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جلسه حوادث نيروگاهي

محمدرضا شيراني

ماه امامت ،ماه نبوت ،ماه خداوند
ماههاي رجب ،ش��عبان و رمضان سه ماهي است
كه در آن اتفاقات خاص واقع ش��ده و برعظمت و
عزت اين ماهها افزوده است و بحق مسير حركت
انس��ان هم در راس��تاي گذر اين ماهها مشخص
ش��ده اس��ت يعني بهترين راه براي رس��يدن به
خداوند و سريعترين راه و مطمئنترين راه ،حركت
از مسير امام و پيامبر است.
م��اه رجب ماه امام اس��ت ماه ش��عبان ماه پيامبر
اس��ت و ماه رمضان ماه خداوند است .گرچه كليه
روزهاي سال و ماهها و مكانها بخودي خود فرقي
نميكنند اما آنچه بعضي زمانها و مكانها را از ديگر
زمانها و مكانها جدا كرده و برتري بخشيده است،
وقايعي اس��ت كه محور آن انسانهائي بودهاند كه
هم جهت باهدف الهي و پديدآورنده همان روزها
و مكانها قرار گرفتهاند و در هميشه تاريخ ماندگار
شدهاند .اين سنت الهي است كه هر انساني در هر
مكاني و هر زماني ديگر خالق يك عظمتي گردد
كه مس��يري همچون مس��ير فوق را داشته باشد
ب��از تاريخي ماندگار ثبت خواهد كرد .ولو آنكه در
آن بظاهر شكس��ت باشد .چون تاريخ مظلوميت و
هدايت انس��ان ،فداركاري ،شجاعت و شهادت را
ثبت ميكند.
اما چرا اين انسانها انتخاب شدهاند بخاطر رعايت
دو نكته اساسي و اصلي -1تزكيه نفس  -2تعليم
است كه خداوند بر آنها تأكيد دارد.
باي��د ظ��رف وج��ود از هرگون��ه آلودگ��ي پاك و
منزه باش��د تا انس��ان متفكر بوجود آيد كه علم را
اس��تخراج كند و جامعه بش��ري را نجات دهد اگر
روح و جس��م از پليدي و زشتي پاك شد و انسان
عالم علوم روز گردي��د آن موقع افقهاي تاريك
برايش روش��ن شده است و خود شمع راه هدايت
انس��انهائي خواهد ش��د كه نياز به او دارند .و اين
خلق زمان و مكاني ديگر است.
بداني��د رمضان در پيش اس��ت و تاريخ آماده ثبت
وقايع ديگر بشرطي كه راه را اشتباه نرويم.
اغلب ما فكر ميكنيم كارهايمان درست است در
صورتيكه به اندازه كارهاي روزمره كه در هر روز
برايمان اتفاق ميافتد دامهاي ش��يطان گس��ترده
ش��ده وآماده به دام انداختن است كه غالبًا موفق
هم ميش��ود .در رمضان فرصت خوبي اس��ت كه
خودس��ازي را ش��روع كنيم تا هم گرفتار دامهاي
شيطان نگرديم و هم باعث در دام افتادن ديگران
نش��ويم .فقط مس��يري كه اشاره ش��د فراموش
نشود.
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يك صد و پنجمين جلسه كميته عالي حوادث نيروگاهي
با حض��ور آقاي مهن��دس فالحتيان مدي��ر عامل برق
منطق��هاي اصفهان ،معاونت هماهنگي ،مدير دفتر فني
توليد برق منطقهاي ،مديران عامل شركتهاي مديريت
توليد برق اصفهان ،ش��هيد محمد منتظري و ش��ركت
تعميرات نيروي برق اصفهان و مديران و كارشناس��ان
فني نيروگاه در نيروگاه ش��هيد محمد منتظري تشكيل
شد .در اين جلس��ه ضمن بررسي حوادث در چهارماهه
اول س��ال جاري توصيهه��اي الزم جهت جلوگيري از
حوادث انجام شد.

