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به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : دومين 
همايش مديران روابط عمومى صنعت برق حرارتى كشور 
با حضور مديران ارشد وزارت نيرو و شركت مادر تخصصى 
توليد برق حرارتى به ميزبانى نيروگاه رامين اهواز برگزار 
شد از برترين روابط عمومى هاى توليدبرق حرارتى كشور 

تجليل شد
اهواز  رامين  برق  توليد  مديريت  شركت  عامل  مدير 
ضمن خير مقدم به مهمانان حاضر در همايش اظهاركرد: 
روابط عمومي ها بايد با شناخت از جايگاه صنعت برق و 
حساسيت آن به ايفاي نقش اصلى شان كه ارتباطات درون 
سازمانى و برن سازمانى است قدم هاى موثرى را بردارند.

مهندس داوود محمودى گفت: تمام ابزار زندگى بشر 
وابسته  برق  صنعت  به 
زندگى  در  برق  و  است 
مردم نقش مهمى را ايفا 

مى كند. 
زمانى  در  افزود:  وى 
كشورهاى  توسط  كه 
صنعت  در  استكبارى 
هاى  زمينه  و  برق 
مختلف تحريم شديم با 
مديريت چالش ها را به 

فرصت تبديل كرديم. 
تحريم  زمان  در  كرد:  بيان  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
هيچگاه صنعت برق و توليد برق متوقف نشد و اين باعث 
افتخار ماست كه توانستيم توليد برق پايدار را به مردم ارائه 

كنيم. 
وى ادامه داد: بسيارى از قطعات مهم نيروگاهى با توان 
متخصصان داخلى ساخته شد كه دستاورد بزرگى محسوب 
مى شود لذا بايد اين خودكفايى و دستاورد از طريق رسانه 
خداوند  لطف  به  و  برسد  كشورمان  مردم  اطالع  به  ها 
اميدواريم در سال جديد نيز با شعار حمايت از كاالى ايرانى 

دستاوردهاى بيشترى در حوزه صنعت برق داشته باشيم. 
محمودى با اشاره به چالش كم آبى در كشور گفت: 
رو  پيش  را  سختى  تابستان  ها  بارش  ميزان  به  توجه  با 
خواهيم داشت، با تالش همكاران جهت توليد برق پايدار 

به هموطنان عزيز تمام توان خود را به كار خواهيم بست. 
غالمحسين مقيمى مديركل دفتر روابط عمومي و امور 
بين الملل شركت برق حرارتي نيز ضمن ارائه گزارشى از 
اقدامات و برنامه هاى اين شركت ،هدف از اين گردهمايي 
را هماهنگى، اتحاد و انسجام بيشتر اعضاي صنعت برق 
حرارتي عنوان كرد و گفت: نيروگاه ها قلب تپنده كشور 
هستند و توليد برق در نيروگاهها مديون تالش همه كساني 
است كه در نيروگاهها با روحيه جهادى و رويكردى سرشار 

از تجربه و تخصص در حال خدمت هستند.
وى همچنين انعكاس دستاوردها، تالشهاى و تقويت 
زيرساختهاى فرهنگى و اطالع رسانى زيرمجموعه شركت 
بمنظور  ها  عمومى  روابط  اصلى  رسالت  را  حرارتى  برق 

و  عملكرد  از  مسئوالن  و  مردم  آگاهى  سطح  تقويت 
چالشهاى توليد اين انرژى حياتى دانست و اظهار اميدوارى 
روابط  جايگاه  بهبود  شاهد  نيز  آينده  سالهاى  طى  نمود 

عمومى هاى اين صنعت خواهيم بود.
در ادامه كه با ارائه گزارشى از زهرا جعفري، رييس 
خصوص  در  حرارتي  برق  شركت  عمومي  روابط  اداره 
هاي  نيروگاه  هاي  عمومي  روابط  دفاتر  هاي  فعاليت 
حرارتي كشور همراه بود عبداله عربگري، معاون مالي و 
و عضو هيئت مديره مجامع عمومي شركت برق حرارتي 
طى سخنانى اظهار داشت : روابط عمومي ها در اطالع 
واقعي  قيمت  زمينه  در  و  بهينه  مصرف  براي  رساني 
محصول برقي كه مردم مصرف مي كنند بيش از اين 

بايد اطالع رساني كنند.

مديركل روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نيرو در 
دومين همايش مديران روابط عمومي صنعت برق حرارتي 
با تاكيد بر لزوم صرفه جويى در مصرف انرژى گفت: ما 

استاندارد مصرف نداريم و بيش از حد مصرف مى كنيم. 
دكتر ببران با اشاره به ميزان كم بارش ها در سطح 
با  ها  بارش  كاهش  دليل  به  امسال  كرد:  اظهار  كشور 
كاهش 400 مگاواتى توليد برق در نيروگاه هاى برقابى 

مواجه خواهيم بود. 
وى با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد آب در حوزه 
كشاورزى مصرف مى شود تشريح كرد كه چه اقدامات و 

راهكارهايي در اين حوزه انجام شده است.
مديركل دفتر روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نيرو 
با اشاره به سياست هاى 
شرايط  در  نيرو  وزارت 
حساس كنونى بيان كرد: 
دستورات  راستاى  در 
آب  صنعت  نيرو،  وزير 
مباحث  به  بايد  برق  و 
تبيين  و  سازى  فرهنگ 
مخاطب  و  روانشناختى 

شناسى ورود پيدا كند.
ادامه  در  وى 
رعايت  كرد:  خاطرنشان 
اخالق حرفه اى در حوزه اطالع رسانى از اهداف سازمانى 

است و اين حرفه نيازمند خالفيت و نوآورى است.
ببران ايجاد فضاى رقابتى، اشراف به حوزه رسانه هاى 
نوين و فضاى سايبرى را از ويژگى هاى مهم مديران روابط 

عمومى برشمرد.
مديركل دفتر روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نيرو 
در پايان گفت: بخش رسانه اى و افكار عمومى براى ما 
هى  فعاليت  و  اقدامات  تا  كنيم  تالش  بايد  و  است  مهم 
وزارت نيرو و انرژى و شركت هاى زيرمجموعه اش به 

درستى توسط رسانه ها منتقل شود.
در حاشيه دومين همايش مديران روابط عمومي هاي 
صبح  ماهنامه  شماره  نخستين  از  حرارتى  برق  صنعت 

(صنعت برق حرارتى) رونمايى شد.

