تيرماه سال 138٥
محمدرضا شيراني

روز زن و زنروز
در ايام��ي بوديم كه ش��اهد يك��ي از رويدادهاي بزرگ
تاريخ بش��ر هستيم و آن تولد حضرت فاطمه (س) است
زني كه در تاريخ اس�لام بعنوان يكي از نقط ه عطفهاي
تاريخ بش��ر ،تأثير زيادي داشته اس��ت و اين روز بخاطر
همين مناس��بت روز زن نامگذاري شده است و قب ً
ال هم
بعنوان روز مادر نامگذاري ش��ده بود .طبيعي اس��ت زن
بعن��وان يكي از اركان جامعه و نقش بس��زائي كه در هر
جامعهاي ايفا مينمايد كه بر هيچيك پوش��يده نيست و
همگان ميدانند ،ميبايست بطور شايسته مورد قدرداني
ق��رار گيرد و نامگ��ذاري روزي بعن��وان روز زن كمترين
كاري اس��ت كه هر جامعهاي براي س��تودن قشري كه
خيروصالح هر جامعهاي بر پايه آن استوار است ميتواند
انجام دهد .ام��ا تقارن اين نامگذاري با روز تولد حضرت
فاطمه (س) در حقيقت انتظاري است كه از زنان ميرود
يعني زنروز كدام اس��ت؟ و بعبارتي اينكه زنروز ما چه
معيارهايي بايد داش��ته باش��د؟ الگويش كيست؟ نقشش
چيس��ت؟ و موقعي��ت او در جامعه كجاس��ت؟ و ...را در
ذهنها تداعيكند
البت��ه نبايد فقط انتظار داش��ت كه زنان چگونه باش��ند؟
و حتي س��ليقههاي خاصي را بعنوان تنه��ا الگوي مورد
نظر براي ظاهر زن ترس��يم و اجب��ار نمود .بلكه بايد 1-
زمينهه��اي انسانس��ازي را در جامعه فراه��م كرد ( در
ابعاد مختلف و ش��اخصهاي مختل��ف)  2-الگوي مورد
نظر را بشناس��اند و  3-ايجاد انتظار نمود آنوقت ش��اهد
خواهي��م بود زنان چگونه خود نقش خودش��ان را بخوبي
ايفاء مينمايند .اگر ه��ر كدام از موارد فوق ايجاد نگردد
ك��ه خود بحثهاي مفصلي اس��ت هر گونه انتظاري آب
در هاون كوبيدن اس��ت .بايد طوري زمينهها فراهم شود
ك��ه زن به زن بودنش افتخار كند و جايگاه واالي زن را
خودش پيدا كند همانگونه ك��ه فاطمه با فاطمه بودنش
ش��ناخته ميشود و نسب و سبب در مراحل بعدي خواهد
ب��ود و اين الگ��وي جامعه توحيدي اس��ت در اين جامعه
مالك تقوي اس��ت و برتري انسانها نسبت بهم براساس
آن است.
در اين جامعه مالك چگونه زيس��تن است .در اين جامعه
مالك ميزان اثربخش��ي اس��ت .ديگر زش��تي و زيبائي
صورتها مالك نخواهد بود .ديگر نس��ب و سبب مالك
نخواهد ب��ود .ديگر امالك و اموال م�لاك نخواهد بود
و ديگ��ر موقعيت و مقام مالك نيس��ت .اين يك فرآيند
اجتماعي اس��ت يعن��ي بايد انتظار برداش��ت چيزي را در
جامع��ه بعنوان واقعيت داش��ت كه در ذهنه��ا همان را
كاش��تهايم .هماني را درو خواهي��م كرد كه دقيقًا برايش
برنامهريزي ش��ده اس��ت .مرحله به مرحله انجام كار در
نتيجه كار خود را نش��ان خواهد داد .و بهمين خاطر است
ك��ه آنرا يك فرآيند ميدانيم .اميد اس��ت ش��اهد روزي
باش��يم ك��ه در آن روز زن روز الگوي��ي برگرفته از زنان
بزرگ تاريخ بش��ر بوده و در سايه پيدايش او -جامعهاي
قوي -منزه -دانشمند و نوعدوست داشته و امانتي را كه
خداوند بوديعه نزد بش��ر گذاشته است را با شايستگي به
او برگردانيم.