گراميداشت روز جانباز
در آس��تانه مي�لاد باس��عادت
حضرت ابوالفضل العباس جانباز
دش��ت كربال و گراميداشت روز
جانباز ،طي مراسمي از جانبازان
نيروگاه تقدير شد.
در اين مراس��م حضرت حجت
االسالم و المس��لمين نريماني
ام��ام جماع��ت ني��روگاه ط��ي
س��خناني ضمن تبري��ك ايام و

اعي��اد ش��عبانيه پيرامون مقام و
منزلت و سيره حضرت ابوالفضل
العب��اس و مقام جانب��از بياناتي
را اي��راد فرمودن��د .در پاي��ان با
اهداء ل��وح از جانبازان ش��اغل
در ش��ركت مديريت توليد برق
شهيد محمد منتظري و شركت
تعميرات نيروي ب��رق اصفهان
تجليل شد.

ساخت دستگاه ديتاالگر برج
دس��تگاه ديتاالگر برج توس��ط پرس��نل
ش��ركت تعميرات نيروي ب��رق اصفهان
س��اخته ش��د .اين دس��تگاه قادر اس��ت
اطالعات مربوط به سيس��تم برج خنك
ك��ن را در خود ذخيره نماي��د و در موقع
نياز جهت بررسي دادهها امكان دسترسي

به آن ميباش��د .قابل ذكر است قبل از
س��اخت اين دس��تگاه خ��روج اطالعات
سيس��تم به وسيله دس��تگاه پرينتر قابل
دسترس��ي بود و ب��ه دليل ع��دم امكان
تعمير و تهيه قطعات يدكي آن پرس��نل
شركت تعميرات را بر آن داشت تا نسبت

به س��اخت اين دستگاه اقدام نمايند .اين
دس��تگاه هماكن��ون در ف��از دو نيروگاه
نص��ب و در حال بهرهبرداري ميباش��د.
اين دس��تگاه با تالش و پيگيري مستمر
آقايان مهندسين مسعود رضايي ،مصطفي
شفيعي و شهريار قاسمي ساخته شد.

كسب مقام دوم تيم واليبال
به گزارش كميته ورزش نيروگاه
تيم واليبال نيروگاه با شركت در
مسابقات واليبال قهرماني دسته
يك كارگران استان اصفهان و
پس از انجام  9مس��ابقه در بين
 21تيم ش��ركت كننده به مقام
دوم اين سري مسابقات دست
يافتند.
اعض��اي تيم واليب��ال نيروگاه
عبارتند ازآقايان:

حس��ين طالئي ،مهدي زك��ي زاده،
محس��ن مرادمند ،حميد يزدخواستي،
پژم��ان خ��اوري ،عل��ي بابائ��ي،
محمد عاليپور ،محمد حافظي صفت،
بهروز زارع ،محمود يارعلي ،عليرضا
لقايي ،رضا رفيعي ،محمد رجالي(مربي)،
مه��دي عطاي��ي (سرپرس��ت)،
علي نصيري(كمك مربي).
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چند روش ساده براي داشتن
اعتماد به نفس

اخبار كوتاه
شروع تعميرات ميان دورهاي

برگزاري مسابقات دوچرخهسواري

 -1به ظاهر خود بس��يار اهميت دهيد و
بدانيد كه زيبايي ظاهر شما تزيين كننده
باورهاي شما است.
 -2احس��اس مديريت و رهبري كنيد و
در كارهاي اجتماعي خودتان سررش��ته
كارها را به عهده بگيريد تا ضمير باطن
ش��ما در ش��ما اعتماد به نف��س بهتري
بس��ازد و باورت��ان را از خودتان عاليتر
كند.
 -3بر اين باور باش��يد كه تصميم و نظر
شما مهم است و با مشورت با افراد خبره
با يقين تصميم بگيريد.
 -4در ارتب��اط ب��ا ديگ��ران در صورت
صالحديد طرف مقابل را صادقانه مورد
تعري��ف ق��رار دهيد و روابط انس��اني را
زيباتر كنيد.
 -5ويژگيه��اي مثب��ت خ��ود را مرتب
بگوييد و خود را تشويق كنيد.
 -6ورزش و غذاه��اي مناس��ب باع��ث
س�لامتي ما و س�لامتي باع��ث اعتماد
به نفس ميش��ود .به جسم زيباي خود
ك��ه روح خ��دا را حمل ميكن��د احترام
بگذاريد.
 -7همواره به خ��دا توكل كنيد و بدانيد
ك��ه او از رگ گ��ردن به ش��ما نزديكتر
است.
 -8هدف داش��ته باشيد و زندگي خود را
طراحي كنيد.
 -9محك��م و مطمئن س��خن بگوييد،
س��ر را باال نگه داري��د ،تندتر راه برويد،
محك��م گام برداريد ،و موقع صحبت به
چشمهاي طرف مقابل نگاه كنيد.
 -10هرگ��ز خود را با كس��ي مقايس��ه
نكني��د و همواره نگاه خود را به آيندهاي
ك��ه طراح��ي كردهايد معط��وف كنيد و
هميشه بگوييد خوشا به حال من كه در
 ...م��اه ديگر به تمام موفقيتهاي زندگي
ميرسم.
خود را باور كنيد تا دنيا شما را باور كند و
بدانيد هر آنچه ش��ما باور كنيد در دنياي
واقعيتها ميبينيد.
گرد آورنده  :سركار خانم مهارت حسيني
مأخذ :تكنولوژي فكر دكتر عليرضا آزمنديان

