
نيروگاه رامين، قلب تپنده سرزمين نخل و كارون
 ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
   /سال سوم/ مرداد ماه 1397/ شماره بيست و سوم/ 4صفحه

سرپرست نيروگاه رامين اهواز با اشاره به 
موضوع توسعه نيروگاه رامين و لزوم احداث 
استان  گفت:  نيروگاه  اين  و 8  واحدهاى 7 
خوزستان يك استان صنعتى است و با توجه 
به رشد مصرف برق در استان خوزستان و كشور 

نياز است تا نيروگاه رامين توسعه پيدا كند.  
ناصر محمدى در نشست خبرى كه در 
محل اين نيروگاه برگزار شد، اظهار كرد: نيروگاه 
حرارتى رامين اهواز 6 واحد توليدى با ظرفيت 
اسمى 1850 مگاوات دارد و يكى از بزرگترين 

نيروگاه هاى بخارى كشور است.  
وى با بيان اينكه بار اصلى شبكه بر عهده 
نيروگاه هاى حرارتى است، افزود: بار پايه مورد 

نياز مصرف در بخش هاى مختلف توسط نيروگاه هاى حرارتى 
توليد مى شود و اين نيروگاه ها به هيچ وجه از مدار خارج نمى 
شوند. در زمان هاى پيك بار، ساير ميزان برق مورد نياز توسط 
ساير نيروگاه ها از جمله نيروگاه هاى برق آبى و... تامين مى شود. 
سرپرست نيروگاه رامين اهواز با بيان اينكه پايدارى نيروگاه 
هاى حرارتى بسيار حائز اهميت است، تصريح كرد: اولين واحد 
نيروگاه رامين در سال 1358 و آخرين واحد اين نيروگاه كه واحد 

ششم آن است در سال 1375 به بهره بردارى رسيده است.  
محمدى با اشاره به اينكه نيروگاه رامين اهواز حدود 40 درصد 
از برق مورد نياز استان را تامين مى كند، گفت: اين 40 درصد 
شامل برق موردنياز همه بخش ها از جمله صنعت، كشاورزى 
و خانگى در استان مى شود. اگر براى مثال بخش خانگى را در 
نظر بگيريم، هر واحد نيروگاه رامين برق خانگى حدود 800 هزار 
نفر را تامين مى كند و در مجموع همه واحدهاى نيروگاه مى 
توانند برق مورد نياز مصرف خانگى 5 ميليون نفر از تامين كنند. 
وى با اشاره به افزايش دما و مساله خشكسالى در استان ادامه 
داد: اين مساله باعث شد تا شاهد كاهش توليد نيروگاه هاى برق 
آبى در استان و كشور باشيم و در اين همين راستا مسوليت و 
رسالت نيروگاه رامين به عنوان يك نيروگاه پايه اى چند برابر شد 

تا بتواند به صورت پايدار به توليد برق بپردازد. 
سرپرست نيروگاه رامين اهواز عنوان كرد: از زمان آغاز گرما 

در تابستان تا كنون هر شش واحد نيروگاه رامين اهواز در مدار 
بوده اند و خوشبختانه مشكلى در اين زمينه وجود نداشته است. 
نيروهاى مشغول به كار در نيروگاه رامين در شرايط بسيار سخت 
براى پايدارى برق توليدى تالش بسيار زيادى مى كنند و در اين 

زمينه از همه آن ها نهايت تشكر را دارم. 
محمدى تصريح كرد: وقتى كه دماى هوا در شهرستان اهواز 
حدود 50 درجه مى شود، دماى هوا در محل نيروگاه به 65 تا 70 
درجه سانتيگراد مى رسد و رطوبت نيز بسيار زياد است. اين مساله 
كار را براى نيروهايى كه در اين شرايط بايد به وظايفشان عمل 
كنند، سخت مى كند اما آن ها در اين دما به خوبى به وظايف 

خود عمل مى كنند. 
وى با بيان اينكه در سه ماه گذشته تا كنون هر شش واحد 
نيروگاه در مدار بوده اند، خاطرنشان كرد: با تالشى كه انجام 
گرفته است، خوشبختانه شاهد آن بوده ايم كه در اين مدت 

هيچگونه خللى در بحث توليد برق وجود نداشته است. 
سرپرست نيروگاه رامين اهواز با اشاره به اينكه تكنولوژى 
نيروگاه رامين يك تكنولوژى روسيه اى است، ادامه داد: بسيارى 
از عملياتى كه در سال هاى گذشته توسط كارشناسان و نيروهاى 
خارجى در نيروگاه انجام مى گرفت، اكنون توسط نيروهاى 
داخلى و بومى انجام مى شود. هيچگونه نيازى در هيچكدام از 

بخش ها به نيروهاى خارجى وجود ندارد. 
محمدى بيان كرد: به طور متوسط ساالنه 2 تا 6 هزار قطعه 

مجموعه  اين  نيروهاى  توسط  و  نيروگاه  در 
ساخت داخل مى شود. بيش از 30 شركت 
داخلى نيز در اين زمينه همكارى الزم را با 
مجموعه دارند و قطعاتى كه امكان ساخت 
آن ها در نيروگاه نيست، توسط اين شركت ها 

ساخته مى شود. 
وى با اشاره به بحث كيفيت و دبى آب 
رودخانه كارون گفت: در سال هاى اخير به 
دليل خشكسالى هايى كه به وجود آمده، دبى 
و همچنين كيفيت آب رودخانه كارون كاهش 
چشمگيرى پيدا كرده است. اين مساله مى تواند 
تاثير بسزايى بر روى توليد نيروگاه داشته باشد و 
در اين زمينه انتظار داريم تا مسولين توجه ويژه 

اى به اين بحث داشته باشند. 
سرپرست نيروگاه رامين اهواز با اشاره به بحث بهينه سازى و 
نوسازى تجهيزات اين نيروگاه عنوان كرد: هر سيستم يك عمر 
مفيد دارد و با توجه به سيستم كاركردى اين نيروگاه، نياز است تا 
برخى از بخش ها بازسازى و نوسازى شوند زيرا ساليان فراوانى 

از كاركرد و عمر آن ها گذشته است. 
محمدى ادامه داد: مسوالن وزارت نيرو نيز در اين راستا 
اقدامات خوبى را انجام داده اند اما نياز است تامين اعتبارى 
انجام بگيرد تا شاهد اقدامات الزم در بحث بازسازى و نوسازى 
تجهيزات در نيروگاه رامين باشيم. اين مساله مى تواند نقش بسيار 

