ارديبهشت و خردادماه سال 138٥
محمدرضا شيراني

بازديد مديرعامل جديد برق منطقهاي اصفهان از
نيروگاه شهيد محمد منتظري

آرمان مشترك

مدتهاس��ت فكر ترس��يم يك آرمان مش��ترك در
نيروگاه ذهنم را بخود مش��غول كرده است .بارها از
خود س��ؤال ميكنم اين آرمان مشترك در نيروگاه
چيس��ت ك��ه باي��د آن را خلق كرد تا پاس��خگوي
سؤاالت بسيار همكاران باشد؟ چگونه تعريف شود
كه بعنوان يك نيروي محركه در قلب همه ما بوده
و هم��ه را وادار به عمل كند؟ چطور بايد باش��د تا
احساس مشتركي از آرزوهاي مشترك بوجود آورده
و تصويري از آنچه كه مطلوب و منتهاي آرزوها در
روح تكتك ماست بش��ود به عبارتي آن را آرمان
شخصي خود بدانيم .چه بايد خلق كرد كه توانهاي
بالقوه و بالفعل همكاران را به س��مت مشخص كه
گروه تعيين نموده اس��ت هدايت كند و همه نسبت
به آن تعهد احس��اس كنند و تعلق پيدا كنند؟ شايد
اش��تباه ميكنم مهم اين نيست كه آرمان مشترك
چه باش��د و چه تعريفي داش��ته باشد و شايد آن را
قاب گرفته روي ميز خود بگذاريم و هر بار نگاهي
به آن كنيم ،مهم اين است كه اين آرمان مشترك
چ��ه ميكند؟ آيا آرمان مش��ترك ميتواند س��بب
ش��ادي و نشاط در بين پرسنل شود و از خمودي و
روزمرگي س��ازمان را نجات دهد و باعث تغيير در
شكل و محتواي روابط افراد با يكديگر و با نيروگاه
گردد؟ آيا آرمان مش��ترك ميتواند تيمهاي كارا و
مؤثر در س��طح نيروگاه ايجاد كند؟ البته آري ولي
براي س��اختن يك آرمان مش��ترك هيچ فرمول و
قاعده خاصي به ذهنم نميرسد .شايد فقط ميتوان
دستورالعملها و قواعدي را بعنوان راهنما مشخص
كرد .بعنوان مثال دستورالعملهايي براي موارد زير
ميتوان معين نمود:
 -1آرمانهاي مش��خص افراد را بشناسيم و تقويت
كنيم.
 -2مهارتهاي فردي افراد را رشد دهيم.
 -3رهائي از تصورهاي س��نتي و سلس��له مراتبي
پيد كنيم.
 -4شنيدن ايدههاي مختلف افراد و گفتگوي بيشتر
با افراد انجام شود.
 -5يافت��ن عوام��ل مش��ترك و فراگي��ر بين همه
پرسنل را دنبال كنيم.
 -6تقويت صفات و ارزشهاي واالي انساني داشته
باشيم.
 -7تفكر سيس��تماتيك در س��طح ني��روگاه ايجاد
شود.
 -8تفكيكس��ازي كليه مس��ئوليتها وشراكتها
انجام گيرد .اينها دس��تورالعملهايي براي ترسيم
آرمان مش��ترك اس��ت ام��ا خلق آن بعهده ش��ما
خواننده گرامي باشد.

سري جديد شماره  6و 7

آقاي مهندس فالحتيان رئيس محترم مجمع عمومي و مديرعامل ش��ركت
برق منطقهاي اصفهان از نيروگاه ش��هيد محمد منتظري بازديد نمودند در
اي��ن بازديد ابتدا آقاي مهندس عس��كري مديرعامل نيروگاه ضمن تبريك
انتصاب وي ،گزارش��ي از وضعيت كلي نيروگاه و توليد را به س��مع و نظر
ايش��ان رساندند س��پس تعدادي از مديران نيز مطالبي مطرح نمودند آقاي
مهندس فالحتيان طي سخناني پيرامون وضعيت صنعت برق و جايگاه توليد
برق در اين صنعت را براي حاضرين تش��ريح نمودند و با بيان رهنمودهاي
الزم اظه��ار اميدواري كردند كه با همدلي و همكاري كاركنان صنعت برق
بتوانيم خدمات مطلوبي را به مردم شريف ميهنمان ارائه نمائيم.

گراميداشت سوم خرداد و همايش سياسي بسيج
گراميداش��ت ياد و خاطره و ايثار و از
خودگذش��تگي رزمندگان اس�لام در
فتح خرمشهر پيرامون مسائل سياسي
روز و همچنين انرژي هستهاي ايران
بيانات مبس��وطي را بي��ان نمودند در
ك جانشين
اين همايش آقاي حسن ل 
فرمانده��ي پاي��گاه مقاومت بس��يج
نيروگاه عملكرد اين پايگاه را در سال
 84به سمع و نظر حاضرين رساندند.

ب��ه منظ��ور گراميداش��ت
حماسه سوم خرداد ،سالروز
آزادسازي خرمشهر همايش
سياسي بسيج با حضور تعداد
 200نفر از بسيجيان نيروگاه
برگزار ش��د در اين همايش
جن��اب س��رهنگ نجيم��ي
فرمان��ده س��پاه پاس��داران
منطقه برخوار و ميمه ضمن

تقدير از كارگران نمونه

مانور مقابله با آتش سوزي
ب��ه منظور حف��ظ آمادگي و آزمايش ت��وان مقابله ب��ا بحران ،مان��ور مقابله با
آتشس��وزي در يكي از واحدهاي نيروگاه
ش��هيد محمدمنتظري انجام ش��د در اين
مان��ور كه مدت  45دقيقه به طول انجاميد
كلي��ه يگانهاي عملياتي از جمله پرس��نل
آتشنشاني ،اورژانس ،بهرهبرداري ،خدمات
و اعضاي س��تاد بحران ،ت��وان خود را در
موته آزمايش قرار دادند .به منظور تقويت
نق��اط ق��وت و از بينبردن نقاط ضعف از مانور فيلمبرداري و پس از بررس��ي و
تحليل نقاط قوت و ضعف هر يگان به اطالع واحد مربوطه رسانده شد.
تجلي

ادامه در صفحه 2

تجليل

تجلي

ل از بازنشستگان

ل از بازنشستگان

علي اصغر قائدي

صفحه 5

به مناسبت گراميداشت روز صنعت برق و روز جهاني كار
و كارگر ،طي مراس��مي از تعداد  26نفر از كارگران نمونه
ش��ركت مديريت توليد برق ش��هيد محمد منتظري و 14
نفر از پرسنل شركت تعميرات نيروي برق اصفهان تقدير
ش��د .در اين مراسم آقاي مهندس عس��كري مديرعامل
ش��ركت ضم��ن تبريك روز صنع��ت ب��رق و روز كارگر
عملكرد توليد در س��ال  84را بيان و اهداف شركت را در
سال  85ترسيم نمودند .ايشان در اظهارات خود دستيابي
به انرژي هس��تهاي را مرهون تالش و كوشش جوانان و

مصطفي رستگار

صفحه 5

از بازنشستگان

حسين شهابي

صفحه 5
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شركت در مراسم ارتحال
حضرت امام خميني (ره)

