اسفند ماه سال 138٥
محمدرضا شيراني

عيد آمد و عيد آمد

ن��وروز از اعياد باس��تاني ما ايرانيان اس��ت كه همه
س��الها بنوعي مردم م��ا براي فرارس��يدن آن و در
ايام آن به جنب و جوش و فعاليت خاصي مش��غول
ميش��وند .اما اينكه چرا س��ال نو براي ايرانيان اين
روز و اول فص��ل به��ار انتخاب ش��د خ��ود گوياي
فرهن��گ پربار و غني ايرانيان اس��ت كه همگان را
مجبور به گش��ودن لب براي س��تايش اين فرهنگ
كرده اس��ت و زنده نگهداش��تن آن هم خود گوياي
همت واالي ايرانيان و انتخاب درستشان است كه
در طي س��اليان دراز ريش��ه در وجود تك تك آنها
كرده اس��ت .اما تقارن دو عيد در اين س��الها زبان را
ب��ه چگونگي تداخل اين دو فرهنگ به بهترين نحو
ب��از نموده كه اينهم از ذوق و هوش سرش��ار ايراني
جماعت اس��ت كه بايد قدر آن را دانست .پيامبر نور
و رحمت در اين روزها متولد ميش��ود و سپس نويد
اس��تقرار يك جامعهاي را ميدهد كه بر اساس تمام
خوبيها و محاسن فرهنگهاي دنيا بنا ميشود .اگر
فرهنگ��ي ادعاي رحمت و ش��فقت دارد و اس�لامي
به زيباترين چهره آن��را عرضه ميكند اگر فرهنگي
ادعاي انديشه و علم دارد و اسالم خود به ترويج آن
ميپردازد و قلم دانش��مندان را برتر از خون شهيدان
ميداند .اگر فرهنگي ادعاي ظلم س��تيزي و مبارزه
علي��ه بدي دارد اس�لام آنرا واجب كرده اس��ت .اگر
ملت��ي قوانين اجتماعي و مدني درس��ت ومحكم را
به افتخار بيان ميكند اس�لام آنرا نه تنها تأئيد كه
زيباتر ارائه ميدهد .اما ايران در تمام حوادث روزگار
همچنان سروقامت ايستاده است چرا چون هر گونه
پليدي را نش��انة اهريمن ميداند و خوبيها را نشانة
نور و روش��نائي و اسالم را پذيرفت چون زود پي برد
كه همهاش خوبي است و رحمت و همهاش تأييدي
اس��ت بركارهاي خوب و لذا ايران اس�لامي شكل
گرفت اما ايران اس�لامي چگونه باشد كه اكنون هم
حوادث روزگار نتواند اثري بر او بگذارد در يك كالم
اس��تفاده از اصالت فرهنگ ايراني واصول مشخص
دين اس�لام تنها راه پايداري ايران اس��ت چگونه؟
ميتوان به جرأت گفت كمتر كش��وري اس��ت كه از
طرف��ي فرهنگ غني وكاملي از هزاران س��ال پيش
داش��ته باشد و دين كاملي هم با آن تركيب شده كه
بتواند باعث رش��د و ش��كوفايي آن شده باشد .پس
بايد اين لطف خدا را سپاس گفت و غنيمت شمرد و
نكات زير را در نظر داشت و اقدام عاجل انجام داد.
 -1بايد متخصصين امر نس��بت به ش��ناخت كامل
فرهنگ ايراني و دين اس�لام اقدام كنند بدون هيچ
مالحظ��هاي -2.زن��گار از رخ فرهن��گ و دين خود
بزدائيم واصل آنرا نماي��ان كنيم بعبارتي خودمان را
خانه تكان��ي كنيم .اينكه در ايام عي��د نوروز منازل
را خانهتكاني نم��وده و گردگيري ميكنند بايد همه
گونه باش��د ه��م در ظاهر كه به نظاف��ت و تميزي
محيط اهميت ميدهيم و بعبارتي خانه را خانهتكاني
ميكنيم عالوه برآن فرهنگ خود را هم خانهتكاني
كنيم بعنوان نمونه الف��اظ منفي بكار نبريم از اينكه
بگوئيم نميش��ود -هيچوقت -محال اس��ت -اينجا
ايران اس��ت به ما مربوط نيست -وقت نداريم -نفر
و ...نداريم جدًا پرهيز كنيم -بعضي از ضربالمثلها
را دور بريزيم -براي بعض��ي واژهها معاني جديدي
پي��دا كنيم بعنوان مث��ال احترام يعني امكان رش��د
براي خود وديگران فراهم كردن باشد يا تنبيه يعني
تشويق خوبان باشد و غيره اين ميشود خانه تكاني
فرهنگي
چيزي است كه هم در دين ماست و هم در فرهنگ
غني ما آنوقت ش��ركت تويوتا دس��ت ب��ه اين اقدام
ميزند و خالق فرهنگ جديدي در صنعت ميشود.
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ساخت والوهاي  DN20در نيروگاه شهيد محمد منتظري
براساس اعالم معاونت مهندس��ي و برنامهريزي نيروگاه به همت
پرس��نل متخص��ص اي��ن
ني��روگاه و با هم��كاري يكي
از ش��ركتهاي خصوص��ي
والوهاي فش��ار قويDN20
در داخل كش��ور ساخته شد و
صنعت برق كشور بخصوص
نيروگاهها را از وارد كردن اين
والو از خارج بينياز س��اخت و
ع�لاوه برخودكفايي صنعتي
همه س��اله مقادي��ر زيادي از
خروج ارز از كش��ور جلوگيري
ميكند.

