بهمن ماه سال 1386

توليد انرژي در بهمن ماه

محمدرضا شيراني

انرژي و حيات اقتصادي
بهمن خاطره بيداري ملت ماس��ت ،خاطره رويش
فكر و انديش��ه ،خاطره از خودگذش��تگي ،خاطره
ايجاد خودباوري ،خاطره حفظ سرمايههاي ملي و
حركت در جهت منافع ملي اس��ت .اين كار بزرگ
ن��ه فقط يك خاطره كه بايد در تمام وجود جامعه
ما ريش��ه دواني��ده و فرهنگ ش��ود .در روزهاي
زمستان تقريبًا تمام مملكت غافلگير گرديد .نشان
داد كه سهم انرژي در اين بين از اهميت ويژهاي
برخوردار است.
و نگاه مديران بايد نگاه خاصي باشد .پيشبيني موج
سرما خدا را شكر با تجهيزات امروزي كار سادهاي
ش��ده اس��ت .اما آنچه يافتههاي اي��ن غافلگيري
نش��ان ميدهد ،اين است كه -1 :نگاه مديران ما
هميشه مقطعي و بقولي رفع تكليف است .ممكن
اس��ت دالئل خاص خود را داش��ته باشد از جمله
اينكه بودجه نيس��ت ،هزينهها باالست ،چند سال
گذش��ته موردي پيش نيامده ،موردي خاص براي
انجام داشته باشيم و همين نگاه باعث ميشود كه
هم كارها كارشناسي نشده انجام شود و دقتهاي
الزم انجام نگيرد و هم بسترهاي الزم براي انجام
كار درست فراهم نشود چرا كه آمادهسازي بسترها
زمان و هزينه ميخواهد و پيدا هم نيست .نبايد از
ياد ببريم درس��ي را كه يك مورچه به آن عندليب
خوشخوان داده اس��ت .تا زمان هست و تا منابع
هست بايد بس��ترها را آماده كنيم بطور اساسي و
دقيق تا اينگونه كه نظائر آن قب ً
ال به نوع ديگري
بروز كرده است ،غافلگير نشويم.
 -2داش��تن ذخائر اس��تراتژيك ان��رژي براي ما
ي��ك اهميت فوقالعاده دارد ك��ه حيات اقتصادي
و حيات جامعه ما ميتواند با آنها بس��تگي داشته
باشد ،بسياري از كشورها اين ذخائر انرژي را براي
خود آماده كرده و يا در حال آمادهكردن هس��تند.
يك غافلگيري ساده سرما نشان داد كه گاز اغلب
كارخانهها و كارگاهها بايد قطع گردد تا بتوانند نياز
گرمايشي مردم را تأمين كند و خسارتهاي زيادي
را از اين بابت مملكت متضرر گرديد.
 -3بهينه مصرف كردن انرژي .واقعيت اين است
كه در تم��ام اركان جامعه ما مصرف انرژي بيش
از حد اس��تاندارد است .ش��دت انرژي در كشور ما
حدود  10برابر كشور ژاپن 8 ،برابر كشور آلمان و
 2برابر كشور تركيه و هند و برزيل است.
و اين نشان ميدهد كه براي كنترل مصرف انرژي
در تجهيزات��ي كه ميس��ازيم مديريت نميكنيم
ك��ه عوام��ل مختلفي دارد و در اي��ن مقاله به آن
نميپردازم ولي هم بايد ب��ا ايجاد قوانين منطقي
در تعديل مصرف بصورت بهينه اقدام كنيم و هم
توازن بين مصرف انرژي و توليد آن بوجود آوريم
تا اينگونه غافلگير نشويم.
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بنابر اعالم دفتر مهندسي و برنامهريزي نيروگاه،
مي��زان توليد ان��رژي ناخالص ني��روگاه در بهمن
ماه مقدار 1131124مگاوات س��اعت و با ضريب
 99/17بوده اس��ت كه اين رقم نس��بت به توليد
مش��ابه در بهم��ن م��اه س��ال قب��ل  10درصد
افزايش داش��ته است .گفتني است از ابتداي سال
جاري تا آخر بهمنماه مي��زان توليد انرژي بطور
خالص9928282مگاوات س��اعت ميباشد كه با
اين رقم توليد ،نيروگاه توانس��ته به ميزان 93/43
درصد از سهميه تعيين شده را توليد نمايد.

