
 نخل و كبرون
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 48ؿٕبسٜ  -ػبَ ؿـٓ

 1400اردیجْشت هبُ 

 
 تَلیذ ثرق ًیرٍگبُ راهیي اَّازدرصذی  11افسایش 

 
 2هگبٍات سبعت در  281ّسار ٍ  348ًیرٍگبُ بب تَلیذ یک هیلیَى ٍ ایي 

 لبلهبِّ سبل جبری ًسبت بِ هذت هطببِ سبل 
 .افسایص تَلیذ داضتِ است درصذ 11  

 
  ٔذیش ٔحٕذی خّیُ : اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ

  ثب سأیٗ ٘یشٌٚبٜ تالؿٍشاٖ :ٌفت خجش ایٗ اػالْ ثب ٘یشٌٚبٜ ایٗ ػبُٔ
  ایٗ تِٛیذ رٟت دس ٕٞٛاسٜ خٛد اسصؿٕٙذ تزشثٝ ٚ دا٘ؾ ثش تىیٝ

 اػتبٖ صٚدسع ٌشٔبی ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ثشداؿتٝ ٌبْ حیبتی ا٘شطی
  تِٛیذ رٟت دس سا خٛد تالؽ ٟ٘بیت ثشق ٔصشف پیه ٚ خٛصػتبٖ

 ثب تٛاْ فصّی ؿبٞذ تب ٌشفت خٛاٞیٓ ثىبس ٔشدْ ٘یبص ٔٛسد ثشق
 ٚ ٔیّیٖٛ یه  سا ٘یشٌٚبٜ ٔبٞٝ 2 تِٛیذ ٔیضاٖ ٚی .ثبؿیٓ آػبیؾ

 11 تِٛیذ ٔیضاٖ ایٗ وٝ ٕ٘ٛد اػالْ ػبػت ٍٔبٚات 281 ٚ ٞضاس 348
 .اػت ثٛدٜ 99 ػبَ ٔبٞٝ 2 تِٛیذ ٔیضاٖ اص ثیؾ دسصذ

  ٘یض سا ٔزٕٛػٝ ایٗ ٔبٜ اسدیجٟـت تِٛیذ سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشػبُٔ
 دسصذی 29 افضایؾ اص  ٚ ػٙٛاٖ ػبػت ٍٔبٚات 503 ٚ ٞضاس  694
 . داد خجش 99 ػبَ اسدیجٟـت ثٝ ٘ؼجت تِٛیذ ٔیضاٖ ایٗ

 اص وٝ ٘یشٌٚبٜ 6 ؿٕبسٜ ٚاحذ اػبػی تؼٕیشات ثٝ اؿبسٜ ثب ٔحٕذی
 ایٗ :داؿت اظٟبس ثبؿذ ٔی ارشا حبَ دس تبوٖٙٛ ٌزؿتٝ ػبَ دیٕبٜ
 اثتذای ٔبٞٝ 2 ٚ 98 ػبَ دس ؿذوٝ ٔحمك ؿشایؽی دس تِٛیذ ٔیضاٖ

 ٔٛسد سأیٗ ٘یشٌٚبٜ تِٛیذی ٚاحذٞبی اص وذاْ ٞیچ 99 ػبَ
  .٘ذاؿتٙذ لشاس اػبػی تؼٕیشات

 5 ، ٘یشٌٚبٜ ایٗ ٚاحذ 6 ٔزٕٛع اص حبظش حبَ دس : افضٚد ٕٞچٙیٗ اٚ
 ثش٘بٔٝ ؼجك وٝ ؿـٓ ٚاحذ ٚ ٞؼتٙذ ثشق تِٛیذ حبَ دس آٖ ٚاحذ

 سٚصٞبی آخشیٗ داسد لشاس اػبػی تؼٕیشات تحت دػتٛساِؼّٕی
 تبثؼتبٖ پیه رٟت تِٛیذ حذاوخش ثب تب ٌزسا٘ذ ٔی سا خٛد تؼٕیشاتی

    .ٕ٘بیذ سػب٘ی ثشق ؿشیف ّٔت ثٝ أؼبَ
ٝ ای تِٛیذ ٔتٛػػ ٕٞچٙیٗ ٔحٕذی  أؼبَ ٔبٜ اسدیجٟـت دس ِحظ

 وبسوشد ػبػت ایٙىٝ ظٕٗ ، ٕ٘ٛد روش ػبػت ٍٔبٚات 237 سا
 .اػت ثٛدٜ ػبػت 932 ٚ ٞضاس 2 ٔبٜ ایٗ دس تِٛیذی ٚاحذ ٞبی

 ثضسي تشیٗ تِٛیذی ٚاحذ 6 ثب اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ اػت روش ؿبیبٖ
  ٚ ٔشدْ آػبیؾ تأٔیٗ دس ٟٕٔی ٘مؾ ٚ اػت وـٛس ثخبسی ٘یشٌٚبٜ

  .وٙذ ٔی ایفب وـٛس ؿجىٝ ثشق اص پـتیجب٘ی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیبم هٌْذس طرزطلت هذیرعبهل هحترم  
شرکت هبدرتخصصی تَلیذ ثرق حرارتی  

 خطبة ثِ تالشگراى ایي صٌعت
 

 :اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ؿشوت ٔحتشْ ٔذیشػبُٔ ؼشصؼّت ٟٔٙذع

 تالؽ اص پیبٔی دس حشاستی ثشق تِٛیذ ٔبدستخصصی
 ا٘شطی پبیذاس تِٛیذ دس صٙؼت ایٗ تالؿٍشاٖ ایخبسٌٛ٘ٝ

 ٚیشٚع ثحشاٖ ػخت ؿشایػ دس ثٛیظٜ ثشق حیبتی
 ثش تىیٝ ثب ٕ٘ٛد أیذٚاسی اظٟبس ٚ ٕ٘ٛد تمذیش وشٚ٘ب
 تذاْٚ ؿبٞذ ٔزٕٛػٝ ایٗ وبسوٙبٖ تالؽ ٚ ٕٞت

 دس ثٛیظٜ آ٘بٖ آػبیؾ تبٔیٗ ٚ ٔشدْ ثٝ سػب٘ی خذٔت
 .ثبؿیٓ ثشق ٔصشف پیه ٚ سٚ پیؾ تبثؼتبٖ
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هذیرعبهل تجریک هٌْذس خلیل هحوذی پیبم 
ثرق ، رٍز صٌعت هلی ًیرٍگبُ راهیي ثوٌبسجت رٍز 