به مناس��بت ايام ا ...ده��ه مبارك
فجر يك سري مس��ابقات واليبال
بين تيمهاي ش��ركتهاي وابس��ته
و اقماري ب��رق منطقهاي اصفهان
برگزار گرديد .در اين مسابقات تيم
واليبال نيروگاه شهيد محمد منتظري
در بين تيمهاي شركتكننده موفق
به كسب مقام اول گرديد.
اعضاي تي��م واليبال اين ش��ركت

مشخصات فني والوهاي:DN20
:Globe Value
DN 20 mm
PN 235 bar
Ptest 350 bar
 TN 600o c
ضمن��ًا والوه��اي گل��وب و
كنترلي با قطر 65mmفش��ار
قوي تا  350barدماي باالي
 600o cدر حال ساخت ميباشد
كه انش��اءا ...ظرف  3ماه آينده
تحويل و نصب خواهد شد.

احراز رتبه اول تيم واليبال

عبارتند از:
آقايان -1 :حس��ين طالئي -2
مجيد پورهمدان��ي  -3مهدي
زك��يزاده  -4عليرض��ا لقايي
 -5محسن مرادمند  -6محمد
مرادمن��د  -7محمد عاليپور -8
عل��ي بابايي  -9محمد حافظي
محم��د رجالي مرب��ي و مهدي
عطايي سرپرست تيم.

تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه شهيد منتظري
واح��د ي��ك اين ني��روگاه به منظ��ور انجام
تعميرات اساس��ي در تاري��خ  85/11/26از
مدار خارج شد كاركرد اين واحد از تعميرات
اساس��ي قبل��ي 46592س��اعت و ب��ا توليد
 8377044مگاوات ساعت بوده است .گفتني
است كه اين چهارمين تعميرات اساسي اين
واحد از بدو راهاندازي اوليه (س��ال  )1363تا
كنون ميباش��د كه كاركرد كلي اين واحد از
سال  63تا كنون  157937ساعت ميباشد.

توضيح اينكه كار تعميرات اساسي اين واحد
توسط پرسنل متخصص شركت
تعميرات نيروي ب��رق اصفهان
و ب��ا نظارت پرس��نل ش��ركت
مديريت توليد برق شهيد محمد
منتظري در حال انجام است .در
اين تعميرات كليه لوازم ،قطعات
و تجهيزات قس��متهاي مختلف
واحد مورد بازبين��ي ،تعمير و يا

تعويض قرار خواهد گرفت.

تقدير و تشكر

محول��ه با ت�لاش و جديت خ��ود موجبات
رضايتمندي پرس��نل و مس��ئولين نيروگاه
را فراهم نمودهاند كه بدينوس��يله از تالش،

را خواهانيم .اسامي اين عزيزان:
آقاي��ان -1:عبدال��ه صالحني��ا  -2رس��ول
يزدان��ي  -3درويش رحيمي -4س��يد بهرام
طهماس��بي -5جعفر فرهان��ي -6جعفرعلي
كاظم��ي  -7محمدرضا نادعلي -8فضل اله
جنايي

بنا براع�لام اداره خدمات ني��روگاه تعدادي
از هم��كاران ك��ه از طري��ق ش��ركتهاي
پيمانكاري در نيروگاه مشغول بكار ميباشند
در راه پيشبرد اهداف نيروگاه و انجام وظايف

زحم��ات وخدم��ات صادقانه اي��ن عزيزان
تقدير و تشكر و براي آنان آرزوي موفقيت،
س��عادت و سالمتي از درگاه خداوند سبحان
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

