مهر ماه سال 1386
محمدرضا شيراني

خوردگي

ام��روزه يك��ي از مباحث مهم در س��طح جهان
بحث خوردگي است .شايد آالن ذهنتان متوجه
فوالد و آهن ش��ده اس��ت .حق داريد چرا كه در
بحثهاي امروزه دنيا ،اقتصاد صنايع و نگهداري
تجهيزات از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است.
اما قص��دم از مطرح كردن خوردگي ،آهن آالت
نيس��ت بلكه خوردگي در انسانها و سازمانهاست
ميبيني��د ك��ه اص ً
ال كس��ي به فك��رش خطور
نميكرد كه در انس��انها و سازمانها هم خوردگي
وجود دارد .اين نشانگر عدم توجه كافي به منابع
انساني و سازماني است .فرقي هم نميكند همه
اينطور هستند چون به باور نرسيدهايم كه منابع
انساني مهمترين بخش منابع هر سازماني است.
بنابراين محيطهاي خورنده ايجاد ميكنيم كه در
آن انسانها شروع به فرسايش ميكنند خوردگي
در انس��انها ،س��ازمانها مرتبط به جسم انسان و
ساختمان س��ازمانها نيست بلكه فكر و ايدههاي
آنها شروع به خوردگي مينمايد اهداف سازمانها
خورده ميشوند.ساختارهايي كه سازمان بر پايه
آن استوار است شروع به خورده شدن ميكند و
نهايتًا هم انسان و سازمان تحليل ميرود .چگونه
اين محيطهاي خورنده براي انس��ان و سازمان
بوجود ميآيد؟ دالئل متعددي كه مربوط به سه
ضلع انسان -سازمان و محيط حاكم است وجود
دارد ك��ه براي ضلع س��ازماني آن به موارد ذيل
ميتوان اش��اره كرد .عدم نگهداري افراد باتوجه
به نوع كار و تخصص از اهم دالئل ايجاد محيط
خورنده در سازمان است .يك نوع يكساننگري
ميشود .عدم ش��فافيت در شرح وظايف افراد و
فرآيند كاري افراد نيز باعث ايجاد محيط خورنده
ميش��ود زي��را وظايف هر ش��خص مش��خص
نيس��ت و باعث تداخل وظاي��ف و نهايتًا تحت
تأثي��ر قرار گرفتن فرآين��د كار مربوطه ميگردد
يكنوع دلس��ردي و س��ردرگمي ايجاد ميگردد.
محدوديت راه پيشرفت پرسنل ،دخالت نداشتن
در تصميمگيريها ،عدم تناس��ب شغل با شاغل
و بس��ياري از مس��ائل ديگر كه ايجاب ميكند.
قسمت منابع انس��اني هر سازماني به آنها توجه
داش��ته باش��ند .همه و همه باعث ايجاد محيط
خورنده در س��ازمانها ميش��ود كه در وحله اول
اف��راد را نش��انهروي ميكن��د و در مرحله دوم
سازمانها را به ورطه هالكت ميكشاند.
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باالترين توليد در بين نيروگاههاي بخاري
براس��اس آمار تفضيلي صنعت برق ايران
نيروگاه شهيد محمد منتظري در سال 85
با توليد خال��ص  11372ميليون كيلووات
س��اعت برق معادل  5/9در صد برق مورد

نياز شبكه برق ايران را توليد نموده است و
در بين نيروگاههاي بخاري باالترين توليد
را دارا بوده است.
ضمنًا ،ضري��ب بار كارك��رد  95/2درصد

بوده اس��ت كه پس از نيروگاههاي شهيد
فيروزي و زرند در رده سوم قرار دارد.

برپايي نمايشگاه انرژي
نخس��تين نمايشگاه انرژي استان اصفهان
از تاريخ  24الي  86/7/27بمدت 4
روز در محل دائمي نمايشگاههاي
بينالملل��ي اصفهان برگزار گرديد.
در اين نمايشگاه كه شركتهاي گاز،
نفت ،پتروش��يمي ،نيرو ،شركتهاي
اقم��اري و جانبي كه كار س��اخت
و تأمي��ن قطعات را بعه��ده دارند
حضور داش��تند .در اين نمايشگاه
نيروگاه شهيد محمد منتظري نيز

به سهم خود فعاليتها و توانمنديهاي خود

از جمله قطعات س��اخت داخل كه توسط
كاركنان نيروگاه ساخته شده بود را در
معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد .در
مدت چهارروز برپايي نمايشگاه عالوه
بر بازديد عموم از غرفه نيروگاه تعدادي
از مس��ئولين اس��تان ،متخصصي��ن،
كارشناس��ان ،اساتيد ،دانش��جويان نيز
از اين غرف��ه بازديد نمودند .همچنين
معاون��ت وزارت صنايع و معادن از اين
غرفه بازديد و پيشنهاداتي مطرح شد.

