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

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

مهندس رضا جديديان بعنوان سرپرست 
جديد نيروگاه افق ماهشهر منصوب شد

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : طى حكمى از سوى 
رضا  مهندس  آقاى  رامين،  نيروگاه  عامل  مدير  محمدى  ناصر  مهندس 
جديديان" بعنوان مدير نيروگاه افق ماهشهر " منصوب گرديد. در كارنامه 
شغلى ايشان قريب به 13 سال مدير امورى شيمى ومهندسى شيمى وبخار 
نيروگاه رامين به چشم مى خورد. پيش از اين مهندس مصطفى ذبايح 
نجف آبادى مسئوليت نيروگاه افق را به عهده داشت. شايان ذكر است 
نيروگاه سيكل تركيبى افق ماهشهر با چهار واحد 162 مگاواتى در كيلومتر 
15 جاده ماهشهر- چمران احداث شده و عمليات نگهدارى، تعميرات و 
بهره بردارى از اين نيروگاه گازى 648 مگاواتى توسط متخصصين مجرب 

نيروگاه رامين انجام مى پذيرد.
براى اولين بار و بدست متخصصان نيروگاه رامين صورت گرفت؛

بازسازى بيرينگ ايرهيتر  واحد 305 مگاواتى 
شماره 4 نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : بيرينگ شماره 23092 
كروى دو رديفه كه جهت تحمل بارهاى شعاعى و محورى در باالى شافت 
ايرهيتر هاى نيروگاه تعبيه شده است براى اولين بار در تاريخ نيروگاه دمونتاژ 

و بازسازى شد .
مهندس سامان على محمدى مسئول اداره بويلر، ايرهيتر و تجهيزات جانبى 
نيروگاه رامين اظهار داشت : پس از دمونتاژ و سرويس ياتاقان هاى باالى 
ايرهيتر هاى واحد شماره 4 مشاهده گرديد كه وضعيت هر دو بيرينگ وضعيت 
مناسبى نبوده و تعدادى از المان هاى غلتشى آنها دچار عيب شده است كه در 
راستاى اصل اقتصاد مقاومتى طى يك عمليات فشرده چند روزه توسط پرسنل 
اداره بويلر، ايرهيتر و تجهيزات جانبى امور نگهدارى و تعميرات تجهيزات ثابت 

اقدام به دمونتاژ هر دو بيرينگ براى اولين بار در تاريخ نيروگاه نموديم.
على محمدى اظهار داشت : با بررسى تمامى المان ها از قبيل رولرها، كنس 
هاى داخلى و خارجى و قفسه ها از بين هر دو بيرينگ المان هاى مناسب 
انتخاب و با نصب بروى يك بيرينگ عمًال يك بيرينگ معيوب تبديل به يك 
بيرينگ بازسازى شده گرديد. وى افزود : بيرينگ بازسازى شده داراى لقى 
شعاعى مناسب و در محدوده استاندارد و المان هاى سالم مى باشد و پيش بينى 
مى گردد اين بيرينگ كه در اسرع وقت بر روى يكى از ايرهيتر هاى نيروگاه 

نصب خواهد شد كارايى مطلوب را داشته باشد. 
على محمدى در ادامه هزينه خريد هر بيرينگ با توجه به افزايش نرخ ارز 
را 630,000,000 ريال عنوان نمود و اظهار داشت :  هر دو بيرينگ ساخت 
كمپانى SKF و توليد شده در كشور آلمان بودند كه اجزاى داخلى آنها قابل 
بازسازى و استفاده بوده است.  شايان ذكر است قطعات بيرينگ دوم نيز به 
صورت دمونتاژ شده بسته بندى و نگهدارى مى گردد تا در صورت بروز موارد 
مشابه بتوان از قطعات آن استفاده كرد و با انجام اين كار فرهنگ بازسازى اين 
نوع بيرينگ درون اين اداره نهادينه شده و مى توان شاهد كاهش هزينه هاى 

تعميرات اين تجهيز در نيروگاه رامين باشيم.

صنعت  بزرگ  شركت هاى  نشست 
روسيه  پاورماشين  و  ايران  برق  و  آب 

برگزار شد    
و  روسيه  ماشين  پاور  ميان  نشست 
برق  و  آب  صنعت  بزرگ  شركت هاى 
و  شد  برگزار  نيرو  وزير  حضور  با  ايران 
نامه هاى  تفاهم   جلسه  اين  در  طرفين 

مشتركى را به امضا رساندند.
شركت  عمومى  روابط  گزارش  به   
جلسه  اين  در  نيرو  وزير  حرارتى،   برق 
با تاكيد بر اينكه سطح بسيار بااليى از 
كشور  دو  رهبران  ميان  سياسى  اراده 
شكل گرفته است، گفت: با وجود اراده 
سياسى كه براى همكارى ميان دو طرف 

