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بازديد معاونت راهبرى  شركت  مادرتخصصى 
توليد  برق حرارتى از نيروگاه رامين

مهندس   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
پيشاهنگ معاون راهبرى توليد شركت مادرتخصصى شركت 
برق حرارتى از روند تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره 
4 ، بازسازى كليدخانه واحد يك و بازسازى برجهاى خنك كن 
اين نيروگاه بازديد نمود. شست تعامالتى جمعى از كاركنان با 
موضوعات عمومى مرتبط با نيروى انسانى اين نيروگاه از برنامه 

هاى جانبى اين ديدار بود
بازديد مديركل دفتر پشتيبانى فنى  توليد شركت 
مادر تخصصى  برق حرارتى از نيروگاه رامين

مهندس   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
غالمرضا مهرداد مديركل دفتر پشتيبانى فنى توليد شركت مادر 
تخصصى برق حرارتى طى سفر يكروزه اى از عمليات تعميرات 
تجهيزات آسيب ديده كليد خانه واحد يك كه براثر حريق دچار 
آسيب شده است و همچنين روند تعميرات اساسى واحد 305 

مگاواتى شماره 4 اين نيروگاه بازديد نمود

يا مقلب القلوب و االبصار
يا مدبراليل و النهار يا محول الحول و االحوال حول

 
همكاران و خانواده محترم نيروگاه رامين

با سالم
بهار ،  فصل رويش سبزه ها و شكوفه ها ، حيات دوباره زمين و تجلي 
قدرت و رحمت الهي در جهان هستي است كه مى توان با تماشاى 

آن جمال پروردگار را به تماشا نشست.
 اين فصل زيبا، فصل تعادل و پيام آور رويش و موسمي است كه 
انسان ها را به مهرورزى،  گره گشايى و هم گرايى فرا مى خوانند و 
با آمدنش دل ها لبريز  از سرور و جان ها سرشار ازمعرفت مى شود . 
با  آن  معنوي  تقارن  و  نوروز  عيد  حلول  و  نو  سال  رسيدن  فرا 
سالروزميالد حضرت اميرالمومنين علي (ع) را محضرهمه همكاران 
تالشگر نيروگاه رامين و خانواده محترم تبريك و تهنيت عرض 
نموده ، از خدوند منان برايتان سالمتي و توفيق روزافزون مسئلت 
دارم. اميد است در سال جديد نيز باهمدلي و همت وااليتان بتوانيم 

همچنان خدمت رسان مردم شريف ايران اسالمي باشيم .
 " بارالها، اين موسوم بهار را ، عيد چهره گشايي و ظهور منجي عالم 

بشريت حضرت مهدي موعود(عج) قراربده (آمين) "
  ناصر محمدي-  مديرعامل

 نوروز 1398

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: 
مهندس "محسن طرزطلب" در حاشيه آيين آغاز  
عمليات اجرايى اين نيروگاه افزود: در سفر وزير 
نيرو به استان خوزستان، عمليات اجرايى نيروگاه 
906 مگاواتى سيكل تركيبى كالس F ويس 

آغاز شد.
وى افزود: نيروگاه سيكل تركيبى ويس شامل دو 
واحد گاز هركدام به ظرفيت 307 مگاوات و يك 
واحد بخار به ظرفيت 292 مگاوات خواهد بود و 
پيش بينى مى شود اين نيروگاه تا سال 1400 به 

شبكه سراسرى سنكرون شود.
طرزطلب ضمن اشاره به اينكه در نيروگاه ويس 

از توربين هاى نسل جديد كالس F استفاده خواهد شد، 
ادامه داد: راندمان بخش گاز اين نيروگاه 40 درصد خواهد 
بود كه راندمان اين نيروگاه با بخش بخار و در شرايط ايزو 

به 58 درصد نيز مى رسد.
وى تصريح كرد: سرمايه الزم جهت احداث  نيروگاه سيكل 
تركيبى ويس توسط وام خارجى تامين  خواهد شد و بانك 

صنعت و معدن بعنوان بانك عامل پروژه است.

طرزطلب خاطرنشان كرد: هزينه كل احداث نيروگاه ويس 
بالغ بر 500 ميليون يورو برآورد شده است.

اين  ساخت  از  هدف  حرارتى  برق  شركت  مديرعامل 
نيروگاه ها را تامين برق مطمئن و پايدار شبكه سراسرى 
برق كشور به خصوص استان خوزستان عنوان كرد و 
افزود: نيروگاه سيكل تركيبى ويس با كارفرمايى شركت 
مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى  احداث خواهد 
شد و شركت مپنا نيز به عنوان شركت پيمانكار اجرايى 

معرفى شده است.
وى سوخت گاز را به عنوان سوخت اصلى اين نيروگاه 
عنوان و خاطرنشان كرد: گازوييل نيز به عنوان سوخت 
دوم و جايگزين در اين نيروگاه مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت. شايان ذكر است نيروگاه سيكل تركيبى ويس  در 
20 كيلومترى جاده اهواز به مسجد سليمان در استان 

خوزستان احداث خواهد شد.