شهريور 1386

به منظ��ور نش��ر و اش��اعه فرهنگ
دوچرخهسواري يك سري مسابقات
دوچرخهس��واري بين پرسنل برگزار
شد در اين مسابقات سه نفر از پرسنل
به اسامي:
 -1غالمرض��ا جزيني  -2محمدرضا
گندمكاران  -3س��يد مهدي نيلچيان
مقام اول تا سوم را كسب نمودند.
ترك سيگار
در چند ساله اخير طي طرحي و همت خانه
بهداشت و مس��اعدت مديرعامل شركت به
افرادي كه موفق به ترك س��يگار ش��دهاند
لوح تقدير و هديهاي تقديم ميش��ده است،
امس��ال ني��ز در آس��تانه ميالد با س��عادت
حض��رت ابا عب��دا ...الحس��ين(ع) ،حضرت
ابوالفضل العباس و حضرت امام س��جاد(ع)
طي مراس��مي از تعداد  11نفر از همكاران
كه موفق به ترك س��يگار ش��دهاند تجليل
ش��د .اين سومين مرحله از اجراي اين طرح

اس��ت كه اثرات مطلوب و ايجاد انگيزهاي
براي ترك س��يگار براي پرس��نل سيگاري
بوده است .اسامي افرادي كه موفق به ترك
س��يگار ش��دهاند عبارتند از آقايان -1 :علي
كمال��ي -2 ،حميدرضا س��لبي  -3اميدعلي
صالحي  -4رضا زماني  -5س��يد محس��ن
فيضجوادي��ان  -6اكبر باق��ري  -7احمد
ندافي  -8منصور نصراصفهاني  -9مرتضي
مص��دق  -10عزيزال��ه علي اش��رف -11
مسعود ديباجي

صعود به قله  4412متري قاشمستان
بر اس��اس گ��زارش اعالم كميته
ورزش ني��روگاه گروه كوهنوردي
نيروگاه توانس��ت طي يك برنامه
دو روزه ب��ه قل��ه  4412مت��ري
قاشمستان (بيژن  )3واقع در دنا
در شهرستان سميرم صعود نمايد.
اسامي شركتكننده در اين صعود
عبارتند از آقايان:
 -1اي��رج تيم��وري  -2ايم��ان
س��ليماني  -3رحم��ت ال��ه عبداله��ي -4
عباس��علي احس��انيفر  -5بهروز رش��يدي

 -6اميرجعف��ر دائيتق��ي  -7عباس زماني
 -8داود رستمي  -9رضا زماني  -10مجيد
آبرويي  -11ابراهيم نادري (سرپرست).

