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

   /سال سوم/دى ماه 1397/ شماره بيست و هفتم/ 4صفحه

به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
رامين اهواز : اين نيروگاه با 931 هزار 
ماه  دى  در  ساعت  مگاوات  و 244 
سال جارى توانست ميزان  توليد 10 
ماهه سال 97 خود را به 8 ميليون 
و 814 هزار و 223 مگاوات ساعت 

برساند. 
مدير  محمدى  ناصر  مهندس 
عامل  نيروگاه رامين اهواز با اشاره 
به اجراي پروژه تعميرات اساسى واحد 
305 مگاواتى شماره 4 اين نيروگاه 
كه هم اكنون در حال اجرا مى باشد  
، مهمترين اقدامات بمنظور تحقق 
تالشگران  توسط  توليد  ميزان  اين 
نيروگاه را ،  برنامه ريزي  و تعميرات 

مياندوره اي بموقع واحدها  ، انجام
تعميرات و  مراقبتها   ، سرويسها 
پيشگيرانه و همچنين اجراي اصولي
از برداري  بهره  هاي  دستورالعمل 
واحدهاي نيروگاهي عنوان نمود.  وى
همچنين از متوسط توليد لحظه اى
276مگاواتى اين نيروگاه و افزايش
2 مگاواتى آن نسبت به سال گذشته

خبر داد.  
رامين نيروگاه  است  بذكر  الزم 
بزرگترين توليدي  واحد   6 با  اهواز 
نقش و  است  كشور  بخاري  نيروگاه 
مهمي در توسعه زيرساختها ، تامين برق
مورد نياز استان خوزستان و پايداري

شبكه سراسري برق كشور دارد .

در 10 ماهه سال جارى تحقق يافت؛

توليد  8 ميليون و 814هزار و 223مگاوات ساعت 
انرژى برق در نيروگاه رامين اهواز

رسول خدا (صلّى   اهللا  عليه  وآله):
م نِْصُف الَعيِْش. ُمداراةُ النّاِس نِْصُف اإليماِن، وَ الِرّفُق بِِهْ

مدارا كردن با مردم نيمى از ايمان است و مالطفت با آنان نيمى از زندگى

در 10 ماهه سال 1397 
 نيروگاه افق ماهشهرتوليد انرژي برق 
خود را   به  2 ميليون و 522 هزار 289 

مگاوات ساعت رساند

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: نيروگاه افق ماهشهر با 
توليد 2 ميليون و 522 هزار 289 مگاوات ساعت انرژى برق در 10 ماهه 
سال جارى توانست بيش از 85 درصد ميزان سهميه پيش بينى شده 

سال 97 خود را محقق كند.
مهندس مصطفى ذبايح نجف آبادى مدير اين نيروگاه با اعالم اين 
خبر گفت: پايدارى توليد انرژى برق در استان خوزستان بدليل شرايط 
اقليمى و استقرار صنايع بزرگ همواره يكى ازمهمترين دغدغه هاى 
مديران صنعت برق است و خرسنديم با تالش پرسنل  نيروگاه افق 
ماهشهر توانستيم بخشى از نياز شبكه برق بويژه منطقه جنوب شرق 

خوزستان را توليد نمايم. 
وى با اشاره به كاهش دماى هوا و  نياز مبرم مناطق سردسيرى به 
انرژى گاز و همچنين كاهش تقاضاى شبكه سراسرى برق كشور در اين 
خصوص  گفت: ميزان توليد 10 ماهه اين نيروگاه گازى   2 ميليون و 
522 هزار 289 مگاوات ساعت بود كه با اين ميزان توليد ، 85 درصد 

سهميه توليد پيش بينى شده اين نيروگاه تحقق يافت.  
شايان ذكر است نيروگاه سيكل تركيبى افق ماهشهر با 4 واحد 162 
مگاواتى در كيلومتر 15جاده ماهشهر- چمران احداث شده و عمليات 
مگاواتى  گازى 648  نيروگاه  اين  از  بردارى  وبهره  نگهدارى،تعميرات 

توسط متخصصين مجرب نيروگاه رامين انجام مى پذيرد.

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اهواز :حضرت آيت اهللا شيخ عبدالكريم فرحانى 
در  خوزستان  شريف  مردم  محترم  نماينده 
مجلس خبرگان رهبرى از نيروگاه رامين بازديد 
و از نزديك با فرآيند توليد انرژى برق در اين 

نيروگاه آشنا شد.
محمدى  ناصر  مهندس  بازديد  اين  در 
مدير عامل نيروگاه رامين گزارشى از اقدامات 
در  كاركنان  روزى  شبانه  هاى  وفعاليت 
راستاى توليد پايدار انرژى برق  وهمچنين 
گذرموفقيت آميز اين مجموعه مهم توليدى 
در تابستان 97وبرنامه ريزى مدون وكوشش 
جمعى جهت ارتقاى آمادگى واحدهاى  در 
تامين برق پايدار ماههاى گرم پيش رو  را 

