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فروردين سال 1387

توليد انرژي سال 86

محمدرضا شيراني

كالم آخر
هر ش��روع را پاياني اس��ت و سالها قبل شروعي را با اين
نش��ريه و با همين عنوان پيك ان��رژي كه زاييده كميته
مديريت انرژي بود ،داش��تم پس از سالها بصورت نشريه
رسمي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
درآمد و جوابگوي يك نياز پرس��نل اين شركت شد .اميد
است با همفكري و همكاري پرسنل صاحب نظر در اين
زمين��ه بر كيفيت بهتر چاپ و انتش��ار مطالب آن افزوده
گردد .و بايد هم اينگونه ش��ود .در يكس��ال گذش��ته كه
همچون س��اليان قبل گذش��ت .نيروگاه فراز و نشيبهاي
زيادي را پش��ت سرگذاش��ت اما آنچه ش��ركتهايي نظير
نيروگاه را در س��اير شركتها متمايز ميس��ازد بُعد كام ً
ال
فني آن اس��ت كه حركت مجموعه را بشدت تحت تأثير
قرار ميدهد .اين شركتها مسائل پيچيده مديريتي ندارند
و همه چيز در قالب دستورالعمل و بخش نامههاي مدرن
كه از طرف دولت ابالغ ميش��ود ،انج��ام ميگيرد .مگر
اينك��ه در آينده با خصوصي ش��دن مجموع��ه تغييراتي
در روشه��اي مديريت��ي ايجاد گردد .آنچه مهم اس��ت
نگهداري و بهرهبرداري خوب از اين مجموعه اس��ت كه
همه از مديريت ارش��د تا مديران مياني و سرپرستان بايد
طوري عمل نمايند كه اين احس��اس ايجاد گردد مسائل
فن��ي نيروگاه اس��ت ك��ه دغدغه ذهني همه اس��ت و با
حض��ور دائم در موقعيت تجهيزات و عملي كه بايد انجام
گيرد اس��ت كه ميتوان مش��كالت را براحتي حل كرد و
فك��ر و ايدههاي جدي��د ارائه كرد .اگر ژاپ��ن امروز يك
قدرت تكنولوژي اس��ت براي همين حضور متخصصين
و كارشناس��ان در كن��ار مجري��ان كار در مح��ل عم��ل
بوده اس��ت كه با روشهاي س��اده ايج��اد خالقيتها به
تكنولوژيهاي برتر دس��ت يافتهاند .كار فكري را زماني
ارزشمند ميدانند كه با حضور و كار جسمي در محل كار
همراه باشد .جداس��ازي نكردهاند كه عدهاي در موقعيت
كار باش��ند و مشكالت را گزارش دهند و ديگران هم بر
اس��اس ذهنيتهاي خود طرح بدهند و ايده بسازند .چرا
كه نميخواهند راهه��ا را دوباره بروند .نميخواهند مرتبًا
هزينه كنند چرا كه منابع محدود اس��ت .زمان و فرصت
كافي نيس��ت كه دوباره تكرار كرد .به اين صورت نتيجه
گرفتهاند و ديگران هم در حال انجام هستند .به نظر نياز
به يك بازنگري در روابط فني براي انجام كارها و نحوه
انجام آن هستيم .اگر كار بدرستي تعريف شود و براساس
اين تعريف همه بپذيرند كه موظف به انجام و پيگيري و
همفكري بوده و حضور مؤثر خود را داشته باشند ميتوان
گفت كه كار بدرس��تي انجام ميپذي��رد و تلفات زمان-
نفر -هزينه را كم كرده و در اين صورت باعث خشنودي
خود هم ميش��ويم .در غيراينص��ورت چنانچه در روابط
كاري خود با ديگران و با كار انسجام و هماهنگي نباشد
( بق��ول بزرگي ميگويد دربرخورد با تجهيزات اگر خوب
دقت ش��ود و گوش داده ش��ود همين تجهيزات خواهند
گفت كه چه مش��كلي وجود دارد) و آنگونه كه بايد باشد
توجه و دقت نشود قطعًا بايد دانست كه در روابط خود با
خداوند هم دچار اشكال هستيم .روزهاي گذشته وحدت
نامگذاري ش��ده بود اما تا زماني ك��ه در خود به وحدت
نرس��يم نميت��وان در بيرون به وحدت رس��يد .به غير از
اين باش��د ظاهري اس��ت و دوام ندارد .يك سطحي بايد
تعريف شود يك نقطه هدفي بايد ايجاد كرد و همه سعي
در رسيدن به آن داش��ته باشند اين ميشود يك وحدت
واقع��ي اما اگر انتظار باش��د كه ديگ��ران به نقطه هدف
«من» برس��ند تا وحدت ايجاد شود بدانيد محال است و
اين است كالم آخر كه بياييد كار كردن را تجربه كنيم.

