
نيروگاه رامين، قلب تپنده سرزمين نخل و كارون
 ماهنامه داخلى شركت مديريت توليدبرق اهواز(نيروگاه رامين)
سال چهارم/مهرماه 1398/شماره سى وششــم/4صفحه

تقدير مهندس همايون حائري معاون  وزير نيرو 
در امور برق و انرژي از نيروگاه رامين 

  به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : مهندس همايون حائري 
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با ارسال نامه اي از تالش مجموعه نيروگاه 
رامين بپاس توليد پايدار انرژي برق در فصل تابستان و پيك مصرف برق تقدير 

نمود.   در متن پيام آمده است :
 جناب آقاى مهندس ناصر محمدى مديرعامل محترم شركت توليد برق 

اهواز( نيروگاه رامين)
  با سالم و احترام،

 خداوند متعال را سپاس مى گوييم كه يك بار ديگر لطف خود را شامل حال 
خانواده بزرگ صنعت برق كرد تا در راه خدمت رسانى به مردم عزيز كشورمان 
سرفراز و متفخر باشيم .تابستان 98 با وجود تحريم هاى ظالمانه و كمبودها و 
محدوديت هاى متعدد به لحاظ تأمين نياز شبكه سراسري به عنوان يكي از 
پرافتخارترين كارنامه هاى صنعت بر كشور به ثبت خواهد رسيد و اين مهم جزء 
با همدلى و تالش و كوشش بى منت تمامى مديران وكاركنان كليه نيروگاههاي 
دولتي و غيردولتي كشور محقق نمى شد.  بدينوسيله ضمن تبريك دستيابى 
به اين موفقيت بزرگ، از جنابعالي و كليه همكارانتان كه با تالش مسئوالنه در 
حفظ آمادگى توليد واحدهاى نيروگاهى نقش موثرى ايفا نموديد تقدير و تشكر 

مي نمايم و سالمتى و توفيق شما را از درگاه ايزد منان خواستارم .
  همايون حائري - معاون وزير در امور برق و انرژي

اين نيروگاه با بهره بردارى اصولى و 
رفع چالشهاى فنى توانست توليد انرژى 
به  را  سال جارى  مهرماه  برق خود در 
885 هزار و 381 مگاوات ساعت انرژى 
برق برساند كه اين ميزان نسبت به توليد 
مهرماه سال گذشته بيش از 20 درصد 

افزايش داشت.
نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
رامين اهواز :ناصر محمدى مديرعامل  
واحدهاى  كاركرد  ساعت  نيروگاه  اين 
نيروگاهى در  مهرماه را 3361 ساعت 
اعالم نمود كه اين ميزان نيز بيش از 
 97 سال  مهرماه  به  نسبت  15درصد 
افزايش داشت.   وى با اشاره به كاهش 

3 خروج اضطرارى واحدهاى نيروگاه در مهرماه سال جارى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،متوسط توليد لحظه اى 
واحدهاى نيروگاه در اين ماه را  263 مگاوات ساعت عنوان 
نمود كه اين ميزان نيز از افزايش 10 مگاواتى برخوردار بود.
 27 افزايش  از  همچنين  رامين  نيروگاه  مديرعامل   
توان  درصدى  افزايش 20  و  راكتيو  توليد  توان  درصدى 
توليد اكتيو خبر داد . محمدى مجموع توليد انرژى برق اين 
نيروگاه در 7 ماهه سال 98 را 6 ميليون و 553 هزار و 174 

مگاوات ساعت عنوان نمود كه اين ميزان بيش از 4 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشت.

 محمدى با اشاره به انجام پروژه تعميرات مياندوره اى 
ساير  تخصصى  تعميرات  و  شماره 4  مگاواتى  واحد 305 
را  توليد  ميزان  اين  اخير،  ماههاى  طى  نيروگاه  واحدهاى 
حاصل اقدامات تعميراتى پيشگيرانه و بهره بردارى اصولى توسط 
تالشگران اين نيروگاه عنوان نمود و اظهار داشت : نيروگاه رامين 
اهواز بعنوان بزرگترين نيروگاه بخارى كشور، توانايى افزايش 
ميزان توليد برق طى ماههاى اخير را نيز دارا بوده اما بدليل 

در  برق  انرژى  مصرف  ميزان  كاهش 
فصل پائيز و بنا به درخواست شبكه برق 
ايران ميزان توليد خود را كنترل و در حد 
نرمال نگه داشتيم تا از اين فرصت بدست 
آمده ضمن انجام عملياتهاى تعميراتى 
نيز  نيروگاهى  واحدهاى  استهالك  از 

جلوگيرى نمائيم . 
 : گفت  رامين  نيروگاه  مديرعامل 
توليد پايدار انرژى برق در طول سال 
اين  در  ما  رويكرد  و  هدف  مهمترين 
سال  تابستان  در  و  است  مجموعه 
جارى نيز توانستيم  با تكيه بر تجربه 
و همت تالشگران اين نيروگاه يكى 
با  را  سال  ايام  ترين  پرچالش  از 
موفقيت پشت سر بگذاريم.وى اظهار اميدوارى نمود با 
اجراى تعميرات مياندوره اى و رفع محدوديت توليد ساير 
واحدها ، سطح آمادگى اين نيروگاه را جهت توليد پايدار 
انرژى برق در تابستان سال آتى تقويت و ارتقاء دهيم. 
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و 
با مجموع 1850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى 
كشور است و نقش مهمى در تامين برق مورد نياز استان 

خوزستان و تقويت شبكه سراسرى برق كشور ايفا مى كند.

در مقايسه با مهرماه سال 97

افزايش 20 درصدى توليد انرژى برق در نيروگاه رامين اهواز

 

يعقوب روحى مديركل حراست شركت مادر توليد برق 
حرارتى در نشست تخصصى با مديران و كاركنان بخش هاى 
حساس نيروگاه رامين، تقويت ساختار هاى حراستى و حفظ 
كرامت كاركنان را مهمترين رويكرد حراست اين شركت بزرگ 

مادرتخصصى دانست.
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: مديركل 
حراست شركت مادر تخصصى توليد برق حرارتى ضمن 
تقدير از همت و تالش كاركنان نيروگاه رامين در توليد 
مصرف  پيك  و  تابستان  در  ويژه  به  برق  حياتى  انرژى 
برق اظهار داشت: امروزه انرژى برق به عنوان يكى از 
مهمترين و اساسى ترين نيازهاى بشريت است و بهبود 
كشور به  هاى  نيروگاه  حفاظتى  هاى  ساختار  تقويت  و 

عنوان يكى از استراتژيك ترين صنايع كشور از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. 

