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وزير نيرو با صدور پيامى از تمامى مديران و 
همكاران تالشگر صنعت برق ايران به جهت عبور 
سربلند از دوره اوج مصرف برق تابستان سال جارى 

تقدير به عمل آورد.
متن پيام وزير محترم نيرو به شرح ذيل است:
«مديران و همكاران تالشگر صنعت برق ايران

مديريت  و  وقفه  بى  تالش  و  سخت كوشى 
مطلوب  و  موقع  به  آماده سازى  در  شما  متعهدانه 
نيروگاه ها و شبكه هاى انتقال و توزيع و همچنين 
اجراى سياست هاى مديريت مصرف، موجب گرديد 

صنعت برق ايران، سربلند از دوره اوج مصرف برق 
تابستان سال جارى عبور نمايد. اين موفقيت ارزشمند 
در شرايطى حاصل شد كه تابستان سال 1397، از يك 
سو به دليل افزايش قابل توجه دما و استمرار گرما در 
بازه زمانى نسبتا طوالنى و از سوى ديگر، محدوديت 

در توليد نيروگاه هاى برق آبى، با شرايط ويژه اى همراه 
گرديده بود. مايه بسى افتخار است كه اين امر مورد 
توجه منتخب ملت بزرگ ايران، رياست محترم جمهور، 
حجت االسالم و المسلمين دكتر روحانى قرار گرفته 
است و ايشان طى پيامى محبت آميز، تقدير و تشكر 
خود را بابت مديريت و برنامه ريزى مناسب صنعت برق 

كشور براى گذر موفق از اوج مصرف تابستان 1397 
ابالغ فرمودند. اينجانب نيز مجددا از شما همكاران 
محترم صميمانه قدردانى مى نمايم. اميدوارم با اتكاى 
به اين تجربه گران سنگ بتوانيم با اجراى دقيق برنامه 
تدوين شده براى عبور از شرايط اوج مصرف تابستان 
سال آتى، همچنان به نحو مطلوب اداى وظيفه نموده 
و موجبات رضايت مردم شريف ايران را فراهم 
آوريم. همچنين به خاطر خواهيم داشت اين مهم جز 
با همكارى گسترده و ستودنى آحاد هموطنان فهيم، 
سازمان ها و صنايع بزرگ، دستگاه هاى اجرايى ملى و 
استانى و شركت هاى همكار بخش خصوصى به انجام 
نمى رسيد و لذا تمام تالش خود را در جهت تقويت 
و ارتقاى اين همراهى همدالنه به كار خواهيم بست. 
توفيق روزافزون مجموعه تالشگران صنعت آب و برق 

را از خدواند متعال خواستارم.»

با صدور پيامى از سوى اردكانيان صورت گرفت؛

 تقدير وزير نيرو از تالشگران صنعت برق ايران

به گزارش روابط عمومي نيروگاه 
رامين اهواز : اين نيروگاه با توليد 5 
ميليون و 569 هزار و 693 مگاوات 
 97 سال  اول  ماهه   6 در  ساعت 
 ، خود  اثرگذار  نقش  با  توانست 
شبكه  تقويت  و  پشتيباني  ضمن 
سراسري برق كشور خدمت رسان 

شايسته اي براي مردم باشد . 
مهندس ناصر محمدي سرپرست 
نيروگاه رامين ضمن تقدير از تالش 
درايت   ، نيروگاه  كاركنان  همت  و 
حمايت  و  برق  صنعت  مديران 
 : داشت  اظهار  استان  مسئوالن 
تابستان  در  كشور  برق  صنعت 

سال جاري يكي از سخت ترين و پرچالش ترين 
سالهاي خود را بديل افزايش بي سابقه دماي هوا و 
كاهش سطح توليد نيروگاههاي برقابي بدليل تداوم 
خشكسالي ها طي نمود كه اين موضوع رسالت و 
وظيفه نيروگاه رامين كه بزرگترين نيروگاه بخاري 
كشور مي باشد را بيش از پيش حائز اهميت نمود .