با حضور وزير نيروانجام شد؛
آغاز عمليات اجرايى نيروگاه 906 مگاواتى ويس

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: در راستاى 
تعامل بيشتر صنعت برق حرارتى و دانشگاه طى 9ماه 
مختلف  هاى  رشته  دانشجويان  از  نفر   210 گذشته 
دانشگاهاى استان خوزستان دوره كارآموزى خود را در اين 

نيروگاه سپرى نمودند.
با  رامين  نيروگاه  انسانى  منابع  معاونت  موزرى  فرشيد 
اعالم اين خبر گفت:توسعه ارتباط و تقويت تعامل نيروگاه 
رامين با دانشگاههاى كشور بويژه دانشگاههاى فعال در 
بخشهاى تخصصى  همواره يكى از مهمترين رويكردهاى 
ما طى سالهاى اخير بود كه از اين طريق توانستيم ضمن 
ايجاد بسترهاى الزم بمنظور اقدامات پژوهشى و تحقيقاتى 
زمينه تبادل تجارب و دانش را ميان مديران و كاركنان 

نيروگاه با پژوهشگران و دانشجويان فراهم سازيم.
: نيروگاه رامين اهواز به لحاظ پيچيدگى  موزرى گفت 
فنى  تجهيزات  و  ها  تخصص  از  برخوردارى  و  صنعتى 

مختلف، محيطى مناسب براى براى آشنايى و كسب 
تجربه بيشتر دانشجويان رشته هاى تخصصى است و 
طى 9 ماه سال جارى نيز ميزبان 210 نفر از دانشجويان 
طرح  در  فنى  هاى  رشته  بويژه  مختلف  هاى  رشته 
كارآموزى بوديم كه براى اين تعداد مطابق دستورالعملهاى 
ساعت  هزار   45 به  نزديك  علمى  ومراكز  دانشگاهى 

آموزش تخصصى ارائه گرديد.
هاى  دوره  اين  نمود  اميدوارى  اظهار  همچنين  وى 
آموزشى-فنى باعث توسعه بيشتر ارتباطات ميان نيروگاه 
و دانشگاهها باشد تا ضمن شاهد كسب تجربه ، تقويت 
روحيه كارى و انگيزشى دانشجويان شاهد بروز ايده ها و 
خالقيتها بمنظور رفع چالش ها  و بهبود فرايندهاى توليد 

انرژى حياتى برق در نيروگاه رامين باشيم.

با اجراى 210 طرح علمى كارآموزى دانشجويان مراكز دانشگاهى استان خوزستان
نيروگاه رامين پيشگام توسعه ارتباط صنعت برق حرارتى با دانشگاه ها

پنجم اسفند زادروز خواجه نصيرالدين طوسى
 و روز مهندس بر تمامى مهندسين بويژه
 خانواده بزرگ نيروگاه رامين مبارك باد.

يا راهى پيدا مى كنيم يا راهى  مى سازيم

روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز

بارک ... و  سال 
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 حضور تيم خبرى صداوسيماى 
خوزستان جهت گزارش خبرى

 از تعميرات اساسى
 برج خنك كن نيروگاه رامين

 
ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز  به گ
ــيماى مركز خوزستان با  : تيم خبرى صدا و س
حضور در نيروگاه رامين اقدام به تهيه گزارش 
تصويرى از عمليات بازسازى وتعميرات اساسى 

برج خنك كن شماره 5 اين نيروگاه نمودند.

معاينات ادوارى كاركنان
 نيروگاه رامين اهواز اجرا مى شود

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
 H.S.Eــول حيدرى رئيس اداره : مهندس رس
ــن از اجراى يازدهمين دوره طرح  نيروگاه رامي
پايش سالمت و معاينات ادوارى كاركنان اين 
ــه ماهيانه كميته  نيروگاه خبر داد. وى در جلس
ــزارش از  ــه گ ــن ارائ ــروگاه ضم H.S.E   ني
اقدامات و فعاليتهاى اين كميته به بيان چالشها 
ــطح  و نيازمندى هاى نيروگاه بمنظور ارتقاء س
ــت  ــت حرفه اى و محيط زيس ايمنى ، بهداش
پرداخت و اجراى طرح ساليانه معاينات ادوارى 
و پايش وضعيت سالمتى كاركنان را مهمترين 

برنامه آتى اين امور دانست.

دمونتاژ و تعمير سيت متحرك 
رگالتور سيلندر فشار متوسط 
سيستم كنترل توربين 305 

مگاواتى نيروگاه رامين
ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز  به گ
ــجاعى كارشناس تعميرات  : مهندس رشيد ش
ــن نيروگاه رامين با اعالم اين خبر گفت:  توربي
ــى از تجهيزات مهم و  ــور روتور ip يك رگالت
حساس توربين است كه در انتقال بخار ورودى 
به سيلندرفشار متوسط( ip) نقش مهمى را ايفا 

مى كند.
 شجاعى گفت:  تاكنون ست كامل سيت متحرك 
از كشورهاى خارجى خريدارى و تعويض مى شد 
اما با تالش همكاران بخش تعميرات و تكيه بر 
تخصص و تجربه ارزشمند آنان توانستيم سيت 
متحرك رگالتور ip سيستم كنترل توربين واحد 
4 را كه هم اكنون درحال تعميرات اساسى است 

دمونتاژ و تعمير كنيم.
ــن افزود: اين اقدام كه براى اولين  وى همچني
با در نيروگاه رامين اجرا شد باعث صرفه جويى 
ارزى به مبلغ تقريبى 10000 يورو  شده است.

