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كا ل قل ا گا

ــاه رامين اهواز :  ــزارش روابط عمومى نيروگ  به گ
مهندس همايون حائرى معاون وزير نيرو در امور برق و 
ــه سفر دوروزه خود به استان خوزستان  انرژى در ادام

از  نيروگاه رامين بازديد بعمل آورد.
ــدس داوود محمودى  ــدار مهن ــداى اين دي درابت
ــريح اقدامات  ــل نيروگاه رامين اهواز به تش مديرعام
وفعاليتهاى نيروگاه پرداخت و توليد پايدار انرژى برق 
ــژه در ايام پيك برق و  دستاوردهاى اين نيروگاه  بوي
ــزات نيروگاهى را  ــازى قطعات و تجهي ــى س در بوم
حاصل تالش صادقانه كاركنان ، اقدامات پيشگيرانه 
و بهره بردارى اصولى از واحدهاى توليدى دانست و 
ــرار توليد برق وپايدارى آن باافزايش  تمركز بر استم
راندمان واحدهاى نيروگاهى را از رويكردهاى جديد 

اين نيروگاه عنوان نمود . 
ــن تقدير از  ــرى نيز ضم ــون حائ ــدس هماي مهن
ــاه اظهار داشت : توليد  ــا و اقدامات اين نيروگ تالشه
ــن ، نقش  ــط نيروگاه رامي ــرق توس ــدار انرژى ب پاي
ــه سراسرى  داشته  ــى در تثبيت و تقويت شبك مهم
ــه موضوعات در صنعت  ــت  واين نيروگاه در هم اس
ــگام بوده و ظرفيتهاى اين نيروگاه  ــور پيش برق كش

ــت .وى در بخش  ــراى صنعت برق مثال زدنى اس ب
ــه رويكردهاى  ــار وارائ ــرى از سخنان خود انتش ديگ
علمى وعملى  اين نيروگاه درراستاى انتقال تجربيات 

به ساير نيروگاهها ى كشوررا خواستار شد. 
ــان در ادامه از نزديك روند  عمليات تعميرات  ايش
ــى شماره يك نيروگاه كه  ــى واحد 305 مگاوات اساس

ــن نيروگاه  درحال انجام  توسط كاركنان متخصص اي
است را مورد بازديد قرار دادند.

ــاه رامين اهواز با شش واحد  الزم بذكر است نيروگ
ــت 1850 مگاوات ساعت بزرگترين  توليدى و با ظرفي
نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى در پشتيبانى و 

تثبيت شبكه برق كشور ايفا مى كند.

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
برنامه  گروه  رئيس  شاهپورى  مريم  اهواز: 
ريزى و راندمان نيروگاه رامين با اعالم اين 
خبر گفت : براساس محاسبات دقيق وطى 
گزارش دريافتى از ديسپاچينگ ملى ، اين 
نيروگاه توانست با توليد 10 ميليون 5 هزار 
سال  ماهه   11 در  ساعت  مگاوات   720 و 
جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل 4،28   

درصد توليد خود را افزايش دهد.
داوود محمودى مدير عامل نيروگاه رامين 
نيز در اين خصوص گفت:  انرژى برق مهمترين 
نياز امروزى جامعه انسانى است ودر اقليم هاى 
گرم اين نيازمندى پررنگ تر بوده وبه موازات 
حيات اجتماع اهميت واثر استراتژيك دارد واين 

موضوع تكليف ورسالت ما را درتامين پايدار اين انرژى مهم 
دوچندان مى نمايد.وى در ادامه در خصوص روند روبه رشد 
توليد برق در اين نيروگاه گفت :برنامه ريزى مدون واقدامات 
پيشگيرانه تعميراتى برروى واحدهاى توليدى و رفع محدوديت 
ها در برخى از واحدها منجر به  فرآيند بهره بردارى اصولى از 

واحدهاى نيروگاهى شده است وى با اشاره به گزارش دريافتي 
از مركز ديسپاچينگ ملي در 11 ماهه سال جارى ميزان 10 
ميليون و 5 هزار و 720 مگاوات ساعت انرژى برق را توليد 
و به شبكه سراسرى برق كشور ارائه دهيم كه اين ميزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش  4/28   درصدى 
برخوردار بود .  ايشان درادامه ضمن تحسين تالش وكوشش 

گفت  نيروگاه  جهادگر  كاركنان  روزى  شبانه 
همكاران  مضاعف  وتوان  باورمندى  مدد  :به 
شريف اين موفقيت هاى پى در پى محقق 
تعميرات  در  موفقيت  با  كه  واميدواريم  شده 
اساسى واحد شماره يك كه هم اكنون توسط 
كاركنان متخصص اين نيروگاه در حال انجام 
كامل  وآمادگى  وظرفيت  توان  تمام  با  است 
آرامش  ،موجبات  رو  پيش  گرم  روزهاى  در 
آوريم.                                                                                  فراهم  را  وطنانمان  هم  وآسايش 
سال  ماه  بهمن  توليد  ميزان  همچنين  وى 
جاري اين نيروگاه را 918 هزار و 616 مگاوات 
ساعت اعالم نمود كه اين ميزان نيز نسبت به 
بهمن ماه سال گذشته 36/26  درصد افزايش 

داشته است .
 الزم به ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى 
و  با مجموع ظرفيت 1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه 
بخارى كشور است و با توجه به شرايط اقليمي منطقه و استقرار 
صنايع بزرگ در اين استان نقش مهمي در پايدارى و تقويت 

شبكه سراسرى برق كشور ايفا مى كنند .

 نيروگاه رامين نيروگاه پيشگام 
در صنعت برق كشوراست

با افزايش  4/28    درصدى نسبت به 11 ماهه سال 95 ؛

 توليد انرژى برق درنيروگاه رامين اهواز از مرز 10 ميليون  مگاوات ساعت گذشت

پنجم اسفند زادروز خواجه نصيرالدين طوسى
 و روز مهندس بر تمامى مهندسين بويژه  خانواده بزرگ رامين مبارك باد.