براى وى  تشريح كرد.
در  رامين  افزود:نيروگاه  نيروگاه  عامل  مدير  ادامه  در 
كنار تحقق رسالت حقيقى خويش كه همان توليد وتامين 
مطمئن برق وخدمت رسانى به مردم شريف بوده، توجه به 

موضوعات نيروى انسانى وافزايش امنيت روانى كاركنان  
،اهتمام جدى به دانش متخصصين درون نيروگاهى وساخت 
داخل قطعات مورد نياز  وانجام فعاليتهاى فرهنگى وگسترش 
تعامالت وارتباطات  درون وبرون سازمانى همچنين تحقق 

مسئوليتهاى اجتماعى وفرهنگى در منطقه
نيروگاه مديريت  جدى  اهداف  از  را  واستان 

برشمرد.
حضرت آيت اهللا فرحانى با تحسين  تالش
وفعاليت كاركنان نيروگاه رامين گفت؛ حقيقتا
در رامين  نيروگاه  كاركنان  وتالش  زحمات 
توليد برق  اقدامى ايثار گونه بوده وبراى حفظ
اين روند روبه رشد وهمچنين مرتفع ساختن
كمبودها ومشكالت نيروگاه از هيچ تالشى
ازسايت ايشان  بود.درادامه  نخواهد  فروگذار 
اساسى تعميرات  عمليات  وهمچنين  توليد 
واحد شماره 4 كه توسط كاركنان متخصص
بازديد است  انجام  حال  در  رامين  نيروگاه 
نمود.اقامه نماز جماعت ظهر وعصروهمچنين
ايراد سخنرانى در محل نمازخانه وگفتگوى
ساعته برنامه چند  از ديگر  كاركنان  صميمانه با برخى از 
حضور نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى  در

نيروگاه رامين بود.

بازديد آيت اهللا فرحانى نماينده مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان رهبرى از نيروگاه رامين

جلسه هماهنگى ستاد دهه فجر 
نيروگاه رامين برگزار شد

درخشش ورزشكار نيروگاه رامين اهواز 
در فستيوال بين المللى هنرهاى 

رزمى كشور آذربايجان

رامين:  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
و  عمومى  مديرروابط  زاده  صحنعلى  سلطانعلى 
دبير ستاد گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمى 
نيروگاه رامين درجلسه ارائه برنامه هاى نكوداشت 
ايام اهللا دهه فجر گفت: تبين دستاوردهاى پرشمار 
انقالب اسالمى بويژه خدمت رسانى در عرصه 
توليد برق پايدار آنهم در شرايط حساس كنونى 
بسيار مهم بوده ودهه فجر فرصت مناسبى براى  
بيان بالندگى صنعت برق در اين مجموعه بزرگ 
توليدى در راستاى اعتالى اهداف انقالب است  
كه ضرورت دارد اين ايام اهللا پيش رو با شكوه 

وشادى خاصى انجام پذيرد. 
شرايط  درك  با  بايد  كرد  اظهار  درادامه  وى 
حساس جامعه،منطقه وجهان، مراسم دهه فجر 

پيروزى سالگرد  چهلمين  با  مقارن  كه  امسال 
وجديدت باهمدلى   را  بوده   اسالمى  انقالب 
اعضاى ستاد  وهمراهى كاركنان تالشگر باشكوه

وپربارتر از گذشته برگزار نماييم.
 وى ضمن تشريح رويكرد يروگاه در ضرورت
برنامه انجام  در  همگانى  واهتمام  جدى  توجه 
انقالب پيروزى  اهللا  ايام  اثرگذار  وجشنهاى  ها 
هاى وبرنامه  فعاليتها  انجام  گفت:  اسالمى 
فرهنگى واجتماعى  با كيفيت ،پرمحتوا با رعايت
رويكردهاي از  فاطميه  ايام  وشئونات  حرمت 
ستاد دهه فجر نيروگاه رامين است .الزم بذكر
است  اين  ستاد با طرح محتوا و برنامه ريزى در
خصوص 18 برنامه  وفعاليت فرهنگى ، اجتماعى

در بهمن ماه امسال آغاز بكار مى نمايد.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : در فستيوال بين 
المللى هنرهاى رزمى كشور آذربايجان كه با حضور نمايندگان 
ايران و چندين كشور دنيا برگزار شد فواد خداكرمى از ورزشكاران 
نيروگاه رامين اهواز توانست با نمايش خيره كننده خود مدال طال 

اين دوره از مسابقات را كسب كند.  
دو  در  و  خوزستانى  ورزشكار  چهار  حضور  با  رقابت ها  اين   
بخش كاتا و كوميته برگزار شد در بخش كاتاى اين رقابت ها 
فواد خداكرمى به مدال طال رسيد و در بخش كوميته نيز محمد 
ملكى در وزن 75 كيلوگرم و مهدى رحيمى در وزن 60 كيلوگرم 
نشان طال را به خود اختصاص دادند و فريد خداكرمى در وزن 80 
كيلوگرم مدال نقره را به دست آورد. چهار ملى پوش خوزستانى 
شركت كننده در اين پيكارها زمانى كه براى كسب مدال روى 
سكو رفتند، قاب عكسى از شهيدان قربانى و كردونى از شهداى 

