
نيروگاه رامين، قلب تپنده سرزمين نخل و كارون
 ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)

   /سال سوم/مهرماه 1397/ شماره بيست و پنجم/ 4صفحه

1- انجام موفقيت آميز تعميرات اساسي واحد 
305 مگاواتي شماره يك 

2- تعويض نشاندهنده هاى روسى قديمى 
با   С.W.P.B ياتاقانهاى دماى  به  مربوط 
يونيورسال ترانسميترهاى ديجيتال . در اين 
پروژه 8 عدد گيج قديمى روسى كه از دقت 
 PR و كارايى پايينى برخوردار بودند با 8 عدد
اروپايى ديجيتال تعويض و باعث افزايش دقت 
در قرائت دما و حفاظت دماى ياتاقانهاى پمپ 

مذكور گرديد.
اى  نقطه   3 قديمى  ركوردر  تعويض   -3
هيدروژن سازى فاز 3 با 3 عدد نشاندهنده 
آتونيك اروپايى . در اين پروژه چون ركوردر 
3 نقطه اى در نيروگاه كم ياب بوده و هزينه 
مى  باال  بسيار  روسى  شركت  از  ان  خريد 
باشد ركوردرى طراحى و ساخته شد كه هم 
حفاظت و هم نشاندهنده با دقت استاندارد در 

اختيار اپراتور قرار گرفته است.
4- تعويض نشاندهنده 3 كاناله سيستم بو با 

نشاندهنده ديجيتالى واحد 5 .
دماى  به  مربوط  حفاظتى  مدار  ساخت   -5
سنسور  پروژه  اين  در  فاز 3   A اكترواليزر

دمايى الكترواليزر از نوع سنسور جيوه اى 
و كم ياب در بازار بوده كه با تعويض ان به 
سنسور ترمورزيستور و با كمك يونيورسال 

ترانسميتر اروپايى حفاظت ان برقرار شد.
6- بهينه سازى رگالتورهاى(6207 و 6218 
) مهم در استارت بويلر(تعويض گيربكس-
تعويض كنترلر) درجهت كنترل بهتر بهره 

بردارى
7-بهينه ساز و اتومات كردن رگالتور 4064 
مربوط به خروجى فيلتر هاى آب نرم (تعويض 
گيربكس-تعويض كنترلر)درجهت كنترل آب 

نرم.
8- نصب سنسورهاي ويبريشن توربو فيد 
پمپ واحد 1 و انتقال مقادير آن به اتاق فرمان .
از 10  بيش  اليت  بك  مدار  تعويض   -9 
ركوردر پيپرلس در واحدهاى 1 تا 6 با نمونه 
ساخت نيروگاه كه هزينه آن يكصدم خارجى 

آن مى باشد.
و  توربين  ياتاقانهاى  كليه  كردن  باز   - 10
نصب سنسورهاى ويداس و تنظيم مجدد 

صفر توربين 
11 - رفع مشكل استاپ ولو توربوفيدپمپ

13 - مونتاژ جكينگ پمپ رزرو 
14 - تعويض بوش آببندى ژنراتور و رفع 

ديفكت ياتاقان يك و دو توربين
15 - رفع مشكل سيستم كنترل

محورى  حركت  مشكل  رفع   -  16
توربوفيدپمپ

17 - شروع فعاليت هاى تعميرات اضطرارى 
واحد 5 به علت شكست پره رديف 27 توربين

تعويض پره رديفهاى 32و 33 توربين
18- باز سازى كولر بخار استارت بويلر نيروگاه 

اول و تعويض 352 تيوب معيوب
19 - سرويس و نشت يابى كولر بخار ثانويه 

استارت بويلر نيروگاه اول
20 - ساخت كامل و نصب اوريفيس جديد 
مسير بخارى بويلر استارت بويلر نيروگاه دوم

 2 بازسازى  و  ترميم   ، سازى  آماده   -  21
دستگاه باالبر اصلى كندانسور جهت نصب 

در واحد 4
22 - انجام عمليات تعميرات تريپ اضطرارى 

واحد ها 
23 - كاهش 40 درصد تعداد خروج هاي 
اضطراري بويلر هاي نيروگاه در پيك برق 

تابستان 97
24 - نصب موفقيت آميز پروژه آبندي برسي 

انطباق پذير در شاخه B واحد يك
25 - نصب راه پله ارتباطي اتاق فرمان واحد 

شماره 1 و2 به ايرهيتر
26 - دمونتاژ ، سرويس ومونتاژ الكترواليزر 

A فاز 2 
27 - دمونتاژ ، سرويس ومونتاژ الكترواليزر 

A فاز 1
28 - اورهال نازل هاي فيلتر هاي مكانيكي 1 

و2 و3 فاز باال تصفيه خانه نيروگاه اول 
29 - تعويض تعداد 55 عدد لوله بويلر در 

شاخه A بويلر واحد 3
30 - ساخت و نصب تانك ذخيره اسيد شيمى 

فاز يك 
40 - بازسازى اساسى تانك 400m3 شيمى 

فاز 1
41 - ساخت و نصب سه دستگاه مخزن اسيد 

در شيمى 1 و 2
42 - رفع نشتى بويلر در تريپ هاى واحد ها 

و گذز از پيك تابستان
43- تعويض ياتاقان شماره 4 توربوفيدپمپ

خالصه عملكرد معاونت نگهداري و تعميرات نيروگاه رامين اهواز در 6 ماهه اول سال 1397

.به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
مگاواتى   305 واحد   : اهواز  رامين 
از  پس  اهواز  رامين  نيروگاه  شماره 2 
انجام تعميرات مياندوره اي مجددا وارد 

مدار سراسرى برق كشور شد . 
مهندس ناصر محمدي مديرعامل 
اعالم  ضمن  اهواز  رامين  نيروگاه 
از  گذر  با   : داشت  اظهار  خبر  اين 
مصرف  پيك  و  فرسا  طاقت  تابستان 
 2 شماره  مگاواتى   305 واحد  برق، 
جاري  سال  مهرماه  در  نيروگاه  اين 
 ، اي  مياندوره  تعميرات  انجام  جهت 
بمنظور  و  توليدى  محدوديتهاى  رفع 
از  برق  توليد  آمادگى  سطح  باالبردن 
مدار خارج شده بود و پس از توقف 24 

روزه بدست پرسنل تالشگر نيروگاه تعمير و مجدد به 
شبكه سراسرى برق كشورمتصل شد .