وى با اشاره به نقش انرژى برق در تامين آسايش و تقويت 

امنيت و توسعه زيرساختهاى كشور اظهار داشت : صنعت برق 
حرارتى بيشترين سهم در توليد انرژى برق كشور را به عهده 
دارد كه طى عمر بيش از يك قرن خود تونست منشاءخدمت 

رسانى مستمر به مردم شريف ميهن عزيزمان باشد.
وى توسعه آموزش هاى تخصصى حراستى، حفظ كرامت 
همكاران ،تقويت سالمت ادارى ، جلوگيرى از نفوذ افراد مخرب 
در ساختارهاى سازمانى، مراقبت از اطالعات  طبقه بندى شده 
،حفاظت از تجهيزات و تاسيسات و تقويت فرهنگ عمومى 
نسبت به نقش حساس كاركنان حراست در حفظ و امنيت 
سازمان و كاركنان را مهم ترين رسالت و رويكرد واحدهاى 
حراستى شركت هاى زير مجموعه توليد برق حرارتى دانست 

و بر تقويت و ارتقاء آن تاكيد نمود.

مديركل حراست شركت مادرتخصصى  توليد برق حرارتى كشور
نقش انرژى برق در تامين آسايش مردم، تقويت امنيت و توسعه زيرساختهاى كشور حساس و حياتى است

ايستاده همچون نخل، جارى همچون كارون...
به بهانه فرارسيدن سالروز 15 مهرماه 1359 واولين زخم 
برپيكرنشسته از حمله هوايى رژيم بعث به نيروگاه رامين

نيروگاه  ساحلي  تاسيسات  سازي  بهينه  عمليات 
رامين بمنظور رفع چالشها و موانع تامين آب مورد نياز 

واحدهاي توليد برق اغاز شد.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : ناصر 
محمدي مديرعامل نيروگاه رامين اظهار داشت : كيفيت 
و كميت آب مورد نياز واحدهاي توليد برق نيروگاه ارمين 
نقش تعين كننده اي در پايداري واحدها ، بهبود عملكرد 
سيستم ها و كاهش استهالك تجهيزات كه طي سالهاي 
رودخانه  آب  كمي  و  كيفي  سطح  كاهش  بدليل  اخير 
كارون اين نيروگاه بخاري با چالشهاي متعددي همچون 
استهالك باالي تجهيزات ، افزايش رسوبات و همچنين  
مصرف باالي مواد شيميايي جهت تصفيه آب مواجهه 
شديم. وي گفت : سيل فروردين ماه سال جاري نيز 

تاسيسات ساحلي اين نيروگاه را دچار مشكل نموده كه با تشكيل 
تيم بحران توانستيم ضمن توليد پايدار انرژي برق در آن شرايط 
حساس اقدام به استحكام سازي تاسيسات و مراقبت از تجهيزات 
در مقابل طغيان رودخانه كارون نموديم . محمدي افزود : بر 

همين اساس طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده پروژه 
بهينه سازي تاسيسات ساحلي نيروگاه را بمنظور رفع چالشهاي 
فني و تامين آب پايدار و مورد نياز واحدهاي نيروگاه آغاز نموديم .

فضل اهللا خادمي مديرپروژه بهينه سازي تاسيسات ساحلي 
نيروگاه رامين نيز اظهار داشت : اين نيروگاه بمنظور استحصال و 

انتقال آب مورد نياز خود به استخرهاي روباز طي سالهاي 
گذشته اقدام به ساخت و احداث سكوي شناور نمود كه 
توانست بخش عمده اي از چالشهاي مرتبط با تامين آب 
مورد نياز خود را مرتفع نمايد. خادمي افزود:  اين سكوي 
دچار  مداوم  كاركرد  بدليل  گذشته  سالهاي  طي  شناور 
چالشهاي جدي شده بود كه طي عملياتي اقدام به  خارج 
نمودن اين  سكوي شناور از رودخانه كارون نموده و 
هم اكنون نيز عمليات بازسازي آن را آغاز نموديم . 
وي همچنين با اشاره به تجربه و تخصص تالشگران 
نيروگاه رامين در تعميرات تخصصي و اقدامات فني-

مهندسي ضمن بازسازي اين سكوي شناور مهمترين 
بازسازي  و  سازي  بهينه  پروژه  عملياتي  هاي  برنامه 
وبازسازى  تعمير  را  رامين  نيروگاه  ساحلي  تاسيسات 
سكوهاى شناور يك ودو وسه وهمچنين بازسازى سازه اى 
بتنى پمپ هاى مرحله اول و تعمير اساسى  پمپ ها واسكرين 
هاى وهمچنين اصالح ورفع اشكال از استخر هاى ته نشينى 

وپمپهاى تزريق مواد شيميايى عنوان نمود.

آغاز عمليات بهينه سازي تاسيسات ساحلي نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : مصطفى 
ذبايح نجف آبادى سرپرست معاونت نگهدارى و تعميرات 
نيروگاه رامين اظهار داشت: اين واحد كه در خرداد ماه سال 
جارى پس از اجراى تعميرات اساسى به مدار پيوسته بود 
نيازمند رفع برخى مشكالت فنى پس از اورهال بود كه به 
دليل آغاز فصل گرما ، پيك مصرف برق و نياز مبرم شبكه 
سراسرى به انرژى برق پروسه رفع اين مشكالت را به زمان 

پس از پيك مصرف برق موكول نموديم .