وجود دارد ولى اين ارتباط ميان مديران اجرايى و اقتصادى 
كمرنگ تر است. رئيس كميسيون مشترك همكارى هاى 
اقتصادى و تجارى ايران و فدراسيون روسيه تاكيد كرد: 
و  تهران  در  طرف  دو  مسئوالن  و  كميسيون  اين  وظيفه 
همكارى هاى  فاصله  پركردن  جهت  در  بايستى  مسكو 
اقتصادى باشد كه توافقات فعلى ميان شركت هاى ايران 
و روسيه فصل مشتركى به منظور كم كردن فاصله ميان 
روابط سياسى و اقتصادى دو كشور خواهد بود. اردكانيان 
منظور  به  ماشين  پاور  شركت  جدى  اهتمام  به  اشاره  با 
ديگر  ساعاتى  تا  گفت:  ايرانى،  شركت هاى  با  همكارى 
تماسى تلفنى با وزير انرژى روسيه به عنوان مسئول روسى 

كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى و تجارى ايران 
و فدراسيون روسيه خواهم داشت كه در جريان مذاكرات 
تلفنى خود نتايج پيشرفت توافقات ميان شركت پاور ماشين 

و شركت هاى داخلى ايران را نيز اعالم خواهم كرد.
بلندمدت  و  مدت  كوتاه  اهداف  به  اشاره  با  نيرو  وزير 
شركت پاور ماشين روسيه براى همكارى با شركت هاى 
مهم صنعت آب و برق ايران، گفت: اميدواريم تا ماه مى 
سال جارى ميالدى كه  كميسيون مشترك همكارى هاى 
تهران  در  روسيه  فدراسيون  و  ايران  تجارى  و  اقتصادى 
امروز  توافقات  شدن  عملياتى  شاهد  شد  خواهد  برگزار 
پاور  و   ايران  برق  و  آب  صنعت  مهم  شركت هاى  ميان 
ماشين روسيه باشيم. همچنين در اين نشست با حضور 

وزير نيرو و مديرعامل شركت پاورماشين 
بين  مشتركى  نامه هاى  تفاهم   روسيه 
شركت هاى مهم صنعت آب و برق ايران 
توليد  مادرتخصصى  شركت  همچون 
به  روسى  طرف  و  حرارتى  برق  نيروى 
امضا رسيد. محسن طرزطلب، مديرعامل 
در  حرارتى  برق  نيروى  توليد  شركت 
اين  امروز  تفاهم نامه  جزئيات  خصوص 
مجموعه با شركت پاور ماشين روسيه، 
گفت: مذاكرات متعددى ميان دو شركت 
از مدت ها به منظور بهسازى و نوسازى 
نيروگاه رامين آغاز شده و مقرر شده تا 
تامين مالى از وام دولت روسيه براى اين 

پروژه انجام شود.
وى تاكيد كرد: پيش بينى ما اين است كه نزديك به 
450 ميليون يورو هزنيه اجراى اين پروژه خواهد بود كه 
در اين بين شركت هاى ايرانى نيز با پاورماشين روسيه به 
منظور بازسازى و نوسازى نيروگاه رامين اهواز همكارى 

خواهد داشت. 
محسن طرزطلب، مديرعامل شركت توليد نيروى برق 
حرارتى در خصوص جزئيات تفاهم نامه امروز اين مجموعه 
با شركت پاور ماشين روسيه، گفت: مذاكرات متعددى ميان 
دو شركت از مدت ها به منظور بهسازى و نوسازى نيروگاه 
رامين آغاز شده و مقرر شده تا تامين مالى از وام دولت 

روسيه براى اين پروژه انجام شود.

با حضور وزير نيرو؛

بهسازى نيروگاه رامين اهواز
 با استفاده از وام دولت روسيه

رامين  نيروگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 
اهواز : اين نيروگاه با توليد 9 ميليون و 600 
هزار و 494 مگاوات ساعت در 11 ماهه اول 
سال 97 توانست با نقش اثرگذار خود ، ضمن 
پشتيباني و تقويت شبكه سراسري برق كشور 

خدمت رسان شايسته اي براي مردم باشد . 
مهندس ناصر محمدي مديرعامل نيروگاه 
رامين ضمن تقدير از تالش و همت كاركنان 
نيروگاه اظهار داشت : توليد پايدار انرژي برق 
و پشتيباني از شبكه سراسري مهمترين رويكرد 
ما در نيروگاه رامين است و با توجه به كاهش 
مصرف و تقاضاي اين انرژي در فصل زمستان 

سعي نموديم ضمن حفظ روند توليد ، از فرصت 
رفع  و  اساسي  تعميرات  بمنظور  آمده  بدست 
كنيم.  استفاده  نيروگاهي  واحدهاي  مشكالت 
وي ميزان توليد 11 ماهه نيروگاه رامين در سال 
جاري را   9 ميليون و 600 هزار و 494 مگاوات 
ساعت عنوان كرد  و از مراحل پاياني تعميرات 
بدست   4 شماره  مگاواتي   305 واحد  اساسي 
توانمند كاركنان نيروگاه رامين خبر داد.   شايان 
ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدي 
و با مجموع 1850 مگاوات ساعت بزرگترين 
نيروگاه بخاري كشور و تامين كننده حدود 40 

درصد برق مورد نياز استان خوزستان است .