در  خوزستان  استان  دوم  رتبه  به  اشاره  با  وي 
مصرف انرژي برق پس از استان تهران اظهار داشت: 
ايام گرم سال در اين استان و مناطق جنوبى كشور 
نسبت به ساير استانها از اوايل فروردين ماه آغاز و 
تا پايان مهرماه ادامه دارد كه اين موضوع بدليل لزوم 
استفاده از وسايل سرمايشى ميزان مصرف برق را 

افزايش مى دهد.
 ، تخصص   ، تجربه  رامين  نيروگاه  سرپرست 
اين  سرمايه  بزرگترين  را  كاركنان  ايثار  و  همدلي 
نيروگاه 1850 مگاواتي دانست و ميزان توليد اين 
انرژى حياتى در پيك برق يعنى از خرداد تا شهريور 
سال جارى را 4 ميليون و 238 هزار و 499 مگاوات 

ساعت اعالم نمود. 
وى گفت : عمليات بهره برداري و نگهداري 
در  كه  بخاري  نيروگاه  اين  توليدي  واحدهاي  از 
كاري  دارد  قرار  خود  فعاليت  سالگي  آستانه 40 
پيچيده و طاقت فرساست و خرسنديم كه با تكيه 
براين سرمايه هاي ارزشمند انساني توانستيم ضمن 

واحدهاي  از  اصولي  برداري  بهره 
تجهيزات  نگهداري   ، نيروگاهي 
تعميرات  آميز  موفقيت  اجراي  و 
عملكرد     ، اضطراري  تخصصي 
مطلوبي در توليد پايدار اين انرژي 
حياتي در پيك برق تابستان داشته 

باشيم .
و  ميليون   5 توليد  محمدى 
مگاوات   693 و  هزار   569
 ، سال  اول  ماهه   6 در  ساعت 
اساسى  تعميرات  بموقع  اتمام 
يك،  شماره  مگاواتى   305 واحد 
اجراي عمليات هاي تعميراتي در 
دماي 74 درجه اي و رطوبت 95 
در  توليدي  واحدهاي  از  نگهداري  و  درصدي 
را  جاري  سال  تابستان  دشوار  و  سخت  شرايط 
برگ زريني از افتخارات اين نيروگاه دانست و 
اظهار اميدواري نمود با برنامه ريزي هاي صورت 
تالشگر  كاركنان  توانمندي  بر  تكيه  و  گرفته 
پشتيباني از شبكه  خود بتوانيم ضمن تقويت و 
براي  اي  شايسته  رسان  خدمت  برق  سراسري 

مردم و صنايع استان خوزستان باشيم .
 6 با  اهواز  رامين  نيروگاه  است  ذكر  شايان 
واحد توليدي و با مجموع 1850 مگاوات ساعت 
بزرگترين نيروگاه بخاري كشور و تامين كننده حدود 

40 درصد برق مورد نياز استان خوزستان است .

با توليد 5 ميليون و 569 هزار و 693 مگاوات ساعت

نيروگاه رامين اهواز سربلند در پيك برق تابستان97

 ايام عزاى ايام عزاى
 سيد و ساالر شهيدان  سيد و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداله الحسينحضرت اباعبداله الحسين
 را تسليت مى گوييم را تسليت مى گوييم

چهارم شهريور ;روز كارمند ; 
را به  همه كاركنان صنعت برق كشور 
بويژه همكاران تالشگر نيروگاه رامين 

تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم .

بسم رب الشهداءوصديقين 
خوشا پركشيدن...پرستو شدن

شهادت مظلومانه جمعى از همشهريان عزيز در جنايت كور 
تروريستى   اهواز ،دل تمامى مسلمانان آزاده جهان را بدرد آورد و 
رجاى واثق داريم كه انتقام خون بى گناهان حادثه امروز،به زودى 

وبه سختى از پليدان زمانه گرفته خواهد شد.
روابط عمومى وپايگاه بسيج شهداى نيروگاه رامين،شهادت تنى 
چند از عزيزانمان در حادثه غمبار 31 شهريور اهواز را به ساحت 
انقالب  الشان  عظيم  رهبرى  عصر(عج)  ولى  حضرت  ملكوتى 
همكاران  وهمه  كفن  گلگون  شهداى  معظم  ،خانواده  اسالمى 

ارجمند تسليت وتعزيت عرض مى نمايد.
محشور  شهيدان  وساالر  سرور  با  شهيدان    پاك  روح 

وهمجوار باد.