هفتمين نمايشگاه محيط زيست

هفتمين نمايشگاه بينالمللي محيط زيست
از تاري��خ  23لغاي��ت  26بهمنماه س��ال
جاري در محل دائمي نمايش��گاههاي بين
المللي تهران جهت ترويج فرهنگ زيست
محيط��ي ،افزاي��ش آگاهيه��اي عمومي
و تخصصي ،كاه��ش آاليندهها و معرفي
فعاليته��ا و اقدام��ات انجام ش��ده و يا در
دست اقدام زيست محيطي صنايع مختلف
برپا گرديد .نيروگاه شهيد محمد منتظري
همگام با بس��ياري از صنايع و كارخانجات
ديگر فعاليتها و اقدامات زيس��ت محيطي
خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار
داد به موازات برپايي نمايشگاه سمينارهاي

تخصصي زيست محيطي تحت عناوين:
 -1اسالم و قوانين زيست محيطي
 -2مديريت محيط زيست
 -3خودرو و محيط زيست
 -4صنع��ت و مع��دن ،ان��رژي و محي��ط
زيست
برگزار شد.
همچنين براساس ارزيابيهاي انجام شده

از طرف س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
وزارتخانهه�اي ني�رو و مس�كن و
شهرس�ازي بعنوان وزارت سبز انتخاب
ش��دند و در مراس��م اختتاميه نمايش��گاه
تنديس وزارت سبز از طرف معاون محترم
رئي��س جمهور و رئيس س��ازمان حفاظت
محيط زيس��ت س��ركار خانم دكتر واعظ
جوادي به وزيران مربوطه اهداء شد.

يادواره شهداي صنعت آب و برق اصفهان
در آس��تانه بيس��ت و نهمي��ن س��الگرد
گراميداش��ت پيروزي انقالب اسالمي و

در اي��ام ا ...مبارك ده��ه فجر همگام با
ش��ركت برق منطقهاي اصفهان و ديگر
ش��ركتهاي تابعه و وابسته
به وزارت نيرو در اس��تان
اصفهان از تع��داد  46نفر
از ش��هداي صنعت آب و
برق اصفهان تجليل شد.
از تع��داد  46نف��ر ش��هيد
متعل��ق به صنع��ت آب و

برق اصفهان  5نفر از ش��هداء به اسامي
ش��هيد رضا اسحاقيان ،ش��هيد عباسعلي
ف��داء ،ش��هيد محمدعلي ناجي ،ش��هيد
احمد رستگاري و شهيد مرتضي عطايي
از كاركنان نيروگاه شهيد محمد منتظري
بودهاند كه س��ه نفر از آنان در جبهههاي
حق عليه باطل و دو نفر ديگر در بمباران
ني��روگاه به فيض ش��هادت نايل آمدند.
يادشان گرامي و راهشان پررهرو باد.
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كوتاهاخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

ساخت دستگاه آشكارساز نشتي گاز طبيعي

از آنجا كه مج��اورت اتصاالت و جنتهاي
انتقال سوخت گاز به مشعلهاي بويلر ميتواند
كمترين نش��تي را به آتشس��وزي مهيبي
تبدي��ل نمايد لذا محققان را بر آن داش��ت
ك��ه جهت رفع اين دغدغ��ه و جلوگيري از
خسارات ناشي از نشت گاز پروژه تحقيقاتي
تهيه دستگاه آشكارساز نشتي گاز را طراحي

اجراي برنامه كوهپيمايي
زمستانه

به منظور آش��ناي گروه كوهنوردي نيروگاه
با فنون كوهنوردي زمستانه طي يك برنامه
يك روزه اين گروه به منطقه فريدونش��هر
اصفه��ان اعزام و ب��ا راهپيمايي در برف در
دامن��ه كوه پير هش��تاد با ش��رايط و فنون
كوهنوردي در زمس��تان آشنا شدند .اسامي
كوهنوردان عبارتند از:
غالمرضا هادي ،اصغر ريحاني ،حسامالدين
خالوئي ،رسول كريمي ،اميرحسين منصوري،
محمدصادق گلس��رخي ،رحمتا ...قديري،
حس��ن حيدري ،مهران زماني ،حس��ينعلي
س��پهري ،جهانگير حقش��ناس ،غالمعلي
عظيمي ،عباسعلي احسانفر و ابراهيم نادري
(سرپرست تيم).