توليد انرژي برق نيروگاه رامين اهواز به مرز 10 ميليون مگاوات ساعت رسيد 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: نيروگاه افق 
ماهشهر با توليد 2 ميليون و 400 هزار مگاوات ساعت انرژى 
برق در 9 ماهه سال جارى توانست87درصد ميزان سهميه 

پيش بينى شده سال 97 خود را محقق كند.
مهندس رضا جديديان سرپرست نيروگاه افق ماهشهر با 
اعالم اين خبر گفت: انرژي برق يكي از مهمترين نيازهاي 
اوليه مردم و همچنين بمنظور ايجاد و توسعه زيرساختها بشمار 
مي رود و با توجه به استقرار صنايع بزرگ در منطقه ماهشهر 
توانستيم طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته با توليد اين 

انرژي حياتي خدمت رسان مردم و صنايع منطقه باشيم.
وي گفت : با توليد 2 ميليون و 589 هزار و 754 مگاوات 

ساعت انرژى برق در 11 ماهه سال جاري توانستيم  87درصد 
ميزان سهيمه پيش بيني شده سال 97 اين نيروگاه را توليد كنيم. 
جديديان همچنين با اشاره به كاهش مصرف برق در فصل 
زمستان  از آمادگي كامل اين نيروگاه بمنظور توليد انرژي برق 
خبر داد و اظهار اميدواري نمود اين نيروگاه در فصل تابستان و 
پيك مصرف برق بتواند در تامين و بهبود آسايش مردم سهيم 
باشد.  شايان ذكر است نيروگاه سيكل تركيبى افق ماهشهر 
با 4 واحد 162 مگاواتى در كيلومتر 15جاده ماهشهر- چمران 
احداث شده و عمليات نگهدارى،تعميرات وبهره بردارى از اين 
نيروگاه گازى 648 مگاواتى توسط متخصصين مجرب نيروگاه 

رامين انجام مى پذيرد.

در 11 ماهه سال 1397رقم خورد

 توليد 2 ميليون و 589 هزار و 754 مگاوات ساعت انرژى برق توسط نيروگاه افق ماهشهر

نشست ماهيانه مديران ارشد  صنعت برق حرارتى رامين   به ميزبانى نيروگاه رامين برگزار شد
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين؛در اين نشست 
هم انديشى وتخصصى، نخست مهندس ناصر محمدى 
مدير عامل نيروگاه رامين ضمن خوش آمدگويى به تيم 
مديريت ارشد توليد نيروى برق حرارتى رامين اظهار داشت 
:در اين شرايط ارتباطات نزديك و تشريح موضوعات در 
وبه  بود  خواهد  سودمند  طرفين  براى  صميمى  فضاى 
مرتفع نمودن كمبودها وتقويت تعامالت  سازمانى كمك 
مديرعامل  نشست   اين  درادامه  نمود.  خواهد  شايانى 
نيروگاه رامين گزارشى از ميزان توليد ،روند اجراى تعميرات 

اساسى واحدشماره 4 وهمچنين تعميرات مياندوره واحدها 
و تاسيسات جانبى   وهمچنين پرداخت حقوق به موقع 
كاركنان و موضوعات قراردادى فى مابين را تشريح كرد 
وبه كمبود شديد نقدينگى ومنابع مالى  وآثار آن اشاره جدى 

داشت .
مهندس منصور نعيمى سرپرست شركت توليد نيروى 
برق رامين ضمن تقدير وابراز رضايت از عملكرد وفعاليتهاى 
فضاى  اين  در  گفت:  رامين  نيروگاه  كاركنان  مطلوب 
صميمى وهمدل بسيار عالقمندم كه تمام تالش وبرنامه 

را براى كمك ورفع چالشهاى جدى نيروگاه  هاى خود 
رامين بويژه در كمبود منابع مالى بكار گيرم .وى در ادامه 
اظهار اميدوارى كرد كه  قطعا همسويى و همراهى مديران  
در اين شرايط حساس به رفع محدوديتها ومشكالت ودر 
ادامه تحقق اهداف صنعت برق حرارتى در استان خوزستان 
خواهد انجاميد. در ادامه مديران ارشد نيروگاه رامين وتوليد 
نيروى برق رامين از روندتعميرات اساسى واحد شماره 4 
وديگر فعاليتها كاركنان در جهت رفع محدوديت واحدها 

وارتقاى آمادگى آنان، بازديدى داشتند.
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خبر

مصاحبه اختصاصى 
مهندس ناصر محمدى

 مدير عامل نيروگاه رامين با پايگاه 
خبرى  شركت مادر تخصصى

 توليد برق حرارتى 
  

ــروگاه رامين  ــط عمومى ني ــزارش رواب به گ
ــى فعاليتها  ــواز : در اين مصاحبه تخصص اه
ــروگاه رامين در جهت تداوم  وبرنامه هاى ني
پايدارى توليد برق وهمچنين موضوعات فنى 
وتعميراتى بصورت مبسوط تشريح گرديد.  