آب نوشيدني بيجايگزين است
متخصصان تغذيه معتقدن��د  80درصد مردم
همواره دچار كمآبي و يا بيآبي مفرط هستند،
ام��ا از اين موض��وع اطالع ندارند .نوش��يدن
نوش��يدنيهاي مختلف از قبي��ل چاي ،قهوه،
ان��واع آب ميوه و نوش��ابه و ...گرچه به ظاهر
مفيد اس��ت ،اما پاسخگوي نياز بدن به كمبود
آب نيس��ت ،متخصصا تغذيه آب را نوشيدني
بيجايگزين ميدانند ،و معتقدند تنها نوشيدن
آب كمب��ود بدن را جبران ميكند .روزانه بايد
بطور ميانگين بي��ن  8تا  10ليوان آب خورد.
امروزه آب درماني و خوردن آب بيشتر ،درمان
بس��ياري از دردهاست و  70درصد وزن بدن
انس��ان را آب تش��كيل ميدهد .خواص آب
عبارتند از:
ا -افزاي��ش انرژي ب��دن  -2افزايش فعاليت
مغز و فعالي��ت فيزيكي بدن -3دفع س��موم
ب��دن  -4جلوگي��ري از ابتال به س��نگ كليه
 -5حفظ لطافت و ش��ادابي و زيبايي پوس��ت
 -6كاه��ش وزن بدن  -7كاهش دماي بدن
(بويژه در فصل گرما)  -8جلوگيري از سردرد
 -9هضم و جذب س��ريع غذا  -10نوش��يدن
آب باعث س�لامت قلب ميش��ود و احساس
گرس��نگي كاذب ب��دن را از بين ميبرد .البته
بهتر اس��ت آب را يكس��اعت قبل از غذا و يا
حداقل يكساعت بعد از غذا خورد.
گردآورنده :اصغر خاشعي

دو كلمه حرف حساب
از چشمه سار پيامبر رحمت

خوشاخ�لاق باش��يم تا فش��ار قب��ر را از ما
بردارند.
س��عد عاض يكي از ي��اوران حضرت ختمي
مرتب��ت در جن��گ احد بعلت ضربه شمش��ير
مج��روح گرديد و ايش��ان را به پش��ت جبهه
در ش��هر مدينه انتقال دادند .پس از مراجعت
پيامبر و ياران به مدينه سعد از دنيا رفته و در
زمرة ش��هيدان جنگ و جهاد در راه خدا قرار
گرفتند .پيامبر در تشيع جنازه او با سربرهنه و
پاي برهنه ش��ركت نموده و فرمودند جبرئيل
و ميكائي��ل ب��ه اتفاق خيل��ي از مالئكه الهي
در تش��يع جنازه َسعد ش��ركت نمودهاند .وقت
خاكسپاري خود حضرت نماز خوانده و ايشان
را به خاك س��پردند .مادر َسعد كه در جميعت
حضور داشتند گفت :پسر َسعد خوش به احوال
تو كه سعادتمند ش��دي و پيامبر اين گونه در
مراس��م تش��يع و تدفين تو ش��ركت فرمودند
عجب از س��عادتي برخوردار هس��تي .پيامبر
فرمودند :مادر َس��عد بعلت بداخالقي َسعد در
منزل و خانواده فشار قبر تمام استخوانهاي او
را در هم شكست.
امام جماعت نيروگاه
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حول َوا َ
حس ِن الحال
يا ُم َح ِو َل ا َل ِ
الحوال َح ِول حالِنا اِلي َا َ
ضمن تبري��ك عيد ن��وروز محض��ر مبارك
هم��كاران گرام��ي و خانوادهه��اي محت��رم
بهانهاي بدست آمد تا درباره عيد باستاني چند
جملهاي به اختص��ار مطالبي را تقديم حضور
همگان نمائيم.
كلم��ه عي��د ب��ه معن��اي بازگش��ت و آنهم
بازگش��ت همه به منش��أ رحم��ت و مهرباني
حض��رت باريتعالي و به اي��ن معنا كه خداوند
رحم��ت خود را متوجه بن��ده مينمايد و بنده
خدا هم با فرمانب��رداري خود به پروردگارش
روي ميآورد در عيد كه پديدارش��دن بهار و
سپري شدن فصل خزان و سرما ميباشد خود
نموداري از معاد و يحيي و يميت ميباش��د و
همه ش��اهد و ناظر هستيم كه خداوند چگونه
با دگرگوني در طبيعت درخت مردهاي را زنده
كرده و به آن زيبايي خاص با شكوفه و جوانه
عطا مينمايد.
ن��وروز روزي اس��ت كه روز ما نو ميش��ود و
همانطور كه قبل از نوروز خانه تكاني ميكنيم
الزم است دلها را تكاني داده و وجود خود را از
صفات رذائل و ناشايست پاك و خالي نمائيم
و دل را ب��ا آمدن ن��وروز و طبيعت زيبا و بهار