مدافع حرم را در دست داشتند.
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سرپرست معاونت امور نگهدارى
 وتعميرات نيروگاه رامين به مهندس
 مصطفى نجف آبادى محول شد

ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :طى ابالغى   به گ
از سوى مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين آقاى 
مهندس مصطفى ذبايح نجف آبادى بعنوان"معاونت نگهدارى 
وتعميرات نيروگاه رامين" منصوب و از خدمات مهندس قدرت 
ــئوليت بودند  ــا كه پيش از اين عهده دار اين مس اهللا نريميس
ــغلى سرپرست جديد معاونت  تقدير بعمل آمد. در كارنامه ش
ــون مدير نظارت  ــئوليتهاى همچ ــدارى وتعميرات مس نگه
ــى،مدير  الكتريك معاونت مهندسى ومدير تعميرات  مهندس
الكتريك معاونت نگهدارى وتعميرات وهمچنين مدير نيروگاه 

افق ماهشهربه چشم مى خورد.

مشاور مديرعامل در امور
 نگهدارى وتعميرات منصوب شد

ــدس ناصر محمدى مديرعامل  ــوى مهن طى ابالغى  از س
ــا بعنوان"مشاور  نيروگاه رامين آقاى مهندس قدرت اهللا نريميس
مديرعامل در امور نگهدارى وتعميرات" منصوب شد. قدرت اهللا 
نريميسا پيش از اين عهده دار مسئوليتهاى همچون سرپرست 
ــد نيروگاه اول ومدير  معاونت نگهدارى وتعميرات،معاونت تولي

توليد وبهره بردارى واحدهاى 1و2 را در كارنامه داشت.

سرپرست امور بهره بردارى فاز3 
نيروگاه رامين" منصوب گرديد

ــدى مديرعامل  ــوى مهندس ناصر محم طى ابالغى ازس
نيروگاه رامين آقاى مهندس محمد شهميروند"بعنوان سرپرست 

امور بهره بردارى فاز3 نيروگاه رامين" منصوب گرديد.
ايشان پيش از اين رئيس اداره شيفت بهره بردارى فاز3 بود.

ــن ابالغ از خدمات مهندس طاهر منصورى كه پيش از  دراي
اين عهده دار اين مسئوليت بود تقدير شد.

ــره بردارى فاز3 در  ــتى امور به آيين تكريم ومعارفه سرپرس
محل ساختمان معاونت بهره بردارى برگزار گرديد.

بمنظور ارتقاى تعامالت درون سازمانى ودرراستاى  
آشنايى بيشتر با موضوعات كاركنان صورت گرفت

جلسه سه ساعته مديريت ارشد نيروگاه رامين 
با كاركنان محترم شيفتهاى بهره بردارى

ــاى صميمى  ــروگاه درفض ــل ني ــن ديدار،مديرعام دراي
موضوعات فنى واحدها در راستاى توليد پايدار ومشكالت 
ــاى انگيزه  ــه وارتق ــت رفع دغدغ ــانى درجه ــروى انس ني

ــنيد. ــگران ش كاركنان را از زبان تالش
ديدار وگفتگو با كاركنان شيفتهاى اتاق فرمانها وهمچنين 
ــى واحدد4 از اهداف اين ديدار  بازديد از روند تعميرات اساس

درون سازمانى بود.

تسليت
خانواده همكار بازنشسته محمد حسن قانع و 

آقايان مهندس ابراهيم و محمد جواد زرگران ، اكبر جمشيدى
 مهندس غالمحسين كاوه و آقايان حسين و على و جواد حميد (زاهد)

 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"

ــان  ــروگاه رامين اهواز: كارشناس ــه  روابط عمومى ني ب
ــرات و اقدامات تخصصى در  ــروگاه رامين با اجراى تعمي ني
سيلندر فشار متوسط واحد 315 مگاواتى شماره 5 توانستند 
ــود و افزايش 15 مگاواتى توليد  ــال ، ضمن بهب پس از 8س
ــش مصرف داخلى ، زمان راه اندازى مجدد و اتصال  و كاه
ــرى برق كشور را از 48ساعت به 4 ساعت  به شبكه سراس

كاهش دهند. 
ــروگاه رامين با  ــدى مديرعامل ني ــدس ناصر محم مهن
ــن اهواز با 4 واحد 305  ــالم اين خبر گفت: نيروگاه رامي اع
مگاواتى و 2 واحد 315 مگاواتى و با مجموع ظرفيت 1850 
ــاعت بزرگترين نيروگاه بخارى كشور است كه  مگاوات س
ــتان خوزستان بوده و  تامين كننده حدود 40 درصد برق اس
با توجه به شرايط اقليمى و مصرف باالى اين انرژى حياتى 
بعنوان يكى از مهمترين مراكز صنعتى و زيرساختى  جنوب 