عبادت و بندگي در ماه رمضان

به منظ��ور بهرهمندي بهت��ر از بركات
ماه مبارك رمضان و اس��تفاده بيشتر از
معنويات م��اه ميهماني خدا ،همه روزه
نم��از جماع��ت ظهر و عص��ر همراه با

قرائت و تفس��ير ق��رآن مجيد در محل
نمازخانه نيروگاه برپا گرديد.

نتايج قرآني ،فرزندان همكار
در پي برگزاري هيجدهمين دوره از سري
مس��ابقات سراس��ري قرآن مجي��د ويژه
فرزن��دان هم��كار كه از س��وي دفتر امور
فرهنگ��ي وزارت نيرو اعالم گرديده بود از

بين شركتكنندگان در مسابقات تعداد 27
نفر از فرزندان پس��ر هم��كاران در مقاطع
راهنمايي ،دبيرس��تان و باالتر و تعداد 22
فرزن��دان دختر همكاران در مقاطع مذكور

حائز رتبههاي اول تا سوم شدند همچنين
تع��داد  38نفر از فرزندان همكار در مقاطع
پيش دبس��تاني و دبس��تان حائز رتبههاي
اول تا سوم گرديدند.

گراميداشت هفته دفاع مقدس
در آس��تانه بيس��ت و هفتمي��ن س��الروز
تج��اوز ارتش رژيم بعثي ع��راق به ميهن
عزيز اس�لاميمان و به پ��اس ياد و خاطره
ايس��تادگيها ،رش��ادتها ،از خود گذشتگي
و ايثارگريه��اي مل��ت ش��ريف ايران در
برابر حمله دش��من به كش��ور عزيزمان و
گراميداشت حماس��ههاي شهدا ،جانبازان،
رزمندگان و ايثارگران هش��ت س��ال دفاع
مقدس ،طي مراس��مي هفته دفاع مقدس
گرامي داش��ته ش��د .در اين مراس��م كه
تقارن با ماه مبارك رمضان داشت حضرت
حجهاالس�لام و المس��لمين ملكيان امام
جمعه شاهينشهر طي بياناتي در خصوص
فضيل��ت ماه مبارك رمض��ان و ليالي قدر

و ارزش روزه و ش��خص روزهدار نزد خدا،
پيرامون دفاع از ارزش��هاي
انق�لاب و نق��ش جن��گ و
رزمندگان در تداوم انقالب
اس�لامي اظهار نمودند اگر
رش��ادتها و ايثارگريه��اي
رزمندگان و تدابير امام (ره)
نبود امروز كش��ور ما اينطور
مصم��م و پوي��ا نب��ود وي
اظه��ار فرمودند از ثم��رات جنگ اين بود
كه ملت عزيز ما ب��ه قلههاي رفيع علمي
و تكنولوژي دس��ت يابد و بتواند روي پاي
خود بايس��تد و هماكنون ك��ه ملت ما راه
خ��ود را پيدا كرده دش��نان از قدرت اقتدار

مردم ش��هيدپرور ايران هراسان هستند و

هر روز توطئ��هاي جديد برپ��ا مينمايند.
برماس��ت كه همانن��د دوران دفاع مقدس
ب��ا همدلي و انس��جام بيش��تر توطئههاي
دشمنان را خنثي كنيم و كشور را به سوي
پيشرفت و استقالل پيش ببريم.
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خودت را دوست بدار

