مرداد ماه سال 1386
محمدرضا شيراني

هدف اصلي
تعيين هدف يكي از وظايف مهم مديريتها است .اگر اين
نباش��د بقيه وظايف مديرها دور خود گشتن است و وقت
به بطالت گذراندن ،زيرا معلوم نيس��ت براي چه چيز بايد
برنامهريزي كنند -براي چه چيز بايد س��ازماندهي كنند
ب��راي چه چي��ز بايد هماهنگي و كنت��رل كنند گرچه در
كل هس��تي هم اگر هدف نباشد س��رگرداني است و در
نهايت از بين رفتن .اما در ميان انبوه اهداف ريز و درشت
كه مديران براي خود تعيين ميكنند هميش��ه يك هدف
بعنوان هدف اصلي ش��ناخته ميش��ود و بايد مورد توجه
ق��رار گيرد و بقي��ه اهداف در جهت هم��ان هدف اصلي
باش��د .مقصود توئي كعبه و بتخانه بهانه است در اينجا
مصداق پيدا ميكند .اما اينكه هدف اصلي چيست؟ هدف
اصلي چگونه مشخص ميشود؟ چه كساني و يا چه كسي
آنرا معين ميكنند؟ بحثهائي است كه هر سازماني بايد
داشته باشد و در موقع خود هم مطرح گردد اما آنچه مهم
اس��ت اينكه تعيين صرفًا هدف و رهاك��ردن آن نه تنها
هيچ كمكي نميكند بلكه ساير وظايف مديريتي هم بايد
در اين جهت شكل بگيرد و انجام شود .تا هدف مشخص
شده كارا شود و پررنگ گردد يعني حالت عملياتي بخود
بگي��رد اما اگر در حد ابالغ اهداف به زيرمجموعه باش��د
حتي ارزش تكثير آن را هم ندارد.
در نيروگاهه��ا فكر كنم  4هدف بعن��وان اهداف نيروگاه
بايد تعيين ش��ود كه از ميان اي��ن چهارهدف يك هدف
اصلي ايجاد ش��ود (روش پائين به ب��اال) و آن اهداف به
اين قرار است:
 -1بهرهبرداري صحيح بر مبناي قواعد طراحي شده
 -2س��رويس نگه��داري م��دون و م��داوم ب��ر اس��اس
توصيههاي سازنده و تجارب بدست آمده
 -3انجام تعميراتهاي دورهاي و اساسي بموقع و كامل
 -4تحقيق در رفتار و حوادث ايجاد شده واحدها و تجزيه
و تحليل الزم و اجراي طرحهاي اصالحي مصوب
البته هر كدام از اهداف مسائل خاص خود را دارند و بايد
دنبال ش��ود تا به اين هدف خاص رسيد .اما اگر بخواهيم
از بي��ن اي��ن عناوين يك عنوان را بعن��وان هدف اصلي
برگزينيم كه همه متفقالقول و نه يك گروه خاص جهت
حركتش��ان به آن سمت باشد بطوريكه تمام اهداف ديگر
را تحت پوش��ش خود داشته باش��د .فكر ميكنم عنوان «
بهره ب��رداري بهينه و آگاهانه از واحدها» مناس��بترين
هدف به عنوان هدف اصلي را بتوان مطرح نمود.
البته هر ش��خص در هر حرفهاي مشغول به فعاليت باشد
او ًال بايد تمام هم و غم خود را مصروف داشتن اطالعات
الزم و ب��روز از وضعيت واحدها در ارتباط با ش��غل خود
نمايد ثانيًا بطور پيوسته و مداوم تا حصول نتيجه وظايف
خود را دنبال كند و ثالثًا د ّقت كامل و سرعت عمل الزم
را در بررسيها و پيگيريها داشته باشد.
اگر گفته ش��ود «من چه بايد بكن��م؟» و يا اينكه «بمن
بگوييد ت��ا انجام ده��م»« ،بايد اطالعات داده ش��ود تا
بررس��ي كنم»« ،نيروي انس��اني بدهند تا اقدام نمايم»،
«من كار ديگري دارم انجام ميدهم» و ...
پيداس��ت كه يا هدف اصلي برايمان مشخص نيست و يا
ب��ه داليلي كار خود را انجام نميدهيم كه وظيفه كنترل
و نظ��ارت مديري��ت بايد علت را مش��خص و رفع نمايد
بنابراين بس��ياري از مسائل و مشكالت قسمتها و بين
قسمتها حل و فصل خواهد شد.
ش��ايد هر ش��خصي بتواند خود را در اين چرخه پيدا كند
و ببين��د در كج��ا ق��رار دارد و علتها را رؤي��ت نمايد و
ب��ا مديران خود در مي��ان بگذارند بلكه انش��اا ...وظايف
واضحتر و ش��فافتر شود و فرآيندهاي كاري مشخصتر
شود و شاهد افزايش كارائي و اثربخشي بيشتر مجموعه
باشيم.
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تغيير روش كنترل شيميايي در نيروگاه شهيد محمد منتظري
در پ��ي تصميمات متخ��ذه مديريت
اين ش��ركت مبني ب��ر تغيير روش
كنترل ش��يميايي واحدهاي فاز اول
ني��روگاه از روش قليائي (تزريق قليا
و حذف اكس��يژن توسط هيدرازين)
به روش اكس��يژني (تزريق اكسيژن