يا راهى پيدا مى كنيم يا راهى  مى سازيم

توليد 2 ميليون و 565 مگاوات ساعت 
انرژى برق  در نيروگاه افق ماهشهر 

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : مصطفى ذبايح نجف آبادى مدير  
نيروگاه افق ماهشهر اظهار داشت: اين نيروگاه در 11 ماهه سال جارى توانست ميزان 
توليد خود را به  2 ميليون 565 مگاوات ساعت برساند. وى ميزان توليد اين نيروگاه در 
بهمن ماه سال جارى را  201 هزار و 565 مگاوات ساعت اعالم كرد و گفت : واحد 
162 مگاواتى شماره 4 اين نيروگاه نيز از ابتداى بهمن ماه سال جارى به چرخه توليد 
اين نيروگاه پيوست و اظهار اميدوارى نمود؛ اين نيروگاه گازى كه هم اكنون با 4 واحد 
توليدى و با ظرفيت 648 هزار مگاوات در ساعت مى باشد ، همچنان تامين كننده 
بخش عمده اى از برق مورد نياز مردم و صنايع مستقر در جنوب شرق خوزستان بويژه 

در فصل تابستان سال آتى باشد .

گراميداشت روز هواي پاك   در نيروگاه رامين
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : بمناسبت گراميداشت هفته هواي 
پاك برنامه هاي متنوعي با حضور كاركنان و خانواده نيروگاه رامين اهواز برگزار شد 
.  ويدا صادقي مسئول محيط زيست اين نيروگاه اظهار داشت : حفاظت از محيط 
زيست گرچه مسئله اى جهانى است اما مسئوليت پذيري تك تك افراد جامعه و تعهد 
تمامي سازمانها و نهادها به رعايت اصول زيست محيطي مي تواند در حفظ محيط 
زيست و كاهش و كنترل آلودگيها كمك نمايد . وي گفت : هفته گراميداشت هواي 
پاك بهانه اي براي تالش همگاني بمنظور ارتقاء فرهنگ سازماني زيست محيطي 
است و از اين رو نيروگاه رامين  براي ارتقاء سطح آگاهي ، حساس نمودن پرسنل خود 
جهت رعايت استانداردها و الزامات زيست محيطي در توليد ، بروز رفتارهاي دوستدار 
محيط زيست و ترويج فرهنگ زيست محيطي اقدامات بسزايي را اجرا نموده است . 
صادقي با اشاره به استفاده از سوخت پاك گاز طبيعي در 6 واحد توليدي نيروگاه رامين 
بمنظوررعايت استانداردهاي زيست محيطي و صيانت از هواي سالم گفت :  نيروگاه 
رامين مفتخر است كه با سرمايه گذاري در بكارگيري آخرين تكنولوژيهاي محيط 
زيست پيشگام اين عرصه در صنعت نيروگاهي كشور مي باشد .  مسئول محيط 
زيست نيروگاه مهمترين اقدامات اين هفته را تور يكروزه طبيعت گردي و بازديد 
از تاالب بين المللي شادگان ويژه همكاران نيروگاهي ، برگزاري مسابقه پرواز 
بادبادك ها ويژه خانواده كاركنان نيروگاه رامين در راستاي همدلي با طبيعت ، 
برگزاري مسابقه نقاشي  ويژه فرزندان همكار و همچنين انتشار مطالب و پيامهاي 

متنوع از طريق بيلبورد ، پوستر و ساير رسانه هاي سازماني عنوان نمود.

ضايعه بزرگ درگذشت 66 نفر از هموطنان عزيز 
بويژه همكاران ارجمند صنعت برق كشور در سانحه 

هوايى تهران-ياسوج را تسليت مى گوييم.

 مهندس در معناى لغوى، به كسى گفته مى شود كه علم هندسه 
را خوب بداند. 

اما در كل، مهندس Engineer در اكثر كتابهاى مرجع جهان به 
كسى كه "Problem Solving" را خوب بداند گفته شده است.
مهندس كسى است كه براى هر مشكلى بهترين راه حل را پيدا 
ميكند. اين ممكن است شامل جنبه هاى كيفى، كمى، فيزيكى، 

اقتصادى و غيره باشد.
 در زير 7 ويژگى يك مهندس ارايه ميگردد:

1. تحقيق (Research) علمى، فنى و صنعتى به منظور كشف 
را ه حل هاى تازه و سودمند.

2. توسعه (Development) فنى به منظور اعمال دستاوردهاى 
تحقيقات موجود براى غلبه بر يك مشكل يا بهبود كمى و كيفى 

سيستم و ابزار.
با  ابزار  يا  سيستم  ساختار،  يا چند  يك   (Design) 3. طراحى 
بهره گيرى از مدل هاى مهندسى، روش ها، نيازهاى كنونى و شرايط 

خاص.
4. ساخت (Construction) كه بر اساس آن مهندس وظيفه 
دارد. ضمن آماده سازى فضا و محيط توليد، رويه ساخت، كيفيت 
محصول يا احداث بنا-سازه، هزينه تمام شده و نحوه سازماندهى 

منابع و تجهيزات را مشخص كند.
5. توليد (Production) محصول يا سيستم كه شامل "برنامه 
ريزى و زمان  بندى كار" (Planning)، انتخاب و مشخص كردن 
ترتيب فرآيندها، ابزارها، مواد اوليه، چيدمان (layout)، عناصر و 
اجزاى سيستم نهايى (Components)، آزمايش، بازرسى و 

عيب يابى محصول است.
6. به كار اندازى و بهره بردارى (Operation) يك سيستم يا 
محصول كه ممكن است توسط كسان ديگرى توليد شده باشد. 
اين مهارت شامل آشنايى با كنترل هاى مكانيكى، الكترونيكى يا 
نرم افزارى ابزار و سيستم، تامين نيرو و انرژى الزم براى به كار 

افتادن آن حمل و نقل، ارتباطات و جنبه هاى اقتصادى است.
خاطر  به  سيستم ها  و  ابزارها   (Management) مديريت   .7
تحليل وضعيت گذشته و حال پروژه هاي اجرايي، تجهيزات و 
دستگا ه ها، پيش بينى وضعيت آينده آن ها و سازماندهى منابع مالى، 

انسانى و اطالعاتى موجود براى كسب نتايج بهتر در آينده.
اما سرآمد تمامى موارد 7 گانه فوق بايد اخالق مهندسى، وجدان 
بيدار، پايبندى به موازين، آيين نامه، استاندارد، رعايت اصول در روابط 