تجارب  و  تخصص  به  اشاره  با  محمدي  مهندس 
تعميرات  در  رامين  نيروگاه  متخصصان  ارزشمند 

واحدهاى نيروگاهى اظهار داشت : ايام گرم سال بدليل 
براى  را  حساسى  شرايط   ، برق  انرژى  باالى  مصرف 
حرارتى  نيروگاههاى  بخصوص  كشور  نيروگاههاى 
مراقبتهاى  با  جز  انرژى  اين  توليد  و  كند  مى  ايجاد 
اصولى ، بهره بردارى صحيح و تعميرات بموقع ميسر 

انجام  با  خدا  لطف  به  و  شود  نمى 
تعميرات مياندوره اي اين واحد ، سطح 
توليد  بمنظور  را  نيروگاه  اين  آمادگي 
پايدار انرژي حياتي برق افزايش داديم. 
تعميراتي  اقدامات  مهمترين  وى 
را  مگاواتي   305 واحد  اين  بروي 
و  كندانسور  كور  هاى  لوله  تعويض 
مبدلهاى  آنها،سرويس  شستشوى 
مونيتورينگ  سيستم  حرارتى،تكميل 
 ، ها  تاور  كولينگ  سرويس   ، واحد 
ويبره  تعمير  و  بويلر  اشكاالت  رفع 

توربو فيدپمپ عنوان نمود.
رامين  نيروگاه  است  بذكر  الزم 
به  توليدى  واحد  شش  با  اهواز 
ساعت  مگاوات   1850 ظرفيت 
كننده  توليد  و  كشور  بخارى  نيروگاه  بزرگترين 
و  است  خوزستان  استان  برق  درصد   40 حدود 
پشتيبانى  و  مردم  آسايش  تامين  در  مهمى  نقش 

كند. مى  ايفاء  كشور  برق  سراسرى  شبكه  از 

واحد305 مگاواتى شماره 2 نيروگاه رامين اهواز 
پس از  تعميرات مياندوره اي وارد مدار سراسرى برق كشور شد

ايستاده همچون نخل،جارى همچون كارون

ــى عراق به نيروگاه  ــادآور دومين حمله هوايى رژيم بعث ــاه ي  18 مهرم
رامين.....

 39 سال پيش در چنين روزى نيروگاه رامين" قلب تپنده خوزستان" آماج 
حمالت جنگنده بمب افكن هاى رژيم بعث قرار گرفت.

نيروگاه رامين در دوران جنگ 8 مرحله مورد حمله هوايى دشمن بعث 
قرار گرفت. 

به ارواح طيبه شهداى واالمقام هشت سال دفاع مقدس بويژه 6 شهيد 
نيروگاه رامين درود وصلوات مى فرستيم.

عكس واحد شماره 2
تاريخ بمباران:18 مهرماه 1359

بمناسبت   : رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
سردار  حضور  با  مراسمى  مقدس  دفاع  هفته  گراميداشت 
پاسداران  سپاه  كربال  قرارگاه  فرماندهى  سيدالشهدا  خادم 
، دكتر كاظمى فرماندار شهرستان باوى ، سروان عامرى 
جانشين سپاه ناحيه مقاومت سپاه امام حسن (ع) و حضور 

پرشور كاركنان بسيجى نيروگاه برگزار شد.
در اين مراسم كه با اداى احترام به مقام شامخ 6 شهيد 
نيروگاه رامين آغاز شد سردار خادم سيد الشهدا در جمع 
محرم  ايام  تسليت  ضمن  كاركنان و بسيجيان نيروگاه 
استان  شهروندان  و  نظاميان  از  تعدادى  شهادت  و 
خوزستان در حمله تروريستى 31 شهريور اهواز هفته 
ايثار و مقاومت مردم  را نماد  دفاع مقدس  افتخارآميز 
و  دشمنان  تهديدات  با  مواجهه  در  اسالمى  ايران 
اظهار  و  دانست  داخلى  مشكالت  مقابل  در  پايدارى 
كشورمان  زنان  و  مردان  دفاع  و  ايستادگى   : داشت 
انقالب  از  پس  كه  عراق  بعث  رژيم  تهاجم  مقابل  در 
شكوهمند اسالمى به كشورمان انجام گرفت همه نقشه 
ها و اهداف شوم دشمنان و قدرتهاى استكبارى را برهم 
زد و امروز نيز با همين فرهنگ مقاومت و ايثار توانستيم 

اهداف پليد آنان در خارج از مرزهاى كشور را برهم زنيم . 
فرمانده قرارگاه كربال با اشاره به ابعاد جنگ اقتصادى در 
كشور، برتبعيت از رهنمونهاى مقام معظم رهبرى ، وحدت 

ملى و تقويت روحيه مقاومت تاكيد نمودند و انجام درست و 
بموقع وظايف و رسالت همه آحاد جامعه بويژه مسئولين ذى 
صالح در هر جايگاهى كه هستند را مهمترين راهكار مقابله 

به اين مشكالت است.
اين نيروگاه ،  ايثارگران  از شهدا و  وى ضمن تجليل 
رژيم بعث  آن توسط هواپيماهاى  مكرر  بمباران هاى  به 
اشاره نمود و توليد انرژى حياتى برق در چنين شرايطى را 
سنگرى ديگر در دوران دفاع مقدس برشمرد . سردار خادم 
سيدالشهدا حفظ روحيه انقالبى و همت واالى كاركنان اين 
استراتژيك  و  مهم  را  برق  انرژى  توليد  تداوم  در  نيروگاه 
دانست و از تالش جهادگونه كاركنان اين مجموعه در توليد 

برق مورد نياز مردم و تامين آسايش آنان تقدير نمود.
در پايان اين مراسم از تعدادى از ايثارگران نيروگاه آقايان 
عبدويس مراقى ، افشين شاكرى ، كاظم سالمات و على 

پالهنگى با اهدا لوح و هدايايى تجليل بعمل آمد .
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز در دوران مقدس 
8 بار مورد بمباران هواپيماهاى رژيم بعثى قرار گرفت و در 
خطوط مقدم نيز 6 شهيد را تقديم استقالل و عزت ايران 

اسالمى نمود .

با حضور سردار سرتيپ احمد خادم سيدالشهدا فرماندهى قرارگاه عملياتى كربال-جنوب

آئين گراميداشت هفته دفاع مقدس در نيروگاه رامين برگزار شد

 بامشاركت نيروگاه رامين
 فعاليت سامانه  توليد

وبسته بندى آب جرعه(ليوانى) 
وزارت نيرو در مرز شلمچه

آب  تامين   رامين،بمنظور  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
شلمچه  مرز  در  مستقر  حسينى   مواكب  نياز  مورد  وسالم  بهداشتى 
،سامانه بسته بندى وتوليد آب ليوانى وزارت نيرو با مشاركت ومديريت 
نيروگاه رامين بعنوان نماينده صنعت برق حرارتى كشور راه اندازى شد.