اخبار كوتاه
اخبار كوتاهاخبار كوتاه

اردوي بسيج

برگزاري مسابقات ورزشي

همه ما مس��ئول افكاري هس��تيم كه در
ذهنم��ان خطور ميكند .بعض��ي از مواقع
هس��ت كه حوصل��ه نداري��م ،درد داريم،
ناراحتيم و يا مش��كالتي ب��راي ما پيش
ميآيد ،مث ً
ال ديگران به ما توجه نميكنند،
مس��ائل و مش��كالت مالي پيدا ميكينم،
يا كس��ي حرف��ي ميزند كه ب��ا درون ما
هماهنگ نيست همه اينها از جايي شروع
ميشود كه اص ً
ال به آن توجه نداريم.
اگر خودتان را دوس��ت داشت ه باشيد همه
زندگي بر وفق مراد است و اگر از خودتان
خوشتان نيايد حتي اگر اوضاع و شرايط هم
به نفع شما باشد باز شما از درون احساس
رضايت نخواهيد كرد .رضايت بيرون شما
بستگي به رضايت درون شما دارد ،راستي
خودتان را چقدر دوست داريد؟
براي سالمتي كامل و داشتن يك زندگي
خوب بايد از دوس��ت داشتن بدون چون و
چراي خود شروع كنيد.
تمرين
روبروي آينه بنش��ينيد ،ب��ه خودتان نگاه
كنيد چه احساسي داريد؟ همه قسمتهاي
صورت و بدنتان را ببينيد .به چشمها نگاه
كنيد و بگوييد من تو را دقيقًا همانطوري
ك��ه هس��تي دوس��ت دارم .از ت��ك تك
اعضاي ص��ورت و بدنتان ل��ذت ببريد و
ش��كرگزار باشيد شما فقط يك بدن داريد
او براي ش��ما به شدت كار ميكند پس به
او قول بدهيد كه ديگر با فشارهاي ،رواني،
اس��ترس ،خود خ��وري و كار زياد اذيتش
نميكني��د و مرتب به خودتان بگوييد من
تو را همانطور كه هس��تي دوس��ت دارم و
ميپذيرم.
با انجام دادن اين تمرين عالقه شما نسبت
به خودتان بگوييد م��ن تورا همانطور كه
هستي دوست دارم و ميپذيرم.
ب��ا انج��ام دادن اين تمرين عالقه ش��ما
نسبت به خودتان و بدنتان بيشتر ميشود
و روابط ش��ما تغيير خواهد كرد .دوس��ت
داش��تن خود اولين قدم در راه س�لامتي
اس��ت .هر زماني كه ما خودمان را دوست
داشته باشيم احساس خوشبختي خواهيم
كرد .پس به جمع انس��انهاي خوش��بخت
خوش آمديد.
گرد آورنده  :سركار خانم مهارت حسيني
برگرفته از دروس استاد آرام

بمناسبت گراميداشت ايام ا 15 ...خرداد
يك دوره مسابقات داخلي در رشتههاي
مختلف برگزار شد كه تيمها و نفرات برتر
در رشتههاي فوتسال و دوچرخهسواري
به شرح ذيل ميباشد.
 -1تيم فوتسال ابزار دقيق مقام اول

 -2تيم بسيج مقام دوم در رشته دوچرخه
سواري
 -1آقاي غالمرضا جزيني مقام اول
 -2آق��اي محمدرضا گندم��كاران مقام
دوم  -3آقاي سيد مهدي نيلچيان مقام
سوم

گراميداشت روز عصاي سفيد
بيست و سوم مهرماه به نام روز نابينايان يا
روش��ندالن و به عبارتي روز جهاني عصاي
سفيد نام گرفته است.
از آنجا كه تعداد  4نفر از عزيزان روشندل
در مركز تلفن نيروگاه شهيد محمد منتظري

مش��غول خدمت ميباش��ند از همين رو به
مناس��بت روز عصاي سفيد از آن عزيزان با
ل��وح تقدير و اهداء هداي��ا تقدير و اين روز
گرامي داشته شد.

آشنايي با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي

جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار
 -1در صورت��ي كه بنا به تش��خيص هيأت
حل اخت�لاف كارفرما موجب تعليق قرارداد
از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق
دريافت خس��ارت ناش��ي از تعليق را خواهد
داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي
از كار را به كار سابق وي بازگرداند.
 -2چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله،
س��يل ،و امثال اينها) و ي��ا حوادث غيرقابل
پيش بيني ( جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد
و كارگ��ران آن بيكار ش��وند پس از فعاليت
مجدد كارگاه ،كارفرما مكلف است كارگران
بيكار ش��ده را در همان واحد بازسازي شده
و مش��اغلي كه در آن بوجود ميآيد به كار
اصلي بگمارد.
 -3چنانچ��ه خاتم��ه ق��رارداد ب��ه لحاظ از
كارافتادگ��ي كلي و يا بازنشس��تگي كارگر
باشد كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر
به نس��بت هر سال سابقه خدمت حقوقي به
ميزان  30روز مزد به وي پرداخت نمايد اين
وجه عالوه بر مس��تمري از كارافتادگي و يا

بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان
تأمين اجتماعي پرداخت ميشود.
 -4اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش
تواناييهاي جس��مي و فكري ناش��ي از كار
كارگر باش��د (بنا به تش��خصي كمس��يون
پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با
معرفي ش��وراي اسالمي كار و يا نمايندگان
قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت
هر سال سابقه خدمت ،معادل دو ماه آخرين
حقوق به وي پرداخت نمايد.
 -5تش��خيص م��وارد از كارافتادگي كلي و
جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي
از غي��ركار و ف��وت كارگر و مي��زان قصور
كارفرم��ا در انج��ام وظايف محول��ه قانوني
كه منجر به خاتمه قرارداد كار ميش��ود بر
اس��اس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد
وزي��ر كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
محمود رحيميان

مسابقه احكام
در پيك ش��ماره  22در بخش مسابقات
احكام س��ؤالي مطرح شده تحت عنوان
يك��ي از مبطالت روزه ك��ه اگر حرف
ي و ال��ف به اول و آخر آن اضافه كنيم
به معناي انس��ان س��ركش ميباشد كه
پاسخ صحيح آن غي ميباشد كه از بين
پاسخدهندگان آقاي جليل اكرمي به
قي��د قرعه برنده ش��دند كه هديهاي به
رسم يادبود به وي تقديم خواهد شد.
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سؤال شماره 5
همكاران گرامي ضمن تشكر از شركت
در مسابقات قبلي به استحضار ميرساند
اين س��ؤال برگرفته از س��ه واجب ديني
ميباشد كه اگرشما حرف آخر و حروف
اول اين سه واجب را همراه كنيد آن به
معناي ماية هستي ميباشد.
مهلت ارسال پاسخ  86/8/20ميباشد.
امام جماعت نيروگاه

در پي انجام رسالت بسيج و به منظور تقويت
روحيه و انگيزهكاري و ايجاد وحدت و همدلي
بين كاركنان به همت پايگاه بس��يج نيروگاه
شهيد محمد منتظري طي برنامهريزيهاي
انجام ش��ده و مس��اعدتهاي مديران عامل
ش��ركتهاي مديريت توليد برق شهيد محمد
منتظ��ري و ش��ركت تعميرات ني��روي برق
اصفهان ،تعداد  175نفر از بسيجيان نيروگاه
در قالب  5گروه  35نفره تحت عنوان اردوي
زيارتي ،س��ياحتي بس��يج به مش��هد مقدس
اعزام شدند.

تاريخچه ورزش
تاريخچه المپيك:
المپيك از كلم��ه المپس كه نام كوهي در
نيمه ش��مالي يونان اس��ت گرفته ش��د .در
افس��انهها آمده كه هراكلس پس��ر زئوس
براي بزرگداشت پدرش مراسمي بيسابقه
برپا س��اخت و اين جشن را المپيا نام گذارد
از آن پس اين جش��نها هر  4سال يكبار
برپا گش��ته و فاصله بين دو المپيا را المپياد
ناميدهاند .در نخس��تين دوره اين جش��نها
مس��ابقه دو و كشتي انجام ميشد و اولين
قهرمان المپيا از ش��هر الي��س مردم به نام
كروب��وس بود و جايزه قهرمانان نيز چيزي
جز برگ زيتون نبوده است.
جام جهاني:
بنيانگ��ذار جام جهان��ي فوتبال ژول ريمه
فرانس��وي اس��ت .وي پايهگذار فدراسيون
فوتبال فرانس��ه و نخس��تين رئيس آن بود
و ب��ا درايت خاصي كه داش��ت با تماس با
فدراس��يونهاي اروپايي و مس��افرتهاي
متع��دد و با تالش و زحمات بس��يار توجه
هم��گان را به خود جل��ب و جام جهاني را
اعالن نمايد .الزم به ذكر است فدراسيون
بينالمللي اتحادي��ة فوتبال (فيفا) در تاريخ
 21مه  1904تأسيس شد.
تنيس:
ابتدا با ن��ام  Lawn tenissروي چمن
انج��ام ميگرفت .اولين باش��گاه تنيس در
ش��هر مينگتن انگلس��تان در س��ال 1877
تشكيل شد.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