 کبرگریّفتِ ثسیج ٍ کبرگر 
 ػالْثب 

 ٚ تىِٙٛٛطی اص ػشؿبس د٘یبیی ؛ أشٚص د٘یبی
 رٛأغ پیـشفت ٚ تٛػؼٝ رٟت دس ٔتؼذد أىب٘بت

 ٚ احشٌزاس ٘مـی خٛد ػٟٓ ثٝ وذاْ ٞش وٝ اػت
  .وٙٙذ ٔی ایفب ٟٔٓ

 صٙبیغ ٟٕٔتشیٗ اص یىی ثشق؛ صٙؼت تشدیذ ثی
  ٞیچ أشٚصٜ ٚ ثٛدٜ ٔذسٖ د٘یبی ثٝ ٚسٚد دس رٟبٖ

 ایٗ آفشیٙی ٘مؾ ثذٖٚ سا صیشػبختی ٚ پیـشفت
 .ثٛد ؿبٞذ تٛاٖ ٕ٘ی صٙؼت
 ٚ تزشثٝ ثش تىیٝ ثب ٘یض ػضیضٔبٖ وـٛس ثشق صٙؼت

 ؼی خٛد ایخبسٌش ٚ تالؿٍش ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ تخصص
 ثی ٘مؾ ٕٞٛاسٜ سػب٘ی، خذٔت لشٖ یه اص ثیؾ

 ٔشدْ آػبیؾ تبٔیٗ ٚ آثبدا٘ی ٚ تٛػؼٝ دس ثذیّی
 .اػت ٕ٘ٛدٜ ایفب

 42 ؼی  ٘یض اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ خذْٚ تالؿٍشاٖ
 ٍ٘شؿی ثب ، ثشق حیبتی ا٘شطی پبیذاس تِٛیذ ػبَ

  ثشي سا ٔشدْ ثٝ صبدلب٘ٝ سػب٘ی خذٔت ، ا٘مالثی
 ثٝ خٛد اسص٘ذٜ خذٔبت ٚ افتخبسات اص صسیٙی

 ٔی خٛصػتبٖ اػتبٖ خٍٛ٘شْ ٔشدْ ثٛیظٜ ٕٞٛؼٙبٖ
 تٛفیك ایٗ وٝ ؿبوشیٓ سا ٔٙبٖ خذاٚ٘ذ ٚ دا٘ٙذ
   .ٌشدا٘یذ ٔب ٘صیت سا ٌش تٛػؼٝ ٚ ثخؾ حیبت

 ٚاالی ٕٞت  اص تمذیش ظٕٗ ایٙزب٘ت
  فشاسػیذٖ ، وـٛس ثشق صٙؼت تالؿٍشاٖ  ٕٞٝ

 ٚ وبس سٚص ، ثشق صٙؼت ّٔی سٚص اسدیجٟـت  10
 ٚ ٕٞىبساٖ ٕٞٝ ثٝ سا وبسٌشی ثؼیذ ٞفتٝ ٚ وبسٌش

 وبسٌشی ربٔؼٝ ٚ سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔحتشْ خب٘ٛادٜ
 ٔٙبٖ خذاٚ٘ذ اص ٚ ٕ٘ٛدٜ ػشض تجشیه وـٛس

 ٔی ٔؼئّت ثشایتبٖ سا ػضت ثب ػٕش ؼَٛ ٚ ػالٔتی
 .ٕ٘بیٓ



 خَزستبًیثَهی سبزی لطعبت هشك ًبتوبم هتخصصبى 
 بَهی سبزی لطعبت ٍ تجْیسات ًیرٍگبّی : ًیرٍگبُ راهیي اَّاز گفتهذیرعبهل 

 .تالش هتخصصبى بَهی ایي ًیرٍگبُ اداهِ داردبب 
 

 ٚ ٘یبص ٞب تبٔیٗ :ٌفت سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشػبُٔ ٔحٕذی خّیُ ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ثش تىیٝ ثب :ٌفت ٚ وشد ػٙٛاٖ ٘یشٌٚبٜ ایٗ دس ٟٔٓ اِٚٛیت ٞبی اص ٕٞٛاسٜ سا خٛدوفبیی ٔؼیش دس ٟ٘بدٖ ٌبْ

ُ ٞبی ٚ ٞبی اص اػتفبدٜ ٚ ٔٛرٛد پتب٘ؼی  ٚ ویفیت ثٟجٛد ثبػج ٘یشٌٚبٞی لؽؼبت ػبخت ثب تٛا٘ؼتیٓ وبسآٔذ ٘یش
 .ؿٛیٓ ٕٔىٗ صٔبٖ وٕتشیٗ دس تؼٕیشات فشآیٙذ ثبالی ػشػت

 تٛاٖ ثش تىیٝ ثب :افضٚد رذیذ ػبَ آغبص دس ٘یشٌٚبٜ ایٗ ٘یبص ٔٛسد ٘یشٌٚبٞی لؽؼٝ ٘ٛع 33 ػبخت ثٝ اؿبسٜ ثب اٚ
 فصُ حذاوخشی ٚ پبیذاس تِٛیذ ثشای تالؽ دس ٔٛا٘غ، سفغ ٚ ٔزٕٛػٝ ایٗ ٔتخصصبٖ اص پـتیجب٘ی ٚ داخّی

 .ٞؼتیٓ تبثؼتبٖ
 سأیٗ ٘یشٌٚبٜ :داؿت ثیبٖ ٚ وشد ػٙٛاٖ ػذد 48 سا أؼبَ فشٚسدیٗ دس ؿذٜ ػبختٝ لؽؼبت ٔزٕٛع ٔحٕذی

 وـٛس ثخبسی ٘یشٌٚبٜ ثضسٌتشیٗ ػبػت ٍٔبٚات 850 ٚ ٞضاس یه ظشفیت ٔزٕٛع ثب ٚ تِٛیذی ٚاحذ 6 ثب اٞٛاص
 خٛد ٘یبص ٔٛسد لؽؼبت اص ثؼیبسی ػشاػشی، ؿجىٝ اص پـتیجب٘ی ٚ ثشق حیبتی ا٘شطی پبیذاس تِٛیذ ظٕٗ ٚ اػت

 .ٔی دٞذ لشاس ػبخت ٔٛسد ٚ ؼشاحی خٛد وبسوٙبٖ تخصص ٚ تزشثٝ دا٘ؾ، ثش تىیٝ ثب سا

 عسم جذی تالشگراى ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  
 خَزستبىآسبیش هردم در تبثستبى طبلت فرسبی ثرای 

 
 ٚرٛد ثب ؿٟشیٛسٔبٜ دْٚ ٘یٕٝ اص حشاستی ثشق صٙؼت وبسوٙبٖ ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ

ٝ  تب تالؿٙذ دس ثی ٚلفٝ وـٛس دس وشٚ٘بیی ٔحذٚدیت ٞبی اػٕبَ  تؼٕیشات فصُ ثشای ؿذٜ پیؾ ثیٙی ثش٘بٔ
ٜ ٞب  وـٛسٔبٖ ٔختّف ٘مبغ ثشای ٔؽٕئٗ ٚ پبیذاس ثشق تبٔیٗ دس خّّی ٚ سػیذٜ پبیبٖ ثٝ ٔمشس ٔٛػذ دس ٘یشٌٚب

 .٘ـٛد ایزبد
 تبثؼتبٖ دس ثٛیظٜ ثشق پبیذاسی ٚ ا٘شطی تِٛیذ ثٟجٛد ٔٙظٛس ثٝ ٘یض اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ وبسوٙبٖ اػبع ایٗ ثش

 315 ٚاحذ اػبػی تؼٕیشات حبَ دس اوٖٙٛ ٞٓ ثشق، حیبتی ا٘شطی ٔصشف پیه ٚ سٚ پیؾ فشػبی ؼبلت
 رب٘جی تزٟیضات ٚ ثٛیّش تٛسثٛط٘شاتٛس، ثخؾ ٞبی فٙی ٔـىالت سفغ وٝ ٞؼتٙذ ٔزٕٛػٝ ایٗ 6 ؿٕبسٜ ٍٔبٚاتی

 .ثٛد خٛاٞذ دٚسٜ ایٗ تؼٕیشاتی الذأبت رّٕٝ اص
 ثخؾ وٙٙذٜ تِٛیذ ٚ ایشاٖ ثخبسی ٘یشٌٚبٜ ثضسٌتشیٗ ثشق، تِٛیذ ٚاحذ 6 ثب اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ اػت ثزوش الصْ

 . اػت خٛصػتبٖ اػتبٖ ٘یبص ٔٛسد ثشق ػٕذٜ
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 خَزستبى  ٍ ثرق الذاهبت گرٍُ جْبدی شَرای ّوبٌّگی حراست ّبی صٌعت آة تذاٍم 

 ثبٍیهٌبطك هحرٍم در 
گروه جهادی حراست های صنعت آب و برق خوزستان که طی سالهای اخیر خدمت رسانی به مناطك محروم را یکی از 

 .رویکردهای خود لرار داده است الدام به توزیع بسته های معیشتی در مناطك محروم شهرستان باوی نمود

 
 صٙؼت ٞبی حشاػت ٕٞبٍٞٙی ؿٛسای سئیغ خذاوشٔی فٛاد ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ

  ٞبی آػیت ػؽح وبٞؾ ٞذف ثب اخیش ػبِٟبی ؼی  ؿٛسا ایٗ :ٌفت خجش ایٗ اػالْ ثب خٛصػتبٖ ثشق ٚ آة
 ٞبی پٛیؾ ارشای ٚ پزیش آػیت ٚ ٔحشْٚ ٘مبغ ؿٙبػبیی ثٝ الذاْ التصبدی ٔـىالت اص ٘بؿی ارتٕبػی

 .اػت ٕ٘ٛدٜ خٛصػتبٖ اػتبٖ ثشق ٚ آة صٙؼت خب٘ٛادٜ ٚ وبسوٙبٖ ٔـبسوت ثب ٔتؼذد
 ٞش اص ثیؾ ٔحشْٚ ٞبی خب٘ٛادٜ ٔؼیـت ثش آٖ التصبدی احشات ، وشٚ٘ب ٚیشٚع ؿیٛع ثب ٕٞضٔبٖ :ٌفت ٚی

 ٔبٟٞبی دس ٔتؼذد ٞبی ػّٕیبت ؼی  ؿٛسا ایٗ رٟبدی ٌشٟٚٞبی اػبع ایٗ ثش ٚ ؿذ ٕ٘بیبٖ دیٍش صٔب٘ی
 .داد لشاس خٛد ػّٕیبتی ٞبی ثش٘بٔٝ  دس  سا خٛصػتبٖ اػتبٖ ٔحشْٚ ٔٙبؼك ثٝ أذادسػب٘ی اخیش،

  ٚ وبسثشدی ساٞىبسٞبی اسائٝ ٚ آ٘بٖ ٔـىالت ٚ چبِـٟب ثشسػی ، ٔحشْٚ ٔٙبؼك ؿٙبػبیی :افضٚد خذاوشٔی
 ٔـبسوت ٚ ٔذیشاٖ حٕبیت ، خذاٚ٘ذ ِؽف ثش تىیٝ ثب ٚ اػت ؿٛسا ایٗ سٚیىشدٞبی اص ؼشحٟب وشدٖ ػّٕیبتی
 .داد خٛاٞیٓ تٛػؼٝ ٚ تمٛیت سا سٚ٘ذ ایٗ ثشق ٚ آة صٙؼت ثضسي خب٘ٛادٜ
 ٚػبیُ تؼٕیش غزایی، ٔٛاد ٞبی ثؼتٝ تبٔیٗ :داؿت اظٟبس ٘یض ؿٛسا ایٗ رٟبدی ٌشٜٚ ٔؼئَٛ خذایبس فشربْ

 اسائٝ ٚ ٔٙبصَ ٚ ٔؼبثش ظذػفٛ٘ی ٌشٔبیـی، ٚ ػشٔبیـی دػتٍبٟٞبی ػشٚیغ سػب٘ی، آة ٚ اِىتشٚ٘یىی
  ، ثبٚی ٔحشْٚ ؿٟشػتبٟ٘بی دس ثٛیظٜ اخیش ٔبٟٞبی ؼی رٟبدی ٌشٜٚ ایٗ الذأبت دیٍش اص پضؿىی خذٔبت
 .اػت ثٛدٜ ا٘ذیىب ٚ ثبغّٕه

 ٕٞىبسی ثب فؽش، ػؼیذ ػیذ حَّٛ ٚ سٔعبٖ ٔجبسن ٔبٜ ثٕٙبػجت ٚ ػّٕیبت ایٗ ادأٝ دس  :افضٚد ٚی
 ٚ ٚیغ ؿٟذای ٘یشٌٚبٜ ؼشح ، خٛصػتبٖ آثفب ثشق، ٚ آة ػبصٔبٖ سأیٗ، ٘یشٌٚبٜ ٞبی حشاػت ٔزٕٛػٝ