ــئول پايگاه خبرى شركت مادر تخصصى  مس
ــن بمنظور تهيه گزارش در نيروگاه  پيش از اي

افق ماهشهر حضور يافت.
اولين همايش تخصصى 

مديريت بحران  و پدافند غير عامل
 صنعت برق حرارتى خوزستان به 
ميزبانى نيروگاه رامين برگزار گرديد

ــروگاه رامين:  ــزارش روابط عمومى ني  به گ
ــش تخصصى مديريت بحران  در اولين هماي
ــرق حرارتى  ــل صنعت ب ــر عام ــد غي وپدافن
ــتان با حضور مديركل مديريت بحران  خوزس
ــرق حرارتى  ــت ب ــل صنع ــر عام وپدافندغي
كشور،مدير كل حراست استاندارى خوزستان 
ــتان  ــتان خوزس ،مدير كل پدافندغير عامل اس
ــل  ــران عام ــر مدي ــاوى وديگ ــدار ب وفرمان
نيروگاههاى حرارتى خوزستان در محل سالن 
ــهيد شيرى نيروگاه رامين برگزار  آمفى تاتر ش

گرديد.
ــگ  ــاعه فرهن ــش  اش ــن هماي ــداف اي از اه
سازمانى در عرصه پدافند غير عامل،آشنايى با 
الزامات ورويكردهاى نوين دربحران بمنظور 
درعرصه  ــدارى  پاي وافزايش  ــازى  توانمندس

توليد برق حرارتى  عنوان گرديد.
ــط دكتر  ــات اصلى اين همايش توس موضوع
ــين توانمند عرصه  ــى از مدرس ــد بهمئ محم
مديريت بحران وپدافند غير عامل ارائه گرديد.

اولين جلسه كاميشينينگ واحدشماره 4 
نيروگاه رامين برگزار گرديد

ــدس امين  ــط عمومى:مهن ــزارش رواب ــه گ ب
تاجدانى معاونت توليد نيروگاه رامين با اعالم 
اين خبر گفت :بمنظور تحقق نتايج تعميرات 
ــتر ميان  ــد وهماهنگى بيش ــى اين واح اساس
حوزه اى جلسه بررسى مشكالت راه اندازى 
ــه تجهيزات از قبيل والوها وپمپها و اويل  اولي
ــن كنترل توربين بحث وگفتگوى  فالش روغ

تخصصى قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومى 
نيروگاه رامين اهواز:كاركنان 
در  حضور  با  نيروگاه  اين 
نجم  شهيد  تشييع  مراسم 
الدين باوى، ايثار و رشادت 
اين شهيد واالمقام را گرامى 
روابط  گزارش  به  داشتند. 
رامين  نيروگاه  عمومى 

تشييع  مراسم  در  حضور  با  نيروگاه  اين  اهواز:كاركنان 
شهيد نجم الدين باوى، ايثار و رشادت اين شهيد واالمقام 
را گرامى داشتند. شهيد باوى در حين انجام ماموريت 

مسلح  اشرار  با  درگيرى  در 
درجه  به  آباد  خرم  شهر  در 
شد.اين  نائل  شهادت  رفيع 
امروز  واالمقام  شهيد 
دراجتماع عظيم مردم شهيد 
پرور وقدر شناس خوزستان 
عبداهللا  كوت  شهرستان  در 
تشييع  ابودبس  دهستان 
وخاكسپارى گرديد.  شايان ذكر است شهيد نجم الدين 
باوى برادر همكار ارجمند محمود باوى از كاركنان ساعى 

معاونت تعميرات نيروگاه رامين است.

تيم خبرى صدا و سيما مركز خوزستان با حضور در 
نيروگاه رامين از عمليات تامين و بارگيرى آب مقطر مورد 
نياز شستشوى تجهيزات شبكه برق خوزستان گزارشى 

خبرى تهيه نمودند
 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين:تيم خبرى 
صدا و سيما مركز خوزستان با حضور در نيروگاه رامين 
از عمليات تامين و بارگيرى آب مقطر مورد نياز شستشوى 
تجهيزات شبكه برق خوزستان گزارشى خبرى تهيه نمودند.

 مهندس غالمرضا چرخاب ساز زاده معاونت مهندسى 
وبرنامه ريزى نيروگاه دراين مصاحبه خبرى گفت: نيروگاه 

رامين بعنوان موثرترين نيروگاه كشور عالوه بر توليد پايدار 
انرژى برق توانست باتوليد بيش از 4ميليون و300 هزار ليتر 
آب مقطر كمك شايانى به شستشوى خطوط انتقال وتوزيع 
برق خوزستان وبه دنبال آن پايدارى  درشبكه برق جنوب 

غرب كشور نمايد.
مهندسى  امور  مدير  جديديان  رضا  مهندس  درادامه 
بخاروشيمى نيروگاه در خصوص فرايند توليد آب مقطر 
وهمچنين اثر اين محلول در شستشوى مقره ها وشبكه 
انتقال وتوزيع برق وپايدارى مرتبط با اين خدمات گزارشى 

را تشريح كرد.

