانى 

نيروگاه در مواجهه با حوادث احتماًلى خبر داد.
نخستين جلسه كارگروه فرآيند برگزار شد

نگار حسينى زاده دبير كميته تحقيقات توليد و توسعه فناورى نيروگاه: 
اين جلسه با حضور اعضاء كارگروه فرآيند و عضو هيئت علمى گروه 
مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز در محل نيروگاه رامين تشكيل 
گرديد. محور اين جلسه بررسى چالشها و راهكارهاى بهبود فرآيندهاى 

توليد در نيروگاه بوده است.

وحدت و انسجام ملت بايد هميشه باقى 
بماند                 " مقام معظم رهبري" 
ــدت و  ــت ، وح ــك امني ــدون ش ب
ــران در  تحقق  ــي ملت اي يكپارچگ
پيشرفت و آباداني كشور عزيزمان و 
برهم زدن نقشه ها و اقدامات مخرب 
ــي بي بديل  كشورهاي بيگانه نقش

داشته و خواهد داشت.  
ــران در ايجاد  ــر فتنه گ حوادت اخي

ــي  و تخريب  ــي ، اقدامات ضد ارزش ناامن
ــي در اراده و تعهد مردم فهيم  اموال عموم

ــبت به حفظ و تقويت استقالل  و بصير نس
ــتيباني از واليت فقيه  ايران اسالمي و پش
ــدي ايجاد نخواهد  ــه خلل و تردي هيچگون

ــروگاه رامين  ــود .  ما كاركنان ني نم
ــن محكوميت اقدامات  اهواز نيزضم
خصمانه و هنجارشكنانه آشوبگران، 
ــم و انزجار خود از اين تحركات  خش
عداوت آميز را اعالم و حمايت قاطعانه 
ــام راحل و  ــود را از آرمان هاى ام خ
رهبر معظم انقالب اعالم مي داريم 
ــراه و همگام با ملت واليتمدار  و هم
ــخ  ــالمي ، با عزمي راس ــران اس اي
همچنان در مسير اعتالي كشور عزيزمان 

استوار و مقاوم خواهيم ماند.  

بيانيه كاركنان نيروگاه رامين اهواز در محكوميت اقدامات اخير فتنه گران و آشوبگران

آلبوم  دى ماه
 نبض تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره يك نيروگاه رامين با همت تالشگرانش بخوبى مى زند

دوره آموزشى مبانى برق نيروگاهى با حضور كاركنان فنى نيروگاه رامين و ارائه مهندس 
IDfanوGRfan،FDfan(از مديران و پيشكسوتان نيروگاه رامين )فايضى زاده

دوره ايمنى ويژه كاركنان نيروگاه رامين 
 مدرس: مهندس فريد نصيريان
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آلبوم  دى ماه  /سال دوم/ دى ماه 1396/ شماره شانزدهم

اسيد شويى چهار عدد كولر ژنراتور
 واحد يك نيروگاه رامين اهواز

( امور بهر بردارى شيمى فاز 1 )

ترميم هوزينگ گيت والوهاى
 500/10و400/25 نيروگاه رامين اهواز 

( كارگاه والو)

دمونتاژ بخش زيادى از قطعات 
پمپ گردشى B  فاز 1

 دمونتاژ بوستر پمپ B واحد يك
 نيروگاه رامين اهواز

تعميرات كندانسيت پمپ B مرحله اول واحد يك 
نيروگاه رامين اهواز 

مونتاژ گيت والو 1111 واحد يك و تست آببندى 
آن در كارگاه باز سازى والو نيروگاه رامين اهواز 

درراستاى تعميرات اساسى واحد يك نيروگاه رامين
IDfanوGRfan،FDfan سرويس اوليه روتورهاى

 تست و شارژ دوره اى كپسولهاى آتش نشانى 
H.S.E توسط همكاران

تست بلوك هاى استارت رگالتورهاى واحد 1 
نيروگاه رامين اهواز 

(اداره كنترل امور تعميرات ابزار دقيق)

 دمونتاژ وسرويس كولرهاى فوقانى وجانبى
 CWP A نيروگاه رامين اهواز

دونسل در يك قاب
مهندس عبدالرحمن بهلول پيشكسوت نيروگاه 

رامين(مدير اسبق بهره بردارى نيروگاه اول) 
 وميالدفديعمى كارمند حراست نيروگاه رامين

خداقوت به پاس ، تهيه وطبخ غذاى گرم  روزانه 
توسط كاركنان زحمتكش وساعى كانتين نيروگاه 

سرسبزى اين نيروگاه ؛ حاصل دستهاى پرتالش شما ، 
همكاران فضاى سبز است.

دوره آموزشى دستورالعمل بهره بردارى الكتريك
 در نيروگاه رامين اهواز

 CWP Bجوشكارى واصالح سطح روتور
نيروگاه رامين اهواز

تعويض، برشكارى، مونتاژكارى و جوشكارى بيش از 
550 لوله ايرهيتر استارت بويلر فاز 3 نيروگاه رامين 

اهواز (كارگاه جوشكارى)

 بهينه كردن سيستم روغنكارى
 G.R.FAN هاى واحد 1 نيروگاه رامين اهواز

برگزارى سمينار آشنايى با شركت پويش سمين 
(بازار اعضا) ارائه دهنده خدمات فروش كاال بدون 

كارمزد وسوددر سالن آمفى تاتر نيروگاه رامين.

تست  NT ديافراگم هاى روتور توربين واحد شماره 
يك نيروگاه رامين اهواز

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

ديدار جمعى از مديران از سومين مدافع حرم نيروگاه رامين.
در اين ديدار نزديك وصميمى ،حاج فواد مشعلى خاطراتى از 

رادمردى فرزندان مقاومت در فتح
 جبهه ابوكمال سوريه را روايت كرد.

بازديد دانش آموزان هنرستان دخترانه فنى-حرفه اى 
فرهانيان از روند توليد برق در نيروگاه رامين اهواز

برگزارى دوره آموزشى دستورالعمل
 بهره بردارى توربين ويژه تكنسينها 

وكارشناسان بهره بردارى در نيروگاه رامين.
تدريس  اين دوره تخصصى برعهده مهندس 

حسن كبيرى از مدرسين همكار بوده است.