مصفا ،جال و نورانيت ببخشيم.
در كت��اب مفات��ح الجنان ش��يخ عباس قمي
رحمت ا ...علي��ه از امام صادق رئيس مذهب
جعفري (ع) روايت ش��ده كه حضرت فرمودند
چون روز نوروز ش��د غسل كن و پاكيزهترين
جامهه��اي خو را بپ��وش و به بهترين بوهاي
خوش خود را خوش��بو گردان و در نوروز روزه
نگيري��د و نمازي را حضرت س��فارش كردند
كه عزيزان ميتوانند به كتاب مفاتيح الجنان
اعم��ال نوروز مراجعه و آن نماز را در روز اول
سال بخوانند.
روزه��اي بس��يار بهاري سبزس��بز هم��راه با
عافي��ت و موفقي��ت ب��راي همه هم��كاران
ارجمند و خانواده محترم خواهان و خواس��تار
ميباش��يم .اميد آن داريم در مجالس شادي،
صلةرحمها ،ديد و بازديد و مس��افرتها سعي
كني��م بهترين بهره و لذت را برده و از خود و
خانوادههاي عزيزمان به شايس��تگي مواظبت
نم��وده و همگان از گن��اه و معصيت در همه
روزهاي س��ال كه روزهاي خدا ميباشد دور
و مبرا باشيم.
امام جماعت نيروگاه

مقررات و توصيههاي مربوط به حوادث ناشي از كار
حوادث ناشي از كار چيست؟

حوادثي اس��ت كه در حين انجام وظيفه و
به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد.
براس��اس اين تعريف ،حوادثي كه به يكي
از صورتها يا علل زير ُرخ ميدهد ،ناشي
از كار محسوب ميشود:
 در اوقات��ي كه بيمه ش��ده دركارگاه يامؤسس��ات وابسته يا ساختمانها و محوطة
آن مشغول به كار باشد.
 در اوقاتي كه به صورت مأمور در خارجاز كارگاه انجام وظيفه ميكند.
 در اوق��ات عادي رفت و برگش��ت بيمهشده بين منزل و كارگاه
 در اوق��ات مراجع��ه ب��ه درمان��گاه ي��ابيمارس��تان جه��ت معالج��ات درماني و
توانبخشي
 در حي��ن اق��دام ب��راي نج��ات س��ايربيمهشدگان و مساعدت به آنان
كارفرمايان در زمان وقوع حوادث ناشي از
كار چه بايد بكنند؟
 اقدام��ات اولي��ه را ب��راي جلوگيري ازتشديد عوارض حادثه انجام دهند.
(هزينة احتمالي اين اقدامات را س��ازمان
تأمين اجتماعي ميپردازد).

 گزارش حادثه را حداكثر ظرف سه روزاداري به اطالع ش��عبه تأمي��ن اجتماعي
برسانند.
اگر در حادثه ناش��ي از كار ،كارفرما مقصر
باشد ،چه ميشود؟
اگ��ر ثابت ش��ود كه حادثه ب��ه دليل عدم
رعايت مق��ررات حفاظت فن��ي و يا عدم
رعاي��ت احتي��اط از ط��رف كافرم��ا ( يا
نمايندگان كارفرما) بوده ،س��ازمان تأمين
اجتماع��ي تعهدات خ��ود را در قبال بيمه
شده انجام ميدهد ،اما هزينههاي مربوط
را از كارفرما مطالبه خواهد كرد.
نكت��ه مه��م :در ح��وادث ناش��ي از كار،
تعهدات س��ازمان تأمي��ن اجتماعي (مانند
برق��راري مس��تمر از كارافتادگ��ي كلي و
جزئ��ي ،غرام��ت مقطوع نق��ص عضو و
غرامت مقطوع فوت) ،مش��روط به داشتن
س��ابقه حق بيمه نيس��ت و بدون توجه به
س��وابق بيمهاي بيمه شده ،مزاياي قانوني
ارائه ميگردد.
منتظر ديگر موارد قوانين تأمين اجتماعي
در شمارههاي بعدي پيك انرژي باشيد.
گردآورنده :اسماعيل عروجعليان
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كوتاه و خواندني
 -1ي�ك خ�رس در ط�ول خ�واب
زمس�تاني خود  25درص�د از وزن
بدنش را از دست ميدهد.
 -2ب�ا ش�يري ك�ه ن�وزاد نهن�گ
خاكس�تري در ه�ر روز ميخ�ورد
ميتوان بي�ش از  2هزار بطري را
پر كرد.
 -3بايس�ون (گاومي�ش وحش�ي
آمريكاي شمالي) ميتواند يك متر
هشتاد سانتيمتر پرش كند.
 -4جنس اسب را ميتوان از روي
دن�دان آن تش�خيص داد اغل�ب
اسبهاي نر  40دندان و اسبهاي
ماده  36دندان دارند.
 -5خفاش تنها پس�تانداري است
كه ميتواند پرواز كند.
گردآورنده  :زراعت كار