حضور در مانور
در پي برگزاري رزمايش عمليات صحرايي
تحت عنوان اتحاد ملي ،مقاومت و پايداري
به منظ��ور آمادگي و حفظ ت��وان نيروهاي
مقاومت بس��يج كه از طرف سپاه پاسداران
انقالب اس�لامي ناحيه شاهينشهر و ميمه
از تاري��خ  28لغاي��ت  86/11/30ب��ه مدت
س��ه شبانه روز انجام گرديد تعداد  40نفر از
بسيجيان اين نيروگاه نيز همراه و همگام با
ديگر بسيجيان ادارت و كارخانجات منطقه
شاهينشهر و ميمه در اين رزمايش شركت
نمودند.

نمايند .س��اخت اين دس��تگاه ب��ا همكاري
كميت��ه تحقيقات نيروگاه و همكاري دو تن
از اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي انجام گرفته
است .شرح كار اين دس��تگاه بدين صورت
است كه مقاومت سنس��ور كاتاليستي بسته
به غلظت گاز موجود در محيط تغيير ميكند
اين سنسور به يك مدار الكترونيكي ارتباط
دارد .ك��ه با توجه به رواب��ط و جداول قرار
داده در ميكروكنترلر خروجيهاي دس��تگاه
را تغيير ميدهد .برخي از مزاياي منحصر به
فرد اين دستگاه عبارتند از:
 -حص��ول دان��ش فني طراحي و س��اخت

بازديد

آشكارسازهاي نشتي گاز
 تعبيه همزمان انواع س��يگنالهاي خروجي(ميلي آمپر -كنتاك��ت و رله )RS232 -بر
روي آن
 وجود انعط��اف در عملكرد دس��تگاه -باتوجه به در دس��ترس بودن عناصر و دانش
طراحي و ساخت آن

آغاز اورهال واحد2

در راس��تاي برنامه زمانبندي ش��ده جلسات
آم��وزش ماهانه مس��ئولين خانه بهداش��ت
كارگري اس��تان اصفهان تع��داد  50نفر از
مس��ئولين خانه بهداش��ت كارگري استان
اصفه��ان هم��راه با تع��دادي از مس��ئولين
بهداش��ت حرفهاي و صنعتي اداره بهداشت
اس��تان اصفه��ان از نيروگاه ش��هيد محمد
منتظري بازديد نمودند در اين بازديد عالوه
بر آش��نايي با روند توليد ب��رق با فعاليتهاي
خانه بهداشت اين نيروگاه آشنا شدند.

احداث واحد مسكوني

ني��روگاه به زمين زده اس��ت بن��ا بر اعالم
رئيس هيأت مديره ش��ركت تعاوني مسكن
نيروگاه ساخت اين پروژه انشاء ا ...مدت 18
ماه طول خواهد كشيد.

متولدين اسفندماه
همكاران محترم جناب آقايان:
عليرض��ا دائياكب��ري ،منص��ور عليپ��ور،
مصطف��ي رضائ��ي ،حميد يزدخواس��تي،
اس��ماعيل اس��حاقيان ،محمدعلي رادان،
جمش��يد غالمي ،محمدصادق ش��عباني،
ابراهي��م محم��دي ،حس��ن اس��تادعلي،
رحمتاهلل يوس��في ،سيد موس��ي تابعي،
سعيد كش��اورز ،عليرضا بلوچستانياصل،

گراميداشت ايام ا ...دهه
فجر

در آس��تانه ورود ب��ه س��يامين س��ال و
گراميداشت بيست ونهمين سالگرد انقالب
اسالمي ايران پرسنل و مسئولين اين نيروگاه
همگام با ديگر سازمانها ،ارگانها و نهادهاي
اي��ام ا ...مبارك فجر را با آذينبندي ،پخش
گل و ش��يريني با به ص��دا درآوردن آژير و
ايراد س��خنرانيها در اين ايام ياد و خاطره
دوران انقالب اسالمي را گرامي داشتند.

