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توليد پايدار انرژي برق
 مهمترين رسالت  نيروگاه رامين

  در فصل تابستان
اين نيروگاه با توليد يك ميليون و 97 هزار و 44 مگاوات ساعت 
انرژي برق در تيرماه سال جارى توانست ميزان توليد خود در 4 
ماهه سال جارى را به 3 ميليون 503 هزار و 408 مگاوات ساعت 
رسانده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش 3 

درصدي برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : مصطفي ذبايح 
نجف آبادي سرپرست معاونت نگهداري وتعميرات نيروگاه رامين 
با اعالم اين خبر گفت: انرژي برق براي استان خوزستان بويژه در 
فصل تابستان نيازي حياتي است و اين موضوع رسالت ما را در 

تامين برق پايدار بيش از پيش حائز اهميت مي كند.
نجف آبادي رفع مشكالت فني و  پايداري واحدهاي توليد برق 
اين نيروگاه را مهمترين رسالت اين مجموعه در طول سال بويژه 
در فصل تابستان دانست و اظهار داشت : با  توليد يك ميليون و 
97 هزار و 44 مگاوات ساعت انرژي برق در تيرماه سال جارى 
توانستيم ميزان توليد خود در 4 ماهه سال جارى را به 3 ميليون 503 
هزار و 408 مگاوات ساعت رسانده كه اين ميزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از افزايش 3 درصدي برخوردار بوده است. وي اين 
ميزان توليد را حاصل 13947 ساعت كاركرد واحدهاي اين نيروگاه 
دانست كه اين ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد 
افزايش داشت . وى افزود: توليد انرژي برق بويژه در نيروگاههاي 
حرارتي داراي مشقت هاي فراواني است و انتظار داريم مردم عزيز 
با صرفه جويي و رعايت الگوهاي مصرف باعث كاهش فشار به 
نيروگاهها و شبكه برق شوند تا ما نيز بتوانيم با خدمت رساني 
مستمر، در تامين و بهبود آسايش مردم استان موفق تر عمل كنيم . 
الزم بذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدي و مجموع 
ظرفيت 1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخاري كشور 
است و نقش مهمي در تقويت و شبكه سراسري برق ايفاء مي كند .

سرپرست معاونت نگهدارى و تعميرات 
نيروگاه رامين اهواز از آمادگى توليد پايدار 

انرژى برق در اين نيروگاه خبر داد.
سرپرست  آبادى  نجف  ذبايح  مصطفى 
تعميرات نيروگاه  و  نگهدارى  معاونت 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اهواز،  رامين 
خبرنگاران  استان  هاى  باشگاه  گروه 
نهادن  گام  و  نياز ها  جوان از اهواز،  تامين 
در مسير خودكفايى را از رويكرد هاى اصلى 
در اين نيروگاه رامين عنوان كرد و گفت: 
استفاده  و  موجود  پتانسيل هاى  بر  تكيه  با 
و  با ساخت  توانستيم  كارآمد  نيرو هاى  از 
نيروگاهى  تجهيزات  قطعات و  بازسازى 

فرآيند  باالى  سرعت  و  كيفيت  بهبود  باعث 
تعميرات در كم ترين زمان ممكن شده و ضمن 
كاهش خروج هاى اضطرارى سطح آمادگى خود 
را به منظور توليد پايدار انرژى برق افزايش دهيم.

دست  منظور  به  تعميراتى  گلوگاه هاى  وى 
يابى به تعميراتى استاندارد و جلوگيرى از صرف 
زمان زياد در برخورد با بحران هايى كه منجر به 
محدوديت توليد مى شوند را به عنوان يكى از 
اهداف بزرگ اين مجموعه برشمرد و اظهار داشت: 

با تكيه بر توانمندى همكاران خود در پروژه 
تعميرات اساسى واحد 305 مگاواتى شماره 
4 كه اخيرا اجرا شد اقدام به ساخت حدود 
200 نوع قطعه نموده كه با توجه به نياز، 
مجموعاً توانستيم بيش از يك هزار قطعه 
از اين قطعات را ساخته و استفاده نمائيم.
كرد:  بيان  ادامه  در  آبادى  نجف  ذبايح   
قطعه  هزار   4 از  بيش  نصب  و  بازسازى 
در اين پروژه از ديگر اقدامات اين نيروگاه 

است.
 شايان ذكر است؛ نيروگاه رامين اهواز 
دانش  بر  تمركز  با  اخير  سال هاى  طى 
توانمندى  و  خود  كاركنان  تخصص  و 
نسبى  قطع  ضمن  توانست  داخلى  شركت هاى 
وابستگى به قطعات و تجهيزات خارجى گام هاى 
تحقق  و  مقاومتى  اقتصادى  عرصه  در  موثرى 

خودكفايى در صنعت برق كشور بردارد.

نيروگاه سيكل تركيبي افق ماهشهر  با توليد 
666 هزار مگاوات ساعت در 4 ماهه سال 98 ؛
  با حفظ و تقويت سطح آمادگي خود در 
پايداري  در  مهمي  نقش  برق  انرژي  توليد 
در  بويژه  خوزستان  شرق  جنوب  شبكه 

فصل تابستان به عهده دارد .
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين 
نيروگاه  مدير  نريميسا  اهللا  قدرت   : اهواز 
سيكل تركيبي افق ماهشهر با اعالم اين خبر 
گفت: اين نيروگاه با توليد 269 هزار و 817 
سال  درتيرماه  برق  انرژي  ساعت  مگاوات 

جاري توانست ميزان توليد 4 ماهه خود را به 
666 هزار مگاوات ساعت برساند.

و  منطقه  اقليمي  شرايط  به  اشاره  با  وي   

استقرار صنايع بزرگ در شهرستان ماهشهر حفظ 
و تقويت سطح آمادگي واحدهاي توليدي اين 
نيروگاه را يكي از مهمترين برنامه هاي مديران 

صنعت برق حرارتي كشور عنوان نمود .

واحدهاي  آمادگي  سطح  نريميسا   
توليدي اين نيروگاه در 4 ماهه سال 98 را  
يك ميليون و 530 هزار مگاوات ساعت اعالم 
نمود و افزود : اين نيروگاه آمادگي مطلوبي 
جهت توليد انرژي برق دارد و بر اساس نياز 
شبكه سراسري و طبق برنامه ريزي هاي مركز 
ديسپاچينگ اقدام به توليد و تامين برق مورد 

نياز مردم و صنايع خواهيم نمود .
افق  تركيبى  سيكل  نيروگاه  است؛  گفتنى 
ماهشهر با 4 واحد 162 مگاواتى در كيلومتر 
و  شده  احداث  چمران  ماهشهر-  جاده   15
عمليات نگهدارى، تعميرات و بهره بردارى از اين 
نيروگاه گازى 648 مگاواتى توسط متخصصين 

مجرب نيروگاه رامين انجام مى پذيرد.