ريتيوب و ساخت كامل كولر 
خنك كارى آب مقطر 

الكتروفيدپمپ نيروگاه رامين اهواز
ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز  به گ
ــئول كارگاه  ــادى لقمانيان مس ــدس ه : مهن
ــاخت مبدلهاى حرارتى نيروگاه  ــازى و س بازس
رامين در اينخصوص گفت:  كولر خنك كارى 
ــر الكتروفيدپمپ وظيفه خنك كارى  آب مقط
آب مقطر استاتور الكتروفيدپمپ به عهده دارد 
ــودگى و خوردگى بيش از  ــه فرس و با توجه ب
ــودن بيش از 25 درصد  ــد لوله ها و بالك ب ح
ــه  ريتيوب  ــز، اقدام ب ــاى اين تجهي تيوب ه
ــت  ــاخت آن نموديم. وى گفت:تس كامل و س
ــدون هيچ  ــل فوق نيز ب ــتاتيك كوي هيدرواس
ــد 305 مگاواتى  ــكلى انجام و برروى واح مش
شماره 4 كه درحال تعميرات اساسى مى باشد 

نصب شد.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
اهواز : اصالح سيستم انتقال آمونياك 
تصفيه خانه شيميايى نيروگاه رامين 
اهواز باعث كاهش مصرف اين ماده 

شيميايى شده است.
پور  احسانى  محمد  مهندس   
و   1 فاز  شيمى  بردارى  مديربهره 
از   : داشت  اظهار  رامين  نيروگاه   2
برقرارى  جهت  آمونياك  محلول 
كاهش  منظور  به  و   AVT رژيم 
آب  مسيرهاى  در  خوردگى  ميزان 
تغذيه بويلر ، عمليات كنسروه بويلر 

و مسير هاى آب تغديه و همچنين جهت فرايند اسيدشويى استفاده 
مى شود . وى گفت: با توجه به مونتاژ مسير خروجى پمپ انتقال 
آمونياك 4049 تصفيه خانه شيميايى اقدام به مونتاژ مسير انتقال 

سيسترن  ذخيره  تانك  از  آمونياك  
سازى  محلول  مصرفى  تانك  به 
عمليات  اين  كه  نموده   10m3
باعث كنترل مطلوب غلظت محلول 
به  تزريق  جهت  مصرفى  آمونياك 
آب تغذيه بويلر ها شده و توانستيم 
به  را  شيميايى  ماده  اين  مصرف 
دهيم  كاهش  چشمگيرى  ميزان 
.احسانى پور آمونياك مصرفى در در 
10 ماهه اول سال 96 را 118679 
ليتر  و مصرف اين ماده شيميايى در 
سال 97 را 82376 ليتر عنوان نمود 
.وى همچنين مونتاژ مسيرهاى رسيركوالسيون و امكان سيركوله و 
همگن سازى محلول آمونياك رقيق تهيه شده درتانك  مصرفى 10 

متر مكعبى را از اقدامات تكميلى اين عمليات دانست.

خبر
سرپرست جديد  معاونت
 منابع انسانى» منصوب شد

طى حكمى ازسوى مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين آقاى اميد 
زمانپور  «بعنوان سرپرست معاونت منابع انسانى» منصوب گرديد. وى پيش 
از مسؤليت مديريت امور ادارى وخدمات عمومى نيروگاه را بر عهده داشت . 
دركارنامه شغلى ايشان كارشناس امور كاركنان ورفاه، رئيس اداره كاركنان ورفاه 
ومشاور جوان مدير عامل  به چشم مى خورد. ايشان دانشجوى دكترى مديريت  

وكماكان  مسئوليت هسته گزينش نيروگاه را نيز بر عهده دارند. 
مدير اجرايى پروژه بازسازى كليد خانه

 واحد يك » منصوب شد

طى ابالغى از سوى مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين آقاى 
مهندس محسن حافظى به عنوان « مدير اجرايى پروژه بازسازى كليد خانه واحد 

يك » منصوب گرديد.
مشاور مديرعامل درامور منابع انسانى» 

منصوب شد

طى حكمى ازسوى مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين آقاى 
فرشيد موزرى  «بعنوان مشاور مديرعامل درامور منابع انسانى» منصوب 
گرديدواز زحمات وخدمات ايشان در عرصه «معاونت منابع انسانى» نيروگاه 
تجليل گرديد.   ايشان از ايثارگران وآزادگان سرافراز نيروگاه مى باشد كه 
ساليان متمادى عهده دار مسؤليت مديريت حراست، امور محرمانه و تداركات 

وانبارها  نيروگاه را بر عهده داشت.
انتصاب مدير نظارت پروژه بازسازى

 كليدخانه واحد شماره يك

طى حكمى از سوى مهندس محمدى مديرعامل نيروگاه رامين ، 
مهندس غالمرضا حياتى بعنوان مدير نظارت پروژه بازسازى كليدخانه واحد 

شماره يك اين نيروگاه منصوب شد.
همزمان با 22 اسفند روز مقام شهدا انجام گرفت

آيين پرده بردارى از تمثال شهداى نيروگاه  رامين 
در زائرسراى  نيروگاه درمشهد مقدس

به گزارش روابط عمومى، مهندس مجيد دالوند فرمانده پايگاه بسيج شهداى 
نيروگاه در اين خصوص گفت :همگان به اين موضوع اذعان دارند كه امروز 
آرامش واقتدار وعزت كشورمان مرهون  ايثار شهداست و تجديد ياد ونام 
شهداى واالمقام يك ضرورت وتكليف است لذا  با توجه به فضا سازى كه در 
محل زائرسراى نيروگاه در مشهد شده است تصميم بر نصب إلمان وتمثال 
شهداى گرانقدر همكار  در آن شهر ومكان مقدس نماييم كه خوشبختانه با 
حمايت مديريت عامل، معاونت مالى وپشتيبانى وبا پيگيرى وتالش امورادارى 
ومسؤل زائرسرا نيروگاه ومشاركت روابط عمومى در روز 22 اسفند كه مقارن 
با روز نكوداشت شهداى عزيز بوده  تمثال 6 شهيد واالمقام همكار، چهره 

گشايى وپرده بردارى گرديد.