سري جديد شماره 8

بازديد وزير نيرو از نيروگاه شهيد محمد منتظري
روز جمعه م��ورخ  85/4/30نيروگاه ش��هيد
محم��د منتظري اصفه��ان ميزبان مهندس
پرويز فت��اح وزير نيرو و تني چند از معاونين
و ب��ه همراهي مقامات اس��تان اصفهان بود.
در اين بازديد دو س��اعته مس��ئولين ذيربط
توضيحاتي در خصوص وضعيت فعلي نيروگاه
ارائ��ه نمودند .وزير نيرو پ��س از بازديد طي
سخناني از زحمات پرسنل اين نيروگاه تقدير
نموده و اظهار داش��ت اميدواريم با خدماتي
كه به جامعه ارائه ميكنيم بتوانيم خدمتگزار
خوبي براي مردم ميهن اسالميمان باشيم.

اجراي طرح مفتاحالجنه
در پي توزيع پرسش��نامههاي مرحله س��وم

بشرح ذيل ميباشد.

رمضانعلي شيخي  10-منصور نصراصفهاني

از مس��ابقات طرح مفتاحالجن��ه از بين 168

آقايان 1-:علي مرادي  2-عباس فرش��ادفر

 11-محس��ن خورسند  12-حيدر رحيمينيا

نف��ر ش��ركتكننده و پاس��خدهندگان ب��ه

 3-س��يدمحمد رض��وي 4-فريدون فاضلي

 13-س��يدمرتضي حس��يني  14-خلي��ل

پرسش��نامهها تعداد  17نفر از پرسنل به قيد

 5-اكبر جعفري  6-بهن��ام آقامختاري 7-

اسكندري  15-مصطفي صابري  16-حسن

قرعه برنده اين مرحله شدند كه اسامي آنان

محمدرضا زمان��ي  8-حبيبا ...خضري 9-

كيوانداريان  17-اسفنديار باقري.

ابقاء اعضاء هيأت مديره
ط��ي احكام��ي از س��وي آق��اي مهندس
فالحتي��ان رئي��س مجم��ع عموم��ي و
مديرعامل برق منطق��هاي اصفهان اعضاء
هيأت مديره ش��ركت مديري��ت توليد برق
شهيد محمدمنتظري به مدت دو سال ديگر

در ِسمت خود ابقاء شدند 1- .آقاي مهندس
ابراهيم علي عسكري به عنوان رئيس هيأت
مديره و مديرعامل شركت
 -2آقاي تقي شاهي به عنوان عضو اصلي
هيأت مديره

به همت پژوهشگران كانال نجات در كشور طراحي
و ساخته شد

با ساخت اين كانال عمودي  30متري كه
از الياف نس��اجي پالستيك تشكيل شده،
كاربران ميتوانند با فرار به موقع از صحنه
حادث��ه از آت��ش ،دود و گرما ب��ه هنگام
آتشس��وزي و ديگر ح��وادث غيرطبيعي
پرينتري با ات

صال به خط تلفن

صفحه 2

محافظت ش��وند.كانالهاي فرار عالوه بر
نجات افراد در شرايط اضطراري تا ارتفاع
 100مت��ر در صنعت نيز كارب��رد دارند .از
اين وس��يله ميتوان در برجهاي مراقبت،
ادامه در صفحه 2
آشنايي

صفحه 3

با نيروگاه هستهاي

ايران از لحاظ ريسك
سرمايه گذاري در رتبه
 79جهان قرار گرفت
واحد اطالع��ات اقتصادي اكونوميس��ت در
گزارش ماه مه خود ايران را از لحاظ ريسك
س��رمايهگذاري در س��ال  2006در رتبه 79
جه��ان ق��رار داد .بنابر اعالم اكونوميس��ت
شاخص ريسك س��رمايهگذاري در ايران در
س��ال  2006به  ( 4/43از شاخص كل )10
رسيد و در سطح جهان در رتبه  79و در سطح
خاورميانه در رتبه  13جهان قرار گرفت .واحد
اطالعات اقتصادي اكونوميس��ت ،ريس��ك
سرمايهگذاري كشورهاي جهان را بر اساس
 11معي��ار فضاي سياس��ي،ثبات اقتصادي،
فرصتهاي بازار ،بخش خصوصي ،سياست
ادامه در صفحه 2
حكيمي ب

راي تمام اعصار

صفحه 4

2

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

شماره  8تير 1385

پرينتري كه با اتصال به خط تلفن و بدون نياز به رايانه تصوير چاپ ميكند

يك ش��ركت آمريكايي در حال آمادهس��ازي
خدمات جديدي است كه در آن كاربر ميتواند
از طري��ق رايانه خود تصاوير را براي پرينتري
ك��ه در مكان��ي ديگر بدون اتص��ال به رايانه
تنها به خط تلفن و برق متصل ش��ده ،ارسال
ك��رده و چاپ كن��د .به گ��زارش خبرگزاري
آسوش��يتدپرس ،به ط��ور مثال تص��ور كنيد
فردي ك��ه دور از خانواده خود زندگي ميكند
بخواهد تصاوير جديد خود را براي خانواده كه
با رايانه آشنايي نداشته و يا اص ً
ال رايانه ندارند،
ارسال كند ،چنين فردي تنها كافي است اين