اين سامانه سيار  روزانه 110هزار عدد آب ليوانى بهداشتى توليد  
وبصورت رايگان در اختيار زائرين حرم حسينى قرار مى داد.

شايان ذكر است تامين وتحويل آب بهداشتى وسالم توسط اين 
سامانه تا 10 آبان ماه ادامه يافت.



نخل و كارون- ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين) سال سوم/ مهرماه 1397/ شماره بيست و پنجم صفحه2
خبر

خالصه عملكرد 
پايگاه مقاومت بسيج
 شهداي نيروگاه رامين
  6 ماهه اول 1397

• گراميداشت هفته دفاع مقدس (جشنواره فرهنگي - ورزشي - 
نماسازي – حضور درگلزار شهدا –سخنراني و...)

• برگزاري اعياد قربان تا غدير در سطح نيروگاه و مشاركت در برگزاري 
اين اعياد در شهرستان باوي 

• برگزاري جلسات حلقه هاي شجره طيبه صالحين 
• برگزاري مراسمات زيارت عاشورا ويژه ماه محرم
• گراميداشت عيد سعيد فطر و ديدار با همكاران

• تجليل از پزشك و تيم درماني نيروگاه در روز پزشك
در  استان  بسيجيان  بزرگ  تجمع  در  نيروگاه  بسيجيان  شركت   •

ورزشگاه غدير اهواز 
• تعامل با مراكز دولتي شهرستان باوي در هفته دولت

• توزيع سواالت در مسابقه((يك پيام)) ويژه هفته دفاع مقدس
• جشن بزرگ مبعث رسول اكرم(ص)

• حضور سردارخادم سيدالشهدا در نيروگاه و سخنراني در نمازخانه 
نيروگاه 

• آئين معنوي ورود خادمين حضرت امام رضا(ع) بهمراه پرچم متبرك 
شده به ضريح مطهر در نيروگاه در دهه كرامت 

• راه اندازي موكب محرم در دهه محرم در محوطه نيروگاه
• راه اندازي نمايشگاه نوشت افزار در نيروگاه

كارگري  بسيج  مسئول  نادري  سرهنگ  حضور  ايثاربا  رزمايش   •
خوزستان 

• غباروبي نمازخانه و برگزاري محفل انس با قرآن در ماه مبارك 
رمضان

• شركت بسيجيان نيروگاه در مراسم تشييع 24 شهيد حادثه تروريستي 
رژه 31 شهريور اهواز

• شركت در راهپيمايي روز جهاني قدس - اهواز و شيبان و مالثاني
• شركت در مراسم تشييع دو شهيد حادثه تروريستي شيبان
• شركت در مراسم عبادي سياسي نمازجمعه بسيجيان پايگاه

• شركت در همايش هفته بسيج كارگري تاالر مهتاب
• غبارروبي مزار شهداي مدافع حريم واليت 

• گراميداشت سوم خرداد در نمازخانه نيروگاه با سخنراني فرمانده سپاه 
ناحيه امام حسن مجتبي(ع) شهرستان باوي

• برگزاري جشن ميالد ائمه و نيمه شعبان در نمازخانه همراه با 
سخنراني و مولودي خاني و اهداء جوايز به برندگان مسابقه ماه شعبان 

• گشت امنيتي بسيج دفاع از نيروگاه
• برگزاري مسابقه باروت خيس(انتخاب منفورترين دشمن حقوق بشر)

• برگزاري جشن ميالد حضرت علي اكبر(ع) در نمازخانه نيروگاه
توزيع  و  نيروگاه  نمازخانه  در  وليعصر(عج)  حضرت  ميالد  جشن   •

شيريني ويژه همكاران شيفت
• نشست بصيرت افزايي و آگاه سازي در نمازخانه نيروگاه با سخنراني 

سروان مرداسي از سپاه ناحيه امام حسن مجتبي(ع)
• نشست روشنگري ويژه ماه مبارك رمضان در نمازخانه نيروگاه

• نصب پرچم هاي عزاداري و بنر و بيلبورد ويژه ايام محرم حسيني
• گراميداشت هفته بسيج كارگري

• هماهنگي و حضور تيم صدا و سيماي خوزستان جهت تهيه گزارش 
در شيفت ايثار نيروگاه رامين

• حضور فعال بسيجيان نيروگاه در نماز جمعه ( اهواز – مالثاني- 
ويس- شيبان) 

• ورزش بسيجيان نيروگاه در هفته سالمت

انتصاب
سرپرست معاونت مهندسى 

وبرنامه ريزى نيروگاه" 
منصوب شد

ــوى  ــى حكمى از س ــى و ط در آيين
ــر محمدى مديرعامل  مهندس ناص
ــدس غالمرضا  ــروگاه رامين مهن ني
ــت  ــاز زاده بعنوان"سرپرس چرخاب س
معاونت مهندسى وبرنامه ريزى نيروگاه" 
ــان  ــد. در كارنامه ايش منصوب گردي
مدير امور مهندسى مكانيك ،معاونت 
نگهدارى وتعميرات وهمچنين مشاور 
ــور تعميرات  ــر عامل در ام عالى مدي

نيروگاهى به چشم مى خورد.
مشاور مدير عامل نيروگاه در 
امور برنامه ريزى منصوب شد

ــوى  ــى وطى حكمى از س در آيين
مهندس ناصر محمدى مديرعامل  
نيروگاه رامين آقاى مهندس فرهاد 
ــاور مدير  ــكندرى بعنوان" مش اس
عامل نيروگاه در امور برنامه ريزى" 
ــان  منصوب گرديد. به كارنامه ايش
ــى  ــوان به مدير امور مهندس مى ت
ــت نظارت  ــزى، معاون ــه ري وبرنام
ــى وبرنامه ريزى  ومعاونت مهندس

نيروگاه رامين اشاره كرد.
مسئول جديد واحد درمان
 نيروگاه رامين منصوب شد

ــط عمومى نيروگاه  به گزارش رواب
ــوى  رامين اهواز : طى ابالغى از س
مهندس ناصر محمدى مديرعامل  
ــى  "عل ــاى  آق ــن  رامي ــروگاه  ني
ــئول  ــوندى پور" بعنوان مس عالس
واحد درمان نيروگاه رامين منصوب 
ــت وى  ــر اس ــايان ذك ــد. ش گردي
ازجانبازان هشت سال دفاع مقدس 
ــناس  ــش از اين كارش ــت و پي اس
ــر پيمانكاران  ــر ب ــيدگى و ناظ رس

نيروى انسانى بودند.