 صرفه جويى مصرف آمونياك نيروگاه رامين اهواز با اصالح سيستم انتقال

  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :در جلسه كميته 
مديران  حضور  با  كه  رامين  نيروگاه  فناورى  توسعه  و  تحقيقات 
علمى  هيئت  اعضاى  و  خوزستان  حرارتى  برق  صنعت  و  نيروگاه 
دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار شد آخرين وضعيت پروژه هاى 
تحقيقاتى اين نيروگاه مورد بحث و بررسى قرار گرفت.  مهندس 
رامين  نيروگاه  فناورى  و  تحقيقات  كميته  دبير  زاده  حسينى  نگار 
اظهار داشت: توسعه ارتباطات و تعامالت نيروگاه رامين با مراكز 

پژوهشى و دانشگاهى همواره از رويكردهاى اين نيروگاه بوده و 
در اين جلسه 3 پروژه تحقيقاتى بررسى علت شكست پره رديف 
27 توربين ، تهيه دانش فنى و ساخت والو رسيركوله توربوفيدپمپ 
و مطالعه و بررسى كيفيت احتراق در شرايط موجود مورد بحث و 
بررسى قرار گرفتند. وى همچنين گفت: اين پروژه ها در مرحله 
داورى قرار دارند و در اين جلسه تعيين اولويت هاى تحقيقاتى و 

پيشنهادى سال 98 نيروگاه نيز بررسى شد.

ــد دالوند  ــدس مجي مهن
فرمانده پايگاه بسيج  در 
اين خصوص گفت: پس 
از حادثه آتش سوزى در 
ــماره  ش واحد  خانه  كليد 
ــه تكليف و  ــا ب ــك، بن ي
ــس از اخذ  ــرورت و پ ض
ــل  مديرعام از  ــوز  مج
ــى هاى  ــروگاه وبررس ني
نسبت  ــى  ومهندس فنى 
ــيجيان  ــه فراخوان بس ب
ــازى  بازس به  ــد  عالقمن
كليد خانه اقدام نموده ايم  

كه در اولين مرحله پروژه عملياتى رنگ اميزى  فضاى كليد خانه به 
بسيجيان نيروگاه واگذار گرديد

وى در ادامه با تشريح اين همدلى واشتياق ايثارگرانه بسيجيان افزود 
با تامين فورى مواد وابزار رنگ آميزى صنعتى وبررسى هاى فنى در 
حوزه رنگ وپوشش از محل استعداد وظرفيت بسيج نيروگاه نسبت به 
شروع عمليات اقدام گرديد كه خوشبختانه با عزم وايثار اين مجموعه 

ــد بيش از 450 متر  متعه
ــزى در  ــع رنگ آمي مرب
ــتاى كمك به آماده  راس
سازى كليد خانه 6 كيلو 
ولتى شماره يك نيروگاه 

انجام پذيرفت.
وى درادامه اظهار داشت:  
تعريف  ــروژه  پ ــد  هرچن
جهادى  گروه  براى  شده 
بسيج درحال انجام است 
ــن پايگاه بنا به  وليكن اي
وجود تخصصهاى فراوان 
ــدى در ديگر  ــور ج حض
ــالت پايدارتوليد  ــه بمنظور تحقق اهداف نيروگاه كه همان رس عرص

برق است را با آمادگى كامل استقبال مى كند.
ــادى وبمنظور انجام  ــت كه در اين فراخوان جه الزم به توضيح اس
شيفت ايثار  در اين پروژه مهم بيش از 60 نفر از بسيجيان اين پايگاه 
ــبت به فعاليت در اين طرح  ــازمانى خود نس در كنار انجام وظيفه س

اعالم  وحضور داشتند.

  3 طرح تحقيقاتى نيروگاه رامين اهواز  در ايستگاه نهايى

آغاز حركت جهادى بسيجيان نيروگاه رامين در بازسازى 
كليد خانه واحد 305 مگاواتى نيروگاه رامين

سمينار  ششمين  اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
علمى-پژوهشى بسيج با ارائه و بررسى دو مقاله تخصصى در بخش 
هاى بويلر و برج هاى خنك كن و با حضور مديران و كارشناسان 

نيروگاه برگزار شد.
در ابتداى اين سمينار مهندس ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه 
اين  رشد  به  رو  عملكرد  و  دستاوردها  از  زيادى  بخش  رامين، 
و  جهادگر  كاركنان  تجربه  و  دانش  اراده،  حاصل  را  مجموعه 
روحيه بسيجى آنان دانست و اظهار اميدوارى نمود اين پژوهش 
ها همچنان بتوانند ضمن رفع چالش هاى فنى-مهندسى باعث 
واحدهاى  بردارى  بهره  فرآيندهاى  بهبود  و  ها  روش  اصالح 
از  بيشتر  حمايت  نويد  ادامه  در  ايشان  و  شوند  رامين  نيروگاه 

كارهاى پژوهشى و علمى را دادند.
مهندس مجيد دالوند فرمانده بسيج شهداى نيروگاه رامين نيز ضمن ارائه 
گزارشى از پروژه ها و تحقيقات بسيجيان نيروگاه در عرصه فنى-مهندسى 
به عملكرد مطلوب نيروگاه در عرصه اقتصاد مقاومتى و پيشتازى اين 
مجموعه در صنعت برق حرارتى كشور پرداخت و اظهار اميدوارى نمود در 
دهه پنجم انقالب اسالمى شاهد تحقق رهنمونهاى مقام معظم رهبرى 

با تكيه بر رويكرد و اهداف گام دوم انقالب باشيم.