وى با اشاره به اقدامات نگهدارى و مراقبت از اين واحد 
توليدى طى زمان يادشده گفت:  با گذر موفقيت آميز نيروگاه 
از پيك مصرف برق سال جارى و با كاهش مصرف انرژى 
برق  اين واحد 305 مگاواتى را به منظور رفع مشكالت فنى 
همچون نشت هيدروژن ، پايين بودن خالء و رفع نشتى 
هاى مسير آب و بخار از مدار خارج نموديم و پس از رفع 
اين چالشها توسط تالشگران نيروگاه رامين مجددا به شبكه 

سراسرى برق كشور متصل نموديم

 اجراى تعميرات ميان دوره اى  واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه رامين اهواز
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خبر

ديدار مديران نيروگاه رامين
 با خانواده شهيد سياوش يارعلى

ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :  به گ
بمناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس مديرعامل 
ــروگاه رامين با حضور در  ــدادى از كاركنان ني و تع
ــهيد سياوش يارعلى ياد و خاطر اين شهيد  منزل ش

را گرامى داشتند.
شايان ذكر است شيد سياوش يارعلى از كاكنان 
ــه در دوران دفاع مقدس در  ــن بود ك نيروگاه رامي
ــهادت نائل  ــوط مقدم جبهه به فيض واالى ش خط

گرديد

آغاز فرآيند ارزيابى  
عملكرد سال 97 نيروگاه رامين

اندازه گيرى وپايش شاخصهاى ارزيابى عملكرد 
نيروگاه براساس دستور العمل پايش عملكرد صنعت 
ــل، معاونين وتيم  ــرق حرارتى با حضور مدير عام ب
ــمى  داخلى  ارزيابى عملكرد نيروگاه به صورت رس

آغاز گرديد.
ــروگاه رامين :  ــى ني ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــانى ودبير پايش  محمدرضا كريمى مدير منابع انس
ــن  با اعالم اين خبر  ــى عملكرد نيروگاه رامي ارزياب
گفت: مطابق مواد 81 و82 قانون مديريت  خدمات 
ــورى كليه دستگاههاى اجرايى  موظف هستند  كش
كه مطابق آيين نامه ها ودستورالعملهاى باالدستى  
ــاختار ارزيابى عملكرد ساليانه  نسبت به طراحى س
ــطوح مختلف پياده سازى واجرا  واجراى آن را در س
نمايند واين مجموعه براساس دستورالعمل ابالغى 
ــركت مادرتخصصى برق حرارتى نسبت به اين  ش

اقدام همت گمارده است.
كريمى در ادامه افزود اين ارزيابى درون سازمانى 
پس از ابالغ رسمى فرايند ارزيابى كه از سوى مدير 
عامل انجام پذيرفت به مدت يك هفته در نيروگاه 

ومطابق برنامه ريزى معين انجام مى پذيرد.

ديدار مدير كل حراست 
ومسؤل امور ايثارگران برق حرارتى

 با خانواده معظم شهيد
 مدافع حرم شهرستان باوى

ــان حرم زينبى  ــهيد حاج نادر حميد از مدافع ش
ــهيد مدافع حرم شهرستان باوى در  بعنوان اولين ش
ــگ جبهه مقاومت عليه گروه  مهرماه 1394 در جن
ــهادت   ــوريه به ش ــتى  داعش در خاك س تروريس

رسيد.
پيكر مطهر اين شهيد واالمقام در گلزار شهداى 

ويس مامن وزيارتگاه دلدادگان راه شهدا است.

خبر
تيم فوتسال نيروگاه رامين رتبه سومى
 مسابقات هفته دولت را كسب كرد

فوتسال  مسابقات  در  كه  نيروگاه  اين  فوتسال  تيم 
خوزستان  برق  و  آب  صنعت  ويژه  دولت  هفته  گراميداشت 
شركت كرده بود با پيروزى 4 بر 1 مقابل تيم فوتسال نيروگاه 

گازى آبادان به مقام سوم اين مسابقات دست يافت.
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: در پايان اين 
مسابقات كه در مجموعه ورزشى بوستان و با حضور 6 تيم از 
شركتها و سازمانهاى صنعت آب وبرق خوزستان برگزار شد 
تيم فوتسال سازمان آب و برق خوزستان به عنوان قهرمانى 

و تيم توزيع برق خوزستان مقام دومى را از آن خود كردند.  
همچنين در پايان اين مسابقات از 3 بازيكن تيم فوتسال 
نيروگاه رامين آقايان اميد سالمى بعنوان" فنى ترين بازيكن" 
"بعنوان  سياح  بيت  رحيم  و  درويش  زاده  عزت  همچنين  و 

بازيكنان برتر اخالق" تقدير شد.
تقدير مديركل حراست شركت 

مادرتخصصى توليد برق حرارتى از مجموعه 
حراست نيروگاه رامين اهواز

يعقوب   : اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
برق  توليد  مادرتخصصى  شركت  حراست  مديركل  روحى 
حرارتى با اهداء لوحى از فواد خداكرمى مديرحراست و امور 
پاس  به  مجموعه   اين  همكاران  و  رامين  نيروگاه  محرمانه 
تالش و همت اين مجموعه در تقويت و ارتقاء سطح امنيت 
و  حراستى  هاى  آموزش  توسعه  و  سازى  فرهنگ  نيروگاه، 
سيل  بحران  از  گذر  در  جهادى  و  اثرگذار  اقدامات  همچنين 

فروردين 98 استان خوزستان تقدير و تجليل نمود.

بازديد دانشجويان دانشكده مهندسى
 دانشگاه چمران اهواز از نيروگاه رامين

از  جمعى  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
هدف  با  اهواز   چمران  دانشگاه  مهندسى  رشته  دانشجويان 
در  دانشجويان  اطالعات  ارتقاى  و  دانشگاه  و  صنعت  تعامل 
مختلف  هاى  واحد  از  برق  توليد  وفرايند  سيكل  خصوص 

نيروگاه بازديد كردند. 
الزم بذكر است از ابتداى امسال تاكنون بالغ بر 12 گروه 
از مؤسسات علمى پژوهشى خوزستان از نيروگاه رامين بازديد 

كردند. 