ب��ه آب تغذيه و ح��ذف هيدرازين)
اين عمل به نحو احس��ن و مطلوب
ب��ه همت كاركنان ش��يمي فاز يك
نيروگاه انج��ام گرديد .از مزيتهاي
اين طرح ميت��وان جلوگيري از آثار
زيست محيطي هيدرازين و از ديگر

فوايد آن صرفهجويي ارزي و ريالي
نام ب��رد .در ح��ال حاضر ب��ا انجام
اي��ن تغيير ع�لاوه بر ح��ذف كامل
هيدرازين ،كنترل شيميايي با تزريق
اكسيژن به مس��ير آب تغذيه انجام
ميشود.

ساخت دستگاه تست كنداكتومتر در نيروگاه شهيد منتظري
دس��تگاه تس��ت كنداكتومتر توسط پرسنل
شركت تعميرات نيروگاه ساخته شد.
اين دس��تگاه قابليت كنت��رل در موارد ذيل
را دارد.
 -1سالم بودن سنسور

 -2تست مسير و كابل
 -3تست نشان دهنده
 -4با تنظيم اين دستگاه ميتوان نقاط دما
و  X25 ، X6و عملكرد نش��اندهندهها را
تست كرد.

ضمنًا ،س��اخت اين دس��تگاه ب��ا تالش و
پيگيري آقاي حسين خدامي از پرسنل ابزار
دقيق شركت تعميرات ساخته شده است.

بازديد ائمه جمعه از نيروگاه شهيد محمد منتظري
ب��ه منظ��ور آگاهي بخش��يدن و ب��ا اطالع
نم��ودن م��ردم در امر بهين��ه مصرف برق
و بس��تر س��ازي صرفهجوي��ي در انرژي و
از آنج��ا كه ائمه جمع��ه و جماعات يكي از
تأثيرگذاران در اين امر مهم ميباش��ند طي
هماهنگيهاي انجام شده تعداد  120نفر از
ائمه جمعه و جماعات و اعضاي ستاد اقامه
نماز اس��تان اصفهان از نيروگاه شهيدمحمد
منتظ��ري بازديد نمودن��دك در اين بازديد

مس��ئوالن مربوطه ضمن
تش��ريح روند تولي��د برق
پيرامون هزينههاي سنگين
توليد برق توضيحات الزم
را ارائ��ه نمودن��د و از ائمه
جمعه و جماعات درخواست
كردند مردم را در خصوص
صرفهجويي و مصرف بهينه
انرژي تشويق نمايند.

بازديد پرسنل ستادي شركت برق منطقهاي اصفهان
به منظور آش��نايي پرس��نل ستادي
ش��ركت برق منطق��هاي اصفهان از
رون��د چگونگي توليد برق از نيروگاه
ش��هيد محم��د منتظ��ري بازدي��د
نمودن��د در اين بازديد كارشناس��ان

مربوط��ه توضيح��ات الزم از رون��د
چگونگي ان��رژي در ني��روگاه را به
س��مع بازديدكنندگان رساندند و به
پرسش��هاي آنان در زمينه توليد برق
پاسخ دادند.

طرح بهينه مصرف برق
ب��ا توجه ب��ه اج��راي طرح مص��رف بهينه
انرژي در مدارس اس��تان اصفهان و نقش
كارشناسان و اعضاي گروههاي آموزشي و
معلمان در انجام بهينه نمودن مصرف انرژي
و ايج��اد فرهنگ الگوي ب��رق تعداد 90نفر

از كارشناس��ان ،اعضاء گروههاي آموزشي،
معلمان و دبيران آموزش و پرورش اس��تان
اصفهان از نيروگاه ش��هيد محمد منتظري
بازديد نمودند.
در اين بازديد ضمن آشنايي بازديدكنندگان

از روند توليد برق در خصوص ايجاد بستري
مناس��ب جهت فرهنگ سازي مصرف برق
و هزينههاي سنگين توليد برق توصيههاي
الزم از طرف كارش��ناس مربوط نيروگاه به
آنان ارائه گرديد.