 ظذػفٛ٘ی ٚ پضؿىی خذٔبت اسائٝ ظٕٗ ثبٚی ؿٟشػتبٖ ٘ظاد صبِحی ؿٟیذ وبسٌشی ثؼیذ ٔمبٚٔت حٛصٜ
 اص ثبٚی ؿٟشػتبٖ اص ٔٙبؼمی ٔحشْٚ ٔشدْ ٔیبٖ تٛصیغ ٚ غزایی ٔٛاد ٞبی ثؼتٝ تبٔیٗ ثٝ الذاْ ، ٔٙبصَ
 .ٕ٘ٛدیٓ اثٛفبظُ صسٌبٖ ٚ ؼبِمب٘ی ؿٟشن ، اِشٚاع خیػ ، ؿیجبٖ ٌّؼتبٖ وٛی رّٕٝ
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 ًیرٍگبُ راهیي اَّاز اًجبم گرفتدر 
 1400سبل لطعِ ًیرٍگبّی در اٍلیي هبُ  61ثبزسبزی 

 
لطعِ ٍ  61هذیرعبهل ًیرٍگبُ راهیي اَّاز از ببزسبزی بیص از 

 .تجْیسات ًیرٍگبّی بِ دست هتخصصبى بَهی ایي ًیرٍگبُ خبر داد
 

 خّیُ ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ثبصػبصی :ٌفت اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشػبُٔ ٔحٕذی

 ثٝ ٘یشٌٚبٞی تزٟیضات ٚ لؽؼٝ 61 اص ثیؾ
ٜ ٞبی ٔزٕٛػٝ دس ثٛٔی ٔتخصصبٖ دػت  ػبخت وبسٌب

 .ؿذ ا٘زبْ لؽؼبت
 وبسوٙبٖ اسصؿٕٙذ تزشثٝ ٚ تخصص ثٝ اػتٕبد ٚی

 ایٗ سٚیىشد ٞبی ٟٕٔتشیٗ اص یىی سا سأیٗ ٘یشٌٚبٜ
 ثب تٛا٘ؼتیٓ اػبع ایٗ ثش :افضٚد ٚ وشد ػٙٛاٖ ٘یشٌٚبٜ

ٝ ٞب، وبٞؾ ٞذف  تٛػػ لؽؼبت ثبصػبصی ثٝ الذاْ ٞضیٙ
 .ثبؿیٓ ٘یشٌٚبٜ ایٗ تالؿٍشاٖ

 دس ؿذٜ ثبصػبصی لؽؼبت ٟٔٓ ٘مؾ ثٝ اؿبسٜ ثب ٔحٕذی
 اظٟبس ٘یشٌٚبٞی، تزٟیضات تؼٕیشات صٔبٖ وبٞؾ
 دس ٘یشٌٚبٞی لؽؼٝ 61 ثبصػبصی صٔیٙٝ ایٗ دس :داؿت

ٜ ٞبی  ٚ تالؿٍشاٖ ٕٞت ثب ٘یشٌٚبٜ دس ٔؼتمش وبسٌب
 ا٘زبْ أؼبَ ٔبٜ فشٚسدیٗ دس ٘یشٌٚبٜ ایٗ ٔتخصصبٖ

 .ٌشفتٙذ لشاس تِٛیذ چشخٝ دس ٚ ؿذ
 ٔزٕٛع ثب ٚ تِٛیذی ٚاحذ 6 ثب اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ
 ثضسٌتشیٗ ػبػت ٍٔبٚات 850 ٚ ٞضاس یه ظشفیت
 ا٘شطی پبیذاس تِٛیذ ظٕٗ ٚ اػت وـٛس ثخبسی ٘یشٌٚبٜ
 اص ثؼیبسی ػشاػشی، ؿجىٝ اص پـتیجب٘ی ٚ ثشق حیبتی
 ٚ تزشثٝ دا٘ؾ، ثش تىیٝ ثب سا خٛد ٘یبص ٔٛسد لؽؼبت

 ثبصػبصی ٚ ػبخت ٔٛسد ٚ ؼشاحی خٛد وبسوٙبٖ تخصص
 .ٔی دٞذ لشاس

 
 

 
توذیذ هبهَریت فَاد خذاکرهی  

ثعٌَاى هذیر حراست ٍ اهَر هحرهبًِ  
 ًیرٍگبُ راهیي اَّاز

 
 سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ

 ٔحٕذی خّیُ ٟٔٙذع ٔٛافمت ثب :اٞٛاص
 ری ٔشارغ ٚ سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشػبُٔ

 ٔذیش ثؼٙٛاٖ خذاوشٔی فٛاد ٔبٔٛسیت صالح،
 اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔحشٔب٘ٝ أٛس ٚ حشاػت

  .ؿذ تٕذیذ دیٍش ػبَ 2 ٔذت ثٝ
 ٕٞبٍٞٙی ؿٛسای سیبػت وٝ خذاوشٔی

 سا خٛصػتبٖ ثشق ٚ آة صٙؼت ٞبی حشاػت
 حشاػت ٔذیش ػٕت داس٘ذ، ػٟذٜ ثٝ ٘یض

 ٔذیش ٚ خٛصػتبٖ رٛا٘بٖ ٚ ٚسصؽ ػبصٔبٖ
 سا اٞٛاص آثفب ؿشوت ٔحشٔب٘ٝ أٛس ٚ حشاػت

 .داسد خٛد وبسی وبس٘بٔٝ دس
 ػبال٘ٝ ػّٕىشد اسصیبثی دس اػت ٌفتٙی

 وٝ وـٛس حشاستی ثشق صٙؼت ٞبی حشاػت
  ٘یشٌٚبٜ  حشاػت ، پزیشفت صٛست اخیشا
 ٔتٛاِی ػبَ ػٛٔیٗ ثشای اٞٛاص سأیٗ
 ػبَ دس صٙؼت ایٗ ثشتش حشاػت ثؼٙٛاٖ
 .ؿذ ا٘تخبة 1399
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ًیرٍگبُ راهیي   4هگبٍاتی شوبرُ  305هجذد ٍاحذ اتصبل                                                      
 کشَرثرق شجکِ سراسری ثِ 

 
   4هگبٍاتی ضوبرُ  3۰5ًیرٍگبُ راهیي اَّاز از اتصبل هجذد ٍاحذ هذیرعبهل                                          
 .ًیرٍگبُ بِ ضبکِ سراسری برق کطَر خبر دادایي             

 

 پبیذاس تِٛیذ :ٌفت ٘یشٌٚبٜ ایٗ ٔذیشػبُٔ ٔحٕذی خّیُ ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ٚ إٞیت اص اػتبٖ ٘یبص ٔٛسد ثشق ػٕذٜ وٙٙذٜ تِٛیذ ػٙٛاٖ ثٝ ٘یشٌٚبٜ ایٗ دس ثشق حیبتی ا٘شطی

 ثب ٔٙظٛس ٕٞیٗ ثٝ ٚ اػت ثشخٛسداس ثشق ٔصشف پیه ٚ تبثؼتبٖ فصُ دس ٚیظٜ ثٝ ثبالیی حؼبػیت
ٜ ای ٔیبٖ تؼٕیشات ارشای  305 ٚاحذ ؿذیٓ ٔٛفك ٔتخصصبٖ تالؽ ٚ ٕٞت ثب فٙی چبِؾ ٞبی سفغ ٚ دٚس