عمومى  روابط  گزارش  به 
چرخاب  غالمرضا  رامين،  نيروگاه 
ساز زاده سرپرست معاونت مهندسى 
وبرنامه ريزى فنى نيروگاه با اعالم 
نيروگاههاى  گفت:در  خبر  اين 
حرارتى كيفيت آب گردشى از برج 
هاى خنك به كندانسور وبالعكس 
توليد  وكميت  راندمان  حفظ  در 
بسيار حائز اهميت است كه پس از 
بررسيهاى فنى و مهندسى سرويس 
گردشى  آب  كانالهاى  واليروبى 

ومخزن اوان كامر منتهى به پمپ هاى 
C. W. Pومتعلقات آن در فاز 2 نيروگاه 
بسيار ضرورى بنظر مى رسيد كه همكاران 
مهندسى، بهره بردارى وخدمات عمومى 
نيروگاه مترصد فرصتى بوده تا نسبت به 

انجام اين پروژه مهم اقدام كنند.
اينكه  به  اشاره  با  ساززاده  چرخاب 
كيفيت اب گردشى ورودى وخروجى از 
هاى  رديف  كن  خنك  هاى  برج  مبدا 
توليد  وميزان  پايدارى  در  و8   7-6-5
بوده  اهميت  با  بسيار  و4   3 واحدهاى 

گفت: با توجه به اينكه  تأسيسات 
ومسيرهاى اب گردشى فاز 2 غالبا 
مشترك بوده پس از خارج شدن 
به  نسبت  دوواحد  اين  همزمان 

انجام اين پروژه اقدام گرديد.
الزم به توضيح است كه عمليات 
وسرويس   كانالهاى   اليروبى 
مخازن اوان كامرها ومتعلقات آن 
پس از 7 سال اقدام گرديد كه اميد 
مى رود به افزايش راندمان وتوليد 
اين واحدها كمك محسوسى گردد.

الزم بذكر است اين اقدامات انجام 
توليد  وپايدارى  افزايش  در  گرفته 
واحدهاى 3 و3 نيروگاه رامين بويژه در 
گذر از تابستان وروزهاى گرم سال 99 

بسيار موثر است. 

ــط عمومى  ــزارش رواب به گ
نيروگاه رامين : به منظور آشنايى 
بيشتر مديران و كاركنان نيروگاه 
ــداف و كاركردهاى فرقه  ــا اه ب
ــاى ضاله و منحرف همچون  ه
ــى يك  وهابيت، كارگاه آموزش
ــدرس  ــور م ــا حض روزه اى ب

دانشگاه امنيت ملى كشور در اين نيروگاه 
برگزار شد.

ــت و  ــواد خداكرمى مدير حراس  ف
ــن در اين  ــه نيروگاه رامي امور محرمان
خصوص اظهار داشت: افزايش و تقويت 
سطح آگاهى كاركنان به ويژه مشاغل 

حساس نيروگاه رامين از اهداف مخرب 
ــاى ضاله و منحرف  گروهها و فرقه ه
همچون وهابيت از برنامه هاى آموزشى 
و فرهنگى ما است و سعى نموديم طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شده اين دوره 
ــدا كرمى  ــداوم دهيم. خ ــى را ت آموزش
ــازى، همدلى ، فرهنگ سازى  آگاه س

ــه و  ــير ائم ــت در مس و حرك
اهداف انقالب اسالمى را تنها 
ــى و جلوگيرى از نفوذ  راه تعال
فرقه هاى ضاله در ميان مردم 
دانست و اظهار اميدوارى نمود 
ــيب شناسى و تقويت  تا با آس
ــان از  ــى  كاركن ــطح آگاه س
آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى اين 

فرقه ها جلوگيرى كنيم .
ــن كارگاه  ــت اي ــر اس ــه ذك الزم ب
ــى با محوريت حراست نيروگاه،  آموزش
هشتمين كارگاه تخصصى امنيتى برگزار 

شده در نيروگاه رامين است.

كارگاه آموزشى آشنايى با فرقه هاى منحرف 
در نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
ــروگاه رامين  ــى ني عموم
اهواز: يعقوب روحى  مدير 
ــئول  ومس ــت  حراس كل 
ــركت  ش ــران  امورايثارگ
ــى توليد برق  مادرتخصص
ــداء لوحى از  حرارتى با اه
ــاد كاركنان  ــت و جه هم

ــن آقايان  ــروگاه رامي ــرم ني ــع ح مداف
سيدجواد مهدوى،صادق محمدى و فواد 

مشعلى تجليل نمود.
در متن اين لوح آمده است؛

مجاهدت رزمنده گان و ايثارگران 

ــالم و حريم  ــاع غيورانه از اس كه دف
ــالم و ملت  ــت (ع) دارند،اس ــل بي اه
ــرافراز نموده و شوق  عزيز ايران را س
ــار از معرفت فروزان و  فداكارى سرش
ــا و جانها هويدا  ــان را در قلبه درخش
ــار  ــيله از همت،ايث ــاخت. بدينوس س

وتالشهاى بى شائبه شما 
كه رمز عزت ، استقالل ، 
سعادت و سيادت و همان 
جهاد فداكارانه است تقدير 
ــم اكرام و  نموده و به رس
ــپاس  س لوح  احترام،اين 
ــور ايثارگرانه  تقديم حض
است  گردد.اميد  مى  شما 
ــار توجهات حضرت بقيه  در سايه س
ــات والى رهبرى  ــج) و منوي اهللا (ع
عظيم الشان انقالب اسالمى حضرت 
امام خامنه اى (مدظله العالى) همواره 

پاينده وسربلند باشيد.

از سوى مدير كل حراست وامورمحرمانه و مسئول ايثارگران شركت مادرتخصصى توليد برق حرارتى انجام شد
تقدير از كاركنان مدافع حرم نيروگاه رامين اهواز

اليروبى كانال هاى آب گردشى واحدهاى 3و4 نيروگاه رامين

ــزارش روابط عمومى  به گ
ــرتيپ  نيروگاه رامين اهواز : س
احمد خادم سيدالشهدا فرمانده 
ــدم جنوب (كربال )  قرارگاه مق
درجمع كاركنان نيروگاه رامين 
شجاعت ، استقامت و شهادت 
طلبى رزمندكان دفاع مقدس را 
مهمترين ويژگى آنان دانست .