امام علي (ع) وحقوق بشر

عدالت
از ستم نميتوان به عدالت رسيد (نهجالبالغه
/59ص 339كالم 126ص)131
بهترين افتخار حكومته��ا برپائي عدالت در
كشور است (نهجالبالغه نامه /53ص)327
حق نظارت قانوني:
اگ��ر نميخواهي با اف��كار عمومي و اقدامات
خصمانه آنان روبرو ش��وي بايد تن به قانون
عادالن��ه دهي (نهجالبالغ��ه خطبه/163ص
)173
برادري:
مهرباني به رعيت و دوستداش��تن آنها لطف
در حق ايش��ان و اشعار دلخودس��از .چونان
حيواني درنده مباش كه خوردن حقوق آنها را
غنيمت ش��ماري زيرا آنان دوگروهند يا برادر
ديني تو هس��تند و يا در آفرينش همچون تو
هستند (نهجالبالغه نامه/53ص)423
حق امنيت:
ت��و موظف هس��تي ناامني را از جامه ريش��ه
كن س��ازي و گره وحش��ت را از دلهاي مردم
بگشايي (نهجالبالغه نامه /18ص ) 282
م��ردم را امي��ري بايد  ....كه مومن در س��ايه
آن به كار خود پ��ردازد و كافز از زندگي خود
بهرهمند شود (نهجالبالغه كالم/40ص )44
حق پناهندگي
براي تو هيچ س��رزميني برتر نيست ،بهترين
س��رزمين سرزميني اس��ت كه تو را بپذيرد و
ت��و در آن آس��وده باش��ي (نهجالبالغه كالم
/434ص )447

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

 ISOچيست؟
گردآوري :محمدرضا شيراني

در ادامه بحث بررس��ي اس��تاندارد زيست
محيطي  ISO4001كه در ش��مارههاي
قبل راجع به كليات آن مقداري اش��اره شد
در اين ش��ماره به بحث الزامات سيس��تم
مديريت محيط زيستي اش��اره مينمائيم.
امي��د اس��ت بتواني��م روح حاكم ب��ر اين
اس��تاندارد را درك نموده و در عمل پياده
سازي نمائيم.
اين استاندارد اشاره به ايجاد يك «سيستم
مديريت محيط زيستي» دارد كه مطابق با
استاندارد بينالمللي آن باشد و هر سازماني
كه در نظر دارد اين استاندارد را در سازمان
خود مس��تقر نمايد بايد بص��ورت دائم آنرا
بهب��ود ده��د و چگونگي آن را مش��خص
كند .در ايجاد« سيس��تم مديريت زيس��ت
محيطي» بايد ابتدا سيس��تم را ش��ناخت.
سيستم يعني مجموعهاي متحد از پديدهها
ك��ه در جهت تحق��ق هدفهائي با يكديگر
هماهنگ ش��ده و بازت��اب عملكرد خود را
ب��ه خود و محيط انتق��ال ميدهند.با توجه
به تعريف ف��وق ويژگيهاي يك سيس��تم

عبارتند از:
الف) داراي نظم و پيوستگي است
ب) خنثي است
ج) داراي عمل وعملكرد است
د) زنده است چون نظام ارزشي دارد
پس باي��د ابت��دا مجموع��هاي از پديدهها
(شامل منابع مادي وانس��اني  -فرآيندها)
را شناسائي و با يكديگر هماهنگ و متحد
نم��وده كه داراي ويژگيهاي فوق باش��د و
سپس در جهت هدفهاي مورد نظر هدايت
و رهبري نمود .در اين راس��تا بايد اقدامات
زير انجام گيرد:
 -1خطمش��ي محيط زيستي س��ازمان يا
بعبارتي خطمشي مديريت يكپارچه سازمان
كه شامل اس��تانداردهاي كيفيت و محيط
زيست است توسط مديريت عالي براساس
سيس��تم ايجاد شده و متناس��ب با فعاليت
س��ازمان مشخص ش��ده باش��د بطوريكه
گوي��اي تعهد به بهبود دائم و پيش��گيري
از آلودگي بوده و مل��زم به رعايت الزامات
قانوني كه قانونگذاري برايش معلوم نموده
اس��ت باشد .و يك چهارچوبي براي تعيين
و بازنگري اهداف س��ازمان معلوم كرده و
نهايتًا به كليه كس��اني كه در سازمان و يا
براي سازمان مشغول فعاليت هستند ابالغ
شده باشد.
ادامه در شماره آينده

سلسله مباحث بهرهوري
مودا چيست؟
م��ودا ( )Mudaي��ك واژه ژاپني به معني
اتالف اس��ت .درحالت كلي به آن دس��ته از
فعاليتهائي اطالق ميشود كه منابع و ذخائر
را ج��ذب ميكنند ولي هيچ ارزش افزودهاي
ايجاد نميكنند .موداها انواع بس��ياري دارند
كه هر سازمان با توجه به فعاليتها وشناخت
منابع خود بايد آنها راشناس��ائي كرده و سعي
در حذف آنها داشته باشد.
انواع موداها:
 اشتباهاتي كه بايد اصالح شوند مراحلي از فرآيند كار كه ضرورتي به وجودآنها نيست
 جابجائي بيمورد نيروي انساني درسطوحسازمان
 حمل و نقلهاي بيهوده -ارائ��ه خدماتي كه به ني��از مصرف كننده