پنجمين همايش محيط زيست در نيروگاه شهيد محمد منتظري
پنجمي��ن نشس��ت زيس��تمحيطي
اس��تان اصفه��ان در ني��روگاه ش��هيد
محمدمنتظ��ري برگزار ش��د نشس��ت
زيس��ت محي��ط اصفهان متش��كل از
نمايندگان و مسئوالن زيستمحيطي،
ادارات ،ارگانه��ا ،نهاده��ا ،س��ازمانها و
صنايع اصفهان و تع��دادي از معاونين
محيط زيس��ت ميباش��د كه ه��ر ماه
يك بار برپا ميگردد .در اين نشس��تها

اقدام��ات و مس��ائل زيس��تمحيطي
هر س��ازمان توس��ط نماينده س��ازمان
مربوط��ه ارائه و مورد بحث و بررس��ي
قرار ميگيرد .در اين همايش اقدامات
زيس��تمحيطي انجام شده در نيروگاه
ش��امل احداث و نگهداري فضاي سبز
به ميزان  160هكتار و گازسوز نمودن
واحدها بيان شد.
از خداوند

از خداوند قدرت و توانايي خواس�تم ،به من س�ختيها را ارزاني كرد تا بدين وس�يله قوي شدم از او درايت خواستم ،مشكالت
را داد تا با حل آنها درايت بيابم از او س�عادت خواس�تم ،قدرت تفكر را داد از او ش�جاعت خواستم ،خطرات را داد تا با مواجهه
با آنها قوي ش�دم از او ياري خواس�تم ،او فرصتها را به من ارزاني داش�ت همه آنچه را خواستم بدست نياوردم ولي هر چه نياز
داشتم به من ارزاني داشت با اسرار از او چيزي خواستم اما نداد و گفت بندهام من راه بهتري سراغ دارم.

چطور سالم بمانيم
تهيه و تنظيم :اصغرخاشعي

طبق آمار ،هر ايراني در س��ال  42ليتر نوشابه
مصرف ميكنند .در حالي كه در ساير كشورها
ميانگين نوشابه  61تا  12ليتر براي هر نفر در
سال است و هر ايراني  3الي  4برابر استاندارد
جهاني نوشابه مصرف ميكند با اين عوارضي
كه نوشابه دارد (پوكي استخوان ،بروز چاقي،
قندزي��اد و ب��ه دليل وجود فس��فر مانع جذب
كلس��يم در بدن انسان ميشود چه كنيم تا از
مبتال به عوارض فوق جلوگيري كنيم؟
ادامه در شماره بعدي

انجام تعميرات اساسي
تعميرات اساسي واحد شماره  6اين نيروگاه
در تاريخ  85/2/31به پايان رس��يد و اين
واحد مجددًا به ش��بكه سراسري پيوست.
مدت زم��ان انجام تعميرات اساس��ي اين
واح��د  81روز بوده در اين تعميرات كليه
قطعات ،تجهيزات اصل��ي و كمكي مورد
بازبيني ،تعمير و يا تعويض قرار گرفت.

تعميرات مياندورهاي

به منظور بهرهبرداري بهينه و مطمئن
از واحده��اي اين ني��روگاه در طول
تابستان و پيك بار ،تعداد  7واحد اين
ش��ركت مورد تعميرات ميان دورهاي
قرار گرف��ت .مدت انج��ام تعميرات
ميان دورهاي جمع��ًا  62روز و بطور
ميانگي��ن براي هر واح��د  9روز بوده
است.

ادامه از صفحه 1

تقدير از كارگران نمونه

دانش��مندان ايراني دانس��ت و ابراز اميدواري
ك��رد بتواني��م ب��ا تالش هم��ه عزي��زان در
هم��ه عرصهها مملكت خود را بس��ازيم و به
خودكفايي كامل دست يابيم .در ادامه مهندس
لطفي ،پيرامون استقرار
سيس��تم مديري��ت
كيفيت بيانات��ي را به
س��مع و نظر حاضرين
ر سا ند ند  .ا س��ا مي
كارگ��ران نمون��ه1- :
مهندس علي سعيدي
 2مصطف��ي رحيمي 3جمش��يد محمدنيا 4مهن��دس رحي��م ش��يروي  5-غالمرضاقسامي  6-علي عسكري  7-عليرضا حافظي
 8حي��در رحيمينيا  9-اصغ��ر ريحاني10-مس��عود اكبري  11-حس��ين شريف حسيني
 12-بهنام آقامخت��اري  13-عباس مرتهب

 14عبدالمحمود سبحاني  15-احمد رضوي 16عل��ي طالبي  17-احمدرض��ا صفائيان 18محمد مؤيدي  19-عباس چنكاني 20-مهندس محمد قانعي  21-كوروش بهارلوئي
 22محمد پاكن��ژاد  23-اصغر عادلي 24-اكب��ر جعف��ري 25-
مه��دي اس��حاقيان
 26علي باقري 27-مهدي غف��اري فرزند
زم��ان  28-محس��ن
مرادمند  29-مهندس
اسماعيل نعمتبخش
 30عل��ي جانقرب��ان 31ناص��ر پرنيانيفر 32عل��ي نج��ارزادگان  33-حجت وكيلي 34مهرداد برات��ي  35-جهانبخش مدديان 36ايرج همتيه��ا  37-مالك نجفي 38-احمد ن��وروزي  39-بهزاد كنگ��يزاده 40-
علياكبر افتادگان.

برگزاري دوره آموزش اصول ايمني در بهرهبرداري

به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني و بهداشت و در
راستاي كاهش حوادث و حفظ محيط زيست
واح��د آم��وزش اين
ش��ركت با همكاري
مجتمع عالي آموزش
صنع��ت آب و ب��رق
اصفه��ان ،اق��دام به
برگ��زاري دورههاي
تخصص��ي اص��ول
ايمن��ي در بهرهبرداري از تجهي��زات نيروگاه

جه��ت كاركن��ان بهرهبرداري و ش��يمي فاز
يك نمود .در اين دورهها نكات تخصصي در
رابطه با ايمني بهرهبرداري
تجهيزات ،امداد و كمكهاي
اوليه ،محيط زيست و ايمني
حريق آموزش داده ميشود.
اميد اس��ت با فراگيرنمودن
آموزشهاي الزم در كاهش
حوادث موفق باشيم.

در هفدهمين س��الگرد ارتح��ال ملكوتي
حض��رت امام خميني (ره) تعداد  40نفر از
پرسنل اين شركت در قالب كاروان زائران
روحاله جهت شركت در مراسم هفدهمين
سالگرد معمار انقالب اعزام شدند.

رتبه اول و بسيجي نمونه

فرماندهي منطقه مقاومت بس��يج س��پاه
اصفهان با ارس��ال لوح مراتب تقدير خود
را از جن��اب آقاي حس��ن لك جانش��ين
فرماندهي پايگاه مقاومت بس��يج نيروگاه
شهيد محمد منتظري به لحاظ احراز رتبه
اول و انتخاب ايشان بعنوان بسيجي نمونه
در بين ح��وزه مقاوم��ت اداري و اصناف
برخوار و ميمه در س��ال  84اعالم نمودند
در همين راس��تا آقاي مهندس عسكري
مديرعامل ش��ركت نيز موفقيت ايشان را
اح��راز رتبه اول و انتخ��اب وي به عنوان
بسيجي نمونه سال  84تبريك گفتند.