غرب كشور محسوب مى شود.
ــهاى واحد 315  ــن چالش ــى از مهمتري ــت: يك وى گف
ــرد شدن  ــماره 5 نيروگاه رامين كاهش دما و س مگاواتى ش

ــار  متوسط  ــيلندر  فش ــريع س س
ــن و اختالف دماى آن پس  توربي
ــكال  از خروج واحدبود كه اين اش
ــن را با  ــريع توربي ــدازى س راه ان
ــكالتى همچون ايجاد ويبره  مش
ــه روتورها ،  ــاندن ب ــيب رس و آس
ژنراتور، پره ها و پوسته ها مواجه 
مى كرد و امكان راه اندازى سريع 
اين واحد نيروگاهى را مختل مى 

نمود .
ــروگاه  ني ــن  اي ــل  مديرعام
ــبكه و  ــت : با توجه به نياز ش گف

ــور تامين برق مورد  ــزوم پايدارى واحد نيروگاهى بمنظ ل
ــايى عوامل فنى اين  ــردم و صنايع اقدام به شناس نياز م
ــا اقدامات اصالحى  ــكال نموده و ب چالش و رفع اين اش
ــريع سيلندر  فشار   ــرد شدن س مبتنى بر دانش فنى از س
متوسط جلوگيرى و زمان راه اندازى مجدد توربين بطور 

ــمگيرى كاهش يافت. چش
ــاز زاده سرپرست  در ادامه مهندس غالمرضا چرخاب س
ــريح فنى اين  ــه ريزى به تش ــى و برنام ــت  مهندس معاون
ــن اقدامات  ــى پرداخت و مهمتري ــق مهندس ــات دقي عملي
ــده در اين پروژه را بررسى و رفع اشكال انشعابات  انجام ش
ــتم فرمان كليه چك والوها و استاپ والوها ، نصب  و سيس
ترمومتر بر روى انشعابات توربين ، بازديد از ولوهاى دريناژ 
و انجام تست هاى غير مخرب بر روى پوسته سيلندر  فشار  

متوسط عنوان نمود.
ــتورالعمل هاى بهره بردارى از اين  ــاره به دس وى با اش
ــد 315 مگاواتى  گفت : مكانيزم اختالف دماى نقاط 1  واح

ــيلندرهاى  فشار  متوسط در زمان راه اندازى حداكثر  و2 س
ــراى اين پروژه  ــوده كه پيش از اج ــانتيگراد ب 50 درجه س
دماى سيلندر به سرعت كاهش مى يافت بطوريكه در بازه 
ــاعته شاهد كاهش 29 درجه اى دماى نقطه  زمانى يك س
ــدن ، منجر به عدم  ــرعت سردش ــيلندر بوده كه اين س 2س
ــريع بصورت داغ مى گرديد.  ــكان  راه اندازى مجدد و س ام
ايشان درادامه اظهار داشت :پس از اجراى عمليات اصالحى 
و رفع اشكاالت فنى ، سرعت سرد شدن سيلندر توربين  به 
ــاعت كاهش يافت و بطور ساده  ــانتيگراد در س 19 درجه س
با كاهش سرعت سرد شدن اين تجهيز ، امكان راه اندازى 
سريع و مجدد اين واحد نيروگاهى بيش از پيش فراهم شد.
چرخاب ساز زاده همچنين در خصوص تشريح اين اقدام 
ــكال فنى در دوتعميرات  ــمندانه گفت :اين اش علمى هوش
اساسى ساليان گذشته كه برروى اين واحد انجام  پذيرفت با 
سعى وبررسى فراوان توسط سوپروايزر كشور سازنده كشف 
ورفع نشده بود كه خوشبختانه با عزم جهادگونه كارگروهى 
ــره بردارى  ــى ، به ــم متخصصين مهندس ــكل از تي متش
وتعميرات با مطالعه وبررسى دقيق 
ــف عيب و  در كمترين زمان كش

سپس مرتفع گرديد.
سرپرست معاونت مهندسى و 
ــاره  برنامه ريزى همچنين با اش
ــى و مصرف  ــرايط اقليم ــه ش ب
ــرژى حياتى در  ــن ان ــاالى اي ب
ــتان خوزستان بويژه در فصل  اس
ــك مصرف برق ،  ــتان و پي تابس
ــتمر واحدهاى  لزوم پايدارى مس
ــاز مردم،  ــن و ني ــروگاه رامي ني
ــى و صنايع به اين  ــز درمان مراك
ــران نيروگاه و  ــن دغدغه مدي ــرژى حياتى را مهمتري ان
ــت و افزود : با كنترل حرارت و كاهش  صنعت برق دانس
ــتيم ضمن كاهش  ــرد شدن اين سيلندر توانس سرعت س
ــد نيروگاهى و  ــدد اين واح ــان راه اندازى مج ــدت زم م
ــبكه سراسرى برق كشور از 48ساعت به 4  اتصال به ش
ــاهد بهبود كاركرد و نزديك شدن به ظرفيت  ساعت ، ش
ــى اين واحد نيروگاهى از 285 مگاوات به حدود 300  نام
ــرف داخلى اين انرژى  ــوس مص مگاوات ، كاهش  محس
ــزات نيروگاهى همچون فيدپمپ ها و همچنين  در تجهي
ــتهالك و هزينه هاى جانبى ساير فرآيندها و  كاهش اس