بيست و هفتم رجب عيد مبعث آخرين خاتم پيامبران ،محمد مصطفي (ص) بر تمامي مسلمانان
جهان تبريك و تهنيت باد.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

مسابقه احكام

در پي برگزاري مس��ابقات احكام كه از بين
بيانات ام��ام جماعت نيروگاه برگزار گرديده
بود از بين ش��ركت كنندگان تعداد چهارنفر
از همكاران پاس��خ صحيح را داده بودند كه
اسامي آنان عبارتند از :
 -1علي حاجي  -2فتح ا ...لطفي  -3مهدي
محمدي  -4محمد ميرلوحي

نشست صميمي وتبادل
اطالعات

از آنجا كه نيروگاه ش��هيد محمد منتظري و
نيروگاه رامين اهواز از لحاظ سيس��تم ساخت
و بهرهب��رداري مش��ابه ميباش��ند به منظور
تبادل اطالعات و انتقال تجربيات و نشس��ت
مش��اركتي بين مدي��ران فن��ي و اجرايي دو
ش��ركت در نيروگاه ش��هيد محمد منتظري
داده شد.در اين نشس��ت ابتدا آقاي مهندس
رادان معاونت مهندسي و برنامهريزي شركت
مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري به
نمايندگي از طرف مديرعامل ضمن خير مقدم
به حاضرين ،اين نشست را منشأ خير و بركت
دانستند و اظهار اميدواري نمودند كه بتوانيم
براي استفاده از تجربيات و دانش همديگر در
ارتقاء بهرهوري نيروگاه اقدام نمائيم .ايش��ان
در ادامه ضمن بيان تاريخچه نيروگاه پيرامون
مسائل مربوط به قطعات ساخت داخل اظهار
نمودن��د كه تا كنون اين نيروگاه با همدلي و
همفكري كليه كاركنان و با استفاده از نقطه
نظرات و پيش��نهادات كاركنان كه از طريق
نظام پيشنهادات انجام گرديده توانسته است
قطعاتي از جمله پروانه آي دي فن ،والو دي
 DY20فشار قوي ،سيلهاي توربين ،تغيير
ثباتهاي كاغذي به ديجيتالي و حذف كاغذ
ثبات در سيس��تم را ساخت داخل انجام دهد
كه نصب و اش��كاالت آن برط��رف گرديده
است و همچنين درخصوص اقدامات زيست
محيط��ي حذف هيدرازي��ن در واحدهاي فاز
قديم وانجام كنترل ش��يميايي با اكسيژن و
گازسوز نمودن نيروگاه و احداث بيش از 170
هكتار فضاي سبز را برشمردند.در اين نشست
مهندس اثني عشران مدير تعميرات نيروگاه
شهيد محمد منتظري نيز همدلي ،هماهنگي
و همفكري پرس��نل تعمي��رات و مديريت را
رم��ز موفقيت اين نيروگاه دانس��تند و اظهار
نمودند با فرهنگ س��ازيهاي انجام ش��ده
پرس��نل ش��اغل در اين نيروگاه به اين مهم
دست يافتهاند كه نسبت به نيروگاه احساس
تعلق خاطر نماين��د و همين امر باعث ابتكار
و خالقيت و صرفهجويي و حذف هزينههاي
غيرضروري ش��ده اس��ت .در پاي��ان مديران
اعزامي از نيروگاه رامين از واحدهاي نيروگاه
و همچنين از اقدامات انجام ش��ده س��اخت
داخل بازديد نمودند.
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كوتاه
اخبار
كوتاه
كوتاه
اخباراخبار

بازديد

بازديد پرسنل جديد االستخدام شركت توزيع برق
پرسنل جديداالستخدام شركت توزيع برق
استان اصفهان جهت آشنايي با روند توليد
برق از نيروگاه شهيد محمد منتظري بازديد
نمودند در اين بازديد يك روزه كارشناسان
مربوطه س��يكل توليد ب��رق را در نيروگاه
براي بازديدكنندگان توضيح دادند.

رش��يدي  -7مجي��د آبروي��ي  -8مصطف��ي
صابري  -9ابراهيم نادري (سرپرست).

آشنايي با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي

شرايط كار زنان
 -1انجام كارهاي خطرناك ،س��خت و زيان
آور و نيز حمل بار بيش��تر از حد مجاز با دست
و بدون اس��تفاده از وس��ايل مكانيكي ،براي
كارگ��ران زن ممنوع اس��ت .دس��تورالعمل و
تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد
ش��وراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور
اجتماعي خواهد رسيد.
 -2مرخصي ب��ارداري و زايمان كارگران زن
جمعًا  90روز ميباشد حتياالمكان  45روز از
اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده
قرار گي��رد .براي زايمان توأم��ان  14روز به
مدت مرخصي اضافه ميشود.
 -3پ��س از پايان مرخصي زايمان ،كارگر زن
به كار س��ابق خود باز ميگ��ردد و اين مدت
با تأييد س��ازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق
خدمت وي محسوب ميشود.
 -4حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.
 -5در م��واردي ك��ه به تش��خيص پزش��ك
سازمان تأمين اجتماعي ،نوع كار براي كارگر