متقابل، و همچنين روحيه كار تيمى و جمعى را اضافه نمود...
روز مهندس را به مهندسين تبريك عرض مى نماييم
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ايمنى

معرفى جوان نخبه   نيروگاه رامين اهواز
جواد ممبينى از مهندسان جوان نيروگاه 
مطرح  وپژوهشگر  نويسنده  و   رامين 
CAD/CAM/    كشور در زمينه
ميان  در  آشنا  نامى  و  CAEاست 
مهندسى  دانشجويان  و  مهندسان 
مكانيك و نيز صنعتگرانى است كه به 
صنعت طراحى و ساخت آشنايى و اشتغال 
دارند . وى توانايى بااليى در طراحى هاي 
دقيق و حرفه اي با استفاده از نرم افزارهاي 
سه بعدى روز دنيا دارد و تاليفات تخصصى 
و استفاده آنها در دانشگاه ها و مراكز علمى، همكارى با توليدكنندگان 
قطعات و تجهيزات صنعتى و همچنين تهيه بيش از 3000 نقشه فنى 

از قطعات نيروگاه رامين اهواز حكايت از دانش و تبحر او دارد.
ايشان هم اكنون ضمن آموزش دانشجويان و صنعتگران، همكارى 
نزديكى با دانشگاه شهيد چمران اهواز دارد و زمينه ديگرى از فعاليت 
ايشان، تصويرپردازى حرفه اى و توليد انيميشن هاى آموزشى 
صنعتى است .  اين پژوهشگر خالق طي سالهاي اخير توانسته است 
دانش و تجربه خود را در قالب 10كتاب تخصصي به رشته تحرير 
درآورد كه هم اكنون در دانشگاها و مراگز علمى مورد استفاده قرار 
دارند و از آخرين تاليفات ايشان مى توان به كتاب راهنماى كاربردى
solidworks 2016  و آموزش پيشرفته طراحى ، ساخت و توليد 

در Siemens NX 10اشاره نمود .

روش هاى  خاموش كردن آتش 

حميد هادي زاده - مسئول آتش نشاني 
نيروگاه رامين اهواز

 1-سرد كردن (از بين بردن گرما)
  از تجمع عوامل آتش در يك جا آتش سوزى به وقوع مى پيوندد 
حال اگر يكى از عوامل سه گانه مهار گردند،آتش سوزى مهار مى 

گردد
ــرارت مى  ــن بردن ضلع ح ــردن در حقيقت از بي ــرد ك روش س
ــك درجه حرارت  ــه ذكر گرديده اشتعال در ي باشد،همانطورى ك
بخصوص شروع به سوختن مى نمايد،حال اگر بوسيله سرد كردن 
درجه حرارت يك ماده قابل اشتعال را پائين آوريم،يكى از ضلع هاى 

مثلث آتش را از بين برده و در نتيجه آتش خاموش مى شود
بايد توجه كرد كه سرد كردن بعد از اين كه درجه حرارت جسم به 
پائين نقطه اشتعال رسيد جهت اين كه دوباره مشتعل نشود بايد ادامه 
پيدا كند سرد كردن به طرق مختلف صورت مى گيرد كه ساده ترين 
وارزان ترين آن استفاده از آب ميباشد ولى بايد توجه كرد كه هر نوع 

آتشى را مجاز به استفاده از آب نيستيم.
 2- خفه كردن (قطع اكسيژن) 

 بعضى از آتش ها با سرد كردن قابل مهار نيستند،يعنى از بين بردن 
ضلع حرارت مؤثر واقع نمى شود،روش خفه كردن ،مهار كردن ضلع 
اكسبژن مى باشد كه به وسيله ى مانع از رسيدن اكسيژن به جسم 
قابل اشتعال مى گرديم ،به اين روش خفه كردن مى گويند. 
در اين حالت از كپسول آتشنشانى يا پتوى خيس يا هر وسيله اى 
ديگرى كه بتواند راه نفوذ اكسيژن را به محل سوخت ببندد استفاده 
مى شود. تئورى عمل بدين ترتيب است كه يك اليه از مواد كپسول 
ــانى ،به حالت گاز يا پودر ،سطح آتش را مى پوشاند و مانع  آتشنش
رسيدن اكسيژن به كانون حريق و ادامه آتش سوزى مى گردد،اين 
مواد آنقدر بر سطح آتش مى مانند تا آنكه درجه حرارت مواد مشتعل 

به پائين تر از نقطه اشتعال برسد.
 3- سد كردن (قطع سوخت)

ــر به وسيله اى مانع از رسيدن سوخت به كانون اشتعال گرديم   اگ
،عمل سد كردن را انجام داده ايم،مانند بستن شير گازى كه توليد آتش 
سوزى كرده است،يا تخليه مخزنى از مايعات نفتى كه سطح آن دچار 
آتش سوزى گرديده است ،يا دور كردن مواد قابل اشتعال از محوطه 

آتش جهت جلوگيرى از توسعه آتش و… 
الزم به ياد آورى است كه آتش سوزى ها را معموال با يك يا تركيبى 

از چند روش مختلف ذكر شده كنترل و خاموش مى كنند.

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : جواد ممبينى 
ــاه رامين است كه با  ــگران و مهندسان جوان نيروگ از پژوهش
تخصص و تبحر خود اقدام به طراحى چرخ زنجير ايرهيتر بويلر 

واحد 315 مگاواتى اين نيروگاه نموده است.
ــواد ممبيني كارشناس مهندسي و برنامه ريزى نيروگاه   ج
ــت : چرخ زنجير  ــرخ زنجير اظهار داش ــن و طراح اين چ رامي
ــات حساس و مهم  ــر نيروگاه، يكى از قطع ــس ايرهيت گيربك
صنعتى است كه دانش طراحى دقيق و مقياسهاى تخصصى 
ــرس نبوده و تالش براى ساخت داخلى اين قطعه  آن در دست
سالها با مشكل مواجه بوده است. وي گفت: در ساليان گذشته 
ــكالت اصلى ايرهيترهاي نيروگاه رامين، تخريب  يكى از مش
ــع چرخ زنجير بود كه اين آسيب در سطح دندانه  شديد و سري
ــى داد و دليل اصلى آن صحيح نبودن هندسه دندانه  ها رخ م