نيروگاه ش��هيد محمد منتظري در
س��ال  86به مي��زان 11543239
م��گاوات س��اعت تولي��د ناخالص
داش��ته است كه از اين ميزان مقدار
 10735272/5م��گاوات س��اعت
بص��ورت خال��ص تحويل ش��بكه
سراس��ري گرديده اس��ت ب��ا توليد
اين ميزان نيروگاه توانس��ته اس��ت
ب��ه مق��دار  1/03درصد از س��قف
توليد پيش بيني ش��ده بيشتر توليد
نمايد .جهت توليد انرژي در س��ال
 86مق��دار  1456175000ليت��ر
م��ازوت و  217980ليت��ر گازوئيل
و  1607170060مت��ر مكعب گاز
مصرف شده است.
ضري��ب بار در س��ال  86به ميزان
 95/19بوده است كه نسبت به سال
گذش��ته  2درصد بيشتر بوده است.
ضمن اينكه باالترين ركورد ضريب
بار در طول  23سال بهرهبرداري از
نيروگاه بوده است.

پيام مديرعامل به مناسبت حلول سال نو
و عيد سعيد نوروز
همكاران گرامي
اكنون كه به حول و قوه الهي سال  86را با فراز و نشيبهايش
با همدلي و ياري همديگر و همراه با موفقيتها با س��رانجام
نيك س��پري نموديم ،حلول سال نو و رويش دوباره طبيعت
و عيد نوروز را به هم��كاران عزيز و خانوادههاي محترمتان
صميمانه تبريك عرض مينمايم و اميدوارم در س��ال جديد
نيز با همدلي ،همفكري و همكاري بيشتر در پيشبرد اهداف
شركت كه همانا توليد انرژي پاك و خدمت رساني به مردم
عزيزمان است كوشا باشيم.
باراله��ا هر روز را از روز قبل بهتر ق��رار ده و احوال ما را به
احسنترين حاالت مبدل كن.
در خاتمه از كليه عزيزان تقدير و تشكر مينمايم و از درگاه
خداوند س��بحان ،سعادت س�لامت ،بهروزي و شادكامي را
آرزومندم.
ابراهيم علي عسكري
مديرعامل

تقدير و تشكر

در پي تعمير و تعويض تعدادي از شينهاي

ژنراتور واحد  8اين نيروگاه توسط پرسنل
قسمت الكتريك و مكانيك ،طي مراسمي
ب��ا حض��ور آق��اي مهن��دس فالحتي��ان
مديرعام��ل ب��رق منطق��هاي ،مهن��دس
س��پاهانينژاد مديرعامل شركت تعميرات
نيروي برق اصفهان ،مهندس عس��كري
مديرعامل ش��ركت مديري��ت توليد برق
ش��هيد محمد منتظري ،حاج آقا نريماني

امام جماعت نيروگاه از زحمات آقايان:
مهندس رئيس��ي ،خسرو مجاهد ،ابراهيم
اماني ،مصطف��ي مكاريان ،محمد مودت،
مه��دي ملك محمد ،خيرگ��رد بهداروند،
حس��ين چوپاني و اميرحس��ين منصوري
تقدير شد.