تشكيل كانون كارگري
هاللاحمر

در پ��ي توافقنام��ه وزارت كار و ام��ور
اجتماعي و جمعيت هاللاحمر ايران مبني
بر تشكيل كانون كارگري هالل احمر در
ادارات و كارخانج��ات و صنايع به منظور
آم��وزش و تربيت مرب��ي و امدادگر جهت
اس��تفاده از خدمات آنان در مواقع بحران
و بروز ح��وادث غيرمترقب��ه ،اين نيروگاه
با فراخ��وان از همكاران و اس��تقبال آنان
تعداد  65نفر عضو اين كانون ش��دند كه
انتخابات تشكيل ش��وراي اجرايي و دبير
كانون با حض��ور نماين��دگان اداره كار و
امور اجتماعي اصفهان و برخوار و ميمه و
همچني��ن نمايندگان جمعيت هالل احمر
شهرس��تان برخوار و ميمه برگزار شد كه
از بي��ن كانديدا آقايان مرتضي س��ياري،
غالمحس��ين ماجد ،حس��ن كيوانداريان،
بي��ژن اكب��ري ،عبدالكريم بي��ات بعنوان
اعضاي اصلي ش��وراي اجراي��ي و آقايان
اي��رج ش��فيع و عبداله حيدري��ان بعنوان
اعض��اي عليالب��دل انتخاب ش��دند .كار
آموزش امدادگري اعضاي كانون انشاءا...
در مردادم��اه و با همكاري جمعيت هالل
احمر شهرستان برخوار و ميمه آغاز خواهد
شد.
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ماتريس مديريت انرژي چيست؟
تهيه كننده :سازمان مديريت انرژي پايدار استراليا

بدون حصول يك نظام مالكگذاري ممكن
است بس��ياري از مؤسس��ات دچار اين توهم
ش��وند كه آنچه درت��وان داش��تهاند در زمينه
كاهش مصرف ان��رژي خود انج��ام دادهاند.
در اي��ن زمينه ترس��يم يك تصوي��ر دقيق از
رويكرد جاري مؤسس��ه نس��بت به مس��ائل
انرژي ميتواند مفيد باش��د اين تصوير دقيق
را ميتوان توسط «ماتريس مديريت انرژي»
رسم نمود .ماتريس مديريت انرژي با مقاصد
زير تدوين ميگردد 1- :كمك به شناسائي و
تشريح سطح جاري تمركز به مديريت انرژي.
2كمك به سازماندهي يك راهبرد و مديريتانرژي .خواندن ماتريس مذكور بس��يار ساده
ت حساس
است هر ستون به يكي از موضوعا 
ش��شگانه مديريت انرژي يعني سياس��ت-
سازمان -انگيزش -نظام اطالعاتي -بازاريابي
و سرمايهگذاري ارتباط دارد .هر سطر آن كه
سياست انرژي

سازمان

انگيزش

از صفر تا  4ش��مارهگذاري ميش��ود نمايانگر
درجه افزايش مطلوبيت موضوعات ششگانه
هس��تند .به منظور ترس��يم وضعيت سازمان
خ��ود هر س��تون را جداگانه در نظ��ر بگيريد
در هر س��تون در قس��مت كه فك��ر ميكنيد
وضعيت جاري س��ازمان ش��ما با آن مطابقت
دارد و عالمت بگذاريد وضعيت س��ازمان شما
از بهم پيوس��تن عالمتها مشخص ميگردد
خط حاصله كه ميتواند شكس��ته يا مستقيم
باشد يك نماي كلي از ميزان توازن مديريت
انرژي در مؤسس��ه ش��ما را ارائ��ه دهد .اگر
منحن��ي بدس��ت آمده موزون نيس��ت نگران
نباش��يد چرا كه پديدهاي غيرعادي نيس��ت و
در اكثر مؤسس��ات و سازمانها وضع به همين
صورت است .فقط ميتوان جنبههائي را كه از
نقط��ه نظر مديريت انرژي موزون و مؤثر نياز
به توجه بيشتري دارند شناسائي نمود.
نظام اطالعاتي

بازاريابي

سرمايهگذاري
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اي��ن نمون��ه از يك ماتريس نامتوازن اس��ت كه در ش��ماره بعدي درجهبندي س��طوح و موارد
شش گانه توضيح داده ميشود.

مدلهاي كيفيت و بهينهسازي

 Isoچيست؟
محمدرضا شيراني

يكي از الزامات مديريتي  ISOخط مش��ي كيفيت اس��ت كه مديريت عالي هر سازماني بايد
اطمينان حاصل كند كه خط مش��ي كيفيت در س��ازمان متبوع خود معرفي گرديده و توس��ط
پرسنل درك شده است .اما اين مورد چگونه حاصل ميشود؟ اگر به پيرامون محل كار خود
خوب دقت كنيد تابلوئي خواهيد ديد كه در باالي آن نوش��ته ش��ده است «خطمشي سيستم
مديريت يكپارچه» ابتدا آن را خوب بخوانيد تا توضيح دهم .اول اينكه چرا يكپارچه؟ بخاطر
اينكه همزمان س��ه اس��تاندارد مديريت كيفيت -مديريت زيس��تمحيطي و ايمني را شامل
ميش��ود .بنابراين خطمش��ي هم در ارتباط با اين س��ه قسمت ميباش��د و چهارعنوان را كه
اهداف نامگذاري شده است را مطرح مينمايد .خيلي ساده است و زود بخاطر سپرده ميشود
آن هم ذهنهاي خالق و آماده ش��ما اول رضايت مش��تري يا بعبارتي ذينفعها ،دوم باالبردن
كيفيت خدمات انجام ش��ده ،سوم كاهش خطرات زيستمحيطي و چهارم كه از همه مهمتر
است ايجاد محيطي ايمن براي همه .ديديد كه چقدر ساده بود پس اين خطمشي نيروگاه را
بخاطر بسپاريد و هركسي پرسيد بگوئيد خطمشي شركت ما عبارتست از:
افزايش رضايتمندي ،افزايش كيفيت كار ،كاهش آلودگي و افزايش ايمني

بررسي حوادث

نشت گاز در محوطه بويلر و ايجاد آتشسوزي
مهندس حسين طالئي (دبير كميته بررسي حوادث)
از اين ش��ماره س��عي خواهد ش��د تا حوادث عمومي نيروگاه به اطالع خوانندگان عزيز برسد تا
اين حوادث درس��ي براي پيش��گيري و اقدامات كنترلي شود .ش��رح حادثه :در ساعت 19/40
م��ورخ  83/1/23صداي مهيبي از ناحيه بويلر واحد به گوش ميرس��د كه در مراجعه به محل
مش��اهده ميشود كه از ناحيه اتصال شلنگ ارتباطي به گاز مشعل شماره 11آتشسوزي ايجاد
شده و آتش بطرف باال زبانه ميكشد كه بالفاصله واحد متوقف ميگردد و آتش توسط پرسنل
آتشنشاني و بهرهبرداري مهار ميشود .بررسي حادثه :علت بروز حادثه ،نشت گاز از محل
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(خطمشي سيستم مديريت يكپارچه)
شركت مديريت توليد