تصاوي��ر را به يك پرينتر وي��ژه كه در مقصد
قرار داشته ايميل كرده و آن پرينتر نيز درست
همانند دس��تگاه فكس و بدون نياز به اتصال
به رايانه ،تنها از طري��ق خط تلفن تصاوير را
دريافت كرده و چ��اپ ميكند .خدمات جديد
توسط ش��ركت «پريستوسرويسز» ابداع شده
و پرينتر از نوع جوهرافشان و رنگي مورد نياز
در اين خدمات نيز توس��ط ش��ركت «هيولت
پكارد» طراحي و ساخته شده است .شركت
«پريستو» خدمات جديد را از پاييز سال جاري
ارائه خواهد داد و دستگاه پرينتر جديد شركت
«هيولت پكارد» نيز در همان زمان وارد بازار
خواهد ش��د .شركت«پريس��تو» اعالم كرده
اس��ت كه پرينتر مقصد تنها بايد به خط تلفن
و برق متصل شود.
فرد ارسالكننده تصاوير كه مشترك خدمات
«پريس��تو» ش��ده ،تصاوير خ��ود را از طريق

ايران از لحاظ ريسك سرمايه گذاري
در رتبه  79جهان قرار گرفت

اينترنت به اين خدمات ارس��ال ميكند و هر
زماني كه دس��تگاه پرينتر موج��ود در مقصد
روش��ن ش��ود ،تصاوير ارس��الي او به صورت
خودكار چاپ خواهند شد.
فرد ارس��الكننده تصاوير حت��ي ميتواند از
طريق همين خدم��ات وضعيت پرينتر موجود
درمقص��د را از لحاظ مي��زان جوهر و يا كاغذ
بررس��ي كرده و به طور مثال ب��ه والدين پير
خود كه دريافت كننده تصاوير هستند در مورد
برطرف كردن مش��كل پرينتر ،آموزش بدهد.
شركت «پريستو» به مدت دو سال براي ابداع
اين فنآوري تالش كرده اس��ت .اين شركت
هنوز قيمت اشتراك خدمات پرينت از راه دور
خود را اعالم نكرده اس��ت و شركت «هيولت
پكارد» نيز قيمت پرينتر ويژه اس��تفاده در اين
خدمات را منتشر نكرده است.

ادامه از صفحه 1
س��رمايهگذاري مس��تقيم خارج��ي ،تج��ارت
خارجي ،نظام مالياتي ،تأمي��ن مالي ،بازار كار
و زيرس��اختارها تعيين ميكند .بر اس��اس اين
گزارش ،واحد اطالعات اقتصادي اكونوميست
ش��اخص فضاي سياسي ايران در سال 2006
را  ،3/8ثب��ات اقتص��ادي  ،5/5فرصته��اي
ب��ازار  ،5/5بخ��ش خصوصي  ،3/5سياس��ت
جذب س��رمايهگذاري مس��تقيم خارجي،3/7
تجارت خارجي  ،3/7نظام مالياتي  ،5/2تأمين
مال��ي  ،3/6بازار كار 5/2و زيرس��اختارها 4/7
اعالم كرده اس��ت .واح��د اطالعات اقتصادي
اكونوميس��ت همچنين الجزاير را در رتبه 73
جهان ،بحرين  ،36مصر  ،64اسرائيل ،23اردن
 ،63كويت  ،46ليبي  ،80قطر  ،32عربس��تان
 ،53تونس ،71ام��ارات 30و تركيه را در رتبه
 51جهان قرار داده است.

به همت پژوهشگران كانال نجات در كشور طراحي و ساخته شد
ادامه از صفحه 1

قابليت انتقال  25نفر در هر دقيقه رابه مكان امن
دارد .با اس��تفاده از اين كانال كه قابليت كاربرد
براي همه افراد ،حتي افراد بيهوش و صدمهديده

به همراه برانكارد را دارد ،افراد با سرعت و ايمني
بيش��تري به سطح زمين ميرسند و خطر صدمه
اف��راد داراي ضعفهاي جس��مي ت��ا حد زيادي
كاه��ش مييابد .كانال عم��ودي نجات را دكتر