مسابقه احكام
در پي��ك ش��ماره  21در بخش مس��ابقات
احكام س��ؤالي مطرح شده بود تحت عنوان
آيا در تش��هد گفتن الحمداهلل و صلوات آخر
آن واجب اس��ت ي��ا خير كه پاس��خ آن در
تش��هد گفتن الحمداهلل مستحب و صلوات
آخر آن واجب اس��ت ميباش��د .كه از بين
پاس��خدهندگان آقاي تقي ش�يخيان به
قيد قرعه برنده ش��دند كه هديهاي به رسم

يادبود به وي تقديم خواهد شد.
سؤال شماره 4
يكي از مبط�لات روزه كه اگر حرف «ي»
و «الف» ب��ه اول و آخر آن اضافه كنيم به
معناي انسان سركش ميباشد.
مهلت ارسال پاسخ  86/7/15ميباشد.
امام جماعت نيروگاه

فوايد روزهداري
در ط��ب قدي��م روزه اهميت خاصي داش��ته اس��ت .فيثاغورث و بق��راط برخي از ام��راض را با روزه
معالج��ه ميکردند و ابن س��ينا فصلي از کت��اب قانون را به مداوا با روزه اختصاص داده اس��ت .اکثر
بيماريهاي حاد و مزمن را ميتوان به وس��يله روزه بهبود بخش��يد يا از ش��دت آنها کاست .بهترين

بنابر اعالم معاونت هماهنگي توليد توانير
برنام��ه زمانبندي تعمي��رات مياندورهاي
واحدها در ابتداي نيمه دوم س��ال 1386
ش��روع و ب��ه همي��ن منظور ب��ا توجه به
اش��كاالت واحد  7اين واحد بعنوان اولين
واحد انتخاب گرديده و از تاريخ 86/6/18
ت��ا  86/6/26تعميرات الزم انجام گرديده
مجددًا به شبكه سراس��ري برق پيوست.
واحدهاي يك و دو ،شش و پنج به ترتيب
در اولويت بعدي قرار گرفتند.
اجراي مصوبه مربوط به
ايثارگران
بنابر اعالم آقاي جعفر احمدي مسئول امور
ايثارگ��ران نيروگاه ش��هيد محمد منتظري
با توجه به گذش��ت ش��ش ماه از سال اين
ني��روگاه توانس��ته اس��ت با مس��اعدت و
همكاري مديرعامل شركت و ديگر مديران
و دس��ت اندركاران بي��ش از  80درصد از
دس��تورالعمل مربوط به تجليل و مساعدت
به ايثارگران كه از س��وي وزارت نيرو ابالغ
گرديده اس��ت را اجرا بنمايد و انشاءا20 ...
درص��د ديگ��ر آن در هفته دف��اع مقدس،
هفته بس��يج ،و ايام ا ...مب��ارك دهه فجر
اجرا خواهد شد.آرزوي سالمتي براي كلية
ايثارگران جنگ تحميلي داريم.
درمان بيولوژيکي اين است که به وسيله دفع
مواد مضر ،س�لامت ف��رد را تامين نماييم .به
محض اينکه نيروهاي نوسازي موجود زنده،
در هنگام روزه فعال و آزاد شوند ،تصفيه مواد
زائ��د حاصل از متابوليس��م ايج��اد ميگردد.
مش��اهدات علمي تف��اوت بي��ن روزهداري و
گرس��نگي را نشان دادهاند .آثار مثبت جسمي
زيادي در افراد س��الم و بيمار ،براي روزهداري
بيان شده است که از جمله:
 -1اث��ر بر س��وخت و س��از ب��دن -2غلظت
هورمونها -3فعالي��ت کليهها ،آزمايشهاي
کبدي -4دس��تگاه گوارش -5دس��تگاه قلب
و ع��روق -6آث��ار عصبي و روان��ي -7اثر بر
الکتروليتها و شاخصهاي خونسازي -8اثر
ب��ر کاهش وزن و  ...ميباش��د.ماه رمضان را
از آن جهت ماه صب��ر ناميدهاند چون صابر و
روزهدار خود را از تأثير درگيريها ،شکوهها و
آالم ميرهاند و خويشتن را از آنها باز ميدارد.
صبر يکي از طرق س�لامت و بهداشت رواني
است که در روزهدار تجلي مييابد.
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سلسله مباحث بهرهوري
گرفته شده از مقاله آقاي محمد علي نژاد
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گزارش آژانس بينالمللي انرژي از وضعيت  30سال آينده همراهي
انرژي و تكنولوژي
ارسالي :خانم عاليپور