  در ادامه مهندس مصطفى صادقى مشاور فنى مديرعامل به ارائه 
پژوهشى تحت عنوان  "بررسى تحليلى كيفيت احتراق در ديگ هاى 
بخار نيروگاهى" پرداخت و آخرين نتايج پژوهش خود را تشريح نمود. 
قبل از آن نيز ايشان ضمن تبريك فرارسيدن 40 سالگى نيروگاه 
و انقالب اسالمى اذعان داشتند كه دوره ى دشوارى را كه پشت 
سرگذاشتيم و توانستيم بر مشكالت غلبه كنيم در آينده با پختگى 

بيشتر راه دشوار باقيمانده را به سمت اهداف واال طى مى كنيم.
همچنين در ادامه مهندس محمدامين عطارزاده كارشناس مهندسى 
تحت  خود  پژوهش  تشريح  ضمن  رامين  نيروگاه  ريزى  برنامه  و 
عنوان"بررسى و محاسبه ميزان آب جبرانى برج خنك كن تر و ارائه 
راه كارهاى كاهش مصرف آب"  به ارائه راه كار اجراى اين يافته 

هاى فنى پرداخت.
شايان ذكر است در انتهاى اين سمينار ضمن تقدير از اين پژهشگران 
ارائه دهنده و تقديم لوح يادبود؛ از مهندس ميثم درخشان كارشناس 
نيروگاه  بسيج  پژوهشى  علمى  معاون  و  رامين  نيروگاه  الكتريك 
به پاس اهتمام در برپايى غرفه بسيج صنعت برق حرارتى كه در 
ارسال  با  شد  برگزار  تهران  برق  المللى  بين  نمايشگاه  هجدهمين 

لوحى از سوى فرمانده بسيج صنعت برق حرارتى كشور تقدير شد

سومين دوره از سمينارهاى علمى-پژوهشى بسيج نيروگاه رامين اهواز آغاز شد

تسليت
سيد مهدى و سيد سعد ذهبى، مهندس پژمان حيدرى، محسن امام، مهندس پيمان پروين

مهندس قدرت اهللا نريميسا، تقى محمد نژاد ، على عيطاوى، مهندس خالد زهيرى، سيد محمد موسوى
هادى و قاسم  سالمات، محمود باوى، حسين آبساالن (همكار بازنشسته)، چاسب شحيطاوى، فواد عظيمى

 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"

پايان عمليات رنگ آميزى به ميزان 450 متر مربع در دو روز 
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توصيه هاى مهم جهت مسافرت نوروزى
نوروز در راه است و عيد نوروز فرصتى مناسب براى مسافرت نوروزى 
است. اگر به هر دليلى، تصميم به مسافرت نوروزى گرفته ايد و يا در نظر 
داريد براى مدتى از محل دائمى تان دور شويد، در اين صورت شرايط 

جديدى را تجربه خواهيد كرد كه بر وضعيت جسمى اتان تأثير مى گذارد.
براى آن كه در طول مسافرت نوروزى، اين شرايط بر سالمتى و شادابى 

اتان تأثير منفى نگذارد، بهتر است به اين نكات توجه كنيد:
* قبل از شروع مسافرت نوروزى، برنامه مسافرتتان را تنظيم كنيد.

* همچنين بهتر است از وضعيت هواى مقصد و مسير سفر، اطالع 
كافى داشته باشيد و مراكز امداد رسانى را در طول مسير شناسايى كنيد. 
پيش از ترك منزل، يك بار ديگر وسايل مورد نياز در طول سفر را بازبينى 

كنيد.
* لوازم يدكى و ايمنى ضرورى و لوازم پرمصرف نظير شمع، پالتين، 
تسمه پروانه و چرخ يدكى را به همراه ببريد و از مسافرت با خودروى معيوب 
جد اً بپرهيزيد. از كافى بودن سوخت خودروى خود تا رسيدن به اولين 
جايگاه سوخت گيرى مطمئن شويد و از حمل سوخت اضافى در صندوق 

عقب خودرو، به طور جدى خوددارى كنيد.
* اگر از مسيرهاى برف گير عبور مى كنيد، وسايل الزم مانند زنجير 

چرخ و لباس گرم و مناسب نيز به همراه ببريد.
* براى پيشگيرى از سوانح رانندگى، در زمانى كه مضطرب، ناراحت و 
خسته ايد، رانندگى نكنيد.اگر خواب آلوده هستيد، خودروى خود را در محل 

مناسبى نگه داريد و استراحت كنيد.
* اگر شرايط جسمى و روحى خاصى داريد يا به بيمارى خاصى مبتال 

هستيد، حتماً درباره نحوه مسافرتتان با پزشك خود مشورت كنيد.
* آب و غذاى كافى به همراه داشته باشيد و تا حد ممكن در طول 

مسافرت نوروزى غذا را براى مصرف يك وعده غذايى تهيه كنيد.
* در طول مسافرت نوروزى در صورت باقى ماندن غذا، آن را در ظرف 
سربسته، در مكان سرد نگه دارى كنيد. همچنين قبل از مصرف غذاى باقى 

مانده آن را به مدت كافى حدود 20 دقيقه حرارت دهيد.
* غذاهاى خام و نيم پز ممكن است آلوده به عوامل عفونى باشند، 
بنابراين در مسافرتهاى نوروزى از مصرف آنها پرهيز كنيد. عالوه بر اين 
از مصرف موادغذايى، به ويژه نوشيدنى هاى دست فروشان در مسافرت 

بپرهيزيد.
* اگر به حركت حساس هستيد و به بيمارى مسافرت دچار مى شويد، 
سعى كنيد در طول مسير كامًال به صندلى خودرو تكيه دهيد و صندلى را 
به حال نيمه خوابيده قرار دهيد. بهتر است در قسمتى از وسيله نقليه قرار 
بگيريد كه كمترين تكان را دارد؛ مثًال در ميانه اتوبوس، صندلى جلوى 

