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پيام تسليت مديرعامل نيروگاه رامين بمناسبت 
شهادت سردار حاج قاسم سليمانى

ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين در پيامى شهادت سردار قاسم 
سليمانى و ياران شهيدش را تسليت گفتند

  بسم اهللا قاصم الجبارين
 فضل اهللا المجاهدين على قاعدين اجرا عظيما

 شهادت ناباورانه سردار پرافتخار، مجاهد خستگى ناپذير،  دلير و مخلص 
و مردمى جهان اسالم،  «شهيدسپهبد حاج قاسم سليمانى» قلب همه 
شيعيان وآزادگان جهان بويژه امت شهيدپرور ايران اسالمى را به درد آورد 
و همه ملت سرافراز و شهيدپرور را در اندوهى جانكاه فرو برد. بى ترديد 
فرزندان مومن، پرتوان  ومقتدراسالم ناب محمدى(ص) در اطاعت ازامر 
فرماندهى معظم كل قوا، انتقام خون پاك شهيدان «حاج قاسم سليمانى » 
وديگر همزمان شهيدش در اين حمله تروريستى را از جانيان منطقه اى 

وبين المللى  بويژه آمريكا واسرائيل به سختى خواهد گرفت.
 «اينجانب اين ضايعه دردناك را به همه ملت مقاوم ايران، رهبرى معظم 
انقالب اسالمى، خانواده ها معززشهدا  و خانواده بزرگ نيروگاه رامين 
تبريك وتسليت عرض نموده و از خداوند منان توفيق استوارى در مسير 
و طريق پاك شهيدان واالمقام و خدمت رسانى به مردم واليتمدار ايران 

اسالمى  رامسئلت مى نمايم.
 ناصر محمدى- مديرعامل نيروگاه رامين اهواز

 اين نيروگاه كه هم اكنون با اجراي پروژه 
هاي تعميراتي متعدد در حال افزايش و تقويت 
سطح آمادگي خود بمنظور توليد پايدار انرژي 
توليد  توانست  باشد  مي  آتي  تابستان  در  برق 
انرژي برق خود در 10 ماهه سال جاري را به 
8 ميليون و 543 هزار و 864 مگاوات ساعت 

برساند.
رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
اهواز : ناصر محمدي مديرعامل نيروگاه رامين 
با اعالم اين خبر گفت: تامين انرژي برق مورد 

نياز مردم و صنايع رسالت اصلي ماست و با 
توجه به كاهش مصرف برق و همچنين عدم 
نياز مبرم شبكه سراسري برق در فصل زمستان، 
را  متعددي  اصالحي  و  تعميراتي  هاي  پروژه 
برق  توليد  واحدهاي  آمادگي  تقويت  بمنظور 

اجرا در دست اجرا داريم . 
وي با اشاره به توليد 8 ميليون و 543 هزار و 
864 مگاوات ساعت انرژي برق طي 10 ماهه 
حالي  در  توليد  ميزان  اين  گفت:  جاري  سال 
محقق شده كه از اوايل فصل پائيز تاكنون هر 6 

واحد توليد برق خود را طبق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته و در بازه زماني خاص از مدار 
ها  محدوديت  رفع  با  بتوانيم  تا  نموده  خارج 
و چالشهاي فني با آمادگي مطلوبي به استقبال 

فصل تابستان و پيك مصرف برق برويم.
 6 با  اهواز  رامين  نيروگاه  است  ذكر  شايان 
واحد 305 و 315 مگاواتي بزرگترين نيروگاه 
تامين  در  مهمي  نقش  و  است  كشور  بخاري 
برق مورد نياز استان خوزستان و تقويت شبكه 

سراسري برق كشور ايفا مي كند.

در 10 ماهه سال جارى تحقق يافت

توليد 8 ميليون و 500 هزار مگاوات ساعت  انرژي برق
 توسط برق نيروگاه رامين اهواز

 واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه رامين پس از رفع مشكالت 
فنى مجددا به شبكه سراسرى برق كشور متصل شد.