چگونه تمرينات كششي انجام دهيم

بخش پاياني
دردناك ميش��وند .وقتي ب��ه چنين روشهاي
بازتاب كششي
زي��انآوري عمل كرديد ،چطور ممكن اس��ت
مكانيزمي به نام بازتاب كششي از ماهيچههاي
ب��راي نرم��ش و كش��ش روزان��ه ،اش��تياق و
ش��ما محافظت ميكن��د ،هر موقع ك��ه الياف
عالق��هاي در ش��ما بمان��د؟ بس��ياري از ما در
ماهيچهاي بيش از اندازه كش��يده ش��وند (چه
دبيرس��تان با اين عقيده ك��ه «نابرده رنج گنج
ب��ا جس��ت و خيز كردن و چه با كش��ش بيش
ميسر نميشود» ش��رطي شدهايم و آموختهايم
از ح��د) ،واكنش عصبي با فرس��تادن عالمت
كه پرورش جس��ماني توأم با درد و رنج است.
ب��ه ماهيچهه��ا ،از آنها را منقب��ض ميكند و
به ما آموختند ك��ه «هر چه به خودتان بيشتر
با اي��ن كار جل��وي آس��يبديدگي ماهيچهها
فش��ار بياوريد ،بيشتر نصيبتان خواهد ش��د»
را ميگي��رد ،از اين رو ،وقت��ي ماهيچههايي را
اما گ��ول اين حرفها را نخوري��د .تمرينهاي
ك��ه قصد نرمكردنش��ان را داري��د بيش از حد
كششي اگر درست انجام شود ،دردناك نيست،
ميكش��يد آنها را س��فت ميكنيد! اگر كشش
ي��اد بگيريد كه از بدنتان مراقبت كنيد ،چرا كه
را تا آن جا كه ميتوانيد نگه داريد يا جس��تو
درد نشانة آن است كه اشكالي در كار است.
خي��ز كنيد ،به ماهيچهها فش��ار ميآيد و باعث
تمرينه��اي كشش��ي مالي��م و پيش��رفته،
فعالشدن بازتاب كششي ميشود .اين روشها
همانطور كه در ش��مارههاي قبل شرح داديم،
آزاردهنده ،ايجاد درد ميكند و بعالوه با پارگي
بازت��اب ماهيچهاي را فع��ال نميكنند و باعث
ميكروس��كوپي الياف ماهيچهاي ،آسيب به بار
درد نميش��وند .اين نمودار نمايي از «كش��ش
ميآورد .اي��ن پارگي منجر به تش��كيل بافتي
مطلوب» را به دست ميدهد:؟
زخمي در ماهيچهها و از دس��ت رفتن تدريجي
كميته ورزش
انعطافپذيري آنها ميشود .ماهيچهها سفت و
كشش شديد
(به كشش شديد اقدام نكنيد)

يك كشش
بخش پيشرفته كشش
(  30ثانيه يا بيشتر نگه داريد)

كشش ماليم
( 20تا  30ثانيه نگه داريد)

محمد ش��يخزاده ،عضو هيأت علمي دانش��كده
نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان و ليال سعيدي،
دانشآموخته كارشناسي ارشد تكنولوژي نساجي
اين دانش��گاه در مدت يك سال طراحي كرده و

س��اختهاند .اين وسيله نجات به عنوان اختراع در
اداره ثبت ش��ركتها ومالكي��ت صنعتي به ثبت
رسيده است.

آفرينش خارقالعاده حشرات و حيوانات
محمدرضا زماني
چشم مركب
اگر چش��مهاي مركب حشرات و
خرچنگها را بزرگ كنيم با درخشش
برلي��ان مانند خ��ود باورنكردني و
عجيب به نظر ميآيند .چشمهاي
مركب ،چش��م يكپارچه و يا چشم
كمپلك��س ني��ز ناميده ميش��وند
زيرا ه��ر چش��م مرك��ب از تعداد
بس��يار چشم منفرد مشابه مثلث تشكيل
ش��ده اس��ت .در حش��رات بيب��ال اوليه
چش��م مركب فقط  12چش��م ساده دارد.
در زنب��ور اين تعداد به  5000چش��م و در
سنجاقكهاي بزرگ تا  30000چشم ساده
در هر چش��م مركب يافت ميشود .چشم
مركب سنجاقك موزائيكي از 1000000
چشم س��اده تشكيل ش��ده است كه يك
هدفياب كامل در جنگ هوائي با سرعت
زياد است .راستي دنيا از طريق اين عضو
حس��ي نادر در نظر جانوران چگونه جلوه
ميكند؟ هرچشم س��اده با چشم همجوار
خود  2ت��ا  5درجه زاويه دارد .هر چش��م
فقط چهارچوب مبهمي از تصوير دريافتي
را ترسيم ميكند ( حدود  70خط تصويري
در مقايس��ه ب��ا تلويزيون ك��ه  625خط