ــيم. تجهيزات باش
ــت واحد 315 مگاواتى نيروگاه رامين در  شايان ذكر اس
ــيد و اين اقدام تخصصى  ــال  1377 به بهره بردارى رس س
ــال كاركرد مداوم مى  و بهبود فرآيند توليد آن پس از 20 س
ــش فصل نوينى از اعتماد و تكيه بر دانش و  تواند نويد بخ

تجربه كاركنان اين نيروگاه 1850 مگاواتى باشد .

با اجراى دقيق عمليات فنى و مهندسى

بهبود بهره بردارى و رفع اشكال فنى
 در راه اندازى مجدد  واحد 315 مگاواتى 

نيروگاه رامين اهواز پس از 8 سال

خبر
ارائه مقاله تحقيقي نيروگاه رامين اهواز 
در همايش تبادل تجارب نيروگاههاي 

حرارتي و هسته اي ايران

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز :  مقاله 
در  اهواز  رامين  نيروگاه  وضعيت  پايش  گروه  تخصصى 
و  حرارتي  هاي  نيروگاه  تجارب  تبادل  همايش  اولين 
مديران   ، پژوهشگران  استقبال  مورد  ايران  اي  هسته 
همايش  اين  در  گرفت.  قرار  عرصه  اين  كارشناسان  و 
كه در نيروگاه اتمي بوشهر برگزار شده مهندس كاظم 
رضايي مدير بخش CM نيروگاه رامين  نتيجه تحقيقات 
تخصصي اين گروه را بصورت  مقاله اي تحت عنوان " 
پايش وضعيت تجهيزات" ارائه داد كه با استقبال هيئت 
ادامه  در   . گرفت  قرار  پژوهشگران  و  مديران  و  داوران 
اين همايش مديران نيروگاه هسته اي بوشهر نيز اظهار 
شاهد  فني  اطالعات  تبادل  بمنظور  نمودند  اميدواري 

توسعه ارتباطات بيشتر با نيروگاه رامين اهواز باشند .
آيين تعميم طالب  حوزه علميه شهر ويس 

با مشاركت نيروگاه رامين برگزار شد

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :آيين 
تعميم طالب حوزه علميه شهر ويس با حضور آيت اهللا 
موسوى جزايرى نماينده ولى فقيه در استان خوزستان و 
با مشاركت نيروگاه رامين و برگزار شد. شايان ذكر است 
نيروگاه رامين اهواز در راستاى مسئوليت اجتماعى خود 
تعامل سازنده اى با سازمانهاى مردمى ، ادارى ، مذهبى 
و فرهنگى دارد و نقش فعالى در اجرا و حمايت از برنامه 

هاى  اجتماعى و فرهنگى ايفا مى كند.
مصاحبه اختصاصى مديرعامل نيروگاه رامين

 با خبرگزارى بين المللى"تسنيم"

در اين مصاحبه خبرى اعم فعاليتهاى موثر كاركنان 
توليدى  واحدهاى  آمادگى  ارتقاى  راستاى  در  نيروگاه 
تعميرات  بر  وتمركز  محدويتها  كاهش  به  جدى  وتوجه 

اساسى ونيمه اساسى واحدها تشريح گرديد.

برگزارى دوره هاى جامع تعميرات،
نگهدارى وبهره بردارى نيروگاههاى گازى

 در نيروگاه افق ماهشهر

عبداالمير  رامين،   نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
مهاوى مدير مهندسى نيروگاه افق در اين خصوص گفت:اين 
دوره جامع تخصصى بمنظور آموزش وتربيت نيروى انسانى 
متخصص در زمينه هاى بهره بردارى اصولى،تعميرات ابزار 

دقيق ومكانيك در محل آموزش اين نيروگاه برگزار گرديد.
وى در ادامه افزود؛اين دوره هاى تخصصى از تعهدات 
شركت سازنده(مپنا) بوده كه مى بايست هر شخص هردوره 

را در240 ساعت طى نمايد.

