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همكاران و خانواده محترم نيروگاه رامين:
با سالم و احترام

بهار طبيعت از راه مى رسد و صحنه ى جهان آيينه تمام 
نماى قدرت خداوندى مى گردد.... نوروز سرآغاز ديگرى 
است از چرخه ى حيات طبيعت و چه زيباست اين تحول 
و چه نيكو مى شود آنگاه كه تحول طبيعت و تغيير حالمان 

به احسن حال توأمان باشد.
اين ايام خجسته سرآغازى است بر يكسال كوشش و 
خدمتى ديگر، سالى كه ما را برآن مى دارد تا با اميد به 
فردائى بهتر تالش خود را دوچندان ساخته، سختى ها را از 
پيش رو برداشته و با توّكل بر ايزد منان نقش و سهم خود را 

درسازندگى و شكوفائى  ايران عزيزمان ايفا  نمائيم.
اينجانب به نوبه خود فرارسيدن بهار طبيعت و نوروز 
باستاني را به شما همكاران پرتالش نيروگاه رامين و خانواده 
محترم تبريك و تهنيت عرض نموده و ضمن تقدير از 
همت وااليتان در تامين پايدار انرژي حياتي برق و خدمت 
رساني صادقانه به هموطنان عزيز، از خداوند منان در سال 
جديد نيز برايتان موفقيت و تداوم خدمت رساني همراه 
با صحت و سالمتي را در سايه توجهات حضرت ولي 
عصر(عج) و رهنمونهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) 

مسئلت مي نمايم. 
 خليل محمدي

  مديرعامل نيروگاه رامين

عبدالرسول  حضور  با  كه  آيينى  در 
مادر  شركت  راهبرى  معاون  پيشاهنگ 
تخصصى توليد برق حرارتى و توكلى مدير 
كل حراست و امورمحرمانه اين صنعت در 
نيروگاه رامين برگزار شد، خليل محمدى 
به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره 
اين نيروگاه منصوب و از خدمات ناصر 
محمدى مدير عامل پيشين اين مجموعه 

صنعتى تقدير شد.
نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
رامين اهواز :عبدالرسول پيشاهنگ معاون 
راهبرى توليد برق حرارتى كشور ضمن 
تقدير از خدمات شايسته ناصر محمدى 
مدير عامل پيشين اين نيروگاه اظهار داشت:  
استان خوزستان سرزمين مقدسى است كه 
شهدا و ايثارگران زيادى را در خود ديده 
و خرسنديم كه نيروگاه رامين طى 40 سال 
فعاليت مستمر خود توانست با توليد اين 

انرژى انرژى حياتى نقش مهمى را در ايجاد و توسعه 
زيرساخت هاى استان خوزستان ايفا نمايد. وى نياز 
شبكه سراسرى برق كشور در همه فصول سال به توليد 
برق اين نيروگاه را نشان از اهميت اين مجموعه توليدى 
در صنعت برق دانست و گفت :  در فصل تابستان و 
پيك مصرف برق در شرايطى كه  اكثر نيروگاه هاى 
برق آبى از مدار خارج مى باشند به نيروگاه رامين فشار 
مضاعفى  وارد مى شود و به همين دليل هميشه قدردان 
تالش ها و همت واالى كليه كاركنان و مديران اين 
مجموعه هستيم. پيشاهنگ با اشاره به تخصص ها و 
تجارب ارزشمند كاركنان نيروگاه رامين در بخش هاى 
مختلف از پتانسيل اين نيروگاه به منظور ايجاد يك مركز 
آموزشى- تخصصى در صنعت برق كشور خبر داد و 
افزود : كشورهاى  غربى همواره سعى نمودند كشورمان 
را در همه زمينه ها مورد تحريم خود قرار دهند و ما نيز 
سعى نموديم با تالش و تمركز بر استعدادها و توانمندى 

هاى خود ، نيازها و چالش هاى فنى - مهندسى در 
صنعت برق را مرتفع نماييم.معاون راهبرى توليد برق 
حرارتى كشور توجه به اقتصاد مقاومتى و اعتماد به 
توليدكنندگان داخلى و شركتهاى خدمات مهندسى 
ايرانى را مهمترين راه برون رفت و  كليد توسعه و 
پيشرفت كشورمان  به ويژه در صنعت برق دانست و 
بر اهتمام مديران و كاركنان خالق صنعت برق در اين 
خصوص تاكيد نمود. پيشاهنگ ضمن آرزوى موفقيت 
براى خليل محمدى مديرعامل جديد اين نيروگاه ، 
قانونمدارى ، تعامل با مسئوالن استانى ، مشورت با 
مديران صنعت برق ، صيانت از محيط زيست، افزايش 
سطح آمادگى واحدهاى توليد برق ، كاهش خروج 
هاى اضطرارى واحدهاى توليد برق و همچنين بهبود 
راندمان واحدهاى  نيروگاهى را مهمترين برنامه و انتظار 