ــه  ك ــمى  مراس در  وى 
هفته  گراميداشت  ــبت  بمناس

ــروگاه برگزار  ــن ني ــدس در اي دفاع مق
ــرات معنوى و  ــاره به اث ــده بود  با اش ش
فرهنگى دفاع مقدس در تربيت و ارتقاء 
ــل جوان اظهار داشت  سطح آگاهى نس
ــهدا و اثرات  ــى ترديد بركت خون ش : ب
ــدگان دوران دفاع  ــرى هاى رزمن ايثارگ
ــترهاى اجتماعى  مقدس همواره در بس
ــور عزيزمان جارى بوده  و فرهنگى كش

ــتاوردهاى اين  ــاعه دس و صيانت و  اش
ــال مطلوب فرهنگ ايثار و  دوران و انتق
شهادت به نسل هاى آينده وظيفه همه 
ــت. فرمانده قرارگاه مقدم  آحاد جامعه اس
جنوب ضمن گراميداشت ياد و خاطرشهدا 
ــهيد  و ايثارگران دفاع مقدس بويژه 6 ش
نيروگاه رامين و تقدير از تالش كاركنان 
اين مجموعه در توليد پايدار انرژى برق 
ــه و جهادگونه  ــانى صادقان ، خدمت رس

بويژه  رامين  نيروگاه  كاركنان 
در ايام طاقت فرساى تابستان 
وهمچنين تالشهاى برجسته 
ــيالب اخير خوزستان را   در س
ــارز از ايثارگرى  نمونه هاى ب
ــت و گفت: تداوم توليد  دانس
ــال  انرژى برق پس از 40 س
در اين نيروگاه كه بارها مورد 
تجاوز دشمن بعثى قرار گرفته 
ــانه اى واضح از اثرات  بود نش
توكل به خدا و مقاومت در برابر چالشهاى 
ــت  و امروزخرسنيدم با تكيه  مختلف اس
بر دانش و تالش كاركنان اين مجموعه 
ضمن توليد مستمر انرژى برق و خدمت 
ــاهد اقدامات اساسى  رسانى به مردم ش
اين مجموعه در عرصه اقتصاد مقاومتى 
ــورهاى  ــتگى به كش و قطع كامل وابس

خارجى هستيم.

سرتيپ احمد خادم سيدالشهدا فرمانده قرارگاه مقدم جنوب
مهمترين ويژگى رزمندگان دفاع مقدس شجاعت،

 استقامت و شهادت طلبى آنان بود

تسليت

همكاران گرامى :   فرزام اسماعيل زاده - 
 رمضان كريم زاده - جمال عمورى
- مهدى دلفى - رضا معتمدى نژاد

 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"
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خبر

بازديد مشاور وزير نيرو در امور ايثارگران
 وستاد عتبات عاليات از فعاليتهاى

 نيروگاه رامين در مرز چذابه

به گزارش روابط عمومى  مجيددالوند فرمانده بسيج 
ومسئول ستاد عتبات وعاليات اين نيروگاه  از برگزارى 
حسينى(ع)  اربعين  ستاد  هماهنگى  جلسه  ششمين 
يعقوب  سيد  حضور  با  خوزستان  برق  و  آب  صنعت 
مسئول  و  ايثارگران  امور  در  وزيرنيرو  مشاور  مرادى 
شركت هاى  عتبات  مديران  نيرو،  وزارت  عتبات  ستاد 
مادر تخصصى وزارت نيرو، مديران عامل صنعت آب و 

برق خوزستان خبر داد. 
شده  انجام  اقدامات  نشست،  اين  در  گفت:  وى 
تشريح،  اربعين  ستاد  رسانى  خدمات  خصوص  در 
مورد  اربعين،  پايان  تا  شده  ريزى  برنامه  اقدامات  و 

بررسى قرار گرفت. 
دالوند در ادامه به تكليف ابالغى ستاد عتبات عاليات 
وديوار  تسطيح  عمليات   : وگفت  كرد  اشاره  نيرو  وزارت 
كشى موكب وزارت نيروكه از تكاليف مجموعه نيروگاه 
رامين در مرز چذابه بود با تالش شبانه روزى كاركنان 

نيروگاه روز گذشته به پايان رسيد.
ويدا صادقى به عنوان ارزياب 

H.S.E شركت مادر تخصصى توليد 
برق حرارتى كشور معرفى شد 

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: از سوى 
مديركل بهسازى نيروگاهها و محيط زيست شركت توليد 
محيط  مسئول  صادقى  ويدا  خانم  كشور  حرارتى  برق 
اين   H.S.E ارزياب  عنوان  به  رامين  نيروگاه  زيست 

شركت مادرتخصصى انتخاب گرديد . 
نيروگاههاى    H.S.E عملكرد  ارزيابى  و  پايش   
حرارتى در بخش هاى مديريتى ، كنترل عمليات محيط 
سيستمى  كنترل  و  حرفه اى  بهداشت  ايمنى،  زيست، 
مهمترين مأموريت وى در اين مسئوليت مى باشد . شايان 
ذكر است صادقى داراى مدرك كارشناسى ارشد محيط 
زيست است و طى سال هاى گذشته توانسته است با ارائه 
مقاالت تخصصى و برنامه هاى عملياتى نقش پررنگى در 
بهبود ساختارهاى محيط زيست نيروگاه رامين ايفاء نمايد.

موفقيت آتش نشان نيروگاه رامين در 
مسابقات آتش نشانان استان خوزستان

در  اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
كه  كشور  انتخابى  نشانى  آتش  چالش  مسابقات  دومين 
با حضور13تيم از آتش نشانيهاى استان خوزستان برگزار 
شد مهدى كيانى از تيم آتش نشانى نيروگاه رامين موفق 

به كسب رتبه سوم اين دوره از مسابقات دست يافت.