پاسخ نميگويد
 بايگاني و انبار كرونهاي غيرضروري فرآينده��ا و فعاليتهاي م��وازي و دوبارهكاري تكراري
 جم��عآوري و ثب��ت اطالع��ات اضافي وتكراري
 تع��داد اش��كال ي��ك فرم و ع��دم تطابقاطالعات فرم با كاربرد آن
 تب��ادل بي��ش از ح��د اطالع��ات و تورمدادهها
 پيچيدگي روشهاي انجام كارآيا در س��ازمان ش��ما مودا پيدا ميشود اگر
هس��ت آنرا كش��ف كرده و به نش��اني پيك
ان��رژي بفرس��تيد بيائيد به��رهوري را پاس
بداريم.
نشريه بهرهوري شماره 93
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محيط زيست و نقش صنعت برق در
مقابله با آلودگي زيست محيطي
گردآورنده  :تهمينه عاليپور

امروزه مالحظات زيس��ت محيط��ي جايگاه
وي��ژهاي در رابطعه با فعاليته��اي مرتبط با
ان��رژي در دنيا كس��ب كرده اس��ت .نيروگاه
بعنوان يك��ي از عرصههاي مهم توليد انرژي
برق و يكي از محورهاي عمده توسعه جوامع
در دوران معاص��ر ميباش��د .باي��د گفت اگر
در طراح��ي ،فرآين��د توليد و بهرهب��رداري از
آن مالحظات زيس��ت محيطي اعمال نش��ود
ب��ه يك��ي از كانونه��اي صنعتي به ش��دت
آالين��ده تبديل خواهد ش��د ونق��ش تخريبي
آن برجامعه بيش از نقش س��ازنده آن خواهد
ب��ود .يك نيروگاه  1000مگاواتي با س��وخت
ماي��ع در فرآين��د احتراق بطور متوس��ط 15
تن گاز دي اكس��يد كربن( )Co2در س��اعت
و معادل  2/2تن اكس��يدهاي ازت ()NOX
و حدود  105كيلوگ��رم هيدروكربنهاي نيم
س��وخته و آاليندهه��اي ديگ��ر وارد محيط و
اتمس��فر مينمايد .بررسيهاي انجام شده در
كش��ورهاي جامعه همكاريهاي اقتصادي و
توس��عه  )1( OECDحاكي از آن اس��ت كه
 %40تا  %50از اكس��يدهاي گوگردي و %25
از اكسيدهاي ازت و بيش از  %50از گازهاي
گلخانهاي به ويژه  Co2س��هم نيروگاههاي
بخاري اس��ت كه ح��دودًا %30از كل انرژي
جهان را مصرف مينمايند .انتشار آاليندههاي
گازي نظي��ر NOX,Co2,So2وذرات
معل��ق ( )SPM( )2هر ي��ك اثرات تخريبي
خاصي بر محيط زيس��ت و س�لامت انسانها
وارد ميسازند.اس��يدي شدن اكوسيستمهاي
آب ،خاك و هوا به دليل بارانهاي اس��يدي،
كاه��ش محص��والت كش��اورزي و نابودي
جنگلها و از سوي ديگر مخاطرات بهداشتي
نظير برونشيت ،آس��م ،حساسيت هاي جاري
تنفس��ي و ريوي از پيآمده��اي آلودگي هوا
توسط اين نوع آاليندهها است .بعالوه انتشار
گاز دياكس��يد كربن ( )Co2عليرغم اينكه
مخاط��رات آاليندهه��اي فوق را ن��دارد ولي
بعن��وان عمدهترين گاز گلخانهاي انتش��ار آن
موجب افزاي��ش دما و تغييرات اقليمي زميني
ميگردد .بررس��يها نشان ميدهد كه غلظت
گازCo2در اتمس��فر قب��ل از انقالب صنعتي
وح��دود  270تا  )3( PPM 290بوده اس��ت
و در حال حاضر به  PPM 330رسيده است
و پيشبين��ي گردي��د در س��الهاي  2020به
 480PPMنيز برسد.
يكي از داليل بيتوجهي به محيط زيست در
گذشته تا حدودي زيادي ناشي از اين واقعيت
بوده اس��ت كه در فعاليتهاي اقتصادي و به