تقدير

با توجه به عملكرد كلي  158282س��اعته و
با كاركرد  40759ساعت از تعميرات اساسي
قبلي ،واحد دوم اين نيروگاه جهت تعميرات
اساس��ي از تاري��خ  86/11/29از مدار خارج
ش��د اين تعميرات اساس��ي توس��ط پرسنل
ش��ركت تعميرات نيروي برق اصفهان و با
نظارت پرسنل ش��ركت مديريت توليد برق
ش��هيد محمد منتظ��ري و در مدت  90روز
انجام خواهد ش��د در اين اورهال تجهيزات،
قطع��ات ،تأسيس��ات مختل��ف از جمل��ه
توربي��ن ،ژنرات��ور ،بويل��ر ،فيدپمپهاcwp،
ه��ا و غيره مورد بازبين��ي ،تعمير و تعويض
ق��رار خواهد گرفت .اي��ن اورهال چهارمين
تعميرات اساس��ي از بدو راهاندازي اين واحد
 63/11/20تا كنون ميباشد.

به جهت تأمين مس��كن كاركنان ،ش��ركت
تعاوني مس��كن نيروگاه اقدام به خريد يك
قطعه زمين جهت احداث  18واحد مسكوني
براي پرس��نل اين نيروگاه نموده اس��ت كه
كلنگ س��اخت آن در اي��ام ا ...مبارك دهه
فجر با حضور آقاي مهندس علي عسكري
مديرعام��ل ش��ركت ،اعضاء هي��أت مديره
ش��ركت تعاوني مس��كن و ديگر مسئولين
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اميرحسين خواجه ارزاني ،لطفعلي عابدي،
ناصر ابوطالبي ،غالمرضا توكلي ،مرتضي
چراغيان ،مهدي قاسمي ،داريوش مرندي
و غالمرضا مناني.
تبري�كات صميمانه م�ا را به خاطر
قدم گذاش�تن به عالم هس�تي كه
يادآور بهار تولدتان است را پذيرا
باشيد.
روابط عمومي

در پ��ي تغيي��ر روش كنترل ش��يميايي
(حذف هيدرازين و اس��تفاده از اكسيژن
به ج��اي آن) از تعداد  5نفر از همكاران
به اس��امي آقايان مهندس محمد جعفر
صالح��يراد ،مهندس احمد كرباس��يان،
مهن��دس حس��ن آري��ان ،س��يد مهدي
الصف��ي و رحمتاله قديري كه پيرامون
آمادهس��ازي مس��يرهاي انجام عمليات
بهرهب��رداري و تس��تهاي م��ورد نياز
تغيير طرح مذكور فعاليتهاي چش��مگير
داش��تهاند با اهداء لوح توسط مديرعامل
شركت از زحمات آنان تقدير شد.

تجليل

با توجه به همكاري مستمر آقاي مهندس
احمد كرباسيان در تدوين استاندارد ملي
فرآوردهه��اي نفتي  -محاس��به انديس
ستان سوختهاي ميان تقطيري -روش
معادله چهار متغيره ،آقاي غالمحس��ين
حس��يني مدي��ر كل اداره اس��تاندارد و
تحقيق��ات صنعت��ي اس��تان اصفهان با
ارسال لوح از زحمات و همكاري ايشان
تقدير و تشكر نمودند.

تقدير

در پي تعميرات اساس��ي ژنراتور واحد  8اين
نيروگاه و تعويض ش��ينهاي استاتور ژنراتور
و رفع نش��تي هي��دروژن ،آق��اي مهندس
عسكري مديرعامل شركت با ارسال نامهاي
به ش��ركت تعميرات نيروي برق اصفهان از
پرسنل قسمت تعيرات الكتريك و مكانيك
آن شركت تقدير و تشكر نمودند.

اربعين حسيني و سالروز

رحلت پيامبر بزرگوار اسالم
(ص) و شهادت امام حسن

مجتبي(ع) و امام رضا(ع) بر
مسلمانان جهان تسليت باد
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مقايسه مفاهيم  8گانه  EFQMو اصول هفتگانه مديريت كيفيت ISO9000
ادامه از شماره قبل

 -6يادگيري ،نوآوري و بهبود مس��تمر،
در مدل  EFQMوضعيت فعلي مرتب
به چالش كش��يده ش��ده و هدف ايجاد
ت براي بهبود مداوم در س��ازمان
فرص�� 
بعنوان يك هدف دائمي اس��ت و از اين
نظر نسبت به  EFQMنگاه ماليمتري
دارد.
 -7توس��عه ش��ركتها كه در EFQMبا
همين عنوان اس��ت و درISO9000
نوروز چگونه روزي است؟

نوروز ديباچهاي ُپرش��ور
در تاريخ زندگ��ي ُپرفراز
و نش��يب مردم ايران زمين اس��ت ،منشأ
تح��ول اس��ت و به انس��انها در س كمال
و مع��اد ميدهد و ش��ايد بتوان ن��وروز را
پيامب��ر روزه��اي خوب آفريدگار ش��مرد.