نيروگاه شهيد محمد منتظري
شركت مديريت توليد برق شهيد محمد
منتظري با وظيفه تحقق مأموريتها
و چش��ماندازهاي تعيي��ن ش��ده در
محدوده س��ازمان ،خطمشي كيفي،
ايمن��ي و زيس��تمحيطي خود را در
جهت وصول به اهداف ذيل بصورت
صريح و روشن بيان مينمايد تا همه
مديران ،پرس��نل و طرفهاي ذينفع از
مفاد آن آگاهي كامل داش��ته و كليه
همكاران نسبت به حفظ و اجراي آن
خود را متعهد بدانند .اهداف سازمان
عبارتند از :الف) جلب رضايت كامل
مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع
ب) افزايش كيفي��ت و ارائه خدمات
مناس��ب به ش��هروندان و طرفهاي
ذينفع
ج) كاهش اثرات و پيامدهاي مخرب
زيستمحيطي ناش��ي از فرآيندهاي
سازمان
د) ايجاد محيطي ايمن و بدون حادثه
براي كاركنان .بر اين اس��اس نظام
مديريت يكپارچ��ه مطابق با الزامات
اس��تانداردهاي ISO9001:2000
وISO9001:2004طراحي و استقرار
يافت��ه كه ب��ا توجه به اص��ل بهبود
مس��تمر ،از طري��ق روش��هاي ذيل
اهداف مذكور محقق ميگردند:
 توجه وي��ژه به منابع انس��اني بهعنوان سرمايه اصلي سازمان
 بهرهگيري از مش��اركت پرس��نلجهت بهبود مستمر و اثربخشي نظام
مديريت يكپارچه
 بكارگي��ري دان��ش و تكنول��وژيپيشرفته در حد توان و امكان
 -رعاي��ت و اج��راي كام��ل قوانين

ومقررات حاكم بر سازمان
 توجه ويژه به نقطه نظرات مشتريانو طرفهاي ذينف��ع و لحاظ كردن آن
در سرويس و خدمات.
 بهب��ود مس��تمر كلي��ه فرآيندها وفعاليتهاي جاري سازمان
 برنامهري��زي كلي��ه فعاليته��ا وفرآيندها جهت ارائه خدمات
 اجرا صحيح و نظاممند برنامهها وطرحهاي ايجاد شده
 كنت��رل و نظارت ب��ر فرآيندها وفعاليته��اي اج��را ش��ده و ارزيابي
اثربخش��ي نظام مديري��ت يكپارچه
جهت بهبود مداوم آن
 پيش��گيري از آلودگيه��ا و ايج��ادمحيط��ي س��الم با كنت��رل و كاهش
اثرات مخرب زيست محيطي
 ت�لاش در جه��ت كاه��ش حوادثايمن��ي و ايجاد محيط��ي ايمن براي
كاركنان و طرفهاي ذينفع
 تصويب اهداف سال آتي در پايانهر سال با توجه به نظرات ساير افراد
ذينفع و بررسي ميزان تحقق اهداف
در هر جلسه بازنگري مديريت
از اين رو خطمشي سيستم مديريت
يكپارچه ش��ركت مديريت توليد برق
شهيد محمد منتظري در كل سازمان
ابالغ و ب��ه جهت حص��ول اطمينان
از سازگاري با ش��رايط روز ،سالي
يكبار م��ورد بازنگري قرار ميگيرد.
لذا اينجانب به عنوان مدير عامل اين
سازمان به نمايندگي از كليه پرسنل،
تعهد خود را نس��بت به اجراي مفاد
آن اعالم ميدارم.
ابراهيم عليعسكري(مديرعامل)

اتصاالت ش��لنگ گاز به مش��عل بوده است و در حالي كه مش��عل روشن بوده بخشي از گاز در
اثر كم بودن س��طح اتصال ش��لنگ و لرزش بويلر به محيط نش��ت داشته و سبب آتشسوزي
گرديده است .اقدامات انجام گرفته 1-:تست نشتيابي گاز بطور منظم و ماهيانه انجام ميشود
و اش��كاالت مشاهده شده از طريق صدور كارت تعميرات برطرف ميگردد 2- .نگهدارندههاي
شلنگ گاز مشابه نوع بكار رفته در واحدهاي فاز 1اصالح گرديد 3- .جهت دوركردن شلنگ از
بدنه بويلر و زياد كردن س��طح اتصال نس��بت به كوتاه كردن طول آن و افزايش طول لوله گاز
مشعل اقدام خواهد شد 4- .به علت عدم دسترسي مناسب و راحت به محل نصب شلنگهاي
گاز ،جهت بازديد و مانور در ش��رايط اضطراري نس��بت به برقراري راهرو ارتباطي اقدام گرديد.
 5-تعيين عمر مفيد شلنگهاي گاز در حال بررسي است.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

شماره  6و  7ارديبهشت و خرداد 1385

آشنايي با نيروگاه هستهاي
گردآورنده :مهندس ناصر درويشي

تع��داد ميلههاي كنت��رل درون رآكتور صورت
ميگي��رد .ميله كنت��رل از م��واد جذبكننده
نوترون ساخته شده است و با افزايش يا كاهش
ج��ذب نوترون ،ميت��وان گس��ترش واكنش
زنجي��رهاي را كاهش يا افزاي��ش داد .البته با
استفاده از كندكنندههاي نوترون يا تغيير دادن
نحوه قرارگيري ميلههاي سوخت هم ميتوان
انرژي خروجي رآكتور را كنترل كرد.

نيروگاههاي هس��تهاي ح��دود  17درصد برق
جهان را تأمين ميكنند برخي كش��ورها براي
توليد نيروي الكتريكي خود ،وابستگي بيشتري
به انرژي هستهاي دارند .بر اساس آمار آژانس
انرژي اتمي 75 ،درصد برق كش��ور فرانس��ه
در نيروگاههاي هس��تهاي توليد ميشود و در
اي��االت متح��ده ،نيروگاههاي هس��تهاي 15
درصد برق را تأمين ميكنند .بيش از چهارصد
نيروگاه هستهاي در سراسر دنيا وجود دارد كه
بيش از يكصد عدد آنها در اياالت متحده واقع
شده اس��ت .يك نيروگاه هستهاي بسيار شبيه
به يك نيروگاه س��وخت فس��يلي توليد كننده
انرژي الكتريكي اس��ت و تنها تفاوتي كه دارد،
منبع گرمايي توليد بخار اس��ت .اين وظيفه در
نيروگاه هس��تهاي برعهده رآكتور هس��تهاي
است.
رآكتور هستهاي
همه رآكتورهاي هس��تهاي تج��اري از طريق
ش��كافت هس��تهاي گرم��ا تولي��د ميكنن��د.
همانط��ور ك��ه ميداني��د ،ش��كافت اورانيوم
نوترونهاي زيادي آزاد ميكند ،بيشتر از آنكه
الزم باش��د .اگر ش��رايط واكنش مساعد باشد
فرآيند به طور خود به خودي انجام ميش��ود و
يك زنجيره از شكافتهاي هستهاي به وجود
ميآيد .نوترونهايي كه از فرآيند ش��كافت آزاد
ميش��وند ،بسيار سريعند و هس��تههاي ديگر
نميتوانند آنها را به راحتي جذب كنند .از اين
رو در اكثر رآكتورها قس��متي به نام كندكننده
نوت��رون وج��ود دارد ك��ه در آن از س��رعت
نوترونها كاسته ميش��ود و در نتيجه نوترونها
ب��ه راحتي جذب ميش��وند .چنين نوترونهايي