جلسه حوادث نيروگاه

بازديد از اورهال

يكصد و دوازدهمين جلس��ه حوادث نيروگاهي با حضور
آق��اي مهن��دس فالحتي��ان مديرعام��ل ش��ركت برق
منطقهاي اصفه��ان و كليه اعضاي كميته عالي حوادث
در نيروگاه ش��هيد محمد منتظري برگزار ش��د .در اين
جلسه آقاي مهندس درويش مدير دفتر فني توليد ضمن
بيان صورتجلسه قبلي ،موارد حادث شده را ذكر نمودند
ك��ه پيرامون ه��ر موضوع بحث و گفتگ��و و تصميمات
الزم اتخاذ شد .در اين جلسه مديران عامل شركتهاي
مديريت تولي��د برق اصفهان ،ش��هيد محمد منتظري،
تعميرات نيروي برق اصفهان ،موارد مربوط به نيروگاهها
را به سمع حاضرين رساندند

ب��ا توجه به اينكه واحد دوم نيروگاه ش��هيد محمد منتظري از بهمن
سال  86جهت تعميرات اساسي از مدار خارج ميباشد .آقاي مهندس
فالحتيان مدير عامل ش��ركت برق منطقهاي ب��ه اتفاق معاونين آن
شركت و مديران عامل شركتهاي مديريت توليد برق اصفهان و شهيد
محم��د منتظري،
و تعميرات نيروي
برق اصفه��ان ،از
رون��د تعميرات در
حال انجام واحد 2
بازديد نمودند.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

متولدين فروردين ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
جواد صفريان ،محمود رحيميان  ،محمدرضا نصر
اصفهاني ،حسين اش��جع ،جعفر احمدي ،احمد
ندافي ،محمدحسين قاس��مي ،خداداد زكيپور،
جهانبخ��ش مددي��ان ،حمي��د گالن ،مصطفي
براتي ،حسين رمضاني ،ابوالقاسم اميني ،جالل
لطيفيان ،محمد حس��ين رش��يديانفر ،مهدي
دهقان��ي ،عل��ي محم��د حس��نزاده ،احمدرضا
فروغي ،اكبر زارع ،هادي نجف ،اكبر پيرحاجي،
محمدرضا موس��وينژاد ،عبداله باغبانها ،احمد
كرباس��يان ،رمضانعلي حجت��يزاده ،ابوالفضل
زارعي ،خس��رو شيرانينس��ب ،حس��ن فاتحي،
كورش عس��كري ،س��عيد ش��اوران ،س��هراب
ش��هرياري ،مرتض��ي خي��ري ،محمدحس��ين
نص��ر اصفهان��ي ،عليرضا رضائ��ي ،مصطفي
نريماني ،محمود نصر اصفهاني ،مهدي كوهي،
نعمتال��ه تيم��وري ،س��يد مرتضي حس��يني،
كريم باقرعربس��تاني ،مجيد پاكدل ،دوس��تعلي
ميرزاباقري ،رس��ول خراس��اني ،محمدحس��ن
كياص��ادق ،محس��ن مجدروانبخش ،جمش��يد
كرمزاده ،اصغر مص��دق ،مرتضي وحيد ،محمد
مرادمند ،عبدالكريم جعفري ،مصطفي بتشكن،
فريدون فالمرزي ،محمدرضا احمدي ،سيروس
فرازمند ،حي��در رحيمينيا ،مرتضي خراس��اني،
مجي��د عليدرچ��هاي  ،عل��ي امين��ي ،عبداله
س��نجري ،باقر س��عيدي ،س��يد رضا موسوي،
حس��ن زماني ،اكب��ر عبدالهي ،اقب��ال مرادي،
رمضان بختياري ،محمد حاجيان ،حس��ن حاج
غالمي ،حس��ن كيوان داريان ،مسعود فالحي،
قدرتاله كريمي��ان ،غالمرضا هادي ،مصطفي
عطائي ،حس��ن آري��ان ،محمدعل��ي جعفري،
محمدعلي الماسيه ،محمدعلي طاهري ،حسين
ش��هيدي ،جمش��يد آقاعليرؤيا ،ناصر وليخاني،
س��يد حس��ن صدري ،مجتب��ي پارس��ا ،محمد
محمدرفيعي ،عل��ي رضواني ،عليرضا ش��هباز،
محمدتق��ي دهقان��ي ،خس��رو كريمپ��ور ،اكبر
جعفري ،حس��ين نصر اصفهاني ،غالمحس��ين
ماجد ،عبدالكريم عس��كري ،محمود همتجو،
محمدرضا صادقيزاده ،عبداله جوالئي.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را ب�ه خاطر
پاگذاش�تن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.
روابط عمومي