ميثاقى دوباره با شهدا

حضور پرشور كاركنان نيروگاه رامين در مراسم تشييع شهداى 
31 شهريور اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : ، كاركنان و 
خانواده نيروگاه رامين با حضور در مراسم تشييع 24 شهيد حمله 
تروريستى 31 شهريور بار ديگر با آرمانهاى شهدا تجديد ميثاق 

نمودند.
در اين مراسم كه با حضور پرشور مردم واليتمدار خوزستان در 
شهر اهواز برگزار شد 24 شهيد گلگون كفن اين حمله تروريستى 
تشييع و در گلزار شهداى شهر اهواز و ديگر شهرستان هاى اين 

استان آرام گرفتند.
در 31  كه  مسلح  نيروهاى  رژه  مراسم  در  است  ذكر  شايان 
شهريور بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس در شهر اهواز 
برگزار شد عناصر تروريستى طى يك عمليات ، اقدام به شهادت 
24 تن و زخمى نمودن  چندين نفر از نيروهاى مسلح و شهروندان 

حاضر در مراسم نمودند .
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استقبال كاركنان نيروگاه رامين از پيكرمطهر
 سردار شهيد "حاج حسين منجزى"

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : كاركنان اين نيروگاه 
با حضور در مسير حركت تشييع شهيد سرتيپ حاج حسين منجزى از 
يادگاران دفاع مقدس كه در حادثه تروريستى 31 شهريور اهواز به فيض 
واالى شهادت نائل گرديد اداى احترام نمودند. پيكر مطهر اين شهيد 
واالمقام امروز بر دستان مردم قدرشناس خوزستان تشييع و در زادگاهش 

واقع در شهرعقيلى از توابع شهرستان شوشتر آرام گرفت .

انتخابات تعيين نماينده سرپرستان در كميته طرح
 طبقه بندى و ارزشيابى مشاغل نيروگاه رامين برگزار شد 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين،فرشيد موزرى معاونت منابع 
انسانى نيروگاه رامين در خصوص برگزارى اين انتخابات گفت:بمنظور 
انتخاب نماينده سرپرستان در كميته تخصصى طرح طبقه بندى وارزشيابى 
مشاغل كه از ضروريات اين كميته بوده پس از ثبت نام از واجدين الشرايط 
واعمال فرصت بمنظور تبليغات ،اين انتخابات از ساعت 8 صبح الى 18 
در محل سالن آمفى تاتر نيروگاه برگزار و با مشاركت مطلوب همكاران 

به پايان رسيد.
شايان ذكر است از مجموع 120 عددآراى مأخوذه از واجدين اخذ 
راى (تكنسينهاى مسئول،كارشناسان مسئول،روساى ادارات ومديران امور) 
، آقاى اميد زمانپور باكسب 97رأى ، آقاى رسول حيدرى با كسب 12رأى، 
آقاى مصطفى ذبايح نجف آبادى با كسب 10 راى و با انضمام يك راى 
باطله رتبه هاي اول تا سوم اين انتخابات مشخص شد كه در پايان آقاى اميد 

زمانپور بعنوان نماينده سرپرستان دراين كميته تخصصى انتخاب گرديد.

اولين جلسه هم انديشي دبيران پدافند غيرعامل
 نيروگاههاي برق حرارتي خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : اولين جلسه هم انديشي 
دبيران پدافند غيرعامل نيروگاههاي برق حرارتي خوزستان به ميزباني 

نيروگاه رامين برگزار شد. 
مهندس بيژن عبدالهي دبير پدافند غيرعامل نيروگاه رامين اظهار داشت : 
برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي هاي الزم ميان نيروگاههاي استان خوزستان 
، شناسايي نقاط آسيب پذير ، برگزاري دوره هاي آموزشي پدافند غيرعامل 
و رعايت الزامات پدافند غيرعامل بر اساس نوع بهره برداري از مهمترين 

محورهاي اين جلسه تخصصي بود .