خود از مديريت جديد عنوان نمود.
  ناصر محمدى مديرعامل پيشين نيروگاه رامين نيز 
به ارائه گزارشى از دستاوردها ، وضعيت واحدهاى 

توليدى، اقدامات انجام شده و پتانسيل اين
نيروگاه در بخش هاى مختلف پرداخت .
همدلى و  همكارى  از  تقدير  ضمن  وى 
مجموعه نيروگاه رامين، توليد پايدار اين
انرژى حياتى را مرهون همت و تالش كليه
كاركنان و مديران اين نيروگاه دانست و با
اشاره به پتانسيل اين نيروگاه اظهار اميدوارى
نمود با حضور مديريت جديد شاهد بهبود
و برق  انرژى  پايدار  توليد   ، عملكردها 

استمرار خدمت رسانى به مردم باشيم.
خليل محمدى مدير عامل جديد اين
نيروگاه 1850 مگاواتى نيز به بيان اهداف و
برنامه هاى خود به منظور تقويت اين نيروگاه
يادآورى با  و  داشت  اظهار  و  پرداخت 
سليمانى قاسم  حاج  شهيد  سردار  مسير 
در مسئوليت پذيرى و تعهد به آرمانهاى
كشور عزيزمان اظهار داشت: خدمت در
سرزمين خوزستان كه يادآور حماسه و ايثار
ملت شريف ايران اسالمى است آرزو و توفيقى است
كه نصيب اينجانب شده و اميدوارم با همت همدلى
وهمكارى همه مجموعه نيروگاه رامين بتوانم دين خود
را به اين سرزمين و مردم آن ادا نمايم.وى برنامه ريزى
هوشمندانه و استراتژى و مبتنى بر دانش و تخصص
را مهمترين رويكرد خود به منظور تحقق رسالت اين
نيروگاه دانست و با اشاره به پتانسيل باالى سرمايه هاى
انسانى و تجارب ارزشمند تالشگران نيروگاه رامين
و هدفمند  افق هاى  تدوين  با  نمود  اميدوارى  اظهار 
استفاده حداكثرى از توانمندى ها و پتانسل باالى آنان
شاهد بهبود نقاط قوت و رفع چالشهاى اين مجموعه

در صنعت برق كشور باشيم.
جديد مديرعامل  محمدى  خليل  است  .گفتنى 
نيروگاه رامين از مديران شاخص صنعت برق حرارتى
كشور است و پيش از اين نيز معاونت فنى مهندسى و
عضويت هيئت مديره نيروگاه شازند را عهده دار بود.

 اين نيروگاه ضمن رفع چالشهاى توليدى و محدوديت هاى فنى واحد نيروگاهى 
طى فصل پائيز و تابستان، توانست توليد انرژى برق خود طى 11ماهه سال جارى را 

به 9 ميليون و 201 هزار و 227 مگاوات ساعت برساند.
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : خليل محمدى مديرعامل نيروگاه 
رامين با اعالم اين خبر گفت: توليد انرژى برق و تامين نيازهاى مردم و زيرساختهاى 
كشور مهمترين رويكرد صنعت برق است و اين نيروگاه نيز همه تالش خود را 
بمنظور حفظ و بهبود سطح آمادگى واحدهاى توليدى و تامين پايدار اين انرژى 

حياتى  بكار گرفت. 
محمدى گفت: كاهش مصرف انرژى برق در فصل زمستان بدليل شرايط آب 
و هوايى، فرصت مناسبى را بمنظور رفع محدوديت هاى فنى و اجراى برنامه هاى 
عملياتى برروى واحدهاى توليد برق ايجاد مى كند و نيروگاه رامين نيز از اين فرصت 
استفاده نموده تا با آمادگى مطلوب به استقبال فصل گرما و پيك مصرف برق برود.
الزم بذكر است نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد توليدى و ظرفيت 1850 مگاوات 
ساعت بزرگترين نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى درتامين برق مورد نياز 

استان خوزستان و تقويت شبكه سراسرى ايفا مى كند.