خبر
 H.S.E هفتمين جلسه تخصصى كميته

نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز:  در هشتمين 
جلسه تخصصى كميته H.S.E نيروگاه رامين بر اجراى 

دقيق دستورالعمل ها و رعايت استاندارها تاكيد شد.
در اين جلسه كه با ارائه گزارشى از سوى رسول حيدرى 
رئيس گروه H.S.E نيروگاه رامين و كارشناسان حوزه ايمنى، 
بهداشت و محيط زيست همراه بود اجراى دقيق دستورالعمل 
ها و  رعايت استاندارها مهمترين رويكرد اين كميته عنوان 

شد و بر رفع موانع و چالشهاى اين حوزه نيز تاكيد گرديد.
همچنين مديريت و پايش دقيق پسماندها ، كنترل مواد 
ويژه  ادوارى  معاينات  طرح  اجراى  همچنين  و  شيميايى 

پرسنل نيروگاه رامين نيز مورد بررسى قرار گرفت.
(cwp)تعويض روتور الكتروموتور 
 شاخه C فاز 2 نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين، مصطفى ذبايح نجف 
اين  در  نيروگاه  اين  وتعميرات  نگهدارى  سرپرست  آبادى 
خصوص گفت: در پى بروز اشكال فنى در روتور الكتروموتور 
اين  سازى  آماده  در  تسريع  وضرورت  فاز 2   C. W. P
تجهيزات مهم  نسبت به سرويس وآماده سازى  وتعويض 
روتور رزرو اقدام گرديد.  الزم به ذكر است  كه كاركرد صحيح 
تجهيزات  C. W. P بمنظور انجام عمليات آب گردشى 

واحدها در توليد پايدار وحفظ راندمان تاثير مستقيم دارد. 
از اميد زمانپور بعنوان نماينده
 نمونه هسته گزينش تقدير شد

به گزارش روابط عمومي نيروگاه رامين اهواز : سيد محسن 
ابطحي نژاد مدير هسته گزينش شركت مادرتخصصي توليد 
برق حرارتي با اهداء لوحي از اميد زمانپور  نماينده هسته 
گزينش نيروگاه رامين بعنوان نماينده نمونه گزينش در ميان 
شركت هاي مديريت توليد برق و مراكز آموزشي-پرورشي 
صنعت آب و برق تقدير نمود. شايان ذكر است زمانپور هم 
اكنون سمت سرپرستي معاونت منابع انساني نيروگاه رامين 

را عهده دار مي باشد.
 

جلسه مديرعامل نيروگاه رامين
 با وزير نيرو از طريق ويدئو كنفرانس

ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين اهواز در جلسه اى 
با وزير نيرو كه از طريق ويدئو كنفرانس در سازمان آب 
(#الف_ب_ايران)  پويش  موضوع  با  و  خوزستان  برق  و 
بزرگ  هاى  طرح  هفتگى  افتتاح  محوريت  با  و 
نمود. شركت  شد  برگزار  برق  و  آب  صنعت  مهم  و 
شايان ذكر است اين پويش در راستاى معرفى اقدامات و 
عملكرد وزارت نيرو در خدمت رسانى به مردم و نقش پروژه 
ها و طرحهاى بزرگ صنعت آب و برق در توسعه زيرساخت 

ها و آبادانى كشور عزيزمان اجرا مى شود.

ــط  ــزارش رواب ــه گ    ب
ــروگاه  ني ــى  عموم
ــنواره  ــن اهواز: جش رامي
ــى  ش ز ر و - هنگى فر
ــت هفته دفاع  گراميداش
ــور  ــه باحض ــدس ك مق
204 ورزشكار شاغل در 
ــن و در دو  نيروگاه رامي
ــان و بانوان  ــش آقاي بخ
معرفى  ــا  ب ــد  ش برگزار 
ــه كار خود  برترين ها ب

پايان داد.
ــئول  ــهرام حيدرى كاهكش مس  ش
امور ورزش نيروگاه رامين با اشاره به 
نقش ورزش در تقويت روحيه و ارتقاء 
سطح سالمت كاركنان اظهار داشت: 
ــادت و روحيه جوانمردى شهدا و  رش
ايثارگران دوران دفاع مقدس الگويى 
براى نسلهاى مختلف كشور عزيزمان 
است و ما نيز با هماهنگى و همكارى 
همه بخشهاى نيروگاه و طبق برنامه 

ــاالنه همزمان با هفته دفاع  ريزى س
مقدس اقدام به برگزارى اين جشنواره 

فرهنگى-ورزشى مى كنيم.
ــابقات در   وى گفت: اين دوره از مس
ــى واليبال، تيراندازى  ــته ورزش 6 رش
ــان، دارت،  ــادى، تير كم ــا تفنگ ب ب
ورزشهاى سه گانه و تنيس روى ميز 
ويژه همكاران شاغل در نيروگاه و در 
بخش آقايان و بانوان برگزار شد كه در 
نهايت 49 ورزشكار در بصورت تيمى 
و انفرادى موفق به كسب عناوين اول 

تا سوم شدند.
 نفرات برتر 

ــت  ــال) معاون    (واليب
تعميرات/معاونت مالى و 

پشتيبانى
ــز)  ــس روى مي   (تني
جاللى/ مصطفى  آقايان 

ــداوى/ محمد  على حمي
زال زاده

ــدازى با تفنگ     (تيران
داوود  ــان  آقاي ــادى)  ب
شيرانى/مسعود عويدى/على هواشمى
ــى پور/    بانوان خانم غالمى/عيس

حلوايى
  (تير و كمان) آقايان جعفر بلواسى/
مهردادصفدريان/محمود وطن ويس

  ( ورزشهاى 3گانه)صادق يسارپور/
امين عباسى/حمزه شهابى

ــماعيل جمالپور    (دارت) آقايان اس
ــل اهللا خادمى/ ــا اعتمادى/فض و رض

شهرام حيدرى كاهكش

ــزارش روابط   به گ
رامين  نيروگاه  عمومى 
اهواز :  پروژه زيرسازى، 
ــب  نص و  ــن  تامي
ديوارهاى پيش ساخته 
ــرو  ني وزارت  ــب  موك
ــط  ــرز چذابه توس در م
نيروگاه رامين به اتمام 

رسيد.
ــدى   محم ــر  ناص
ــروگاه  ني ــل  مديرعام
رامين با اشاره به نقش 
توليد  در  ــروگاه  ني اين 

ــانى  ــدار انرژى برق  و خدمت رس پاي
ــت: اين نيروگاه  ــه مردم اظهار داش ب
ضمن انجام رسالت اصلى خود توجه 
ويژه اى به مسئوليت هاى اجتماعى 
ــى دارد و طى  ــه هاى فرهنگ و برنام
ــوان نماينده  ــال هاى اخير به عن س