خبر
 بازديد مدير كل پدافندغير عامل

 صنعت برق حرارتى از نيروگاه رامين

  
مهندس   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
عامل  وپدافندغير  بحران  مديريت  كل  مدير  فر  شريفى 
رامين  نيروگاه  از  روزه  يك  دربازديد  حرارتى  برق  صنعت 
از ميزان آمادگى تاسيسات و اقدامات مصونيت بخش اين 

نيروگاه بازديد كرد.
دوره آموزشى "مراقبتها درسفرهاى خارجى"

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : بمنظور ارتقاء 
چالشهاى  و  شرايط  با  نيروگاه  اين  كاركنان  آشنايى  سطح 
اى  يكروزه  آموزشى  كارگاه  خارجى  سفرهاى  با  مرتبط 

برگزارشد.
به مناسبت هفته هواى پاك انجام گرفت

برگزارى تور طبيعت گردى كاركنان 
نيروگاه رامين از جاذبه هاى بهبهان

  
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : تور طبيعت 
گردى يك روزه اى بمناسبت گراميداشت هفته هواى پاك 
با حضور كاركنان نيروگاه رامين برگزار شد . بازديد از مجتمع 
در  ساعته  چند  واقامت  مارون  وپالژ  زارها،سد  نرگس  ملى 

عمارت محسنى از برنامه اين برنامه فرهنگى بود.

نشست مديريت ارشدنيروگاه رامين با 
نمايندگان شركت پاور ماشين روسيه

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : اين نشست 
تخصصى درادامه قرارداد شركت مادر تخصصى توليد برق 
حرارتى با شركت پاور ماشين روسيه بمنظور انجام عمليات 

بازتوانى اين نيروگاه مهم حرارتى رقم خورد.

بمناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى
"راديو اينترنتى رامين " آغاز بكار كرد

   
اندازى  راه  آيين  رامين،  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
مهندس  حضور  با  رسانى  اطالع  جديد  سامانه  اين  رسمى 
ناصر محمدى مدير عامل وحجت االسالم جالل جابريان 
مسئول دفتر نهاد نمايندگى ولى فقيه در استان خوزستان 
انجام گرفت.   به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين، آيين 
راه اندازى رسمى اين سامانه جديد اطالع رسانى با حضور 
مهندس ناصر محمدى مدير عامل وحجت االسالم جالل 
استان  در  فقيه  ولى  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول  جابريان 
خوزستان انجام گرفت. اين ابزار اطالع رسانى الكترونيكى 
فعاليتها  وانعكاس  انتشار  در  جذبه  وايجاد  تسريع  هدف  با 
عمومى  روابط  مجموعه  توسط  رامين  نيروگاه  ورخدادهاى 

نيروگاه رامين فعاليت مى كند.

با حضور تيم خبرى صدا و سيما

پوشش خبرى تامين آب مقطر شستشوى تجهيزات
 شبكه برق خوزستان در نيروگاه رامين اهواز    

وداع كاركنان قدرشناس نيروگاه رامين
 با شهيد عرصه نظم و امنيت "شهيد نجم الدين باوى"

فراخوان جذب گوينده فراخوان جذب گوينده 
باسالم واحترام

 باطالع ميرساند كه به لطف خداوند متعال وحمايت اثربخش مديريت محترم عامل ، دفتر روابط 
عمومى نيروگاه رامين به ميمنت چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى  و در راستاى  انتشار 
رويدادها واخبار وگسترش زمينه هاى كارى خود و خلق آيتم ها وآثار مخاطب پسند صوتى اقدام به "راه 
اندازى راديو رامين" نمود .لذا از همكاران مستعدوعالقمند (خانم وآقا) در زمينه گويندگى وموارد مرتبط 

دعوت به همكارى مى نمايد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به مديريت روابط عمومى نيروگاه مراجعه ويا با شماره داخلى 4563 

تماس حاصل فرماييد.
 از اين پس صداى قلب تپنده خوزستان را از راديو رامين  مى شنويد

 جدول نتايج جشنواره فرهنگي - ورزشي
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مقام سوممقام دوممقام اولرشته ورزشيرديف
بهره بردارى شيمى   مديريت حراست       معاونت تعميرات    ميني فوتبال1
معاونت مهندسي  (آتش نشاني الف)معاونت مالى وپشتيبانىمعاونت تعميرات  واليبال2
على طهماسبىابراهيم محمودى                 فرزام اسماعيلى              بدمينتون3
محمد رضا عروجنمحمد امين طهماسبى  مصطفى جاللى  تنيس روى ميز4
امير نبگان     جميل حميدى     امين عباسى      ورزش سه گانه5
مسعود بيت سياحعلى محسنىايمان بهزادى نياتيراندازي باتفنگ بادي6
شيوا قربانيشهري غالمى   سميه شانكيان    تيراندازي باتفنگ بادي(بانوان)7
مهدى كيانپورجعفر بلواسى  مهران جال ليان   تير و كمان8
حشمت ا... صالىعادل سوارىبهروز خسروىبيليارد9
فرزادىافشين جونبازىفرشيد شايانشطرنج10
محمد خانى پورحميد عجمانعليرضا مقدم  نژاددارت11
آمادگي جسماني12

( بانوان)
مريم مومنپريسا قصابيان  شيوا قربانى                          گروه 1
شهرى غالمىماندانا حلوايى                   نرگس كمالى                      گروه 2

امور ورزش نيروگاه رامين اهواز
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خبر

انتصاب عضو جديد
 هيئت مديره نيروگاه رامين اهواز

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : طى حكمى 
از سوى مهندس محسن طرزطلب مقام عالى صنعت برق 
حرارتى كشور ورئيس مجمع عمومى شركتهاى مديريت 
زاده  ساز  چرخاب  غالمرضا  مهندس  حرارتى  برق  توليد 
معاونت مهندسى وبرنامه ريزى نيروگاه رامين بعنوان"عضو 