ويژه در بخش ان��رژي ميزان تخريب محيط
زيس��ت و
بهد ا ش��ت
محي��ط در
هز ينهه��ا ي
و سيس��تم
قيمتگذاري
ان��رژي ب��ه
حس��ا ب
نميآم��د و
اقتصاددان��ان
تنه��ا ذه��ن خود را ب��ه ش��اخصهايي چون
رش��د توليد ناخالص ملي و تراز پرداختها و
نظاير آن معطوف ميساختند .بحران آلودگي
محيط زيس��ت ناشي از توسعه ناموزون باعث
ش��د كه حفاظ��ت محيط زيس��ت در اولويت
برنامهريزيه��اي كالن اقتصادي و اجتماعي
قرار گيرد و موجب ش��ود ك��ه در تصميمات
مربوط ب��ه انتخاب ن��وع تكنول��وژي فرآيند
توليد ،انتخاب نوع انرژي و انتخاب الگوهاي
رش��د اقتصادي و پارامترهاي زيست محيطي
مدنظر قرار گيرد و نهايتًا در سيستم قيمتها
و هزينههاي به حس��اب آيند .سازمان محيط
زيس��ت )4( EPAكه خس��ارتهاي ناش��ي
ازاثرات تخريبي آاليندههاي زيس��تمحيطي
تحميل ش��ده ب��ر جوام��ع از س��وي صنايع
را تح��ت عن��وان خس��ارتهاي اجتماع��ي
( )Social Costبرآورده نموده است نشان
ميدهد كه خس��ارتهاي اجتماعي ناش��ي از
انتش��ار يك پون��د گاز  So2معادل  0/4دالر
و يك پون��د گاز NOXبرابر 0/0051و يك
پون��د گاز CO2برابر  0/11دالر ميباش��د
صاحب��ان صناي��ع در صورت ايج��اد آلودگي
معادل خس��ارتي كه برجامعه تحميل ميكنند
براساس محاسبات فوق ميبايست يا جريمه
پرداخت نمايند و يا تجهيزات كنترل و كاهش
آلودگ��ي در تأسيس��ات خود نص��ب نمايند.
اس�تراتژي صنع�ت ب�رق كش�ور در
مقابله با آلودگيهاي زيس�تمحيطي
صنع��ت برق كش��ور با آگاه��ي از مخاطرات
آلودگيهاي زيس��ت محيطي ناشي از فعاليت
نيروگاهها ب��ه ويژه در نيروگاههاي بخاري به
عنوان محور اصلي سياست بلند مدت خود در
مقابله با آلودگي محيط زيس��ت تمهيداتي را
در جهت كاهش خطرات زيست محيطي اين
نوع نيروگاهها مدنظر قرار داده است.
منبع :اينترنت

« 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 :

جدول
افقي:
 -1در نيروگاه ،برق پس از توليد به اين قسمت انتقال مييابد-
همان والو است  -2پايتخت عمان ُ -3كشنده بيصدا  -از اعداد
دورقمي -شب گذشته  -4از قسمتهاي اصلي در نيروگاه -5
تح��ول و دگرگوني -6قلم انگليس��ي -درياي عرب -دو تايش
پرندهايس��ت  -7ش��اعر ميگويد از آن بال خي��زد  -8از اجزاي
چشم -از قسمتهاي سيستم خنككن آب در نيروگاه
عمودي:
 -1گيره پزش��كي -دستگاه انتقال سياالت -2حدود  90درصد
تركيبات گاز ش��هري را تشكيل ميدهد -3زمينه -درخت زبان
گنجش��گ -يكي اس��ت  -4دزدان  -5از ظروف آشپزخانه -6
رودخانه -حرف ندا -مايه حيات  -7قسمتي از اصفهان به اين
نام مشهور بود  -8همنشين برهمن -ساكت و آرام
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طراح :جليل اكرمي

نباي��د از اين لحاظ دچار تش��ويش و نگراني ش��ود .دليل دوم
آنكه خال ماهگرفتگي بد نماست ،به ويژه آنكه درشت باشد در
صورت بيرون زده باشد.
به هر حال ،چون بيشتر آنها زياني براي آدمي به بار نياوردهاند.
ام��ا اگر در نقطهاي از بدن زده باش��ند ك��ه محل اصطكاك و
تحريك دايم باشد ،بهتر است كه بوسيل پزشك آن را از بدن
دور س��ازيم ،مث ً
ال كف پا يا كف دست گردن يا كمر كه اگر در
اين نقاط زده باش��د در معرض برخورد و تحريك دايم خواهد
بود .دراين صورت بهتر اس��ت كه آن را برداشت ،به ويژه پيش
از آنكه انسان به سن دوازده يا سيزده سالگي برسد.
و مه��م اينكه اگر ببينيم كه ماهگرفتگي رو به توس��عه اس��ت
و دارد رش��د ميكند ،و يا رنگش دگرگون ميش��ود ،يا پيوسته
ميشود ،يا توليد خارش كرده و يا به خونريزي افتاده است .در
تمام اين موارد بايد آن را هر چه زودتر از بدن بيرون بيندازيم.
ول��ي از همه مهمت��ر آنكه ماهگرفتگي را يك ج��راح بردارد و
هرگز آن را به دست كسي ديگر مسپاريد.
گردآورنده :سيد حسين شهيدي