ــى توليد برق  ــركت مادر تخصص ش
ــده اى در خدمت  ــى نقش عم حرارت
ــانى به زائرين اربعين در مرزهاى  رس
ــته كه توليد و  ــلمچه داش چذابه و ش
بسته بندى آب بهداشتى جرعه اى و 
نصب ديوار پيش ساخته موكب وزارت 
نيرو مهمترين اقدامات اين نيروگاه بوده 

است.  
محمدى  ــى  مجتب
مقدم ناظر اجرايى اين 
پروژه اظهار داشت:  در 
ــدام به  ــروژه اق اين پ
ــردارى 480 متر  خاكب
مكعب،  تسطيح بستر 
ــردارى به ميزان  خاكب
ــب ،  ــر مكع 1800 مت
ــم  تراك و  ــى  پاش آب 
ــه ميزان  ــزى ب خاكري
ــب،   مكع ــر  مت  3600
و  رگالژ  ــطيح،  تس
كوبيدن با غلطك ويبره اى به ميزان 
550 متر مكعب، تهيه بيس و كوپال 
زيرسازى به ميزان 400 مترمكعب و 
ــنه  ــًا تهيه و اجراى ديوار و پاش نهايت
ــاخته بتنى به ميزان 450 متر  پيش س

نموديم.

برترين هاى مسابقات فرهنگى- ورزشى 
گراميداشت هفته دفاع مقدس مشخص شدند

اتمام پروژه نصب ديوارهاى پيش ساخته 
موكب وزارت نيرودر مرز چذابه توسط نيروگاه رامين

7 مهرماه ،روز ايمنى و آتش نشانى 
شائبه  بى  وتالش  ميداريم  گرامى  را 
عرصه  وزحمتكش  شجاع  مردان 
بزرگ  نيروگاه  نشانى  وآتش   ايمنى 

رامين را ارج مى نهيم.

 نامگذارى روز آتش نشانى 
و ايمنى در ايران

كه  وقتى   1359 مهر   7 روز  در 
آبادان  پااليشگاه  به  بعثى  دشمن 
حمله هوايى كرد، آتش نشانان منطقه 
و شهر هاى اطراف براى مهار آتش به 
عمليات  حين  در  كه  رفتند  پااليشگاه 
خاموش كردن آتش، مجدداً هواپيماهاى 
دشمن اقدام به بمباران پااليشگاه مى 
كنند كه منجر به شهادت تعداد زيادى 

از آتش نشانان مى شود.
و  نشانى  آتش  روز  تعيين  طرح 
ستاد  توسط   1379 سال  در  ايمنى 
هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى 
شوراى  توسط  و  پيشنهاد  كشور 

تائيد  كشور  فرهنگى  انقالب  عالى 
شد. اين روز با هدف ترويج ايمنى و 
پيشگيرى از حوادث در سطح كشور 
آفرينى  حماسه  يادآورى  چنين  هم 
آتش  هاى  گذشتگى  خود  از  و  ها 
نشانان ميهن اسالمى در عرصه دفاع 
ايجاد  است.  شده  نامگذارى  مقدس 
آموزش  براى  مناسب  هاى  زمينه 
پيشگيرى  جهت  در  مردم  همگانى 
از  حفاظت  و  مختلف  حوادث  بروز  از 
سرمايه هاى ملى نيز از ديگر اهداف 

نامگذارى اين روز است.

✳ ايمنى و آتش نشانى 
نيروگاه رامين در سال1397

به  ايمن  نا  رفتارهاى  از  بسيارى 
دليل نداشتن اطالعات و فقر فرهنگ 
ايمنى است لذا بايد بيش از هر چيز 
حل  به  سازى  فرهنگ  و  آموزش  با 
ديگر  موضوع   . پرداخت  مشكل  اين 
كه بايد در اين زمينه به آن پرداخت 

چرا  است  اقتصادى  ديدگاه  به  توجه 
كه رفتار نا ايمن موجب بروز حوادث 
مى  اين  شودكه  مى  ناگوار  و  تلخ 
تواند خسارات سنگين مالى و زيست 
و  ايمنى   . بگذارد  جاى  بر  محيطى 
آتش نشانى نيروگاه با تالش  و دانش 
سال  توانست  خود  مهندسى  و  فنى 
1397 را با كاهش 25 درصد  حوادث 
پرسنلى (كاهش حوادث پرسنلى  براى 
كمترين   و   ( متوالى  سال  هشتمين 
تكرارحادثه (FR=1,7) و شدت حادثه 
(SR=5,9) نسبت به سال گذشته پشت 
سر بگذارد ، همچنين آمار آتش سوزيها  
 50 كاهش  شركت  داخل  در  جزيى 

درصد را شاهد بوديم .
در زمينه خدمات آتش نشانى  به 
جهت  شركت   مختلف  قسمتهاى 
درصد    30 افزايش  ديفكتها   انجام 
و امداد رسانى  و خدمات آموزشى و 
مراكز همجوار نسبت به سال گذشته 

افزايش 5 درصد   نيز داشتيم.

به بهانه 7 مهرماه ، روز ايمنى و آتش نشانى
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آلبوم 

خبر خبر
مشاركت نيروگاه رامين در برگزارى

 يادواره شهداى واالمقام شهر ويس ومويلحه

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين : يادواره شهداى واالمقام 
روابط  مشاركت  با  باوى  شهرستان  توابع  از  مويلحه  و  ويس  شهر 
عمومى وبسيج نيروگاه رامين برگزار شد. اين يادواره  با حضور دكتر 
محسن رضايى دبير تشخيص مصلحت نظام وبا حضور جمع كثيرى 

از خانوادههاى شهدا، ايثارگران ومردم واليتمدار منطقه  برگزار گرديد.

برگزارى آيين سوگوارى شهادت  حضرت امام 
رضا(ع) در محل نمازخانه نيروگاه رامين

  
 به گزارش روابط عمومى نيرگاه رامين اهواز : اين مراسم مذهبى 
با سخنرانى حجت السالم حسينى امام جماعت نيروگاه و با نواى حاج 

اسماعيل سنايى از مداحان خوزستان برگزار شد.