 ساخت و بازسازى بيش از 5000 قطعه
 در تعميرات اساسى واحد 4 نيروگاه رامين اهواز

و  عامل  مدير  جانشين 
نگهدارى  معاونت  سرپرست 
و تعميرات نيروگاه رامين اهواز 
گفت: توليد انرژى برق در اين 
سال  تيرماه  در  رامين  نيروگاه 
جارى از يك ميليون مگاوات 

ساعت گذشت.
نجف  ذبايح  مصطفى 
و  عامل  مدير  جانشين  آبادى 
نگهدارى  معاونت  سرپرست 
رامين  تعميرات نيروگاه  و 
براى  برق  انرژى  اهواز گفت: 
استان خوزستان بويژه در فصل 
تابستان نيازى حياتى است و 
در  را  ما  رسالت  موضوع  اين 
تامين برق پايدار بيش از پيش 

حائز اهميت مى كند
پايدارى  و  فنى  مشكالت  رفع  او 
ترين  مهم  را  نيروگاه  برق اين  واحد هاى توليد 
رسالت اين مجموعه در طول سال بويژه در فصل 
تابستان دانست و افزود: با توليد يك ميليون و 
97 هزار و 44 مگاوات ساعت انرژى برق در 

تيرماه سال جارى توانستيم ميزان توليد خود در 
4 ماهه سال جارى را به 3 ميليون 503 هزار و 
408 مگاوات ساعت رسانده كه اين ميزان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از افزايش 3 درصدى 

برخوردار بوده است.
حاصل 13  را  توليد  ميزان  اين  آبادى  نجف 

كاركرد  ساعت  و 947  هزار 
واحد هاى اين نيروگاه دانست 
و اظهار داشت: اين ميزان نيز 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
6 درصد افزايش نشان مى دهد.

و  عامل  مدير  جانشين 
معاونت نگهدارى  سرپرست 
و تعميرات نيروگاه رامين اهواز 
تصريح كرد: توليد انرژى برق 
به ويژه در نيروگاه هاى حرارتى 
فراوانى  مشقت هاى  داراى 
مردم  داريم  انتظار  و  است 
عزيز با صرفه جويى و رعايت 
الگو هاى مصرف باعث كاهش 
شبكه  و  نيروگا ها  به  فشار 
برق شوند تا ما نيز بتوانيم با 
در  مستمر،  رسانى  خدمت 
تامين و بهبود آسايش مردم استان موفق تر عمل 

كنيم. 
توليدى   واحد   6 با  اهواز  رامين  نيروگاه 
بزرگ ترين نيروگاه بخارى كشور است و نقش 
مهمى در تقويت و شبكه سراسرى برق ايفاء مى كند.

در تيرماه سال جارى؛

توليد برق در نيروگاه رامين اهواز
 از يك ميليون مگاوات ساعت گذشت

با توليد 666 هزار مگاوات ساعت در 4 ماهه سال 98 ؛
آمادگي نيروگاه افق ماهشهر در پيك برق تابستان

گرمازدگى را جدى بگيريمگرمازدگى را جدى بگيريم
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اجراى طرح بسيج ملى  كنترل فشار 
خون در نيروگاه رامين اهواز 

 همزمان با طرح ملى كنترل فشار خون در سراسر 
ــور كه از 27 ارديبهشت الى 14 تيرماه اجرا شد،  كش
واحد H.S.E نيروگاه رامين اهواز نيز بمنظور كنترل 
فشار خون كاركنان اقدام به اجراى اين طرح ملى در 
نيروگاه نمود.  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
اهواز : رسول حيدرى رئيس گروه  H.S.E   نيروگاه 
رامين به تشريح اين طرح ملى پرداخت و اظهار داشت 
: فشار خون يكى از بيمارى هايى است كه متاسفانه 
طى سالهاى اخير بدليل رژيم غذايى نامناسب ، كاهش 
ــيوه زندگى  ــكل گرفته در ش تحرك و تغييرات ش
بسيارى از انسان ها را مبتال و درگير خود كرده و زمينه 
ابتال به بسيارى از بيمارى هاى ديگر را نيز فراهم آورده 
كه با توجه به اهميت آن لزوم پيشگيرى و درمان آن 
بيش از هر زمانى ديگر احساس مى شود.  وى گفت 
: ارتقاء سطح سالمتى كاركنان نيروگاه رامين همواره از 
اهداف و برنامه هاى اين مجموعه بوده و با توجه به 
طرح بسيج ملى كنترل فشارخون كه از 27 ارديبهشت 
الى 14 تيرماه اجرا شد، براساس توانايى ها و ظرفيتهاى 
نيروگاه رامين اين طرح را بمنظور كنترل و پايش فشار 
خون كاركنان اين نيروگاه به اجرا درآورديم. محمد 
حميدى مسئول بهداشت و درمانگاه نيروگاه رامين نيز 
در اين خصوص گفت: پرسنل و كادر پزشكى نيروگاه 
همه روزه بويژه در اين ايام پذيراى همكاران بمنظور 

كنترل سطح فشارخون اين عزيزان بود .
 وى ليست بردارى از مشخصات فردى شاغلين 
سنجش شده و ثبت در سامانه ملى كنترل فشارخون 
كه توسط وزارت بهداشت ودرمان طراحى شده است 
را از برنامه هاى اين طرح ملى بمنظور ارائه خدمات 

مشاوره اى در آينده عنوان نمود.
 تقدير مدير عامل برق منطقه خوزستان از 
مشاركت نيروگاه رامين در كنترل سيل و 

تخليه سيالب پست شمالغرب
ــيل و طغيان رودخانه هاى استان   در پى بروز س
خوزستان كه تبديل به بحرانى ملى شده بود مسعود 
دشت بزرگ مديرعامل برق منطقه اى خوزستان از 
نيروگاه رامين بپاس ارائه خدمات لجستيكى و امداد 
ــانى به منظور جلوگيرى از ورود سيل و تخليه  رس