موفقيت فرزند همكار
آق��اي بهن��ام همتيه��ا
فرزن��د اي��رج از كاركنان
ش��ركت تعميرات نيروي
برق اصفهان در مسابقات
تكواندو كه به مناسبت دهه
مبارك فجر در شهرستان نجف آباد برگزار
گرديد .مقام دوم اين س��ري از مسابقات را
كسب نمود .الزم به ذكر است ايشان داراي
كمربند مشكي دان  2ميباشند.

كوتاهاخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
همكاران بازنشسته
در س��ه ماهه آخر س��ال  86تعداد  6نفر از
هم��كاران گرام��ي به افتخار بازنشس��تگي
نائ��ل آمدند .ضمن آرزوي توفيق ،س��عادت
و س�لامتي براي آنان اميدواريم همواره در
تمامي ش��ئونات زندگ��ي و در پرتو عنايات
حق تعالي موفق و پيروز باشند.

عطاء ا ...مدني سيد موسي تابعي

اميدعلي صالحي

جلسه آموزشي سالمت
به مناس��بت روز ملي س�لامت مردان و به
منظور افزايش س��طح آگاهيهاي كاركنان،
در خص��وص بيماريهاي ش��ايع در مردان
بخصوص س��نين باال از جمله بيماريهاي
كلي��وي ،مثان��ه و پروس��تات يك جلس��ه
آموزشي تحت عنوان بيماريهاي اورلوژي

باقر محمدي

تقي شاهي

تيمور محمودي

در نيروگاه ش��هيد محمد منتظ��ري برگزار
گرديد.

در بين پرس��نل نيروگاه برگزار گرديد كه در
رده س��ني باالي  40سال آقايان حسينعلي
س��پهري ،عباسعلي احساني فر ،علي حاجي
به ترتيب مقام اول تا سوم و همچنين در رده
سني زير  40سال آقايان غالمرضا جزيني،
سهراب ش��هرياري و مهدي محمدي مقام
اول تا سوم را كسب نمودند.
برپايي مسابقات واليبال

بنابر گزارش كميته ورزش نيروگاه يك دوره

تقدير
در پ��ي بازديد آموزش��ي  40نفر از كاركنان
و مس��ئولين خانههاي بهداش��ت كارگري
اس��تان اصفهان از خانه بهداشت نيروگاه و
آش��نايي با فعاليتهاي بهداشتي و روند توليد
برق در نيروگاه شهيد محمد منتظري ،آقاي
مهندس مرتضي ماندني ،رئيس سازمان كار
و امور اجتماعي اس��تان اصفهان با ارس��ال
نام��هاي از همراهي مديرعام��ل و زحمات
پرسنل واحد ايمني و خانه بهداشت نيروگاه
تقدير و تشكر نمودند.
تقدير

برپايي مسابقات دو ميداني

بنابر گ��زارش كميته ورزش ني��روگاه يك
دوره مس��ابقه داخلي در رشته دو ميداني در
ردههاي سني باالي  40سال و زير  40سال
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مسابقه داخلي در رشت ه واليبال با حضور پنج
تيم از قس��متهاي مختلف نيروگاه برگزار
گرديد كه در نهايت تيم بسيج نيروگاه مقام
نخس��ت و تيمهاي مكانيك Aو مكانيك
 Bب��ه ترتيب مقام دوم و س��وم را كس��ب
نمودند.

برپايي مسابقات دوچرخه سواري
بنابر گزارش كميته ورزش نيروگاه يك دوره
مس��ابقه داخلي در رشته دوچرخهسواري در
ردههاي سني باالي  40سال و زير 40سال
در بين پرس��نل نيروگاه برگزار گرديد كه در
رده سني باالي  40سال آقايان سيد مهدي
نيلچي��ان ،علي حاجي ،غف��ور ابراهيمي به
ترتيب مقام اول تا س��وم و همچنين در رده

سني زير  40سال آقايان غالمرضا جزيني،
محمدرض��ا گندمكاران ،اكب��ر حاتمي مقام
اول تا سوم را كسب نمودند.