موثرى را در پايدارى توليد اين نيروگاه ايفا كند. 
وى با اشاره به موضوع توسعه نيروگاه رامين و لزوم احداث 
واحدهاى 7 و 8 اين نيروگاه عنوان كرد: استان خوزستان يك 
استان صنعتى است و با توجه به رشد مصرف برق در استان 

خوزستان و كشور نياز است تا نيروگاه رامين توسعه پيدا كند.  
سرپرست نيروگاه رامين اهواز ادامه داد: با توجه به اينكه 
كلنگ واحدهاى 7 و 8 نيروگاه رامين اهواز در سال 1390 و 
1391 به زمين خورده است، نياز است تا با پيگيرى هايى كه 
انجام مى گيرد و با توجه به رشد مصرف، شاهد تسريع در 
عمليات احداث و بهره بردارى از اين دو واحد نيروگاهى در 

مجموعه نيروگاه رامين اهواز باشيم.

سرپرست نيروگاه رامين اهواز عنوان كرد:

تامين 40 درصد برق خوزستان توسط نيروگاه رامين
توليد برق در دماى 70 درجه سانتيگراد

نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
رامين اهواز: در حالي كه شهرهاي جنوبي 
گرمترين  خوزستان  استان  بويژه  كشور 
روزهاي تاريخ خود را طي مي كنند وبر 
شهر  هواشناسي،  سازمان  اعالم  اساس 
اهواز بعنوان گرمترين شهر جهان معرفي 
با  رامين  نيروگاه  كاركنان   ، است  شده 
خود  جهادگونه  تالش  و  تعهد   ، همت 
در گرماي طاقت فرساي تابستان باعث 
و  كشور  برق  سراسري  شبكه  پايداري 

تامين كننده آسايش مردم هستند . 
سرپرست  محمدي  ناصر  مهندس 

نيروگاه رامين، انرژي حياتي برق را مهمترين نياز اوليه مردم 
بويژه مناطق گرمسيري دانست و اظهار داشت : نيروگاههاي 
حرارتي (بخار) بعنوان تامين كننده اصلي و عمده برق مورد نياز 
كشور بدليل گرماي بي سابقه هوا و كاهش ذخيره آب سدها 
كه منجر به كاهش توان توليد برق توسط نيروگاههاي برقابي 
شده است، بيشترين فشار را طي سالهاي اخيرتجربه مي كنند 
كه در اين بين نيروگاه رامين نيز بعنوان بزرگترين نيروگاه 
بخاري كشور نقشي حياتي و حساس را در توليد پايدار اين 
انرژي و پشتيباني از شبكه سراسري برق كشور ايفا مي كند .
وي گفت : گرماي طاقت فرسا و بي سابقه تابستان ، 
دماي باالي 54 درجه اي شهرهاي جنوب و جنوب غرب 
كشور و در صدر قرار گرفتن شهر اهواز بعنوان گرمترين شهر 
جهان، رسالت نيروگاه رامين را بيش از پيش حائز اهميت 
نموده و ما نيز با تكيه بر همت ، تعهد و تالش جهادگونه 
واحدهاي  از  اصولي  برداري  بهره  ضمن  توانستيم  تاكنون 
توليدي ، در سخت ترين شرايط كاري و كمترين زمان ممكن 
اقدام به عملياتهاي متعدد تعميراتي و رفع چالشها و مشكالت 

فني اين واحدها نمائيم .
وى عمليات رفع نشتي بويلر واحد 305 مگاواتي شماره 
ترين  سريع  در  واحدنيروگاهي  اين  مجدد  اندازي  راه  و   3
زمان ممكن وبهترين كيفيت كاري را يكي از اقدامات اخير 
تالشگران اين نيروگاه عنوان نمود و افزود:  بويلر(ديگ بخار) 
اين واحد كه يكي از مهمترين تجهيزات بمنظور تامين بخار 
مورد نياز واحد نيروگاهي محسوب مي شود، بدليل تنش هاي 
حرارتي و فشارهاي ناشي از بهره برداري مستمر از 9ناحيه 
دچار نشتي هاي عميق و هدر رفت بيش از 50 تن آب در 
ساعت گرديد كه اين موضوع سطح عملكرد و كارايي اين 
واحد نيروگاهي را بشدت تحت تاثير خود قرار داده و منجر به 

خروج اين واحد 305 مگاواتي از مدار توليد برق شد .
محمدي گفت : دماي درون كوره بويلرهاي اين نيروگاه 
در شرايط بهره برداري بيش از 1600 درجه سانتيگراد مي 
باشد و بمنظور رفع نشتي هاي بوجود آمده مي بايست طبق 
استانداردهاى جهانى 3 الي 5 روز واحد خاموش بماند تا اين 
كوره حرارتي خنك شده و نيروهاى عملياتى براى تعمير وارد 
عمل شوند . وي در ادامه گفت: بدليل نياز شبكه شديد برق 

كشور به واحدهاي توليدي اين نيروگاه ،گرماي 
بيش از حد استان خوزستان و نياز مبرم مردم 
به اين انرژي حياتي، در كمترين زمان ممكن 
توانستيم با تكيه بر همت واال و ايثار كاركنان 
تالشگر نيروگاه با پياده سازي ايده هاي ابتكاري 
همچون استفاده از بسته هاى يخ حين انجام كار 
، اين عمليات را پس از 4ساعت بعد از توقف و 
رطوبت 95  و  اي  درجه  محيطي 75  دماي  در 
كار  ساعت  از 23  پس  و  نموده  آغاز  درصدي 
مستمر و شبانه روزي در ارتفاع 16 متري اقدام 
به رفع كامل نشتي ها و تعويض 12 شاخه لوله 
اين بويلر و نهايتاً راه اندازي مجدد اين واحد 305 
مگاواتي گرديد.  وي افزود : ما همواره سعي مي كنيم بهره 
برداري و عمليات هاي تعميراتي از واحدهاي نيروگاهي را 
طبق استانداردهاي فني انجام دهيم اما همچون بسياري از 
اقدامات جهادگونه جوانان ايران اسالمي گاهي اوقات فارغ از 
مرزها و استانداردها ، در مسير خدمت رساني و تامين آسايش 
مردم از هيچ تالشي فروگذار نخواهيم بود و تا پاي جان در 

اين مسير گام برمي داريم . 
شايان ذكر است بر اساس اعالم سازمان هواشناسي اكثر 
شهرهاي استان خوزستان طي روزهاي گذشته دماي باالي 
50 درجه را سپري نموده و شهر اهواز با دماي هواي 54 
درجه سانتيگراد (درسايه ) گرمترين شهر جهان معرفي شد 
. اين در حاليست كه دماي هوا در مراكز صنعتي همچون 
نيروگاه رامين بدليل وجود حرارت باالي تجهيزات نيروگاهي 
و بخارات موجود در محيط به 67 درجه سانتيگراد مي رسد 
و با توجه به اين شرايط مي توان نيروگاه رامين را خط مقدم 
توليد انرژي حياتي برق كشور و تامين كننده آسايش مردم 

خوزستان عنوان نمود .