دومين همايش مديران روابط عمومى صنعت برق كشور به ميزبانى نيروگاه رامين برگزار شد

تجليل از برترين هاى روابط عمومى هاى صنعت برق حرارتى

11 ارديبهشت روز كار و گارگر گرامى باد
 

نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
محمودى  داوود  مهندس  اهواز:  رامين 
اعالم  با  اهواز  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
اين خبر اظهار داشت: واحد 305 مگاواتى 
سال  آبانماه  در  نيروگاه  اين  يك  شماره 
اساسى،  تعميرات  انجام  جهت  گذشته 
منظور  به  و  توليدى  محدوديتهاى  رفع 
باالبردن سطح آمادگى توليد برق از مدار 
خارج شده بود و پس از انجام اين پروژه 
سنگين توانستيم شاهد راه اندازى مجدد 
سراسرى  شبكه  به  نيروگاهى  واحد  اين 

برق كشور باشيم.
انجام  اينكه  به  اشاره  با  محمودى   
توسط  نيروگاهى  واحدهاى  تعميرات 
متوالى  سال  دومين  براى  داخلى  پرسنل 

انجام مى پذيرد اظهار داشت: تجربه ارزشمند كاركنان اين 
نيروگاه در تعميرات اساسى واحد 315 مگاواتى شماره 5 و 
عملكرد مطلوب اين واحد نيروگاهى عزم مار را در تكيه بر 
اعتماد، دانش و توانمندى كاركنان پرتالش نيروگاه راسخ 
تر نموده و تعميرات اساسى واحد شماره يك، استفاده از 
قطعات و تجهيزات داخلى و راه اندازى موفقيت آميز آن 

تجلى خودباورى و عملى نمودن اقتصاد مقاومتى است.
 وى گفت : ايام گرم سال به دليل مصرف باالى انرژى 
برق ، شرايط حساسى را براى نيروگاههاى كشور بخصوص 
نيروگاههاى حرارتى ايجاد مى كند و توليد اين انرژى جز با 
مراقبتهاى اصولى ، بهره بردارى صحيح و تعميرات بموقع 

ميسر نمى شود. 
در  شده  انجام  اصالحات  و  بازديد   : افزود  همچنين  وى 
توربين و ژنراتور طبق دستورالعمل كارخانه سازنده انجام 
فنى  اصالحات  توانستيم  نيز  بخشها  از  برخى  در  و  شد 

مطلوبى را به اجرا برسانيم.
و  تالش  از  تقدير  ضمن  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
جديت همه كاركنان اين نيروگاه ، مهمترين مراحل اين 
تعميرات اساسى را اصالح و تنظيم ديافرگمها ، تعويض 
 ،  hp ,ip ،lp سيلندرهاى  البيرنتى  سيلهاى  تنظيم  و 
رفع  و  كوپلينگها  فيس  اصالح  روتورها،  االيمنت  اصالح 
عيوب  سيلندرها،رفع  پوسته  تركهاى  شامل   ndt عيوب 
عمده سيستم كنترل توربين عنوان نمود . وى همچنين 

ها  محدوديت  رفع  و  اساسى  اقدامات 
پمپها،  كندانسور،   ، ايرهيتر   ، بويلر  در 
شيمى   ، ابزاردقيق   ، الكتريك  تجهيزات 
و  ساحلى  تاسيات  كن،  خنك  برجهاى   ،
ساير تجهيزات جانبى را از ديگر اقدامات 

تعميراتى در اين واحد برشمرد.
افزايش  روند  گفت:  همچنين  محمودى 
ميزان  افزايش  و  هوا  دماى  سابقه  بى 
تقاضاى انرژى برق ، صنعت برق كشور را 
دچار نگچالشهاى متعددى نموده و ما نيز با 
تكيه بر تعهد و تالش همكاران سختكوش 
نهايت  صنعت  اين  مديران  تدابير  و  خود 
تالش خود را جهت تامين اين انرژى حياتى 
بكار خواهيم گرفت و اميدواريم مردم نيز با 
مصرف اصولى و منطقى انرژى برق ما را در 

تامين پايدار اين انرژى حياتى يارى دهند.
رامين  نيروگاه  بخارى  واحدهاى  گزارش  اين  برپايه   
هزار  از35  پس  سازنده  كارخانه  دستورعمل  اهوازبراساس 
واحدها  اساسى  تعميرات  بايد  كاركرد  ساعت  هزار   45 تا 
صورت گيرد كه اين ميزان كاركرد به طور معمول پس از 

يك دوره زمانى 4 تا 5 سال به دست مى آيد .
 شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و 
بامجموع 1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى 
كشور است و ضمن توليد حدود 35 درصد برق مورد نياز 
استان خوزستان نقش مهمى در پايدارى شبكه سراسرى 

برق كشور ايفا مى كند.