خودرو و كنار بال هواپيما.
* اگر به بيمارى مسافرت مبتال هستيد از درون خوردو به مناظر نگاه 
نكنيد و يا اگر در قايق يا كشتى هستيد به موج ها ننگريد و فقط به افق 
چشم بدوزيد. بهتر است از بوهاى تحريك كننده مانند سيگار دورى كنيد. 
همچنين سعى كنيد از شب قبل از مسافرت، كمتر غذا و نوشيدنى بخوريد 
و در طول راه نيز شكم خود را نسبتاً خالى نگه داريد. فقط زمانى از دارو 
استفاده كنيد كه ساير توصيه ها براى شما مفيد نبوده باشد. *سعى كنيد در 
مسافرت نوروزى يك كيف مخصوص وسايل و اقالم بهداشتى به همراه 
داشته باشيد. در اين كيف كارت يا دفترچه بيمه خدمات درمانى خود و هم 
سفرانتان و آخرين نسخه هاى پزشكى تان را بگذاريد. همچنين اگرعينك 
اضافى داريد آن را همراه خود ببريد. بيماران قلبى هنگام مسافرت آخرين 

نوار قلب و نسخه خود را همراه داشته باشند.
* اگر داروهايى را به طور مرتب مصرف مى كنيد، به مقدار كافى آنها 
را به همراه ببريد. اگر مبتال به آسم، حساسيت، تشنج صرعى، بيماريهاى 
قلبى، بيمارى قند يا بيمارى خاص ديگرى هستيد، هنگام مسافرت برچسب 

هشداردهنده روى پيراهن، گردن بند يا مچ بند داشته باشيد.
* در مسافرت نوروزى مقدارى داروهاى اوليه مانند مسكن هاى ساده، 
پماد سوختگى، قرص مسافرت، محلول هاى ضدعفونى و وسايل زخم 

بندى در كيف بهداشتى خود همراه ببريد.
* هنگام مسافرت، در كيف بهداشتى خود نام و نشانى نزديك ترين 
اقوام و آشنايان خود را بگذاريد. هنگام مسافرت، كودكان را تنها نگذاريد. 

بهتر است برگه اى شامل نام و نشانى كامل در جيب آنان قرار دهيد.

جاذبه هاى گردشگرى استان خوزستان به تفكيك هر شهرستان
جاذبه هاي فرهنگي - تفريحي شهرستان

سينما نفت -  مسجد رنگونى ها - موزه آبادان  - كليساى ارامنه -  قبرستان ارامنه -  انكس - پااليشگاه  - بافت 
تاريخى  بريم -  بافت تاريخى بوارده   يادمان شهداى اروند  -   اروندكنار  -  رودخانه اروند-  رودخانه بهمنشير  

-  نخلستان هاى آبادان -  بازار ته لنجى ها -  بازار مرزى
آبادان

قلعه مختار- مانگره، سدكرخه - پل زال -  قلعه لور - انديمشك
هاى  دشت  منگشت-  كوه    – كارون 3  سد  درياچه  سوسن -  دشت  ركعت -    – شيوند  زراس -   بلند -   بلوط 
دهدز- اشكفت سلمان- كول فرح- طاق طويله –امامزاده سلطان ابراهيم- تاالب ميانگران –دشت بزرگ – انشان 
– سرتنگ- امامزاده شه پير –روستاى حاجى كمال- شهسوار- خنگ اژدر- كوشك نورآباد- نقش برجسته هاى 

يارعلى وند
ايذه

معين التجار – دانشكده ادبيات – على بن  مهزيار – منازل بانك ملى – صابئين مندائى – پل سفيد – رودخانه 
كارون –پارك جنگلى گمبوعه- بازار كاوه – بازار سرپوشيده امام – خانه ماپار – هتل قو اهواز

منطقه حفاظت شده شيرين بهار ( شيمبار ) –تاراز – شال – پل نگين – سوسن سرخاب - بابا زاهد – دژ اسدخان- 
درياچه سد شهيد عباسپور – سدگدارلندر انديكا

امامزاده عبداله- مال آقا – شاليزارهاى ميداوود - رباط – قلعه تل – ابوالعباس –سراى ارغوانى – پل و محوطه 
منجنيق – قلعه سروستان -  زواب و ناياب - منگار- قلعه منگشت – روستاى تكيه – تنگ كرد باغملك

شهداى شلمچه –  ساختمان هالل احمر –  بندرخرمشهر- شهداى شيميايى خرمشهر –  شهداى شرق كارون 
–  مسجدجامع –  كاخ فيليه- موزه شهر خرمشهر

تنگ تكاب- خائيز – امامزاده ابوذر – تنگ بن – بشير نذير – خارستان – مارون – ارجان – امامزاده ابوذر – قلعه 
مدرسه خيرآباد – چشمه آب معدنى گراب – عمارت بهادر ديوان – حمام بكان – نرگس زار – قلعه گالب - امامزاده 

حيدر
بهبهان

پاركهاي جنگلى -  امامزاده سيدحسن- نخلستانهاى شيبان – پارك ساحلي ويس – قدمگاه اويس قرني باوى

سواحل خليج فارس –  بندر ماهشهر –  مجتمع هاى صنعتى پتروشيمى –  درياچه نمك بندرامام- ماهشهر
مسجدجامع- آسيابهاى باستانى سيكا ( سازه هاى آبى شوشتر )- پل بندشادروان – بند ميزان ياوالرين- برج كاله 