با ثبت سريعترين زمان ممكن در رفع نشتي از بويلر و راه اندازي مجدد واحد نيروگاهي

نيروگاه رامين اهواز ؛ خط مقدم توليد برق ايران

ميالد با سعادت كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س)  ميالد با سعادت كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س)  
وامام رئوف حضرت رضا (ع) مبارك بادوامام رئوف حضرت رضا (ع) مبارك باد

استقبال پرشور كاركنان نيروگاه
 رامين اهواز از كاروان خادمان

 حرم مطهر رضــوى (ع)

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : كاروان خادمين بارگاه 
ميان  در  حضور  با  الرضا(ع)  موسى  ابن  على  حضرت  رئوف  امام  مطهر 
و  معنويت  از  سرشار  فضايى  كشور  بخارى  نيروگاه  بزرگترين  كاركنان 
كرامت را تجلى دادند.  در آئينى كه به همين مناسبت تحت عنوان " 
زير سايه خورشيد" در نمازخانه نيروگاه برگزار شد خادمين حرم مطهر امام 
رضــا (ع) با مديحه سرايى و سخنرانى در خصوص كرامات امام هشتم 
شيعيان، از تالش و همت كاركنان نيروگاه رامين در توليد انرژى برق و 

خدمت صادقانه به مردم تقدير نمودند.
حضور خادمين در اتاق فرمانهاى واحدهاى توليدى اين نيروگاه بهمراه پرچم 
بارگاه امام رضا(ع) نيز ضمن ايجاد حال و هوايى سرشار از معنويت، با استقبال 
پرشور كاركنان همراه بود. شايان ذكر است استان خوزستان بعنوان دروازه ورود 
تشيع به ايران شناخته شده و نيروگاه رامين اهواز نيز ضمن اجراى برنامه هاى 
متنوع فرهنگى در طى سال بمنظور تبيين سيره اهل بيت (ع) تسهيالت ويژه 

اقامتى را براى حضور همكاران در شهر مقدس مشهد فراهم نموده است .

گفتگوى   سرپرست نيروگاه رامين 
در برنامه راديويى موج مثبت

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: مهندس ناصر محمدى سرپرست 
نيروگاه رامين  در گفتگويى راديويى،آخرين وضعيت و سطح آمادگى اين نيروگاه 
1850 مگاواتى را تشريح كرد.  وى در اين برنامه زنده ، پايدارى و توليد انرژى 
حياتى برق در اين نيروگاه را نتيجه تالش و همت جهادگونه كاركنان نيروگاه در 

شرايط سخت كارى و گرماى بى سابقه هوا دانست. 
عالقمندان مى توانند با مراجعه به سايت اطالع رسانى نيروگاه به آدرس 
www.raminpower.ir يا كانال خبرى به آدرس  prrppa@  و يا اسكن 

باركد QR از طريق اپليكيشن باركدخوان، اين گفتگوى راديويى را دانلود كنند.
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مصاحبه سرپرست
 نيروگاه رامين  با واحد خبر 
صداوسيماى خوزستان

مهندس ناصر محمدى در اين گفتگوى 
تامين  در  رامين  نيروگاه  اهميت  خبرى 
پايداربرق گرمترين نقطه كشور وهمچنين 
توسط  ودشواريهاى  سختى  تحمل 
كاركنان براى تحقق اين مسئوليت خطير 

راتشريح كرد.
حضور در نقاط عملياتى ومصاحبه با 
از  كوشش  و  فعاليت  درحين  همكاران 
ديگر برنامه حضور تيم خبرى صداوسيما 

در اين نيروگاه بوده است.

حوزه بسيج شهيد صالحى 
نژادشهرستان باوى موفق ترين 
حوزه بسيج در سطح حوزه هاى 

استان خوزستان شد
مالك  استانى  جشنواره  هشتمين  در 
صورت  هاى  ارزيابى  از  پس  و  اشتر 
صالحى  شهيد  بسيج  حوزه   ، گرفته 
موفق  بعنوان  باوى  شهرستان  نژاد 
حوزه  سطح  در  بسيج  حوزه  ترين 
. شد  معرفى  خوزستان  استان  هاى 

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اهواز : در هشتمين جشنواره استانى مالك 
اشتر و پس از ارزيابى هاى صورت گرفته 
اشراف  تخصصى  هاى  كارگروه  توسط 
حوزه  عصر(عج)،  ولى  سپاه  فرماندهى 
بسيج شهيد صالحى نژاد شهرستان باوى 
بعنوان موفق ترين حوزه بسيج در سطح 
حوزه هاى استان خوزستان معرفى شد . 
با  كه  نيز  جشنواره  اين  اختتاميه  آئين  در 
حضور فرماندهان سپاه و مسئوالن بسيج 
مهندس  از  شد  برگزار  خوزستان  استان 
مجيد دالوند فرمانده حوزه بسيج كارگرى 

شهيد صالحى نژاد تقدير بعمل آمد
بمنظور تحقق وفاق سازمانى وارتقاءهمدلى

جلسه صميمى هم انديشى سرپرست 
نيروگاه رامين با پرسنل تالشگر

واحد شيمى فازيك ودوم نيروگاه 
رامين انجام گرفت

مقام   ، سازمانى  درون  نشست  اين  در 
ارشد نيروگاه از تالش وزحمات همكاران 
واحد شيمى تقدير كردند ودرادامه مباحث 
مرتبط با پرسنل بويژه موضوعات حقوق 
،بيمه تكميلى واقدامات اخير در خصوص 

تغيير وضعيت وغيره... را تشريح كردند.
برخى  همدلى  نشست  اين  حاشيه  در 
خود  ومشكالت  موضوعات  همكاران  از 
را درفضاى صميمى با سرپرست نيروگاه 

رامين در ميان گذاشتند.
چهره  به  چهره  وديدار  نشست  اين 
نيروگاه  سرپرست  ديدار  دوازدهمين 
رامين با قسمتهاى ونواحى مختلف بوده 

است.