 .وٙیٓ ٔتصُ وـٛس ثشق ػشاػشی ؿجىٝ ثٝ ٚ تؼٕیش سا ٘یشٌٚبٜ ایٗ 4 ؿٕبسٜ ٍٔبٚاتی
ْ ٞبی ٟٕٔتشیٗ اٚ ٝ ٞبی ؿبخٝ 120 تؼٛیط سا ٚاحذ ایٗ دس تؼٕیشاتی الذا  تؼٛیط ثٛیّش، ٚاتشٚاَ ِِٛ

ٝ ٞبی ؿبخٝ 50 حذٚد  پیـٍیشا٘ٝ تؼٕیشات ،B ٚ A ؿبخٝ وٙذا٘ؼٛس اػیذؿٛیی ثٛیّش، سٞیت ِِٛ
 پشٚطٜ اتٕبْ ٚاحذ، رب٘جی تزٟیضات پیـٍیشا٘ٝ تؼٕیش ٚ ػشٚیغ داخّی، ٔصشف ٚ اصّی تشا٘ؼفٛسٔبتٛس

 .وشد ػٙٛاٖ ایشٞیتش ثیشیًٙ تشاػت تؼٛیط ٚ 6 ؿٕبسٜ وٗ خٙه ثشد اػبػی تؼٕیشات
 ؼبلت فصُ دس ٚیظٜ ثٝ ٔشدْ ثٝ سػب٘ی خذٔت سأیٗ ٘یشٌٚبٜ تالؿٍش ٔزٕٛػٝ :داؿت اظٟبس ٔحٕذی
 ٔذیشیت ٚ رٛیی صشفٝ ثب ٘یض ٔشدْ اػت أیذ ٚ ٔی دا٘ذ خٛد سٚصی ؿجب٘ٝ سػبِت سا تبثؼتبٖ فشػبی
 .ٕ٘بیٙذ یبسی سػب٘ی خذٔت ایٗ تذاْٚ دس سا ٔب ا٘شطی ایٗ ٔصشف

 
 H.S.Eّن اًذیشی هذیراى ثب ًوبیٌذگبى ٍاحذ 

 
 ًیرٍگبُ راهیي برگسار ضذH.S.E جلسِ ّن اًذیطی هذیراى بب ًوبیٌذگبى ٍاحذ 

 

 دس ایٗ رّؼٝ وٝ ثب : ثٝ ٌضاسؽ سٚاثػ ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص
   ٔذیشاٖ اص رٕؼی ٚ ٘ـب٘ی آتؾ ٚ ایٕٙی پشػُٙ ٕ٘بیٙذٌبٖ حعٛس

 دس.ٌشفت لشاس ثشسػی ٔٛسد ٕٞىبساٖ ایٗ ٞبی دغذغٝ ٚ ثخؾ ایٗ ثب ٔشتجػ ٔٛظٛػبت ؿذ، ثشٌضاس ٘یشٌٚبٜ
 اص پیٕب٘ىبسی، ثخؾ پشػُٙ ػبیش اص ٕ٘بیٙذٌی ثٝ ٘ـب٘ی آتؾ ٚ ایٕٙی وبسوٙبٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ رّؼٝ، ایٗ پبیبٖ

 ٕٞچٙیٗ ٚ پـتیجب٘ی أٛس ٚ ٔبِی ٔؼبٚ٘ت ػشپشػت حیذسی پظٔبٖ دوتش ٔذیشػبُٔ، ٔحٕذی خّیُ ٟٔٙذع
 ؼشح ارشای دس اٞتٕبْ ٚ ٞب پیٍیشی پبع ثٝ اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ H.S.E اداسٜ ػشپشػت صبدلی ٚیذا ٟٔٙذع
 .ٕ٘ٛد٘ذ تمذیش ثخؾ ایٗ سفبٞی ٚ حمٛلی ٚظؼیت ثٟجٛد ٚ پشػُٙ لشاسداد ػبصی ٕٞؼبٖ

  ٞبی دغذغٝ اص ٚ پیٕب٘ىبسی ثخؾ وبسوٙبٖ ٔؽبِجبت ٟٕٔتشیٗ اص یىی ثؼٙٛاٖ ػبِٟب ؼشح ایٗ اػت ثزوش الصْ
 ٔزٕٛػٝ ٔخجت ٍ٘بٜ ٚ ٔتؼذد ٞبی ثشسػی اص پغ ٚ اػت ثٛدٜ تبوٖٙٛ اثتذا اص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشاٖ اصّی

 .ؿذ ارشا ثبس اِٚیٗ ثشای ا٘ؼب٘ی ٞبی ػشٔبیٝ اسصؿٕٙذ تخصص ٚ تزشثٝ ثٝ ٘ؼجت ٘یشٌٚبٜ ٔذیشیتی
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 از ارزیببی سبالًِپس 
حراست ًیرٍگبُ راهیي ، حراست ثرتر صٌعت ثرق 

 حرارتی کشَر
حراست ًیرٍگبُ راهیي اَّاز بعٌَاى حراست برتر صٌعت برق حرارتی 

 ضذهعرفی  13۹۹کطَر در سبل 
 

 اسصیبثی دس :اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ثشق صٙؼت صیشٔزٕٛػٝ ٞبی حشاػت ػبال٘ٝ ػّٕىشد
 ثشای اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ حشاػت ٔزٕٛػٝ ، وـٛس حشاستی
 اسصیبثی ایٗ ثشتش ستجٝ وؼت ثٝ ٔٛفك پیبپی ػبَ ػٛٔیٗ

 .ؿذ
 

طراحی ٍ سبخت دستگبُ جوع آٍری 
گبزّبی فریًَی کَلرّبی ًیرٍگبُ  

 راهیي اَّاز
 

کبکٌبى کبرگبُ تَْیِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز تَاًستٌذ بب 
استفبدُ از اهکبًبت داخلی الذام بِ طراحی ٍ سبخت 
دستگبُ ریکبٍری بوٌظَر جوع آٍری گبزّبی فریًَی 

 .بب کوتریي ّسیٌِ هوکي ًوَدًذ
 

 : سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 وبسٌبٜ ایٗ تٟٛیٝ وبسؿٙبع فشٕٞٙذ ٔزتجی
 رٌّٛیشی سا دػتٍبٜ ایٗ اص اػتفبدٜ ٚیظٌی