ــن اهواز:مصطفى ذبايح  ــزارش روابط عمومى نيروگاه رامي به گ
نجف آبادى سرپرست معاونت نگهدارى و تعميرات نيروگاه رامين 
اظهار داشت: تقويت سطح آمادگى واحدهاى توليد برق نيروگاه رامين 
ــتان بدليل  و رفع چالش هاى فنى مهمترين برنامه ما در فصل زمس
ــت تا با آمادگى بيشترى  كاهش مصرف و تقاضاى انرژى برق  اس
بتوانيم ضمن توليد مستمر انرژى حياتى برق در فصل تابستان و پيك 

مصرف برق، خدمت رسان مردم و صنايع باشيم. 
وى گفت: در همين راستا واحد 305 مگاواتى شماره 4 نيروگاه را 
بدليل مشكالت فنى از مدار خارج نموديم و پس از رفع چالش هاى 
فنى به ويژه رفع 17 نشتى از لوله هاى بويلر توانستيم اين واحد توليدى 

را مجدداً راه اندازى به شبكه سراسرى برق كشور متصل نماييم.

پيامبر اكرم – صلى اهللا عليه وآله- فرمود: 
احب االعمال الي اهللا الصالة لوقتها ثم بر الوالدين ثم 

الجهاد في سبيل اهللا
بهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، 

آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا.

 

واحد 305 مگاواتى شماره 4 
نيروگاه رامين اهواز مجدداً

 به شبكه سراسرى برق كشور متصل شد

شهادت مظلومانه سردار دالور  وپرافتخار جبهه 
مقاومت  «سپهبد حاج قاسم سليمانى»

 تبريك و تسليت باد
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پايان مسئوليت  مدير حراست وامور 
محرمانه نيروگاه رامين اهواز

 با اعطاى لوح تقديرى از سوى ناصر محمدى 
ــاله  ــل نيروگاه رامين از خدمات چند س مديرعام
فواد خداكرمى در مسئوليت «مدير حراست وامور 
محرمانه» اين نيروگاه تقدير شد. به گزارش روابط 
عمومى نيروگاه رامين اهواز: مهندس ناصر محمدى 
مديرعامل اين نيروگاه با اعالم اين خبر گفت :بى 
شك صنعت برق حرارتى كشور بخش مهمى از 
موفقيتهاى خويش را مديون تالش وكوشش شبانه 
ــت دانسته  روزى مديران وكاركنان عرصه حراس
وتجليل وتقدير از آنان را وظيفه اخالقى وسازمانى 
ميدانيم لذا با  توجه به ابالغ پايان ماموريت ايشان 
ــاله  ــن مجموعه توليدى از خدمات چند س در اي
ايشان در اين مسئوليت خطير تقدير گرديد.  شايان 
ذكر است فواد خداكرمى پيش از اين بعنوان مدير 
حراست و امور محرمانه شركت آبفا اهواز فعاليت 

داشته است. 

محسن امام بعنوان سرپرست حراست 
و امور محرمانه نيروگاه رامين اهواز 

منصوب شد

 
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
ناصر محمدى مديرعامل نيروگاه رامين  درجلسه  
شوراى معاونين ومديران نيروگاه  وطى آيينى اقاى 
ــن امام را بعنوان سرپرست حراست و امور  محس
ــايان ذكر  محرمانه نيروگاه رامين معرفى كرد . ش
است ايشان پيش از اين  سرپرست اداره دبيرخانه 
نيروگاه  بوده كه مسئوليت اداره حراست فيزيكى 

نيروگاه رامين را نيزدر كارنامه دارد..

نماينده كارگران نيروگاه رامين 
در هيئت حل اختالف شهرستان 

اهواز منصوب شد
طى حكمى از سوى ارسالن غمگين سرپرست 
ــتان  اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى خوزس
آقاى اميد زمانپور سرپرست معاونت منابع انسانى 
نيروگاه رامين بعنوان نماينده كارگران در هيئت حل 

اختالف شهرستان اهواز انتخاب شد.
بمناسبت گراميداشت 9 دى

حضور كاركنان نيروگاه رامين
 در گردهمايى بزرگ

 «تجديد ميتاق با واليت»

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
ــروگاه رامين با حضور در گردهمايى  : كاركنان ني
بزرگ تجديد ميثاق با واليت كه بمناسبت 9 دى 
در مصلى مهديه امام خمينى(ره) اهواز برگزار شد 

شركت نمودند.