مهندس شيراني

با عن��وان روابط متقابل ب��ا تأمينكننده
اس��ت .در هر دو مدل آنچه مهم اس��ت
ايجاد ارزش در روابط متقابل است ولي
در مدل EFQMاين حالت را بصورت
كلي و جامع نگاه ميكند و تحت عنوان
توسعه و برقراري شراكت باارزش افزوده
اس��ت .در صورتي كه درISO9000
وابستگي س��ازمان با تأمين كنندگان در
روابط سودبخش و متقابل براي افزايش
توانائ��ي هر دو ديده ش��ده و از اين نظر

محدودتر شده است.
 -8مس��ئوليتهاي اجتماعي شركت در
مدل  EFQMس��ازمان را تش��ويق به
فرارفتن از چارچوبهاي قانوني و مقرراتي
خودك��رده اس��ت و س��ازمان مل��زم به
درك انتظ��ارات ذينفعان و درحد امكان
پاس��خگويي به آنس��ت .ك��ه البته اين
مورد در ISO9000ديده نشده و تنها
رضايت مشتري حاكم ميباشد.

نوروز مقياس س��نجش اعم��ال و رفتار ما
نس��بت به ساليان گذشته ميباشد چرا كه
همه در انتظار س��الي بهتر هستند .نوروز
روزي است كه از آفريدگارمان ميخواهيم
حالمان را نيكو گرداند و همچنين جس��م
و روح ما را آرامش بخش��د ،نوروز يكي از
جلوههاي مسلم روش نياكان ماست نوروز
مراس��م يادآوري شادي روح رفتگانمان و
از سوي ديگر بال گشودن به سوي جشن
بهار زمين و آغاز زمان ،شكفتن گلها ،آغاز
زايش و رويش طبيعت اس��ت .در اين روز

جامة نو بر تن ميكنيم تا باقيماندة كينهها
را بزداييم .ش��اديهايمان را با مس��تمندان
تقس��يم ميكنيم .نوروز آينده (هش��تاد و
هف��ت) بايد جلوهگ��ر يگانگ��ي ،همدلي،
همبس��تگي همه اقوام ايراني در سراس��ر
جهان باشد .نوروز نماد تاريخي ،فرهنگي،
ديني ماس��ت ،نوروز كار ،حركت و بركت
را ب��راي ايران و ايران به ارمغان ميآورد.
او را ف��ردي خيرخواه ،مس��المت جوي و
متعادل به همگان معرفي ميكند.
اقبال مرادي

آشنايي با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي (مراجع حل اختالف)
 -1ه��ر گونه اختالف ف��ردي بين كارفرما
و كارگ��ر يا كارآم��وز كه ناش��ي از اجراي
اي��ن قانون و س��اير مق��ررات كار ،قرارداد
كارآم��وزي ،موافقتنامهه��اي كارگاهي يا
پيمانهاي دس��تهجمعي كار باشد ،در مرحله
اول از طريق س��ازش مستقيم بين كارفرما
و كارگر يا كارآموز و ي��ا نمايندگان آنها در
شوراي اسالمي كار و در صورتي كه شوراي
اس�لامي كار در واح��دي نباش��د از طريق
انجم��ن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني
و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد
و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي
تش��خيص و ح��ل اختالف ب��ه ترتيب آتي
رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
 -2هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از

نيازي به تأييد ديگران نيست
نياز ب��ه تأييد ديگران يعن��ي اينكه نظر
شما نسبت به من از اعتقاد خودم نسبت
به خودم مهمتر است .شايد شما بسياري
از لحظات حال خود را صرف جلب تأييد
ديگران ميكنيد ،يا نگران عدم تأييدهايي
هستيد كه قب ً
ال با آنها مواجه شدهايد .اگر
تأييد در زندگي شما به صورت يك نياز
درآمده باش��د بايد براي از بينبردن آن
دست به كار شويد .همه ما از تحسين و
تش��ويق و خوشآمدگويي لذت ميبريم