تصويري دارد) اما تصوير خورشيد فقط در
يك چش��م س��اده يكتا ميافتد .بر اساس
تحقيقات زنبورشناس��ي پروفس��ور كارل:
زنبور فقط اشكال هندسي كه بصورت گل
ميباش��د را به خوبي تش��خيص ميدهد.
مورچهها كه فقط داراي چند صد چش��م
ساده هستند فقط لحظاتي قبل از برخورد
همديگر را تشخيص ميدهند .سنجاقكها
با حدود  60000چش��م س��اده ميتوانند
با س��رعت  km/h 50در س��اعت پرواز
كنند و در حين پرواز مگس��ها و پشهها را
بعنوان طعمه بيابند .بطور كلي چش��م هر
ي متفاوتي دارد البته
حشره قابليت و توانائ 
فقط قابليتي كه براي تنازع بقاي حش��ره
ضروري است.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

ماتريس مديريت انرژي چيست؟
تهيه كننده :سازمان مديريت انرژي پايدار استراليا

در شماره قبل راجع به اين ماتريس توضيحاتي انرژي توس��ط مدير ارشد پذيرفته شده اما در
داده شد و قول داديم كه در شماره آتي راجع عمل هنوز تعهد فعالي نس��بت به پشتيباني از
ب��ه درجهبن��دي س��طوح و موارد ش��شگانه اقدامات مديريت انرژي مشاهده نميشود.
سطح سه :مديران ارش��د به انرژي برنامه
توضيحاتي داده شود.
س�طح صفر :اين سطح نشان ميدهد كه كاهش مص��رف ان��رژي واقف ش��دهاند .در
در ش��ركت ش��ما مديريت انرژي در دس��تور س��اختار س��ازمان بااهميت ش��ده است .يك
كار قرار ندارد چرا كه خبري از يك سياس��ت نظام اطالعات در س��ازمان تعبيه شده است.
انرژي يا س��اختارهاي مديريت انرژي يا يك برنامهريزي و سرمايهگذاري در اين امر مورد
نظام گزارشدهي و يا يك فرد مسئول در امر توافق شده است.
س�طح چهار :مصرف ان��رژي بعنوان يك
انرژي خبري نيست.
س�طح يك :نش��ان ميدهد ك��ه مديريت اولوي��ت عم��ده در تمام بخشهاي ش��ركت
انرژي درشركت شما ش��روع به بهبود نموده به ش��مار ميآيد .عملكردها س��نجيده شده و
ت انرژي دروني فوائد اقدامات انجام ش��ده محاسبه ميشوند.
است .در حالي كه هنوز سياس 
وجود ن��دارد .يك نف��ر بعنوان مدي��ر انرژي دستاوردها گزارش شده و اثرات مصرف انرژي
منصوب ش��ود و غيرمس��تقيم آگاهس��ازي را در مسائل زيست محيطي ديده ميشود و امر
بهينهسازي انرژي تعهدي براي همه مديران
شروع نموده است.
س�طح دو :در اين س��طح اهميت مديريت شده است.
ا
چگونه سالم بمانيم
صغر خاشعي
طبق آمار و اس��تانداردهاي جهاني مصرف ش��ير و مواد لبني براي هر نفر در س��ال 300
كيلوگرم است در حاليكه در ايران  70كيلوگرم مصرف سرانه هر فرد ميباشد با توجه به
خواصي كه مواد لبني براي بدن دارند بايد س��عي شود اين فاصله با استاندادهاي جهاني
نزديكتر شود.
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بررسي حوادث

راهاندازي واحد در حاليكه فالكسيبل فاز ژنراتور باز بوده است

مهندس حسين طالئي (دبير كميته بررسي حوادث)

ش��رح حادثه :واحد يك در تاريخ 83/9/1
پس از اتمام تعميرات بويلر ،بدون توجه به
بازبودن فالكسيبل فاز ژنراتور راهاندازي و
توربين به دور ميرسد كه خوشبختانه قبل
از پارال��ل موضوع به اط�لاع بهرهبرداري
ميرسد و راهاندازي متوقف ميگردد.
بررس��ي حادث��ه :علت ب��روز حادثه ،عدم
هماهنگ��ي در س��مت بي��ن تعمي��رات و
بهرهبرداري تش��خيص داده شد .اقدامات
الزم:
 -1مطابق با دستورالعملهاي واحد ،اتمام
كاره��اي تعميراتي و مج��وز راهاندازي از
طرف شركت تعميرات در دفتر مهندسين

زنــدگي

از كفرفتن ثروت دنيا يك غم اس��ت ،از
دست دادن دوس��ت خوب صد غم است،
اما كسي كه ش��هامتش را از دست بدهد
همه چيز را از دست ميدهد.
دستهايي كه در حال خدمتند ،مقدستر از
لبهايي هستند كه دعا ميخوانند.