ــا برآورد شده است . ممبيني افزود :  اين نوع مكانيزم ، به لحاظ  ه
هندسى بسيار حساس بوده و بي نظمي در پروفايل دندانه ها منجر 
به تخريب تدريجى آنها توسط پينهاى ايرهيتر مي شد . ايشان در 
ادامه با اشاره به تالش طراحان و شركتهاي داخلي بمنظور استفاده 
از روش مهندسي معكوس گفت : فرآيند مهندسى معكوس براى 
ــدل آسيب ديده كه هندسه دندانه هاي آن مي بايست بر مبناي  م
توابع رياضي تعريف شود ، از بين رفته و  نتيجه مطلوبي از اين فرايند 

بدست نمي آيد و بر اين اساس قطعه ساخته شده به روش مهندسي 
معكوس به سرعت تخريب مي شود و منجر به اختالل در كاركرد 
ايرهيتر مي شود. ممبيني گفت : با توجه به چالشهاي ايجاد شده در 
ايرهيترهاي نيروگاه رامين و عدم دستيابي به راه حل مناسب براي 
رفع مشكالت اين چرخ زنجيرها زمينه مطالعاتى اين چالش به گروه 
ساخت داخل نيروگاه محول شد تا اين چرخ زنجير مجددا بصورت 
ــاده از دانش فني و  ــى و پارامتريك طراحى شود كه با استف رياض
ــرى حرفه اى ترين نرم افزارهاى طراحى قطعات  همچنين بكارگي

ــا و پس از حدود دو ماه مطالعه و پژوهش، مدل دقيق اين  دني
ــان در  ــر بصورت نرم افزارى طراحى نمودم .  ايش چرخ زنجي
ادامه افزود : پس از طراحى سه بعدى، چرخ زنجير را با سرعت 
ــر 10000 سيكل دورانى با موفقيت تحت  ــرد خود و براب كارك
ــن ديناميكى قرار داده كه در سيموليشن كامپيوترى  سيموليش
نيز نتايج قابل قبولى بدست آمد . ممبيني گفت : با توجه به اين 
نتايج  اطالعات مهندسى آن جهت ساخت در اختيار شركتهاى 
داخلى قرار داده و توانستيم قطعه مذكور را با همكاري شركتهاي 
داخلي بسازيم و هم اكنون اين قطعه در واحدهاى نيروگاه نصب 

و مورد استفاده قرار داديم. 
ــان اشاره به اين نكته ضرورى به نظر مى رسد  به گفته ايش
لزوما طراحى هندسى دقيق، پاسخگوى عمر يك قطعه نيست 
و مواردى مانند كمربند پينها، نصب، روند ساخت، جنس ماده 
سازنده، پرداخت سطح، عمليات حرارتى نيز بر عمر اين قطعه تاثير 
ــل توجهى خواهند داشت.  گفتني است با توجه به اين اقدامات  قاب
هم اكنون به دانش فنى طراحي و ساخت اين تجهيز دست يافته ايم 
كه به كمك آن مى توان مكانيزم چرخ زنجير را تنها با داشتن داده 
اوليه طراحى كرده و با كيفيت بااليى مورد ساخت قرار داد و از اين 
رو مى توان در صورت شباهت، به نيروگاه هاى ديگر نيز در اين زمينه 

خدمات مهندسى ارائه كرد.

 به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز 
: اين نيروگاه با  بازسازي و رزروسازي قطعات و 
تجهيزات نيروگاهي توانست ضمن صرفه جويي 
ــهاي تعميراتي خود را  ــش زيادي از چالش ، بخ

كاهش دهد . 
 على اطهرى مدير امور نگهدارى وتعميرات 
ــار داشت  ــاى دوار اظه ــم ه ــك سيست مكاني
ــي  ــزات نيروگاه ــات و تجهي ــازي قطع : بازس
ــاه رامين از  ــر در نيروگ ــاي مستق در كارگاهه
ــاه در استفاده  ــاي سالهاي اخير نيروگ رويكرده
ــات موجود بوده است و  از پتانسيل فني و امكان
طي اين مدت توانستيم ضمن رفع چالش هاي 

ــروژه ها ، در  ــي و كاهش زمان انجام پ تعميرات
ــاد مقاومتي گام   مسير تحقق سياستهاي اقتص
ــاره به دانش  ــى برداريم . وى با اش هاى بزرگ
ــت و بازسازي  ــل نيروگاه در ساخ ــى پرسن فن
ــات و تجهيزات گفت : بسياري  برخي از قطع
ــل ساختار فني ،  ــزات نيروگاهي بدلي از تجهي
متريال و نوع رفتار آنها در مقابل دما ، فشار و 
تركيبات شيميايي از كشورهاي خارجي تامين 
ــن دليل با تكيه بر  ــي شد كه ما نيز به همي م
دانش و تجارب ارزشمند مهندسان تعميراتي ،  
اقدام به ساخت قطعاتى همچون شافت پمپ 
ــاى اجكتور ،كندانسيت پمپ، بوسترپمپ به  ه

ــاي  مورد نياز(پكينگ ،  همراه انواع  بوش ه
ــى  ــه پركن و...) و نيز رينگ هاى سايش فاصل
ــاي مذكور به منظور بومي سازي  پروانه پمپه

آنها با همكاري شركتهاي داخلي نموديم .
ــات را در  ــن اقدام ــن اي ــرى همچني اطه
ــر دانست  ــدي موث ــاي تولي ــداري واحده پاي
ــه رزرو سازى  ــن رويكرد منجر ب ــت : اي و گف
ــاالي انجام  ــور سرعت ب ــزات به منظ تجهي
ــي  و نيز بهبود سطح كيفيت  اقدامات تعميرات
ــزات ، و همچنين جلوگيري و  تعميرات تجهي
كاهش مدت زمان خروج واحدهاي نيروگاهي 