 طى آيينى و با حضور عبدالرسول پيشاهنك معاونت راهبرى صنعت برق حرارتى كشور

خليل محمدى به عنوان مديرعامل جديد
 نيروگاه رامين اهواز منصوب شد

توليد بيش از 9 ميليون 200هزار مگاوات
 انرژى برق در نيروگاه رامين اهواز

 

پيام تبريك
 مديرعامل نيروگاه

 بمناسبت حلول سال نو

##كرونا را شكست مى دهيمكرونا را شكست مى دهيم

 كرونا  را  شكست  مى دهيم كرونا  را  شكست  مى دهيم
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نماينده ستاد بازسازى عتبات عاليات 
شهرستان باوى در نيروگاه رامين منصوب شد

مجيد دالوند بعنوان نماينده ستاد بازسازى عتبات عاليات 
شهرستان باوى در نيروگاه رامين منصوب شد . مشاركت 
كاركنان نيروگاه رامين در بازسازى عنبات عاليات و مديريت 
موكب وزارت نيرو در مرز شلمچه از اقدامات اين مجموعه 
طى سالهاى اخير بوده است.   به گزارش روابط عمومى 
نيروگاه رامين : در جلسه اى كه با حضور مسئوالن ستاد 
عتبات عاليات استان خوزستان و شهرستان باوى در نيروگاه 
رامين برگزار شد ضمن تقدير از اقدامات نيروگاه در بازسازى 
عتبات عاليات و همچنين مديريت موكب وزارت نيرو و ارائه 
خدمات پشتيبانى به نهادها و موكب هاى مستقر در مرزهاى 
شلمچه و چزابه بر تداوم اين تعامالت و تقويت برنامه هاى 
فرهنگى تاكيد شد. در ادامه اين جلسه طى حكمى مجيد 
دالوند فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهداى نيروگاه و فرمانده 
حوزه شهيد صالحى نژاد بعنوان نماينده ستاد عتبات عاليات 

شهرستان باوى در نيروگاه رامين منصوب شد
جلسه كميته تحقيقات 

نيروگاه رامين اهواز برگزار شد

 
:بررسى  اهواز  رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
روند اجرايى پروژه هاى تحقيقاتى سال 98 و همچنين 
مهمترين  رامين  نيروگاه  تعين اولويت هاى سال 99 
محورهاى اين جلسه تخصصى بود كه با حضور اساتيد 
دانشگاه ،مديران و كارشناسان نيروگاه و پژوهشگران 

برگزار شد.
اجراى معاينات ادوارى  

كاركنان نيروگاه رامين اهواز

 بمنظور آگاهى از وضعيت و پايش سالمت كاركنان 
نيروگاه رامين اهواز معاينات ادوارى اجرا شد. به گزارش 
روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :رسول حيدرى رئيس 
گروه H.S.E نيروگاه رامين با اشاره به اهداف اين نيروگاه 
در تقويت سالمت همكاران اظهار داشت :  با توجه به 
شرايط و محيط كارى اين نيروگاه ، وجود  تجهيزات 
صنعتى  و مواجهه بودن همكاران در مقابل آسيبهاى 
پايش  و  جسمانى  وضعيت  از  آگاهى  لزوم    ، احتمالى 
سالمت همكاران بيش از پيش حائز اهميت است و بر 
اين اساس طبق برنامه ريزى هاى ساالنه اقدام به اجراى 
طرح معاينات ادوارى كليه كاركنان شاغل در اين نيروگاه 
مى نمائيم. وى گفت : اجراى اين طرح باعث افزايش 
سطح آگاهى همكاران از وضعيت سالمت خود مى شود 
و طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته  وضعيت جسمى 
كليه همكاران با انجام  آزمايشات پاراكلينيكى و تست 
هاى شنوايى سنجى ، بينايى سنجى ، تنفس ، سالمت 

قلب و تست ريه  مورد بررسى قرار مى گيرد .

خبر
 انتصاب مسئول روابط عمومى 
ستاد انتخابات شهرستان باوى

  در راستاى برگزارى يازدهمين دوره انتخابات 
بند  براساس   و  اسالمى  شوراى  مجلس 
كارشناس  نبى  محمد  انتخابات،  قانون   11
روابط عمومى نيروگاه رامين بعنوان مسئول 
روابط عمومى ستاد انتخابات شهرستان باوى   
منصوب شد.  شايان ذكر است رميض پور از 
نيروهاى بومى اين منطقه و از كارشناسان خبره 
در عرصه اطالع رسانى بوده و تجربيات متعددى 

در انتخابات ادوار گذشته در كارنامه دارد.