باردار ،خطرناك يا سخت تشخيص داده شود،
كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ،بدون كسر
حق الس��عي كار مناس��بتر و س��بكتري به او
ارجاع مينمايد.
 -6در كارگاههائي كه داراي كارگر زن هستند
كافرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان
دوس��الگي كودك پس از هر سه ساعت ،نيم
س��اعت فرصت ش��يردادن بدهد .اين فرصت
جزء س��اعات كار آنان محس��وب ميش��ود و
همچني��ن كارفرما مكلف اس��ت متناس��ب با
تعداد كودكان و با در نظرگرفتن گروه س��ني
آنها مراكز مربوط ب��ه نگهداري كودكان ( از
قبيل ش��يرخوارگاه ،مهدكودك و  )...را ايجاد
نمايد.
 -7آئين نامه اجرائي ،ضوابط تأسيس و اداره
ش��يرخوارگاه و مهدكودك توس��ط س��ازمان
بهزيستي كل كش��ور تهيه و پس از تصويب
وزي��ركار و ام��ور اجتماع��ي به مرحل��ه اجرا
گذاشته ميشود.
محمود رحيميان

مسابقات احكام
در پي��ك ش��ماره  20در بخ��ش مس��ابقات
احكام ،س��ؤالي مطرح ش��ده بود تحت عنوان
آيا در نماز ميتوان فارس��ي صحبت نمود كه
پاس��خ آن آري ميباشد .ميتوان در قنوت به
زبانه��اي ديگر هم صحبت ك��رد .كه از بين
افرادي كه پاسخ صحيح را ارسال نموده بودند
آقاي قربانعلي حيدري به قيد قرعه برنده

در پي هماهنگيهاي انجام شده با شركت
ب��رق منطق��هاي اصفهان تع��داد  75نفر از
طالب جوان ح��وزه علمي��ه صاحبالزمان
(عج) منطقه بش��اگرد اس��تان هرمزگان از
نيروگاه ش��هيد محمد منتظري بازديد بعمل
آوردند.

رتبه اول آموزشي

صعود به قله كوه  3985متري
گ��روه كوهن��وردي ني��روگاه ش��هيد محمد
منتظ��ري طي ي��ك برنام��ه دو روزه ضمن
عزيمت به منطقه اش��ترانكوه واقع در استان
لرستان موفق به صعود قله  3985متري كوه
جنون از رشت ه كوههاي زاگرس گرديدهاند.
اعضاي صعود كننده تيم كوهنوردي نيروگاه
عبارتن��د از -1 :عباس��علي احس��اني ف��ر-2
غالمرض��ا ه��ادي  -3رحم��ت ا ...عبدالهي
 -4رضا زماني  -5اي��رج تيموري  -6بهروز

مرداد 1386

شناخته ش��دند كه هديهاي به رسم يادبود به
وي تقديم خواهد شد.
سؤال شماره 3
آي��ا در تش��هد گفت��ن الحم��داهلل و
صل��وات آخ��ر آن واج��ب اس��ت ي��ا خي��ر؟
مهلت ارسال پاسخ 86/6/15

در پ��ي ارزيابيه��اي انجام ش��ده از طرف
مجتمع آموزش عالي و پژوهش��ي اصفهان،
نيروگاه ش��هيد محمد منتظري در سال 85
در بي��ن ش��ركتهاي صنعت ب��رق منطقه
جنوب ش��رق رتبه كاري آموزشي را به خود
اختص��اص داد .در همين راس��تا آقاي دكتر
س��يد محمد صادقي رئيس مجتمع عالي و
پژوهش��ي اصفهان با ارس��ال لوح از تالش
مجدان��ه مديرعامل ،مدي��ر آموزش نيروگاه
و ديگر هم��كاران كه در انج��ام دورههاي
آموزش��ي همت گماردهاند تقدير و تش��كر
نمودند.

برگزاري مسابقات واليبال

بن��ا ب��ه گ��زارش كميت��ه ورزش ني��روگاه
ب��ه مناس��بت گراميداش��ت پان��زده خرداد
يكسري مس��ابقات با حضور  5تيم بصورت
دورهاي برگ��زار گرديد ك��ه از بين تيمهاي
شركتكننده تيمهاي زير مقام اول تا سوم
را كسب نمودند.
 -1تيم تعميرات ( Aرتبه اول)
 -2تيم شهيد ناجي (رتبه دوم)
 -3تيم حراست (رتبه سوم)

برگزاري مسابقات قرآني ويژه
همكاران و همسران همكار
در پي برگزاري هفتمين دوره مسابقات
قرآني ويژه همكاران و همسران همكار
كه از س��وي دفتر امور فرهنگي وزارت
نيرو اعالم شده بود تعدادي از همكاران
و همس��ران همكار اين نيروگاه در اين
دوره از مس��ابقات ك��ه در رش��تههاي
مفاهيم ،قرائت ،روخواني ،حفظ ،ترجمه،
تحقيق موضوعي برگزار ش��د ش��ركت
نمودند كه از بين شركتكنندگان تعداد
 16نفر در مرحله شركتي حائز رتبه اول
تا س��وم و تعداد  4نفر در مرحله استاني
حائز رتبه دوم شدند.