اختالالت خواب
منبع :اينترنت

انواع اختالالت خواب از جمله مش��كالت
مرب��وط به خ��واب رفتن ،باق��ي ماندن در
حالت خواب ،بيدار ش��دن متن��اوب ،بيدار
ش��دن صبح خيلي زود ،ي��ا تركيبي از اين
حاالت حكايت از بيخوابي دارد .بيخوابي
در تمام سنين رخ ميدهد .اما در سالمندان
شايعتر است .بيخوابي ممكن است موقتي
باش��د ،مث ً
ال در بروز كلي بحران در زندگي
يا تغيير ش��يوه زندگي رخ ميدهد يا ممكن
اس��ت مزمن باشد ،مث ً
ال به علت مشكالت
جسمي يا رواني يا خوردن دارو بوجود آيد.
عاليم شايع:
بيقراري به هنگام كوشش براي به خواب
رفتن ،خواب كوتاه و به دنبال آن بيدارشدن
از خ��واب ،خواب طبيعي تا صبح خيلي زود
( 4-3صبح) ،سپس بيدارشدن (غالبًا همراه
با افكار ترس��ناك) و دورههاي بدون خواب
كاف��ي به طور متناوب ب��ا دورههاي خواب
زياد يا خوابآلودگي در زمانهاي نامناسب
از شايعترين عالئم اين بيماري است .علل
افسردگي ،پركاري غده تيروييد ،اضطراب
ناشي از استرس ،مش��كالت جنسي (مث ً
ال
ناتواني جنسي) ،خوابآلودگي و چرتزدن
در طول روز ،محيط پر س��روصدا (از جمله
خرخر همسر) ،آلرژيها و خس خس سينه
در صبح زود ،بيماريهاي قلبي يا ريوي كه
موجب تنگي نفس به هنگام دراز كش��يدن
ميش��وند از مهمترين علل اين بيماري به
شمار ميروند .بيماريها يا اختالالت همراه
با درد (التهاب مفصل)،مش��كالت ادراري
يا گوارش��ي كه فرد را مجب��ور ميكنند در
وس��ط ش��ب براي رفتن به توالت از خواب
برخيزد .مصرف م��واد محرك مانند قهوه،
چ��اي ،اس��تفاده از برخ��ي از داروها ،مانند
دكس��تروآمفتامين ،داروهاي كورتيزوني ،يا
داروهاي دكونژس��تان ( رفعكننده گرفتگي
بين��ي) ،س��اعات كاري متغي��ر و نامنظم،
محي��ط يا منزل جديد ،پدي��ده جاماندن يا
جلوافتادن از زمان به هنگام مسافرتهاي
هوايي از ديگر عالئم است.
ورزش نكردن ،نوشيدن الكل ،سوء مصرف
دارو ( ازجمله مصرف زياده از حد داروهاي
خوابآور) و محروميت از مواد اعتيادآور نيز
در اختالل سهيم هستند.
اس��ترس ،چاق��ي و مصرف دخاني��ات نيز
تشديد كننده بيماري هستند.
گردآورنده :بيژن اكبري
ادامه در شماره آينده
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گزارش آژانس بينالمللي انرژي از وضعيت  30سال آينده همراهي
انرژي و تكنولوژي
ارسالي :خانم عاليپور

ادامه از شماره قبل

تكنولوژي انرژي درعرضه انرژي:

بهب��ود كارآيي و كاه��ش هزينه در بخش
عرضه انرژي ب��ا تكيه ب��ر تكنولوژيهاي
پيش��رفته و روشهاي نوي��ن مديريت ،در
آينده به طور مس��تمر ادامه خواهد داش��ت.
ت�لاش دس��ت ان��دركاران صنع��ت انرژي
درجه��ت كاه��ش هزينه تولي��د نفت و گاز
با اس��تفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته نظير
تكنولوژيهاي لرزه نگاري س��ه بعدي كه
به ش��ناخت بهت��ر و ويژگيه��اي مخازن
زيرزمين��ي كمك ميكند و ضريب موفقيت
عمليات اكتش��افي و حفاري را باال ميبرد،
روشه��اي پيش��رفته حفاري و مهندس��ي
توليد در ميادين خش��كي و دريايي و نظاير
آن همچنان ادامه خواهد داشت.
پيش��رفتهاي مهم��ي ني��ز در زمينههاي
لولههاي انتقال گاز تحت فشار باال ،فرآوري
 LNGو تكنول��وژي  GTLدر آينده روي
خواهد داد .اس��تخراج زغال س��نگ نيز در
آينده به مدد پيشرفت تكنولوژيهاي معدن
و افزاي��ش مقياس پ��روژهاي بهرهبرداري،
ب��ا هزينه كمتري امكان پذير خواهد ش��د،
ضم��ن آن ك��ه محصول به دس��ت آمده با
هزين��ه كمتري براي مص��رف آماده خواهد
شد.در زمينه بهبود كارآيي تبديل انرژي در
نيروگاههاي برق نيز در اينده پيشرفتهاي
قابل توجهي حاصل خواهد شد.
ضمن��ًا هزينهه��اي س��رمايهاي الزم براي
اس��تفاده از تكنولوژيه��اي جديد مبتني بر
سوختهاي فسيلي يا انرژيهاي تجددپذير
در بخ��ش توليد ني��رو در آينده ب��ه ميزان
چش��مگيري كاهش خواهد يافت .همچنين
ميانگين ضري��ب كارآيي توربينهاي گازي
س��يكل تركيبي در كشورهاي  OECDاز