از چرخه توليد انرژي برق مى گردد.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
در هفدهمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران كه 
ــاى 24 و 25 بهمن ماه در تهران برگزار  در روزه
ــان نيروگاه رامين  ــى كارشناس شد تحقيقات فن
ــد هاي سوخت و احتراق عدم  در خصوص "پيام
ــار قوي" بصورت مقاله  استفاده از هيترهاي فش
ارائه شد.   اين مقاله تخصصى حاصل تحقيقات 
و بررسى هاى فنى و علمى سامان علي محمدي، 
ــى از مهندسان  ــداهللا ممبينى و بهروز وحدت حم
مكانيك نيروگاه رامين اهواز بوده كه مورد استقبال 
داوران فنى وو حاضرين اين كنفرانس قرار گرفت.
ــه در اين كنفرانس به  سامان على محمدى ك
ارائه اين مقاله پرداخته بود اظهار داشت:  در اين مقاله 

پيامدهاي سوخت و احتراق كه در اثر عدم استفاده از 
هيترهاي فشار قوي واحد هاي 315 مگا واتي نيروگاه 
رامين بدست مي آيند مورد بحث و بررسي قرار مي 
گيرد. پس از معرفي نيروگاه رامين، سيكل رانكين و 
هيترهاي فشار قوي اين نيروگاه داليل لزوم استفاده از 
هيترهاي فشار قوي تشريح مي گردد، سپس راندمان 
ــدارد ASME PTC 4,1 در  ــق استان بويلر مطاب
شرايط هاي مختلف محاسبه مي شود. در مرحله بعد 
پس از بدست آوردن ميزان افزايش مصرف سوخت با 
مقايسه راندمان بويلر ميزان ضرر و زيان عدم استفاده 
از اين هيترها در هر 6 واحد نيروگاه رامين طي سال 
1394 محاسبه مي شود. در ادامه با محاسبه راندمان 
ــاده از هيترها بر راندمان  ــكل تأثير عدم استف سي

ــردد و در نهايت پيامد هاي افزايش  تعيين مي گ
ميزان مصرف سوخت و افزايش فالكس حرارتي 
ــان اقتصادي  ــراق ناقص و ضرر و زي ــر احت در اث
وارده به نيروگاه در طي همين سال بررسي و راه 
كارهاي مناسب جهت رفع اين مشكل ارايه مي 
ــردد.   الزم بذكر است در هفدهمين كنفرانس  گ
ــه با حضور محققان ،  ــت و احتراق ايران ك سوخ
كارشناسان ، اساتيد، دانشجويان و مهندسان صنايع 
مختلف از سراسر ايران و كشور هلند در دانشگاه 
صنعتى شريف تهران توسط انجمن احتراق ايران 
برگزار شد، آخرين تحقيقات و دستاوردهاى علمى و 
تخصصى در عرصه سوخت و احتراق مورد بررسى 

قرار گرفت.

طراحى و ساخت چرخ زنجير ايرهيتر بويلر
 واحد 315 مگاواتـى در نيروگاه رامين اهـواز

   تسليت 
همكاران  ارجمند، آقايان:  

 حسين و على وطن ويس،  داوود آخورده نژاد،
 لفته حميدى، حميد شوشترى و پرويز مواليى
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.

در هفدهمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران؛

مقاله بررسي پيامد هاي سوخت و احتراق عدم استفاده از 
هيترهاي فشار قوي در واحد هاي نيروگاه رامين اهواز ارائه شد

گامهاي استوار نيروگاه رامين اهواز در بازسازي 
قطعات و رزرو سازي تجهيزات نيروگاهى

 عمليات بازسازى موتور و سازه بتونى برج خنك 
 عيد انقالب با تالشگران توليدكن شماره 7 فاز 2 نيروگاه رامين اهواز

آلبوم  بهمن ماه



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

ـ ايجاد تعادل بين كار و ارتباطات شخصى،  1  
به اين معنى كه در كنار كار بايد وقت كافى براى 
رسيدگى به ساير امور شخصى و اجتماعى براساس 

اولويت ها در نظر گرفت. 
ـ گفتن «نه» به مسائل بى اهميت. در مقابل كوه  2
تقاضاها و كارهاى موجود بايد آنها را از نظر اهميت 
طبقه بندى كرد و با در نظر گرفتن اولويت ها «نه» 

گفتن به مسائل جزئى و بى اهميت را آموخت. 
براى  هايى  راه  يافتن  و  تندرستى  به  توجه  ـ  3
حفظ سالمت با توجه به هدر نرفتن وقت. براى 
مثال خوردن غذاهاى آماده (fast food) گرچه 
زمان كمترى مى برد ولى تداوم آن مضراتى مانند 

باالرفتن وزن و افزايش چربى خون دارد. 

ـ بسيار مهم است كه هر از گاهى براى اطمينان  4
از سالمت به پزشك مراجعه كنيد و آزمايش ها و 

معاينات پزشكى دوره اى انجام دهيد. 
ـ طبيعت زندگى طورى است كه هر روز پيچيده  5
تر و مشكل تر مى شود. اين مسأله درمورد پدران 
مصداق بيشترى دارد چون آنها بايد تقاضاهاى 
زيادى را برآورده كنند. بنابراين بايد مدل زندگانى 

را هر چه بيشتر به سمت سادگى سوق داد. 
6 ـ در انتخاب شغل توجه به محيط كار بسيار 
مهم است. محيط كار بايد دوستانه باشد و به 
شود.  توجه  هم  كاركنان  خانوادگى  نيازهاى 
كارفرما به كاركنان بايد به صورت يك انسان 

نگاه كند نه «منابع انسانى». 

ـ سعى كنيد وعده هاى غذايى بويژه صبحانه و  7
شام را در كنار افراد خانواده صرف كنيد. اگر اين 
موضوع مقدور نيست بهتر است حداقل يك وعده 

غذا را تمام افراد خانواده دور هم صرف كنند. 
ـ براى كاهش فشار مسئوليت سرپرستى خانواده،   8
بهتر است سرپرست خانواده با دوستان و فاميل 
هايى كه وضع مشابه دارند در مورد روش اداره 

خانواده صحبت و همفكرى كند. 
ـ اختصاص حداقل يك شب در هفته به دور هم  9
بودن براى در ميان گذاشتن مسائل شخصى اعضاى 
خانواده و اختصاص اوقاتى براى بودن در كنار اعضاى 
خانواده و گذراندن اوقات دلپذير، عامل مهمى در ايجاد 

حس خانوادگى و بستگى فاميلى است.