فرنگى- قلعه سالسل- امامزاده عبداله- منزل مستوفى –تنگ عقيلى- دره انارى- پل برزين شوشتر و گتوند
چغازنبيل – هفت تپه – يادمان فتح المبين- منطقه حفاظت شده كرخه –  دانيال نبى – قلعه شوش –  كاخ شائور 

–  مجموعه شهرشاهى شوش

تاالب شادگان- روستاى رگبه –  روستاى صراخيه –  دارخوين – نخلستان هاى شادگان شادگان

بيمارستان صحرائى امام حسن –  ام الدبس –  يادمان دهالويه –  يادمان فكه – يادمان چزابه – پارك جنگلى جليزى دشت آزادگان
پامنار و پاقلعه – سردشت – درياچه سد دز – آبشار شوى – منطقه سالند –  ليوس – اسالم  آباد – يعقوب ليث - 
منطقه كول خرسان- منطقه دره توبيرون –  ماهوربرنجى – احمد فداله – كنارستان – شهيون –مسجدجامع – پل 

قديم – حمام كرناسيون –  محوطه جندى شاپور
دزفول

منازل شركت نفت – قلعه جايزان اميديه
تشكوه- چشمه هاى قير- باغ امير سپهدار ( عمارت صميمى ) – امامزاده بى بى تاج – بيشه –قلعه داودختر – امامزاده 
سيد فرج ( كنارستان)- آبشار – بقعه علمدار- رودخانه عالء – امامزاده سيدحسين زاهدان – تل برمى – سورخانمى 

– سد باستانى جره – دشت الله – ماماتين – پير گوش درد-امامزاده هفت تن
رامهرمز

آبشارهاى آرپناه –  غارپبده –  بنه وار –  چم آب شور – تنگ حتى –  دره بركه –  شاهزاده ابوالقاسم – تراز اللى
سواحل خليج فارس –  بافت قديم هنديجان – امامزاده ميرنعمان – امامزاده شاه مشهد – امامزاده عبداله –  منطقه 

باستانى مهروبان- منطقه باستانى كدوك – منطقه باستانى بنى عاشور –  منطقه باستانى كالت- اسكله بحركان هنديجان

مدرسه رودكى – منازل شركت نفت هفتگل

تاالب هورالعظيم- يادمان شهداى هويزه – يادمان شهداى طالئيه هويزه

پل برزين –  جزيره –  دره انار –  كيارس گتوند

سد انحرافى رامشير رامشير
دشت شيمبار- چاه نفت شماره يك - سد مسجدسليمان-سد شهيدعباسپور- منطقه كوهستاني تاراز-معبد سرمسجد- 

منطقه گدارلندر-هفت شهيدان-امام زاده بابا زاهد-پل نگين-قلعه بردي مسجدسليمان

خبر

برگزارى جشنواره فرهنگى
 تفريحى "خانواده ونيروگاه"

رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
روابط  مدير  عليزاده  صحن  سلطانعلى   :
عمومى اين نيروگاه اظهار داشت : افزايش 
از  يكى  آنان  خانواده  و  كاركنان  روحيه 
هاى  مسئوليت  حوزه  در  ما  رويكردهاى 
به  اقدام  اساس  اين  بر  و  است  اجتماعى 
برگزارى اين جشنواره فرهنگى با حضور 

خانواده كاركنان در نيروگاه نموديم .
با  همكاران  خانواده  بيشتر  آشنايى   وى 
فرآيند توليد انرژى برق را يكى از اهداف 
خانواده   : گفت  و  دانست  جشنواره  اين 
سفيران  بعنوان  اهواز  رامين  نيروگاه 
اقشار  ساير  دعوت  بمنظور  اى  شايسته 
مردم درمصرف بهينه انرژى برق هستند 
و اميدواريم تا شاهد مشاركت بيشتر خانواده 
ها در اين زمينه باشيم. وى برگزارى ويژه 
برنامه طنز ، مسابقات فرهنگى-ورزشى و 
آموزش اطفاء حريق را از برنامه هاى جانبى 
اين جشنواره عنوان نمود. شايان ذكر است 
اين برنامه فرهنگى به همت دفتر روابط 
عمومى ،بسيج و امور بانوان و خانواده در 
هر  جمعه  روزهاى  طى  و  برنامه  قالب 5 
هفته با حضور خانواده كاركنان نيروگاه در 
محل اين مجموعه توليدى برگزار مى شود

 
در گفتگو با مهندس 

محسن حافظى مدير اين پروژه 
فعاليت  واقدامات 10 روزه 
گروه تخصصى بازسازى كليد 
خانه اصلى واحد شماره يك 
نيروگاه رامين تشريح شد

  تخليه كليه عايق ها وشينه هاى  آسيب 
ديده

  نصب كرن مخصوص بمنظور تسريع 
وبريكرهاى  كابلها  تجهيزات،  تخليه  در 

آسيب ديده
  دمونتاژ وتخليه بريكرهاى آسيب ديده

  شستشوى كامل كليدخانه، شينه ها از 
سقف تا كف با جت پرشر

  سرويس فنى شين هاى 6 كيلو ولت
  تعويض مقره هاى معيوب

عايقى  مقاومت  تخصصى  تست   
(highvoltag) شين 6 كيلو ولت

DC تعويض وسيم كشى مدارات  
  تست كابلها بخش رله وحفاظت 

مدارهاى  كليه  وسرويس   يابى  عيب    
اتاق فرمان

هاى  مقره  تمامى   وتست  سرويس    
مسير  ديده  آسيب  هاى  مقره  وتعويض 
شرايط  در  و  ارتفاع  در  عمدتا  كه  داكت 

