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نمایش تعهد ، تخصص و توانمندي هاي زیست محیطی در نیروگاه رامین •
شفاف سازي و تنویر افکار عموم جامعه ، مسئولین کشوري و استانی و محلی   •
ارائه عملکرد ، اقدامات و پروژه هاي ارزشمند زیست محیطی •
طرح چالشها و مشکالت زیست محیطی علی الخصوص با مسئولین •
ایجاد تعامل و ارتباط سازنده و تبادل اطالعات با صنایع مختلف استان  •
ارتباط مستقیم با رسانه ها و مراجع قانونگذار•
آشنایی و بررسی تکنولوژي و فناوري هاي نوین زیست محیطی در جهت مدیریت •

آالینده هاي هوا ، آب و خاك 

   اهداف نیروگاه رامین از حضور در نمایشگاه تخصصی محیط زیست:
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تهیه پوستر نمایشگاه و نصب در کلیه تابلو اعالنات•
)(SMSاطالع رسانی از طریق سیستم پیامک •
اطالع رسانی  بر روي  پورتال نیروگاه  •
ارسال دعوت نامه از طریق نامه نگاري و سیستم پیام اتوماسیون اداري  •
اطالع رسانی و نصب پالکارد در شهرك شهید عباسپور•
و ) درون سـازمانی و بـرون سـازمانی    ( ارسال دعوت نامه جهـت مسـئولین محتـرم  نیروگـاهی     •

ازجمله اداره کل محیط زیسـت  ، اداره بهداشـت ، اداره کـار ، بـرق منطقـه اي ،      : طرفهاي ذینفع  
....فرمانداري و شوراي شهرستان باوي و 

، برگشت ساعت  10رفت ساعت (تامین سرویس ایاب و ذهاب به مقصد نمایشگاه بصورت روزانه •
12(

      به منظور اطالع رسانی حضور نیروگاه رامین در نمایشگاه محیط زیسـت و  دعـوت جهـت

:بازدید از غرفه با همکاري واحد محترم روابط عمومی اقدامات ذیل انجام پذیرفت 
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 برنامه هاي برگزارشده در غرفه محیط زیست نیروگاه رامین در طول مدت نمایشگاه محیط زیست:

LCDنمایش  تصویري  از عملکرد زیست محیطی نیروگاه بر روي  •

نمایش  تصویري اهم اقدامات و پروژه هاي  زیست محیطی نیروگاه بر روي  سه عدد بورد  در غرفه •
نمایش تجهیزات آزمایشگاه محیط زیست و ارائه توضیحات درمورد نحوه عملکرد  آنها به بازدیدکنندگان•
نیروگاه رامین HSEارائه کتابچه اي از مجموعه مقاالت •
انجام نظرسنجی  از بازدیدکنندگان  از طریق  دفتر نظرسنجی•
ارائه توضیحات مشروح در مورد عملکرد زیست محیطی  نیروگاه به بازدیدکنندگان•
دعوت از کارشناسان فنی نیروگاه جهت حضور در غرفه و ارائه توضیحات  بهره برداري به مراجعین•
:در سه دسته  )  همراه با چاپ لوگو و تصاویر نیروگاه(اطالعاتی  -تهیه و توزیع بسته هاي  فرهنگی•
بسته هاي  ویژه عموم بازدیدکنندگان شامل بروشور زیست محیطی نیروگاه،سطل زباله خودرو، ساك دستی  و خودکار •
)ست  کیف ، جاکارتی  ، جاکلیدي و خودکار( بسته هاي  ویژه مدیران و مسئولین •
بسته هاي  ویژه کودکان  شامل برنامه کالسی و مداد  بازیافتی  •
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 2عدم تعیین نوع سوخت مصرفی توسط نیروگاه و تحمیل استفاده از سوخت مـازوت   ) 1گفتمان با مدیر بحران استان درخصوص (
حمایت از تامین کل گاز موردنیاز نیروگاه با توجه به بحران آلودگی هواي شهر اهواز

  گفتمان با مدیر عامل آب و فاضالب اهواز درخصوص بررسی و امکان سنجی استفاده از خروجی تصفیه خانه فاضالب شرق اهـواز
جهت تامین بخشی از آب مصرفی نیروگاه 

   گفتمان با مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خوزستان و رییس اداره محیط زیست شهر اهواز درخصوص عملکرد و پـروژه هـاي
زیست محیطی نیروگاه از جمله آناالیزرهاي آنالین پساب و تشریح چالشهاي مصرف مازوت به لحاظ بهره برداري عالوه بر پیامدهاي 

زیست محیطی آن براي نیروگاه
گفتمان با فرمانداري شهرستان باوي و تشریح عملکرد و تعهد زیست محیطی نیروگاه رامین
        گفتمان با رییس دادگستري شهرستان باوي به عنوان مرجع مستقیم رسیدگی بـه شـکایات زیسـت محیطـی و تشـریح پـروژه هـا

واقدامات کنترلی زیست محیطی انجام شده در نیروگاه رامین
 گفتمان و ارتباط مستقیم با رسانه ها و خبرگزاري ها به منظور شفاف سازي عملکرد زیست محیطی نیروگاه
 مدرسه از غرفه و تشریح فرایند تولید برق ، اهمیت صـرفه جـویی در مصـرف بـرق و نیـز اقـدامات زیسـت         5بازدید دانش آموزان

محیطی نیروگاه 
 تبادل اطالعات با صنایع مختلف استان و الگوبرداري از اقدامات و پروژه هاي زیست محیطی انجام شده