آرامش دروني
براي تمام دردهاي بيشمار دنيا يا عالج هست يا نيست،
اگر هس��ت در طلبش كوش��ش كن و اگر نيست فكرش
را نكن.
نگراني را با اش��تغال به كار از خود دور كنيد .سرگرمي به
كار مؤثرترين دارو براي درمان نگراني است.
زندگي آدمي يعني افكار روزانه او اگر اشخاص خودخواهي
س��عي دارند ش��ما را بفريبند ،نامشان را از صورت اسامي
معاشران خود خط بزنيد ولي هرگز درصدد انتقام برنياييد،

سعيد رضا شيراني

1

ماه گرفتگي بر روي بدن انسان چيست؟
نوعي تغيير ش��كل و برآمدگي پوست را ماهگرفتگي ميگويند.
در زمانهاي قديم مردم بيش��تر خراف��هاي بودند .بدين ترتيب
علم پيشرفت نكرده بود و حال برگرديم به اصل مطلب درباره
ماهگرفتگي كه ميگويند ،چون مادر در دوران بارداري از چيزي
بترس��د يا آشفته ش��ود بر روي بدن كودك ماهگرفتگي نقش
ميبندد .اين نقش به گونهاي است كه با چيزي كه مادر از آن
ترس��يده ،شباهت دارد .از اين خرافه كه بگذريم در زبان علمي
علتي براي ماهگرفتگي بيان نگرديده است ،و حتي دانشمندان
نميدانن��د چه كار كنند كه از بروز آن جلوگيري ش��ود .برخي
ماهگرفتگي را نشان تولد ميخوانند ،زيرا كه غالبا هنگام توليد
يا اندكي پس از آن بر بدن برخي از نوزادان پديدار ميگردد
 .آيا ميدانيد كه بيش��تر افراد دست كم ،يك نقش ماهگرفتگي
در بدن خود دارند؟ ماه گرفتگي در هرجاي بدن ممكن اس��ت
ال گاهي ممكن اس��ت در پوس��ت سر و زير مو
بيرون بزند .مث ً
باش��د و به اشكال گوناگوني نيز درآيد .برخي از آنها بافتههايي
از رگها خوني دارند .مردم به دو دليل از ماهگرفتگي خوششان
نميآيد .يكي آنكه به احتمال ضعيف ممكن است رشد سرطاني
پيدا كند البته اين امر بسيار به ندرت رخ ميدهد و هرگز كسي

مشاهير جهان

زيرا اگر چنين كاري كنيد خود را بيش��تر از آن اشخاص
آزار دادهايد.
كمتر اتفاق ميافتد كه از آنچه داريم راضي و خوش��حال
باش��يم ،ول��ي هميش��ه از چيزي ك��ه نداري��م ناراحت و
نگرانيم.
برگرفته از نوشته ديل كارنگي
گردآورنده :محمدعلي جعفريپور

ابونصر فارابي ( 260-339ه.ق)
محم��د بن محمد بن طرخان ملقب به معل��م ثاني (معلم اول
ارس��طو ب��ود) ،علم حكم��ت را در بغداد از يوحناي مس��يحي
آموخ��ت و ش��رحي بر كتاب ما بعدالطبيعه ارس��طو نگاش��ت،
ابوعلي س��ينا گفته است اگر كتاب اغراض مابعدالطبيعه فارابي
را نخوان��ده بودم از حكمت چيزي نميفهميدم .اين دانش��مند
ايران��ي در فلس��فه و حكمت و رياضي و نج��وم در زمان خود
س��رآمد بود و نيز اولين كسي اس��ت كه موسيقي را به صورت
يك علم مدرن و تئوريزه نموده اس��ت ،برخي آثار وي عبارتند
از :بينالرأيين ،سياستالمدينه ،آراء اهل المدينه ،كتاب نجوم،
اغراض مابعدالطبيعه ،مراتب العلوم.

طرح سؤاالت فني در نيروگاه
از اين ش��ماره قرار اس��ت به ياري خدا قسمتي تحت عنوان
طرح س��ؤاالت فني ايجاد تا از اين طريق بتوان ذهن پرسنل
محترم نيروگاه را بيش��تر به مس��ائل موجود در پيرامون خود
كه جنبه فني دارند متوجه س��ازيم و از طريق راه پيشنهادات
جوابهاي خالقانه را دريافت كنيم.
س�ؤال :در قس�مت پائين دودكش فاز يك سمت
بويلر ع�ددي به صورت انگليس�ي و با رنگ قرمز
نوشته ش�ده اس�ت توضيح دهيد اين عدد به چه
موضوعي اشاره دارد؟
از كليه پرس��نل خواهشمند اس��ت جوابهاي خود را به روابط
عمومي ارس��ال نمايند از بي��ن جوابهاي صحيح به قيد قرعه
هديهاي به يك نفر اهداء خواهد شد.
فتح اله لطفي

همكاران سوگوار

مهدي نظري ،محمود همتجو ،محمد صادق كاظمي
علي اسحاقيان ،حسين فخرزارع
كوروش افشار

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