قهرمانى احمدرضا حميدى
 در مسابقات كاراته
 استان خوزستان

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز 
: در مسابقات قهرمانى كاراته استان خوزستان 
كه بمناسبت گراميداشت دهه فجر انقالب و 
يادواره سردار شهيد حاج قاسم سليمانى برگزار 
شد احمدرضا حميدى فرزند همكارمان محمد 
حميدى شاغل در واحد H.S.E موفق به كسب 
مقام اول در رشته كوميته رده سنى نونهاالن شد.  

قهرمانى طاها زارعى
  در مسابقات كاراته 
استان خوزستان

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : 
در مسابقات قهرمانى كاراته استان خوزستان كه 
بمناسبت گراميداشت دهه فجر انقالب و يادواره 
سردار شهيد حاج قاسم سليمانى برگزار شد طاها 
زارعى فرزند همكارمان مهدى زارعى شاغل در 
واحد حراست نيروگاه رامين موفق به كسب مقام 

اول در رشته كوميته رده سنى نوجوانان شد.  

  سرپرست امورخواهران بسيج 
كارگران و كارخانجات استان 

خوزستان منصوب شد
 : رامين  نيروگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
طى حكمى از سوى سيدابراهيم احمدى فرد 
مسئول سازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
سپاه حضرت ولى عصر(عج) خوزستان مريم 
خواهران  بسيج  سرپرست  بعنوان  مومن 
بومى  و  پيگيرى  شد   منصوب  سازمان  اين 
تالش   ، ابالغى  هاى  دستورالعمل  سازى 
براى جذب حداكثرى و سازماندهى خواهران 
شاغل در مراكز توليدى و صنعتى،پيگيرى و 
نظارت برحلقه هاى صالحين خواهران، برنامه 
ريزى و تحقق برنامه هاى ابالغى مرتبط با 
رابطين بسيج خواهران و همچنين پيگيرى 
جمله  از  خواهران  به  مربوط  هاى  برنامه 
خانواده  تحكيم  هاى  حجاب،برنامه  و  عفاف 
ايشان  وظايف  مهمترين  زن  مقام  تكريم  و 
در اين مسئوليت مى باشد. شايان ذكر است 
خانم مومن داراى مدرك تحصيلى مهندسى 
تكنولوژى فناورى اطالعات و كارشناس حرفه 
اى حسابدارى و شاغل در نيروگاه رامين بوده و 
در برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى نقش فعالى 

را ايفاء مى كند. 

همايش شوراى عالى قشر بسيج كارگران وكارخانجات و جشنواره مبتكرين و 
مخترعين بسيجى برگزار شد

در اين همايش ضمن ارائه عملكرد اقدامات صورت گرفته در شوراى عالى 
قشر بسيج، يافته هاى علمى پژوهشى بسيجيان شاغل در صنايع و كارخانجات 

استان خوزستان ارائه و مورد تقدير قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين:  در ابتداى اين همايش كه با ارائه 
سخنرانى و گزارشى از سوى اميد زمانپور رئيس شوراى قشر سازمان بسيج 
مسئول  فرد  احمدى  سرگردپاسدار   ، خوزستان  استان  كارخانجات  و  كارگران 
سازمان بسيج كارگران و كارگران و كارخانجات و همچنين بابااحمديان معاونت 
علمى پژوهشى سپاه حضرت وليعصر همراه بود، مجيد دالوند فرمانده حوزه 
مقاومت بسيج شهيد صالحى نژاد شهرستان باوى و فرمانده پايگاه بسيج نيروگاه 
رامين نيز به تشريح برگزارى اين همايش و جشنواره كه به ميزبانى نيروگاه رامين 
برگزار شد پرداخت . وى تكيه بر دانش و تجربه نخبگان بسيجى را مهم ترين 

راهكار تحقق كامل اقتصاد مقاومتى و خودكفايى دانست و ضمن تقدير ازحمايت 
دكترمحمدى مديرعامل نيروگاه رامين ازمباحث علمى وپژوهشى وقطعات ساخت 
داخل، از دكتر محمدحسين براتى مباركه مسئول علمى پژوهشى سازمان بسيج 
استان كه دربرگزارى همايش تالش نمودندقدردانى نموده واظهارداشتند اقدامات 
و دستاوردهاى پژهشى بسيجيان اين حوزه همچون ساخت قطعات و تجهيزات 
صنعتى در نيروگاه رامين، از  آمادگى صنايع زيرمجموعه اين حوزه به منظور 
تبادل دانش و تجربيات به ساير صنايع و كارخانجات استان خبر داد. در پايان 
اين همايش و جشنواره كه با ارائه مقاالت به اقدامات تحقيقاتى تالشگران 
بسيجى و بازديد از دستاوردهاى علمى پژوهشى و همچنين بازديد از نمايشگاه 
قطعات ساخته شده توسط نيروگاه رامين همراه بود از پژوهشگران برتر اين 
جشنواره آقايان محمدرضا قدسى ، محمد گل پور ، محمد امين عطار ، خانم 
ها غديرپور ، موزرمى و همچنين از تالشگران و خدمت گذاران شوراى قشر بسيج 

كارگران و كارخانجات استان خوزستان تقدير شد .