حدود  55درصد در سال  ،2000سال 2030
به  62درصد ترقي خواهد كرد .نيروگاههاي
زغال سنگ سوز كه با تكنولوژي سوخت گاز
در سيكل تركيبي ( )IGCCكار ميكنند تا
س��ال  2015از لحاظ كارآيي قابل رقابت با
نيروگاههاي گازي خواهند شد.
ولي همين تكنولوژي متعاقبًا با رقابت جدي
از سوي انرژيهاي تجديدپذير مواجه خواهد
ش��د .ميانگين ضريب كارآي��ي تكنولوژي
 IGCCك��ه هماكن��ون ح��دود  43درصد
اس��ت تا س��ال  2030به  52درصد خواهد
رس��يد و بدين ترتيب با احداث نيروگاههاي
جديدي كه بر مبناي اين تكنولوژي احداث
ش��ده و از تركيب دو سوخت زغال سنگ و
گاز طبيعي اس��تفاده ميكنند ،سطح كارآيي
بخش تولي��د نيرو در مجموع ب��اال خواهد
رفت .در مورد انرژي هستهاي ،تقريبًا هيچ
پيش��رفت جهش��ي قابل توجهي تا قبل از
سال  2030قابل پيشبيني نيست.
در دوره  30ساله آتي ،هزينههاي سرمايهاي
م��ورد ني��از ب��راي اس��تفاده از انرژيهاي
تجديدپذير در توليد ني��روي برق به ميزان
چش��مگيري كاهش خواهد ياف��ت و توليد
نيروي برق با اس��تفاده از اي��ن انرژيها را
مق��رون به صرف��ه و قابل رقابت با س��اير
انرژيها خواهد ساخت .
البته هزينههاي س��رمايهاي و هزينههاي
ج��اري توليد برق با اس��تفاده از انرژيهاي
تجديدپذي��ر در مناطق مختل��ف با يكديگر
تفاوتهاي فاحش��ي خواهند داشت كه اين
امر ناش��ي از تفاوت در ش��رايط محيطي و
عوامل منطقهاي اس��ت به طور مش��خص
هزينه توليد برق با اس��تفاده از توربينهاي
بادي و بيوماس در سه دهه آتي تا سطوحي
قابل رقابت با ساير انرژيها كاهش خواهد
يافت.
ادامه در شماره آينده

تلفنهاي ضروري نيروگاه
آتشنشاني 125

اورژانس 115

مركز تلفن 118

مهر 1386
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تفاوت هاي فني دو فاز نيروگاه

هر س��يفتي وال��و ع�لاوه ب��ر دارا بودن
حدهاي عملكرد و نشس��تن داراي فاكتور
ديگ��ري بنام ظرفيت ميباش��د .س��يفتي
والوهاي خط اصل��ي و درام كه همه آنها
بر روي خط اصلي بخار واقع ش��دهاند هر
ك��دام داراي ظرفيت تخلي��ه  230تن بر
ساعت ميباشند .تعداد سيفتي والوهاي در
فاز يك چهار دس��تگاه و در فاز دو ش��ش
دس��تگاه ميباشند .هر گاه از عدم توانايي
انج��ام كار حداقل دو س��يفتي والو در فاز
يك و چهار دستگاه در فاز دو مطلع شديم
واحد در حال كار را بايستي متوقف نموده
و در ص��ورت توقف ,مجاز ب��ه راهاندازي
واحد نميباش��يم و اي��ن موضوع به علت
ظرفيت آنها ميباشد.
فتح ا  ...لطفي