واحد 305 مگاواتى شماره يك نيروگاه رامين اهواز 
پس از تعميرات اساسى مجددا به شبكه سراسرى كشور متصل شد

 رسول خدا (صلى ا... عليه و آله) فرمود:
 رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه اش مغفرت و 

پايانش آزادى از آتش جهنم.
 ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات 

را مى افزايد و گناهان را پاك مى كند و آن ماه بركت است.
  درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرين 

شب آن بسته نخواهد شد.
  اگر بنده «خدا» مى دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بركتى 

وجود دارد] دوست مى داشت كه تمام سال، رمضان باشد.
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با حضور تيم خبرى
 صداوسيما صورت پذيرفت

اقدامات وفعاليتهاى كاركنان 
متخصص نيروگاه رامين
 به تصوير كشيده شد

اقدامات وفعاليتهاى كاركنان متخصص نيروگاه 
رامين جهت رسيدن به آمادگى كامل واحدهاى 
نيروگاه جهت توليد پايدارانرژى برق در روزهاى گرم 

پيش رو به تصوير كشيده شد.
 دراين گزارش خبرى مديران ومسئوالن حوزههاى 
مختلف نيروگاه فعاليتهاى كاركنان زيرمجموعه خود 
بويژه درتعميرات اساسى موفق واحد شماره يك 

نيروگاه را گزارش نمودند.
نشست هم انديشى شوراى اسالمى 

شهرهاى شهرستان باوى با نيروگاه رامين

دراين نشست تعامالتى موضوعات اجتماعى وفرهنگى 
فى مابين وهمچنين توجه واقدام نيروگاه رامين نسبت 
به مسئوليتهاى منطقه اى تشريح گرديد.  اين نشست 
شورا  واعضاى  اسالمى  شوراى  روساى  حضور  با 
روابط  شهرهاى شيبان ،ويس ومالثانى در حوزه 

عمومى نيروگاه برگزار گرديد.

دوم ارديبهشت روز جهانى زمين پاك است 
و اين نامگذاري مى خواهد به ما يادآورى كند 
كه زمين و بوم سازگان هاى آن، حيات را براى 

بشر و ساير زيستمندان ممكن مى سازد.
و  كشورها  از  تعدادى  در  زمين،  سياره ى  
مناطق جهان مادر ناميده مى شود كه نشانگر 
اهميت آن و وابستگى متقابل انسان ها و ساير 
كه  است  سياره اى  به  و  هم  به  زيستمندان 

همه ى ما در آن زندگى مى كنيم.
به منظور حفاظت از زمين از يك سو، و تامين 
نيازهاى نسل امروز و فردا از ديگر سو، ناگزير 

طبيعت  با  انسان  هماهنگى  از 
بردن  بين  از  هستيم.  زمين  و 
سريع  تخريب  و  طبيعى  منابع 
محيط زيست، نتيجه ى الگوهاى 
نادرست مصرف و توليدات ناپايدار 
پيامدهاى  به  منجر  كه  است 
سالمت  زمين،  براى  نامطلوب 
و رفاه عمومى بشر شده است. 
شواهد علمى نشان داده است كه 
شيوه ى زندگى فعلى ما به ويژه 
الگوهاى مصرف و توليدمان به 
شدت بر تحمل تاب آورى زمين 

تاثير گذاشته است.
از دست دادن تنوع زيستى، بيابان زايى، تغييرات 
آب و هوايى، گرمايش زمين و اختالل در برخى 
از دوره هاى طبيعى، از جمله هزينه هاى ناديده 
گرفتن فرصت تجديد حيات براى طبيعت و 

يكپارچگى بوم سازگان هاى آن است. 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به منظور 
دستيابى به تعادل درست ميان نيازهاى اقتصادى، 
اجتماعى و محيط زيستى نسل هاى حال و آينده 
و ترويج هماهنگى انسان با طبيعت و زمين، در 
سال 2009 تصميم گرفت روز 22 آوريل را به 
عنوان روز بين المللى مادر زمين ، تعيين كند. 
اين مناسبت مهم همه ساله در سراسر جهان، در 

حمايت از محيط زيست و افزايش سطح آگاهى 
براى حفاظت از آن و مراقبت از سياره ى زمين ، 

جشن گرفته مى شود.
نيروگاه حرارتي رامين نيز در راستاي صيانت از 
زمين ، كاهش و كنترل آالينده هاي خاك و 
مديريت انواع پسماندهاي توليدي خود پروژه 
ها و اقدامات بسزايي را در طول چندين سال 
انجام داده كه در ادامه به شرح مختصرآنها 

پرداخته مي شود :
• اجراي پروژه ارزيابي كمي و كيفي پسماندها 
(بررسي وضعيت موجود ، شناسايي منابع توليد 

انواع مواد زائد ، بررسي كمي و كيفي مواد زائد ، 
طبقه بندي و ارائه راهكار جهت بهبود وضعيت 

مديريت پسماندها)
درخصوص  قانوني  الزامات  شناسايي   •

پسماندها 
مديريت  دستورالعمل  واجراي  تهيه   •
پسماند،دستورالعمل پاكيزگي،مديريت آلودگي 

هاي نفتي وروغني و... 
معتمد  و  فعال  هاي  شركت  شناسايي   •
و  ويژه  و  صنعتي  پسماندهاي  درخصوص 

استعالم از سازمان محيط زيست
• واگذاري اليروبي و دفع لجنهاي سيستم 

تصفيه پسابهاي روغني و سوختي در نيروگاه 
رامين به شركت معتمد سازمان محيط زيست 
در امور پسماند جهت بازيافت مواد هيدروكربني
احتراق  از  حاصل  پسماندهاي  فروش   •
(خاكستر كوره) جهت بازيافت فلزات سنگين 
به شركت هاي معتمد سازمان محيط زيست 

در امور پسماند
اداري  اتوماسيون  سيستم  سازي  پياده   •
الگ  پارامترهاي  ثبت  دستگاههاي  و 
شيت(PDL) ،مكانيزه نمودن سيستم صدور 

مرخصى و فيشهاى حقوقى 
طرح  سازى  پياده  پيگيري   •
ضايعات  انواع  ازمبدأ  تفكيك 
(كاغذومقوا ، پالستيك ، فلز ) و 
احداث سايت تفكيك و نگهداري 

پسماندهاي عادي
پاكسازي  برنامه  اجراي   •
وفروش  آوري  محوطه،جمع 

ضايعات وكاالهاي مازاد 
• استحصال روغنهاي مستعمل و 
جمع آوري آن در بشكه هاي فلزي 

به منظور فروش 
• اندازه گيري ميزانPCBsروغن 
نيروگاه  موجوددرترانسهاي  هاي 

توسط آزمايشگاه معتمد 
يكبارمصرف  ظروف  كليه  جايگزينى   •
تمام  در  گياهى  پايه  ظروف  با  پالستيكى 

واحدها 
درون درمانگاهى  پسماندهاي  واگذاري   •
شهرستان  بهداشت  مركز  به   safty box

باوي
• لحاظ نمودن موضوعات مرتبط با مديريت 
پسماندها در تعهدات الزم االجراى پيمانكاران

زمينه  در  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري   •
مديريت پسماند و مواد زائد جامد براي روساو 

كارشناسان نيروگاه

خبر خبر
اولين شماره از نشريه تخصصى شركت مادر 
تخصصى توليد برق حرارتى كشور منتشر گرديد.