خبر

آغاز تعميرات تخصصى  ژنراتور واحد 
305 مگاواتى شماره3نيروگاه رامين اهواز

 اين نيروگاه بمنظور تقويت سطح آمادگى واحدهاى 
ــور واحد 305  ــى ژنرات ــكل فن ــدى خود، رفع مش تولي
ــماره 3 خود را آغاز نمود. به گزارش روابط  مگاواتى ش
ــى نيروگاه رامين اهواز:  على رمضانى رئيس اداره  عموم
تعميرونگهدارى ژنراتور وماشينهاى الكتريكى نيروگاه 
رامين اظهار داشت: واحد 305 مگاواتى شماره 3نيروگاه 
رامين را بدليل عملكرد حفاظت اتصال زمين رتور ژنراتور 
ــدار خارج نموده و پس از آن اقدام  (Earth fault) از م
به خارج نمودن روتور ژنراتور جهت رفع مشكل فنى آن 
نموديم.  رمضانى سرويس استاتور ، بررسى شينه ها و رفع 
ساير تجهيزات اين ژنراتور را از ديگر اقدامات تخصصى 
پيش رو عنوان نمود. شايان ذكر است اين نيروگاه جهت 
تقويت و بهبود سطح آمادگى خود و بمنظور توليد پايدار 
انرژى برق بويژه در تابستان پيش رو برنامه هاى پيشگيرانه 

و  تعميراتى متعددى را در دست اقدام دارد .

اجراى تعميرات ميان دوره اى
 واحد 315 مگاواتى شماره 6 

نيروگاه رامين اهواز

 تعويض 3 پره معيوب از رديف 27 روتور IP و رفع 
چالشهاى فنى در بخشهاى الكتريك، ابزار دقيق و مكانيك 
مهمترين محورهاى تعميرات ميان دوره اى اين واحد 315 
مگاواتى است.  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
اهواز:اين نيروگاه بمنظور ارتقاء سطح آمادگى واحدهاى 
توليدى،تعميرات ميان دوره اى واحد 315 مگاواتى شماره 
ــد 6 خود را آغاز نمود. مصطفى ذبايح نجف آبادى  واح
سرپرست معاونت نگهدارى و تعميرات نيروگاه رامين 
اظهار داشت: حفظ و آمادگى واحدهاى توليدى نيروگاه 
رامين بعنوان تامين كننده اصلى شبكه برق خوزستان از 
ــت و به همين منظور سعى مى  مهمترين اهداف ما اس
كنيم تا با برنامه ريزى دقيق نسبت به رفع چالشهاى فنى 
واحدهاى نيروگاه بويژه در فصل زمستان كه شاهد كاهش 

مصرف برق هستيم اهتمام جدى داشته باشيم.
شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى 
ــاعت بزرگترين نيروگاه  و با مجموع 1850 مگاوات س
بخارى كشور است و نقش مهمى در تامين برق مورد نياز 

استان خوزستان و تقويت شبكه برق كشور دارد. 

در اين عمليات 480 بسكت ورق كورتن ايرهيتر 
اليه سرد شاخه B با مجموع وزن 50 تن با بسكت 

لعابدار مقاوم به خوردگى تعويض مى شوند.
اهواز،  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
معاونت  سرپرست  آبادى  نجف  ذبايح  مصطفى 
نقش  به  بااشاره  نيروگاه  اين  وتعميرات  نگهدارى 
12 درصدى ايرهيترها در راندمان بويلرهاى نيروگاه 
گفت: بسكتهاى شاخه B بويلر واحد 315 مگاواتى 
 ، باال  استهالك  و  كاركرد  بدليل  نيروگاه  شماره 6 
خوردگى و فرسودگى شديد كارآيى الزم را نداشته 
و با توجه به اجراى تعميرات مياندوره اى اين واحد 
، تعويض كليه 480 بسكت ايرهيتر كه مجموعاً داراى 
دستور كارخود قرار  در  را  باشند  50 تن وزن مى 

داديم .
سرپرست معاونت نگهدارى و تعميرات نيروگاه 
رامين اهواز افزود: بسكتهاى پيشين اين ايرهيتر كه از 
جنس ورق كورتن بودند داراى عمر تخمينى 5 سال 
بوده و در برابر خوردگى شيميايى اسيد سولفوريك 
ناشى از مصرف مازوت مقاومت پائينى داشتند و  
با تعويض آنها با بسكتهاى لعابدار كه داراى عمر 