افراد ذيل تشكيل ميشود.
 -1ي��ك نف��ر نماين��ده وزارت كار و امور
اجتماعي
 -2يك نف��ر نماينده كارگ��ران به انتخاب
كانون هماهنگي ش��وراهاي اس�لامي كار
استان
 -3ي��ك نفر نماين��ده مدي��ران صنايع به
انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان
استان در صورت لزوم با توجه به ميزان كار
هيأتها ،وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند
نسبت به تش��كيل چند هيأت تشخيص در
سطح هر استان اقدام نمايد.
 -3كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص
بايد اخراج ش��ود ،حق دارد نس��بت به اين
تصميم ب��ه هيأت حل اخت�لاف مراجعه و
و نميخواهيم از آن محروم شويم .و در
واقع تعريف و تمجيد دلپذير و لذتبخش
اس��ت .تأييد ديگران هنگامي تبديل به
ي��ك نقطه ضعف ميش��ود كه به جاي
اينكه تنها يك ميل باشد به صورت نياز
درآيد و در اين هنگام مجبور خواهيد بود
بخش بزرگي از وجود و ش��خصيت خود
را در برابر تأييد ب��ه ديگري واگذاريد و
در صورتي احس��اس شادي خواهيد كرد
كه ديگران ش��ما را تأييد كنند .اين نياز
يك بنبست رواني است و هيچ فايدهاي
براي ش��ما در ب��ر ندارد .روبروش��دن با

اقامه دعوي نمايد.
 -4رأي هيأتهاي تشخيص پس از  15روز
از تاري��خ ابالغ آن الزماالج��را ميگردد و
در صورتي كه ظرف م��دت مذكور يكي از
طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته
باش��د اعتراض خود را كتبًا ب��ه هيأت حل
اختالف تقدي��م مينمايد و رأي هيأت حل
اختالف پس از ص��دور قطعي و الزماالجرا
خواهد بود.
 -5هيأته��اي ح��ل اخت�لاف ب��ا توجه به
حج��م كار و ض��رورت ب��ه تع��داد الزم در
مح��ل واحده��اي كار و ام��ور اجتماعي و
حتياالمكان خارج از وقت اداري تش��كيل
خواهد شد.
محمود رحيميان
سرزنش يا عدم تأييد مشكل است اما در
پيش گرفتن رفتاري كه مورد تأييد قرار
گيرد آسانتر مينمايد .ولي شما هنگامي
كه اين راه آس��ان را در پيش ميگيريد
عقايد ديگران را نس��بت به خود برتر و
مهمت��ر از نظر خود ق��رار ميدهيد .اين
يك دام شيطاني است كه فرار از آن در
جامعه ما مشكل است.
گردآورنده :ف مهارت
برگزيدهاي از كتاب چگونه ش��خصيتي س��المتر
بيابيم از دكتر وين داير

بهمن 1386
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تفاوتهاي فاز يك و دو

برج خنككن خشك معمو ًال در سطحي
پائينت��ر و در فاصل��هاي نس��بتًا دور از
س��اختمان اصلي س��الن توربين ساخته
ميشود .س��اختمان برج واحدهاي يك
و دو  9متر ،س��ه و چه��ار  11متر ،پنج
و ش��ش  13/2مت��ر ،هفت و هش��ت
 10/2متر پائينتر از س��الن توربين بنا
نهاده شده اس��ت .عالوه بر اين سيفون
آب سرد (برگشتي) در برج واحدهاي فاز
دو به اندازه  2/2متر پائين تر ميباش��د.
بر اين اس��اس ه��د طراحي پمپ در فاز
دو  23متر آب و در فاز يك  27متر آب
در نظر گرفته شده است .اين مقصود از
طريق تغيير قط��ر پروانه  .C.Wپمپ
حاصل ميگردد .قطر پروانه در فاز يك
 1430و در ف��از دو  1323ميل��ي مت��ر
ميباشد.
عالوه بر اين س��طوح آلومينيومي انتقال
ح��رارت در ف��از دو  % 10افزوده ش��ده
اس��ت .با تغييرات فوق ،ت��وان مصرفي
 .C.Wپمپه��ا در ف��از دو  %10يعني
مجموع��ًا  260كيل��ووات كاهش يافته
است.
فتح ا ...لطفي
ر

آيا ميدانيد كه:

س��يفتي والو يا ش��ير اطمين��ان به منظور
جلوگي��ري از افزاي��ش غيرمج��از فش��ار
مخ��ازن و لولههاي تحت فش��ار در نظر
گرفته ميش��ود .حد عملك��رد معمو ًال در
ح��دود  %15باالتر از ميزان فش��ار نامي
ميباش��د و به منظور جلوگيري از تناوب
ب��از و بستهش��دن و تك��رار آن ك��ه ب��ه
«عطسهكردن» سيفتي والو معروف است،
حد بس��تن آنها در حدي پائينتر تنظيم
ميگردد.
عالوه بر پارامتر فش��ار ،ميزان دبي تخليه
نيز از ديگر مش��خصههاي س��يفتي والو
ميباش��د كه به همين س��بب اين نوع از
شيرها داراي قد و قواره و اشكال مختلف
ميباشند.
و باالخ��ره اينكه تعدادي از اين س��يفتي
والوه��ا ب��راي زم��ان توقف (و ب��ه تعبير
نگارن��ده «زمان خواب» سيس��تم ناميده
ميش��ود )در نظر گرفته ميشوند .سيفتي
والوهاي هيترهاي پنج و ش��ش ،س��يفتي
والو خط كاهنده ايستگاه گاز ،خط برگشت
مازوت و چك والو حافظتي لولههاي آب
هيترهاي فش��ار قوي (و هيترهاي فش��ار
ضعي��ف در ف��از دو) در اي��ن زم��ره قرار
گرفتهاند.
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 :

دو كلمه حرف حساب

مسابقه احكام

فوز اكبر در مكتب امام حسين عليهالسالم
چيست؟
با س�لام و عرض ادب محضر همكاران گرامي ،و با آرزوي
قبولي ع��زاداري و ارادتهاي مخلصانه همگان به پيش��گاه
باعظم��ت حض��رت اباعبداهلل الحس��ين عليهالس�لام چون
مكتب و آئين حس��يني ريشه الهي و انبيايي دارد لذا هر چيز
پس��نديدهاي در اين مكتب جايگاه خاص و فوزي بسيار دارد
بنابراي��ن برگرفته از احاديث و رواي��ات و حكايتهاي تاريخ
حاكي از آن اس��ت كه حضور و شركت درجلسه امام حسين
و اهلالبيت عليهمالس�لام داراي فوزي است ،خوردن نذري
حتي يك قاشق آن فوز و مرتبهاي دارد.
اگر كسي در عزاي سيدشهيدان و ديگر ائمه خود را بصورت
گريه كننده دربياورد اين هم خود پاداشي و فوزي در بهشت
دارد .ريختن اشك براي مصيبتها و غمهاي وارده خود فوزي
و جايگاهي ديگر به خود اختصاص داده اس��ت .اما آنچه كه
در مكتب امام حس��ين عليهالسالم و جلسه عزاداري و اشك
ريختن براي آن حضرت فوز اكبر اس��ت به شرطي است كه
اين حضور عزاداري و ريختن اش��ك هم��راه با معرفت ،آن
هم معرفت به پيشگاه حضرت باريتعالي و اينكه امام حسين
عليهالسالم واجباالطاعه ميباشد .اين فوز اكبر است.

ضمن تش��كر از ش��ركتكنندگان در مس��ابقات احكام در پيك
ش��ماره  25س��ؤالي را مطرح كرديم تحت عنوان اينكه يكي از
ركنهاي بعضي از اعمال اسالم مثل خريد ،فروش ،نذر ،قسم و
ازدواج كه به الفاظ خاصي گفته ميشود كه پاسخ صيغه ميباشد
كه از بين پاس��خدهندگان س��ركار خانم كدخدايي به قيد قرعه
برنده شدهاند كه هديهاي به رسم يادبود به ايشان تقديم خواهد
شد.
س�ؤال ش�ماره  :8يكي از واجبات ركني نم��از كه به منزله
راس از در انجام اعمال معنوي و فروع دين ميباشد

توصيف زيباترين ها

امام جماعت نيروگاه

بدانيد كه:
كمبود اس��يدهاي چرب ام��گا 3و امگا 6در بدن باعث
افزاي��ش ش��كنندگي مويرگها ،ترميم نش��دن زخمها،
افزايش چس��بندگي پالكت ،تأخير در رش��د نوزادان و
اختالل عصب��ي را در پي دارد كه ري��زش و ضايعات
پوس��تي از تبعات اين عوارض است و اسيدهاي چرب
امگاي  3و  4را ميتوان در موادي مانند گردو ،س��ويا،
ماهي يافت كرد.