 از جمله دستاوردهاي نیروگاه در طول مدت نمایشگاه محیط زیست:
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94مهر –غرفه نیروگاه رامین در نخستین نمایشگاه مدیریت بحران، محیط زیست و صنعت پاك 



آیین  افتتاحیه  نخستین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران ،  محیط زیست  و صنعت  پاك توسط 
جناب آقاي دکتر شعاعی 

8



9

       از مسئولین کشوري و استانی که از غرفه نیروگاه بازدید نمودند می توان آقایان:

)جناب آقاي خبیر(معاون سیاسی ، اجتماعی استانداري خوزستان•

)جناب آقاي دکتر سیاحی ( معاونت عمرانی استان خوزستان •

)جناب آقاي مهندس بالدي ( مدیر بحران استانداري •

)جناب آقاي دکتر قبادیان ( مشاور وزیر علوم  •

)جناب آقاي دکتر کاظمی( معاونت امور شهري و روستایی استانداري خوزستان•

)جناب آقاي مهندس جانقربان(مدیرعامل شرکت برق منطقه اي خوزستان •

)  جناب آقاي مهندس  الهیجان زاده ( مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان •

)جناب آقاي مهندس بنی عگبه( رییس اداره حفاظت محیط زیست اهواز •

)جناب آقاي مهندس  نظري(رییس محیط زیست شهرستان باوي  •

)جناب  آقاي مهندس سیدي( فرماندار شهرستان باوي•

)جناب آقاي نورآبادي( رییس دادگستري  شهرستان باوي •

)جناب آقاي سرهنگ جلیلی(مدیرعامل  شرکت نمایشگاه هاي بین المللی  خوزستان •

)جناب آقاي مهندس حسین نژاد( مدیر عامل شرکت گاز •

)جناب آقاي مهندس براتی(مدیرعامل  آب و فاضالب اهواز و باوي •

)جناب آقاي مهندس موسوي(مدیرعامل محترم شرکت نفت و گاز مارون•

)سرهنگ مجد(استان خوزستان  110رئیس •

)جناب آقاي مهندس محمودي( معاونت بهره برداري و مشارکتهاي مردمی شرکت بهره برداري شبکه آبیاري کارون بزرگ •

.....و جمعی از پزشکان و  اساتید دانشگاه  از جمله دکتر طهماسبی ، دکتر جورابیان ، دکتر رجب زاده  ، دکتر چراغی و •



نخستین نمایشگاه تخصصی
مدیریت بحران ،  محیط زیست  و صنعت   

پاك
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بازدید معاونت محترم عمرانی استان خوزستان ، جناب آقاي دکتر سیاحی

بازدید معاونت محترم امنیتی اجتماعی استان خوزستان ، جناب آقاي دکتر خبیر
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بازدید مشاور محترم وزیرعلوم ، جناب آقاي دکترقبادیان

بازدید مدیرمحترم بحران استان خوزستان ، جناب مهندس بالدي



13

بازدید مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه اي ، جناب آقاي مهندس جانقربان  
و مدیر عامل محترم شرکت گاز، جناب آقاي مهندس حسین نژاد
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بازدید رئیس محترم اداره محیط زیست اهواز، مهندس بنی عگبه

بازدید مدیر کل محترم اداره حفاظت محیط زیست خوزستان ، مهندس الهیجان زاده
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بازدید رئیس محترم دادگستري شهرستان باوي ، مهندس نورآبادي

بازدید فرماندار محترم شهرستان باوي جناب آقاي مهندس سیدي و  

 رییس محترم روابط عمومی و فرمانده پایگاه بسیج پخش فراورده هاي نفتی
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بازدید مدیرعامل محترم آب و فاضالب اهواز، مهندس براتی

استان خوزستان ، سرهنگ مجد 110بازدید رئیس محترم 



17

بازدید مدارس از غرفھ محیط زیست نیروگاه 
رامین



18

)جناب آقاي مهندس  محمودي  ( مدیر عامل محترم •

)جناب آقاي مهندس  محمدي ( معاونت  مهندسی و نظارت فنی •

)جناب آقاي مهندس ریحانی ( معاونت  مالی و امور پشتیبانی •

)سرکار خانم شیشه بر( مشاور امور بانوان و خانواده •

)مدیرعامل اسبق نیروگاه(جناب آقاي  مهندس علیرضا موسوي •

)جناب آقاي جمالپور ( مدیر  روابط عمومی•

)جناب آقاي مهندس  جدیدیان( مدیر امور مهندسی بخار و شیمی  •

)جناب آقاي مهندس اسکندري(مدیر امور مهندسی فناوري اطالعات و برنامه ریزي •

)جناب آقاي مهندس احسانی پور( مدیر بهره برداري شیمی نیروگاه دوم •

)جناب آقاي مهندس نجف آبادي(مدیر امور مهندسی الکتریک •

)جناب آقاي زمانپور( رییس اداره کارگزینی •

)جناب آقاي مهندس وحدتی( رییس قسمت تعمیرات توربین•

. و بسیاري دیگر از همکاران و خانواده هاي محترم ایشان را نام برد•

       از مسئولین نیروگاهی که از غرفه نیروگاه بازدید نمودند می توان:
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وع     م ارباب ر ت ی و  الع رسا ط ، ا ماسازی ی ،  ویا حاظ   ن   ا روگاه ر ت  ط ز   

ن    ا و ت پاک  ت و  ط ز ان ،  د  ی  ه  ما ن   دید و     خاب   ا

ود یا  ا  س   ر ند ن  والد ا ت پاسارگاد و   ، ه   ما ه و ی  رو  .نار  ارگان  

دی   ھ ی د ا صاد ندس وید م  ر خا ا ن  د ا ود و یا  س  ند  .ی و 
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