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز 
: اين نيروگاه بمنظور بهبود ساختار سازمانى 
در واحدهاي توليدي خود اقدام به ايجاد  اداره 
مستقلي تحت عنوان اداره نگهداري و تعميرات 
بويلر،  ايرهيتر و تجهيزات جانبي نمود و با اين 
اقدام توانست عمليات هاي  تعميراتي در ناحيه 

بويلرهاي فوق بحراني خود را بهبود دهد . 
بهروز وحدتي مدير امور نگهداري و تعميرات 
مكانيك تجهيزات ثابت اظهار داشت : افزايش 
كيفيت و كاهش زمان عمليات هاي تعميراتي 
در بويلرهاي اين نيروگاه همواره از دغدغه هاي 

مجموعه نيروگاه رامين بوده و به همين منظور 
كارگروه  تشكيل  و  كارگاه  تجهيز  با  توانستيم 
عملياتي متشكل از مهندسان باتجربه و متخصص 
، اقدامات شاخصي را در جهت رفع چالشهاي 
اساسي بويلرها بويژه در ايام پيك برق را انجام 
دهيم .  وي با اشاره به نقش بويلرها و ايرهيترها 
در فرآيند توليد بخار جهت چرخش توربينهاي 
300 مگاواتي اين نيروگاه ، اجراي عملياتهاي 
اضطراري در گرماي باالي60 درجه و رطوبت 90 

درصدي محيط داخلي بويلرها در ايام پيك برق را 
از دشوارترين اقدامات اين مجموعه دانست.  

سامان عليمحمدي سرپرست اين اداره نيز گفت 
: مهمترين اقدامات انجام شده پس از ايجاد اين 
كارگاه را تمركز و افزايش دقت تعميرات، كاهش 
زمان تعميرات تجهيزات، كاهش تداخل كاري با 
ادارات تعميرات فن هاي بويلر و الكتريك فشار 
قوي به جهت استفاده از جرثقيل دروازه اي بويلر 
دانست به گونه اي كه در حال حاضر نسبت به 
سال گذشته درصد پيشرفت تعميرات انجام شده 

در زمان سپري شده حدوداً 30درصد 
افزايش يافته است. 

بويلر  مدت  بلند  تعميرات  وي 
واحد 305 مگاواتي شماره يك را 
اين  حاضر  حال  برنامه  مهمترين 
اداره دانست و اظهار داشت :  در 
اين پروژه توانستيم اقدام به تعميرات 
تجهيزات مهمي همچون ياتاقان 
هاي باال و پايين ايرهيتر و مجموعه 
گيربكس هاي ايرهيتر نموده كه 
اين  ايجاد  موثر  نقش  به  توجه  با 
كارگاه در بهبود سطح تمركز بر فعاليتها ، شاهد 
كاهش زمان عمليات تعميراتي محسوسي  در رفع 

اشكاالت  اين تجهيزات بوديم . 
تجهيزات  سازي  رزرو  همچنين   عليمحمدي 
فرسوده و بازسازي قطعات مهمي همچون چرخ 
زنجيرهاي ايرهيتر، گيربكس هاي ايرهيتر، ياتاقان 
هاي ايرهيتر، نازل هاي مشعل هاى بويلر را از 
مهمترين اقدامات اين اداره طي تعميرات اساسي 

اخير عنوان نمود.

چند توصيه مهم براى ايجاد تعادل بين كار و زندگى

بهبود فرآيند تعميرات بويلرها و تجهيزات جانبي نيروگاه رامين اهواز

خبر
نخستين جلسه كارگروه مكانيك

 و متالوژى نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

نگار حسينى زاده دبير كميته تحقيقات توليد و توسعه فناورى نيروگاه: 
نخستين جلسه كارگروه  با حضور اعضاء كارگروه مكانيك و متالوژى و عضو 
هيات علمى گروه متالوژى دانشگاه شهيد چمران اهواز ( دكتر صدرالسادات) 
در محل نيروگاه رامين تشكيل گرديد. اين جلسه به منظور آشنايى بيشتر 
اعضاء كارگروه و هيات علمى دانشگاه با يكديگر و بررسى مباحث  مكانيكى 

و متالوژيكى پيش روى نيروگاه جهت طرح در جلسات آتى برگزار گرديد.
برگزارى دوره تخصصى بهره بردارى 

ترانسفورماتور هاى قدرت در نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : دوره تخصصى بهره بردارى 
ترانسفورماتور هاى قدرت نيروگاهى با ارائه دكتر امير عباس شايگان از 
مدرسان برجسته كشور در عرصه صنعت برق و با حضور مهندسان الكتريك 
نيروگاه رامين برگزار شد .  در اين دوره آموزشى دكتر شايگان كه تجارب ، 
تحقيقات و تأليفات ارزشمندى در عرصه ترانسفورماتورهاى نيروگاهي دارند به 
ارائه سرفصل هاى تخصصى همچون ساختمان و مشخصه هاى الكتريكى 
ترانسفورماتور، مولفه امپدانس ،  ميزان مجاز افزايش درجه حرارت سيم پيچ ، 
بهره بردارى و نگهدارى از ترانسفورماتور قدرت و همچنين سيستم اعالم و 
اطفاى حريق آنها پرداخت . دكتر شايگان در ادامه نيز ضمن معرفي آخرين 
تكنولوژي ها و دستاوردهاي فني صنعت برق ، آزمونهاى نوعى و جارى اين 
ترانسفورماتورها را مورد بررسى و تحليل قرار داد . شايان ذكر است دكتر امير 
عباس شايگان داراى مدرك دكتراى برق از دانشكده فنى دانشگاه تهران و 
از اساتيد برجسته كشور است كه تاليفات ، تحقيقات ، پژوهشها و تجربيات 
ارزشمندي در صنايع ايران و كشورهاى خارجى دارد و حضور ايشان در اين 
دوره آموزشي فرصت مناسبى براى استفاده از تخصص و تجربيات وي بوده 
است كه با استقبال مديران و كارشناسان الكتريك اين نيروگاه نيز همراه بود .