 ػیؼتٕٟبی دس ٔٛرٛد ٌبص سفت ٞذس اص
 ػٛختٗ ثب :ٌفت ٚ وشد ػٙٛاٖ ػشدوٙٙذٜ

 ثشٚص یب ٚ ٔٛسدی ٞبی ٘ـتی ، وٕپشػٛس
 ػیؼتٓ دس ٔٛرٛد ٌبص ، فٙی ٔـىالت
 ػبخت ثب وٝ سفت ٔی ٞذس ثٝ تٟٛیٝ دػتٍبٜ

 ٌبصٞبی وبُٔ ثؽٛس  تٛا٘ؼتیٓ دػتٍبٜ ایٗ
 ٚ رخیشٜ ٌبص ٞبی وپؼَٛ دس سا ٔٛرٛد
 . دٞیٓ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٔزذدا

 ٚ ػیؼتٓ ایٗ :وشد ػٙٛاٖ ادأٝ دس فشٕٞٙذ
 وِٛشٞبی ای، پٙزشٜ وِٛشٞبی دس دػتٍبٜ

 تٕبٔی ٚ ٞب،چیّشٞب ػشدخب٘ٝ اػپّیت،
 R22 ٌبصٞبی ثب وٝ ػشٔبیـی ػیؼتٕٟبی

,R134 ,R12 ُثبؿذ ٔی اػتفبدٜ لبث. 
 ٔصشف دس رٛیی صشفٝ ثش ػالٜٚ :افضٚد ٚی

 800 تب 600 ثش ثبِغ ای ٞضیٙٝ ٌبص، ثبالی
  اص ٔـبثٝ دػتٍبٜ خشیذ رٟت سیبَ ٔیّیٖٛ

 .اػت ؿذٜ رٛیی صشفٝ داخّی ثبصاسٞبی
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 اَّازاکیپ خجری ثبشگبُ خجرًگبراى جَاى در ًیرٍگبُ راهیي حضَر 
 

حضَر اکیپ خبری ببضگبُ خبرًگبراى جَاى در ًیرٍگبُ راهیي اَّاز ٍ تْیِ گسارش از الذاهبت تعویراتی ٍ سطح آهبدگی ٍاحذّبی 
 14۰۰تببستبىتَلیذی در 

 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز ، اکیپ خبری باشگاه خبرنگاران جوان مرکز خوزستان با 

حضور در این نیروگاه اقدام به تهیه گزارش خبری تلویزیونی از اقدامات تعمیراتی و سطح آمادگی واحدهای 

 .نمود 1400تولیدی نیروگاه رامین اهواز در تابستان سال 

در این گزارش ضمن مصاحبه با مدیر عامل نیروگاه رامین و دریافت گزارشی از وضعیت فعلی واحدها و 

آمادگی همه بخشها برای پیک تابستان ، با جمعی ازکارگران و متخصصین پای کار به مصاحبه پرداختند و 

   .سختی های کار تعمیرات و تولید را به تصویر کشیدند
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 ًیرٍگبُ راهیي اَّاز ثِ رٍی حَادث ثستِ استدرِ 
 

بب اًجبم تعویرات دٍرُ ای ٍ رصذ بخص ّبی هختلف ًیرٍگبُ : سرپرست ایوٌی، بْذاضت ٍ هحیط زیست ًیرٍگبُ راهیي اَّاز گفت
 .بَدین ۹۹ضبّذ کبّص حَادث طی سبل 

 
 ثب ،  ٘یشٌٚبٜ ایٗ HSE اداسٜ ػشپشػت دٞىشدی صبدلی ٚیذا ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ

 ٚ تؼٕیشاتی ٔؼَٕٛ فؼبِیت ٞبی ثش ػالٜٚ پبسػبَ :ٌفت 98 ػبَ ثب ٔمبیؼٝ دس 99 ػبَ حٛادث وبٞؾ ثٝ اؿبسٜ
 سیضی ثش٘بٔٝ تؼٕیشات ،6 ؿٕبسٜ ٚاحذ دس اػبػی تؼٕیشات رّٕٝ؛ اص تؼٕیشات افضایؾ ؿبٞذ ثشداسی، ثٟشٜ
 .ٌشفت صٛست ثخؾ ٞب دیٍش ٚ وٗ خٙه ثشد ٞبی تؼٕیش ٚاحذ ٞب، ػبیش دس ؿذٜ

 ؿبٞذ 99 ػبَ دس ِٚی :افضٚد ٘ـذ، ا٘زبْ سأیٗ ٘یشٌٚبٜ دس اػبػی تؼٕیشات 98 ػبَ دس ایٙىٝ ثیبٖ ثب اٚ
ٜ ای ٘یشٚی ٘فش 120 رزة  ٚ ٘فشات تؼذاد افضایؾ ػبُٔ 2 ٕٞضٔب٘ی ػّیشغٓ ٚ ثٛدیٓ تؼٕیشات ا٘زبْ رٟت پشٚط

 داد، خٛاٞذ افضایؾ سا وبس اص ٘بؿی حٛادث ثشٚص احتٕبَ وٝ ثشق تِٛیذ ٚاحذ ٞبی دس تؼٕیشات ا٘زبْ افضایؾ
 .ثٛدیٓ لجُ ػبَ دس ٔـبثٝ ٔذت ثٝ ٘ؼجت حٛادث تؼذاد وبٞؾ ؿبٞذ

ٝ ای ثشسػی دس ایٙىٝ ثٝ اؿبسٜ ثب دٞىشدی صبدلی   اص 98 ٚ 99 ػبَ دس سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ایٕٙی ػّٕىشد ٔمبیؼ
 اػت، یبفتٝ وبٞؾ 99 ػبَ دس 0/7 ثٝ 98 ػبَ دس 0/8 اص وٝ ؿذ اػتفبدٜ (FSI) حبدحٝ تىشاس ؿذت ؿبخص

 تحّیُ ٚ تزضیٝ ٚ فٙی حفبظت وٕیتٝ ثشٌضاسی پبسػبَ ؼی حٛادث وبٞؾ ػُّ ٟٕٔتشیٗ :داؿت اظٟبس
ٖ ٞبی ؿٙبػبیی پیٛػتٝ، صٛست ثٝ حٛادث  وشدٖ ثشؼشف رٟت پیٍیشی ٚ ٘یشٌٚبٜ دس خؽش پش ٚ حؼبع وب٘ٛ
 .ثٛد ػبص، خؽش ػٛأُ

  خؽش ٞبی ٚ سیؼه ٞب ٕٞٝ اسصیبثی ٚ ؿٙبػبیی اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ صیؼت ٔحیػ ٚ ثٟذاؿت ایٕٙی، ػشپشػت
 وبسؿٙبػبٖ ٔؼتٕش حعٛس ٚ ٌـت ص٘ی ٞب ٚ ثبصسػی ٞب تؼذاد افضایؾ ،ISO 45001 اػتب٘ذاسد ثش ٔٙؽجك ٘یشٌٚبٜ