اين نشريه كه به همت اداره كل روابط عمومى صنعت برق حرارتى 
منتشر مى شود سعى دارد كه تمامى اخبار ورخدادهاى مهم اين صنعت 

را درقالب ماهنامه"صبح " در اختيار جامعه مخاطب خود قرار دهد.
انعكاس 4 صفحه اى توانمنديهاى فنى واهتمام به انتشار توان دانش 
مهندسى كاركنان نيروگاه رامين در اولين شماره حائز اهميت مى باشد.

تعويض لوله هاى بويلر واحد 4 
نيروگاه رامين درعملياتى نفسگير 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: تالشگران نيروگاه 
رامين در يك عمليات فشرده و شبانه روزى طى مدت 5 روز اقدام به 
تعويض 50 شاخه لوله 8 مترى از واتروال (ديواره اصلى بويلر ) بويلر 

واحد شماره 4 نمودند . 
رامين  نيروگاه  كارگاههاى  مدير  زاده  عباس  على  مهندس 
اظهارداشت: بويلر واحد شماره 4 نيروگاه به دليل تعميرات مياندوره 
اى و رفع محدويت هاى توليد ازمدارخارج شده بود و با توجه به لزوم 
پايدارى اين واحد به ويژه درتابستان پيش رو ، براساس برنامه ريزى 
دقيق توسط مجموعه توانمند كارگاه جوشكارى توانستيم در مدت 
بسيار كوتاه، نفسگير و بى وقفه اقدام به مونتاژ و تعويض 50 شاخه 
لوله واتروال بويلر نموده كه اين عمليات طاقت فرسا طى اين بازه 

زمانى در نيروگاه رامين بى سابقه بوده است. 
 عباس زاده گفت : فرسودگى لوله ها بدليل كاركرد مداوم در دما 
و فشار باال و همچنين به دليل اينكه واحدهاى نيروگاه از نوع فوق 
بحرانى ميباشد شرايط كار را پيچيده نموده كه اين چالشها منجر به 
فعال شدن مكانيزمهاى تخريب، افزايش بيش از حد دماى لوله ها، 
فرسودگى و آسيب پذير شدن آنها شده كه در صورت عدم رسيدگى 

و نشتى منجر به خروج اضطرارى واحد مى شوند . 
هاى  لوله  وشناسايى  فنى  هاى  ازبررسى  پس   : افزود  وى   
فرسوده و انجام تستهاى تخصصى، بمنظوررفع محدوديتهاى اين 
بويلر عمليات تعويض اين لوله ها را در دستوركارخود قرارداديم 
و با تالش همكاران نيروگاهى بويژه پرسنل امورجوشكارى اقدام 
به دمونتاژ و تعويض اين لوله ها طى 5 شبانه روز و بصورت 24 
درارتفاع  فعاليت  وى    . بود  سابقه  بى  تاكنون  كه  نموده  ساعته 
و  اكسيژن  عملياتى،كاهش  فضاى  محدويت  مترى،   18 تا   12
آلودگى درمنطقه عمليات و دماى باالى محيط كار را از مهمترين 
چالشهاى اين عمليات دانست. عباس زاده ضمن تقديرازپرسنل 
انجام  از  پس  بويلر  اين   : داشت  اظهار  نيروگاه  واحدجوشكارى 
با  اميدواريم  و  گرفت  قرار  مدار  در  موفقيت  با  فنى  تستهاى 
مگاواتى   305 واحد  اين  بويلر  مطلوب  بازدهى  شاهد  اقدام  اين 

درتابستان وپيك برق پيش رو باشيم.

برگزاري نشست بصيرت افزايي 
و روشنگري در نيروگاه رامين اهواز

و  افزايي  بصيرت  نشست  شعبانيه  اعياد  گراميداشت  بمناسبت   
روشنگري با محوريت مهدويت و با حضور حجت االسالم فرطوسي 
از محققين و پژوهشگران اين حوزه در نيروگاه رامين برگزار شد . در 
اين نشست كه با شركت كاركنان نيروگاه همراه بود به ابعاد اجتماعي ، 
عقيدتي و سياسي مهدويت در جامعه اسالمي پرداخته شد و سخنران 

اين مراسم نيز پاسخگوي سواالت همكاران در اين خصوص بود

رييس قشر بسيج كارگرى
 استان خوزستان انتخاب شد

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
اهواز: در انتخابات قشر بسيج كارگرى استان 
خوزستان كه با حضور اكثريت اعضا اين 
خوزستان  استان  كارگرى  بسيج  در  قشر 
برگزار شد اميد زمان پور از مديران بسيجى 
نيروگاه رامين اهواز با كسب بيشترين آرا 
و براى مدت 3سال به عنوان رييس قشر 
بسيج كارگرى استان خوزستان انتخاب شد.

شايان ذكر است در كارنامه زمان پور مسوليت هايى همچون مدير 
امور ادارى و خدمات عمومى نيروگاه رامين،نماينده هسته گزينش 
شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق كشور،عضو كميته هسته 
گزينش شركت توانير در استان خوزستان و استان كهگيلويه و بوير احمد 
و همچنين عضو شوراى فرماندهى بسيج كارگرى شهيد صالحى نژاد 

شهرستان باوى ديده مى شود.