ش��يفت بهرهبرداري ثب��ت و امضاء گردد.
بديه��ي اس��ت ك��ه در غيراينص��ورت
بهرهب��رداري مجاز ب��ه راهان��دازي واحد
نخواهد بود.
 -2كلي��ه كارتهاي ضمانت صادر ش��ده،
قبل از استارت تجهيزات ،به بهرهبرداري
عودت داده ش��ود و بهرهبرداري مجاز به
روش��نكردن تجهي��زات بدون برگش��ت
كارتهاي ضمانت نخواهد بود.
 -3كليه كارتهاي تعميراتي ،توافقش��ده،
قب��ل از راهاندازي واح��د بصورت تحويل
موق��ت يا دائم به بهرهبرداري عودت داده
شود.
زندگي نفسهايي نيست كه كشيدهايم،
زندگي لحظات خوبي اس��ت كه داشتهايم
اگر اين لحظه شاد باش��يد ،شانس اينكه
لحظة بعد هم شاد باشيد زياد است.
از آن كه زندگي روزي به پايان ميرس��د
نترسيد ،از آن بترسيد كه هيچوقت زندگي
را شروع نكنيد.

آشنايي با نيروگاه هستهاي
گردآورنده :مهندس ناصر درويشي

بقيه اجزاي نيروگاه هستهاي
غير از رآكتور كه منبع گرمايي اس��ت ،تفاوت
اندك��ي بين نيروگاه هس��تهاي و يك نيروگاه
حرارت��ي توليد برق با س��وخت فس��يلي وجود
دارد .مخ��زن بخار تحت فش��ار معمو ًال درون
يك س��اختمان بتوني تعبيه ميش��ود كه اين
س��اختمان به عنوان يك سد حفاظتي در برابر
تابش راديواكتيو عمل ميكند .اين س��اختمان
هم درون ي��ك مخزن بزرگتر ف��والدي قرار
ميگيرد .هس��ته رآكتور و تجهيزات مرتبط با
آن درون اي��ن مخزن ف��والدي قرار گرفتهاند
و كاركن��ان ميتوانن��د رآكت��ور را تخلي��ه يا
سوخترس��اني كنن��د .وظيف��ه اي��ن مخزن
فوالدي ،جلوگيري از نش��ت ه��ر گونه گاز يا
مايع راديواكتيو از درون سيال است.
درنهايت اين مخزن فوالدي هم به وسيله يك
س��اختمان بتوني خارجي محافظت ميش��ود.
اين س��اختمان به قدري محكم اس��ت كه در
براب��ر اصابت يك هواپيماي جت مس��افربري
(مش��ابه حادثه يازده س��پتامبر) ه��م تخريب
نميش��ود .وجود اين س��اختمان حفاظتي دوم
براي جلوگيري از انتش��ار م��واد راديواكتيو در
اثر هرگونه نش��ت از حفاظ اول ضروري است.

در حادثه انفجار چرنويل ،فقط يك س��اختمان
حفاظتي وجود داشت و همان موجب شد مواد
راديواكتيو در سطح اروپا پخش شود.
رآكتورهاي هستهاي طبيعي
در طبيعت هم ميتوان نش��انههايي از رآكتور
هس��تهاي پيدا كرد .البته به ش��رطي كه تمام
عوام��ل مورد نياز به ط��ور طبيعي در كنار هم
قرار گرفته باشند .تنها نمونه شناخته شده يك
رآكتور هس��تهاي طبيعي دو ميليارد سال پيش
در منطقه اوكلو در كش��ور گابون (قاره آفريقا)
فعاليتش را آغاز كرده اس��ت .البته ديگر چنين
رآكتورهايي روي زمين شكل نميگيرند ،زيرا
واپاش��ي راديواكتي��و اين م��واد ( به خصوص
 )U-235در اين زم��ان طوالني  4/5ميليارد
س��اله (سن زمين) ،فراواني U-235رادر منابع
طبيعي اين رآكتورها بسيار كاهش داده است،
ب��ه طوري كه مقدار آن به پايينتر از حد مورد
نياز آغاز يك واكنش زنجيرهاي رسيده است.
اين رآكتورهاي طبيعي زماني ش��كل گرفتند
ك��ه معادن غن��ي از اورانيوم ب��ه تدريج از آب
زيرزميني يا سطحي ُپرشدند .اين آب به صورت
كندكننده عمل كرد و واكنشهاي زنجيرهاي
ش��ديد به وقوع پيوس��ت .با افزايش دما ،آب