سيالب در پست برق شمالغرب اهواز تقدير نمود.
ــط عمومى نيروگاه رامين اهواز   به گزارش رواب
ــتان همكارى و  ــل برق منطقه اى خوزس :مديرعام
ــروگاه رامين كه با اعزام نيروهاى امدادى  هميارى ني
و امكانات لجستيكى و همچنين نصب پمپ هاى 
كفكش 16 اينجى همراه بود را از اقدامات فورى ، موثر 
و جهادى مديريت و كاركنان اين نيروگاه در كنترل 
سيل و جلوگيرى از تخريب و آسيب رساندن به اين 
پست برق دانست.   شايان ذكر است نيروگاه رامين 
اهواز در راستاى مسئوليت اجتماعى خود و تعامل با 
ساير سازمانها و شركت هاى منطقه از كليه پتانسيل 
ــيل در استان استفاده  خود به منظور كاهش اثرات س
نمود و هم اكنون نيز خدمات خود را با تامين نيازها و 

اعزام گروه هاى جهادى ادامه مى دهد.
همايش معرفى و آشنايى  با خدمات بيمه 
تكميل درمان در نيروگاه رامين برگزار شد

 
ــه گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :   ب
مديران و كارشناسان شركت بيمه سينا طى همايشى 
اقدام به معرفى خدمات و نحوه پوشش بيمه تكميل 
درمان ويژه همكاران بخش پيمانكارى نيروگاه رامين 
ــخگويى مديران و  نمودند. ارائه توضيحات و پاس
كارشناسان اين شركت به همكاران نيز از ديگر محور 

اصلى اين همايش است.

خبر
ديدار مسئوالن بسيج صنعت برق 
حرارتى بامديران وكاركنان

 بسيجى نيروگاه رامين

ــن اهواز :  ــى نيروگاه رامي ــزارش روابط عموم به گ
ــنايى به روند امداد رسانى به سيل زدگان در  بمنظور آش
ــيج شركت مادرتخصصى  ــئوالن بس نيروگاه رامين مس
توليد برق حرارتى كشور با جمعى از مديران وكاركنان 
ــيجى نيروگاه ديدار كردند. در اين نشست تعامالتى  بس
كه با حضور ابطحى نژاد رئيس هسته گزينش وجانشين 
فرماندهى بسيج صنعت برق حرارتى و خرقانى مسئول 
بازرسى بسيج شركت مادرتخصصى توليد برق حرارتى 
كشور برگزار شد مجيد دالوند فرمانده پايگاه بسيج نيروگاه 
ــيجيان  نيروگاه رامين را در  اهم فعاليتهاى واقدامات بس
ــت بحران اخير واقدامات جهاد گونه در كمك به  مديري
توليد پايداربرق در اين نيروگاه وهمچنين فعاليتهاى بى 
وقفه وشبانه روزى  گروههاى جهادى كاركنان بسيجى در  

امداد وكمك رسانى به مردم منطقه را تشريح كرد.

حراست نيروگاه رامين اهواز 
بعنوان مقام برتر حراست شركت هاى
 مديريت توليد برق كشور شناخته شد

ــن اهواز:  ــط عمومى نيروگاه رامي ــه گزارش رواب ب
ــوى اداره كل  ــاالنه صورت گرفته از س در ارزيابى س
ــت و امور محرمانه صنعت توليد برق حرارتى  حراس
كشور ، مديريت حراست و امور محرمانه نيروگاه رامين 
توانست با كسب بيشترين امتياز ، بعنوان برتر حراست 

اين صنعت در سال 1397 شناخته شود.
 

كارگاه آشنايى باشگردهاى جاسوسى و 
خرابكارى صنعتى كشورهاى معاندو راه هاى 
مقابله  با آن در نيروگاه رامين برگزار شد

 
ــن اهواز :  ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامي به گ
بمنظور آشنايى كاركنان نيروگاه باشگردهاى جاسوسى 
ــورها و سرويس هاى معاند  و خرابكارى صنعتى كش
ــى يك روزه اى  ــاى مقابله با آن كارگاه آموزش و راهه
ــد. نحوه استفاده از وسايل  در نيروگاه رامين برگزارش
ــنايى با ويروسهاى مخرب و شيوه  ارتباطى نوين ، آش
نگهدارى و حفظ امنيت سيستمهاى صنعتى مهمترين 

محورهاى اين كارگاه تخصصى بود. 
آغاز بكار كارگروه تخصصى تحقق رونق 

توليد در نيروگاه رامين

ــتفاده  ــى رونق توليد بمنظور اس كارگروه تخصص
بهينه از همه استعدادها وظرفيتهاى داخلى در نيروگاه 
رامين آغاز بكار كرد. به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
رامين : اولين جلسه هم انديشى  كارگروه رونق توليد 
نيروگاه رامين با حضور مدير عامل، معاونين، مشاورين 
ــتقل آغاز بكار كرد. اين كارگروه با هدف  ومديران مس
ــا وظرفيتهاى درون  ــه توانمنديه ــه ميدان آوردن هم ب
وبرون نيروگاهى براى ارتقاى توليد پايدار انرژى برق 
در راستاى تحقق رسالت اصلى نيروگاه واهتمام جدى 
ــام در حوزه انرژى برق  ــتهاى كالن نظ وموثر به سياس

فعاليت خواهد كرد.

 سرگرد احمدى 
مسئول سازمان بسيج 
كارگرى خوزستان با 
ــور در نيروگاه  حض
ــر  ناص از  ــن،  رامي
محمدى مدير عامل 
بپاس  ــروگاه  ني اين 
تالش بى وقفه ايشان 
ــگر  تالش وكاركنان 
در  ــروگاه  ني ــن  اي

مديريت بحران سيل اخير وانجام 
كمكهاى لجستيكى وپشتيبانى به 
ــيب ديده با اهداى لوح  مناطق آس

تقدير تجليل كرد.
ــط عمومى  ــزارش رواب به گ
ــن ديدار  ــروگاه رامين : در اي ني
ــروگاه رامين به  ــل ني ــر عام مدي
ــات  ــاى واقدام ــريح فعاليته تش
كاركنان در آماده سازى واحدهها 
وپايدارى توليد برق بويژه در ايام 
ــش رو پرداخت وگفت  ــرم پي گ
توليد پايدار انرژى برق  وخدمت 
رسانى به مردم شريف مهمترين 
رسالت اين نيروگاه بوده وليكن 
ــتاى كمك به مردم مناطق  درراس
ــئوليت  ــق مس ــيل زده وتحق س
ــش، تمامى توان  اجتماعى خوي
ــايى وكاهش  خود براى گره گش
ــران ملى بكار  ــيبهاى اين بح آس