نيروگاه رامين اهواز با بكارگيرى شيوه نوين رسوب زدايى 
ــتفاده از جت پرشر  ــوب زداى توليد داخل و اس با مواد رس
ــطح راندمان  ــت و ارتقاء س ــت ضمن رفع محدودي توانس
ــك، فرايند بهره  ــماره ي ــور واحد 305 مگاواتى ش كندانس

ــد. ــود ده ــز بهب ــدى را ني ــد تولي ــن واح ــردارى از اي ب
ــروگاه رامين اهواز: مهندس  ــه گزارش روابط عمومى ني  ب
ــن نيروگاه  ــش حياتى اي ــاره به نق ــودى با اش داوود محم
ــتان و  ــتان خوزس ــد پايدار انرژى برق مورد نياز اس در تولي
ــتان  ــه واحدهاى توليدى بويژه در تابس ــزوم آمادگى هم ل
ــيار باالى  ــيت بس ــش رو اظهار كرد: با توجه به حساس پي
ــورهاى نيروگاه در فرآيند توليد و به جهت افزايش  كندانس
ــتاى بهبود، افزايش توليد و راندمان خصوصًا  خالء در راس
ــتان، اقدام به رسوب زدايى و تعويض لوله  در پيك بار تابس
ــدود شده كندانسور واحد شماره يك با استفاده از  هاى مس
ــتفاده از مواد رسوب زدا و تميز كارى نهايى  روش نوين اس

ــر نموديم. ــيله جت پرش جداره داخلى لوله ها بوس
ــت: اين عمليات منجر  ــل نيروگاه رامين اهواز گف مديرعام
ــه افزايش ظرفيت قدرت قابل توليد نيروگاه به ميزان 28  ب
ــت و به بيان ديگر اين ميزان به ظرفيت  ــده اس MW ش
ــور افزون گرديده كه  قابل توليد نيروگاه هاى حرارتى كش
با توجه به سرمايه گذارى تقريبى 1000 دالر براى ساخت 

ــك كيلو وات نيروگاه بخارى،  ي
توانستيم با اجراى اين عمليات 
فنى و مديريت هزينه در جهت 
ــى نيروگاه  ــطح بازتوان بهبود س

ــم.  ــذارى برداري گام اثرگ
مهندس ايمان ايران زاده مدير 
ــوب زدايى  ــروژه عمليات رس پ
ــور واحد شماره 1 نيز به  كندانس
ــريح اين عمليات پرداخت و  تش
اظهار كرد: از مجموع 19 هزار 

ــاخه خروجى به  ــور كه در دو ش ــه اين كندانس و 600 لول
تعداد 9 هزار و 800 لوله بدليل افت سرعت سيال رسوبات 
ــيم در ديواره داخلى لوله ها  ــخت از جنس كربنات كلس س
ايجاد شده كه اين امر باعث كاهش ضريب انتقال حرارت 
ــور گرديده و به  ــمگير خالء كندانس ــا و كاهش چش آن ه
ــى اين واحد 305  ــل همزمان با تعميرات اساس همين دلي
ــا و از بين بردن  ــوب زدايى لوله ه ــى اقدام به رس مگاوات
محدوديت ايجاد شده با يكى از كم خطر ترين روش هاى 
ــى آن باالى 90  ــوب زداي ــدرن تميزكارى كه حجم رس م

ــد اقدام نموديم. درصد مى باش
ــته تنها راهكار رسوب زدايي  ــال هاى گذش وى افزود: در س
ــوى داخلى لوله ها به روش اسيد  در نيروگاه، عمليات شستش
ــويى بوده كه در اين روش تنها 40 درصد رسوب داخلى را  ش
از بين رفته و معايبي از جمله سوراخ شدن 200 الى 300 لوله 
پس از اتمام عمليات شستشو را در پى داشت و عمالً  راهكار 

مناسبى جهت رسوب زدايى نبوده است.
ــوب  ــران زاده بيان كرد: نتايج حاصل از روش نوين رس اي
ــه يكى از كم خطر ترين روش هاى مدرن  زدايى جديد ك
ــد نتايج  ــى باالى 90 درصد مى باش ــوب زداي با حجم رس
مطلوب و اثرگذارى بوده بطوريكه ضمن كاهش چشمگير 
آسيب به لوله هاى مسى كندانسور، پس از عمليات رسوب 

زدايى 7 هزار لوله از مجموع 9 هزار و 800 لوله هر دو شاخه 
خروجى تنها 7 عدد از تيوب ها معادل 1 درصد سوراخ شدند.

ــرعت باالى  ــه داد: از ديگر مزاياى اين روش، س وى ادام
ــوده بطوريكه كليه  ــوب زدايى ب ــام عمليات رس آن در انج
مراحل شستشو شامل واتر جت اوليه، تزريق مواد در داخل 
ــدد ديواره داخلى جهت  ــوى مج تيوب ها، تخليه و شستش

ــد. هر 1500 لوله طى 3 روز انجام ش
ــدود  ــروژه در خصوص تعويض لوله هاى مس ــر اين پ مدي
ــاله  ــور نيز اظهار كرد: با توجه به عمر 38 س ــده كندانس ش
ــور اين واحد و تنش هاى حرارتى  و كاركرد باالى كندانس
ــكان تعويض لوله ها به  ــده بر بفل هاى داخلى، ام وارد ش
ــراى اولين  ــر نبوده لذا ب ــى ميس ــنتى كشش روش هاى س
ــتگاه تيوب پولر  ــتفاده از دس ــار در تاريخ نيروگاه و با اس ب
ــاى خاص نيروگاه طراحى و  ــى كه جهت لوله ه هيدروليك
ــه دمونتاژ آن ها نموديم كه در اين  ــده بود اقدام ب آماده ش
ــوع 1128 لوله  ــًا 361 عدد لوله از مجم ــات مجموع عملي
ــور با دستگاه تيوب پولر هيدروليكى دمونتاژ گرديد  كندانس
ــازى بفل ها اقدام به  و پس از عمليات برقو زنى و آماده س