مسئول جديد امور ورزش
 نيروگاه رامين منصوب شد

ــط عمومى نيروگاه  به گزارش رواب
ــوى  رامين اهواز : طى ابالغى از س
مهندس ناصر محمدى مديرعامل  
نيروگاه رامين آقاى شهرام حيدرى 
ــمت بعنوان  ــا حفظ س كاهكش ب
ــى " نيروگاه  ــئول تربيت بدن "مس
ــات  خدم از  و  ــوب  منص ــن  رامي
وزحمات آقاى على اصغر موسويان 
ــبق تربيت بدنى نيروگاه  مسئول اس

تقدير شد.

  ايمني و آتش نشاني
(كاهش  استاندارد  با  مطابق  سال96  پرسنلي  حوادث  آناليز   -1
چشمگيري از حوادث براي هفتمين سال متوالي بدست آمده است از 

لحاظ اقتصادي و حفظ سرمايه نيز بررسي شد)
درصدي   25 كاهش  سال97  ماهه  شش  در  آمار  با  مطابق   -2
شده  گزارش  گذشته  سال  به  نسبت  پرسنلي  حوادث  بخش  در 

است.
3- گزارش آناليز آتش سوزي هاي سال96 (نسبت به سالهاي گذشته 

كاهش چشمگيري مشاهده شد)
4- مطابق با آمار در شش ماهه سال97 كاهش 50درصدي آتش 

سوزي نسبت به زمان مشابه سال گذشته گزارش شده است.
5- تعميرات اساسي خودرو بنزآتش نشاني شماره1

6- بازرسي و نظارت اورهال واحد1
7- نظارت بر قرارداد آتش نشاني 

8- شارژ كپسول پودر شيميايي12 كيلويي 110 مورد، 6 كيلويي45 
مورد ، فوم شيميايي 52 مورد در داخل شركت انجام شد. 

9- بازرسي وبازديدهاي برنامه ريزي شده و موردي از سايت نيروگاه
10- بررسي ديفكتها و درخواستها تعميراتي داراي ريسك خطر جهت 

ايمن سازي وكنترل خطر
11- بررسي و ارائه گزارش حوادث پرسنلي و حوادث تجهيزاتي

12- بازسازي و طراحي مسير رينگ آتش نشاني
13- دريافت گواهينامه سالمت كرنها وجرثقيل هاي نيروگاه

14- پيگيري مصوبات كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مصوبات 
مربوطه كميته ها

15- پيگيري ،نظارت و خريد تجهيزات حفاظت فردي پرسنل شركت 
و پيمانكاران

16- برگزاري جلسات ايمني و حفاظت فني با اداره كار و رفاه اجتماعي 
استان

17- خريد لوازم وتجهيزات آتش نشاني
18- فرماندهي عمليات اطفاء حريق داخل شركت 

19- شركت درجلسات شوراي سياست گذاري HSE شركت مادر 
تخصصي توليد نيروي برق حرارتي 

  بهداشت حرفه اي
 1- بازديد وپايش نقاط مختلف نيروگاه از لحاظ بهداشتي و رفع نواقص 

بهداشتي آنها 
2- پيگيري جهت خريداري يك دستگاه دي سي شوك براي درمانگاه 

بصورت  نيروگاه  سطح  در  كار  محيط  آور  زيان  عوامل  سنجش   -
ماهيانه نظير :– صداسنجي در مكانهاي داراي آلودگي صوتي – 

نورسنجي درسايتهاي اداري و صنعتي 
نيروگاه  شاغلين  از  برخي  هاي  بيماري  پيگيري  و  بررسي   -3
درخصوص رعايت وضعيت جسماني و رواني آنان در محل كار و 

ارايه برخي امكانات رفاهي درماني به آنها .
4- بررسي و پيگيري بيماري هاي ناشي از كار برخي از شاغلين 
راه  ارايه  درخصوص  كار  طب  متخصص  با  وهماهنگي  نيروگاه 

كارهاي پزشكي ومجوز ادامه بكارگيري فرد شاغل 
5- شركت در جلسات ماهيانه شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

باوي و معاونت بهداشتي استان 
از  برخي  آور  زيان  و  سخت  هاي  پرونده  پيگيري  و  بررسي   -6
شاغلين از سوي مركز بهداشت و اداره كار در جهت تاييد براي 

بازنشستگي
برگه  وارايه  قسمت  هر  استفاده  مورد  شيميايي  مواد  بررسي   -7
اطالعات ايمني موادشيميايي (MSDS) براي پرسنل آن قسمت 

 محيط زيست
• انجام دو مرحله اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي نيروگاه 
رامين (خوداظهاري) شامل دود ، پساب ، صداي روز و شب ،  گازها و 

ذرات معلق محيط ياز ارسال گزارشات خوداظهاري 
• تعريف پروژه هاي بهينه سازي زيست محيطي درسال 1397 ازجمله پروژه 
خريد و نصب آنااليزرآنالين دود جهت واحدهاي1و2،نصب آنااليزرهاي آنالين 

دودواحدهاي5 و6،خريد دستگاه آنااليزر گازهاي خروجي 
• ارائه مقاله با عنوان مانيتورينگ آنالين پساب با معرفي سيستم 
هاي تصفيه و  حضور در پنل داوري اولين همايش HSE نيروگاه 
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محيطي  زيست  هاي  پروژه  و  اقدامات  از  جامع  گزارش  ارسال   •

نيروگاه جهت اداره كل حفاظت محيط زيست 
• ارسال اطالعات مديريت پسماندهاي محفظه احتراق درنيروگاه به 

دفتربهسازي نيروگاه ها و محيط زيست 
• ارسال مشخصات سيستم هاي پايش لحظه اي گازهاي خروجي 
از دودكش ها در نيروگاه رامين و نيروگاه افق ماهشهر به اداره كل 

بهسازي نيروگاه ها و محيط زيست
• ارسال اطالعات درخصوص شناسايي عوامل تاثيرگذار و تاثيرپذير 
اقليمي در بهره برداري از نيروگاه ها و برنامه هاي بهبود به اداره كل 

بهسازي نيروگاه ها و محيط زيست 
و  آب  شركت  با  ازجمله:مكاتبه  نيروگاه  آب  باكميته  همكاري   •
و  ورودي  فاضالب  از  برداري  اهوازونمونه  شهر  كالن  فاضالب 
خروجي تصفيه خانه فاضالب غرب اهواز (چنيبيه) توسط آزمايشگاه 

معتمد محيط زيست و ارائه گزارش نتايج 
معتمد  آزمايشگاه  توسط  كانون  از 13  خروجي  دود  گيري  اندازه   •
محيط زيست جهت بررسي اثربخشي سيستم جديد آببندي ايرهيتر 