راه اندازى فلومتر كالريفاير 2 شيمى واحدهاى
 1_4 نيروگاه رامين اهواز پس از 10 سال 

بابك نبهانى و محمدرضا قدسى كارشناسان تعميرات ابزاردقيق: در شرايطى 
كه فلومتر قديمى كالريفاير 2 شيمى مدت بسيار طوالنى خراب و از مدار خارج 
شده بود, با بررسى هاى به عمل آمده مجددا مسيرهاى فلومتر جديد مونتاژ 
گرديد و مرحله كابل كشى و ترمينيشن ترانسميتر و نشاندهنده آن انجام گرديد 

و بعد از تست و كاليبره نمودن و نصب در محل, با موفقيت راه اندازى شد.

استعالم خسارت بيمه درمان 
 احتراماً به اطالع كليه كاركنانى كه در طرح بيمه تكميلى درمان" بيمه سامان" 
ثبت نام نمودند مي رساند بمنظور ارتقاء رضايتمندي بيمه شدگان گرامي ، 
امكان مشاهده وضعيت پرداخت خسارت بيمه درمان تكميلي در وب سايت 
بيمه سامان به آدرس ir.www.si24 دربخش " استعالم خسارت بيمه 
درمان" ايجاد گرديده است.  بيمه شدگان گرامي مي توانند با مراجعه به بخش 
فوق و درج مشخصات فردي در بازه زماني دلخواه ،گزارش و نتيجه كارشناسي 

خسارت درماني خود را مشاهده نمايند .
پيشكسوت نيروگاه رامين وپدر فوتبال ويس پر كشيد 

 همكار پيشكسوت "شادروان نعيم وطن ويس " پس از ماههاى متمادى 
تحمل درد ورنج بيمارى دعوت حق را لبيك گفت وبه لقا اهللا پيوست.  زنده ياد 
"وطن ويس "قريب به سه دهه در قامت تكنسين متخصص وخالق در سنگر 
توليد برق رامين خدمت كرده وعالوه بر آن در عرصه ورزش نيروگاه رامين 
وباشگاه پرسپوليس ويس ساليان طوالنى در قامت ورزشكار ومربى در تربيت 
نسلهاى ورزشكاراين نيروگاه وشهر ويس همت گمارده است..   در گذشت اين 
همكار و برادر عزيز را خدمت همه كاركنان، پيشكسوتان، مردم شريف شهر 
ويس ، جامعه فوتبال ويس و خانواده محترم ايشان تسليت عرض مى نمائيم.

(((  گزارش نتايج مسابقات و آمار ورزشكاران در جشنواره فرهنگي ، ورزشي )))
(((  گراميداشت دهه مبارك فجر /بهمن 96  )))

دومين نشست دينى وفرهنگى 
با محوريت "حجاب وعفاف" 

با همت مشاور امور بانوان وخانواده نيروگاه 
رامين در محل نمازخانه  برگزار گرديد.

 اين نشست توسط حجت االسالم حسينى 
امام جماعت نيروگاه  ارائه گرديد.

حضور موفق شطرنج بازان نيروگاه 
رامين اهواز  در مسابقات استانى 

گراميداشت دهه فجر

ــت آب و  برق  ــات صنع ــن دوره مسابق دومي
خوزستان گراميداشت دهه مبارك فجر با حضور 

33 شطرنج باز برگزار گرديد.
ــر از برق  ــان مهدى شرفى ف ــش آقاي  در بخ
منطقه اى به مقام قهرمانى رسيد و آقايان داوود 
طهماسبى از نيروگاه رامين ، مهران امانى از برق 
منطقه اى، سالم حزبه ئيان از سازمان آب و برق 
و بيژن عبداللهى از نيروگاه رامين اهواز به ترتيب  
مقام هاى دوم تا پنجم را كسب نمودند. در جدول 
بانوان نيز خانم غزل گوهرچين از برق منطقه اى 
ــت يافت و خانم ها ايران  به مقام قهرمانى دس
سلطانى از نيروگاه رامين، اشرف السادات كاشانى 
از سازمان آب و برق ، فرحناز رفيعى از برق منطقه 

اى به ترتيب در رده دوم تا چهارم ايستادند

سيستم خود بازرسى كار
 LSS"  Labour Self
"inspection system

 H.S.E فريد نصيري - كارشناس  
 نيروگاه رامين اهواز

ــدف صيانت از  ــى كار" با ه ــدل خودبازرس "م
نيروى كار، كاهش چشمگير حوادث ناشى از كار 
خصوصا حوادث مرگ آفرين و كمك به كاهش 
ــون در فرآيند  ــه ها تدوين شده و هم اكن هزين

عملياتى سازى است.
ــم خودبازرسى  ــم ترين رويكرد در "سيست  مه
ــگيرى به موقع حوادث  كار" پيش بينى و پيش
ناشى از كار است كه با اجراى چرخه "مديريت 
ارزيابى ريسك" در واحدهاى توليدى انجام خواهد 

پذيرفت.
در اين مدل نگاه غرامت محورى و جريمه كردن 
كارفرمايان كامال امحاء و رويكرد تعامل فعال و 
ــگيرانه با كارفرمايان با هدف ايمن سازى  پيش
محيط كار و ايمن سازى رفتار نيروى كار، نگاه 
غالب و محورى خواهد بود و مهم ترين راهبرد 
ــاده سازى اين مدل، استفاده از ظرفيت ها  در پي
و مهارت هاى تخصصى در بنگاه هاى توليدى 
و بهره گيرى از ظرفيت ها و قابليت هاى تشكل 
هاى كارگرى در چرخه آموزش هاى تخصصى 

ايمنى است.
 سازه هاى اصلى مدل تماما مبتنى بر ظرفيت 
ــواد 85، 93 و  هاى موجود قانون كار از جمله م
ــت و با توجه به اين نكته مهم كه بيش  96 اس
ــى از كار در واحدهاى  از 90 درصد حوادث ناش
توليدى زير 25 نفر كه فاقد كميته "حفاظت فنى 
و بهداشت كار" هستند رخ مى دهد، در تمامى 
اين واحدها يك نفر از شاغلين صاحب مهارت 
همان واحد به معرفى كارفرما و پس از طى يك 
دوره كوتاه مدت به عنوان مسئول ايمنى، وظايف 
محوله را عهده دار خواهد بود. دستاوردهاى اين 
ــاهده  ــه دوم سال 1394 قابل مش مدل از نيم
بوده. در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه 
ستاد و اجراى موفقيت آميز مدل توسط مديران 
صف، پيش بينى مى شود حوادث مرگبار به طرز 
ــمگيرى كاهش و حوادث مرگ آفرين به  چش
سمت صفر ميل كند. اين مدل اولين بار توسط 

ايران طراحى و بومى سازى شده است

فواد خداكرمى بر سكوى سوم بين المللى ايستاد. به گزارش 
روابط عمومى نيروگاه رامين، استاد فواد خداكرمى مدير حراست 
اين نيروگاه كه درقالب تيم منتخب كيوكوشين جمهورى 
اسالمى ايران به مسابقات بين اللملى كشور آذربايجان شركت 

كرده بود به مقام ارزشمند سوم  رسيد. در حاشيه اهداى مدال 
نفرات برتر ،قهرمان كشورمان با همراه داشتن تمثال شهيد 
مدافع حرم"حاج حميد قنادپور" به روى سكو رفت وبا نداى 
يازينب فضاى ورزشگاه ملى باكو را در بهت وسكوت فروبرد.