يك تجربه
س��وختن گازهاي قابل اش��تعال در محدودة
معيني از غلظ��ت مخل��وط گاز در هوا اتفاق
ميافت��د .مرز پائي��ن و باالي اي��ن محدوده
به ص��ورت در صد حجم��ي گاز در هوا بيان
ميگ��ردد .اين حدود ب��راي گاز طبيعي15 %
تا 5 %ميباش��د .بنابراين ب��ه هنگام پركردن
لولهه��اي گاز و يا پرژ لول��ه حاوي گاز با هوا
موض��وع م��ورد توج��ه واقع ش��ده و از عمل
پركردن يا پرژ با س��رعت زياد امساك گردد.
ب��ه هنگام پركردن لوله ب��ا گاز طبيعي زماني
ك��ه اكس��يژن موجود در گاز ب��ه كمتر از نيم
درصد رس��يد ميتوان از بيخطر بودن از اين
ناحي��ه اطمينان حاصل كرد .با توجه به س��ر
و كارداش��تن ژنراتور با هيدروژن جالب است
بداني��م مرز حد پائين و ب��االي براي اين گاز
 4%تا  74 %ميباشد.
فتح ا ...لطفي

عيد رمضان
ساقيا جام دگر ده كه عيد رمضان آمد
جان من جاي دگر ده كه آوازة مستان آمد
دست رحمت زكرامت گشود خانه عشق
حلقه در بگشائيد كه سوغات كريمان آمد
از هوا و هوس نفس پريدم به سرحد وجود
مطربان چنگ نوازيد كه مهماني قرآن آمد
شوق و شور دل ياران شده آيينه عشق
چشم دل باز نمائيد هماي مهتابان آمد
نغمه يار زآفاق شكافت سينه شب
سينه سوزان كجائيد شفاي دل ناالن آمد
لذت كوي تو را بر دل خاموش نهادم بسي
شمع كاشانه برافروز كه خورشيد عزيزان آمد
محسن از يار گرفتم گل زيباي بهار
با بهاران بنشين جان شميم شم شاهان آمد
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 :

دو كلمه حرف حساب از
نهجالبالغه علي عليه السالم
حضرت ميفرمايند كس��اني كه ميخواهند متوسلون و
نجات يافتگان باش��ند الزمة آن دو بال پروازي است و
آن يكي ايم��ان و اعتقاد به حضرت باريتعالي و ديگري
رس��الت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (ص) به
زيبايي حضرت براي اين امر مسلم يعني بعد از ايمان و
اهل نجات بودن چند چيز را ُركن قرار ميدهند.
 -1جه��اد در راه خدا ك��ه باالترين درجة ايمان را جهاد
فيسبيل اهلل فرمودند.
 -2نماز كه حضرت نماز را اصل دين آن همايش ديني
فرمودند.
 -3اخ�لاص كه حض��رت فرمودند فط��رت و اصل هر
انسان است.
 -4فرمودند زكات و آن را فريضه الهي دانس��تهاند يعني
تزكيه اموال .
 -5روزه ماه مبارك رمضان كه آن را مسير براي عقاب
و عذاب حضرت حق فرمودند.

خواص ميوهها

گوجه فرنگي:
داراي مقادي��ر متفاوتي از ويتامينهاي K ،E،C ،B ،A
 ،آهن ،امالح معدني مخصوصًا فس��فر ،كلسيم ،پتاسيم،
م��س ،منيزيم ،كبالت بوده و به تازگ��ي وجود يد نيز در
گوجهفرنگي گزارش شده است .طبع گوجهفرنگي سرد و
خشك است و داراي خواص اشتهاآور ،ادرار آور ،ضد نفخ،
مق��وي اعصاب ،خنككننده ،تصفيه كننده خون ،تصفيه
كننده خون ،ضد اسكوربوت ،ضد تعفن ،هضمكننده غذا،
نش��اطآور ،نيروبخش ،ضدميكروب و ضد اس��هال است.
گوجهفرنگ��ي ،ترش��ي معده را از بي��ن ميبرد همچنين
ب��دن را در مقابل ام��راض عفوني و كمب��ود ويتامينC
حفظ ميكند.گوجهفرنگ��ي به هضم غذا كمك ميكند،
ح��س بينايي را تقويت كرده و به علت داش��تن ويتامين
 Bمق��وي اعصاب اس��ت .آب گوجهفرنگي تازه در رفع
لكههاي پوست مانند كك و مك اثر مفيد دارد؛ همچنين
در موارد كمبود عناصر معدني بدن ،درمان برافروختگي،
رماتيس��م ،نقرس و جلوگيري از پيري زودرس خاصيت
درماني دارد.
حسين شهيدي