بهرهوري كاركنان علمي
به��رهور س��اختن كاركن��ان ،بخصوص
كاركنان علمي مس��تلزم تغيير در اساس
نحوه تلقي و نگارش آنهاست.
اي��ن تغيير ط��رز تلقي ،ن��ه فقط خاص
كاركنان است بلكه مس��تلزم دگرگوني
نح��وه تلق��ي كاركن��ان كل س��ازمان
ميباش��د .به��رهوري كاركن��ان علمي
بزرگترين چالش مديريت امروز اس��ت.
در عي��ن حالي كه رمز بقاء س��ازمانهاي
امروزيس��ت و مديري��ت س��ازمانها ب��ه
هيچ طري��ق ديگري نميتوانند به حفظ
سازمان خود اميدوار باشند.
ام��روزه دانائي به جاي پ��ول حكمراني
ميكند و اين كارگران و كاركنان علمي
هس��تند ك��ه ميتوانند صاح��ب دانش
و معلوم��ات باش��ند و ب��راي س��ازمانها
ارزشآفريني كنند.
بنابراين بازاره��اي آزاد معنا و مفهومي
نخواهد داش��ت .كاركن��ان علمي را نه
ميتوان خريد و ن��ه ميتوان فروخت و
نه ميتوان به تملك درآورد.
گرچه دارائي سازمانند ولي ارزش بازاري
ندارند آنچه مسلم است كاركنان علمي
و بهرهورس��اختن آنها در دهههاي آينده
موج��ب تغيي��رات بنيادي در س��اختار و
ماهيت اقتصادي س��ازمانها خواهند شد.
اگر سازماني از اين امر مهم غافل بماند
مرگ تدريجي خود را رقم زده است.
پس بياييد بهرهوري را پاس
بداريم.

ادامه از شماره قبل

تكنولوژي انرژي در بخش مصرف:

در بخ��ش حم��ل و نقل كارآي��ي خودروها
تقريبًا در تمام مناطق بهبود يافته و مصرف
سوخت آنها كاهش خواهد يافت .پيشبيني
ميشود توافقهاي داوطلبانه با خودروسازان
و تعيي��ن اس��تانداردهاي فن��ي و زيس��ت
محيطي در س��ه دهه آين��ده (بين  2000و
 )2030موج��ب افزايش كارآيي خودروهاي
جديد به ميزان  30درصد در اتحاديه اروپا و
حدود 20درصد در ژاپن ،اس��تراليا و زالندنو
ش��ود .اما اين صرفهجويي نخواهد توانست
عين��ًا به كاهش مصرف س��وخت در بخش
حمل و نقل منجر ش��ود ،زي��را طي همين
مدت ميانگين مس��افت طي ش��ده توس��ط
خودروها در كشورهاي ياد شده نيز افزايش
خواه��د يافت .در آمريكاي ش��مالي (ايالت
متح��ده و كان��ادا) هيچ پيش��رفتي در اين
زمينهها حاصل نخواهد ش��د زيرا اثر بهبود
كارآيي س��وخت موتور خودروها با افزايش
ابع��اد ،وزن و تعداد ل��وازم رفاهي گنجانده
ش��ده در خودروه��ا جبران خواهد ش��د .در
سناريو مرجع هيچ تغييري در استانداردهاي
كارآيي خودروها در اياالت متحده موس��وم
ب��ه  CAFEپي��ش بين��ي نش��ده اس��ت.

تقريبًا در تمام مناط��ق ،خودروهاي مركب
( )Hybrid Vehiclesك��ه مش��تركًا
از س��وختهاي معمول��ي و باطريه��اي
برق��ي اس��تفاده ميكنند ،جاي پ��اي خود
را در ن��اوگان خودروه��اي در ح��ال ت��ردد
ب��از خواهن��د كرد ول��ي به نظر نميرس��د
خودروهاي مجهز به پيل س��وختي ،قبل از
س��ال  2030به طور جدي وارد بازار ش��وند
در مص��ارف ثاب��ت ان��رژي در بخشهاي
صنعت��ي ،تجاري و خانگي ،پيش��رفتهاي
مس��تمري در كارآيي انرژي حاصل خواهد
ش��د كه نتيجه پيش��رفت تكنولوژي خواهد
بود .ب��راي مثال ،كارب��رد روشهاي نوين
طراحي يكپارچه ساختمانها كه نورپردازي
كارآمد و سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي
ب��ا كارآيي باال را در س��اختمانهاي اداري
مورد اس��تفاده قرار ميدهند .ميزان مصرف
انرژي به ازاي هر مترمربع از مس��احت اين
س��اختمانها را كاه��ش ميدهد .همچنين
تعيي��ن اس��تانداردهاي كارآي��ي ان��رژي و
برنامهه��اي نصب برچس��ب ان��رژي روي
وس��ايل و ل��وازم خانگ��ي موجب تش��ويق
استفاده از تجهيزات كارآمدتر در بخشهاي
فوقالذكر خواهد شد.
ادامه در شماره آينده