گرفتيم.
ناصرمحمدى در اين گزارش 
ــت احداث  ــتيبانى در جه از پش
ــس  ــق وي ــد در مناط ــيل بن س
ــع ميدانى اقالم  ــه، توزي ومويلح
ــيل  خوراكى ومصرفى درميان س
زدگان منطقه واستان خوزستان، 
ــرم  ــذاى گ ــكان وغ ــن  اس تامي
ــى،  وانتظام ــى  اجراي ــل  عوام
ــازى  ــين االت راهس تامين ماش
ــور گروههاى  ــتيبانى، حض وپش
متخصص جهادى  ومشاركت در 
مردمى  موكب  استقرارآشپزخانه 
امام رضا(ع) كه به پخت بيش از 
300 هزار پرس غذا انجاميد را از 
اهم اقدامات نيروگاه در مديريت 
اين بحران برشمرد واظهار داشت 
ــت بحران  ــاى مديري ــه اعض ك
ــدن  ــروگاه رامين تا عادى ش ني

شرايط در كنار مردم 
شريف خواهند بود.
ــن  اي ــه  درادام
ــرگرد  ــت، س نشس
ــئول  مس ــدى  احم
ــيج  بس ــازمان  س
ــا ابراز  ــرى ب كارگ
ازمديريت  ــكر  تش
ــان  وكاركن ــد  ارش
نيروگاه گفت:تامين 
ــن خدمت  ــدار مهمتري برق پاي
ــور بوده كه  به مردم شريف كش
بيانگر حاكميت روحيه ايثارگرى 
ــن مجموعه  ــيج در اي وتفكر بس
توليدى بود ودرهر جاى كه تفكر 
بسيج وهمدلى متجلى شود نتيجه 
ــت  ــوب بدنبال خواهد داش مطل
ــا همين  ــان نيروگاه ب ــه كاركن ك
ــته  تفكر وراهبرد اقدامات شايس
ــاى مختلف به  ايى در عرصه ه
مردم منطقه بويژه در بحران سيل 
اخير داشتند كه شايسته تحسين 

وتجليل است.
ــدار، لوح  ــن دي ــان اي در پاي
تقديرى از سوى اين مقام استانى 
ــانى ومشاركت  بپاس كمك رس
ــيل اخير به  درمديريت بحران س
ــروگاه رامين اعطا  ــل ني مديرعام

گرديد.

تجليل مسئول سازمان بسيج كارگرى سپاه حضرت 
وليعصر(عج)  استان خوزستان از نيروگاه رامين

ــب  طرزطل ــن  محس
ــركت مادر  مديرعامل ش
برق  ــد  تولي ــى  تخصص
ــات و  ــى از اقدام حرارت
ــر.گاه  ني ــذار  اثرگ نقش 
ــانى به  رامين در امدادرس
مناطق سيل زده خوزستان 

تقدير وتجليل نمود
ــزارش روابط  ــه گ  ب

ــن اهواز :  ــروگاه رامي عمومى ني
ــش فرماندهان و مديران  در هماي
عقيدتى پايگاههاى بسيج شركت 
مادرتخصصى توليد برق حرارتى 
ــد  ــه در تهران برگزارش ــور ك كش
محسن طرزطلب  مديرعامل اين 
ــاره به اقدامات فنى- شركت با اش
ــروگاه رامين بمنظور  تخصصى ني
كاهش اثرات سيل  بر روند توليد 
ــش اثرگذار  ــدار انرژى برق نق پاي
ومطلوب اين نيروگاه در امدادرسانى 
به مناطق سيل زده خوزستان تقدير 

وتجليل نمود .
وى همراهى كاركنان و تالش 

شبانه روزى آنان در امداد رسانى به 
مناطق سيل زده را جلوه اى از ايثار 
و گام نهادن در مسير عزت و اقتدار 
ــت و برتداوم  ــالمى دانس ايران اس
همكارى ها و ارتقاء سطح آمادگى 
نيروگاه در شرايط بحران تاكيد نمود 
ــت نيروگاه رامين  . شايان ذكر اس
ــدادى صنعت  ــرارگاه ام بعنوان ق
برق حرارتى كشور وظيفه جمع 
آورى و مديريت كمكهاى اهدائى 
ساير نيروگاههاى حرارتى كشور 
ــكيل  ــت و با تش را به عهده داش
گروههاى جهادى اقدام به احداث 
ــيل بند هاى ثابت و متحرك ،  س
ــانى به مناطق سيل زده  امداد رس

ــتيكى و  و خدمات لجس
پشتيبانى در مناطق سيل زده 

نموده است .
ــاركت    همچنين مش
ــب امام  ــتقرار موك در اس
ــه بيش از  ــا(ع) با ارائ رض
ــرس غذاى  ــزار پ 300ه
ــات  ــه خدم ــرم ، ارائ گ
ــدادى به  ــتيكى و ام لجس
پست برق شمالغرب خوزستان و 
همكارى با دستگاههاى اجرايى و 
ــدادى از ديگر اقدامات  نهادهاى ام
اين نيروگاه در گذر از بحران سيل 
اخير خوزستان بود . گفتنى است 
ــان و مديران  در همايش فرمانده
عقيدتى پايگاههاى بسيج شركت 
مادرتخصصى توليد برق حرارتى 
ــد  ــور كه در تهران برگزارش كش
ــه نمايندگى از  ــد ب ــد دالون مجي
مديريت و كميته بحران نيروگاه 
مديرعامل  ــى  تقديم لوح  رامين 
شركت مادرتخصص توليد برق 

حرارتى را دريافت نمود .

عمومى  ــط  رواب ــزارش  گ به 
نيروگاه رامين اهواز: بمنظور ارتقاء 
ــطح آگاهى مديران و كاركنان  س
ــى  ــروگاه رامين كارگاه آموزش ني
ــى فضاى مجازى  ــيب شناس آس
برگزار شد. در اين كارگاه 2 ساعته 
كه در سالن كنفرانس نيروگاه برگزار 
شد چالشها و تهديدات رسانه هاى 

ــوژى هاى تحت  مجازى و تكنول
وب ارائه گرديد. مدرس اين دوره 
ــى، توليد و انتشار محتواى  آموزش
ــانه اى با هدف شايعه پراكنى  رس
ــادى در جامعه را  و ايجاد بى اعتم
مهمترين اهداف برخى رسانه هاى 
ــد و صاحبان تكنولوژى هاى  معان
ــت و به ارائه  ــن ارتباطى دانس نوي

ــاى مقابله با  ــيوه ه راهكارها و ش
شگردها و شيوه هاى تخريبى اين 
ــانه ها پرداخت. پاسخ به  نوع رس
ــواالت كاركنان و اجراى عملى  س
نحوه داده پردازى و تخليه اطالعات 
كاربران توسط هكرها و سرويس 
هاى اطالعاتى از برنامه هاى اين 

كارگاه تخصصى بود.