ــم. ــا نمودي ــاژ و Expand آن ه ــض، مونت تعوي
ــت تعويض كل لوله هاى كندانسور حدوداً  ــايان ذكر اس ش
هزينه اى بالغ بر 80 ميليارد ريال برآورد شده بود در حالى 
ــو  ــى عمليات شستش ــه تمام ك
ــن  ــاى اي ــه ه ــض لول و تعوي
ــور به تعداد 7000 لوله  كندانس
ــو و 361 لوله تعويض با  شستش
ــر 3 ميليارد و  ــه اى بالغ ب هزين
130 ميليون ريال انجام گرديد 
كه اين عمليات و هزينه صرف 
ــمگير  ــده باعث افزايش چش ش
ــور  كندانس ــان  راندم و  ــالء  خ

ــد . گردي

بازتوانى نيروگاه رامين اهواز با اجراى 
عمليات رسوب زدايى كندانسور به روش نوين 

    " زمين ، خانه  ى ماست "
ويدا صادقي – مسئول محيط زيست نيروگاه رامين اهواز

شعار روز جهانى زمين در سال 2018 : 
" به آلودگى هاى پالستيكى پايان دهيم "

 "End Plastic Pollution " 
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بمنظور ابالغ سراسرى پيام
 دومين همايش سراسرى روابط عمومى هاى 

صنعت برق حرارتى كشور
سفير ارتباط وروابط عمومى با شعار 
" ارتباط براى اتحاد"   وارد اهواز شد

رامين،مهدى  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
برگزارى  ازمحل  اراكى  ركابزن  ورزشكار  محرابى 
برق  عموميهاى  روابط  سراسرى  همايش  اولين 
دومين  ميزبان  رامين  نيروگاه  تا  حرارتى(شازند) 

همايش را ركاب زد
وى كه   با استقبال رسمى دبير برگزارى دومين 
روابط  مديران  از  جمعى  وهمچنين  همايش 
گفت:  شد  واقع  كشور  نيروگاههاى  عموميهاى 
اثر  عرصه  روزافزون  اهميت  به  توجه  بمنظور 
فرهنگ  به  واهتمام  عمومى  ورابط  گذارارتباطات 
غنى اتحاد وهمدلى در صنعت برق قريب به 600 
كيلومتر را در 6 روز ركاب زدم وقصد دارم كه اين 
حركت بمقصد سومين همايش كه در اوايل سال98 

در همدان برگزار خواهد شد نيز انجام پذيرد.
الزم به ذكر است كه اولين همايش سرلسرى روابط 
عمومى هاى صنعت برق حرارتى در ارديبهشت سال 

1396 به ميزبانى نيروگاه شازند برگزار گرديد.
همايش  اولين  در  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط   

وارزيابى تخصصى آن عنوان "اول " را كسب كرد.

با مشاركت روابط عمومى نيروگاه 
رامين جشن بزرگ ميالد حضرت 
مهدى (عج) در ويس برگزار گرديد

،بمنظور  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
واشاعه  (عج)  مهدى  حضرت  ميالد  گراميداشت 
تحقق  ودرراستاى  وانتظار  مهدويت  فرهنگ 
در  عمومى  روابط  دفتر  اجتماعى  مسئوليتهاى 
شهرستان باوى جشن عيدميالد با مشاركت نيروگاه 
رامين ومسجدالزهراو نهاد امام جمعه ويس وبا حضورو 

استقبال پرشور مردم واليتمدار ويس برگزار گرديد.
اين جشن در صحن مسجد الزهراى ويس در شب   

ميالد برگزار گرديد.
عمليات تعويض مسير خط لوله آتش 
نشانى نيروگاه رامين به پايان رسيد

اين  تشريح  H.S.Eدر  اداره  رئيس  حيدرى  رسول 
عمليات پيشگيرانه گفت:باتوجه به فرسودگى وقابل 
اعتماد نبودن مسير خطوط اصلى مسير اطفاء حريق 
آتش نشانى وضرورت آمادگى اين واحد وتجهيزات 
الينهاى  وجايگزينى  تعويض  به  اقدام  آن  با  مرتبط 

جديد و عملياتى نمودن اين مسير مهم شده است.
جهت كسب اطالعات بيشتر  به دفاتر روابط عمومى

 وامور فرهنگى نيروگاه مراجعه فرماييد.

 محورهاي فراخوان :
 - طرحهاي مهندسي

- بهبود شيوه ها و رويه هاي بهره برداري 
- بهينه سازي مصارف آب

- جلوگيري از هدرروي آب در سيكل نيروگاه
خدماتي،  تعميراتي،  فعاليتهاي  در  پيشگيرانه  راهكارهاي   -

تأسيساتي، فضاي سبز و..............
- مديريت تجهيزات مرتبط با سيكل آب و بخار

- راهكارهاي مديريت پساب 
- فرهنگ سازي در مصرف بهينه آب

  كليه همكاران مي توانند از طريق روشهاي ذيل نسبت به 
ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند :

1- پورتال داخلي نيروگاه 
 - پيشنهاد  ارائه  فرم  ◀دانلود  پيشنهادات  نظام  ◀آيكون 

◀تكميل و ارسال فرم به دبيرخانه نظام پيشنهادات

2- مراجعه حضوري به دبير خانه نظام پيشنهادات واقع در 
ساختمان اداري شهيد صالحي نژاد – اتاقهاي 108 و 109 دفتر 

منابع انساني - تلفنهاي تماس : 4701 - 4414

 توجه : الزم به ذكر است آن دسته پيشنهاداتي كه مورد 
پذيرش واقع مي گردند، مطابق سيستم پاداش دهي آيين نامه 
نظام پيشنهادات ( مندرج در پورتال نيروگاه ) تقدير بعمل مي آيد . 