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين 
عبدالرسول  حضور  با  كه  آيينى  در  اهواز: 
مادر  شركت  راهبرى  معاون  پيشاهنگ 
تخصصى توليد برق حرارتى،توكلى مدير كل 
حراست و امورمحرمانه اين صنعت در نيروگاه 
به  سجادى  احسان  سيد  شد،  برگزار  رامين 
عنوان سرپرست حراست و امورمحرمانه اين 

نيروگاه منصوب شد.
 الزم بذكر است سجادى پيش از اين 

رئيس اداره حفاظت اسناد حراست و امورمحرمانه نيروگاه 
رامين را عهده دار بود. به گزارش روابط عمومى نيروگاه 
رامين اهواز: در آيينى كه با حضور عبدالرسول پيشاهنگ 
معاون راهبرى شركت مادر تخصصى توليد برق حرارتى،توكلى 
مدير كل حراست و امورمحرمانه  اين صنعت در نيروگاه رامين 
برگزار شد، سيد احسان سجادى به عنوان سرپرست حراست و 
امورمحرمانه اين نيروگاه منصوب شد. الزم بذكر است سجادى 
پيش از اين رئيس اداره حفاظت اسناد حراست و امورمحرمانه 

نيروگاه رامين را عهده دار بود
همايش شوراى عالى قشر بسيج كارگران وكارخانجات
  و جشنواره مبتكرين و مخترعين بسيجى برگزار شد

سرپرست حراست و امور محرمانه  نيروگاه رامين اهواز منصوب شد

 اين نيروگاه ضمن توليد پايدار انرژى برق و تامين آسايش مردم، با تمركز بر صيانت از 
سالمت كاركنان خود اقدامات پيشگيرانه متعددي را بمنظور مقابله با شيوع ويروس كرونا 
در نيروگاه به اجرا درآورده است.  به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: خليل 
محمدى مديرعامل نيروگاه رامين اظهار داشت: امروز انرژى حياتى برق نقش مهم و 
حساسى درتامين آسايش مردم، ايجاد و توسعه زيرساختها و همچنين پويايى كارخانجات 
و دستگاه هاى خدمت رسان ايفا مي كند و به همين منظور ما نيز همه تالش و پتانسيل 
خود را در جهت توليد پايدار اين انرژى به كار گرفتيم.  محمدى گفت: جلوگيرى از انتشار 
بيش از حد ويروس كرونا در سطح كشور و بسياري از كشورهاي جهان عزمي همگانى 
را مى طلبد و همه دستگاه كشور مى بايست همگام با مردم در جهت كاهش اثرات اين 
ويروس خطرناك همكاري و هم پوشاني نمايند. محمدى گفت:  ما نيز ضمن اجراى 
اقدامات پيشگيرانه بهداشتى بمنظور صيانت از سالمتى همكاران ، سعى نموديم تا با 
توليد مستمر انرژى برق مورد نياز مردم و صنايع و دستگاه هاى خدمات رسان رسالت 
خود را به خوبى ايفا نمايد محمدى در ادامه به تشريح اقدامات پيشگيرانه بهداشتى اين 
نيروگاه در خصوص جلوگيرى از شيوع اين ويروس پرداخت و گفت : حفظ سالمتى 

كاركنان از مهمترين رويكردهاي ما در نيروگاه رامين است و با شيوع اين ويروس 
فعاليت هاى  قراردادن  اولويت  و  تخصصى  جلسات  تشكيل  به  اقدام  كشور  در 
جارى اين نيروگاه به منظور گذر از اين بحران نموديم. وي با اشاره به اجراي 
دستورالعمل ابالغي شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي در خصوص حفظ 
سالمتي كاركنان و جلوگيري از انتشار اين ويروس، مهمترين اقدامات نيروگاه در 
اين عرصه را اطالع رسانى و فرهنگ سازى از طريق امكانات رسانه اي نيروگاه، 
ضدعفونى روزانه محيط هاى عمومى، تهيه ماسك ويژه همكاران ، ضدعفونى اتاق 
فرمان ها و ساير قسمتهاى فنى، لغو كليه همايشها، دوره هاي آموزشي و جلسات 
غيرضرورى، ضدعفونى رستوران غذاخورى ،سرويس هاى اياب و ذهاب و اجراى 
برنامه آموزشى ويژه همكاران عنوان نمود .  مديرعامل نيروگاه اظهار اميدوارى 
نمود تا با همكاري و مشاركت همه آحاد جامعه شاهد گذر از اين بحران و بازگشت 
مردم به زندگى عادى باشيم .  شايان ذكر است نيروگاه رامين اهواز با مجموع 
ظرفيت 1850 مگاوات ساعت برق بزرگترين نيروگاه بخارى كشور است و نقش مهمى 

در تامين آسايش مردم و تقويت شبكه سراسرى برق ايفا مى نمايد .