اعطاى لوح تقدير مديرعامل شركت مادر تخصصى برق حرارتى 
به مديرعامل واعضاى كميته بحران نيروگاه رامين

كارگاه آموزشى آشنايى با آسيب شناسى
 فضاى مجازى در نيروگاه رامين برگزار شد
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نريميسا بعنوان سرپرست جديد
  نيروگاه افق ماهشهر منصوب شد

ــوى  ناصر محمدى مديرعامل  طى ابالغى از س
نيروگاه رامين، قدرت اهللا نريميسا بعنوان «سرپرست 
ــهر» منصوب گرديد. به گزارش  نيروگاه افق ماهش
روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : درآيينى كه امروز 
ــاورين ومديران  با حضور مديرعامل ومعاونين، مش
ــات حوزه مديريت برگزار  ــتقل در سالن جلس مس
ــت جديد نيروگاه افق  گرديد ضمن معارفه سرپرس
ماهشهر از خدمات شايسته رضا جديديان سرپرست 

پيشين اين نيروگاه تقدير گرديد.
نريميسا پيش از اين مسئوليتهاى همچون مشاور 
ــت تعميرات ونگهدارى، معاونت  مديرعامل، معاون
ــروگاه رامين را عهده دار  توليد واحدههاى 1تا4 ني

بودند.
رضا جديديان به عنوان سرپرست معاونت  
توليد نيروگاه رامين اهواز منصوب شد

ــروگاه رامين  ــوى مديرعامل ني طى ابالغى از س
اهواز رضاجديديان بعنوان سرپرست معاونت توليد 
اين نيروگاه منصوب و از خدمات امين تاجدانى كه 

پيش از اين در اين سمت بودند تقدير شد .

طاهر منصورى بعنوان
 سرپرست امور بهره بردارى

 فاز 1نيروگاه رامين منصوب شد

ــر محمدى مديرعامل  ــوى ناص طى ابالغى از س
ــورى بعنوان «  ــر منص ــن، آقاى طاه ــروگاه رامي ني
سرپرست امور بهره بردارى فاز 1» منصوب گرديد

ــط عمومى نيروگاه رامين اهواز :  به گزارش رواب
ــى  كه  به ميزبانى معاونت توليد وبا حضور  در آيين
ــت برگزار گرديد از خدمات  مديران امور آن معاون
ارزشمند امين برزيان مدير پيشين بهره بردارى  فاز 

1 تقدير گرديد.
ــوان به  ــر منصورى ميت ــغلى  طاه دركارنامه ش
ــى بخار، رئيس اداره بهره  ــناس گروه مهندس كارش
ــيفتC فاز 3 وهمچنين مدير امور بهره  بردارى  ش

بردارى  فاز 3 اشاره كرد.

امين تاجدانى بعنوان مشاور فنى 
مديرعامل نيروگاه رامين منصوب شد

ــر محمدى مدير عامل  ــوى ناص طى ابالغى ازس
ــاور  نيروگاه رامين، آقاى امين تاجدانى بعنوان « مش
ــوب گرديد. وى پيش از اين  فنى مدير عامل» منص

عهده دار معاونت توليد اين نيروگاه بوده است.

خبر
گسترش همكارى نيروگاه رامين 

و سيكل تركيبى بهبهان

ــط عمومى نيروگاه رامين اهواز  به گزارش رواب
ــات تخصصى مديريت نيروگاه  : در بازديد و جلس
سيكل تركيبى بهبهان و نيروگاه رامين اهواز بر توسعه 

همكارى و تبادل تجربيات تاكيد شد.
ــروگاه رامين در اين  ــدى مديرعامل ني ناصرمحم
ــت : نيروگاه رامين اهواز بعنوان  ــه اظهار داش جلس
بزرگترين نيروگاه بخارى كشور طى فعاليت 40 ساله 
خود توانسته است ضمن توليد پايدار انرژى برق در 
توسعه زيرساختهاى استان خوزستان نقش آفرينى كند 
ــمند كاركنان متخصص نيروگاه  . وى تجارب ارزش
رامين در بهره بردارى ،نگهدارى و تعميرات واحدهاى 
توليد را بعنوان مهمترين سرمايه اين نيروگاه دانست 
و از آمادگى نيروگاه رامين بمنظور ارائه خدمات فنى 

–مهندسى به ساير نيروگاههاى كشور خبر داد .
محمدى همچنين مديريت بهره بردارى و تعميرات 
دوره اى واحدهاى گازى و بخار نيروگاه سيكل تركيبى 
ــط كاركنان نيروگاه رامين را نمونه  افق ماهشهر توس
بارزى از پتانسيل نيروگاه رامين در صنعت نيروگاهى 
كشور دانست. ابوالفضل حسين آبادى مدير نيروگاه 
ــيكل تركيبى بهبهان ضمن بازديد از كارگاههاى  س
ساخت و بازسازى قطعات و تجهيزات نيروگاهى ، 
تجارب و توانمندى نيروگاه رامين در بخشهاى مختلف 
ــاخت  ــى واحدهاى بخار ، س بويژه تعميرات اساس
قطعات و تجهيزات نيروگاهى ، دانش فنى-مهندسى 
را فرصت مناسبى براى نيروگاه تازه تاسيس بهبهان 
دانست و اظهار اميدوارى نمود با توسعه تعامالت 
بتوانيم از تجارب و تخصصهاى ارزشمند كاركنان 
ــهاى فنى در  ــروگاه رامين در جهت رفع چالش ني

بخشهاى مختلف استفاده كنند.

تمديد دوساله ماموريت مديريت 
حراست وامور محرمانه نيروگاه رامين

ماموريت فواد خداكرمى مدير حراست نيروگاه 
رامين بمدت 2 سال ديگر تمديد گرديد.

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: ناصر 
محمدى مديرعامل رامين با اعالم اين خبر گفت:حركت 
روبه رشد مجموعه حراست نيروگاه درهمه عرصه ها، 
ــالت،  كمك به مديريت نيروگاه رامين در تحقق رس
ارتقاى كيفى وكمى امنيت فيزيكى وهمچنين تالش 
جدى ايشان درفرهنگ سازى  وآموزش موضوعات 
ــطح نيروگاه از اقدامات  مهم حراستى وامنيتى در س
ارزنده وبارز ايشان در مدت گذشته بود.  اول حراست 
نيروگاه رامين در ميان شركتهاى توليد برق حرارتى در 
سال 97 اظهار داشت: تالش ومراقبتهاى شبانه روزى 
مجموعه ساعى حراست در سال گذشته شايان توجه 
بود وهمين عنوان ملى بيانگر اهتمام اين مديريت به 
ــت بوده  تحقق اهداف نيروگاه رامين در حوزه حراس
است. الزم به توضيح است در كارنامه فواد خداكرمى 
مديريت حراست اداره كل ورزش وجوانان خوزستان، 
مديريت حراست وامور محرمانه شركت مهندسى آب 
وفاضالب اهواز به چشم مى خورد.وى همچنين از 
سال 1393 تاكنون با حفظ سمت فعلى بعنوان رئيس 
ــتهاى صنعت آب وبرق  ــوراى هماهنگى حراس ش