تخمينى 15 سال مى باشند ضمن كاهش خوردگى ، 
چالشهاى فنى و محدوديت بويلر اين واحد توليدى 

رفع مى شود. 
سرد  اليه  ايرهيتر  نقش  درباره  آبادى  نجف   
سرد   ايرهيترهاى  وظيفه  گفت:  نيروگاه  بويلرهاى 
نيروگاه رامين افزايش دماى هواى ورودى به بويلرها 
از طريق هواى خروجى بويلر مى باشد بطورى كه 
از اين طريق دماى 30 درجه سانتيگرادى به 250 

درجه مى رسد.
 وى افزود: اميدواريم با اجراى اين پروژه شاهد 
بهبود راندمان و رفع چالشهاى فنى اين بخش بوده 
تا با اطمينان و آمادگى بهترى بتوانيم تامين كننده برق 
مورد نياز مردم و صنايع بويژه در فصل تابستان و 

پيك مصرف برق باشيم .
شايان ذكر است استان خوزستان بدليل شرايط 
استان  دومين  بزرگ  صنايع  استقرار  و  گرم  اقليمى 
پرمصرف انرژى برق پس از استان تهران است كه 
نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى تقويت كننده 
شبكه سراسرى برق كشور و تامين كننده بخش عمده 

اى از برق مورد نياز اين استان است.

عمليات تعويض بسكت هاى ايرهيتر واحد
 315 مگاواتى شماره 6  نيروگاه رامين اجرا ميشود

چاپ گزارشات فنى ، مطالب چاپ گزارشات فنى ، مطالب 
تخصصى  و چكيده مقاالتتخصصى  و چكيده مقاالت
 در نشريه نخل و كارون در نشريه نخل و كارون

 از كليه همكاران تالشگر نيروگاه رامين 
خواهشمنديم خالصه گزارشات فنى ، مطالب 

تخصصى و همچنين چكيده مقاالت خود كه در 
مجامع  علمى مورد پذيرش و ارائه شده است را از 
طريق اتوماسيون ادارى و در قالب فايل( word ) و 
يا ارسال به ادمين هاى كانال خبرى ، جهت انتشار 
در (كانال خبرى نيروگاه و چاپ در نشريه نخل و 

كارون) ارسال نمايند

"29دى ماه" روز هواى پاك گرامى باد
"واحد محيط زيست نيروگاه رامين"
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 اجراى تعميرات اساسى 
توربوفيدپمپ  واحد شماره يك 

نيروگاه رامين اهواز

شده  ريزى  برنامه  و  شده  انجام  اقدامات  مهمترين 
بروى اين تجهيز، تعويض شافت، تعويض پروانه ها ، 
تعويض ويرينگ ها، تعويض ديسك باالنس و بابيت 

ريزى ياتاقانها است.
اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
كارشناسان اين نيروگاه با تكيه بر تخصص و تجربه 
خود اقدام به رفع چالشهاى فنى و اجراى تعميرات 
اساسى توربوفيدپمپ واحد 305 مگاواتى شماره يك 

اين نيروگاه نمودند.  
نيروگاه  فيدپمپهاى  اداره  سرپرست  خدرى  مهدى 
رامين و مدير اجرايى اين پروژه اظهار داشت : فيد 
پمپ ها وظيفه تامين آب تغذيه بويلرها را به عهده 
دارند و نفش مهمى در فرآيند توليد انرژى برق ايفا 
يك  واحد  پمپ  توربوفيد  گفت:  وى    . كنند  مى 
بروز  بويژه  فنى  مشكالت  ايجاد  بدليل  را  نيروگاه 
حركت محورى از مدار خارج و اقدام به تعميرات 

اساسى آن نموديم . 
مدير اين پروژه مهمترين اقدامات انجام شده و برنامه 
شافت،  تعويض  را  تجهيز  اين  بروى  شده  ريزى 
ها،تعويض  ويرينگ  تعويض  ها،  پروانه  تعويض 
ديسك باالنس و بابيت ريزى ياتاقانها عنوان نمود.  
وى اظهار اميدوارى نمود طى روزهاى آتى با اتمام 

اين پروژه تعميراتى شاهد راه ا

خبر
مجيد باقرى نيا به عنوان  سفير فرهنگ مصرف  
بهينه  انرژى برق  نيروگاه رامين معرفى شد