 امروزه بيماريها و حوادث ناشى از كار به يكى از نگرانيها 
اجتماعى جامعه كارگرى و دست اندركاران مسايل بهداشت 
ايمنى محيط كار تبديل شده است . عالوه بر عوامل مربوط 
به فرهنگ عمومى ايمنى و بهداشت عدم اجراى قوانين و 
برنامه  فقدان  تواند  مى  آموزش  كمبود  و  مربوطه  مقررات 
ريزى و توجه كافى به بهداشت حرفه اى و ايمنى كارگران را 
در اغلب واحد هاى صنعتى از جمله داليل باال بودن ميزان 

حوادث و بيماريهاى ناشى از كار بر شمرد.
بهداشت حرفه اى از زمانهاى قديم در حرفه هاى مختلف 
مطرح بوده است اما در قرن بيستم با پيشترفت تكنولوژى 
و  بيماريها  در  عمدتًا  علم  اين  جهان،  شدن  صنعتى  و 
امروزه  كه  بنحوى  شد  خالصه  صنعت  از  ناشى  سوانح 
بعنوان دومين علل مرگ و مير در جهان صنعتى محسوب 

مى شود. 
طبق آمار بدست آمده در ايران نيز در هر دقيقه 7 نفر دچار 
سانحه مى شوند. با توجه به اين موضوع، اهميت آموزش 
بهداشت حرفه اى در پيشگيرى و كاهش عوارض فردى، 
اجتماعى و اقتصادى ناشى از بيماريها و سوانح محيط كار 
بسيار مهم بنظر مى رسد. در زير به طور مختصر اشاره اى 
به بيماريهاى ناشى از عوامل شيميايى محيط كار و اقدامات 
احتياطى جهت پيشگيرى از عوارض ناشى از آنها مى نماييم.

 بيماريهاى ناشى از عوامل شيميايى
اين بيماريها و سوانح بر حسب راه ورود به بدن انسان به سه 

دسته طبقه بندى مى شوند:
الف) بيماريهاى دستگاه گوارشى كه با ورود مواد شيميايى 
از راه دهان مثل سيانورها، ارسنيك، فسفر، اسيدها و غيره 

ايجاد مى شود.
به  كه  غبار  و  گرد  از  ناشى  تنفس  دستگاه  بيماريهاى  ب) 

پنوموكونيوزها يا بيماريهاى ريوى معروف هستند.
ج) بيماريهاى پوستى مانند جذب تترا اتيل سرب، فنل، تى 

ان تى و غيره.
اقدامات احتياطى جهت پيشگيرى از عوارض ناشى از مواجهه 

با عوامل شيميايى در آزمايشگاه

نحوه  و  شيميايى  مواد  از  ناشى  خطرات  از  شما  آگاهى   (1
پيشگيرى از اين خطرات اهميت زيادى دارد.

كارگيرى  به  و  شيميايى  مواد  خطرات  از  آگاهى  براى   (2
مواد  روى  برچسب  آنها  با  كار  هنگام  در  احتياطى  اقدامات 
را  مواد  اين  بهداشتى  و  ايمنى  اطالعات  برگه  و  شيميايى 

مطالعه كنيد.
3) به دستورالعمل ها، توصيه ها، نكات احتياطى ذكرشده بر روى 

برچسب هاى مواد شيميايى توجه كنيد و آنها را به كار گيريد.
4) بررسى كنيد كه آيا امكان دارد بتوان از موادى كه ايمن تر 

هستند و خطر كمترى دارند استفاده كرد؟
5) محل كار خود را هميشه منظم و مرتب نماييد و محل 
نگهدارى ظروف مواد شيميايى با برچسب هاى مناسب و 

قابل رويت مشخص باشد.
6) مواد شيميايى فرار و قابل اشتعال را تفكيك نموده و دور 

از ميزكار خود قرار دهيد.
7) از اقدامات كنترلى موجود مثل تهويه و ... كه براى كنترل 
بخارات ناشى از مواد شيميايى تعبيه شده اند بطور كامل استفاده 

كنيد.
تجهيزات  تهويه،  سيستم  در  اختالل  و  نقص  هرگونه   (8

حفاظت فردى و غيره را سريعاً گزارش كنيد.
9) از ماسك هاى تنفسى و ديگر تجهيزات حفاظتى خود 
(مثل دستكش ها و ...) استفاده كنيد و آنها را در يك محل 

تميز نگهدارى كنيد.
10) تجهيزات حفاظتى خود (مثل ماسك ها و دستكش ها 
و ...) را تميز نگهداشته و مطمين باشيد كه براى شما اندازه 

و متناسب هستند.
11) در مكان هايى كه مواد شيميايى وجود دارند از خوردن و 

استعمال دخانيات خوددارى كنيد.
شيميايى  مواد  غيرضرورى  و  حد  از  بيش  استفاده  از   (12
خوددارى كنيد، درب ظروف مواد شيميايى را محكم ببنديد 

تا از تبخير و رها شدن آنها در فضا جلوگيرى كنيد.
از  را  شيميايى  مواد  به  آغشته  هاى  كهنه  و  ها  پارچه   (13

اطراف محل كار جمع آورى كنيد.
14) حتى االمكان از تماس پوستى با هر نوع ماده شيميايى 
خوددارى كنيد و از تجهيزات حفاظتى مثل دستكش، عينك 

و پيشبند و ... استفاده كنيد.
15) هيچ گاه از مواد شيميايى (مثل تينر، بنزين و ...) براى 
تميز كردن رنگ ها و آلودگى هاى ديگر از روى پوستتان 

استفاده نكنيد.
16) در برخى موارد با بازكردن درب پنجره مى توانيد از تهويه 

طبيعى براى كنترل بخارات مواد شيميايى استفاده كنيد
و  كار  محيط  به  اى  غيرحرفه  و  متفرقه  افراد  ورود  از   (17

نگهدارى مواد شيميايى ممانعت بعمل آوريد.
سيگار  كار با مواد شيميايى و قبل از خوردن،  18) پس از 

كشيدن و ... دستهايتان را بطور كامل بشوييد.
19) در محل هايى كه مواد شيميايى حاوى كلر وجود دارد 
 ... و  جوشكارى  دهى،  حرارت  مثل  هايى  فعاليت  انجام  از 
منتشر  سمى  العاده  فوق  گازهاى  كه  چرا  كنيد  خوددارى 

خواهد شد.
20) هيچگاه لباس كار خود را براى شستشو به خانه نبريد 
معرض  در  نيز  را  خود  خانواده  اعضاى  كار  اين  با  كه  چرا 

آلودگى هاى محيط كار قرار مى دهيد.