نيروگاه رامين تمايلى براى استفاده از مازوت ندارد/ 
استفاده از مازوت در نيروگاه تنها به دليل عدم تامين سهيه 
گاز است . مدير روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز با اذعان 
به اينكه در برخى از واحدهاى اين نيروگاه جهت تامين برق 
مورد نياز شهروندان خوزستانى از مازوت استفاده مى شود، 
اظهار كرد: نيروگاه رامين به هيچ عنوان تمايلى براى استفاده 
از مازوت ندارد و تنها دليل استفاده از مازوت در اين نيروگاه 
عدم تامين سهيه گاز است.  سلطانعلى صحن عليزاده مدير 
روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز با اذعان به اينكه در 
برخى از واحدهاى اين نيروگاه جهت تامين برق مورد نياز 
شهروندان خوزستانى از مازوت استفاده مى شود، اظهار كرد: 

نيروگاه رامين به هيچ عنوان تمايلى براى استفاده از مازوت ندارد و تنها دليل استفاده 
از مازوت در اين نيروگاه عدم تامين سهيه گاز است. وى با بيان اينكه نيروگاه رامين 
از سوخت گاز استقبال مى كند، گفت: بكارگيرى اين سوخت داراى مزايايى همچون 
كاهش انتشار آالينده هاى هوا در دود خروجى از دودكش ها، رعايت استانداردهاى 
زيست محيطى، حذف گاز آالينده SO2 و كاهش ذرات گوگرد از دود، ارزانتر بودن 
سوخت گاز، افزايش طول عمر تجهيزات و سهولت در بهره بردارى، كاهش محدوديت 

هاى واحدها، كاهش هزينه هاى سرويس و نگهدارى است. 
 صحن عليزاده در ادامه با اشاره به اينكه استفاده از سوخت مازوت مقرون به صرفه 

نيست و اين شركت به هيچ عنوان تمايل به استفاده از اين 
سوخت ندارد، تصريح كرد: مطابق طراحى و استانداردهاى 
شركت سازنده سوخت اصلى و اوليه نيروگاه، گاز طبيعى 
بوده كه سوختى سبز و دوستدار محيط زيست محسوب 
مى شود و سوخت مازوت تنها در مواقع اضطرارى بايستى 
استفاده شود.  مدير روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز گفت: 
پيگيرى هاى مستمر و مكاتبات متعددى به منظور افزايش 
و تامين سهميه گاز مصرفى 6 واحد توليدى نيروگاه با 
شركت ملى گازخوزستان، توانير، استاندارى، اداره كل محيط 
زيست استان و ساير مراجع ذيصالح صورت گرفته است 
كه اميدواريم به زودى گاز اين نيروگاه تامين شود.  صحن 
عليزاده همچنين از رسانه ها خواست براى تنوير افكار عمومى و بررسى موضوع مازوت 
از نزديك از نيروگاه رامين بازديدى داشته باشند و با ابعاد تخصصى و فنى اين موضوع 
آشنا و به شهروندان خوزستانى گزارش دهند.  در پايان يادآور مى شود: نيـروگاه حرارتى 
راميـن از بزرگترين نيروگاه هاى حرارتى ( بخارى) كشـور است كه با هدف تامين 
برق استان خوزستان و شبكه سراسرى احداث شده است كه در كيلومتر 20 جاده 
اهواز – مالثانى و در مجاورت رودخانه كارون و شهـر ويس در شهرستان باوى و در 
شمال شرقى اهـواز قرار دارد. همچنين اين نيـروگاه با 6 واحد ( 4 واحد 305 مگاواتى 

و 2 واحد 315 مگـاواتى ) داراى توان توليدى 1850 مگاوات است.