ورزشهاى ميدانى نيروگاه رامين استارت خورد.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين ،سيد على اصغر موسويان 
مسئول امورورزش در اين خصوص گفت:باتوجه به شدت گرما واحتمال 
شديد گرمازدگى ورزشكاران نيروگاه ورزشهاى ميدانى در ايام گرم تابستان 
بصورت موقت تعطيل گرديد كه پس از كاهش شدت گرما مجددا اين 

ورزشها براساس برنامه زمانبندى آغاز گرديد.
وى از شروع مجدد فعاليت هاى ورزشى   فوتبال،واليبال وبسكتبال در 
نيروگاه خبر داد و گفت:  اين ورزشها در اماكن مخصوص   بمنظوراستفاده 

همكاران مهيا  درروزهاى زوج از ساعت 16 الى 18 پيگيرى مى شود.
در مسابقات انتخابى المپياد كارگرى بارسلون 2018
حضور ورزشكاران نيروگاه رامين اهواز 

در مسابقات انتخابى تيم ملى

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : وحيد اعتمادى از كاركنان 
نيروگاه رامين بهمراه سيد محمد جواد موسوى فرزند مهندس سيدصادق 
موسوى (كارشناس معاونت بهره بردارى) كه اعضاي تيم منتخب بسكتبال 
كارگران استان خوزستان مي باشند در مسابقات قهرمانى و انتخابى كارگران 
كشور در شهر شاهرود ، حضور داشتند. برترين ورزشكاران اين مسابقات، 
در قالب تيم ملى كارگران جمهورى اسالمى ايران در المپياد كارگران جهان 

كه در شهر بارسلون اسپانيا برگزار مى شود به رقابت مى پردازند.
شايان ذكر است امور ورزش نيروگاه رامين ضمن برنامه ريزى و فعاليت 
مداوم در رشته هاى مختلف ورزشى، با حمايت از ورزشكاران خود نقش 
سازنده اى در عرصه ورزش كارگرى استان خوزستان و صنعت برق كشور 

داشته است.

به گزارش روابط عمومي 
اين   : اهواز  رامين  نيروگاه 
كاركنان  تالش  با  نيروگاه 
مشكالت  رفع  ضمن  خود 
نيروگاهي  واحدهاي 
توليد  تداوم  با  توانست 
تامين  برق  حياتي  انرژي 
برق  از  زيادي  بخش  كننده 
مورد نياز استان خوزستان و 
تقويت كننده شبكه سراسري 

كشور باشد .
محمدي  ناصر  مهندس 
رامين  نيروگاه  سرپرست 

اظهار داشت : رفع سريع و اصولي مشكالت 
نيروگاه  اين  در  برق  توليد  هاي  محدوديت  و 
1850 مگاواتي ، يكي از مهمترين دغدغه هاي 
ما و مديران صنعت برق بويژه در پيك مصرف 

برق و تابستان است . 
وي گفت : طبق پيش بيني ها و برنامه ريزي 
هاي صورت گرفته همواره توانستيم با تكيه بر 
همت ،دانش و تجربه كاركنان خود ضمن رفع 
بموقع اين چالشها در جهت توليد مستمر اين 
انرژي حياتي گام برداريم و خداوند را شاكريم 
كه نتيجه تالشهاي جهادگونه كاركنان نيروگاه 
رامين در توليد پايدار اين انرژي و آسايش مردم 

تجلي يافت .
محمدي همچنين با اشاره به نياز شبكه برق 
واحدهاي  همه  بودن  درمدار  لزوم  و  كشور 
نيروگاه رامين تا پايان پيك مصرف برق اظهار 
داشت : استان خوزستان همواره در نيمه مرداد 
الي پايان شهريور شاهد بروز پديده شرجي ( 
رطوبت باالي هوا ) است كه اين موضوع بر 
از  بيش  مصرف  بدليل  نيروگاه  آمادگي  سطح 
حد انرژي برق توسط مردم ، شركتها و ادارات 
تاثير  سرمايشي  تجهيزات  از  آنها  استفاده  و 
مستقيمي دارد . وي گفت: نياز مبرم مردم به 
نگهداري  و  حفظ  در  را  ما  عزم   ، انرژي  اين 