 ارزش و اهميت بهداشت و ايمنى در محيط كار

فراخوان ارائه پيشنهاد  " گذر از چالش كم آبي "
 به اطالع كليه همكاران محترم مي رساند در راستاي طرح ميزباني و تكريم ايده هاي  نظام پيشنهادات، با توجه به تغييرات اقليمي، كاهش ميزان

 بارندگي و افت كمي و كيفي آب رودخانه كارون،  دبير خانه نظام پيشنهادات نيروگاه، آماده دريافت پيشنهادات و طرحهاي همكاران
 در خصوص راهكارهاي مديريت و كاهش مصرف آب مي باشد . 

 "روابط عمومي - دبير خانه نظام پيشنهادات"
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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 .

   /سال سوم/ ارديبهشت ماه 1397/ شماره بيستم

آلبوم  ارديبهشت ماه
با حضور سفير ارتباط وروابط عمومى صنعت برق 
كشور،  نماد يادبود"اتحاد براى ارتباط" ازسوى 

مديرروابط عمومى  نيروگاه شازند ودبير برگزارى 
اولين همايش  به مدير  روابط عمومى
  ودبير دومين همايش اعطا گرديد

جلسه هم انديشى و بررسى اقدامات معاونت 
تعميرات نيروگاه رامين، بمنظور تقويت آمادگى 
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بازديد دانش آموزان مدرسه دخترانه
 حضرت زينب (س) 

مالثانى از روند توليد برق در نيروگاه رامين

طرح تالوت نور(قرات روزانه 
يك جزء قرآن كريم) (ويژه ماه مبارك رمضان )

 در نيروگاه رامين اهواز

غبار روبى گلزار شهدا به مناسبت
 گراميداشت هفته بسيج كارگرى

مسابقات گراميداشت هفته بسيج كارگرى

توزيع شيرينى وپك ميوه به مناسبت
 عيد ميالد منجى عالم بشريت حضرت 
مهدى(عج) در تمامى قسمتهاى نيروگاه

بازديد دانشجويان دانشگاه 
علمى-كاربردى كاروكارگر كارون از فرايند
 توليد انرژى برق در نيروگاه رامين اهواز

حضور بسيجيان نيروگاه رامين
 در نماز عبادى-سياسى جمعه

(گراميداشت هفته بسيج كارگرى)

نشست همدلى تعدادى از همكاران محترم
 با مديريت ارشد نيروگاه رامين

آيين غبارروبى وعطر افشانى نمازخانه نيروگاه رامين
  به ميمنت حلول واستقبال از ماه ميهمانى خدا.

عمليات تعميراتى سرويس ورسوب زدايى 
كندانسور واحد شماره 4 توسط همكاران
 تالشگر تعميرات مبدلهاى حرارتى

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

ــنواره روابط عمومى  در دومين همايش و جش
ــط عمومى  ــور ، رواب ــرق حرارتى كش ــت ب صنع
ــال متوالى  ــواز براى دومين س ــروگاه رامين اه ني
ــب مقام اول اين جشنواره تخصصى  موفق به كس

شد و مورد تجليل قرار گرفت .
ــور مديران روابط  ــن همايش كه با حض  در اي
ــركت  ــركت توانير ، ش ــى وزارت نيرو، ش عموم
مادر تخصصى توليد برق حرارتى، مديران روابط 
ــور  ــاى برق حراتى كش ــاى نيروگاهه عمومى ه

ــتان برگزار  ــد صنعت برق خوزس ــران ارش و مدي
گرديد ،نقش روابط عمومى ها در معرفى خدمات 
ــن صنعت و همچنين  ــتمر كاركنان اي و تالش مس
راهكارهاى تقويت سطح آگاهى و مشاركت مردم 
در مصرف بهينه اين انرژى حياتى مورد بررسى و 

تحليل قرار گرفت. 
ــاى دومين  ــش برترين ه ــن هماي ــه اي در ادام
ــد برق  ــه تولي ــركتهاى زيرمجموع ــنواره ش جش
ــور معرفى شدند و در اين بين روابط  حرارتى كش

ــترين  ــب بيش عمومى نيروگاه رامين اهواز با كس
ــال  ــوى كميته ارزيابى براى دومين س امتياز از س
ــنواره  ــب رتبه اول اين جش ــى موفق به كس متوال
ــوح و تنديس يابودى  ــد و با اهداء ل تخصصى ش

مورد تجليل قرار گرفت .
همچنين در اين همايش از سلطانعلى صحنعلى 
ــروگاه رامين بعنوان  ــر روابط عمومى ني زاده مدي
ــليمانى بعنوان "كارشناس  "مدير برتر " و داوودس
ــه توليدبرق حرارتى  ــركتهاى زيرمجموع برتر" ش

ايران در سال 96 تقدير و تجليل بعمل آمد.
ــاى كاركنان  ــها و توانمندى ه ــكاس تالش انع
ــيوه هاى نوين اطالع  ــتفاده از ش اين نيروگاه با اس
ــه انرژى،  ــگ مصرف بهين ــانى، تقويت فرهن رس
ــانه اى ، انتشار نشريه نخل و كارون  اقدامات رس
ــازمانى  ــات فرهنگى و اجتماعى درون س واقدام
ــروگاه رامين  ــه اى دفتر روابط عمومى ني و منطق
ــب اين  ــاخص هاى تخصصى در كس مهمترين ش

عناوين بوده است.

پيشتازى روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز در صنعت برق كشور