كندكننده بخار ميش��د و رآكتور خاموش شد.
پ��س از مدتي ،اي��ن بخارها به ماي��ع تبديل
ميش��دند و دوباره رآكتور به راه ميافتاد .اين
سيس��تم خودكار و بسته ،يك رآكتور را كنترل
ميكرد و براي صدها هزار س��ال ،اين رآكتور
را فعال نگاه ميداش��ت .مطالعه و بررسي اين
رآكتورهاي هس��تهاي طبيعي بس��يار ارزشمند
است ،زيرا ميتواند به تحليل چگونگي حركت
م��واد راديواكتيو در پوس��ته زمين كمك كند.
اگر زمينشناس��ان بتوانند راز اين حركتها را
شناسايي كنند ،ميتوانند راهحلهاي جديدي
ب��راي دفن زبالههاي هس��تهاي پي��دا كنند تا
روزي خداي ناكرده ،اين ضايعات خطرناك به
منابع آب س��طح زمين نشت نكنند و فاجعهاي
بشري به بار نياورند.
انواع رآكتورهاي گرمايي
الف -كندسازي با آب سبك

 aرآكتور آب تحت فش��ار Pressurized))Water Reactor PWR
 bرآكتور آب جوشان Boiling Water))Reactor BWR
 cرآكتورD2Gب -كندسازي با گرافيت:
 aماگنوس Magnos bرآكت��ور پيش��رفته با خنككنن��دة گازيAdvanced
Gas(Coaled
)Reactor AGR
RBMK -c
PBMR -d
ج -كندكنندگي با آب سنگين:
a- SGHWR
b-CANDU
ادامه در شماره آينده

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 :

اهميت و فضيلت ماه رجب

نكتههاي زندگي
 -1از كسي كه چيزي براي از دست دادن ندارد بترس
 -2س��ركارت زود حاضر ش��و و تا بعد از س��اعت پايان كار،
بمان
 -3هن��گام مواجهه با كار س��خت ،طوري عمل كن كه انگار
شكست غيرممكن است
 -4توقع نداشته باش پول برايت خوشبختي بياورد
 -5شرايط هر قدر وخيم باشد ،خونسرديات را حفظ كن
 -6در مأل عام از خالل دندان استفاده نكن
 -7هرگز ت��وان خودت را در تغييردادن ديگران ،دس��ت باال
نگير
 -8همدلي كن ،س��عي كن از دريچه چشم ديگران به چيزها
نگاه كني
 -9اگر وعده بزرگ ميدهي ،آن را همانطور تحويل بده
 -10خ��ود را ملزم به صرفهجويي ك��ن ،اينكار براي موفقيت
امري اساسي است
 -11هزينههاي جانبي را پائين نگهدار
 -12خودت را براحتي زير دست و پا نينداز ،ياد بگير كه كوتاه
و مؤدبانه نه بگويي
ُ -13پلهاي پش��ت س��رخود را خراب نكن متعجب خواهي
ش��د اگر بداني كه بارها ناچار خواهي ب��ود از همان رودخانه
عبور كني
 -14يادت باشد كه يك ازدواج موفق به دو چيز بستگي دارد:
 1زوج مناسب يافتن  2-زوج مناسب بودن -15درد و استيصال را همچون جزيي از زندگي بپذير
گردآورنده :سيد حسين شهيدي

«سعيدرضا شيراني»

پيامب��ر خ��دا (صلي اهلل و علي��ه و آله) ميفرمايد :رجب« ،ش��هر
«اصم» ناميدند كه هيچ
اهلل
األصم» اس��ت؛ و بدان س��بب آن را ّ
ّ
ماهي به پايه عظمت آن نميرس��د؛ مردم زمان جاهليت به رجب
حرمت مينهادند و آنگاه كه اس�لام درخشيدن گرفت ،بر حرمت
آن افزودند .بدانيد كه رجب ،ماه خدا ش��عبان ،ماه من و رمضان،
ماه امت من اس��ت پس هر كس يك روز از رجب را روزه بدارد،
مس��تحق رضوان الهي گ��ردد و روزهاش غضب الهي را خاموش
ّ
كن��د و خداوند دري از درهاي جه ّنم را بر او ببندد .اگر كس��ي به
اندازه تمام زمين طال انفاق كند ،برتر از روزه يك روز آن نخواهد
بود .هر گاه ش��ب شود ،دعايش مس��تجاب خواهد بود :يا در دنيا
به او عطا خواهد ش��د و يا براي آخرت او ذخيره ميشود .حضرت
رس��ول خدا (صلي اهلل و عليه و آله) س��پس ثواب دو ،سه ،چهار،
پنج تا س��يروز ،روزه ماه رج��ب را تكتك با توضيح كامل بيان
فرمود.
در همي��ن زمينه امام كاظم (عليهالس�لام) ميفرمايد :رجب ،نام
نهري در بهش��ت اس��ت كه از شير س��فيدتر و از عسل شيرينتر
است؛ بنابراين هر كس يك روز از ماه رجب را روزه بدارد ،خداوند
از آن نهر به او خواهد نوشاند.
همكار سوگوار