خوزستان نيز انجام خدمت مى كنند

شوراى هماهنگى حراست 
برق  و  آب  صنعت  هاى 
خوزستان به منظور ساماندهى 
و بهسازى مناطق سيل زده اقدام 
به تشكيل گروه هاى جهادى و 
سازندگى نمود.   به گزارش 
روابط عمومى رامين اهواز: فواد 

خداكرمى رئيس شوراى هماهنگى 
حراست هاى صنعت آب و برق 
خوزستان با اشاره به اقدامات اين 
شورا در امدادرسانى به بخش هايى 
از مناطق سيل زده خوزستان اظهار 
وقوع  اوايل  از  شورا  اين  داشت: 
سيل تاكنون با حضور و مشاركت 
پررنگ خود اقدام به تهيه و تامين 
بخشى از نيازهاى ضرورى مناطق 
سيل زده خوزستان نمود و در گام 
دوم نيز تشكيل گروه هاى جهادى 
و سازندگى در بخش هاى تعميرات 
تعميرات  و  الكتريك   ، ساختمان 
تجهيزات سرمايشى  را در دستور 

كار خود قرار داديم.
اقدام  طرح  اين  در  گفت  وى 
ديده  آسيب  منازل  شناسايى  به 
نموده و بر اساس نياز سنجى ها 
گرفته  صورت  برنامه ريزى هاى  و 
به  را  جهادى  تخصصى  تيم هاى 
اين مناطق اعزام خواهيم نمود. اين 
شوراى اظهار اميدوارى  نمود تا با 
هماهنگى و همكارى ساير شركت 
ها و نهادها بويژه شركتها خدمت 
نقش  بتوانيم  نيرو  وزارت  رسان 
مطلوبى در بازسازى وآماده سازى  
اين مناطق ايفا نموده تا شاهد بهبود 
از  پس  مناطق  اين  مردم  آسايش 

بحران سيل اخير باشيم.

تخصصى  هاى  تيم 
شوراى  اين  وتعميراتى 
هماهنگى در اولين اعزام خود 
روستاى چم خزام عنافچه واقع 
تحت  را  باوى  شهرستان  در 

پوشش خود قرار داد. 
شوراى  است  ذكر  شايان 
صنعت  هاى  حراست  هماهنگى 
مديران  از  متشكل  خوزستان  برق 
حراست هاى سازمان آب و برق، 
برق،  توزيع  آبفا،آبفاروستايى، 
توليد  شركتهاى  رامين،  نيروگاه 
برق ، طرحهاى توسعه نيروگاهى ، 
آموزشگاه صنعت آب و برق و ساير 
شركتها و سازمان هاى صنعت آب 
وبرق در استان خوزستان مى باشد و بر 
اساس رسالت و رويكرد خود ضمن 
مشاركت در امدارسانى به مناطق سيل 
زده ، نظارت دقيقى بر عملكرد شركتها 
و سازمانهاى مرتبط با صنعت آب و 

برق خوزستان در اين مناطق دارد.

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
رامين اهواز : محمود رضا بهراد منش 
كارشناس مكانيك نيروگاه در اين 
خصوص اظهار داشت : بوستر پمپ 
هاى نيروگاه رامين وظيفه انتقال آب 
از دى اريتور به پمپ هاى آب تغذيه 
بويلر را بعهده دارند و به دليل شرايط 
ساختار فنى حساس و تحمل فشار 
زمان  مدت  طول  در  باال  دماى  و 
كاركرد مستهلك و دچار خوردگى 
شديد در قسمت هاى مختلف از 
جمله محل كات واتر، محل رينگ 
استافين  نشيمنگاه   ، سايشى  هاى 
باكس و هاف جوينت ها مى گردند.     
فنى  فرآيند  تشريح  در  وى 
گفت:  تجهيزات  اين  بازسازى 

اين پوسته ها بعد از عمليات سند 
تست  انجام  منظور  به  بالست 
ضخامت سنجى به كارگاه تعميرات 
مكانيك انتقال و در صورت تأييد 
منظوراصالح  به  ضخامت  ميزان 
كارگاه  به  ها  خوردگى  محل 
جوشكارى انتقال و پس از اصالح 
به كارگاه تراشكارى منتقل مى شوند                                                                                                                 
بهراد منش افزود : در اين مرحله 
پس از تراش و اصالح محل هاى 

موردنظر؛ اين پوسته ها به منظور 
انطباق  عمليات  انجام  و  بررسى 
سطوح باال و پايين بوسيله بلوچك 
به كارگاه تعميرات مكانيك انتقال 
وسپس با رعايت استاندارد ها  ايمنى 
تا مرحله قابل استفاده  شدن سنگزنى 
مى شوند.   اين كارشناس نيروگاه 
كامل  فنى  بررسى  ادامه  در  رامين 
شافت در محل و باالنس دينامكى 
و  نمودن  ،سايز  دوار  تجهيزات 
شابركارى جهت تعبيه جيب روغن 
در ياتاقان، بررسى حركت محورى 
و تنظيم آن ،تنظيم فشار منفى پوسته 
بر رينگ هاى سايشى بوسترپمپها را 
از مراحل مونتاژ نهايى و نصب اين 

تجهيز عنوان نمود.

به منظور ساماندهى و بهسازى مناطق سيل زده
تشكيل گروه هاى جهادى و سازندگى در شوراى
 هماهنگى حراست هاى صنعت آب و برق خوزستان

بازسازى پوسته هاى بوستر پمپ هاى نيروگاه رامين اهواز

بهينه سازى و مونتاژ 
ــدد پمپ تزريق  15 ع
ــن و آمونياك  هيدرازي
ــان  متخصص ــط  توس
ــن اهواز  ــروگاه رامي ني
باعث صرفه جويى 70 
درصدى در هزينه هاى 

اين شركت گرديد.
ــط عمومى  ــزارش رواب    به گ
نيروگاه رامين اهواز : مصطفى ذبايح 
ــت معاونت  نجف آبادى سرپرس
ــن اظهار  ــرات نيروگاه رامي تعمي
ــه تحريمهاى  ــت : با توجه ب داش
ــدم تهيه اين تجهيز  اقتصادى وع
ازكشورهاى خارجى و همچنين به 
صرفه نبودن خريد اين تجهيزات 
از  و  اى  ــطه  واس ــركتهاى  ش از 
طرفى آگاهى از توانمندى ساخت 
ــط شركت  قطعات مورد نياز توس
هاى داخلى توانستيم با بهره گيرى 
ــزارى كاركنان  ــى و اب از توان فن
ــروگاه  ــه ني متخصــص وباتجرب
دربخشهاى تجهيزات سيستمهاى 
ــدام  ــكارى اق دوار و كارگاه تراش
ــازى و مونتاژ اين پمپها  به بهينه س