EFQM

يكي از ابزارهاي قدرتمند كنترلي مديريتها
روش  EFQMاس��ت .كه به دنبال تداوم
بهبود كيفيت در سازمانها توسط  14شركت
بزرگ اروپائي تأسيس شد و به تأييد كمسيون
اروپا نيز رسيده است .اين بنياد در سال 1991
تحت عنوان بنياد اروپائي مديريت كيفيت يا
EFQM (European Foundation
)for Quality Management
تشكيل ش��د و از سال  1992اعطاي جايزه
كيفيت اروپا بر اساس مدل  EFQMشروع
گرديد .زيرا جامعه صنعتي اروپا دريافت كه
ب��ه كارگيري دوجايزه معتبر كيفيت دمينگ

محمد رضاشيراني
در ژاپن و مالك��وم بالدريج در آمريكا باعث
بهبود خدمات و كيفيت س��اخت ش��ده و به
اثبات رسيده بود.
 EFQMاز ابت��دا كمكرس��اني ب��راي
پديدآوردن سازمانهاي اروپائي قدرتمند كه
به اصول مديريت كيفيت در مسير تجارتشان
عمل ميكنند را سرلوحه كار خود قرار داد و
در سال  2000باعث «درخشش سازمانهاي
اروپائي در جهان» را به عنوان ديدگاه خود
مط��رح نمود .و با اين ديدگاه مأموريت تازه
خ��ود را مط��رح نمود كه «ني��روي محركه
براي تعالي پايدار در س��ازمانهاي اروپائي»
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تفاوت هاي فني دو فاز نيروگاه
كولره��اي كمك��ي هواي��ي موس��وم به
كلوزسيكل كه كار خنك كردن هيدروژن
ژنرات��ور كولره��اي روغ��ن توربي��ن و
فيدپمپها را به عهده دارد .كولرها در فاز
دو به صورت نيمه عمودي قرار گرفته كه
اين حال��ت كمك مينمايد در اثر در افت
طبيع��ي تا دماي محيط  15نيازي به فن
مكنده نباش��د در حالي كه در فاز يك اين
كولرها به صورت افقي بوده و براي انتقال
ح��رارت در دماهاي خيلي پائين نيز وجود
فن مكنده الزامي است.
فتح ا  ...لطفي
يك تجربه

مراقبت از س��طح آب كندانس��ه با توجه
به اينك��ه متصل به توربين هس��تند به
ش��دت انجام ميشود .در صورت پارگي
لولههاي آب ،نفوذ به منطقه كار و عدم
توان تخليه خطر گس��ترش دامنه آن به
توربين وجود دارد بدين لحاظ با افزايش
س��طح هيترها ت��ا حد خ��اص والوبخار
به صورت خودكار بس��ته ميش��ود .اين
مراقب��ت در مورد هيترهاي فش��ار قوي
بيش��تر اس��ت و با افزايش سطح عالوه
بر قطع بخ��ار ،آب نيز قطع ميگردد .با
افزايش بيش��تر س��طح قطع فيدپمپها
(تريپ واحد) را نيز در پي دارد .با عنايت
به مورد اخي��ر ،طراح موضوع ديگري را
براي مراقبت در نظر داش��ته است و آن
جلوگيري از افزايش غيرمجاز فش��ار در
محفظه بخار كه منج��ر به انهدام هيتر
ميگردد ،ميباشد.
فتح ا ...لطفي

نور طه

سبط احمد نور رحمت سورة قرآن حسن
شمع سوزان ماه رخشان آيه رحمان حسن
شافع روز جزاء آالله باغ علي
نور چشم مرتضي عطر گل ريحان حسن