در راستاى توسعه و تقويت مشاركت عمومى و بهبود سطح 
فرهنگ مصرف بهينه انرژى، مجيد باقرى نيا سرمربى اسبق تيمهاى 
فوتبال ليگ برتر كشور بعنوان سفير بهينه انرژى حياتى برق معرفى 
سلطانعلى  اهواز:  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به  شد 
صحنعلى زاده مدير روابط عمومى اين نيروگاه اظهار داشت: استان 
از  پس  متعدد  صنايع  استقرار  و  اقليمى  شرايط  بدليل  خوزستان 
استان تهران رتبه دوم مصرف انرژى برق را دارد كه اين موضوع 
نيازمند برنامه ريزى و مديريت اصولى بمنظور كاهش سطح مصرف 
غيرضرورى و همچنين ارتقاء سطح بهره ورى از اين انرژى پاك در 
صنايع مى باشد. وى گفت: در همين راستا سعى نموديم با تمركز 
بر مسئوليت هاى اجتماعى و فرهنگى خود و استفاده از پتانسيل 
هاى استانى و كشورى سطح آگاهى و مشاركت عمومى  مردم 
درخصوص نقش مثبت انرژى برق و لزوم مديريت مصرف آن در 
جامعه را تقويت كنيم كه ارتباط و همكارى چهره هاى فرهنگى و 
ورزشى كه از جايگاه ويژه اجتماعى نيز برخوردار هستند از برنامه 
هاى اين مجموعه مى باشد.  صحنعلى زاده  افزود: با توجه به نقش 
تاريخى استان خوزستان در شكل گيرى و توسعه فوتبال ايران و 
همچنين نفوذ و عالقه وافر مردم استان به اين رشته ورزشى، استاد 
مجيد باقرى نيا از پيشكسوتان وسرمربى اسبق تيمهاى ليگ برتر 
كشور را بعنوان سفير بهينه مصرف انرژى برق معرفى نموديم و 
اميدواريم با همكارى و توسعه برنامه هاى فرهنگى شاهد تحقق 
برنامه هاى اجتماعى در اين زمينه باشيم.  گفتنى است ؛ نيروگاه 
رامين  با 6 واحد توليدى و با مجموع ظرفيت 1850 مگاوات ساعت 
بزرگترين نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى در تامين برق 

مورد نياز استان خوزستان و تقويت شبكه برق كشور دارد.

به مناسبت گراميداشت شهيد حاج قاسم سليمانى

مسابقه فوتبال
 پيشكسوتان خوزستان

 با نيروگاه رامين برگزار شد 

حضور  با  كه  فوتبال  مسابقه  اين  در 
و  خوزستان  استان  پيشكسوت  بازيكنان 
به مناسبت گراميداشت سردار شهيد حاج 
قاسم سليمانى در نيروگاه رامين برگزار شد 
تيم فوتبال پيشكسوتان خوزستان توانست 
با نتيجه 4 بر 2 مقابل تيم فوتبال نيروگاه 

رامين به برترى برسد.
نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به    
عليزاده  صحن  سلطانعلى  اهواز:   رامين 
مدير روابط عمومى نيروگاه رامين اظهار 
داشت:  سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 
قهرمان ملى و بين المللى است كه با ايثار 
و مسئوليت پذيرى خود توانست از كيان 
مردم  امروز  تا  نموده  دفاع  اسالمى  ايران 
شريف كشورمان در امنيت كامل زندگى 

كنند.
و  ايثار  گراميداشت   : گفت  وى 
ازخودگذشتگى اين سردار واالمقام و تبيين 

ابعاد اخالقى وى در همه زمينه ها وظيفه  
و مسئوليتى همگانى است و ما نيز طى اين 
ايام ضمن حضور در مراسم تشييع اين 
سردار اسالم اقدام به اجراى برنامه هاى 
فرهنگى متعدد نموده و سعى خواهيم كرد 
تا با تمركز بر مسئوليت هاى اجتماعى 
خود روحيه قهرمان پرورى و اخالقى آن 
پاسدار اسالم را در سطوح مختلف جامعه 
توسعه دهيم كه دعوت و برگزارى مسابقه 
دوستانه با تيم پيشكسوتان استان خوزستان 

در همين راستا بوده است.
 شايان ذكر است در تيم پيشكسوتان 
فوتبال خوزستان كه به سرمربيگرى مجيد 
مطرح  تيمهاى  اسبق  سرمربى  نيا  باقرى 
بازيكنانى  بود  همراه  خوزستان  استان 
همچون سياوش بختيارى زاده، غالمرضا 
على  زاده،  بختيارى  على  زاده،  عيدى 

ممبينى و على سرخى حضور داشتند.