برپايي مسابقات فوتسال

برپايي مسابقات بسكتبال

بنابر گزارش كميته ورزش نيروگاه يك دوره
مس��ابقه داخلي در رش��ته فوتسال با حضور
هف��ت تيم از قس��متهاي مختلف نيروگاه
برگ��زار گرديد كه در نهايت تيم اداري مقام
نخست و تيمهاي ش��يفت Cو شيفت Aبه
ترتيب مقام دوم و سوم را كسب نمودند.

بنابر گ��زارش كميته ورزش ني��روگاه يك
دوره مس��ابقه داخلي در رش��ته بس��كتبال
با حض��ور پنج تيم از قس��متهاي مختلف
نيروگاه برگزار گرديد كه در نهايت تيم فجر
 1مقام نخس��ت و تيم فج��ر  4مقام دوم را
كسب نمودند.

در پي بازديد تعدادي از يادگاران عزيز شاهد
از نيروگاه شهيد محمد منتظري و آشنايي با
روند توليد انرژي برق ،آقاي باباخاني رئيس
بنياد ش��هيد شهرستان شاهين شهر و ميمه
از زحمات عزيزاني كه مقدمات اين بازديد را
فراهم نموده بودند تقدير و تشكر نمودند.
تقدير
در دهمين همايش ورزش��ي برق منطقهاي
اصفهان از ورزشكاران صنعت برق اصفهان
تقدير ش��ده در اين راس��تا نيز آقاي ابراهيم
نادري از كاركنان ش��ركت تعميرات نيروي
برق اصفهان ،شاغل در نيروگاه شهيد محمد
منتظري بعنوان قهرم��ان ملي ورزش برق
اصفهان از سوي مدير عامل محترم شركت
برق منطقهاي مورد تقدير قرار گرفت.
تقدير و تشكر
در پ��ي حض��ور تيم فوتس��ال ني��روگاه در
مس��ابقات قهرماني ليگ فوتسال كارگران
استان اصفهان در س��ال  ،86آقاي جمشيد
عرب سرپرس��ت اداره امور ورزشي سازمان
كار و آم��وزش فن��ي و حرف��هاي اس��تان
اصفهان با ارسال نامهاي از زحمات ،همدلي
و همكاري مدير عامل نيروگاه و شركت تيم
ني��روگاه در اين دوره از مس��ابقات قدرداني
نمودند.
تقدير
در پي تعمير و تعويض تعدادي از ش��ينهاي
اس��تاتور واحد  8نيروگاه ك��ه نظارت آن با
دفتر مهندس��ي و برنامهريزي نيروگاه بوده
اس��ت آقاي مهندس عس��كري مديرعامل
شركت طي نامهاي از نظارت موثر مهندس
حسن هندي مرجان بر تعميرات فوق تقدير
و تشكر نمودند.

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

جلسه عالي كميته ايمني
آخرين جلس��ه عالي كميته ايمني س��ال  86برق منطقهاي اصفهان و ش��ركتهاي تابعه
اواخر اسفندماه در نيروگاه شهيد محمد منتظري برگزار گرديد .در اين جلسه ضمن بررسي
حوادث و موارد ايمني ش��ركتها ،آقاي مهندس لطفي ،مقالهاي را پيرامون رگوالتور گاز و
موارد ايمني آن ارائه نمودند.
برپايي مانور
ب��ه منظور آمادگي پرس��نل در مواقع اضطراري ،مانوري تحت عن��وان خروج اضطراري و
تجمع در محلهاي امن برگزار گرديد .در اين مانور با به صدادرآوردن آژير خطر ،پرس��نل
محل كار خود را ترك و به محلهايي كه جهت تجمع در مواقع اضطراري و بحراني تعبيه
شده است تجمع نمودند.
برپايي مسابقات شطرنج
بنابر گزارش كميته ورزش نيروگاه يك دوره مس��ابقه داخلي در رش��ته ش��طرنج با حضور
شانزده نفر از پرسنل نيروگاه برگزار گرديد كه در نهايت آقاي سيد محسن فيض جواديان
مقام نخس��ت و آقايان حسين اكبري و حس��ين نجفي به ترتيب مقام دوم و سوم را كسب
نمودند.