 افضایؾ ٚ ٘ـب٘ی آتؾ ٚ ایٕٙی اداسٜ تزٟیضات دیفىت ٞبی سفغ ٘یشٌٚبٜ، ػؽح دس ٘ـب٘بٖ آتؾ ٚ ایٕٙی
ٜ ای پشػُٙ ٚیظٜ آٔٛصؿی والع ٞبی ثشٌضاسی آتؾ ٘ـب٘ی، ٘بٌٚبٖ آٔبدٌی  ؼشیك اص ػبصی فشًٞٙ ٚ پشٚط

ٛ ٞب ا٘ٛاع ٚ دٞٙذٜ ٞـذاس ثٙش ٞبی ٘صت   حٛادث وبٞؾ دس ٔٛحش ػٛأُ دیٍش اص سا ٘یشٌٚبٜ ػؽح دس تبثّ
 .ثشؿٕشد
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 عوَهی ًیرٍگبُ راهیي اَّاز هَفك ثِ کست رتجِ ثرتر رٍاثط 

 شذثرق حرارتی کشَر صٌعت عوَهی ّبی رٍاثط 
 

،  13۹۹در ارزیببی صَرت گرفتِ ضذُ از عولکرد ٍ الذاهبت صَرت گرفتِ ضذُ رٍابط عوَهی ّبی صٌعت برق حرارتی کطَر در سبل 
 .رٍابط عوَهی ًیرٍگبُ راهیي اَّاز هَفك بِ کسب عٌَاى برتر ضذ

 
 سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٔؼئَٛ ػّیٕب٘ی داٚٚد ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ

 راتی سػبِت اػبع ثش وـٛس حشاستی ثشق صٙؼت ٞبی ػٕٛٔی سٚاثػ :ٌفت خجش ایٗ اػالْ ثب ٘یشٌٚبٜ  اٞٛاص
 ثب سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٔزٕٛػٝ وٝ وٙٙذ ٔی فؼبِیت ػبِیب٘ٝ ٞبی سیضی ثش٘بٔٝ ؼجك ٕٞچٙیٗ ٚ خٛد
  تجّیغبت آٔٛصؿی، ٚ فشٍٞٙی ٞب، سػب٘ٝ ثب استجبغ ٚ سػب٘ی اؼالع ٔحٛس 6 دس ٔؽّٛة ػّٕىشدی اسائٝ

 ثٝ ٔٛفك  ٚ ٌشفت لشاس اسصیبثی ٔٛسد ا٘تـبسات ٚ ػبصٔب٘ی دسٖٚ ٕٞبیـٟب،استجبؼبت ٚ ٔحیؽی،ٕ٘بیـٍبٟٞب
 .ؿذ 1399 ػبَ دس ػْٛ ثشتش ػٙٛاٖ وؼت

 حبصُ ػٙٛاٖ ایٗ وؼت تشدیذ ثی :داؿت اظٟبس ػٕٛٔی سٚاثػ ٔزٕٛػٝ دس خٛد ٕٞىبساٖ اص تمذیش ظٕٗ ٚی
  ٚ الذأبت تالؿٟب، ا٘ؼىبع ثب تب ٕ٘ٛدٜ ػؼی ٕٞٛاسٜ ٘یض ػٕٛٔی سٚاثػ دفتش ٚ ثٛدٜ ٘یشٌٚبٜ وبسوٙبٖ ٕٞٝ تالؽ

 خذٔت ٚ وـٛس ثشق صٙؼت دس ٘یشٌٚبٜ ایٗ ٟٔٓ ٘مؾ ثتٛا٘ذ سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ثضسي ٔزٕٛػٝ دػتبٚسدٞبی
 .ٕ٘بیذ ٔٙؼىغ پیؾ اص ثیؾ سا ٔشدْ ثٝ سػب٘ی

  دس ثٛیظٜ ثشق حیبتی ا٘شطی پبیذاس تِٛیذ ثٕٙظٛس ثشق صٙؼت وبسوٙبٖ اٞتٕبْ ٚ ػضْ ثٝ اؿبسٜ ثب ػّیٕب٘ی
ً  تمٛیت ٚ ٔشدْ ٔـبسوت ثب تب ٕ٘ٛد أیذٚاسی اظٟبس سٚ پیؾ تبثؼتبٖ  ؿبٞذ ثتٛا٘یٓ رٛیی صشفٝ فشٞٙ

 .ثبؿیٓ خٛصػتبٖ اػتبٖ ثٛیظٜ وـٛس دس آسأؾ ثب تٛاْ تبثؼتب٘ی
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 :هذیر ًیرٍگبُ افك هبّطْر
 ًیرٍگبُ افك هبّشْر آهبدُ 

 تبثستبى هی شَدپیک 
ّسار  185خبدهی هیساى تَلیذ برق در فرٍردیي اهسبل را بیص از 

 .آهبدگی استمببل از تببستبى را دارین: هگبٍات اعالم کرد ٍ گفت
 

 اهلل فعُ ، اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ٘مؾ ثٝ اؿبسٜ ثب ٔبٞـٟش افك ٘یشٌٚبٜ ٔذیش خبدٔی

 ؿشق رٙٛة ثشق ؿجىٝ پبیذاسی دس ٘یشٌٚبٜ ػٕذٜ
 دس أؼبَ ٔبٜ فشٚسدیٗ ؼی ثشق تِٛیذ :ٌفت خٛصػتبٖ

 .سػیذ ػبػت ٍٔبٚات 798 ٚ ٞضاس 185 ثٝ ٘یشٌٚبٜ
  تؼٕیشات ٚرٛد ثب تِٛیذ ٔمذاس ایٗ ایٙىٝ ثیبٖ ثب اٚ

ٜ ای ٔیبٖ ٚ اػبػی  فشٚسدیٗ دس ٚاحذ ٞب ثشخی دٚس
 ص٘ذٌی :داؿت اظٟبس اػت، پزیشفتٝ صٛست أؼبَ
ٖ ٞبی خذٔت سػب٘ی ٚ صٙبیغ پٛیبیی ػبدی،  ػبصٔب

 ػؼی ٘یض ٔب ٚ ؿذ ٔتصٛس ٕ٘ی تٛاٖ ثشق ثذٖٚ سا ػٕٛٔی
 ثتٛا٘یٓ حیبتی ا٘شطی ایٗ ٔؼتٕش تِٛیذ ثب تب وشدیٓ
 تبٔیٗ ٚ تمٛیت رٟت دس ٔشدْ ثٝ سػب٘ی خذٔت ظٕٗ