چاپ گزارشات فنى ، مطالب تخصصى 
و چكيده مقاالت در نشريه نخل و كارون

از كليه همكاران تالشگر نيروگاه رامين خواهشمنديم خالصه گزارشات 
فنى ، مطالب تخصصى و همچنين چكيده مقاالت خود كه در مجامع علمى 

مورد پذيرش و ارائه شده است را  از طريق اتوماسيون ادارى
 و در قالب فايل( word ) جهت انتشار در كانال خبرى 

نيروگاه و چاپ در نشريه نخل و كارون 
به دفتر روابط عمومى ارسال نمايند.
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حجت االسالم قنبرى مشاور مديرعامل و مسئول 
امور فرهنگى شركت مادر تخصصى برق حرارتى
اقدامات فرهنگى و اجتماعى

 نيروگاه رامين اهواز الگويى در 
صنعت برق حرارتى است

   

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
: در بازديدى كه حجت االسالم قنبرى مشاور 
مديرعامل و مسئول امور فرهنگى شركت مادر 
تخصصى برق حرارتى از نيروگاه رامين بعمل 
و  فرهنگى  هاى  برنامه  و  اقدامات  آوردند 
اجتماعى اين نيروگاه را بعنوان الگويى مطلوب 

در صنعت برق حرارتى دانست.
 در جلسه اى كه با حضور ايشان و مديران 
برگزارشد  ماهشهر  افق  و  اهواز  رامين  نيروگاه 
مهندس محمدى مديرعامل نيروگاه رامين طى 
و  فرهنگى   ، فنى  عملكرد  تشريح  به  گزارشى 
اقدامات  و  پرداخت  مجموعه  اين  اجتماعى 
نيروگاه  كاركنان  روزى  شبانه  تالش  و  جهادى 
بويژه در تابستان و پيك مصرف برق را مهمترين 
دليل توليد مستمر انرژى برق و خدمت رسانى 

مطلوب به مردم عنوان نمود.
 در ادامه حجت السالم قنبرى ضمن آشنايى 
بيشتر با فرآيند توليد برق و بازديد از عملياتهاى 
تعميراتى اين نيروگاه  ريال رويكرد و اقدامات 
فرهنگى و اجتماعى اين مجموعه و تحقق واقعى 
اقتصاد مقاومتى در اين نيروگاه را الگوى مناسب 

در در صنعت برق حرارتى كشور دانست .
 305 واحد  اساسى  تعميرات  اجراى  وى   
اين  خالق  جوانان  بدست   4 شماره  مگاواتى 
در  خارجى  كارشناسان  حضور  عدم  و  نيروگاه 

اين پروژه را مورد تقدير قرار داد
به مناسبت نكوداشت هفته بسيج صورت گرفت
ديدار مديران نيروگاه رامين اهواز
 با خانواده شهيد كاووس شيرى

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
:مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين 
خانواده  از  ومديران  معاونين  از  جمعى  بهمراه 
معزز شهيد همكار"شهيد كاووس شيرى " ديدار 
ايام  در  رامين  نيروگاه  است  ذكر  شايان  كرد. 
شهيدواالمقام"  "شش  مقدس  دفاع  سال  هشت 

تقديم انقالب كرد

فوتباليست نيروگاه رامين اهواز
 درراه بارسلون اسپانيا

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين:عبد 
رامين  نيروگاه  فوتباليست  تميم  بنى  الحسين 
نائب  مقام  به  خوزستان  كارگرى  تيم  با  همراه 
قهرمانى مسابقات كشورى دست يافت.   تيمهاى 
ورزش  از  نمايندگى  به  قهرمان  ونائب  قهرمان 
جهانى  جام  در  كشورمان  كارگرى  فوتبال 

كارگرى 2019 بارسلون اسپانيا حضور دارند.

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
اهواز : در راستاى ترويج فرهنگ اهداى خون، 
در  حضور  با  رامين  نيروگاه  داوطلب  كاركنان 
ايستگاه سيار سازمان انتقال خون اهواز در اين 

اقدام معنوى وانسان دوستانه شركت كردند.
 سلطانعلى صحنعلى زاده مدير روابط عمومى 
حضورصميمى  از  تقدير  ضمن  رامين  نيروگاه 
مشاركت  به  اشاره  با  و  مجموعه   اين  پرسنل 
فرهنگى  هاى  برنامه  در  نيروگاه  كاركنان  فعال 
تعامالت  تقويت  و  توسعه   ، اجتماعى  و 
مهمترين  از  يكى  را  استان  در  سازمانى  برون 

رويكردهاى نيروگاه دانست.
اجتماعى  هاى  برنامه  در  كاركنان  مشاركت  وى 
تعامالت  تقويت  و  كارى  روحيه  بهبود  موجب  را 

را  نيازمندان  به  خون  اهداء  و   دانست  سازمانى 
يكى از مولفه هاى ايجاد همدلى با ساير هموطنان 
و همچنين بهبود شرايط سالمتى و تقويت حس 
نوعدوستى كاركنان عنوان نمود . صحنعلى زاده  
اظهار اميدوارى نمود اين اقدام خداپسندانه بتواند 
و  هموطنان  از  تعدادى  جسم  سالمت  ضامن 

نيازمندان به اين ماده حياتى و خدادادى باشد.
انتقال  سازمان  سيار  اكيپ  است  ذكر  شايان 
در  استقرار  با  روز   5 بمدت  خوستان  خون 
نيروگاه رامين اهواز زمينه حضور بيش از 130 
نفر خيرين عالقمند اين نيروگاه در اين برنامه 

معنوى فراهم آورد .