واحد يك توسط تعميرات
• نظارت بر عمليات ساختماني احداث كارگاه شستشوي مبدلهاي 

حرارتي و انتقال پساب هاي توليدي به تصفيه خانه
• بررسي علل اشباع كوتاه مدت تله هاي تصفيه خانه هاي فيزيكي 
نيروگاه اول و ارائه راهكار براي رفع موضوع فوق الذكر طي جلسات 
با مسئولين مرتبط از جمله تهيه شرح كار و فرم تعريف پروژه جهت 
واگذاري عمليات تخليه و اليروبي لجن هاي تصفيه خانه فيزيكي به 

شركت هاي معتمد محيط زيست در امور پسماند 
• بررسي و امكان سنجي روش نصب آنااليزرهاي آنالين گازهاي 

خروجي از دودكش ها در 4 واحد نيروگاه افق ماهشهر 
• تهيه شرح كار و هماهنگي با آزمايشگاه معتمد محيط زيست جهت 

انجام خوداظهاري نيروگاه افق ماهشهر
از  محيطي  زيست  ساز  آلوده  فرايندهاي  كليه  انجام  بر  نظارت   •
جمله شستشوهاي شيميايي بويلر ، كندانسور و.... و پايش ، كنترل و 

پيشگيري از بروز جنبه هاي زيست محيطي احتمالي 
• تعريف اهداف محيط زيست و برنامه هاي عملياتي حصول آنها در 

نيروگاه رامين جهت سال 1397
• ثبت نتايج سه ماهه اندازه گيري دودوپساب درسامانه پايش زيست 

محيطي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي
• تهيه و تدوين گزارش ساليانه روند تغييرات آالينده هاي دود وپساب 

• تهيه گزارش هاي تحليلي ماهانه از روندتغييرات پارامترهاي آالينده دود 
و پساب 

• انجام بازديد هاي هفتگي از كانكس آنااليزرهاي آنالين دود و پساب 
وبازديدهاي روزانه از سالن توربين هال ، محوطه زير بويلر ، پيت ها و كليه 
قسمتهاي نيروگاه علي الخصوص محوطه كارگاهي تعميرات اساسي و 
مياندوره اي واحد ها جهت پايش جنبه هاي زيست محيطي و تذكر 

درصورت مشاهده هرگونه آلودگي

 H.S.E خالصه عملكرد امور
نيروگاه رامين -6 ماهه اول 1397

-برگزاري مراسم غبار روبي و گالب شويي نمازخانه 
به مناسبت آْغاز ماه مبارك رمضان با حضور بانوان

-برگزاري روزانه تالوت يك جزء از قرآن كريم در 
نمازخانه نيروگاه

-انتشار مقاالتي در خصوص تغذيه و سالمتي در 
ماه مبارك رمضان در لينك مشاور امور بانوان روي 

سايت نيروگاه
عفاف و حجاب  

مردمي  بزرگ  همايش  برگزاري  در  -همكاري 
حافظان حريم خانواده شهرستان باوي 

-جلسه ستاد عفاف و حجاب شهرستان باوي
- همايش مردمي حافظان حريم خانواده

-برگزاري نشست عفاف و حجاب با محوريت زن و 

عفت در اسالم براي زنان شاغل
- تقدير ازبانوان شاغل برترعفاف و حجاب 

- تهيه هديه فرهنگي از محصوالت عفاف و حجاب
-برگزاري مسابقه فرهنگي- قرآني با موضوع عفاف 

و حجاب
-برگزار ي مسابقه نقاشي با موضوع عفاف و حجاب 
براي فرزندان در دو رده سني 3 الي 9 سال و 9 الي 

16 سال
- نصب بنر با پيام هاي هفته عفاف و حجاب در 

فضاهاى عمومى نيروگاه
-قراردادن عكس هايي با پيام عفاف و حجاب در 
پورتال و سيستم حضور-غياب بازرسى و تابلو هاي 

ديجيتال شركت

كار  محيط  با  متناسب  الشكل  متحد  لباس  -تهيه 
اداري بر طبق منشور عفاف و حجاب

  ورزش
-برگزاري سه جلسه آمادگي جسماني در هفته در 

تايم اداري براي بانوان شاغل
-برگزاري مسابقات ورزشي در رشته هاي آمادگي 
جسماني و تير اندازي و دارت به مناسبت هفته بسيج 

براي بانوان شاغل
-برگزاري مسابقات ورزشي در رشته هاي آمادگي 
جسماني و تير اندازي و دارت به مناسبت هفته دفاع 

مقدس براي بانوان شاغل
  روانشناسي

- برگزاري جلسات مشاوره فردي وخانوادگي براي 

كليه پرسنل نيروگاه به صورت يك روز در هفته در 
محل اداري و با ارائه معرفي نامه همراه خانواده در 

مطب
روز  و  معصومه (س)  حضرت  والدت     

دختر
-حضور تعدادى از مديران نيروگاه در محل كار بانوان 

شاغل و تجليل از تالش آنان 
خصوص  در  تربيتي  روانشناسي  مقاله  دو  انتشار   -
تربيت فرزندان و انتشار در صفحه مشاور امور بانوان 

- سايت نيروگاه 
  ساير موارد

-برگزاري جلسات ماهانه با بانوان شاغل
-پيگيري مسايل خاص بانوان شاغل

گزارش عملكرد امور بانوان و خانواده نيروگاه رامين در 6 ماهه نخست سال 97
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ــزار و 693 مگاوات  ــد 5 ميليون و 562 ه • تولي
ساعت انرژي برق در 6 ماهه اول سال 1397

• آب مقطر تحويلي به تانكرهاي مقره شويي برق 
منطقه اي و توزيع برق خوزستان ( 310000 ليتر)

• احيا فيلترهاي سيستم پاليشينگ پلنت- شيمي 
فاز 1 و 2 ( 224 عدد )

ــزي تجهيزات-  ــگ آمي ــت و رن • سندبالس

شيمي فاز 1 و 2 ( 1430 مترمربع )
• ايربراش و رنگ آميزي تجهيزات - شيمي 

فاز 1 و 2 ( 5912 متر مربع )
• كنسروه بويلر واحد 5 

ــاي A ,B در تصفيه  ــل ترپه ــي اوي • اليروب
فيزيكي فاز 3 و آماده سازي براي فصل زمستان 
ــو و آماده سازي كامل كالري  • شستش