دوچندان  نيروگاه  واحدهاي 
را  خود  تالش  همه  و  كرده 
در جهت رفع محدوديت ها 

بكار گرفتيم .
رفع   : افزود  محمدي 
اسپري  والوهاي  نشتي 
شماره  واحد  بويلر  خانه 
راه  و  رامين  نيروگاه  يك 
واحد  اين  مجدد  اندازي 
از  كمتر  در  مگاواتي   305
24 ساعت از اقدامات اخير 
پرسنل تالشگر اين مجموعه 
پايداري  حفظ  راستاي  در 

واحدهاي نيروگاه رامين بوده است .
از  يكى  تعويض  رامين  نيروگاه  سرپرست 
والو  با  بويلر  خانه  اسپري  والوهاى  رگالتور 
ساخت  كارگاه  پرسنل  بدست  شده  ساخته 
تعمير  همچنين  و  رامين  نيروگاه  قطعات 
اقدام  مهمترين  را  قسمت  اين  والواصلى 

تعميراتي اين عمليات عنوان نمود .
 6 با  اهواز  رامين  نيروگاه  است  بذكر  الزم 
واحد توليدي و مجموع ظرفيت 1850 مگاوات 
ساعت بزرگترين نيروگاه بخاري كشور و تامين 
كننده بيش از 40 درصد برق مورد نياز استان 

خوزستان است.

با استقرار جريان پايدار رطوبت و شرجي هوا در خوزستان

 تداوم پايداري واحدهاي
 نيروگاه رامين درآخرين ماه تابستان

تسليت

به گزارش روابط عمومي نيروگاه 
رامين اهواز : در 6 ماهه اول سال 
جاري نيروگاه افق ماهشهر توانست 
هزار   850 ميليون  يك  توليد  با 
اثرگذاري  نقش  ساعت  مگاوات 
در تامين آسايش مردم و همچنين 
تامين برق مورد نياز صنايع جنوب 

شرق خوزستان ايفا نمايد .
نجف  ذبايح  مصطفي  مهندس 
آبادي مدير اين نيروگاه گازي ضمن 
علت  به  صنايع  و  مردم  از  تقدير 
همكارى در مديريت مصرف انرژى 
برق بويژه در فصل طاقت فرساي 
تابستان، اظهار داشت : توليد پايدار 

ساير  و  ما  دغدغه  مهمترين  حياتي  انرژي  اين 
مجموعه صنعت برق است و خدا را شاكريم كه 

با تكيه بر دانش و تجربه همكاران خود توانستيم 
را  برق  انرژي  ميزان  اين  سال  اول  ماهه  در 6 

توليد نمائيم.

ميزان  اين  توليد  با   : افزود  وي 
انرژي برق توانستيم به 62 درصد 
خود  ساالنه  شده  بيني  پيش  توليد 
حفظ  با  اميدواريم  و  يابيم  دست 
اين روند بتوانيم خدمت رسان مردم 
شهرستان  بويژه  منطقه  صنايع  و 

ماهشهر باشيم.
ياداورى مى گردد نيروگاه سيكل 
واحد   4 با  ماهشهر  افق  تركيبى 
برق  توليد  بمنظور  مگاواتى   162
جاده  كيلومتر 15  در  منطقه  پايدار 
گرديدو  احداث  چمران  ماهشهر- 
وبهره  نگهدارى،تعميرات  عمليات 
گازى 648  نيروگاه  اين  از  بردارى 
نيروگاه  مجرب  متخصصين  توسط  مگاواتى 

رامين انجام مى پذيرد.

در 6 ماهه اول سال 97 تحقق يافت؛

توليد يك ميليون و 850 هزار مگاوات ساعت  توسط نيروگاه افق ماهشهر

همكاران گرامى ؛ 
جابر عنافچه، 

عبداالمام مشكوري ، 
سعيد صالحي ،
عبدالحسين عقبي

 مصيبت هاى وارده  به شما عزيزان را 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند 
منان براى آن زنده ياد رحمت بيكران

 و براى بازماندگان صبر 
و سالمتى مسئلت داريم.