طراحي يك رآكتور
رآكتورهاي هستهاي براي انجام واكنشهاي
هستهاي در مقياس وس��يع طراحي ميشوند.
گرم��ا ،اتمهاي جديد و تابش بس��يار ش��ديد
نوت��رون ،محصوالت واكنش انجام ش��ده در
رآكتور هس��تند و بس��ته به اس��تفادهاي كه از
رآكتور ميشود ،از يكي از محصوالت استفاده
ميش��ود .در يك نيروگاه هستهاي توليد برق
از ان��رژي گرمايي توليد ش��ده براي چرخاندن
توربي��ن و در نهايت توليد ان��رژي الكتريكي
اس��تفاده ميشود .در برخي رآكتورهاي نظامي
و آزمايشي بيش��تر از باريكه نوترون پرانرژي
اس��تفاده ميش��ود تا مواد س��اده را به عناصر
كمياب و جديدي تبديل كنند .هدف از رآكتور
هر چه باشد ،برا بدست آوردن اين محصوالت
الزم است يك واكنش هستهاي زنجيرهاي به
طور پيوسته ادامه يابد .براي ادامه يك واكنش
زنجي��رهاي هم رآكتور باي��د در حالت بحراني
يا فوق بحراني قرار داش��ته باشد ،كندكننده و
وسيله كنترل در فراهم آوردن چنين شرايطي
نقش بسيار مهمي برعهده دارند .رآكتوري كه
از كندكننده اس��تفاده ميكن��د ،رآكتورگرمايي

آن ق��در كند ميش��وند تا با هس��ته رآكتور به
تعادل گرمايي برس��ند .نامگذاري اين نوترونها
به نوترونهاي گرمايي يا نوترونهاي كند هم از
همين رواست.
مقدار انرژي گرمايي كه در يك رآكتور پارامتر
بحراني است و با كنترل آن ميتوان رآكتور را
در حالت عادي نگاه داش��ت .اين كار با تنظيم

يا رآكتوركند ناميده ميش��ود .اين رآكتورها با
توجه ب��ه نوع كندكنندهاي كه مورد اس��تفاده
قرار ميگيرد طبقهبندي ميشوند .آب معمولي
(آب سبك)  ،آب سنگين و گرافيت ،مواد رايج
كندكننده هستند.
البت��ه گرافيت مش��كالت فراوان��ي را بوجود
ميآورد و بسيار خطرآفرين است ،مانند حادثه

انفجار چرنويل يا آتش س��وزي وازيدس��كيل.
رآكتوره��اي ك��ه از كندكنندهه��ا اس��تفاده
نميكنند ،رآكتورهاي سريع خوانده ميشوند.
در اي��ن ن��وع رآكتورها فش��ار ذرات نوترون
بس��يار باال اس��ت و از اين رو ميتوان برخي
واكنشه��اي هس��تهاي را در آنه��ا انجام داد
ك��ه ترتيب دادن آنه��ا در رآكتور كند بس��يار
مشكل است .شرايط خاصي كه در رآكتورهاي
سريع وجود دارد ،س��بب ميشود بتوان هسته
اتم توريوم و برخ��ي ايزوتوپهاي ديگر را به
سوخت هس��تهاي قابل اس��تفاده تبديل كرد.
چنين رآكتوري ميتواند س��وختي بيش از حد
نياز خ��ود را توليد كند و به همين دليل به آن
رآكتور سوختساز هم گفته ميشود.
در همه رآكتورها ،قلب رآكتور كه دماي بسيار
زي��ادي دارد بايد خنك ش��ود .در يك نيروگاه
هس��تهاي ،سيستم خنكساز به نوعي طراحي
ميش��ود ك��ه از گرماي آزاد ش��ده به بهترين
ش��كل ممكن استفاده ميش��ود .در اغلب اين
سيستمها از آب استفاده ميشود .اما آب نوعي
كندكننده هم محس��وب ميش��ود و از اين رو
نميتواند در رآكتورهاي س��ريع مورد استفاده
قرار گيرد .در رآكتورهاي سريع از سديم مذاب
يا نمكهاي سديم اس��تفاده ميشود و دماي
عملياتي خنكساز باالتر است .در رآكتورهايي
كه براي تبديل مورد طراحي شدهاند ،به راحتي
گرماي آزاد شه را در محيط آزاد ميكنند.
در يك نيروگاه هس��تهاي ،رآكت��ور كند منبع
آب را گ��رم ميكن��د و آن را به بخ��ار تبديل
ميكن��د .بخارآب توربين بخار را به حركت در
م��يآورد ،توربين نيز ژنراتور را ميچرخاند وبه
اين ترتي��ب انرژي توليد ميش��ود .اين آب و
بخار آن در تماس مستقيم با رآكتور هستهاي
اس��ت و از اين رو در معرض تابشهاي شديد
راديواكتيو قرار ميگيرند .براي پيش��گيري از
هر گون��ه خطر مرتبط با اي��ن آب راديواكتيو،
در برخي رآكتورها بخار توليد ش��ده را به يك
مبدل حرارت��ي ثانويه وارد ميكنند و از آن به

عنوان يك منبع گرمائي در چرخه دومي از آب
وبخار استفاده ميكنند .بدين ترتيب آب و
بخار راديواكتيو هيچ تماسي با توربين نخواهند
داشت.
انواع رآكتورهاي گرمايي
در رآكتوره��اي گرمايي عالوه ب��ر كندكننده،
س��وخت هس��تهاي (ايزوتوپ قابل ش��كافت
القاي��ي) ،مخزن بخار و لولههاي منتقل كننده
آن ،ديوارههاي حفاظتي و تجهيزات كنترل و
مشاهده سيس��تم رآكتور نيز وجود دارند .البته
بس��ته به اين ك��ه اين رآكتوره��ا از كانالهاي
سوخت فش��رده ش��ده ،مخزن بزرگ بخار يا
خنك كننده اس��تفاده كنند ،ميتوان آنها را به
سردسته تقسيم كرد.
ال��ف -كاناله��اي تح��ت فش��ار در
رآكتورهاي RBMKو CANDUاس��تفاده
ميش��وند و ميتوان آنها را در حال كاركردن
رآكتور ،سوخترساني كرد.
ب -مخزن پرفشار داغ ،رايجترين نوع رآكتور
اس��ت و در غال��ب نيروگاههاي هس��تهاي و
رآكتورهاي دريايي (كش��تي ،ناو هواپيما بر يا
زيردريايي) از آن استفاده ميشود .اين مخزن
ميتوان��د به عن��وان اليه حفاظت��ي نيز عمل
كند.
ج -خنكس��ازي گازي :در اي��ن رآكتورها به
ج��اي آب ،از يك س��يال گازي ش��كل براي
خنكك��ردن رآكتور اس��تفاده ميش��ود .اين
گاز در ي��ك چرخهگرماي��ي با منب��ع حرارتي
رآكتور قرار ميگي��رد و معمو ًال از هليوم براي
آن اس��تفاده ميش��ود ،هر چند كه نيتروژن و
دياكس��يدكربن نيز كاربرد دارن��د .در برخي
رآكتورهاي جديد ،رآكتور به قدرت گرما توليد
ميكند ك��ه گاز خنككن ميتواند مس��تقيمًا
يك توربين گازي را بچرخاند ،در حالي كه در
طراحيهاي قديميتر گاز خنككن را به يك
مبدل حرارتي ميفرس��تادند تا در يك چرخه
ديگ��ر ،آب را به بخ��ار تبديل كند و بخار داغ،
يك توربين بخار را بگرداند.
ادامه در شماره آينده