خبر خبر
اولين دوره مسابقات تيراندازى با تفنگ بادى 
يادواره نكوداشت مقام خبرنگار برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين ؛بمنظور اهتمام به زحمات 
خبرنگاران فعال خوزستان ودرراستاى ترويج بيشتر فرهنگ ورزش اولين 
دوره مسابقات تيراندازى با تفنگ بادى در محل سالن تيراندازى نيروگاه 
آقايان  تيرانداز در دوگروه  از جدال 27  كه پس  رامين برگزار گرديد 

وبانوان به نفرات برتر بااهداى جوايزى تجليل شد.
ايسنا. خبرگزارى  از  نجف  حاجى  شايان  آقايان:  برتر  نفرات 

سيد  دوم،  اجالس.مقام  خبرگزارى  از  عباسى  محمد   ، اول  مقام 
شاهرخ موسوى نسب-روزنامه هدف واقتصاد .مقام سوم    نفرات 
 ، اول  آنالين.مقام  قدس  كريمى-خبرگزارى  زهره  بانوان:   برتر 
ميترا سليمانى- روزنامه عصر اقتصاد.مقام دوم،  سپيده اسكندرى-

خبرگزارى ايرنا-مقام سوم.

مونتاژ كامل گيربكس فن هاي
 برج خنك كن فاز 3 نيروگاه رامين 

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : مهندس يوسف 
 : داشت  اظهار  نيروگاه  كن  خنك  برجهاي  تعميرات  رئيس  ناجي 
برجهاي خنك كن وظيفه كاهش دماي آب گردشي را به عهده دارند 
و عملكرد آنها نقشي تاثيرگذار بر روند توليد پايدار انرژي برق دارند. 
وي گفت : گيربكس موتورهاي فنهاي برج خنك كن از تجهيزات 
حساسي هستند كه بدليل كاركرد مداوم دچار مشكالت فني مي شوند . 
ناجي افزود : بر اين اساس طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تعميرات 
اين موتورها را در دستور كار خود قرار داده كه تعمير و بازسازي كامل 
گيربكس يكي از برجهاي خنك كن فاز 3 نيروگاه از اقدامات اخير پرسنل 
واحد تعميرات برجهاي خنك كن بوده است .  شايان ذكر است اين تجهيز 
در بازه زماني 2 هفته اي تعمير و بازسازي كامل شد و هم اكنون نيز با 

عملكرد مطلوبي در مدار قرار دارد .

به گزارش روابط عمومى 
نيروگاه رامين اهواز: تعدادى 
مديران  و  خبرنگاران  از 
استان  جمعى  هاى  رسانه 
ونمايندگان  خوزستان 
طى  كشور  خبرگزاريهاى 
بازديدى از فرايند توليد اين 
چالشهاى  و  حياتى  انرژى 

مرتبط با آن آشنا شدند.
اين بازديد كه بمناسبت گراميداشت "روز خبرنگار" انجام 
شد خبرنگاران و اصحاب رسانه ها با حضور در قسمتهاى 
مختلف بزرگترين نيروگاه بخارى كشور ضمن آشنايى با 
فرايند توليد انرژى برق با چالشها و سختى هاى توليد اين 

انرژى حياتى بيش از پيش آشنا شدند.
مهندس ناصر محمدى سرپرست نيروگاه رامين نيز با 
حضور در جمع خبرنگاران، با تبريك روز خبرنگار وتقدير 
از همدلى وهمراهى رسانه ها خوزستان وكشور كه باتمام 
ظرفيت انعكاس دهنده تالش وكوشش متخصصان نيروگاه 
رامين در تحقق مسئوليت خطير توليد پايدار وخدمت رسانى 
به مردم شريف بودند گفت: رسانه ها سفيران ارتقاء سطح 
آگاهى و اطالع رسانى به جامعه هستند ودر ارتقاى فرهنگ 
بهينه مصرف بويژه مصرف برق سهمى شايان توجه دارند 
و از تالشها و همت اصحاب رسانه در معرفى اقدامات و 
خدمات صنعت برق بويژه اهتمام آنان در انعكاس تالشهاى 

كاركنان و دستاوردهاى نيروگاه رامين تجليل نمود.
مصرف  در  خوزستان  استان  دوم  رتبه  به  اشاره  با  وى 
تقويت  و  سازى  فرهنگ  كشور،  سطح  در  برق  انرژى 
بسترهاى اجتماعى مصرف بهينه انرژى برق توسط رسانه 
ها را مهم و موثر دانست و اظهار اميدوارى نمود تا با ايجاد 

برنامه  و  جديد  رويكردهاى 
ريزى مدون شاهد تقويت و 
اثربخشى بيشتر رسانه ها در 
تقويت فرهنگ صرفه جويى 
و كاهش چالشهاى صنعت 

برق در اين عرصه باشيم.
رامين  نيروگاه  سرپرست 
رسانه  نشست  اين  ادامه  در 
برق  پايدارى  اهميت  ايى 
را تشريح كرد واظهار  اين نيروگاه  وفعاليتها وتوفيقات در 
خوزستان  برق  درصد   40 توليد  با  رامين  نيروگاه  داشت 
مردم  به  رسانى  وخدمت  برق  تامين  در  مثال  بى  سهمى 
شريف داشته وبا وجود محدوديتها وكاستى ها كماكان با 

توليدى موثر به پايدارى شبكه كمك شايان مى نمايد
و  بازديد  برق  توليد  سايت  از  رسانه  اصحاب  ادامه  در 
باديدار و گفتگو با كاركنان نيروگاه از نزديك سختى كار 
اذعان  آن  وسختى  حساسيت  وبه  احساس  را  برق  وتوليد 

داشتند.
در پايان اين اردوى رسانه ايى خبرنگاران با شركت در 
اولين دوره از مسابقات تيراندازى با تفنگ بادى يادوراره روز 
خبرنگار كه با همت روابط عمومى ،پايگاه بسيج وامور ورزش 
در سالن تيراندازى نيروگاه برگزار گرديد به رقابت پرداختند و در 
پايان به برندگان لوح ياد بود جوايزى اهدا شد. شايان ذكر است 
نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و با مجموع ظرفيت توليد 
1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى كشور و تامين 
كننده شاخص استان خوزستان است. اين نيروگاه با توجه به 
ظرفيت و توان توليدى آن ، نقش مهمى در تقويت و بهبود 
زيرساختهاى استان خوزستان و پشتيبانى از شبكه سراسرى 

برق كشور ايفا مى كند.