ــاز 3  ــه ف ــه خان ــاي تصفي فايره
• تعويض مخزن ذخيره اسيد در سيستم احياء فاز 

3 بدليل پوسيدگي و احتمال بروز خطرات جاني 
• رفع گرفتگي كلكتورهاي فرعي برج هاي 

7و8 فاز 2
ــت آميز عمليات اورهال و راه  • انجام موفقي

اندازي واحد شماره يك ،

ــور واحد شماره يك و  ــوي كندانس • شستش
دو با مواد نانو 

• تعويض لوله هاي كندانسور، تعويض لوله هاي 
معيوب واحد شماره يك

ــت ترك يابي لوله هاي هات باكس واحد  • تس
شماره يك و رفع عيب آنها

• تعويض پنجره آالرم هاي الكتريكي واحد شماره 2

خبر

اهداى 60 بسته نوشت افزار وسايل كمك 
آموزشى كاركنان نيروگاه رامين به دانش آموزان 

كم بضاعت شهر ويس
وبا  درآيينى  رامين،  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
حضور نمايندگان نيروگاه رامين تعداد 60 بسته نوشت 
افزار اهدايى كاركنان اين نيروگاه به مسئولين مدرسه 
راهنمايى شهيد مياحى ويس تحويل گرديد.اين بسته 
ها در يك اقدام خودجوش و درحاشيه نمايشگاه نوشت 
افزار مستقر درنيروگاه جمع آورى وبه دانش آموزان كم 
بضاعت اين شهر اهداى شد.پيش از اين و بمنظور كمك 
به تامين اقالم نوشت افزار مناطق محروم شهرستان 
باوى مبلغ 30 ميليون ريال به كميته امداد باوى اعطاى 

شد.

بمناسبت هفته آتش نشانى ويادواره 
نكوداشت شهداى واالمقام 31 شهريور اهواز
حضور تيم آتش نشانى نيروگاه رامين

 در اولين دوره مسابقات عملياتى ورزشى 
آتش نشانان وامدادگران خوزستان

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : تيم آتش 
نشانى نيروگاه رامين در اولين دوره مسابقات عملياتى 
ورزشى آتش نشانان وامدادگران خوزستان كه با حضور 
12 تيم از مراكز آتش نشانى استان خوزستان در محل 
پارك دولت(كيانپارس اهواز) برگزار شد شركت نمود. در 
پايان اين مسابقات تيم آتش نشانى نيروگاه رامين به 
مقام پنجم تيمى رسيد و على تميمى آتش نشان جوان 
تيم آتش نشانى وامداداين نيروگاه مقام سوم انفرادى را 

از آن خود كرد .

حضور جمعى از بسيجيان نيروگاه رامين 
درگردهمايى عظيم "اقتدار،وحدت 
وايستادگى وپيشرفت"بسيجيان اهواز

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : بسيجيان 
نفره  هزار  بزرگ 30  اجتماع  در  حضور  با  نيروگاه  اين 
بسيجيان استان خوزستان كه با حضور گردان هاى بيت 
المقدس بسيج در ورزشگاه فوالد آرنا اهواز برگزار شد، 
عزم و اراده استوار خود را در سنگر توليد و خدمت و 

مقاومت در برابر دشمنان به نمايش گذاشتند .

برپايى نمايشگاه توانمندى هاى واحد ايمنى و 
آتش نشانى در نيروگاه رامين 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : توانمندى 
ها و تجهيزات واحد ايمنى و آتش نشانى نيروگاه رامين در 
نمايشگاهى تخصصى در معرض ديد كاركنان قرار گرفت 
.در آئين افتتاحيه اين نمايشگاه كه با ارائه گزارشى از سوى 
مهندس رسول حيدرى رئيس HSE نيروگاه همراه بود 
مهندس ناصر محمدى مديرعامل اين نيروگاه ضمن 
تقدير از تالش و ايثار همه كاركنان HSE بويژه پرسنل 
ايمنى و آتش نشانى ، حفظ آمادگى روحى و جسمى 
پرسنل ، فراگيرى آموزشهاى نوين و بروزرسانى امكانات 
و تجهيزات اين واحد را از برنامه هاى خود دانست و اظهار 
اميدوارى نمود با تكيه بر تعهد و همت اين كاركنان 
شاهد تقويت و ارتقاء سطح ايمنى نيروگاه باشيم . در 
ادامه مهندس محمدى با حضور در ايستگاه آتش نشانى 
نيروگاه و اهدا گل به همكاران اين واحد طى نشستى 

صميمى پذيراى موضوعات و دغدغه اين كاركنان بود.

كسب مقام اول مسابقات قرآنى وزارت نيرو 
توسط كارشناس نيروگاه رامين

در   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
دوازدهمين دوره از مسابقات قرآنى وزارت نيرو كه در 
شهر مشهد مقدس برگزار شد مهندس محمد سالمى از 
كاركنان اين نيروگاه موفق به كسب رتبه اول در رشته 

تحقيق موضوعى اين رقابتها شد .

 بمناسبت گراميداشت هفته نيروى انتظامى
ديدار مديران نيروگاه رامين با فرماندهى 

ناحيه انتظامى شهرستان باوى
بمناسبت   : رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
مديران  از  تعدادى  انتظامى  نيروى  هفته  گراميداشت 
اين نيروگاه با حضور در مقر فرماندهى نيروى انتظامى 
نيروى  مجموعه  تالش  و  همت  از  باوى  شهرستان 
انتظامى كه در تامين امنيت و آرامش منطقه گام برمى 

دارند تقدير نمودند.

عملكرد معاونت توليد  نيروگاه رامين اهواز – 6 ماهه 1397

تالش پرسنل نيروگاه رامين اهواز  
در رفع محدويت بويلر واحد شماره 3

رفع  عمليات   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
و  جديت  با  رامين  نيروگاه   3 شماره  واحد  بويلر  هاى  محدوديت 
پشتكار تالشگران اين نيروگاه انجام شد.  مهندس محمد رضايى 
مهر كارشناس كارگاههاى عمومى : واحد 305 مگاواتى شماره 3 
نيروگاه رامين بدليل نشتى هاى بوجود آمده در لوله هاى بويلر از مدار 
خارج شده بود و با تالش شبانه روزى و همت پرسنل جوشكارى و 

عايقكارى و داربست بندى عمليات رفع اين نشتى ها را در اكيپ ها 
و جبهه هاى مختلف آغاز نموديم. 

وى گفت : در بخش اول اين عمليات توانستيم اقدام به تعويض 
7 لوله واتروال و رفع نشتى در كلكتور و كانال افقى بويلر نمائيم. در 
نوبت دوم عمليات رفع نشتى در 5 نقطه انجام شد و حدود ساعت 3 

بامداد واحد تحويل بهره بردارى گرديد.