تعاريف و اصالحات طبقهبندي و ارزشيابي مشاغل
شركتهاي مديريت توليد برق
محمود رحيميان

 -1پست سازماني :عبارت است از مجموعه
وظايفي كه از طرف مديرعامل ش��ركت يا
مق��ام مجاز ديگري به هري��ك از كاركنان
شركت واگذار گردد.
 1-1پست ممكن است مستمر باشد و آن به
پس��تي اطالق ميگردد كه استمرار وظايف
آن از لحاظ مدت قابل پيشبيني نباش��د و
در تشكيالت س��ازماني شركت منظور و به
تصويب مراجع ذيصالح رسيده باشد.
 1-2پست ممكن است موقت باشد و آن به
پستي اطالق ميگردد كه مدت استمرار آن
تعيين شده باشد.
 1-3پست ممكن است داراي متصدي بوده
و يا بدون متصدي باشد.
 1-4ه��ر پس��ت داراي يك عن��وان طبقه
بندي است كه در ارزش��يابي مشاغل مورد
استفاده قرار ميگيرد اين عنوان در مواردي
با عنوان پس��ت س��ازماني پس��ت ميتواند
انطباق نداشته باشد.
 -2طبق��ه ش��غلي :عبارت اس��ت از يك يا
چند پس��ت كه از لحاظ نوع وظايف عنوان
طبقهبن��دي گروه و ش��رايط احراز مش��ابه

باشد.
 -3رش��ته ش��غلي :عبارت اس��ت از يك يا
چند طبقه ش��غلي ك��ه از لحاظ نوع وظايف
و عناوي��ن طبقه مرتب��ط و از لحاظ تجربه
متفاوت از لحاظ درجه و رش��ته تحصيالت
معمو ًال با يكديگر مشابه ولي از لحاظ درجه
اهمي��ت وظايف در س��طوح متف��اوت قرار
گرفته و داراي گروههاي مختلف باشد.
 -4بخ��ش :عبارت اس��ت از ي��ك يا چند
رش��ته شغلي كه با يكديگر از لحاظ طبيعت
و نوع وظايف مش��ابهت داشته باشد .بخش
بزرگتري��ن و كليترين واحد تقس��يمبندي
وظاي��ف ش��ركت از لحاظ ن��وع و طبيعت
وظايف تعيين شده است.
 -5گروه :عبارت اس��ت از عددي كه ارزش
نسبي مش��اغل هم وزن را با ساير مشاغل
تعيين مينمايد.
 -6طبقه بندي مش��اغل :عبارت اس��ت از
تجزيه و تحليل وظايف از نظر طبيعت آنها
ب��ه منظور تعيين س��طوح مختلف بخش با
رشته وظيفه شغل.

خواص ميوه ها

پتاس��يم ،م��س ،منيزيم ،كبالت ب��وده و به
تازگي وجود يد نيز در گوجهفرنگي گزارش
شده است .طبع گوجه فرنگي سردو خشك
اس��ت و داراي خواص اش��تهاآور ،ادرار آور،
ض��د نفخ ،مق��وي اعصاب ،خن��ك كننده،
تصفي��ه كننده خون ،ضد اس��كوربوت ،ضد
تعفن ،هضمكننده غذا ،نشاطآور ،نيروبخش،
ضد ميكروب و ضداسهال است.

گوجه فرنگي

با خوردن گوجه فرنگي خس��تگي را از خود
دور كنيد.
گوج��ه فرنگ��ي داراي مقادي��ر متفاوتي از
ويتامينه��اي ، K ،E ،C ،B ،Aآه��ن،
ام�لاح معدني مخصوصًا فس��فر ،كلس��يم،
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اثبات وجود خدا