با كارايى مطلوب و سطح راندمان 
ــم. وى تعداد اين پمپها را  باال نمائي
ــدد عنوان نمود و گفت: عدم  15 ع
خريد نمونه خارجى و بهينه سازى 
هر كدام از اين گيربكس ها  باعث 
صرفه جويى 70 درصدى در هزينه 
هاى نيروگاه در اين خصوص شده 
است. حسام سيفى مجد كارشناس 
تعميرات پمپ ها نيز اظهار داشت 
ــاى طرح قديم پمپ  : گيربكس ه
ــق هيدرازين و آمونياك  هاى تزري
ــات و متعلقات زيادى  داراى قطع
ــگ ، 10  ــه 19 عدد بلبرين از جمل
ــوع داخلى و  ــدد چرخ دنده از ن ع
ــته  خارجى و همچنين داراى پوس
ــرايط باعث  6تيكه بوده كه اين ش
ــتهالك و خرابى زود  باال رفتن اس

هنگام اين تجهيزات مى 
شد. سيفى گفت: انجام 
تعميرات گيربكس هاى 
ــوب به دليل تاخير  معي
ــه قطعات، زمان  در تهي
بر بودن مونتاژ قطعات 
و همچنين هزينه هاى 
ــد اين  ــت خري هنگف
ــكالت اساسى ما در  تجهيز از مش
استفاده بهينه از اين تجهيزات بوده 
وبه همين منظور طرح بهينه سازى 
اين تجهيزات را در دستور كار خود 

قرار داديم.
 وى گفت : طرح جديد و بهينه 
شده پمپ هاى تزريق هيدرازين 
ــه  ــات ب ــاك داراى قطع و آموني
ــت چرخ  ــب كمتر ( يك س مرات
ــدد بيرينگ  ــچ حلزون، 4 ع و پي
ــته) با استهالك پايين  و يك پوس
ــد  ــرد چند برابرى ميباش و عملك
ــن كاركرد  ــن موضوع ضم كه اي
مطلوب اين تجهيز باعث كاهش 
استهالك و همچنين كاهش هزينه 
هاى تعمير ونگهدارى آن نسبت به 

طرح قديم شده است .

 صرفه جويى 70 درصدى نيروگاه رامين اهواز
 با بهينه سازى پمپهاى تزريق هيدرازين و آمونياك
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آلبوم 

نيروگاه   H.S.E كميته  جلسه   
بررسى  محوريت  با  رامين 
راهكارهاى ارتقاء سطح ايمنى اين 

مجموعه صنعتى برگزار شد.
عمومى  روابط  گزارش  به      
نيروگاه رامين اهواز : درابتداى اين 

رسول  تخصصى  جلسه 
گروه  رئيس  حيدرى 
ارائه  به  نيروگاه   H.S.E
گزارشى از عملكرد اين واحد 
در بخشهاى ايمنى،بهداشت 
پرداخت.  زيست  محيط  و 
وى كنترل و آسيب شناسى 
و  نيروگاه  خيز  حادثه  نقاط 
كاهش حوادث پرسنلى براى 

هشتمين سال پياپى را از مهمترين 
اقدامات گروه  H.S.E نيروگاه عنوان 
سوزى  آتش  حادثه  نمود.حيدرى 
كليدخانه واحد شماره يك نيروگاه 
رامين و اطفاء بموقع اين حريق كه 
باعث كاهش خسارات و گسترش 
آتش به ساير نقاط نيروگاه شده بود را 
مهمترين اقدام اين گروه طى سالهاى 

گذشته برشمرد . 
در ادامه ناصر محمدى مديرعامل 
و رئيس كميته  H.S.E نيروگاه رامين 
نيروى  را  نيروگاه  سرمايه  مهمترين 
انسانى باتجربه و متخصص عنوان 
نمود و حفظ و ارتقاء سطح ايمنى 

و بهداشت اين پرسنل را مهمترين 
 . دانست  رامين  نيروگاه  اولويت 
رئساى  و  مديران  همه   : گفت  وى 
كنترل  در  جدى  اى  وظيفه  ادارات 
مرتبط  مسائل  رعايت  و  نظارت   ،
زيرمجموعه  بخشهاى  در  ايمنى  با 
 H.S.E  خود دارند .  رئيس كميته
سطح  ارتقاء  و  حفاظت  نيروگاه 

ايمنى تجهيزات و كانهاى صنعتى 
و  مهم  نيز  را  نيروگاه  عمومى  و 
حياتى برشمرد و بر رفع كليه موانع 
حوزه  اين  با  مرتبط  چالشهاى  و 
دقيق  اجراى  محمدى  نمود.  تاكيد 
دستورالعمل ها و جديت در الزامات 
و  سازى  ،فرهنگ  ايمنى 
اطالعات  سطح  ارتقاء 
كاركنان ، آموزش تخصصى 
كنترل  بر  بيشتر  نظارت   ،
بهداشت محيط و صيانت و 
پايش مسائل مرتبط با محيط 
رويكردهاى  از  را   زيست 
سال 98  در  رامين  نيروگاه 
و  همكارى  بر  و  دانست 
اجراى دقيق آنها در همه بخشهاى 

نيروگاه تاكيد نمود.
تخصصى  جلسه  اين  ادامه  در 
بخشهاى  كارشناسان  و  مديران 
نقطه  ارائه  و  بررسى  به  مختلف 
بمنظور  راهكارهايى  و  نظرات 
ارتقاء سطح ايمنى در نيروگاه رامين 

پرداختند.