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

شماره  6و  7ارديبهشت و خرداد 1385

تقدير از بازنشستگان

اهداء خون اهداء زندگي
با هماهنگي انجام ش��ده با س��ازمان انتقال خون استان
اصفهان ،پرس��نل نيروگاه شهيد محمد منتظري در يك
اقدام خداپس��ندانه و نوعدوس��تانه ،ط��ي دو روز متوالي
مقداري از خون خود را اهداء نمودند ،زحمات و هماهنگي
اين امر با بسيج نيروگاه بوده است كه بدينوسيله از اهداء
كنندگان خون و همچنين زحمات بس��يج تقدير و تشكر
ميگردد.

5

تعداد سه نفر از همكاران عزيزمان به اسامي
 -1علي اصغر قائدي  2-مصطفي رستگار  3-حسين شهابي
بعد از  30سال تالش و كوشش در صنعت برق ،در اواخر سال  84به افتخار
بازنشستگي نايل آمدند در همين راستا طي مراسمي در روز دهم ارديبهشت
روز صنعت برق ايران از زحمات و خدمات اين عزيزان تقدير و تش��كر شد.
روابط عمومي نيروگاه ضمن تبريك به آن عزيزان از درگاه خداوند س��بحان
سعادت ،سالمت ،موفقيت و شادكامي را براي آنها آرزومند است.

چرا كارمندان مطالعه نميكنند؟

ادامه از شماره قبل

با اين مقدمه وارد اين بحث ميشويم كه «چرا كاركنان مطالعه
نميكنند؟» كاركنان سازمانها ،همان انسانهايي هستند كه در
اجتماع پرورش يافته وبعد وارد سازمان شدهاند و عادتها و تربيت
دوران كودكي وجواني آنها در ش��كلگيري شخصيت امروزي
آنان بس��يار تأثيرگذار بوده است .مسلمًا سازمانها نميتوانند با
برگزاري چند كالس آموزشي يا پندو اندرز و صدور بخشنامه در
تغيير ش��خصيت آنان تأثير چنداني داشته باشد.به نظر ميرسد
ميتوان ع��دم مطالعه كاركنان را با عناوين زير بررس��ي كرد:
الف) عوامل فرهنگي ب) عوامل مربوط به كاركنان ج) عوامل
مربوط به مديران رؤسا
الف) عوامل فرهنگي و اجتماعي:
همانطور كه در مقدمه اشاره شد محيط غني خانواده ميتواند در
ش��كلگيري عادت مطالعه دركودكان تأثير بسيار مهمي داشته
باش��د و كودك با مشاهده منابع چاپي و غيرچاپي پيرامون خود
ومش��اهده مطالعه منظم والدين به اين امر تش��ويق ميشود و
از هم��ان ابتداي زندگي عادت ميكند همانطور كه در روز غذا
ميخورد ،بازي ميكند ،مدرس��ه ميرود ،تفريح ميرود ،مطالعه
هم داش��ته باشد .مدارس هم ميتوانند مشوق اين امر باشند و
با دردس��ترس قراردادن كتابهاي مفيد و مناس��ب سن و سال
كودكان و برگزاري جلس��ات كتابخواني و مس��ابقات و اهداي
جوايز ،كودكان را به مطالعه تشويق كنند و محيطي فراهم كنند
كه كودكان ،معلمان و مديران خود را در حال مطالعه مش��اهده
كنند و از آنان الگو بگيرند.
متأس��فانه موارد ف��وق در خانوادهها و مدارس كمتر مش��اهده
ميش��ود .در خانوادهها ممكن اس��ت كه انواع اس��باببازي و
بازيه��اي كامپيوتري به وفور وجود داش��ته باش��د اما كتاب،
مقال��ه و روزنامه ديده نش��ود و يا كودكان ،پ��در و مادر خود را
اص� ً
لا در حال مطالعه نبينند بلكه پدر و مادر بيش��تر س��رگرم
تماش��اي تلويزيون و ميهماني و ...باشند .در مدرسه هم مطالعه
صرفًا به حفظ ك��ردن مطالب كتابها و دادن امتحان منحصر
ميش��ود و دانشآم��وزان ،معلم��ان و مديران خ��ود را در حال
مطالعه نديده و كتابخانه جاي متروكهاي محس��وب ميش��ود.
معمو ًال قس��مت اعظم مطالعه مردان در منازل حول سياس��ت،
ورزش ،حوادث و با اس��تفاده از روزنامهها و هفتهنامهها صورت
ميگيرد كه در شكلگيري هويت علمي و كاري آنان اثربخش
نيس��ت و اصو ًال كمتر مش��اهده ميش��ود كتابهاي علمي و
تخصصي در منزل مطالعه ش��وند .البته بعضًا مشاهده ميشود
ك��ه زنان خانهدار در مقابل مطالعه مردان در منزل حساس��يت
و مقاوم��ت نش��ان ميدهند و به اصط�لاح روزنامه يا كتاب را
«ه��وو» خود ميپندارن��د و از مطالعه م��ردان در خانه ناراضي
ال مطالع��ه نميكنند .ش��ايد به همين
هس��تند و خود ني��ز اص ً
دليل باش��د كه عدهاي معتقدن��د اطالعات عمومي ،اجتماعي و