"روابط عمومى و بسيج  
شهداى نيروگاه رامين"



صفحه3سال سوم/ شهريورماه 1397/ شماره بيست و چهارمنخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)

ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
ــن؛  ــروگاه رامي ــى ني عموم
ــناس  ــعيد نجاريان كارش س
ــاى نيروگاه  ــور قرارداده ام
گفت:  ــوص  خص ــن  اي در 
ــه كالسه در  اين مدرسه س
سيدفاضل  محروم  روستاى 
شهيد  نام  به  ــهرالهايى  درش
مزين  ــان"  نجاري ــعود  "مس
ــود در عرصه  گرديد كه خ
ــه  ــك ب ــش وكم ــم دان عل
پيش  محرومان  سوادآموزى 
قدم بوده وما نيز در راستاى 

دنبال نمودن اين هدف معنوى اقدام به 
ساخت اين مكان آموزشى نموده ايم.

ــاخت مدارس  وى در ادامه افزود:س
ــى وتربيتى در مناطق  وامكانات آموزش
ــنديده است چرا كه  محروم كارى پس

ــتن در مسير علم  گام گذاش
ــد فرزندان اين  آموزى ورش
ــه خصوص در  ــوم ب مرزوب
ــق محروم از هر عملى  مناط

باالتر است.
گفتنى است آيين كلنگ زنى 
ــاخت اين مكان آموزشى  وس
ــرت آيت اهللا  با حضور حض
ــده محترم مردم  حيدرى نماين
خوزستان در مجلس خبرگان 
،خانواده معظم شهيد نجاريان 
اسالمى  ــوراى  ش ،نمايندگان 
ــوولين  اهواز و جمعى از مس
ــى از فرماندهان  ــى وجمع ــى الهاي محل

وهمرزمان شهيد حضور داشتند.

 به گزارش روابط عمومي 
ــواز : اين  ــن اه ــروگاه رامي ني
ــه برنامه هاي  نيروگاه در ادام
ــه  ــود در عرص ــي خ تخصص
خودكفايي و با تكيه بر جوانان 
ــاخت  خالق خود موفق به س
يكي از تجهيزات خود تحت 
ــتـر  ــوان كولـر روغن بوس عن

پمـپ شد .
لقمانيان  ــادي  ه ــدس  مهن
ــازي و  ــئول كارگاه بازس مس
مبدلهاي حرارتي اين  ساخت 

نيروگاه گفت :
ــترپمپ  ــر روغن بوس كول
ــك كارى روغن  ــه خن وظيف
ياتاقان هاى پمپ هاى بوستر 

را به عهده دارد و با توجه به مشكالتي نظير تهيه و تأمين لوله 
ها و تيوبشيت هاى مورد نياز ، اقدام به ساخت اين تجهيز در 

بازه زماني 45 روزه نموديم .
وي با اشاره به صرفه جويى 360 ميليون ريالى اين عمليات 

، هزينه ساخت اين تجهيز 
ــروگاه را 80 ميليون  در ني

ريال عنوان نمود . 
ــت  اس ــر  ذك ــايان  ش
و  ــاخت  س كارگاه 
ــاي  ــدل ه ــازي مب بازس
رامين  ــروگاه  ني حرارتى 
ــال  فعاليت خود را در س
1394 با هدف كاهش و 
ــى در هزينه  صرفه جوي
هاي بازسازي و ساخت 
انواع مبدل هاي حرارتى 
ــد هاي  ــورد نياز واح م
كرد  آغاز  رامين  نيروگاه 
ــي اين مدت با تكيه  و ط
بر دانش و تجربه پرسنل 
ــتاندارد هاي بين  ــن رعايت اس ــالق خود ، ضم ــى و خ فن
ــاخت مبدل توانسته است گام موثري در  المللى در زمينه س
كاهش هزينه هاي نيروگاه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى 