تقدير و تشكر

در پ��ي بازديد ائم��ه جمعه و اعضاء س��تاد
اقامه نماز اس��تان اصفهان از نيروگاه شهيد
محمد منتظ��ري ،دفتر نمايندگي ش��وراي
سياستگذاري ائمه جمعه استان اصفهان با
ارس��ال لوح از همكاري مديرعامل و ديگر
مسئوالن اين شركت ابراز تشكر نمودند.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

سلسله مباحث بهرهوري
برگرفته شده از CDآموزش مديريار

شماره * 2١

گزارش آژانس بينالمللي انرژي از وضعيت  30سال آينده همراهي
انرژي و تكنولوژي
ارسالي :خانم عاليپور

الگوسازي از بهترينها يا BM

)(Bench Marking

الگوسازي از بهترينها» يكي از روشهاي
بهبود بهرهوري و حف��ظ موقعيت رقابتي
سازمانهاس��ت كه از نيمه دهه  90به طور
.مشخص مورد توجه قرار گرفت
در ابتدا اين روش بيشتر در حوزه توليد به
كار گرفته ميش��د اما اكنون به يك ابزار
مديريت تبديل ش��ده ك��ه تقريبًا همه جا
كاربرد دارد.
كمپاني زيراكس از اولين پيشگامان كاربرد
روش BMدر فعاليتهاي مديريتي است.
«الگوس��ازي از بهترينها» جس��تجوئي
است براي شناسائي سازمانهائي با بهترين
عملك��رد و آگاهي از نحوه انجام فرآيندها
در اين س��ازمانها و كاربرد مناسب آنها در
محيطي ديگر.
از آثار بكارگيري اين ابزار:
 -1ايج��اد تحرك و قبول فرهنگ تحول
و تغيي��ر درمحيط با توجه به اجراي آن در
ديگر سازمانهاي مرتبط
 -2اس��تفاده از اص��ل پيش��گيري قبل از
وقوع هر حادثه با توجه به موارد مشابه در
ديگر سازمانهاي مرتبط
 -3سرعت عمل در انجام روش ايجاد شده
با توجه به اجراي آن در ديگر سازمانهاي
مرتبط و اتالف وقت كمتر
 -4هزينهه��اي كمت��ر تحميل ش��ده به
س��ازمانها ب��ه خاطر اج��راي آن در ديگر
سازمانها و رفع نقاط ضعف و بهبود آن.
«بيائيد بهرهوري را پاس بداريم»

گزارش زير ب��ه ابعاد فني صنايع توليد انرژي
و زمينهه��اي مصرف انرژي تا س��ال 2030
ميالدي پرداخته است.
تركيب مناسبي از پيشرفت تكنولوژيكي و ابعاد
زيست محيطي نيز در اين گزارش مورد توجه
قرار گرفته است .پيش��رفتهاي تكنولوژيك
در ط��ول دوره پيشبين��ي ،بخ��ش اعظ��م
فرآيندهاي توليد و مصرف انرژي كمابيش بر
تكنولوژي هاي مورد استفاده درحال حاضر يا
تكنولوژيهاي در دسترس متكي خواهند بود.
فرض پايهاي در س��ناريوي مرجع اين اس��ت
ك��ه تكنولوژيهاي مورد اس��تفاده در بخش
انرژي پيش��رفت خواهند كرد ،ولي پيش��رفت
آنها تدريجي خواهد بود نه جهشي و انقالبي.
بخش��ي از تكنولوژيهاي موجود كه در حال
حاضر مقرون به صرفه نيستند ،در آينده جنبه
تجاري پي��دا خواهند كرد .چ��ه در مصرف و
چه در توليد انرژي ،در آينده جهان به س��وي
تكنولوژيهايي كه آلودگي كمتر ايجاد ميكنند
و به وي��ژه كاربرد انرژيه��اي تجددپذير در
توليد نيروي برق پيش خواهد رفت.

ممكن اس��ت در برخي حوزهها پيشرفتهاي
جهشي عمدهاي صورت بگيرد ،ولي پيشبيني
زمانبندي وقوع آنها و ابعادش��ان غيرممكن
است .پشتيباني و حمايت دولتها از تحقيقات
در بخش انرژي همچن��ان يكي از مهمترين
فاكتورهاي مؤثر بر پيشرفت اين تكنولوژيها
خواهد بود.
تكنولوژيهاي انرژي در بخش مصرف
فرض اساسي س��ناريوي مرجع اين است كه
كارآيي مصرف انرژي (ميزان انرژي مصرفي
براي توليد مق��دار معيني از خدمات مرتبط با
انرژي) در سه دهه آينده نيز با همان آهنگي
بهبود خواهد يافت كه در س��ه دهه گذش��ته
جريان داشته است.
از آنج��ا كه بخش اعظ��م تجهيزات مصرف
كنن��ده انرژي عم��ري طوالن��ي دارند ،حتي
پيش��رفتهاي فاحش تكنولوژيك نيز تنها با
گذشت زمان نسبتًا طوالني ميتوانند ميانگين
كارآيي تجهيزات و لوازم مصرف كننده انرژي
را تحت تأثير قرار بدهند.
ادامه دارد...