نيروگاه رامين تمايلى براى استفاده از مازوت ندارد

خليل محمدى مديرعامل نيروگاه رامين؛
 توليد پايدار انرژى برق و تامين آسايش مردم  مهمترين اولويت نيروگاه رامين است

22 اسفندماه روز بزرگداشت شهدا  گرامى باد
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خبر

بهاريه

حضور تيم خبرى
 سازمان صداوسيما در نيروگاه رامين

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز : در اين آفيش خبرى 
از تالش كاركنان اين نيروگاه در راستاى آمادگى واحدههاى توليدى 
وهمچنين پايدارى عمده واحدهاى نيروگاه در تامين پايدار برق در 

فصل سرما گزارش تهيه گرديد

برگزارى دوره آموزشى پيشگيرى 
از انتشار ويروس كرونا در نيروگاه رامين اهواز

به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز: بمنظور تقويت سطح 
آگاهى پرسنل با ويروس كرونا و آشنايى با راهكارهاى بهداشتى و 
استفاده صحيح از مواد شوينده و ضدعفونى يك دوره آموزشى ويژه 

پرسنل خدمات عمومى و آبدارخانه هاى نيروگاه رامين برگزار شد.
در اين دوره آموزشى دكتر اميرى پزشك مستقر در درمانگاه نيروگاه 
رامين با اشاره به رسالت مهم اين پرسنل در حفظ و تقويت بهداشت 
عمومى به ارائه اطالعات جامع در خصوص نحوه كاركرد اين ويروس 
در سطح تجهيزات و مكانهاى عمومى ، راهكارهاى پيشگيرى از انتشار 
ويروس و همچنين نحوه صحيح بكارگيرى مواد شيميايى و ضدعفونى 

در اين بخشها پرداخت.
واحد شماره 3 نيروگاه رامين مجددأ
 به شبكه سراسرى متصل گرديد

 به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين، در پى ايجاد نشتى شديد در 
برخى از نقاط بويلراصلى كه منجر به خروج واحد از مدار توليد گرديد  
كه با تالش شبانه روزى كاركنان گروه جوشكارى وداربست بندى وبا 
همكارى تيم هاى نظارتى ازمعاونت فنى ومهندسى وبهره بردارى، 
پس از رفع چالش فنى از ناحيه بويلر مجددا به مدار توليد متصل گرديد.

برترين هاى جشنواره فرهنگى ورزشى   دهه مبارك فجر  در نيروگاه رامين معرفى شدند
در اختتاميه جشنواره فرهنگى ورزشى دهه مبارك 
فجر و يادواره سردار شهيد قاسم سليمانى از برترين هاى 

اين جشنواره با اهداى هدايايى تقدير شد.
   به گزارش روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز :  
شهرام حيدرى كاهكش مسئول امور ورزش نيروگاه 
رامين اظهار داشت:ارتقاء سطح سالمت و آمادگى 
جسمانى كاركنان مهمترين رويكرد ما بوده و همواره 
سعى نموديم با ايجاد زيرساخت ها و امكانات الزم زمينه 
فعاليت همه كاركنان را در رشته هاى مختلف ورزشى 

را فراهم آوريم. 

وى همچنين افتتاح و بهره بردارى 
از زمين شماره 2 واليبال نيروگاه را نيز 
از ديگر اقدامات امور ورزش نيروگاه در 
ايام مبارك دهه فجر انقالب عنوان 
مسئول  مكوندى  كوروش  نمود.  
طى  به  نيز  مسابقات  اين  برگزارى 
مسابقات  اين  تشريح  به  گزارشى 

پرداخت و اظهار داشت:
حضور بيش از 300 ورزشكار در 
قالب 11 رشته ورزشى نشان از استقبال 

مطلوب كاركنان و سطح برگزارى اين 
مسابقات بوده و اميداوريم تا در آينده 
نيز شاهد ارتقاء سطح اين جشنواره 
نيروگاه  كاركنان  خانواده  حضور  با 
رامين باشيم. الزم بذكر است در آئين 
حضور  با  كه  جشنواره  اين  اختتاميه 
كريم بوستانى پيشكسوت اسبق تيم 
ملى فوتبال و منصور ربيعى مدرس 
دوره هاى مربى گرى AFC برگزار 
شد از ورزشكاران پيشكسوت نيروگاه 

رامين تقدير و تجليل شد.
    برترين هاى اين مسابقات:

 رشته مينى فوتبال(حراست) - واليبال( معاونت
بادى( تفنگ  با  )-تيراندازى  تعميرات  و  نگهدارى 
احمدرضا صالحى ريحانى ) تير وكمان (جعفر بلواسى)-
تنيس روى ميز (مصطفى جاللى)- آمادگى جسمانى
(خانم نرگس كمالى)- شطرنج ( داوود طهماسبى)-  دو
استقامت( صادق يسارپور)- دارت( خانم شهرى غالمى
) - ورزش سه گانه( جميل حميدى)-بيليارد ( حشمت