ــردارد . ب

خبر

واحد 305 مگاواتى
 شماره 4 نيروگاه رامين پس از 
رفع اشكال در سيستم كنترل 

توربين مجدداً به شبكه  سراسرى 
برق كشور متصل شد

مهندس امين تاجدانى معاونت توليد نيروگاه 
با اعالم اين خبر اظهار داشت: سيستم كنترل 
توربين يكى از تجهيزات حساس نيروگاه است 
كه وظيفه كنترل چرخش روتور توربين،كنترل 
ميزان بار واحد ، حفاظت افزايش سرعت و 
كنترل تنشهاى حرارتى توربين را به عهده دارد.
وى گفت : بدليل اشكال در سيستم كنترل 
واحد 4 اقدام به خارج نمودن اين واحد از 
رفع  از  پس  و  نموديم  برق  توليد  چرخه 
اشكاالت اين تجهيز حساس بدست تالشگران 
نيروگاه توانستيم اين واحد 305 مگاواتى را 
مجدداً راه اندازى و به شبكه سراسرى متصل 

نمائيم.
با حضور فرماندهى سازمان بسيج 

كارگرى خوزستان وجمعى از معاونين 
ومديران نيروگاه رامين رقم خورد
افتتاح نمايشگاه وفروشگاه
نوشت افزار ومحصوالت 

فرهنگى  در نيروگاه رامين 

نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
محصوالت  وفروشگاه  رامين،نمايشگاه 
فصل  مناسبت  به  افزار  ونوشت  فرهنگى 
دفاع  هفته  ونكوداشت  مدارس  بازگشايى 
مقدس درمحل سالن جانبى آمفى تاتر شهيد 
كاووس شيرى در محل نيروگاه افتتاح گرديد .
اين نمايشگاه كه با مشاركت روابط عمومى 
وپايگاه بسيج نيروگاه وبخش خصوصى برپا 

شد. 

انتخاب نيروگاه رامين از سوى 
سازمان بسيج كارگرى بعنوان" 
مجرى شيفت "ايثار در خوزستان

 به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين 
مركز  سيماي  و  صدا  خبري  تيم   : اهواز 
نيروگاه  ايثار  شيفت  در  حضور  با  خوزستان 
رامين ، تالشها و اقدامات جهادگونه كاركنان 

اين شيفت را به تصوير كشيدند.
شايان ذكر است در شيفت ايثار ، كاركنان 
بخشهاي مختلف نيروگاه در ساعات استراحت 
خود  ايثار  با  و  نكشيده  كار  از  دست  خود 
همچنان در محل كار خود به فعاليت ادامه مي 

دهند.

نيروگاه رامين اهواز؛ همچنان در مسير اقتصاد مقاومتى

ساخت كولر روغن بوستر پمپ در نيروگاه رامين اهواز

ناصر  مهندس  ازسوى  حكمى  طى 
آقاى  رامين  نيروگاه  سرپرست  محمدى 
محمد زويداوى بعنوان "رئيس اداره رفاه 
وآمار پرسنلى" معاونت منابع انسانى منصوب 

گرديد.

طى حكمى از سوى سرپرست نيروگاه 
رامين اهواز ؛ مهندس بهروز وحدتى بعنوان 
واحد 315  اساسى  تعميرات  پروژه  "مجرى 
مگاواتى شماره 4 " اين نيروگاه منصوب شد.

طى حكمى از سوى سرپرست نيروگاه 
حميدى  امير  مهندس  ؛  اهواز  رامين 
اصل بعنوان "مدير پروژه تعميرات اساسى 
واحد 315 مگاواتى شماره 4 " اين نيروگاه 

منصوب شد.

 

برادر ارجمند 
جناب آقاى مهندس
 محمد سالمى

باسالم
توفيق ارزشمند كسب مقام اول استانى در 
دوازدهمين دوره مسابقات قرآنى وزارت نيرو 
(مرحله استانى) در رشته تحقيق وپژوهش 
به  را  كشورى  مرحله  به  راهيابى  و  قرآنى 
حضرتعالى و همه تالشگران همكار، تبريك 
عرض مى نماييم. تداوم موفقيت تان را از 