نوشته بابك اسمعيلي
فوقليسانس مديريت آموزشي و مدرس دانشگاه

جغرافيايي زنان بسيار پايينتر از مردان است( .البته در اين مورد
تحقيق معتبري صورت نپذيرفته است).
ب) عوامل مربوط به كاركنان
 -1س��ازمانها نمونه كوچكي از جوامع به ش��مار ميروند .در
س��ازمانها نيز همانند و منبعث از جامع��ه ،فرهنگ مطالعه جا
نيفتاده اس��ت و مث ً
ال اگ��ر همكاري ديگ��ر را در كتابخانه و يا
پشت ميز خود در حال مطالعه ببينند ،فكر ميكند كه وي دارد
از كار ف��رار ميكن��د و يا اتالف وقت ميكن��د و اصو ًال صحنه
كتاب خواندن پرس��نل در سازمان صحنه جالبي نيست و كمتر
مشاهده ميش��ود كه فرد كتابي را خوانده و به ديگر همكاران
توصيه كند.
 -2اصو ًال كاركنان س��ازمانها انگيزهاي ب��راي مطالعه ندارند
چ��ون نميتوانند ارتباط معن��اداري بين فعاليته��اي اداري و
مطالعه تخصصي بيابند .يعني اينكه امور در سازمان به صورت
سنتي و عادت انجام ميپذيرد نه به صورت علمي .روانشناسان
اعتق��اد دارند براي اينكه رفت��اري بروز كند بايد حتمًا نيازي در
فرد ايجاد شده باشد.
نياز ----انگيزش ----رفتار
تا كاركنان نياز به داش��تن مطالعه علمي جديد را در خود حس
نكنند و ب��ا همين ميزان دانش و اطالع��ات فعلي بتوانند امور
اداري روزم��ره را انج��ام دهن��د ديگر فرهنگ مطالعه ش��كل
نميگيرد.
 -3در برخي س��ازمانها چنان امور اداري فراوان است و تعداد
پرس��نل كم ،كه كاركنان فرصت مطالعه ندارند و تا پايان وقت
اداري زير بار خروارها پروژه و نامه اداري ،جلسات اداري ،ارباب
رج��وع ُخرد ميش��وند و با ت��ن و روح آزرده و خس��ته به خانه
ميروند .درچنين فضايي بحث از مطالعه علمي معنا ندارد.
 -4اصو ًال در س��ازمانهاي دولتي بين آنان كه ميدانند و آنان
كه نميدانند تفاوتي قائل نميشوند و كاركناني كه اهل مطالعه
و تفكر و نگارش هستند مورد تشويق قرار نگرفته و معمو ًال در
انزواي اداري قرار ميگيرند.
 -5تف��اوت فاحش حق��وق و پاداش بين رؤس��ا و كارمندان و
كاشناس��ان باعث ميش��ود كه انگيزه مطالع��ه و علميابي كم
ش��ده و انگيزه ُپستيابي تقويت ش��ود زيرا تجربه اداري ثابت
كرده اس��ت كه علم ،پ��ول و امكانات نميآورد اما ُپس��ت هم
پول و هم امكانات ميآورد و مش��اهده ميش��ود كه بين احراز
ُپستهاي مديريتي وميزان علم و سواد پرسنل رابطه مستقيمي
وجود ندارد و در موقع دادن ُپس��تهاي سازماني معمو ًال فاكتور
پژوه��ش و علم ودان��ش در رتبههاي آخر ق��رار ميگيرد و در
نتيجه نظام شايستهساالري بيمعنا ميشود.
ج) عوامل مربوط به رؤسا:

 -1ضربالمث��ل معروف��ي ميگويد« :مردان مطالعه مناس��ب
ال رؤسا
قدرت نيستند ومردان قدرت وقت مطالعه ندارند ».معمو ً
در ادارت باي��د همان نقش پدر و م��ادر در خانواده و مربيان در
مدارس را ايفا كنند يعني الگوي باش��ند براي مطالعه همكاران،
ايش��ان ميبايست بيشتر مطالعه كنند و در كتابخانه سازمان به
طور منظم ديده شوند و همكاران را به مطالعه تشويق كنند .اما
برعكس رؤسا معمو ًال خود را باالتر از آن ميپندارند كه نياز به
مطالعه داش��ته باشند و اغلب خود را كامل ميدانند و در مقامي
باال كه امور را سرپرس��تي ميكنن��د .البته بعضي اوقات كمبود
وقت را بهانه ميكنند و تعداد جلس��ات اداري بينتيجه نيز روح
و جسم آنان را خسته ميكند.
 -2ع��دهاي از رؤس��ا مطالعه را اتالف وق��ت اداري ميدانند و
نه تنه��ا خود مطالعه نميكنند بلكه ب��ا مطالعه كاركنان نيز به
مخالفت ميپردازند.
 -3تعدادي از رؤس��ا چ��ون بين مطالعه و كيفي��ت انجام امور
اداري ارتباطي نميبينند كاركنان زيرمجموعه خود را به مطالعه
تشويق نميكنند و از انجام يك كار اداري ساده كه به سرعت
توس��ط يك كارمند صورت پذيرد بيش��تر خوش��حال ميشوند
تا پژوهش و يا نوش��تن يك متن علمي توس��ط كارمند ،يعني
رؤس��ا به فكر انجام امور اداري روزمره هستند نه رشد و تعالي
كاركنان و انجام علمي امور اداري.
 -4معمو ًال اغلب رؤسا فاقد پژوهش ،مقاله ،كارعلمي ،تدريس
و مشاوره و ...هستند (اموري كه صددرصد نياز به مطالعه دارد).
اما امور اداري فراواني از جمله جلسات اداري ،بخشنامهخواني،
تنظي��م گ��زارش اداري و ...دارند (اموري ك��ه ظاهرًا نيازي به
مطالع��ه علمي ندارند) .پس از چنين رؤس��ايي نميتوان انتظار
داش��ت كه زيرمجموعه را تشويق به مطالعه كنند زيرا در خود
نيازي به مطالعه حس نميكنند.
 -5تا موقعي كه رئيس دستور بدهد و انتظار اطاعت مطلق داشته
باشد ،ديگر نيازي به مطالعه كردن نميبيند .زيرا نيازي به بحث
علمي و جاانداختن روش علمي كار براي زيردست نميبيند و تا
وقتي كه مدل مديريت آمرانه ودس��توري حكم فرماست ،رئيس
خ��ود را در تهديد چالش علمي با پرس��نل نميبيند كه بخواهد
اطالعات علمي خود را افزايش دهد زيرا دستوراتش چه درست
باش��د و چه غلط بايد اطاعت شود ،پس مطالعه جايي در كارش
ندارد .تنها در مدل مديريت مش��اركتي است كه رئيس و كارمند
ني��از به مطالعه ف��راوان دارند زيرا تصميمگي��ري جمعي و طي
جلسات گروهي اتخاذ ميشوند و براي نظرات همه احترام قائل
بوده ،از افكار جديد و نو اس��تقبال ميشود .در پايان خاطرنشان
ميس��ازد كه ابتدا بايد نياز به مطالعه در رؤس��ا و كاركنان ايجاد
شود سپس روشهاي مطالعه بررسي شده و برنامههاي منظمي
براي اعضاي س��ازمان تدوين ش��ود و اين امر مستلزم همكاري
نزديك خانه ،مدرسه ،رسانههاي جمعي سازمانهاست.

مدير مسؤل  :روابطعمومي
سردبير  :محمدرضا شيراني
هيئت تحريريه  :كميته انرژي و روابطعمومي
صفحه آرايي و اجرا  :كانون تبليغاتي فارابي
عكس  :سمعيبصري روابطعمومي
نشاني  :اصفهان ،كيلومتر 8بزرگراه تهران
تلفن  3802567 :نمابر 3804472 :

تـقـدير

فر ما ند ه��ي
س��پاه پاسداران
ناحيه برخوار و
ميمه با ارس��ال
ل��وح تقدي��ر از
همكاري صادقانه مديرعامل و كاركنان نيروگاه ش��هيد
محمد منتظري در پش��تيباني از رزمايش پيروان پيامبر
اعظم محمد رسولا( ...ص) تقدير و تشكر نمودند.