ومستقيم  عمومى  ديدار 
عامل  مدير  محمدى  ناصر 
حضور  با  رامين  نيروگاه 
اين  كاركنان  از  كثيرى  جمع 
نيروگاه با اهداف تبريك عيد 
تالش  از  وتقدير  فطر  سعيد 
جهادگونه كاركنان در تحقق 
پايدارى انرژى برق وهمچنين 
وتالش  شناخت  بررسى، 

مشكالت  نمودن  مرتفع  جهت  در 
وچالشهاى موجود در بسترى چهره 
وپاسخ  پرسش  ودرقالب  چهره  به 
روابط  گزارش  به  گرديد.   برگزار 

عمومى نيروگاه رامين:در اين نشست 
 5 به  نزديك  كه  وهمدلى  عمومى 
از  تعدادى  انجاميد  طول  به  ساعت 
كاركنان به نمايندگى  ازديگر همكاران 
عمومى  هاى  ودغدغه  موضوعات 

كاركنان در حوزه هاى مختلف 
نمودند.   ومطالبه  تشريح  را 
مديرعامل  ديدار  اين  در 
ومعاونين با تشريح اقدامات 
وفعاليتهاى مديريت نيروگاه 
در كاهش اين كمبودها ورفع 
ارائه  توضيحاتى  ها  دغدغه 
مديريت  كه  داشته  وابراز 
تالشى  با  نيروگاه،  ارشد 
توان  تمام  وبا  ومضاعف  مجدد 
قدرشناش زحمات كاركنان خواهد 
ها   وكاستى  چالشهاى  رفع  در  بود 

بيش از گذشته تالش خواهد كرد. 

خبر خبر
دبير كارگروه تخصصى رونق توليد

 نيروگاه رامين منصوب شد

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
: طى ابالغى از سوى ناصر محمدى مديرعامل 
نيروگاه رامين سركار خانم مينا غدير پور بعنوان 
ــق توليد نيروگاه  ــر كارگروه تخصصى رون دبي
رامين منصوب گرديد. ايشان كارشناس الكتريك 
معاونت مهندسى وبرنامه ريزى نيروگاه مى باشند.

مصاحبه اختصاصى خبرگزارى
 صدا و سيما  با مديرعامل نيروگاه رامين

ــروگاه رامين  ــزارش روابط عمومى ني به گ
ــدى دراين مصاحبه خبرى  ــواز : ناصر محم اه
اهم فعاليتهاى واقدامات نيروگاه رامين در جهت 
ــژه تعميرات  ــتمرار پايدارى توليد برق بوي اس
اساسى و راه اندازى واحد305 مگاواتى شماره 4 
بدست توانمند متخصصين اين نيروگاه وهمچنين 
ــدوره ايى واحدها  عمليات تعميرات هاى ميان

ورفع محدويتهاى توليد را تشريح كرد. 

رنگ آميزى صنعتى تجهيزات
 تصفيه خانه وخنثى سازى شيمى فاز 3

ــط عمومى نيروگاه رامين :  به گزارش رواب
داريوش عزيزدوست مدير امور شيمى فاز 3 اظهار 
ــت: با توجه به تعميرات پمپها و خوردگى  داش
ــيرهاى ورودى و خروجى و  ايجاد شده در مس
ــازى و جلوگيرى از خوردگى  بمنظور بهينه س
ــكال و رنگ آميزى  ــزات اقدام به رفع اش تجهي
صنعتى تجهيزات و مسيرهاى  شيمى نموديم. وى 
رنگ آميزى سالن تصفيه خانه ، خنثى سازى و 
سالن كالرى فايرها(زالل ساز) از ديگر اقدامات 

انجام شده در اين پروژه عنوان نمود.
دومين جلسه كميته انضباطى

 نيروگاه رامين كاركنان برگزار شد

ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين  به گ
اهواز : جلسه كميته انضباطى نيروگاه رامين 
ــى راهكارهاى تشويقى و  با محوريت بررس

انگيزشى كاركنان برگزار شد.
ــتورالعمل هاى  ــط ودس ــى ضواب  بررس
ــتى و تمركز بر ايجاد روحيه وارتقاء  حراس
ــى كاركنان ازمباحث مطرح  ــطح انگيزش س

شده در اين جلسه بود.

در پى وقوع شديد ترين زلزله چند سال اخير در خوزستان
 زلزله هيچ آسيبى

 به نيروگاه رامين وارد نكرد

ظهر روز 17 تير 1398 مركز لرزه  نگارى اعالم كرد 
زلزله هاى 5 و 7 دهم ريشترى در كانون 17 كيلومترى 
را  خوزستان  شهرهاى  واغلب  اهواز  مسجدسليمان 
رامين:  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به  لرزاند.   
ناصرمحمدى مدير عامل اين نيروگاه گفت: خوشبختانه 
هيچ مشكلى بعد از زلزله ظهر امروز متوجه نيروگاه 
نبوده وهمه واحدهاى بدون مشكل  در حال فعاليت 
مى باشند وى درادامه افزود: شدت لرزش زمين در 
نيروگاه محسوس بوده وليكن شرايط وروال عادى است 
وهمه كاركنان با هوشيارى تمهيدات ومراقبتهاى الزم را 
در دستور كار خود دارند. كانون اصلى وقوع اين زلزله 
در 70كيلومترى نيروگاه رامين و درمنطقه گلگير مسجد 

سليمان بوقوع پيوست.

مراسم گراميداشت  زنده ياد
 حسين پور  در نيروگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: بمنظور 
گراميداشت ياد و خاطره محمد حسين پور از همكاران 
شاغل در نيروگاه رامين ، مراسمى با حضور همكاران 
و خانواده آن مرحوم در نمازخانه نيروگاه برگزار شد. 
شايان ذكر است زنده ياد حسين پور در اواسط تيرماه 

سال جارى بر اثر عارضه قلبى به ديار باقى شتافت. 

ساخت كامل كويل كولر بخار استارت بويلر در كارگاه
 ساخت مبدل هاى حرارتى نيروگاه رامين اهواز

تعميرات اساسى برج خنك كن
 شماره 5 نيروگاه رامين وارد مرحله پايانى شد.

تعميرات و بازسازى الكترومترهاى نيروگاه رامين ديدار مديران ارشد نيروگاه رامين با امام جمعه ويس

مديرعامل نيروگاه رامين اهواز

حفظ و ارتقاء سطح ايمنى و بهداشت پرسنل
 مهمترين اولويت نيروگاه رامين است

 ديدار عمومى ومستقيم مديرعامل
  نيروگاه رامين با كاركنان برگزار گرديد

تسليت

خانواده محترم زنده ياد محمد حسين پور 
و همكاران گرامى :

سليمان چراغى، فرشاد محمودى عبداهللا
، احسان حسين پور ، اصغر و فريدون و فرشيد 

عيدى نصير ، يوسف مياحى ، جميل بگعان ، 
على صالحى باقرى ، عبداهللا ظاهرى شهماروند 
، فرشيد و على موزرى ، خانم غدير پور،  حسن 

صحرا گرد ، شهاب بخت  ، عبدالهادى آلبوشوكه ، 
سيد فيروز مشعشعيان اصل ، احمد رنجبر ،  
كمال بوعزار ، حسين و احمد حميد ، حميد لركى ،
 حسن بى باك ، امير عبدالحسين نخلى پور ،

 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"