 فراخوان شناسايى ايده هاى فنى و طرح هاى عملياتى 
به اطالع همكاران گرامى مى رسانيم  دفتر منابع انسانى در راستاى تحقق رسالت نيروگاه كه همانا توليد پايدار انرژى برق مى باشد  و بمنظور شناسايى،تكريم
 و حمايت از همكاران متخصص و مجرب آماده دريافت ايده ها و طرحهاى فنى-عملياتى  همكاران در بخشهاى توليد، مهندسى، تعميرات و H.S.E مى باشد.

 لذا همكاران محترم مى توانند با مراجعه به دفتر منابع انسانى واقع در ساختمان شهيد صالحى نژاد -طبقه اول- اتاق 109 و يا 
با شماره تلفن 4414  4701 و تكميل فرم مربوطه نسبت به ارائه ايده ها و طرح كاربرى و عملياتى خود اقدام نمايند.

( دفتر منابع انسانى)

 وداع با سردار دلها  با حضور كاركنان نيروگاه رامين

رفع مشكل فنى مسير آب تغذيه به هيترهاى فشار 
ضعيف (رگالتور 560)  واحد 2 نيروگاه رامين

افزودن  رزين به فيلترهاى شيميايى
 فاز 3 نيروگاه رامين

 ترميم لوله باالبر كندانسور جوشكارى مخازن شيميايى فاز 3 نيروگاه رامين
  واحد5  نيروگاه رامين
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تعويض سنسورهاى ياتاقان 5 و 6 واحد 305 
مگاواتى شماره 5 نيروگاه رامين اهواز

آماده سازى قطعات توربوفيدپمپ 
واحد305 مگاواتى شماره 6

آماده سازى درپوش هاى كندانسور 
هواسازهاى تهويه مطبوع فاز 3 نيروگاه رامين 

اهواز

دمونتاژ رابط مسى روتور
 واحد 5 نيروگاه رامين

حضور پرشور كاركنان و خانواده نيروگاه رامين در مراسم 
تشييع سردار شهيدقاسم سليمانى و شهداى مقاومت

تعويض در پوشهاى فرسوده اوانكامر 
واحدهاى 5 و 6 نيروگاه رامين اهواز

بازديد دانش آموزان آموزشگاه عالمه اهواز
 از روند توليد برق در نيروگاه رامين

آماده سازى پره هاى استيج 27 توربين واحد 6 
جهت نصب نهايى دمپينگ وايرها

بازديد رياست دادگسترى ودادستان 
شهرستان باوى از نيروگاه رامين

عمليات تعويض پره توربين واحد 315 
مگاواتى شماره 6 نيروگاه رامين اهواز

اردوى فرهنگى-سياحتى كاركنان نيروگاه رامين 
اهواز در منطقه گردشگرى "پامنار دزفول"

عمليات تخصصى رفع مشكل فنى ياتاقان 6 و 7 روتور 
ژنراتور واحد 305 مگاواتى شماره 3 نيروگاه رامين اهواز

تقدير از كادر پزشكى و پرستاران نيروگاه رامين 
در سالروز ميالد حضرت زينب(س)

بازديد دانش آموزان آموزشگاه پروين اعتصامى 
مالثانى از فرآيند توليد برق در نيروگاه رامين

رفع مسدودى و سرويس كولر استارت بويلر
 فاز 3 نيروگاه رامين اهواز

اندازه گيرى قطعات اكونومايزر استارت بويلر 
فاز 1 جهت مدل سازى

عمليات تعميرات ميان دوره اى واحد 315 
مگاواتى شماره 5 نيروگاه رامين اهواز

بازديد دانش آموزان آموزشگاه رهنما اهواز
 از فرآيند توليد برق در نيروگاه رامين

آشنايى با اهميت انرژى برق در زندگى ، تاريخچه نيروگاه، 
فرآيند توليد برق، آشنايى با تجهيزات و راهكارهاى مصرف
 بهينه انرژى مهمترين محورهاى اين بازديد يكروزه بود.