   امور كاركنان و رفاه
1- تهيه و تنظيم تاريخ ارتقاى گروه 35 نفر ، محاسبه امتياز دوره هاى 
آموزشى12 نفر و صدور احكام انتصاب ، امتياز اخذ مدرك تحصيلي ، 

بازنشستگي و ... پرسنل قرارداد دائم و مدت معين شركت . 
2- معرفي37 نفر از پرسنل قرارداد دائم و مدت معين جهت دريافت وام 
ضرورى(جمعاً معادل يك ميليارد و چهارصد و هشتاد ميليون ريال) و 
معرفى 78 نفر از كاركنان جهت دريافت وام بلند مدت (جمعاً معادل هجده 

ميليارد و نهصد و چهل ميليون ريال) .
3- معرفى 69 نفر به امور مالى جهت دريافت وام بانك قرض الحسنه 
مهر ايران به مبلغ سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون ريال ؛ (22 نفر 
از پرسنل قرارداد دائم و مدت معين جمعاً به مبلغ يك ميليارد و سيصد و 
پنجاه ميليون ريال، 45 نفر از نيروهاى پيمانكار جمعاً به مبلغ دو ميليارد و 
سيصد و نود ميليون ريال و 2 نفر از اعضاى كانون بازنشستگان شركت 

جمعاً به مبلغ يكصد ميليون ريال) .
4- معرفى 45 نفر به امور مالى جهت دريافت وام بانك رسالت به مبلغ دو 
ميليارد و چهارصد و بيست ميليون ريال ؛(16 نفر از پرسنل قرارداد دائم و 
مدت معين جمعاً به مبلغ نهصد و پنجاه ميليون ريال، 25 نفر از نيروهاى 
پيمانكار جمعاً به مبلغ يك ميليارد و دويست و هفتاد ميليون ريال و 4 نفر 
از اعضاى كانون بازنشستگان شركت جمعاً به مبلغ دويست ميليون ريال) .

5- بررسى و تائيد صورت وضعيت هاى حقوق پرداختى پيمانكاران نيروى 
انسانى شركت (پيمانكار فوق ديپلم و ليسانس، حراست ، آتش نشانى ، 

كارگاه هاى عمومى، پيمانكار ديپلم و زير ديپلم و درمانگاه) .
6- انجام امور رفاهى كاركنان از قبيل مزاياى جنوب، مأموريت، مرخصى 

استحقاقى و استعالجى و ....
7- عقد قرارداد خدمات بيمه اى سال 97با شركت بيمه دانا .

آور  زيان  و  سخت  مشاغل  امتياز  درخواست  فرم   20 تنظيم   -8
همكاران و پيگيرى پرونده هاى 30 نفر از پرسنل شركت .

پرسنل  وضعيت  تبديل  آزمون  برگزارى  مقدمات  سازى  آماده   -9
شركت هاى پيمانكارى با هماهنگى شركت مادر تخصصى توليد 

نيروى برق حرارتى .

10- برگزارى اولين دوره انتخابات نماينده سرپرستان (كميته طبقه بندى 
و ارزشيابى مشاغل) در تاريخ 97/05/30 .

11- تدوين شيوه نامه جايگزينى پرسنل پيمانكار و تبديل وضعيت 10 
نفر از پيمانكار ديپلم و زيرديپلم به پيمانكار فوق ديپلم و ليسانس مطابق 

با شيوه نامه مذكور .
12- صدور احكام افزايشات حقوقى ابتداي سال 97 پرسنل قرارداد دائم 
و مدت معين( 512 نفر)،محاسبه افزايش حقوق ابتداى سال پرسنل 
پيمانكار نيروى انسانى فوق ديپلم ليسانس(286 نفر) و كارگاه هاى 

عمومى(150نفر) .
13- اسكن ، دسته بندي و بايگاني نامه هاي اداري مربوط به پرونده هاي 

پرسنلي و مكاتبات امور كاركنان و رفاه بصورت روزانه .
14- صدور 2400 گواهى اشتغال بكار .

15- ساير موارد ( از قبيل : پاسخ به نامه هاي شركت مادر تخصصي 
نيروي برق حرارتي، تهيه و تنظيم ليست هاي مختلف مربوط به پاداش 
مناسبت هاي خاص و مزاياي رفاهي به پيمانكاران ، تهيه ، تنظيم و كنترل 
ليست هاي اضافه كاري، صدور ابالغ هاي داخلي، تهيه گزارشات آماري 
مورد نياز بخش هاي مختلف شركت، مكاتبه و مراوده با سازمان تأمين 

اجتماعي و اداره كار و ... )
   دفتر سيستم ها

- پياده سازي سيستم تبادل دانش و تجربيات در فعاليتهاي پروژه اي
- شناسايي و ثبت تجارب بهره برداري با محوريت راه اندازي واحد

- شناسايي مقاالت علمي و پزوهشي در حوزه هاي تعميرات مكانيك 
در سيستم مديريت دانش

- اجراي 48 پيشنهاد در حوزه هاي ستادي
و عملياتي در سيستم نظام پيشنهادات 

- انجام فرايند ارزيابي عملكرد مديران ارشد وزارت نيرو در كليه 
قسمتهاي نيروگاه

- فراخوان ثبت تجارب حاصل از اجراي تعميرات اساسي ( اورهال)
- دريافت بيش از 200 پيشنهاد فني در چارچوب سيستم نظام پيشنهادات

- ذخيره منابع ريالي به مبلغ 106802000000 ريال در سيستم نظام 

پيشنهادات حاصل از اجراي 48 پيشنهاد
اجراي  دستور  اخذ  و  پيشنهادات  نظام  اجرايي  كميته  - تشكيل 

18 پيشنهاد فني
هاي  حوزه  در  فني  و  تخصصي  10كميته  از  بيش  برگزاري   -

ابزاردقيق – مكانيك – شيمي و HSE– الكتريك
در  اطالعات  فناوري  حوزه  در  دانش  تبادل  سيستم  ايجاد   -

سيستم مديريت دانش
   گروه آموزش 

1- برگزاري دوره آموزشي نمايندگان گزينش
2- حضور به گردهمايي مسئولين آموزش در جلسه توانمندسازي و 

آموزش كاركنان
3- برگزاري دوره آموزشي ( داخلي ) رنگ و پوشش سطح تكنسيني

4- برگزاري دوره آموزشي مباني برق نيروگاهي ( نظام جامع ) سطح 
كارشناسي ( بهره برداري بخار )

5- برگزاري آزمون ارتقاء بخش شغلي
6- برگزاري دوره آموزشي ژنراتور سنكرون ( نظام جامع ) سطح 

كارشناسي ( بهره برداري بخار )
7- برگزاري دوره آموزشي الكتروشيمي و خوردگي ( نظام جامع ) 

سطح كارشناسي ( بهره برداري شيمي )
در  سايبري  امنيت  راهبردي  مديريت  آموزشي  دوره  8-برگزاري 

سازمانها و صنايع كشور ( غير نظام جامع ) سطح كارشناسي
HSE 9- شركت به اولين همايش مديران و كارشناسان