بمناسبت روز خبرنگار وبه دعوت روابط عمومى نيروگاه رامين صورت گرفت.
بازديد خبرنگاران و مديران رسانه هاى خوزستان 

وسرپرستان خبرگزارى هاى كشور از نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : 
اين نيروگاه با استفاده دانش و تخصص پرسنل خود 
پايش  سيستم  اجراي  و  طراحي  به  اقدام  توانست 
نيروگاهي  واحدهاي  تجهيزات  كاركرد  وضعيت 

نمايد .
مهندس فرهاد اسكندري معاونت مهندسي و برنامه 
اطالعات   : گفت  خبر  اين  اعالم  با  نيروگاه  ريزي 
پراكنده و غيرقابل دسترس ، عدم انسجام اطالعات 

فني در عرصه كاركرد تجهيزات ، عدم دسترسي مطلوب 
به آناليزها و چالشهاي سيستم و همچنين عدم هماهنگي 

مجموعه فني نيروگاه از چالشهاي ما بود كه توانستيم با 
تكيه بر خالقيت كاركنان خود اقدام به طراحي و اجراي 

واحدهاي  اصلي  تجهيزات  وضعيت  پايش  سيستم 
نيروگاهي نمائيم.

وي مهمترين مزاياي اين سيستم را كسب اطالعات 
دقيق از عملكرد تجهيزات ، امكان آناليز و پايش مطلوب و 
سريع سيستم ، برنامه ريزي جهت بررسي مشكالت و پيش 
ببيني وضعيت كار تجهيزات عنوان نمود . فرهاداسكندري 
همچنين افزود : گزارشات و وضعيت تجهيزات اصلي 
نيروگاه بصورت فايلهاي گرافيكي در اختيار مديران ذي 
ربط قرار مي گيرد تا در خصوص رفع مشكالت آنها برنامه 

ريزي دقيق تري صورت گيرد .

وكاركنان  مديريت  با  ديدار 
وهمچنين بازديد از روند توليد ازاين 
نيروگاه گازى از مهمترين اهداف اين 

بازديد نيمروزى بود.
در اين بازديد مهندس مصطفى ذبايح 
نجف آبادى مدير نيروگاه افق ماهشهر 
گزارشى از فعاليت كاركنان اين نيروگاه 
در راستاى توليد برق پايدار وهمچنين 
پيگيرى مسائل نيروى انسانى و چارت 
سازمانى ،برنامه هاى تعميرات دوره اى 
وموضوعات زيست محيطى و استقرار 
سيستم ايمنى وآتش نشانى را تشريح 
واذعان كرد كه نيروگاه افق ماهشهر با 

توليد فرا تر از سهميه تاكنون گامى موفق 
برداشته و تمام توان وظرفيت خود را براى 
گذر از تابستان وتامين پايدار برق مردم 

شريف منطقه بكار گرفته است.
سرپرست  بازديد  اين  ادامه  در 
نيروگاه رامين با اعالم رضايت ازتوليد 
برق وفعاليتهاى ارزشمند صورت گرفته 
طاقت  گرماى  گفت:  نيروگاه  اين  در 
فرسا ووجود كمبودوكاستى ها هرگز 
نتوانسته است مانعى پيش روى تحقق 
و  باشد  نيروگاه  اين  واقعى  رسالت 
توليد بيش از 1,5 ميليون مگاوات برق 
وتحقق 45 درصدى سهميه توليد در 

شرايط سخت وطاقت فرساى گواهى 
روشن بر تالش شبانه روزى كاركنان 
متخصص افق ماهشهر بوده است كه 
روزى  شبانه  وزحمات  اقدامات  اين 
بذكر  الزم  است.  وتشكر  تقدير  قابل 
است نيروگاه افق ماهشهر با 4 واحد 
در  پايدارى  وبمنظور  مگاواتى   164
شبكه سراسرى وتامين پايدارو مطمئن 
انرژى برق منطقه صنعتى جنوب شرق 
خوزستان احداث گرديد كه مديريت 
نگهدارى  وعمليات  بردارى  بهره 
متخصصين  توسط  آن  وتعميرات 

نيروگاه رامين انجام مى پذيرد.

مهندس   ، رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گرارش  به 
خصوص  اين  در  نيروگاه  توليد  معاونت  تاجدانى  امين 
وال  واتر  از  از  نشتى  رفع  هدف  با  گفت:واحدشماره 5 
وهمچنين  كندانسور  در  نشتى  ورفع  خانه  بويلر،اسپرى 
مجوز  احذ  از  پس   ، مقطر  آب  هدررفت  از  جلوگيرى 
وبابرنامه ريزى قبلى درروز پنج شنبه 25 مرداد از مدار 
روزى  شبانه  وفعاليت  استقرار  از  پس  كه  گرديد  خارج 

،جوشكارى  بندى  داربست  از  اعم  تعميراتى  تيمهاى 
،تعميرات بويلر وكندانسور كه در چند نقطه وبصورت 
همزمان فعاليت شبانه روزى را در راستاى رفع مشكالت 
وسختكوشى  مجاهدت  لطف  به  كه  گرفته  پى  واحد 
همكاران در شرايط سخت وطاقت فرساى محيط، اين 

واحد 315 مگاواتى مجددا وارد مدار توليد گرديده است.
ودرادامه اقدامات انجام گرفته در راستاى رفع محدوديت 

توليد در محل كندانسور را تشريح كرد واشاره كرد كه 
يكى از داليل ديگر خروج اين واحد مشكل افت خالء در 
كندانسور بوده كه با رفع اين مشكل اساسى ارتقاء راندمان 
وافزايش توليد تا 35 مگاوات را بدنبال داشته است. الزم 
بذكر است كه هم اكنون نيروگاه رامين با 6 واحد توليدى 
در مدار ، نقش مهم وموثرى را در پايدارى شبكه برق استان 

خوزستان بر عهده دارد.