جديد هئيت مديره " اين نيروگاه حرارتى منصوب گرديد.
رئيس جديد اداره شيفت بهره بردارى شيمى 
فاز 1 و2 نيروگاه رامين اهواز منصوب شد

 
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :طى حكمى 
از سوى مهندس ناصر محمدى مدير عامل نيروگاه رامين، 
مهندس اسمعيل جمالپور" بعنوان رئيس اداره شيفت بهره 
بردارى شيمى فاز 1 و2 " منصوب گرديد. ايشان كه عالوه بر 
پست سازمانى عهده دار دبير شوراى فرهنگى ودينى نيروگاه 

نيز مى باشد.
انتصاب سرپرست جديد گروه مهندسى 
ونظارت ابزاردقيق نيروگاه رامين اهواز

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :طى حكمى 
از سوى مهندس ناصر محمدى مدير عامل نيروگاه رامين، 
مهندس فرهاد غضنفر" بعنوان سرپرست گروه مهندسى 

ونظارت ابزاردقيق " منصوب گرديد.
انتصاب سرپرست گروه بررسى فنى وبهره 

بردارى شيمى نيروگاه رامين اهواز

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :طى حكمى 
نيروگاه  عامل  مدير  محمدى  ناصر  مهندس  سوى  از 
رامين،مهندس نويد نمكى شوشترى" بعنوان سرپرست گروه 

بررسى فنى وبهره بردارى شيمى " منصوب گرديد.
انتصاب سرپرست جديد گروه مهندسى 
ونظارت مكانيك نيروگاه رامين اهواز

   
 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز:طى حكمى 
نيروگاه  عامل  مدير  محمدى  ناصر  مهندس  سوى  از 
رامين،مهندس رستم اشرف پور بيرگانى" بعنوان سرپرست 

گروه مهندسى ونظارت مكانيك " منصوب گرديد.
سرپرست جديد گروه مهندسى بخار وشيمى 

نيروگاه رامين اهواز منصوب شد

   
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز:طى حكمى 
از سوى مهندس ناصر محمدى مدير عامل نيروگاه رامين، 
مهندس حسن كبيرى" بعنوان سرپرست گروه مهندسى 

بخار وشيمى " منصوب گرديد.

 اصالح و ماشينكارى روتور hp واحد 4 
نيروگاه رامين باعث كاهش زمان تعميرات و 

صرفه جويى به ميزان 500 ميليون ريال شد 
رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اهواز : اصالح و ماشينكارى روتور hp واحد 
4 نيروگاه رامين باعث كاهش زمان تعميرات 
ريال  ميليون   500 ميزان  به  جويى  صرفه  و 
ازكارشناسان  صالحى   يونس  .مهندس  شد 
داشت  اظهار  نيروگاه  توربين  تعميرات  اداره 
: پس از دمونتاژ سيلندر hp واحد شماره 4 

مى  اساسى  تعميرات  درحال  اكنون  هم  كه  نيروگاه 
باشد مشاهده گرديد كه ژورنال ياتاقان شماره 1 و 
آسيب  دچار  آن  ى  ها  دفلكتور  اويل  آببندى  محل 

نرم  از محدوده  خارج  آنها  سطح  صافى  و  اند  شده 
بوده كه اين موضوع منجر به بيضى شكل شدن محل 
شده   1 شماره  ياتاقان  بابيت  شدن  جمع  و  مذكور 
و  دقيق  هاى  بررسى  پس   : افزود  صالحى    . است 

تعميرات  كارشناسان  بين  فنى  جلسه  طى 
اداره توربوژنراتور تصميم بر تراش و اصالح 
اشاره  با  همچنين  وى  نموديم.   hp روتور 
در  اين  از  پيش  تعميراتى  اقدام  اين  اينكه  به 
تهران انجام مى گرفت كه اين موضوع باعث 
طوالنى شدن مدت زمات پروسه تعميراتى مى 
گرديد . كارشناس نيروگاه رامين اظهار داشت 
نظارت  تحت  بار  اولين  براى  عمليات  اين   :
در  توربوژنراتور  تعميرات  اداره  كارشناسان 
يكى از كارگاههاى مستقر در شهرك صنعتى 
اهواز انجام گرديد و ضمن كوتاه نمودن زمان انجام 
پروسه تعميراتى ، صرفه جويى به ميزان 500 ميليون 

ريال براى نيروگاه بهمراه داشته است .