جدول

خواص ميوه ها

طراح :جليل اكرمي

افقي:
 -1س��اكنين ي��ك مح��ل -نوع��ي
1
نوش��يدني از خانواده قهوه  -2-آش-
2
نااميد و مأيوس -3 -مولد نيروگاههاي
بخاري -4-عام��ل بيماري -بزرگوار و 3
احترام -5-عالمت مفعول بيواسطه4 -
توان و يارا -نتي در موسيقي -6-يكي 5
از اعض��اي خانواده  -رطوبت -اس��ب
6
ترك��ي -اش��اره ب��ه دور -7-طناب و
7
ريس��مان -از وس��ايل نظافتُ -كشتن
بيص��دا -8-از حروف الفب��اي يوناني8 -
قلب قرآن.
عمودي:
 -1جدا و رس��وا -2-از تركيبات كربن كه در فيلتراسيون
آب كاربرد دارد -3-بليغ و ش��يوا -4-حيثيت و اعتبار-5-
از انواع سيل توربين -6-از توابع تهران -7-مارك نوعي
1

گردآورنده :محمدعلي جعفري پور

گردآورنده :علي اصغر خاشعي

امام جماعت نيروگاه
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زيباترين حرف  :حق
زيباترين استاد  :امام صادق(ع)
زيباترين عمه  :وفا
زيباترين تنها  :امام حسن(ع)
زيباترين سرمايه  :زمان
زيباترين كلمه  :محبت
زيباترين بيابان  :عرفات
زيباترين لحظه  :پيروزي
زيباترين جنگ  :جنگ با نفس
زيباترين ميعاد  :معاد
زيباترين قرباني  :حضرت اسماعيل
زيباترين شعار :حمد
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سيب
خوردن س��يب در رفع يبوست،
خ��ارج ك��ردن ح��رارت بدن
تقويت كب��د و درمان تنگي
نفس و درم��ان زخمها مفيد
اس��ت .س��يب بهترين دارو براي
س��وء هاضمه است .سيب رندهشدن
را ميتوان براي برطرف كردن اسهال كودكان استفاده كرد.
نوشيدن آب سيب داروي مؤثري براي درمان سرماخوردگي،
گرفتگي صدا و س��رفه است .از آب سيب تازه ميتوان براي
رفع چين وچروك پوست استفاده كرد .سيب ترش استفراغ
و دل بهمخوردگ��ي را از بين ميب��رد و براي افراد كه مزاج
گرم دارند مفيد اس��ت .س��يب ترش پخته درمانگر اس��هال
گردآورنده :محمدعلي جعفري  -سبزبهاران
خوني است.

تعدادي از ويتامينها

اتومبيل -8-ميمون كريهالمنظرَ -9-سرشوي گياهي -از
انواع نيروگاههاي برق -10-كالم بيانتها -11-تقاضانامه
عدم اشتغال به كار -12-درخشان و نوراني 13-تلف شده
و نابود.

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 86/12/20

ميباشد .برندگان جدول پيك شماره  25به قيد قرعه آقايان :رسول لطفي ،فريد شيباني
همكاران سوگوار جناب آقايان

سيدمصطفي معركنژاد ،خليل اسكندري ،اصغر مهرابي ،ابراهيم نادري ،فيروز مختاريفرد،
اميدعلي اسكندري و محمد تقي دهقاني
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

ويتامين H
كمبود اين ويتامين باعث ايجاد بيماريهاي پوستي و لكنت
زبان ميشود .اين ويتامين در ماء الشعير ،سبوس گندم ،زرده
تخممرغ ،جگرسياه يافت ميشود.
ويتامين B12
در كم خوني و رفع عوارض عصبي مؤثر اس��ت اين ويتامين
در جگر سياه ،زرده تخممرغ ،پسته يافت ميشود.
ويتامين B6
در سوخت و ساز مواد گلوسيدي و غذايي مؤثر است كمبود
آن باعث بيماريهاي پوستي ،ايجاد جوش و شوره كمخوني
ضعف اعصاب ،درد ش��كم ميشود ،منابع مهم اين ويتامين
عبارتن��د از جوانه گن��دم ،ذرت ،س��بزيها ،زرده تخممرغ،
حسين شهيدي
		
گوشت ،سيب زميني.