تقدير و تشكر

در راس��تاي اجراي طرح مفتاحالجنه كه از س��وي ستاد
اقامه نماز اس��تان اصفهان در سال  1384اعالم گرديده
بود و مش��اركت پرس��نل نيروگاه در اين طرح ،شوراي
اقامه نماز اس��تان اصفهان با ارسال لوح از مديرعامل و
كاركنان اين شركت كه در ترويج فرهنگ نماز همكاري
داشتهاند تقدير و تشكر نمودند.
همكاران سوگوار جناب آقايان:
مهندس مهدي رئيسي -محمدحسين قاسمي
منصور نصراصفهاني-حسن لك
سيد مرتضي طباطبايي -حسين مهدوي
مصطفي هاروني
با كمال تأس��ف و تألم مصيبت وارده را تس��ليت
عرض نموده از درگاه ايزدمنان جهت درگذشتگان
طل��ب مغفرت و آمرزش براي بازماندگان صبر و
شكيبايي مسئلت داريم.

درگذشت همكار
با كمال تأثر و تألم و قلبي
آكنده به اطالع ميرس��اند
همكارارجمندمان مرحوم
حاجمحم��د مؤي��دي از
كاركن��ان ُپرت�لاش و
س��ختكوش شيمي فاز يك
ني��روگاه در تاري��خ  85/2/13ب��ر اثر حادثه
رانندگ��ي جان ب��ه جان آفرين تس��ليم نمود.
ش��ادروان مرحوم حاج محمد مؤيدي متولد
 1337و از س��ال  1364به استخدام نيروگاه
ش��هيد محمد منتظري درآمد و مش��غول به
كار ش��دند .و تا آخري��ن لحظات عمر خويش
ب��ا جديت تمام به كار مش��غول بودند .فقدان
آن عزيز س��فركرده را به خان��واده معزز و
داغ��دارش و همكاران تس��ليت عرض نموده
از درگاه خداون��د من��ان جهت آن روانش��اد
علو درجات واس��عه الهي وبراي بازماندگان
صبرجميل و اجر جزيل خواستاريم.

زندگينام�ه مش�اهير جه�ان
«سعيدرضا شيراني»

مرتضي قليخان صنيعالدوله
اولين ايراني فارغالتحصيل مهندسي
پس از وقفهاي چندصد س��اله ك��ه گويي ايرانيان
به خواب خود خواس��تهاي فرو رفته بودند ،فرياد
خونآلود ميرزا تقيخ��ان اميركبير ميرفت كه در
بزنگاه��ي تاريخي فضاي رخوتآل��ود حيات ملت
ايران را از سستي و گرفتاري در جهل و خرافه به
سوي پيش��رفت و دانشمداري رهنمون گردد .يكي
از اقدامات آن شهيد راه عزت ايران ،اعزام تعدادي
از جوانان مس��تعد ايراني به دانش��گاههاي اروپا
ب��راي تحصيل علوم و فنون جديد بود ،يكي از اين
جوانان مرتضي قلي فرزند مخبرالدوله هدايت بود
كه صاحب استعداد سرشار و جواني غيرتمند بود
كه بعدها منشأ اثرات خير فراوان گرديد ،كه شرح
اقدامات وسيع اين مرد غيور در اين مقال نميگنجد
اما به مناس��بت يكصدمين س��ال قانونگذاري در
ايران ،شايس��ته اس��ت از او كه رياس��ت نخستين
مجل��س ملّي اي��ران را برعهده گرفت ي��ادي كنيم.
مرتضي قلي با پيگيريهاي پدرش و ميرزا حس��ن
خان سپهس��االر به اروپ��ا اعزام و در دانش��گاه
صنعتي برلين مش��غول به تحصيل شد و در پايان
ب��ا رتبه نخس��ت از آن دانش��گاه فارغالتحصيل و
درجه مهندس��ي دريافت كرد .ذكاوت فراوان وي
س��بب جذب س��ريع وي در صنايع آلمان شد و تا
 35س��الگي در آلمان و بلژيك ب��ه تجربهاندوزي
پرداخ��ت و مداله��ا و تش��ويقنامههاي فراواني
دريافت كرد ،هنگامي كه ناصرالدينش��اه به فرنگ
س��فر كرد ،او ايراني بلن��دآوازهاي بود كه از برلن
تا بروكس��ل از او به نيكي ياد ميش��د و اين چنين
مورد توجه و اقبال خ��اص ملوكانه قرار گرفت و
ملقب به صنيعالدوله گرديد .او با اش��تياق فراوان
ب��راي بكارگيري تجربيات و دان��ش خود به ايران
بازگش��ت ،اولين اقدام او تأسيس كارخانه نساجي
با سرمايه حاجمحمد تقي شاهرودي  -دومين مرد
اقتصادي عهدناص��ري -بود و به نوعي بايد او را

بنيانگذار صنعت نس��اجي جديد ايران دانس��ت.اما
ظرف كمتر از دوس��ال بنا به قراردادها و تعهداتي
كه اي��ران به دول روس و انگلي��س در زمينههاي
متعدد سپرده بود ،از ادامه فعاليت كارخانه مزبور
جلوگيري شد.
دومين اقدام او كه تا پايان عمر همچنان در پي آن
بود و عاقبت جان بر س��ر آن نهاد تأس��يس اولين
كارخانه ذوبآهن ايران بود كه در سال آخر عمر
ناصرالدينشاه مقدمات آن فراهم شد و در دوران
مظفرالدينش��اه ادامه يافت ولي هرگز به سرانجام
نرسيد و ش��خصي بنام ايرالون گرجي كه تابعيت
روسي داشت وجزو نيروهاي استخدام شده براي
اجراي آن طرح بود به ضرب گلوله تپانچه س��ينه
او را شكافت .برخي اقدامات و فعالّيتهاي اين مرد
آزاده عبارتن��د از :پيگيري جه��ت تكميل كارخانه
كبريتسازي و كارخانه قند امينالضرب ،اكتشاف
معادن سرب و نقره پسقلعه ،رياست اولين مجلس
ملّ��ي ايران ،عزل ش��جاعانه حكام مقت��در دوران
اس��تبداد پس از مش��روطيت نظير ظلالسلطان از
اصفهان و جنوب ،آصفالدوله از خراس��ان ،قوام
از فارس ،سردار منصور از رشت و امام جمعه از
تبريز .او كه تأسيس راهآهن ملّي ايران و ذوبآهن
و دهها طرح ديگر را در سرداش��ت و آنها را «مايه
نجات» ايران ميناميد.
سرنوش��ت اين مرد بزرگ و مخالفتهاي عوامانه
داخل و سنگاندازيهاي ُدول غربي و خوابآلودگي
فك��ري مل��ت اي��ران در آن زم��ان در مواجهه با
طرحهاي وي تأكيدي دوباره بر ضرورت بيداري
و هشياري ملّي ايرانيان است.

موفقيت فرزند همكار

آقاي عليرضا صالحي فرزند اميدعلي صالحي از همكاران اين نيروگاه
كه ج�زو رزميكاران رش�تههاي كونگفو ميباش�ند طي حكمي از
س�وي فدراسيون كونگفو جمهوري اسالمي ايران به سمت رئيس
سبك كونگفو هنجوتوا استان اصفهان معرفي شدند.