است.
در حال حاضر بيش از  800سازمان در بيش
از  38كش��ور در سطح دنيا عضو EFQM
هستند و در حال رش��د ميباشدEFQM.
در  19كش��ور اروپائي س��ازمانهائي تحت
عن��وان NPO (National Partner
 )Organizationدارد ك��ه نمايندگان
 EFQMب��وده و براي انتش��ار اطالعات،
محصوالت و خدمات مربوط به مدل تعالي
سازمانيEFQMداراي مجوز هستند.
ادامه دارد

نيمه ماه صيام روشن شده ارض سماء
آل طه آمده جام مي مستان حسن
انوار گرديده در دامان مادر نور عشق
بر قدومش اللهاي زد نجم و كيوان است حسن
پرورش داد باغبان شاخه گل گلخانه را
مشعل توحيد يزدان سرمة چشمان حسن
جبرئيل با صد مالئك جملگي خوانند سرود
جان جانان آمده نور ره ياران حسن
محسن از نور واليت شد منور كوي عشق
خانه آذين كن كه دل باشد گلستان حسن

محسن ايزدي

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 :

باشند البته اين روش بد نيست ولي راه بهتري هم هست
و آن اينكه خيليها دوس��ت دارند ع��وض اينكه مهم و
مطرح باشند دوست دارند مفيد و مؤثر براي همه باشند
و چه خوب اس��ت كه انس��ان مهم نباش��د ف��ردي مفيد
باشد.

دو كلمه حرف حساب
زيادهخواهي يك غريزه خدادادي و نعمت بزرگي اس��ت
كه اگر به راه صحيح و الهي از آن اس��تفاده ش��ود بسيار
مفيد و باعث آباداني خانواده و جامعه ميشود.
افراد هميش��ه دوست دارند انس��ان مهم ،بنام و مطرح

امام جماعت نيروگاه

خواص ميوهها

هويج
هويج يك قليايي كننده و سرش��ار از ويتامين A
است و با مقدار زياد سديم ،پتاسيم ،كلسيم ،فسفر
و گوگرد تقويت كننده بوده ولي هنگام جوشيدن،
ميزان پتانسيل آن به يك سوم و مقدار آهن آن
ني��ز به يك چه��ارم تقليل مييابد و س��اير مواد
معدني آن نيز كم ميشود ،ولي ميزان بتاكاروتن
آن تغييري نميكند.
همچنين ،هويج سيستم بينايي را تقويت كرده و
ويتامي��ن  Cو Aموجود در آن براي افزايش ديد

و نور چشم مفيد
است.
هويج انس��ولين
گياهي اس��ت و
ب��راي بيم��اران
مبتال به بيماري
قند و ب��ه علت
داش��تن آه��ن
براي مبتاليان به فقر آهن نيز مفيد است.

افقي:
 -1كش��ور برگزار كننده اولين دورة مسابقات المپيك -نوعي
ضربه با پا در فوتبال  -2-ضمير وزني -از رش��تههاي ورزش
شمش��يربازي -3-مع��اون هيتلر -از اركان اصلي مس��ابقات
ورزش��ي -4-پدر ترك��ي -از مدافعان تيم فوتبال س��پاهان-
 -5مربي سابق بايرمونيخ -6-گذشته و طي شده -بازيكن
دهه هفتاد فوتبال هلند و مربي س��ابق تيم پرسپوليس-7-
هافبك تواناي تيم ملي فوتبال فرانس��ه -حيواني اس��ت-
 -8هافب��ك تي��م فوتبال فوالد خوزس��تان -اصطالحي در
فوتبال -9-نام كوچك كاالگر مدافع مستحكم تيم فوتبال
ليورپول -ورزش نابينايان.
عمودي:
 -1ن��ام كوچك اس��طوره فوتب��ال هلند -اس��تخوان-2 -
اصطالح��ي در ورزش تنيس -باش��گاهي پ��رآوازه در ليگ
فوتبال ايتاليا -3 -اين هم اصطالحي در ورزش تنيس روي
ميز -و اين يكي باش��گاهي اس��ت كمآوازه در ليگ فوتبال
ايتاليا -4-ع��دد مجهول -نام كوچك كانتونا فوتباليس��ت
مشهور فرانسوي -5-بركه و تاالب -6-از تيمهاي فوتبال
ليگ اس��پانيا و قهرمان جام يوفا در س��ال  -2006شايسته