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
مهندسان مجرب و متخصص نيروگاه رامين بمنظور ثبت 
و انتقال دانش و تجربيات خود به مهندسان جوان اقدام 
به طراحى دستورالعمل جامع سيگنالينگ و حفاظت 

الكتريك واحدهاى توليدى اين نيروگاه نمودند.
  مهندس داريوش فرشاديان پور و بابك آرپناهى 
از پرسنل الكتريك بهره بردارى فاز 3  و ازطراحان 
تعدد  و  پيچيدگى   : داشت  اظهار  دستورالعمل  اين 
و  سيگنالينگ  جامع  و  چاپى  هاى  دستورالعمل 
حفاظت الكتريك و همچنين عدم دسترسى و زمان 
از  يكى  اضطرارى  مواقع  در  آن  اجراى  بودن  بر 
هاى  واحد  بردارى  بهره  بخش  در  جدى  چالشهاى 

نيروگاه رامين بود .
و  الكتريك  بخش  حساسيت  به  اشاره  با  وى 

حفاظت واحدهاى نيروگاهى در فرآيند بهره بردارى 
مواقع  در  بويژه  همكاران  باال  عمل  سرعت  لزوم  و 
اضطرارى گفت :  با توجه به موارد فوق اقدام به انجام 
تحقيقات فنى نموده و با بررسى نقشه ها و دستورالعمل 
تجربيات  از  گيرى  وبهره  انگليسى  و  روسى  هاى 
همكاران بهره بردارى كه بصورت دستى در دفاتر فنى 
ثبت شده بودند ، طرح تدوين نرم افزار دستورالعمل 
جامع سيگنالينگ و حفاظت الكتريك اين واحدها را 

به اجرا گذاشتيم .
و  قديمى  دستورالعمل  چالشهاى  به  اشاره  با  وى 
چاپى اين بخش و همچنين بازنشستگى پرسنل باتجربه 
در  را  جديد  افزاردستورالعمل  نرم  مزاياى  مهمترين   ،
دسترس بودن، شفاف بودن و سرعت مطالعه و اجراى 

آن توسط همكاران جوان عنوان نمود . 

بخش  ويژه  طرح  اين  اول  فاز  است  ذكر  شايان 
الكتريك واحدهاى 315 مگاواتى 5 و 6 نيروگاه رامين 
است وطى برنامه ريزى هاى صورت گرفته شده تدوين 
دستورالعمل هاى ويژه ساير واحدهاى نيروگاه نيز اجرا 

مى شود.
مولفين اين مجموعه دستورالعملها فنى از حمايتهاى 
دكتر  همراهى  و  ومشاوره  نيروگاه  عامل  مديريت 
محمدحسين براتى مباركه رئيس گروه آموزش بعنوان 
استاد مشاور اين طرح ياد كرده ونتيجه اثر بخش اين 

مدل جديد را مرهون همدلى آنان دانستند.
شايان ذكر است درراستاى توجه بيشتر به مديريت 
وبهره  فنى  دستورالعملهاى  تجارب   وانتقال  دانش 
بردارى ديگرى توسط همكاران متخصص در حوزه 

هاى مختلف  در حال برنامه ريزى وتدوين است.

بمنظور مديريت دانش وثبت تجارب متخصصين

تدوين دستورالعمل سيگنالينگ و حفاظت الكتريك نيروگاه رامين اهواز

ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز  به گ
: كاركنان تالشگر اين نيروگاه توانستند با اقدامات 
مهندسى و اجراى تعميرات مياندوره اى ضمن رفع 
محدويت هاى فنى ، توان و ميزان توليد واحد 305 

مگاواتى شماره 3 را به ظرفيت نامى خود برسانند.
مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين 
با اعالم اين خبر گفت : امروزه انرژى حياتى برق از 
اهميت ويژه اى در جوامع بشرى برخوردار است و 
توليد پايدار و مستمر آن نيز مهمترين دغدغه صنعت 
ــود و ما نيز بعنوان  ــوب مى ش ــور محس برق كش
بزرگترين نيروگاه بخارى كشور  ، با توليد حدود 
40 درصد برق مصرفى استان خوزستان در راستاى 
تحقق مسئوليت خود تمام ظرفيت ها و تخصص 

هاى درون نيروگاهى را بكار بسته ايم .
مديرعامل اين نيروگاه 1850 مگاواتى اظهار داشت : با 
ــتان ،كاهش دماى هوا و ميزان مصرف  گذر از فصل تابس
انرژى برق ، طبق برنامه ريزى هاى ساالنه اقدام به خارج 
نمودن برخى از واحدهاى نيروگاهى از مدار توليد نموده 
تا با اجراى تعميرات اساسى و مياندوره اى سطح آمادگى 