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
و  اهداف  بر  تمركز  با  نيروگاه  اين   : اهواز 
دارد  سعى  ورزشى  هاى  برنامه  منظم  اجراى 
سطح   ، خود  كاركنان  سالمتى  حفظ  ضمن 
  . دهد  ارتقاء  را  آنان  كارى  روحيه  و  نشاط 
مهندس شهرام حيدرى كاهكش مسئول امور 
حفظ   : داشت  اظهار  رامين  نيروگاه  ورزش 
سالمتى و افزايش سطح نشاط و روحيه كارى 
كاركنان يكى از اهداف و برنامه هاى هدفمند 

امكانات  نيز  اخير  سالهاى  طى  و  است  نيروگاه  اين 
و زيرساخت هاى مناسبى جهت مشاركت همگانى 
آمادگى  و  ورزشى  هاى  برنامه  در  نيروگاه  پرسنل 

جسمانى فراهم شده است .
حيدرى كاهكش با اشاره به رويكردهاى اين نيروگاه 

در اجراى برنامه هاى ورزشى گفت : يكى از مهمترين 
اهداف ما بهبود مشاركت مستمر و منظم كليه همكاران 
در عرصه ورزش است و با استفاده از تجارب مربيان 
آگاهى  سطح  افزايش  با  تا  داريم  سعى  همكار 
اهتمام  شاهد  خود  سالمتى  وضعيت  از  همكاران 
ورزش  عرصه  در  آنان  همگانى  مشاركت  و  جدى 

ورزشى  تمرينات  منظم  اجراى  وى  باشيم. 
برگزارى   ، انفرادى  و  گروهى  رشته   21 در 
مسابقات ، اجاره سالن هاى ورزشى،آموزش 
كاركنان ادارى بمنظور انجام تمرينات كششى 
بمنظور  الزم  تسهيالت  ايجاد  همچنين  و 
به  توجه  در  كاركنان  خانواده  فعال  حضور 
ورزش را مهمترين اقدامات و برنامه هاى اين 

امور عنوان نمود.
سطح  ارتقاء  و  حفظ  كاهكش  حيدرى 
بهبود  فاكتورهاى  از  را  كاركنان  جسمانى  آمادگى 
اجراى  در  آنان  كمى  و  كيفى  عملكرد  سطح 
امور  ريزى  برنامه  از  و  دانست  سازمانى  وظايف 
ويژه  گروهى  تمرينات  بمنظور  نيروگاه  ورزش 

همكاران داراى اضافه وزن خبر داد .

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : در تور يك 
روزه اى كه به مناسبت چهل سالگى انقالب اسالمى و آشنايى 
با دستاوردهاى نيروگاه رامين برگزار شد مديركل روابط عمومى 
و اموربين الملل استاندارى خوزستان بهمراه رسانه هاى استان 
خوزستان ضمن بازديد از تاسيسات اين واحد صنعتى با فرايند 

توليد انرژى برق آشنا شدند .
مديركل  رضوانى  حضور  با  كه  نشست  اين  ابتداى  در    
روابط عمومى و امور بين الملل استاندارى خوزستان و تعدادى 
از مديران روابط عمومى صنعت برق استان و همچنين مديران 
و خبرنگاران رسانه ها انجام گرفت مهندس غالمرضا چرخاب 
ساز زاده جانشين مديرعامل و سرپرست معاونت مهندسى و 
برنامه ريزى نيروگاه ضمن خوش آمدگويى به مدعوين و معرفى 
تاريخچه فرآيند توليد انرژى برق در نيروگاه رامين به اقدامات و 

دستاوردهاى اين واحد صنعتى طى 40 سال فعاليت 
مستمر خود در خدمت رسانى به مردم و صنايع 
پرداخت و از قطع كامل وابستگى اين نيروگاه به 

كشورهاى خارجى خبر داد.
و  جارى  سال  تابستان  بى سابقه  گرماى  وى 
مشكالت ناشى از آن را يكى از پرچالش ترين  
سالهاى صنعت برق كشور عنوان نمود و اظهار 
توليد  سطح  كاهش  و  خشكسالى  بروز  داشت: 
ساير  بر  را  مضاعفى  فشار  برقآبى  نيروگاههاى 
نيروگاه هاى كشور بويژه نيروگاه رامين آورد و با 

توجه به اينكه استان خوزستان پس از استان تهران بيشترين 
ميزان مصرف انرژى برق را دارد سعى نموديم با تالش و همت 
جهادگونه كاركنان خود بتوانيم تامين كننده حدود  40 درصد 
برق مطمئن و مورد نياز استان خوزستان باشيم . وى آمادگى 
98 درصدى واحدهاى توليدى نيروگاه در تابستان 97 ، ساخت 
بسيارى از قطعات و تجهيزات نيروگاهى به ويژه پره هاى توربين 
و توربوفيدپمپ ، سيستم كنترل توربين ، روغن هاى صنعتى  و 
مبدلهاى حرارتى توسط كارگاه هاى مستقر در نيروگاه و ساير 
شركت داخلى را از دستاوردهاى مهم اين نيروگاه 1850 مگاواتى 
دانست .  سرپرست معاونت مهندسى و برنامه ريزى در ادامه با 
اشاره به توليد 8 ميليون و880 هزار مگاوات ساعت در 9 ماهه 
سال جارى افزود : تقويت واحدهاى توليدى و افزايش سطح 

آمادگى نيروگاه رامين جهت توليد پايدار انرژى برق در سال 98 
به ويژه در تابستان آتى مهمترين برنامه در حال اجراى ماست 
كه به انجام عمليات تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره 
4 ، تعميرات ميان دوره ساير واحدها ، رفع چالشهاى فنى واحد 
315 مگاواتى شماره 5 پس از 8 سال  و تحقق ميزان توليد 
واحد 305 مگاواتى شماره 3 به قدرت نامى مى توان اشاره نمود 
. وى همچنين توليد مستمر انرژى برق و تحقق دستاوردهاى 
فنى و مهندسى توسط كارشناسان نيروگاه و قطع وابستگى به 
كشورهاى خارجى را از افتخارات اين نيروگاه در آستانه چهل 