طراح :جليل اكرمي

 -7از ورزش��هاي رزم��ي -كوچك و بزرگش را در آس��مانبجوئيد -8-از ملزومات ورزش شنا -سنگ آسياب -9-مدافع
قدرتمند تيم فوتبال چلس��ي و انگليس -مربي هلندي سابق
تيم فوتبال بارسلون.
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به يك نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 86/7/15
ميباشد.
برندة مسابقات جدول پيك شماره  20به قيد قرعه آقاي مسعود رضايي آدرياني ميباشند كه هديهاي به رسم يادبود به
وي تقديم خواهد شد.
همكاران گرامي جناب آقايان
حسام الدين خالوبي ،قاسم نصر اصفهاني ،محمد ماجد
حسين محمدي ،عبدالرضا فتوجي و محمد رضا باقريه
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

پروفسور منيژه رزاقي
محقق و سرپرست گروه تحقيقات ليزر نيمهرساناي دانشگاه
نورت وس��ترين آمريكا كه موفق به ساخت قويترين ليزر
جهان موسوم به كوانتوم آبشار شده است.
وي داراي مدرك دكتراي فيزيك از دانشگاه پاريس است و
از دانشمندان پيشگام در توسعه و اجراي تكنيكهاي مدرن
نيمه رس��اناها و كوانتم است كه در سال  1987جايزه سال
ف��نآوري اروپا را اخذ كرده اس��ت و در حال حاضر رئيس
مركز ابزار كوانتمي دانشگاه نورت وسترن است.
آشنايي با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي

محمد علي جعفريپور

جدول

سعيد رضا شيراني

همكاران سوگوار جناب آقايان
احمد نوروزي ،مهندس جاللپور ،جمشيد آقاعليرويا،
غفور ابراهيمي ،محمد مرادوند ،عباس مرتهب و
سيدابراهيم حسيني
با كمال تأثر و تألم مصيبتهاي وارده را تسليت عرض نموده و از درگاه
ايزد منان جهت آن عزيزان سفركرده علو درجات و براي بازماندگان
صبر جميل و اجر جزيل خواستاريم

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

شرايط كار نوجوانان
 -1ب��ه كار گم��اردن اف��راد كمتر از  15س��ال تمام ممنوع
است.
 -2كارگري كه سنش بين  15تا  18سال تمام باشد كارگر
نوجوان ناميده ميشود .و در بدو استخدام بايد توسط سازمان
تأمين اجتماعي مورد آزمايش پزشكي قرار بگيرد.
 -3آزمايشهاي پزش��كي كارگر نوجوان ،حداقل بايد سالي
يكبار تجديد ش��ود و مدارك مربوطه در پرونده ضبط گردد.
پزشك درباره تناسب نوع كار يا توانايي كارگر نوجوان اظهار
نظر ميكند و چنانچه كار مربوط را نامناس��ب بداند كارفرما
مكلف اس��ت در ح��دود امكانات خود ش��غل كارگر را تغيير
دهد.
 -4س��اعات كار روزانه كارگر نوجوان ،نيم س��اعت كمتر از
س��اعات كار معمولي كارگران اس��ت .ترتيب استفاده از اين
امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين ميگردد.
 -5ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع
كارهاي س��خت و زيانآور و خطرناك و حمل بار با دست،
بيش از حد مجاز و بدون اس��تفاده از وسايل مكانيكي براي
كارگر نوجوان ممنوع است.
 -6در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن با شرايطي
ك��ه كار در آن انج��ام ميش��ود ب��راي س�لامتي يا اخالق
كارآموزان و نوجوانان زيان آور اس��ت ،حداقل س��ن كار 18
سال تمام خواهد بود .تشخيص اين امر با وزارت كار و امور
اجتماعي است.
محمود رحيميان

پانزدهم رمضان المبارك ميالد با
سعادت دومين اختر تابناك آسمان
واليت وامامت امام حسن مجتبي(ع)
بر تمامي شيعيان جهان
مبارك باد