اين واحدها را بهبود دهيم .  مهندس محمدى ضمن تقدير 
از كليه پرسنل تالشگر نيروگاه رامين در اجراى هوشمندانه 
اين پروژه ها افزود : واحد 305 مگاواتى شماره 3 نيروگاه 
ــطح  ــيد و س ــال  1372 به بهره بردارى رس رامين  در س
توليد انرژى برق  اين واحد نيروگاهى بدليل استهالك و 
چالشهاى فنى طى 25 سال كاركرد مداوم كاهش يافته بود 
ــتيم  كه با اجراى عمليات دقيق و تخصصى فراوان توانس

شاهد توليد اين واحد نيروگاهى درحد ظرفيت نامى 
خود باشيم . وى به تشريح اين عمليات پرداخت و 
پائين بودن سطح خالء كندانسور ، آلودگى ژنراتور 
و همچنين مشكالت فنى در توربوفيد پمپ و برج 
خنك كن شماره 8 را از مشكالت عمده اين واحد 
دانست . مديرعامل نيروگاه رامين در ادامه رسوب 
زدايى19600 شاخه ورودى و خروجى  و تعويض 
416 شاخه تيوب هاى بالك شده كندانسور، بازديد 
و سرويس داخلى ژنراتور ، تعويض 22 شاخه لوله ، 
سرويس و تعويض كامل 3 عدد ازمشعلهاى مركزى 
ــان 2 توربين ، رفع  ــتى روغن ياتاق بويلر ، رفع نش
قطعى سنسور حرارتى ياتاقان 1 و 5 و همچنين رفع 
نشتى و آبندى ژنراتور را مهمترين اقدامات تعميراتى 

در اين پروژه عنوان نمود.
ــواز بعنوان  ــروگاه رامين اه ــت ني ــايان ذكر اس ش
بزرگترين نيروگاه بخارى كشور با 6 واحد توليدى با 
ــاعت نقش مهمى  مجموع ظرفيت 1850 مگاوات س
ــتان و تقويت  ــتان خوزس در تامين برق مورد نياز اس

شبكه سراسرى برق كشور ايفاء مى كند.

درپى عزم جدى كاركنان نيروگاه رامين ودرراستاى ارتقاى آمادگى ورفع محدويتهاى توليد

توان توليدى واحد شماره 3 نيروگاه رامين  به ظرفيت نامى رسيد

مشاركت معنوى بيش از130 نفر از كاركنان نيروگاه رامين
 در" طرح اهداى خون سالم،اهداى زندگى"

ونمايشگاه  همايش  رامين،نخستين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
و  دستاوردها  همچنين  و  ايى  حرفه  وبهداشت  ايمنى  حوزه  در  تخصصى 
محصوالت شركتهاى مستقر در شهرستان باوى در محل سالن آمفى تاتر 
نيروگاه رامين برگزار گرديد. ارائه دستاوردهاى وانتقال تجارب  واهتمام جدى 
شركتهاى توليدى به مقوله ايمنى وبهداشت حرفه ايى از مهمترين اهداف اين 
همايش ونمايشگاه يك روزه عنوان گرديد دراين همايش از كميته هاى برتر 

حفاظت فردى به انتخاب شبكه بهداشت ودرمان باوى تقدير گرديد.

به ميزبانى نيروگاه رامين

نخستين همايش ونمايشگاه تخصصى 
H.S.Eودستاوردهاى شركت هاى 
توليدى شهرستان باوى برگزار شد
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سال سوم/ دى ماه 1397/ شماره بيست و هفت آلبوم دى ماه

بازديد دانشجويان دانشكده 
بهداشت اهواز از فرآيند توليد برق

 در نيروگاه رامين 

واحد 305مگاواتى شماره يك نيروگاه رامين اهواز 
پس از انجام تعميرات ميان دوره اى مجددا 
به شبكه سراسرى برق كشور متصل شد

بازديد دانش آموزان دبيرستان 
ملى حفارى اهواز از فرآيند توليد برق

 در نيروگاه رامين

تالش پرسنل نيروگاه رامين اهواز در تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره 4

جلسه  مديرعامل نيروگاه رامين با كاركنان شيفتهاى بهره بردارى   تقدير از پرستاران و كاركنان درمانگاه نيروگاه رامين بمناسبت
ميالد حضرت زينب(س) وروز نكوداشت مقام پرستار

بازديد مسئول امور فرهنگى
 شركت مادر تخصصى برق حرارتى

 از نيروگاه افق ماهشهر

سخنرانى حجت االسالم حسينى امام جماعت
 نيروگاه رامين اهواز بمناسبت سالروز

 وفات حضرت معصومه س)

يلدايى گرم با طاليه داران توليد رامين- اتاق فرمان فاز3يلدايى گرم با طاليه داران توليد رامين- اتاق فرمان فاز2يلدايى گرم با طاليه داران توليد رامين- اتاق فرمان فاز1

برگزارى سمينار"سبك زندگى
 اسالمى"  در نيروگاه رامين

حضور حماسى كاركنان نيروگاه رامين
 در راهپيمايى گراميداشت 9 دى
 ( روز تجديد پيمان با واليت)