طراحي سيستم گزارش گيري پايش  وضعيت كاركرد تجهيزات نيروگاه رامين 

حضور  سرپرست نيروگاه رامين  در نيروگاه افق ماهشهر

پس از ساعتها كار وتالش شبانه روزى كاركنان سختكوش نيروگاه رامين
واحد شماره 5 اين نيروگاه مجددا به شبكه سراسرى متصل گرديد
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عمومي  روابط  گزارش  به 
كاركنان   : اهواز  رامين  نيروگاه 
مبدلهاي  ساخت  و  بازسازي  كارگاه 
از  استفاده  با  رامين  نيروگاه  حرارتي 
دانش و تجربه خود اقدام به ترميم 
و بازسازي سه دستگاه مبدل حرارتى 

كولر بخاراستارت بويلر نمودند 
مهندس هادي لقمانيان سرپرست 
مبدلهاي  ساخت  و  بازسازي  كارگاه 
اين   : داشت  اظهار  نيروگاه  حرارتي 
مبدل ها وظيفه توليد آب مقطر مورد 

نياز بويلر هاى اصلى واحد هاى نيروگاه به 
ميزان تقريباً 8 تن در ساعت را به عهده دارند 

. وي گفت: كاهش فشار بخار ثانويه اواپراتور 
بويلر هاى كمكى و جلوگيرى از هدر روى 
بخار به عنوان ديگر وظايف اين مبدل نيز 

از اهميت ويژه اي برخوردار است . وي 
اين  بازسازي  هزينه  كمترين   : گفت 
خارج  ساخت  هاي  كارگاه  در  تجهيز 
از نيروگاه ( پيمانكار سازنده مبدل ) در 
حدود 800/000/000 ريال برآورد شده 
و باتوجه به امكانات داخلي و پتانسيل 
نيروهاي خالق و تالشگر اين كارگاه 
توانستيم اقدام به ساخت اين مبدل با 
 120/000/000 حدود  در  اي  هزينه 

ريال نمائيم .
شايان ذكر است مبدلهاي ساخت 
شده هم اكنون با عملكرد مطلوبي در مدار 

توليد قرار دارند .

پرسنل  با  رامين  نيروگاه  سرپرست  انديشى  هم  صميمى  جلسات    
بويلر  استارت  كاركنان  وهمچنين  فازسوم  وتاسيسات  شيمى  واحدهاى 

نيروگاه رامين برگزار شد.
تالش  از  نيروگاه  سرپرست   ، سازمانى  درون  جلسات  سرى  اين  در 
روزى  شبانه  مجاهدت  پاس  به  مختلف  واحدهاى  همكاران  وزحمات 
آنان در تامين وپايدارى برق تقدير كرد ودرادامه مباحث مرتبط با پرسنل 
بويژه موضوعات حقوق ،بيمه تكميلى وچارت سازمانى وهمچنين اقدامات 
اخير در خصوص تغيير وضعيت كاركنان پيمانكارى در فضاى صميمى به 

گفتگوى پرداخت.
در اين نشست همدلى برخى از همكاران موضوعات ومشكالت خود 
را با مديريت ارشد نيروگاه رامين در ميان گذاشتند. اين جلسات كه بيش 
از سه ساعت ادامه داشت درادامه سلسله برنامه سرپرست نيروگاه رامين با 

قسمتهاى ونواحى مختلف بمنظور رفع مشكالت همكاران بود.

عمومي  روابط  گزارش  به 
نيروگاه رامين اهواز : بيش از 40 
نفر از طالب حوزه و ائمه جماعت 
حضور  با  واهواز  باوي  شهرستان 
در نيروگاه رامين ضمن آشنايي با 
فرآيند توليد انرژي حياتي برق ، از 
تالشها و خدمات صادقانه كاركنان 

اين مجموعه تقدير نمودند.
سلطانعلي صحنعلي زاده مدير 
با  رامين  نيروگاه  عمومي  روابط 

اعالم اين خبر اظهار داشت : تقويت تعامالت 
اجتماعي با مسئوالن و مردم منطقه همواره 
از رويكردهاي ما بوده است و در همين راستا 

زمينه بازديد طالب و روحانيون شهرستان 
باوي با مرارتها و چالشهاي توليد پايدار انرژي 
برق را فراهم آورديم تا از اين طريق شاهد 
اشاعه بهتر فرهنگ صرفه جويي و صيانت 

از سرمايه هاي ملي در ميان مردم 
منطقه باشيم . 

وي گفت : در اين بازديد يكروزه 
، طالب و روحانيون ضمن تقدير از 
كاركنان  واالي  همت  و  تالش 
نيروگاه رامين در توليد انرژي برق 
اظهار اميدواري نمودند تا با اجراي 
برنامه هاي متنوع فرهنگي بويژه در 
مجامع مذهبي بتوانند ابعاد مختلف 
جويي  صرفه  فرهنگ  گسترش 
در جامعه را با استفاده از آيات و احاديث و 
همچنين معرفي شيوه هاي اصولي زندگي 

ايراني- اسالمي ترويج دهند .

خبر
مونتاژ پمپ XA15D01 ارسال

 اسيد سولفوريك در تصفيه خانه 
شيمي فاز 3 نيروگاه رامين

 : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
مهندس داريوش عزيز دوست مدير بهره بردارى شيمي 
فاز 3 نيروگاه رامين با اشاره به حساسيت عملكرد برخي 
از تجهيزات نيروگاهي و لزوم بهره برداري مطمئن و 
اصولي از آنها اظهار داشت : فرسودگي و عدم كارايي 
مناسب پمپ XA15D01 ارسال اسيد سولفوريك با 
توجه به خورنده بودن سيال آن، بسيار خطرناك بوده 
و به گونه اي كه كوچكترين اشكال ايجاد شده در اين 
پمپ مي توانست خطرات جبران ناپذيري را در پي 

داشته باشد .
وي گفت: به همين منظور با تامين قطعات مورد 
نياز اقدام به بازسازي كامل اين پمپ حساس نموده و 
با توجه به اينكه ارسال و بارگيري سيسترنهاي ذخيره 
اسيد سولفوريك به صورت دوره اي توسط 2 پمپ 
15D01/XA14 انجام مي شود اين اقدام مي تواند 
ضمن كاهش خطرپذيري پرسنل در مواجهه با اسيد 
سولفوريك عمليات انتقال سيال مورد نظر را نيز سريعتر 

و مطمئن تر انجام دهيم .
ارائه مقاله تخصصى مانيتورينگ آنالين 
پساب نيروگاه رامين در اولين همايش