تفاوتهاي فاز يك و دو

اس��تاد و ش��اگردانش از مقابل مزرعهاي
ميگذشتند .يكي از ش��اگردان با تمسخر
خطاب به بقيه گفت :در اين مزرعه مردي
زندگي ميكند كه ميگويد به وجود خالق
كاينات و خداوند عالم كام ً
ال معتقد است و
اثبات وجود خدا را هر لحظه به حد كمال
مقابل خ��ود ميبيند .اين مزرعهدار مدعي
است كه دليل اثبات وجود آفريدگار هستي
را ه��ر روز مقابل چش��مانش ميبيند! آيا
مسخره نيست؟! همهمهاي بين شاگردان
استاد برپا شد و همگي اظهار عالقه كردند
ك��ه مرد مزرع��هدار را از نزدي��ك ببينند.
اس��تاد پذيرفت و مس��ير خود را به سمت
كلبه مزرعهدار ك��ج كردند .وقتي نزديك
كلبه رس��يدند ديدند ك��ه مزرعهدار روي
زمين نشسته و مشغول تعمير و تيزكردن
چند تبر اس��ت .او تا ش��اگردان اس��تاد را
ديد از آنها خواس��ت ت��ا به او كمك كرده
ُكندهه��ا و چوبهاي بزرگ مقابل كلبه را
با تبرهاي تيز ش��ده ب��ه تكههاي كوچك
تقس��يم كنند تا او بتواند با آنها هم كالم
شود .ش��اگردان پذيرفتند و هيزمها را در
عرض چند س��اعت ُخرد ك��رده و در انبار
گذاش��تند .وقتي همه شاگردان كنار كلبه
روي زمين نشس��تند تا اس��تراحتي كنند
و به حرفه��اي مزرعهدار گ��وش كنند.
مزرعهدار ش��روع به صحبت كرد و گفت:
استاد دليل آمدن شما را برايم گفت .قبل
از اين كه س��رو كله ش��ما پيدا شد من به
علت بيم��اري و ضعف نميتوانس��تم تنه
درختان را ُخرد كنم ،انبار هم خالي ش��ده
بود و زمس��تان هم نزدي��ك بود صبح كه
از خواب برخاس��تم ديدم تنها كاري كه از
من بر ميآيد تيزكردن ارهها و آمادهسازي
آنهاس��ت .وقتي آخرين اره را آماده كردم
س��رو كله شما با اين تعداد زياد پيدا شد و
شما كاري را كه براي من هفتههاي طول
ميكش��يد در نصف روز انجام داديد .اگر
اين تصادف و خوششانس��ي اثبات وجود
خدا نيست ،پس من نميدانم اثبات ديگر
چه چيزي ميتواند باشد؟!

بخش��ي از گرماي محص��والت احتراق
در ح��ال خروج از بويلر ب��ه آب ورودي
به درام از طري��ق مبدل حرارتي بزرگي
به نام اكونومايزر منتقل ميشود .سطح
حرارت��ي آن در واحدهاي فاز دو 5829
متر مربع ميباشد.
ب��ه هن��گام مصرف س��وخت م��ازوت،
اين س��طوح در تماس ب��ا دودة موجود
در محص��والت احتراق آلوده گش��ته و
در نتيج��ه كاهش نرخ انتق��ال حرارت
ميگردد.
ب��ه منظور دودهزدايي در فاز يك از يك
سيس��تم ريزش س��اچمه به نام Shot
 cleanerاستفاده ميشود .انتقال اين
س��اچمهها به باال از طريق اجكتورهاي
هوايي انج��ام ميپذيرد .در اين حال در
فاز دو از افش��انك بخار ب��ا نام Soot
 blowerك��ه از بخار س��وپرهيت و
از بخش��ي از قس��متهاي مياني بخار
ريهيت استفاده ميشود.
فتح ا ...لطفي

آيا ميدانيد كه:
دماي آب خروجي از اكونومايزر بايستي با
يك فاصله ايمن پائينتر از دماي اش��باع
درام ( يا اصطالحًا  )subcooledباشد.
از طرفي هر چه دماي آب خروجي از درام
گرمتر باش��د ميزان دبي آب اسپري بويلر
كاهش مييابد .محاس��بات نشان ميدهد
ك��ه با كاهش  1درجه س��انتيگراد دماي
آب خروج��ي از اكونوماي��زر در بار كامل
در ح��دود  5/2تن بر س��اعت بر دبي آب
اسپري افزوده ميشود .اين كاهش دماي
ميتوان��د از آلودگي س��طوح حرارتي و يا
كاهش دماي ورودي به اكونومايزر ناشي
از خروج هيترهاي آب تغذيه باش��د .البته
اين موضوع را بايس��تي در نظر داشت كه
كاهش دماي آب خروج��ي از اكونومايزر
متناس��ب با كاهش دم��اي آب تغذيه در
ورودي اس��ت و متس��اوي نميباشد بلكه
كمتر است.
فتح ا ...لطفي