درباره ايزو
ش��مارههاي زيادي از پيك ان��رژي به بحث
درب��اره ايزو و كليات و جزئي��ات آن پرداخته
شد .تعاريف گفته شد و بر طبق استاندارد مورد
بررسي قرار گرفت و شايد از يك نگاه ايزو (كه
نگاه گواهينامهاي ايزو اس��ت) نيروگاه وظيفه
خود را بنحو احسن انجام داده است و ايرادي
بر او نيس��ت اما از نگاه ديگ��ر ايزو (افزايش
بهرهوري واقعي س��ازمان) قابل قبول نيست
كه چرا ايزو كالبد بي جاني شده است كه چون
سنگ اثر گفتار نقش��ي برآن ايجاد نميكند.
شواهد نشان ميدهد كه روند ارتقاء مديريت
كيفيت در سازمانهاي بخش خصوصي در حد
انتظار نيست و در س��ازمانهاي بخش دولتي
نس��بت به گذش��ته كمي بهتر شده است كه

محمد رضا شيراني
البته دليل آن روبرو ش��دن سازمانهاي دولتي
با انبوه معضالت و مشكالت پيچيده و در هم
تنيده شده و بنبس��ت هاي اجرائي متعددي
اس��ت كه مديران ارشد به اين اس��تانداردها
روي آورده و انتظ��ار نوع��ي معجزه از آنها را
دارند در نتيجه معلوم اس��ت كه در عمل چه
خواهد ش��د .ام��ا از طرف ديگ��ر از نقطهنظر
جامعه و بازار و مش��تري و ذينفعان تحوالت
مورد نظر كه از اس��تقرار اين سيستمها انتظار
اس��ت ،در محيط دروني سازمانها نيز صورت
نگرفته است و همان است كه همه ميگويند
تب چند روزهاي بوده است كه طي ميشود و
تمام ميگردد .متأسفانه آمارها در ايران دقيق
و روش��ن نيست اما مش��اهدات حاكي از آن

است كه بيشتر سازمانها به همان يك دوره و
يا دو دوره اكتفا خواهند كرد .زيرا سيستمهاي
مديريت كيفيت را «ب��ار خاطر يافتهاند تا يار
ش��اطر» بهرحال نيروگاه سعي خود را در اين
زمين��ه بكار برده و فك��ر ميكنم جزء صنايع
برت��ر در اين زمينه باش��د و ب��ا اين طرز فكر
كه كيفيت هيچگاه توقف بردار نيست بايد به
حركت خود و ن��ه بخاطر گواهينامه آن ادامه
دهد چرا كه بيش��تر راه را طي كرده اس��ت و
پرسنل هم كمال همكاري را داشته اند.
از ش�مارههاي آت�ي به بررس�ي يكي
از مدله�اي ارزياب�ي س�ازمانها يعني
 EFQMميپردازي�م ك�ه در نيروگاه
قرار است اجرا شود.

مرداد 1386
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در م��ورد اث��ر تغيير فش��ار ب��ر روي بدن
انس��ان بايس��تي گفت كه با كاهش فشار
هوا ،دانسيته (جرم مخصوص آن كاهش
يافته كه باعث دگرگونيهاي فيزيولوژيك
بر روي انسان مانند افزايش شمار تنفس،
تغيي��ر فركان��س ضربان قل��ب و افزايش
غلظت هموگلوبين ميگردد كه عوارضي
همچون س��ردرد ،بيخوابي و واكنشهاي
عصبي را در پي دارد).
اين كاهش فش��ار عالوه بر تغيير ارتفاع،
در اثر نفوذ توده كم فش��ار ني��ز ميتواند
ايجاد ش��ود .جالب اس��ت بداني��م نيروي
وارد بر پيكر يك فرد بزرگسال حدودKg
 2000ب��وده و با تغيير فش��ار مقدار اين
نيرو تغيير زيادي مينمايد .اين نكته را نيز
بايستي اعالم كرد كه افزايش فشار نيز با
توجه به افزايش فشار جزئي ازت ميتواند
باعث افزايش غلظت ازت در خون و يك
حالت خواب رفتگي ( )narcoseگردد.
فتح ا ...لطفي

يك تجربه
از آنجا ك�ه اعتقاد داريم پي�ك انرژي در
ني�روگاه بايد انعكاس دهن�ده تمام اخبار
اطالع�ات و تجربهه�اي فن�ي و غيرفني
همه پرسنل باشد تا هم بعنوان يك واقعه
بمان�د و ثبت و ضبط گ�ردد و هم درس و
عبرتي براي ديگران باش�د لذا از اين به
بع�د در ش�مارههاي پيك انرژي س�توني
تحت عنوان يك تجربه چاپ خواهد شد
اي�ن تجربه ميتواند هم ش�امل مس�ائل
فني و هم غير فني باشد.
از كلي�ه عزيزاني كه م�واردي اين چنيني
دارند درخواس�ت ميگردد تا تجربه خود
را بص�ورت مكت�وب و با خط�ي خوش به
روابط عمومي ارسال كنند.