 نمايشگاه دستاوردهاى وتجهيزات
 محيط زيست، ايمنى وآتش نشانى

 نيروگاه رامين برگزار شد

و  تجهيزات  نمايشگاه  نشانى  آتش  و  ايمنى  روز  مهر   7 بمناسبت 
توانمندى هاى واحد ايمنى و آتش نشانى نيروگاه رامين برپا شد.

 برگزاري دوره آموزشي –تخصصي 
ابزاردقيق در نيروگاه رامين اهواز

ــن اهواز :  ــروگاه رامي ــي ني ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــاي تخصصي و مصوب  ــي از دوره ه اين دوره آموزش
ــعه فناوري بوده كه توسط دكتر  كميته تحقيقات و توس
مرتضوي از استايد و عضو هيئت علمي دانشگاه چمران 
ــين هاي بخش  ــان و تكنس با حضور مديران،كارشناس

ابزاردقيق  نيروگاه رامين  برگزار شد .
با مشاركت نيروگاه رامين محقق شد 

توليد آب بهداشتى جرعه ايى 
مورد نياز زائرين اربعين در مرز شلمچه

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين، مجيد دالوند 
فرمانده پايگاه بسيج و نماينده نيروگاه دراين خصوص 
ــته  ــتم  توليد وبس ــت:  با راه اندازى سيس اظهار داش
ــلمچه، عمده  ــتى(ليوانى) در مرز ش بندى آب بهداش
ــن پايانه مرزي را  ــينى در اي ــاز زائرين اربعين حس ني

ــم. ــع نمودي مرتف
ــتى  ــامانه توليد آب بهداش وي افزود : مديريت س
ــال گذشته تاكنون به  ليوانى  مرز شلمچه از سه س
ــه با توليد  ن ــن محول گرديد و روزا ــروگاه رامي ني
ــته بندى بيش از 55 هزار عدد ليوان در روز  وبس
ــاز  آب موردني ز  ا اي  ــده  عم ــش  بخ ــتيم  توانس

ــم. ــن كني ــن را تامي زائري

 تجديد ميثاق كاركنان نيروگاه رامين
 با شهداى دفاع مقدس و مدافع حرم

سخنرانى حجت السالم على فديعمى
 رييس شوراى تبليغات اسالمى باوى  در نيروگاه رامين

 

اتمام عمليات ساخت كامل كويل كولر بخار استارت 
بويلر فاز 3 نيروگاه رامين اهواز

بازسازى سيتهاى ثابت 
گيت والو 113 واحد 3 نيروگاه رامين

برگزارى مسابقات فرهنگى-ورزشى
 گراميداشت هفته دفاع مقدس 

برگزارى دوره آموزشى تخصصى اصول بهره بردارى 
واحدهاى بخار در نيروگاه رامين

 

برگزارى جلسه كارگروه رونق توليد
 مهندسى مكانيك نيروگاه رامين 

نشست مدير كل حراست ومسؤل امور ايثارگران صنعت 
برق حرارتى كشور با جمعى از ايثارگران معزز نيروگاه رامين

روابط  ــزارش  گ ــه  ب
ــروگاه رامين  عمومى ني
ــر محمدى  ــواز: ناص اه
ــل اين نيروگاه  مديرعام
ــن  ــور در ميادي ــا حض ب
با  گفتگو  ضمن  ورزشى 
كاركنان ورزشكار اظهار 
ــت:  توجه واهتمام  داش
به مقوله ورزش وتالش 
براى همگانى شدن آن 
براى  ــودمندى  س ــار  آث
ــان نيروگاه رامين  كاركن

خواهد داشت.
از  ــل  تجلي ــا  ب ــدى  محم
نيروگاه  ورزش  ــور  ام فعاليتهاى 

 21 ــش  پوش در 
رشته فعال جهت 
وخانواده  كاركنان 
ــزود: ورزش  ها اف
ــر ارتقاء  ــالوه ب ع
ــى  آمادگ ــطح  س
ــمانى  روحى وجس
همدلى  ــيله  وس  ،
وجمعگرايى خواهد 
ــه  ــه ب ــود وتوج ب
همگانى شدن آن 
ارتباط مستقيمى بر 
پايدارى توليد برق  خواهد داشت. 

ــرتيپ  ــردار س س
ــيد  ــادم س ــد خ احم
ــده  فرمان ــهدا  الش
سپاه  قرارگاه  ــد  ارش
پاسداران كربالجنوب 
ــن  رامي ــروگاه  ني از 

بازديد كرد.
ــا اقدامات  ــتر ب ــنايى بيش آش
ــه هاى  ــن درعرص ــروگاه رامي ني

توليد پايدار برق وهمچنين تحقق 
وفرهنگى   اجتماعى  مسئوليتهاى 
از مهمترين اهداف اين بازديد چند 

ساعته بود.
ــد  ارش ــى  فرمانده
آغاز  در  ــوب  جن ــپاه  س
ــا  ب ــروگاه  ني ــه  ب ورود 
شش  يادمان  در  حضور 
ــهيد نيروگاه رامين با  ش
فاتحه  و  صلوات  قرائت 
ــهداى اين صنعت  به ساحت ش

ــرد. ــرام ك اداى احت

مديرعامل نيروگاه رامين  از كارگزاران عرصه 
ورزش  وتربيت بدنى اين نيروگاه تجليل نمود

ــناس الكتريك معاونت  محمد عيدى نصير كارش
ــط عمومى  ــا واحد خبر رواب ــو ب ــرات در گفتگ تعمي

ــريح كرد. نيروگاه تش
ــطح  ــه داليل فنى وايجاد ناهموارى برروى س ب
ــش (Ranout) بر روى  ــليپ رينگ وايجاد زن اس
ــنگ زنى با دقت  ــات تراش در محل وس آن، عملي
خاص صورت گرفت كه اين فرايند عالوه بر كمك 
ــتهالك زود هنگام  ــد از اس ــدارى اين واح ــه پاي ب
وشكسته شدن زغالهاى ژنراتور جلوگيرى مى كند.

بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت
بازديد  فرمانده ارشد قرارگاه سپاه پاسداران 

كربالجنوب از نيروگاه رامين

عمليات تراش وسنگ زنى 
اسليپ رينگ ژنراتور واحد 3 نيروگاه رامين