10- شركت به چهارمين همايش ساالنه مديريت بحران و پدافند 
غير عامل وزارت نيرو

11- برگزاري دوره آموزشي تكنيك ها و روش هاي ارتقاء و بهبود 
بهره وري

 – نشاني  آتش  و  ايمني  تجهيزات  با  آشنايي  دوره  برگزاري   -12
نيروگاه افق ماهشهر

13- برگزاري آزمون تبديل وضعيت كاركنان

خالصه عملكرد معاونت منابع انساني نيروگاه رامين اهواز- 6 ماه اول سال 97

ــط عمومى نيروگاه  ــه گزارش رواب  ب
رامين اهواز : مهندس مهرداد مدير كل 
ــى توليدنيروى برق  ــتيبانى فن دفتر پش
وضعيت  آخرين  ــدى  بازدي طى  حرارتى 
ــروگاه رامين را  ــدى ني ــاى تولي واحده

ــى قرار داد . مورد بررس
ــا حضورمهندس  ــه ب ــن بازديد ك اي
ــدى مديرعامل نيروگاه رامين  ناصر محم
ــن اهللا صالحى مديرعامل  و مهندس عي
ــران و  ــى اي ــرات نيروگاه ــركت تعمي ش
مهندس منصور نعيمى سرپرست شركت 
ــن وجمعى از  ــرق رامي ــروى ب ــد ني تولي
ــن  مي ــروگاه را ــران ني ــن ومدي معاوني

ــت. ــام گرف انج

ــت تخصصى درخصوص  انجام نشس
ــد 5 نيروگاه  ــى از واح ــش فن ــع چال رف
ــد از اقدامات تعميراتى اين  رامين ،بازدي
واحد وهمچنين بازديد از برجهاى خنك 
كن واحدهاى از اهم برنامه بازديد يك 
روزه مدير كل دفتر پشتيبانى فنى توليد 
ــرق حرارتى از  ــركت مادرتخصصى ب ش
ــن بازديد ناصر  ــود .دراي ــن نيروگاه ب اي
ــن  ــروگاه رامي ــت ني ــدى سرپرس محم
ــى از روند توليد وهمچنين برنامه  گزارش
ــالش واهتمام جدى  ريزى تعميراتى و ت
ــان درجهت پايدارى تمامى واحدها  كاركن
ــتمرارتوليد در  ورفع موانع فنى بمنظور اس

ــريح كرد. ايام پيش رو را تش

بازديد مدير كل دفتر پشتيبانى  فنى
  توليدنيروى برق حرارتى از نيروگاه رامين

تسليت
همكاران گرامى ؛ 

داوود طهماسبى، مصطفى جاللى، قادر مياحى، على طميميان، عابدين صادق آبادى   و آقايان اسداهللا و محمد اسدپور
 مصيبت هاى وارده  به شما عزيزان را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند  منان براى آن زنده ياد رحمت بيكران 

"روابط عمومى و بسيج شهداى نيروگاه رامين" و براى بازماندگان صبر  و سالمتى  مسئلت داريم.
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سال سوم/ مهرماه 1397/ شماره بيست و پنجم آلبوم مهر ماه
ديدار نمايندگان نيروگاه رامين وابالغ پيام تبريك
 مهندس ناصر محمدى مديريت ارشد نيروگاه
 به فرماندهى ناحيه انتظامى شهرستان باوى

اهداى 60 بسته نوشت افزار وسايل كمك آموزشى كاركنان نيروگاه 
رامين  به دانش آموزان كم بضاعت شهر ويس

حضور تيم پيشكسوتان فوتسال نيروگاه رامين  در مسابقات پيشكسوتان وزارت نيرو
اين دوره از بازى ها به مدت 10 روز به  ميزبانى شهر رامسر برگزار شد

حضور جمعى از بسيجيان نيروگاه رامين درگردهمايى
 عظيم "اقتدار،وحدت وايستادگى وپيشرفت"بسيجيان اهواز

اين اجتماع عظيم در ورزشگاه 30 هزار نفرى 
ورزشگاه فوالد خوزستان انجام گرفت

برپايى نمايشگاه دستاوردها وتجهيزات نيروگاه رامين
 در حوزه ايمنى وبهداشت،آتش نشانى ومحيط زيست

 اقدامات تعميراتى جهت رفع نشتى و محدوديت هاى بويلر 
واحدشماره 2 نيروگاه رامين

برپايى نمايشگاه دستاوردها وتجهيزات
 نيروگاه رامين در حوزه ايمنى وبهداشت،

آتش نشانى ومحيط زيست.

برگزاري دوره آموزشي " بيرينگ ها و سرويس نگهداري آنها "
 در محل آموزش نيروگاه رامين اهواز

بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس انجام گرديد.
آيين غبارروبى وعطر افشانى گلزار شهداى شهر ويس

 ديدار مهندس ناصر محمدى سرپرست نيروگاه رامين
 وجمعى از معاونين  ومديران شركت با كاركنان 

تالشگرواحد ايمنى وآتش نشانى نيروگاه

تكريم از همكار تالشگر نيروگاه رامين  آقاى حبيب اسمعيل 
پناهى بمناسبت روز جهانى نابينايان(عصاى سفيد)

دمونتاژ تجهيزات توربو فيدپمپ
 واحد شماره 2 نيروگاه رامين اهواز

 رسوب زدايى و رفع انسداد لوله هاى كندانسور واحدشماره 2 نيروگاه رامين

دومين بمباران هوايى نيروگاه رامين توسط رژيم بعث عراق..../   18 مهرماه 1359....

عمليات امكان سنجى و بررسى فنى  نصب آنااليزرهاى آنالين 
زيست محيطى جهت پايش  گازهاى خروجى

 از دودكش هاى نيروگاه افق ماهشهر

تبريك 
موفقيت ملى  فرزند همكار

ــاس اعالم فدراسيون  براس
"ترنم  كشورمان  بسكتبال 
ــكار  ورزش زاده"  ــاهين  ش
خوب خوزستانى به اردوى 
ــكتبال  نهايى تيم ملى بس

زير 18 سال دختران كشور 
دعوت شد.

وى كه هم اكنون در اردوى 
آماده سازى مى باشد خود 
ــراى حضور در بازيهاى  را ب
ــيايى كه در ماه آينده به  آس
هندوستان  بنگلور  ميزبانى 
ــود آماده  ــى ش ــزار م برگ
ــاهين  ــد.  ترنم ش مى كن
ــد همكار ارجمند  زاده فرزن
شاهين  ــاهين  ش مهندس 
ــروگاه  ــان ني زاده از كاركن

رامين مى باشد.