سالگى انقالب شكوهمند اسالمى عنوان نمود.
در ادامه اين نشست سلطانعلى صحن عليزاده مدير روابط 
عمومى نيروگاه رامين به تشريح اقدامات و عملكرد روابط عمومى 
نيروگاه رامين در حوزه هاى اجتماعى، رسانه و فرهنگى پرداخت 

و ضمن تقدير از رسانه هاى استان در انعكاس دستاوردهاى 
نيروگاه رامين ، از آمادگى دفتر روابط عمومى بمنظور تقويت 
تعامالت رسانه اى ،فرهنگ سازى و ارائه راهكارهاى عملى  
بمنظور مصرف بهينه انرژى برق توسط مردم و صنايع خبر داد .

بين الملل  امور  و  عمومى  روابط  مديركل  رضوانى  سعيد 
استاندارى خوزستان سخنران پايانى اين نشست صميمى بود و 
ضمن تقدير از مجموعه نيروگاه رامين بدليل توليد پايدار انرژى 
برق و خدمت رسانى مستمر به مردم ، همه رسانه هاى استان 
را بمنظور انعكاس دستاوردها و تالش جهادگونه كاركنان  اين 

نيروگاه دعوت نمود .
وى نقش نيروگاه رامين در امنيت اجتماعى و روانى مردم 
استان خوزستان را در كنار مباحث تخصصى و اقتصادى مهم 

و حساس دانست و خدمت رسانى صادقانه به مردم و وابستگى 
بسيارى از زيرساخت ها و صنايع استان به اين نيروگاه را حياتى و 
قابل توجه دانست. رضوانى حركت نيروگاه رامين طى سال هاى 
گذشته و اخير در جهت ساخت قطعات و تجهيزات مورد نياز و 
قطع وابستگى به كشورهاى خارجى را نمونه بارزى از خودكفايى 
ملى در كشور دانست و همه رسانه هاى استان را به پوشش اين 
دستاوردها فراخواند . وى در ادامه تامين آب مقطر مورد نياز 
شستشوى مقره ها و تجهيزات صنعت برق استان توسط نيروگاه 
رامين را يكى از مهم ترين داليل عدم تكرار اتفاقات سال 95 
و كاهش خاموشى هاى گسترده در سطح استان دانست و از 
مشاركت فعال و همكارى نيروگاه رامين با شركت هاى برق 
منطقه اى و توزيع برق خوزستان بمنظور رفع اين چالش تقدير 
نمود. مديركل روابط عمومى استاندارى خوزستان تمركز نيروگاه 
رامين در صيانت از محيط زيست بويژه عدم استفاده 
از سوخت مازوت طى سال هاى اخير را از اقدامات 
مطلوب اين نيروگاه دانست و اظهار اميدوارى نمود 

همچنان شاهد
پايبندى اين مجموعه صنعتى به مسئوليت هاى 
اجتماعى ، تقويت همكارى با مردم و سازمانها و 
مشاركت در اجراى برنامه هاى فرهنگى استان 

بويژه شهرستان باوى باشيم .
مشاور استاندار خوزستان در ادامه افزود: رسانه ها 
ارتباطى  پل  و  اطالع رسانى  بازوهاى  عنوان  به 
شركت ها و سازمان هاى توليدى و خدماتى با مردم هستند و 
انعكاس اقدامات ،دستاوردها، مشكالت و چالشهاى فرآيند توليد 
، انتقال و توزيع اين انرژى حياتى توسط رسانه ها به مردم در 
تابستان سال جارى را يكى از اتفاقات مطلوب و قابل تقدير 

دانست و بر تقويت اين روند تأكيد نمود .
بازديد رسانه هاى استان خوزستان از تجهيزات و  فرايند توليد 
انرژى برق و همچنين جلسه پرسش و پاسخ  از برنامه هاى اين 
نشست صميمى بود . شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 
شش واحد توليدى به ظرفيت 1850 مگاوات ساعت بزرگترين 
نيروگاه بخارى كشور و توليد كننده حدود 40 درصد برق استان 
خوزستان است و نقش مهمى در تامين آسايش مردم و پشتيبانى 

از شبكه سراسرى برق كشور ايفاء مى كند.
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سال سوم/ بهمن ماه 1397/ شماره بيست و هشت آلبوم بهمن ماه
بازديد دكتر سيد زين العابدين موسوى معاون استاندار

 و فرماندار ويژه آبادان از نيروگاه رامين

بازديد  مسئول دفتر نماينده ولى فقيه 
دراستان وامام جمعه اهواز در نيروگاه رامين

بازديد دانشجويان دانشكده جهاد دانشگاهى اهواز
 از فرآيند توليد برق در نيروگاه رامين

تجديد ميثاق كاركنان
 نيروگاه رامين اهواز با شهدا

ديدار وتقدير از خانواده معظم شهيد همكار
"شهيد سيد محمدعلى صالحى نژاد
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