امام جماعت نيروگاه

جدول
افقي:
 -1نمودار و منحني  -از اجزا تفنگ  -2فلزي است  -پسوند
ش��باهت  -3ترشي آزمايشگاهي -جانور جنگلي  -4دلجويي
و مالطف��ت  -5واح��د مق��دار ني��روگاه  -6از القاب حضرت
زه��را (س)  -7موزيك عزا -حيوان باركش  -8كش��وري در
آمريكاي جنوبي -از اقوام ايراني -9س��الك و رونده -ميليارد
يوناني.
عمودي:
 -1از واحده��اي اندازهگي��ري زاويه -از تجهي��زات كنترلي
در مس��ير دود و ه��واي بويلر -2ن��ژاد اروپايي -از وس��ايل
درودگري -3رس��م و روش -جش��ن و ش��ادماني -4آخرين
ايس��تگاه گازهاي خروجي از بويلر  -5از ان��واع نيروگاههاي
توليد برق  -6نوعي تله در قس��مت شيمي نيروگاه  -7نوعي
ابزار نقاش��ي  -ورزش دستهجمعي  -8حشرة مضر -قسمتي
از درخت -9اين فل��ز در تركيب با برخي فلزات ديگر آلياژي

طراح :جليل اكرمي

مقاوم توليد ميكند -معامله و دادوستد.
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به يك نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد.
مهلت ارسال پاسخ  86/8/20ميباشد.
برندة مسابقات جدول پيك شماره 22به قيد قرعه آقاي مسلم سليمي ميباشند كه هديهاي به رسم يادبود به وي تقديم
خواهد شد.
همكاران سوگوار
جناب آقايان:
منوچهر كيخسروي ،اصغر هوازاده ،علي كمالي ،حسين
نصراصفهاني ،علي اصغر خاشعي ،محمد جواد مدني
محمد صادق كرمي ،عبدالكريم جعفري

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

 25شوال سالروز شهادت جانسوز رئيس مذهب شيعه
حضرت امام صادق (ع)
بر دلسوختگان آن حضرت تسليت باد
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

سعيد رضا شيراني

پروفسور مجيد سميعي
وي در س��ال  1316در شهرس��تان رش��ت ديده به جهان
گش��ود و پس از اتمام دوره متوس��طه در سال  1335عازم
آلمان ش��د و در آلمان غربي آن زمان س��اكن و مش��غول
تحصيل در رش��تههاي بيولوژي و پزش��كي ش��د و سپس
در گراي��ش جراحي مغز و اعص��اب ادامه تحصيل داد و در
س��ال  1341فارغ التحصيل شد و در سال  1351به درجه
پروفس��وري جراحي مغز و اعصاب نايل گرديد .وي اولين
جراحي ميكروس��كوپي مغر را در س��ال  1356انجام داد و
سپس روش عمل جراحي قاعده جمجمه را ابداع كرد .وي
تخصصيترين مركز جراحي مغز را در ش��هر هانوفر آلمان
تأس��يس كرد كه معماري آن شبيه مغز انسان است و دفتر
پروفس��ور سميعي در محل مركز تصميمگيري در مغز قرار
گرفته اس��ت .پروفسور سميعي در س��ال  1367به رياست
فدراس��يون جهان��ي جراحان مغز برگزيده ش��د و در همان
سال صدراعظم آلمان نش��ان درجه اول دولت آلمان را به
وي اعطا كرد.
تأليف��ات وي عبارتن��د از  13جلد كت��اب و بيش از 1200
مقاله علمي ،مهمترين مراجع جراحان مغز جهان به ش��مار
ميروند.

سرماخوردگي و درمان آن
يك��ي از روش��هاي خوب ب��راي مهار س��رماخوردگي
مصرف جوشانده بابونه به همراه ويتامين  cاست خيلي
از بيماريهاي كوچك مثل سرماخوردگي نياز خاصي
به درمان ندارد ،كافي اس��ت ب��دن را كمك كنيم كه
براي مقابله با بيماري مقاوم ش��ود .با مصرف ويتامين
 cميتوانيم درمان س��رماخوردگي را تسهيل كرده و از
ايجاد مجدد آن پيشگيري كنيم.
ويتامين  ، cويتامين جاودانگي اس��ت و از نظر خواص
اصلي ميتوان به آنتياكس��يدان بودن آن اش��اره كرد
كه خواص ضدسرطاني آن را صددرصد تعيين ميكند.
خ��وردن روزانه يك ليوان آب پرتقال تازه هم ميتواند
تقريبًا معادل يك قرص ويتامين  cجوشان عمل كند،
امتحان كنيد معجزه ميكند.
محمدعلي جعفريپور
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