نام وياد شهيد مدافع حرم
 طنين انداز  ورزشگاه ملى باكو(آذربايجان)

مقام سوممقام دوممقام اولبخشتعداد ورزشكاررشته ورزشي
10 تيمميني فوتبال

تعميراتمعاونت مالي و امور پشتيبانيحراست و امور محرمانهآقايان 120 ورزشكار معاونت 
دوي 
استقامتي

15 نفر 
ابراهيم نبهاني (امور اداري)امين عباسي(حراست)حمزه باوي (تعميرات)38-آقايانورزشكار

محمود عامري (تعميرات )حميد مراقي (حراست)علي نعامي (تعميرات)38+
تيراندازي 
خليل حميداوي (تعميرات)مسعود بيت سياح (تعميرات)جعفر بلواسي   ( اداره خدمات)آقايان60 ورزشكارباتفنگ بادي

سميه شانكيان   (تعميرات)شيوا قرباني  (معاونت مهندسي)شهري غالمي ( اداره ايمني )بانوان
خليل حميداوي (تعميرات)مسعود بيت سياح (تعميرات)جعفر بلواسي   ( اداره خدمات)آقايان60 ورزشكارتير و كمان

سميه شانكيان   (تعميرات)شيوا قرباني  (معاونت مهندسي)شهري غالمي ( اداره ايمني )بانوان
صادق يسارپور  (معاونت توليد)مسعود عويدي  (كارگاه تهويه)مصطفي جاللي  (كارگاه تهويه)آقايان14 ورزشكارتنيس روي ميز
حميد معدني (معاونت تعميرات)هرمز باقر زاده (معاونت تعميرات)داود طهمماسبي زاده(معاونت توليد)آقايان15 ورزشكارشطرنج

آمادگي 
بانوان14 ورزشكارجسماني

قربانيانشيوا قربانيالف اسفندياريپريسا  مرضيه 
مريم شيشه برمريم مومنويدا صادقيب
نرگس كماليشهري غالميماندانا علي حلواييج

عيسي دريساوي17 ورزشكاربيليارد
حشمت اهللا صالحي (تعميرات بويلر)عادل سواري(تعميرات بويلر)

بهمن حميد (تعميرات الكتريك )
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آلبوم  بهمن ماه  /سال دوم/ بهمن ماه 1396/ شماره هفدهم
به مناسبت ميالد حضرت زينب(س) وروز پرستار

تكريم از مقام شامخ پرستاران نيروگاه رامين.

تعمير گيربكس ايرهيتر واحد يك نيروگاه رامين اهواز

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

تعميرات اساسى واحد
 يك نيروگاه رامين اهواز 

 ايستاده در گردوخاك 
  نيروگاه رامين-24 بهمن ماه 96

تعويض ولو پرشر سوئيچ هاى 
 MHC ابزار دقيق واحد 1

آذين بندى نيروگاه رامين اهواز در آستانه گراميداشت
 دهه مبارك فجر انقالب اسالمى.

بازديد دانش آموزان هنرستان بيت المقدس اهواز
 از روندسيكل توليد برق در بزرگترين نيروگاه كشور

 استقبال از همكاران ، توزيع شيرينى و پخش نواهاى خاطره انگيز 
انقالبى در 12 بهمن/آغاز دهه فجر انقالب/نيروگاه رامين اهواز

بمناسبت لحظه تاريخى ورود امام خمينى(ره) به ميهن اسالمى 
رژه تيم هاى عملياتى از آتش نشانى وايمنى وپخش آژير سراسرى

 تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى 
شماره يك نيروگاه رامين اهواز

 B وIDFan A جازدن ياتاقان سوم
واحد 1 نيروگاه رامين اهواز

 مدافع حرم «شهيد جاسم حميد» برادر همكار بازنشسته 
نيروگاه رامين. " حاج خلف حميد" در كشور سوريه 
 و در مبارزه با گروههاى تكفيرى به شهادت رسيد

 ديدار جمعى از مديران بسيجى  نيروگاه رامين به همراه 
فرماندهى و شوراى فرماندهى حوزه كارگرى 
شهرستان باوى با امام جمعه محترم شيبان.

ديدار با همكار مدافع حرم، جناب آقاى حاج فواد مشعلى..

حضور پرشور كاركنان نيروگاه رامين در راهپيمايي 22 بهمن

 مولودى خوانى بمناسب ميالد باسعادت
 حضرت زينب(س) و روز پرستار

تعمير توربوفيدپمپ
 واحد يك نيروگاه رامين

حضور موفق شطرنج بازان نيروگاه رامين اهواز 
در مسابقات استانى گراميداشت دهه فجر

جازدن بيرينگ تراست وديسك ترمز id.fan نيروگاه رامين

مابين ميدان سبز ورزش تاسنگر سرخ تالش
"مردى آرام گرفته است "  آيين وداع با استاد"نعيم وطن ويس"

 نمايش وتجليل از آثار نقاشى كودكان دلبند كاركنان نيروگاه رامين 
.با محوريت آسمان آبى ،هواى پاك ومحيط زيست 

 زيارت قبور مطهر شهداى همكار،شهداى جنگ 
تحميلى،شهداى حله وشهداى مدافع حرم 

توسط بسيجيان ومديران نيروگاه رامين.  تعميرات اساسى واحد يك نيروگاه رامين اهواز 