درگاه خداوند منان مسالت داريم

باهمت خير مدرسه ساز نيروگاه رامين

عمليات كلنگ زنى وساخت مدرسه
 "شهيد مسعود نجاريان " آغاز گرديد

 اطالعيه  مرخصى
  روز پنجشنبه

بدينوسيله به اطالع ميرسانيم با توجه 
ــنبه مورخ 97/6/29  به تعطيلى روز پنجش
(مطابق با 10 محرم- عاشوراى حسينى ) 
همكاران محترم مى توانند طبق مقررات 
ادارى(جايگزين)  ــى  مرخص روز  ــك  ي از 

ــتفاده نمايند. اس
لذا از آنجاييكه استفاده از اين مرخصى 
مى بايست در 6 ماهه اول سال اخذ شود، 
ــت محترم نيروگاه  ــتور سرپرس طبق دس
ــكاران فرصت  ــاه حال هم ــور رف و بمنظ
ــتفاده از اين مرخصى تا پايان مهرماه  اس

ــود. 97 اعالم مى ش
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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/ شهريورماه 1397/ شماره بيست و چهارم آلبوم شهريور ماه
آيين نكوداشت دهه واليت

انجام سخنرانى مذهبى با محوريت واقعه غدير وامامت با حضور 
سيد احمد حسينى طباطبايى امام جماعت نيروگاه رامين.

توسط واحد محيط زيست نيروگاه رامين صورت گرفت .
عمليات امكان سنجى و بررسى فنى نصب آنااليزرهاى
 آنالين زيست محيطى جهت پايش گازهاى خروجى 

از دودكش هاى نيروگاه افق ماهشهر

نماسازي و استقبال نيروگاه رامين اهواز
 از ماه محرم وعزاى حسينى.

بمناسبت روز مقام پزشك رقم خورد.
آيين تقدير از پزشك وكادر پزشكى نيروگاه رامين در محل 

درمانگاه نيروگاه رامين انجام گرفت.

آزمون متمركز تبديل وضعيت كاركنان شركتهاى مديريت توليد برق ويژه كاركنان نيروگاه رامين
 در محل آموزشكده صنعت آب وبرق خوزستان برگزار گرديد.

تجديد ميثاق كاركنان نيروگاه رامين با نهضت عاشورا
حضور جمع كثيرى از كاركنان نيروگاه رامين

 در مراسم تشييع شكوهمند شهداى حادثه تروريستى اهواز

بازديد دانش آموزان هنرستان شهيد نبهانى ويس از فرآيند توليد 
برق در نيروگاه رامين

مراسم روحبخش 
زيارت عاشورا در نمازخانه نيروگاه رامين

همزمان با اولين روز محرم وعزاى حسينى موكب كاركنان نيروگاه رامين برپا گرديد. اين موكب براى دومين سال پياپى
 وبصورت خودجوش توسط عالقمندان ورهروان درگاه حسينى برپا وبه همكاران خدمات ارائه مى نمايد.

ديدار فرماندهى ناحيه مقاومت بسيج امام حسن مجتبى(ع) 
شهرستان باوى با مديريت ارشد نيروگاه رامين.

سرگرد سيد معاد موسوى هدف از اين بازديد را تبريك دهه 
واليت ونكوداشت هفته دولت وهمچنين قدردانى از زحمات 

كاركنان تالشگر نيروگاه رامين در پايدارى انرژى برق وخدمت 
رسانى به مردم شريف عنوان كرد.

عيد سعيد قربــــان ، عيد ايثار واحسان.
توزيع بسته هاى شيرينى ميان همكاران.

 ديدار مهندس محمدي سرپرست نيروگاه رامين بهمراه تعدادي از معاونين و مديران از حجاج نيروگاه

 اقدامات تعميراتى و رفع محدوديت هاى فنى واحد 305 مگاواتى شماره 2 نيروگاه رامين اهواز

واحد 315 مگاواتي شماره 2 نيروگاه رامين اهواز
 پس از رفع چالشهاي فني مجدًدا به شبكه

 سراسري برق كشور متصل شد

آغاز ورزش فوتبال نيروگاه رامين...
پس از عبور از فصل گرما

 برگزارى جشن بزرگ "عيد غدير" در كوى مويلحه بخش ويس با حضور خانواده كاركنان و مشاركت نيروگاه رامين