سخت انجام گرفت
  تعويض واصالح كابلها فرمان وقدرت 

سوخته شده توسط گروه روشنايى
عدد   4 وفرمان  قدرت  مدارات  انتقال    
شين  از  ولت  كيلو  الكتروموتورهاى 6  از 

Bبه شين سالمA سوخته

عمومى  روابط  گزارش  به 
اين   : اهواز  رامين  نيروگاه 
ورقهاى  حذف  با  نيروگاه 
آزبستى و جايگزينى ورقهاى 
پروپيلن   پلى  و  كامپوزيتى 
راندمان  افزايش  ضمن 
آب  كن  خنك  برجهاى 
توليدى  واحدهاى  گردشى 
در راستاى صيانت از محيط 

زيست گام برمى دارد.
اهوازى  جليل  مهندس 
مدير پروژه تعميرات اساسى 

برجهاى خنك كن فاز 1 و 2 نيروگاه رامين در اينخصوص اظهار 
مهمترين  از  يكى  رامين  نيروگاه  كن  خنك  برجهاى   : داشت 
مى  برق  انرژى  توليد  فرآيند  در  بخارى  نيروگاه  اين  تجهيزات 
پايدارى  و  راندمان  در  مهمى  تاثير  آنها  عملكرد  سطح  و  باشد 

واحدهاى توليد برق دارند.
وى گفت: برجهاى خنك كن رديف 2 ، 5 ، 7 و8 فاز  1 و 2 
نيروگاه   از زمان ساخت تاكنون بصورت ورقهاى آزبستى بوده 
داراى  محيطى  زيست  چالشهاى  ضمن  ها  سازه  نوع  اين  كه 
مشكالتى همچون شكنندگى باال ، رسوب گذارى ،عدم شستشو 
و كاهش سطح راندمان بودند كه اين چالشها منجر به كاهش 

سطح راندمان و پايدارى واحدهاى توليدى مى شد.

بر  گفت:  پروژه  اين  مدير 
پروژه  اجراى  اساس  اين 
تعميرات اساسى و بهسازى 
كن  خنك  برجهاى  اين 
داده  قرار  كار  دستور  در  را 
پروانه  تعويض  و  تعمير  و 
ها  سل  بازسازى  و  برجها 
رادياتورها  و  برجها  بدنه   ،
ورقهاى  جايگزينى  با  كه 
پروپيلن  پلى  و  كامپوزيتى 
بجاى ورقهاى آزبستى انجام 
اقدامات  مهمترين  شود  مى 

اين پروژه است.
وى راندمان باال به دليل سطح ويژه باال و امكان حركت جريان 
آب و هوا به صورت سه بعدى داخل برجها ، مقاومت در برابر مواد 
شيميايى و محيط هاى اسيدى و قليايى به دليل استفاده از گرانول 
پلى پروپيلن  ، عدم  افت راندمان با گذشت زمان به دليل عدم 
رسوب گيرى و عدم كاهش سطح ويژه ، طول عمر بسيار باال ، 
عدم گرفتگى و عدم رسوب گيرى به دليل شكل هندسى خاص 
، قابليت شستشو با واترجت و اسيدشويى ، مقاومت مكانيكى باال ، 
قابليت مونتاژ در محل و در اندازه هاى مورد نياز و دورريز بسيار كمتر 
و همچنين عدم ايجاد آلودگى محيط زيستى را مهمترين مزاياى 

ورقهاى پلى پروپلين و كامپوزيتى عنوان نمود.

 باحذف ورقهاى آزبستى و جايگزينى ورقهاى كاپوزيتى و در راستاى صيانت از محيط زيست اجرا شد

افزايش راندمان و بهسازى 
برج هاى خنك كن نيروگاه رامين اهواز
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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/ اسفند ماه 1397/ شماره بيست ونه آلبوم اسفند ماه

برگزارى برگزارى جشنواره فرهنگى" نيروگاه و خانواده"

ياد و خاطر شهداى گرانقدر نيروگاه رامين اهواز را در " 22 اسفند روز گراميداشت شهدا" گرامى مى داريم.

اردوى فرهنگى-تفريحى بانوان شاغل نيروگاه رامين در شهر دزفول 
(گراميداشت ميالد حضرت فاطمه زهرا "س" و تكريم مقام روز زن)

مونتاژ نهايى گيربكس هاى ايرهيتر  
واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه رامين اهواز

  مصاحبه مديرعامل   نيروگاه رامين با شبكه بين المللى االهواز

ديدار فرمانده واعضاى شوراى فرماندهى  ناحيه مقاومت
 امام على(ع) اهواز با مدير عامل نيروگاه رامين

مراسم تكريم بانوان شاغل در نيروگاه رامين بمناسبت 
گراميداشت ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) و نكوداشت روز زن

بازديد فرماندهى ناحيه مقاومت بسيج امام حسن مجتبى( ع) 
شهرستان باوى ازنيروگاه رامين

نشست تعامالتى چهره به چهره كاركنان
 شركتى(پيمانكارى) با مديريت ارشد نيروگاه رامين

دوره آموزشى وتخصصى"سيستم تحريك ژنراتور"
 در محل اداره آموزش نيروگاه رامين برگزار گرديد.

كارگاه مهارتهاى زندگى 
(شيوه هاى فرزند پرورى و پيشگيرى از اعتياد )

تالش كاركنان تعميرات الكتريك نيروگاه رامين اهواز  در  رفع 
مشكالت فنى روتور ژنراتور واحد 305 مگاواتى شماره 4

عزم جهادى كاركنان نيروگاه رامين
در بازسازى كليد خانه واحد شماره يك

 انبار گرادانى ساليانه توسط
 همكاران بهره بردارى نيروگاه 

 تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه رامين اهواز 