اهللا صالحى)

حضور حماسى كاركنان و خانواده نيروگاه رامين
 در راهپيمايى 22 بهمن

تعمير و بهينه سازى بوستر
نيروگاه رامين و دهه مبارك فجر پمپ واحد 3 نيروگاه رامين اهواز

دوره آموزشى آمادگى دفاعى
 ويژه بانوان بسيجى نيروگاه رامين

در مسير رفع چالش فنى  نشتى بويلر واحد 3
 

عمليات ترميم و بازسازى روتور ژنراتور 
واحد 315 مگاواتى شماره 5 نيروگاه رامين اهواز

برگزارى مراسم مولودى خوانى بمناسبت 
ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) در نيروگاه رامين اهواز

بازديد سازمان بسيج مهندسين صنعتى
 از روند توليد برق در نيروگاه رامين اهواز

 حضور همكاران نيروگاه رامين در محل
 اخذ راى انتخابات مجلس شوراى اسالمى

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

برگزارى نشست سياسى با محوريت:دهه مبارك فجر وتبين 
دستاوردهاى جبهه مقاومت  در نيروگاه رامين اهواز

برگزارى دوره آموزشى مبانى مديريت
 و رهبرى ويژه مديران نيروگاه رامين

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

همايش شوراي قشر بسيج و جشنواره مبتكرين
 و مخترعين بسيج كارگران و كارخانجات استان خوزستان

سخنرانى حجت االسالم حسينى امام جماعت نيروگاه رامين 
اهواز  درخصوص دهه مبارك فجر 

ضدعفونى محيط هاى عمومى و صنعتى نيروگاه رامين جهت جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا

آلبوم 

تسليت
  خانواده محترم

 زنده ياد فرج اهللا مهمدموسايي
جناب آقايان عباس حميد زاده،   احمد 
عباسى،  مجيد منيوحى، شهاب وبابك 

كهوايى، مهندس ابوالقاسم صفار،   عبدالرضا 
غزى، فاضل و عارف اعصامي،  مسعود 
قدردان ، سيد رضا و سيدفاخر ذهبي

 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"

  
شاعر : زنده ياد فرج اله مهمد موسايي / پيشكسوت 

فقيد نيروگاه رامين
 موسم گل مي رسد فصل بهاران شاد باش

طره ها افشان شود ازشاخساران شادباش 
 الله ها سر بركشند از خاك خونين بي شمار

رهروان حيران شوند از كامكاران شادباش 
دشت ها رنگين شود از سبزه زاران تا كران

باغ ها خرم شود در نو بهاران شادباش 
رودها جاري شود از پيچ و تاب صخره ها

 آهوان از ره رسند از كوهساران شادباش 
بلبالن نغمه سرا در آرزوي وصل گل

مرغكان رقصند اندر گرد ياران شادباش
مطربان با چنگ و دف آرند صاحب دل به ذوق

صوفيان در رقص هم با پرده داران شادباش 
گردش دوران شود همواره بر وفق مراد

سايه غم ُگم شود از اين دياران شاد باش
غصه ي دنيا مخور موسي، نويد روز وصل

 نوبت وصلت رسد از روزگاران شاد باش



  صاحب امتياز: روابط عمومى نيروگاه رامين اهواز
  مديرمسئول:سلطانعلى صحنعلى زاده

  سردبير: داوودسليمانى
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  پيام كوتاه:30004563
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  آدرس پستى: اهواز- كيلومتر 20 جاده مسجد سليمان
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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 .

ــفند ماه 1398/شــماره چهلم ســال چهارم/اس آلبوم 

مناطق گردشگري استان خوزستان به روايت تصوير

مسجد رنگونى ها در آبادان

تاالب هورالعظيم دشت آزادگان

جزيره كوشك مسجدسليمان

تاالب شادگان

قلعه شوش

موزه جنگ خرمشهر

سد گتوند

ماهشهر

منطقه گردشگرى باجول ايذه

بندر هنديجان

باوى

پل معلق اللى

درياچه شط تمى دزفول

باغملك

پل سفيد  اهواز

سازه هاى ابى شوشتر

آبشار شورباريك  هفتكل

پارك كوهستان اميديه

سد كرخه انديمشك

با توجه به شيوع ويروس كرونا و ممنوعيت سفر به خوزستان، اين تصاوير صرفا جهت آشنايى با نقاط گردشگرى استان و برنامه ريزى خوانندگان جهت سفر پس از گذر از اين بحران منتشر گرديد.