و اينك يك تجربه
با كاه��ش بار واحد دب��ي و دماي آب به
دياراتور كاهش مييابد ولي فشار دياراتور
تا بار  100مگاوات ثابت ميباش��د .ميزان
دبي بخ��ار در بارهاي  150-175-200و
 100م��گاوات به ترتيب  13-10-6و 17
تن بر س��اعت ميباش��د با كاهش بيشتر
ب��ار به زي��ر  100مگاوات فش��ار دياراتور
نيز بايس��تي كاهش داده ش��ود و اال دبي
مورد ني��از بخار زياد ش��ده و در تغييرات
دب��ي آب افت ناگهاني فش��ار بخار باعث
غليان آب در دياراتور شده و بروز ضربات
شديد هيدروليكي ،باز شدن فلنج والوهاي
ورودي في��د پمپ و تري��پ فيدپمپ را به
دنبال دارد.
فتح ا ...لطفي

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 :

كعبه عشق

دو كلمه حرف حساب

كعب��ه در م��اه رج��ب گوه��ر تاب��ان آورد
واژه حيدرك��رار زان��وار كريم��ان آورد
نغمه عش��ق زآفاق ش��كافت س��ينه س��وزان شفق
جبرئي��ل آم��د و ن��ام از گل ريح��ان آورد
آس��يه آم��د و مري��م به تمن��اي وجود گل س��رخ
دست بر غنچه نش��انيد و صفاي لب عطشان آورد
از زمي��ن تا به فلك عرش خداگش��ته مزين زعلي
ياعل��ي گو كه خورش��يد س��عادت مه كي��وان آورد
فاطم��ه بنت اس��د گش��ته ش��كوفاي به��ار ابدي
بلب�لان نغمه بخوانيد ش��كوفه ش��م ش��اهان آورد
در خ��م زلف حبيب ش��انه زدند گيس��وي عش��ق
تارك چش��م گش��ائيد صبا س��اقي مس��تان آورد
محس��ن از خان��ه م��رو كعب��ه جانهاس��ت عل��ي
ب��ا وضو ن��ام علي گو كه گل گلش��ن جان��ان آورد

شالوده هستي و حركتها در اين كره خاكي خالي
از دو ركن مهم و اساسي نميباشد كه خيلي هم
شايسته و پذيراي روان آدمي ميباشد يكي عقل
و ديگري عشق يا به تعبيري تخصص و ديگري
عالقه و محبت است .بنده روي سخن را با همة
طبقات و انسانهاي آزاده و حقجو دارم .خصوصًا
هم��كاران ارجمندي كه در س��نگر س��ازندگي و
تولي��د و فعاليت و قبول زحمت فرمودهاند عنايت
به اينكه ازدواج انس��انهاي جامعه اثرگذار بر كل
اجتماعي ميباشد.
بنده حرف حسابم اين است كه پدران و مادراني
كه داراي فرزندان دختر و پسر ميباشند يا جوانان
همكاري كه هنوز تشكيل خانواده ندادهاند توجه
داش��ته باش��ند كه كانون خطير و مهم زندگي و
ازدواج دخترها و پس��رها براس��اس عقل و عشق
مي��زان كنند تا با مهارتهاي محبتي عاش��قاني و
عقالني فردا دچار مش��كل نش��وند در يك جمله
ازدواج بر اس��اس عش��ق و عقل دو بال در كنار
هم يعني هم عاشقانه هم عاقالنه و مطمئنًا اين
زندگيها بسيار شيرين خواهد بود.

محسن ايزدي

خواص ميوهها

انگ�ور :انگ��ور يكي از مائدههاي بهش��تي و از ش��فا بخشترين ميوههاي طبي اس��ت كه
در دس��ترس افراد بش��ر قرار گرفته و همه كس ميتواند از آن اس��تفاده كند .انگور از جمله
ميوههايي است كه سرشار از ويتامين است ،و داراي .D,C,B,Aانگور حاوي تانن ،ويتامينهاي
تارتريك تانن ،اس��يد تارتريك ،اس��يد ماليك و آرسنيك ميباشد .انگور داراي كلسيم ،آهن،
فس��فر ،منيزيم ،پتاسيم ،يد ،منگنز ،قند و خواص راديواكتيويته ميباشد .اشخاصي كه مرض
قند دارند نبايد از معالجه با انگور هراسي داشته باشند زيرا انگور تازه طبيعي قندطبيعي خون
آنها را باال نميبرد چون انگور داراي  80درصد آب 18 ،درصد قند و  1/5درصد مواد مغذي
است و نسبت قند در انگور اين ميوه را يكي از غذاهاي ممتاز ساخته است .انگور تمام اسيدها
و مواد مغذي كه بيماران مبتال به ديابت به آن احتياج دارند دارا ميباشد

افقي:
 -1عام��ل يكسوس��ازي قاب��ل كنت��رل
در مداره��اي الكتريك��ي -2-واح��دي در
زم��ان -آخرين ش��ب پايي��ز -3-عدد يك
رقمي -پرنده ش��كاري -تصديق بيگانه -
 -4نگارش -سخت و محكم -5-عادي و
طبيعي -6-در َم َثل با طال برابري ميكند-
مرگ و نيستي -7-عامل وراثت -از حروف
يوناني -از او -8-نامي براي آقايان -خمير
بيماي��ه -9-نوعي كليد قط��ع و وصل در
مدارهاي الكتريكي فشار قوي.
عمودي:
 -1از گازهاي مصرفي در نيروگاه -2-تدبير
و انديش��ه -از كاس��بان محل -3-عريان-