 HSE نيروگاه هاى برق حرارتى كشور

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: در 
اولين همايش HSE نيروگاه هاى برق حرارتى كه   به 
ميزبانى نيروگاه شهيد رجائى در قزوين برگزار گرديد، 
مقاله مانيتورينگ آنالين پساب در نيروگاه رامين با 
معرفى سيستم هاى تصفيه توسط مهندس ويدا صادقى 
مسئول محيط زيست اين نيروگاه ارائه و مورد استقبال 

حاضرين قرار گرفت.
اجرايى  پروژه  يك  قالب  در  كه  شده  ذكر  مقاله   
بصورت عملياتى پياده سازى شده , وظيفه پايش لحظه 
اى پارامترهاى روغن و چربى، PH،EC،كدورت ،دما 
COD، BOD،TOC،TDS،TSS را در پساب 
نيروگاه برعهده داشته و در صورت هرگونه اختالف 
رنج پارامترها از استانداردهاى مورد تائيد سازمان محيط 
زيست بصورت لحظه اى مورد را اعالن تا نسبت به 
كنترل و رفع آن اقدامات الزم صورت پذيرد . از اين 
رو استقرار سيستم مذكور نقش بسيار مهمى را در ارتقاء 
سيستم هاى نظارتى محيط زيستى و تشخيص موقعيت 
هاى بحرانى و هشدار اقدامات پيشگيرانه بر عهده دارد.

كشور  هاى  نيروگاه  سطح  در  است  ذكر  شايان   
نيروگاه رامين اولين و تنها نيروگاهى است كه استفاده 
از سيستم مانيتورينگ آنالين پساب در آن تعريف و اجرا 

گرديده است.
ثبت ركورد جديد توسط گروه عملياتى 

اداره تعميرات بويلر ،داربست بندى 
وجوشكارى نيروگاه رامين

 پس از ساعتها تالش بى وقفه ونفس گير عمليات 
تعميراتى رفع نشتى جداره بويلر واحد شماره 3 نيروگاه 

رامين با موفقيت به پايان رسيد.
  ارتفاع عمليات :16متر
 رطوبت هوا :90+ درصد

 دماى هوا آغاز عمليات :74 درجه
دماى هوا پايان عمليات:48درجه

ترميم و بازسازي مبدل حرارتى 
كولر بخار استارت بويلر نيروگاه رامين اهواز

منظور آشنايى با سختى ومرارتهاى توليد برق ودر راستاى اشاعه عمومى فرهنگ صرفه جويى صورت پذيرفت 

بازديد تعدادى از طالب حوزه و ائمه جماعات شهرستان باوى
 واهواز از سيكل توليدبرق نيروگاه رامين

انتصاب

طى حكمى از سوى مهندس محسن طرزطلب رئيس 
مجمع عمومى شركتهاى مديريت توليد برق حرارتى ،مهندس 
ناصر محمدى سرپرست نيروگاه رامين بعنوان "رئيس كميته 

تحقيقات وتوسعه فناورى" اين نيروگاه منصوب گرديد.
پيش از اين شركت توليد نيروى برق رامين عهده داراين 
كميته تحقيقاتى وعلمى بوده كه بر اساس ساختار وسياست 
جديد شركت مادر تخصصى برق حرارتى اين مسئوليت علمى 

به نيروگاه رامين واگذار گرديد.

 
نيروگاه  سرپرست  محمدى  ناصر  سوى  از  حكمى  طى 
رامين آقاى اميد زمانپور با حفظ سمت بعنوان بازرس در رعايت 
ماده 91 قانون خدمات مديريت كشورى (سالمت ادارى)در 

نيروگاه رامين منصوب شد.
وى كه هم اكنون مدير امور ادارى وخدمات عمومى بوده 
عهده دار دفتر نمايندگى هسته گزينش مستقر در نيروگاه نيز 

مى باشد.حكم بازرسى وى 3 ساله قيد شده است.

موفقيت كشورى همكار

 
مهندس سيد صادق موسوى كارشناس بهره بردارى 
توليد نيروگاه رامين به مقام دوم رشته مفاهيم در سيزدهمين 
دوره مسابقات قرآنى جامعه كار،تالش ورفاه اجتماعى كشور 
رسيد. ايشان پيش از اين مقام اول مرحله استانى را كسب 
نمودند. اين دوره از مسابقات كه با حضور منتخبين ازسراسر 
كشور از يكم الى سوم مرداد ماه به ميزبانى اداره كل كار ورفاه 

اجتماعى استان البرز برگزار گرديد.
كتاب مقدمه اي بر نيروگاه بخار

 به چاپ رسيد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : كتاب 
مقدمه اي بر نيروگاه بخار كه حاصل تجارب و تحقيقات 
تخصصي مهندس مصطفي صادقي در نيروگاه رامين اهواز 
مي باشد توسط موسسه انتشارات پژوهندگان راه دانش به 

چاپ رسيد .
به  پرداختن  ضمن  كتاب  اين  در  صادقي  مهندس 
تاريخچه و اطالعات فني توربين هاي بخار ، به معرفي 
شيوه هاي بهره برداري و واكنشهاي فني بخشهاي مهم 
نيروگاهي همچون سيستم خنك كن نيروگاه ، فرآيندهاي 
ترموديناميك و بويلرهاي نيروگاههاي فوق بحراني پرداخت .

اين كتاب كه توسط انتشارات پژوهندگان راه دانش منتشر 
شده است مي تواند كتب مفيد و جامعي براي مهندسان و 

دانشجويان عرصه نيروگاهي باشد .
شايان ذكر است از اين نويسنده طي سالهاي گذشته 
كتابهاي متعدد تخصصي همچون كتاب 2 جلدي "اصول 
بهره برداري نيروگاه بخار ، آناليز ترك ميانبر گرمايي ، آشنايي 

با كندانسور و مبدلهاي حرارتي به چاپ رسيد .