 .ثبؿیٓ وٛؿب صٙبیغ ٘یبص ٔٛسد ثشق
ٜ ای ٔیبٖ تؼٕیشات ٔٛلغ ثٝ ا٘زبْ ثب :افضٚد خبدٔی  ٚ دٚس
 ثٝ حذاوخشی آٔبدٌی ثب ایٓ تٛا٘ؼتٝ ٚاحذ ٞب اػبػی

 .ثشٚیٓ سٚ پیؾ تبثؼتبٖ اػتمجبَ
 162 ٚاحذ 4 ثب ٔبٞـٟش افك تشویجی ػیىُ ٘یشٌٚبٜ

 احذاث چٕشاٖ -ٔبٞـٟش ربدٜ 15 ویّٛٔتش دس ٍٔبٚاتی
 اص ثشداسی ثٟشٜ ٚ تؼٕیشات ٍٟ٘ذاسی، ػّٕیبت ٚ ؿذٜ
 ٔتخصصبٖ تالؽ ثب ٍٔبٚاتی 648 ٌبصی ٘یشٌٚبٜ ایٗ

 .ٔی پزیشد ا٘زبْ اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔزشة
 
 

 
 کارگریگرامیداشت هفته بسیج بمناسبت 

تقدیر مسئوالن شهرستبن ببوی از 
 رامینتالشگران نیروگبه 

 
، ًیرٍگبُ راهیي ببزدیذ از هسئَالى ضْرستبى ببٍی در 

ٍ ّوت ایي هجوَعِ صٌعتی در تَلیذ پبیذار از تالش 
تمذیر اًرشی حیبتی برق ٍ خذهت رسبًی بِ هردم 

 .کردًذ
 

 دس : سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثػ ٌضاسؽ ثٝ
 ٔحٕذی خّیُ ٟٔٙذع ثبصدیذ ایٗ اثتذای

 ٌضاسؿی اسائٝ ثب  سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشػبُٔ
 ایٗ دػتبٚسدٞبی ٚ الذأبت آخشیٗ

 ا٘شطی پبیذاس تِٛیذ ثٕٙظٛس صٙؼتی ٔزٕٛػٝ
 تـشیح سا ٔشدْ ثٝ سػب٘ی خذٔت ٚ ثشق

  .ٕ٘ٛد
 تؼٕیشات فشآیٙذ ٚ ثشق تِٛیذ سٚ٘ذ اص ثبصدیذ

 الذأبت ثب آؿٙبیی ٚ ٘یشٌٚبٞی ٚاحذٞبی
  ػشصٝ دس ثٛیظٜ ٘یشٌٚبٜ وبسوٙبٖ رٟبدٌٛ٘ٝ

 التصبد ٚ صٙؼتی تزٟیضات ٚ لؽؼبت ػبخت
 .ثٛد ثبصدیذ ایٗ ٔحٛسٞبی دیٍش اص ٔمبٚٔتی

 االػالْ حزت ثبصدیذ ایٗ ادأٝ دس
 اٞذا ثب ٔالحب٘ی ؿٟش رٕؼٝ أبْ آِجٛؿٛوٝ

 ٔذیشػبُٔ ٔحٕذی خّیُ ثٝ ِٛحی
 دس ٘یشٌٚبٜ ٔزٕٛػٝ خذٔبت اص  ٘یشٌٚبٜ

 ٔؼتٕش سػب٘ی خذٔت ٚ ثشق ٔؼتٕش تبٔیٗ
  ثب ػبص٘ذٜ تؼبٔالت ثٛیظٜ ٔشدْ ثٝ

 تزّیُ ثبٚی ؿٟشػتبٖ ٔختّف دػتٍبٞبی
 .ٕ٘ٛد

 ثؼیذ ٔؼئَٛ فش احٕذی ػشٌشد ٕٞچٙیٗ
 ِٚی حعشت ػپبٜ وبسخب٘زبت ٚ وبسٌشاٖ

 اٞذا ثب ٘یض خٛصػتبٖ اػتبٖ (ػذ )ػصش
  ٔمبٚٔت پبیٍبٜ الذأبت ػٕبس أیٗ ثٝ ِٛحی
 تمذیش ٔٛسد سا سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ؿٟذای ثؼیذ

 .داد لشاس
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 اًتصبثبت 
 
 

 ًیرٍگبُ راهیي 1فبز ثخبر  Cاًتصبة سرپرست ادارُ ثْرُ ثرداری شیفت  
 

 ٟٔٙذع ؼی اثالغی اص ػٛی  ثٝ ٌضاسؽ سٚاثػ ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ،
 ثؼٙٛاٖ ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ؛ ٟٔٙذع ػؼیذ ػپٟیبس خّیُ 

 .٘یشٌٚبٜ سأیٗ ٔٙصٛة ؿذ 1ثخبس فبص  Cاداسٜ ثٟشٜ ثشداسی ؿیفت  ػشپشػت 
 
 
 
 
 

 
 راهیيًیرٍگبُ  2ثخبر فبز  Dاًتصبة سرپرست ادارُ ثْرُ ثرداری شیفت 

 
 ؼی اثالغی اص ػٛی ٟٔٙذع  ٌضاسؽ سٚاثػ ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ،ثٝ 

 ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ؛ ٟٔٙذع ٟٔشاٖ ٟٔشا٘یبٖ ثؼٙٛاٖ خّیُ 
 .٘یشٌٚبٜ سأیٗ ٔٙصٛة ؿذ 2ثخبس فبص  Dاداسٜ ثٟشٜ ثشداسی ؿیفت ػشپشػت 

 
 
 
 
 
 

 ًیرٍگبُ راهیي 2سرپرست اهَر ثْرُ ثرداری فبز اًتصبة 
 

 ثٝ ٌضاسؽ سٚاثػ ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ، ؼی اثالغی اص ػٛی ٟٔٙذع 
 ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ؛ ٟٔٙذع اثشاٞیٓ ٘ٛسی ٕٔجیٙی خّیُ 

 .٘یشٌٚبٜ سأیٗ ٔٙصٛة ؿذ 2ػشپشػت أٛس ثٟشٜ ثشداسی فبص ثؼٙٛاٖ 
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 ربدٜ ٔؼزذػّیٕبٖ 20ویّٛٔتش-اٞٛاص: آدسع 

 06-36554891:   تّفىغ

@raminpower           

       info@raminpower.ir  
 www.raminpower.ir 

 
 
 

 
 

 
 

 سٚاثػ ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص: اهتیبزصبحت 
 داٚٚد ػّیٕب٘ی: هذیرهسئَل ٍ سردثیر  

 ؿٟشیبس ثَّٟٛ: صفحِ آرایی خجرًگبرٍ   
 ؿٟشٚص تمی پٛس: گرافیک   

 ٔحٕذ٘جی سٔیط پٛس: ٍیراستبری ٍ عکس   
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