جدول

امام جماعت نيروگاه

محمد علي جعفريپور

نوع��ي رابط الس��تيكي
براي اتص��ال دو لوله به
يكديگ��ر -دي��وار قلعه
 -4ناگهان خودماني-پايتخت اروپايي -5-نام
قديم سوريه  -6-دسته
و گروه ورزشي -نقصان
و كاهش -7-آزاد ورها
 بوبي��ن -ضمي��رياس��ت -8-پشت سرهم
قرارگرفتن -عضو كابينه
اس��ت -9-سنگينترين
قطع��ه در تجهي��زات
نيروگاه به شمار ميرود.

طراح :جليل اكرمي
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به يك نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 86/6/15ميباشد.

برندة مسابقات جدول پيك شماره  20به قيد قرعه آقاي رحمت اله قديري ميباشند كه هديهاي به رسم يادبود به وي تقديم خواهد شد.
همكاران گرامي جناب آقايان
حاج منصور زمانيان ،حاج احمد عسگري ،حاج اكبر دليلي فر ،حاج محمد
پاكنژاد ،حاج رضا خدارحمي،تشرفتان به حج عمره مفرده و توفيق زيارت آستان
معبود ،حرم مطهر پيامبر عظيم الشأن اسالم و ائمه بقيع(ع) را تبريك و تهنيت
و بازگشتتان را خيرمقدم عرض مينمائيم
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

سركار خانم جباري نيا
با نهايت تأسف و تألم درگذشت نابهنگام پدر گراميتان را
تسليت عرض نموده از درگاه خداوند منان جهت
آن روان شاد علو درجات واسعه الهي و براي بازماندگان
صبر جميل و اجر جزيل خواهانيم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

9

پروفسور محمود حسابي
سعيد رضا شيراني

پروفسور محمود حسابي
( 1281-1371ه .ش)
وي در س��ال  1281در تفرش شهرستان اراك
متولد شد و از س��ال  1285تا  1288در دمشق
باتفاق خانواده زندگي نمود طي سالهاي 1289
تا  1293تحصيالت ابتدايي را در بيروت گذراند
و در سال  1296تحصيالت متوسطه را در كالج
آمريكايي بيروت به پايان برد و س��پس مشغول
به تحصيل در ادبيات در دانش��گاه بيروت ش��د،
پس از آن به تحصيل در رش��تههاي مهندس��ي
روي آورد و در رش��تههاي مهندس��ي مع��دن و
رياضيات و ستارهشناس��ي فارغالتحصيل ش��د،
س��پس به دانش��گاه سوربن فرانس��ه رفت و در
رشته حقوق تحصيل نمود ،در دانشگاه پاريس
پزش��كي و مهندسي برق را طي كرد و در سال
 1306دكتراي فيزي��ك را اخذ كرد ،پس از آن
به ايران بازگشت ،در سال  1308اولين ايستگاه
راديو كش��ور را راهاندازي كرد ،بعد دانشس��راي
عالي را تأس��يس ك��رد .در س��ال  1310اولين
ايس��تگاه هواشناس��ي ايران را راهاندازي كرد و
اولين دس��تگاه راديولوژي را در كش��ور نصب و
انجمن زبان فارسي و فرهنگستان زبان را بنيان
نهاد در س��ال  1311اولين بيمارستان خصوصي
را تأس��يس ك��رد و در س��ال  1312راه تهران
شمشك را نقشهبرداري و احداث كرد.
در س��ال  1313دانشگاه تهران را تأسيس كرد،
در سال  1321دانشكده علوم را پايهگذاري كرد،
در س��ال  1323مركز اپتيك را تأس��يس كرد و
در س��ال  1324اولي��ن رصدخانه نوين ايران را
راهاندازي كرد.
ب��ه طور اختصار برخي از مناصب و خدمات اين
مرد بزرگ عبارتند از:
عضو دپارتمان علوم دانشگاه پرينستون آمريكا،
عضو هيأت تحقيقات هستهاي شيكاگو ،رئيس
هي��أت مديره ش��ركت ملي نفت اي��ران ،عضو
مجل��س ش��وراي ملي ،عض��و آكادم��ي علوم
نيويورك ،داراي نش��ان لژي��ون دونور از دولت
فرانس��ه ،مؤس��س ژئوفيزيك دانش��گاه تهران،
پايه گذار مركز تحقيقات هستهاي ايران ،داراي
عنوان پدرفيزيك ايران ،مرد علمي سال جهان.
اين س��تاره درخشان آسمان انس��انيت در سال
 1371در ژن��و س��وئيس خاموش ش��د .وبنا بر
وصيتش در زادگاه��ش (تفرش اراك) به خاك
سپرده شد .يادش گرامي باد.