حكم انتصاب
طي حكمي از س��وي آقاي مهن��دس فالحتيان رئيس
مجم��ع عمومي و مديرعامل ب��رق منطقهاي اصفهان
آقاي مهندس غالمحسين رادان به عنوان عضو اصلي
هيأت مديره ش��ركت مديريت توليد برق شهيد محمد
منتظري انتخاب شدند.

زندگينامه مشاهير جهان

جناب آقاي محمد علي رادان

با كمال تأثر و تألم مصيبت وارده را تسليت عرض نموده
و از درگاه ايزدمنان جهت آن عزيز سفركرده علو درجات
و براي بازماندگان صبرجميل و اجر جزيل خواستاريم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيدمحمد منتظري

يكم رجب والدت با سعادت پنجمين اختر تابناك واليت و امامت
بر تمامي شيعيان جهان مبارك باد.
سوم رجب شهادت حضرت امام عليالنقي الهادي (ع) را به مسلمانان جهان
تسليت ميگوئيم.
سيزدهم رجب خجسته ميالد اولين ستاره تابناك آسمان واليت و امامت را به
مسلمانان جهان تبريك ميگوئيم

مبعث پيامبر عظيم الشأن اسالم حضرت محمد مصطفي (ص) بر تمامي مسلمانان جهان
تبريك و تهنيت باد

محمد خوارزمي
ابوعبداهلل محمد بن موسي خوارزمي
(قرن دوم و سوم هجري)

رياضي��دان ايران��ي و بزرگترين دانش��مند عص��ر خود در
رياضي��ات ،جغرافي ،تاريخ و نجوم اس��ت .فعاليت علمي و
آوازه اين نابغه بزرگ و تاريخس��از چنان از مرزهاي زمان
گذش��ته اس��ت كه در دهههاي اخير برخي از كش��ورها را
بر آن داش��ته اس��ت تا اين نام بزرگ را ب��ه عنوان ميراث
معن��وي خود در جهان مصادره كننده چنان كه روس��ها و
برخي از كش��ورهاي حوزه آسيايي ميانه وي را از آن خود
دانسته و تمبر يادبود با نام «الگوريزمي» از او منتشر كرده
و فيل��م زندگي او را س��اختهاند و مدع��ي ثبت نام وي در
مليت خود هس��تند .مهمترين كتاب خوارزمي
يونس��كو با ّ
ك��ه بنيانگذار انقالب بزرگ رياضيات بود حس��ابالجبرو
المقابل نام داش��ت كه نام گرايش مهم��ي از رياضيات با
عنوان التين  Algebraاز آن اقتباس ش��ده اس��ت .در
اين كتاب بود كه خوارزمي مفهوم نوين و امروزي اعداد و
محاس��بات را وارد دانش رياضي كرد كه به نوعي شالوده
تمام��ي پيش��رفتهاي علمي و فني ب��ر روي اين مفهوم
پيريزي گرديد .در اين كتاب خوارزمي ابتدا اعداد طبيعي
را معرفي و س��پس روش ح��ل معادالت خطي و مربعي را
بررس��ي ميكند و به نحو زيبايي به دس��تهبندي معادالت
ميپردازد و روش حل هر دس��ته را به دو روش هندسي و
جبري بيان ميكند ،بازي خوارزمي با ريش��هها و مربعات
و اعم��ال رياضي نماي زيباي��ي از نبوغ كمنظيرذهن او را
ب��ه نمايش ميگذارد .مفهوم روش حل مس��ايل از طريق
الگوريتم اولينبار بوس��يله وي بكار گرفته ش��د و نام او به
اين روش عالي اطالق ش��د (الگوريسم يا الگوريتم مأخوذ
از الگوريسمي كه التينالخوارزمي است).
تأثير انديش��ه رياضي وي چنان بوده اس��ت كه مقاالت و
كت��ب زيادي با عن��وان  Dixit Algorismiخوارزمي
چنين ميگويد تا كنون در دانشگاههاي غربي منتشر يافته
است.