جلسات صميمى هم انديشى سرپرست نيروگاه رامين
 با پرسنل نيروگاه رامين برگزار شد

نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
بمنظور  كه  نيروگاه  اين   : اهواز  رامين 
خانواده  اجتماعي  روابط  سطح  تقويت 
ها و بهبود وضعيت تحصيلي فرزندان 
را  روانشناسي  مشاوره  طرح  كاركنان 
عمومي  استقبال  با  است  نموده  اجرا 

برخوردار بود.
مديرعامل  مشاور  بر  شيشه  مريم 
رامين  نيروگاه  خانواده  و  اموربانوان  در 
روحي  مسائل  به  توجه   : داشت  اظهار 

و انگيزشي كاركنان و خانواده آنان همواره يكي از رويكردهاي 
نيروگاه در عرصه اجتماعي بوده است و بر اين اساس در آغاز اين 
طرح اقدام به برگزاري سمينار روانشناسي و تخصصي با عنوان 
خانواده سالم و با حضور خانم دكتر خديجه شيرالي نيا عضو هيئت 
علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز و روانشناس منتخب نيروگاه 
رامين نموديم و در ادامه نيز توانستيم از زمستان سال گذشته براي 
اولين بار اقدام به اجراي طرح مشاوره هاي فردي و خانوادگي ويژه 

پرسنل و خانواده نيروگاه رامين نمائيم. 
وي گفت: از آغاز اين طرح تاكنون تعداد 162 جلسه مشاوره 

 45 مشاوره  93جلسه  كه  گرديده  برگزار 
محترم  هاى  خانواده  براى  اي  دقيقه 
نيا  شيرالى  دكتر  مطب  محل  در  همكاران 
همكاران محترم در  جلسه براى  و نيز 69 
شيشه  است.  شده  انجام  نيروگاه  محل 
و  رفتارى  مشكالت  بررسي   : افزود  بر 
تربيتى فرزندان ، واكاوي مشكالت فردى 
روابط  تقويت   (...  ، افسردگى   ، اضطراب   )
بيشترين  ارتباطي  چالشهاي  و  زوجين، 
خانواده  و  كاركنان  دغدغه  و  موضوعات 
خانواده  و  اموربانوان  در  مديرعامل  مشاور   . است  بوده  نيروگاه 
نيروگاه رامين اظهار اميدواري نمود طي سال جاري بتوانيم نسبت 
به تداوم اين طرح واجراي برنامه هايي همچون گارگاه آموزش 
مهارت هاى زندگى براى كودكان در رده هاى سنى مختلف ، 
كارگاه هاى فرزند پرورى موثر ويژه والدين ، كارگاه هاى غنى 
راههاي  و  استرس  مديريت  هاي  شيوه   ، زوجين  روابط  سازى 
برگزاري  از  همچنين  وي   . كنيم  اجرا  را  تعارض  حل  و  مذاكره 
كارگاه آموزشي تحت عنوان " ارتباط موثر " ويژه مشاغل خاص 

نيروگاه در آينده نزديك خبر داد.

استقبال چشمگير كاركنان و خانواده نيروگاه رامين
 از طرح مشاوره روانشناسي

موفقيت
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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/ مرداد ماه 1397/ شماره بيست و سوم آلبوم  مرداد ماه

عمليات رفع نشتى از بويلر واحد شماره 4 نيروگاه رامين

تعويض كنترل والوهاى اسپرى 514و515 واحد 5 با نمونه هاى 
ساخته شده توسط اداره والوهاى نيروگاه رامين

با حضور تيم خبرى صداوسيماى مركز خوزستان
فعاليت وتالش شبانه روزى كاركنان نيروگاه رامين 

در عرصه توليد مستمر برق انعكاس يافت. 

برگزارى مراسم شهادت حضرت جواداالئمه(ع)
 با انجام سخنرانى ويژه توسط حجت االسالم 
سيد احمد حسينى طباطبايى امام جماعت محترم.

تعويض چرخ زنجير ايرهيتر گيربكس 480 واحد 4 
نيروگاه رامين اهواز

فرمانده جديد پايگاه بسيج نيروگاه رامين منصوب شد.
مهندس مجيد دالوند باحفظ سمت به فرماندهى
 پايگاه بسيج نيروگاه رامين منصوب گرديد

واحد شماره 5 نيروگاه رامين طبق هماهنگى
 با ديسپاچينگ  بمنظور رفع نشتى در قسمت 
والوها و بويلر از مدار خارج شد و  پس از رفع

 اين چالشها توسط پرسنل سختكوش 
و متعهد نيروگاه مجددا راه اندازى شد.

 نشست بصيرت افزايى و آگاه سازى
" بمناسبت گراميداشت دهه واليت با حضور كاركنان

 نيروگاه رامين در محل نمازخانه برگزار شد .

سمينار آموزشى آشنايى با ترفند هاى
 جاسوسى وتخليه تلفنى"

حضور كاركنان نيروگاه رامين در مراسم تشييع باشكوه
 شهيد مدافع امنيت ، شهيد عادل الهايى

شهيد عادل الهايى جمعى ناحيه انتظامى باوى  در شهر شيبان ودرپى 
شكليك مستقيم اشرار مسلح به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

 راهش پررهرو باد.

از فرماندهى اسبق پايگاه بسيج نيروگاه رامين تقدير گرديد.
با پايان ماموريت مهندس ابراهيم زرگران در اين پايگاه درمراسمى
 از ايشان تقدير بعمل آمد.  ايشان كماكان عهده دار اداره انفورماتيك

 وفن آورى اطالعات itنيروگاه رامين مى باشند. 

آيين تجليل از آزاده سرافراز نيروگاه رامين.
بمناسبت سالگرد بازگشت آزادگان سرافراز به ميهن اسالمى ،با 

حضور مهندس ناصر محمدى سرپرست نيروگاه رامين وجمعى از 
معاونين ومديران نيروگاه ازهمكار ارجمند جناب آقاى فرشيد موزرى 

آزاده سرافراز جنگ تحميلى تجليل گرديد.
ايشان عهده دار معاونت منابع انسانى نيروگاه رامين مى باشند.

به همت امور حراست وبا مشاركت روابط عمومى
 وبسيج نيروگاه برگزار گرديد.

كارگاه آموزشى تخصصى " آشنايى باشگردهاى تخليه تلفنى وراهكارهاى 
مقابله با آن" در نيروگاه رامين برگزار گرديد. اين دوره تخصصى به دنبال 

رويكرد آموزش موضوعات حراستى وامنيتى وارتقاءسطح هوشيارى 
وبازدارندگى كاركنان مشاغل حساس بوده است.

تالش پرسنل تالشگر اداره بويلر قسمت مبدلهاى حرارتى جهت 
آماده سازى و بستن سريع كولر بخار استارت بويلر(بويلر كمكى) چهار 

واحد از نيروگاه با توجه كمبود و نياز واحد ها توليدى به آب مقطر 
اين تجهيزمهم در تامين آب مقطر خوراكى

 واحدها نقش مستقيم وبا اهميتى دارد.