گردآورنده :نصراله شفيعي

گوجه فرنگي ،ترش��ي معده را از بين ميبرد
همچنين بدن را در مقابل امراض عفوني و
كمبود ويتامين حفظ ميكند.
گوجه فرنگي ب��ه هضم غذا كمك ميكند،
ح��س بيناي��ي را تقويت ك��رده و به علت
داش��تن ويتامين مقوي اعصاب است .آب
گوجه فرنگي تازه در رفع لكههاي پوس��ت
مانند كك و مك اث��ر مفيد دارد؛ همچنين

در م��وارد كمبود عناصر معدني بدن ،درمان
برافروختگي ،رماتيس��م ،نقرس و جلوگيري
از پيري زودرس خاصيت درماني دارد.

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 :

مسابقه احكام

دو كلمه حرف حساب

يا مقلب القلوب و االبصار يا محول الحول و االحوال
حول حالنا الي احسن الحال
عيد ميالد پربركت بزرگ احياگر توحيد و يكتاپرستي آخرين
س��فير الهي حضرت محمد بن عبداهلل صل��ي اهلل عليه و آله
و س��لم و آئين مذهب جعف��ري حضرت امام جعفر بن محمد
ملقب به صادق و همچنين عيد س��عيد باس��تاني شمس��ي و
به��ار طبيعت را محض��ر مبارك همه هم��كاران پرتالش و
موفق نيروگاه شهيد محمد منتظري تبريك و تهنيت عرض
مينمائيم .در اين قس��مت از دو كلمه حرف حساب در پايان
س��ال و آغاز سال جديد حرف حساب ما اين است كه رفقاي
عزي��ز بهار طبيعت ُمردن درختان و زنده ش��دن آنها يك امر
اله��ي و طبيعي اس��ت كه ما بخواهيم يا نخواهيم براس��اس
نظم نوي��ن جهاني انجام ميپذيرد ام��ا مهمترين درس اين
پديدار عظيم خلقت هوشياري و بيداري ماست كه اول ما بايد
تالش كنيم در سايه قرآن و اهل بيت عليهم السالم هميشه
زن��ده دل باش��يم و نگذاريم دلهايمان بمي��رد و دوم اينكه از
فرصت بوجود آمده استفاده كنيم و با صله رحم ،دوري از گناه
بيرون ريختن كدورتها و خباثتها بهار و طراوت درونمان را
ش��ادابتر و باصفاتر نمائيم اميد آن داريم امسال سال ظهور
امام زمان اروحنا فداه و س��ال م��روت و ترحم مردم در حق
همديگر قرار بگيرد .التماس دعا پيروز و سربلند باشيد.

ضمن تشكر از شركتكنندگان در مسابقات احكام در پيك
ش��ماره  26سؤالي را مطرح كرديم تحت عنوان اينكه يكي
از واجب��ات ركني نماز كه به منزله رأس از در انجام اعمال
معنوي و فروع دين ميباش��د كه پاس��خ آن نيت ميباشد
كه از بين پاس��خدهندگان ،سركار خانم جبارزارع از شركت
تعميرات به قيد قرعه برنده ش��دهاند كه هديهاي به رس��م
يادبود به ايشان تقديم خواهد شد.
س�ؤال ش�ماره  :9يكي از واجباتي ك��ه در وضو و نماز
وجود دارد ولي در غسل اين واجب لحاظ نشده است.
امام جماعت نيروگاه

تعدادي از ويتامينها

ويتامين P
كمبود آن س��بب خونريزيهاي جل��دي و خونريزي
لثهها ميشود .در سبزيها ،پرتقال ،لبنيات ،سيبزميني
وجود دارد.
ويتامين K
مهمترين ويتامين براي انعقاد خون است .كمبود آن باعث
خونريزي ،ورم روده ،طوالني ش��دن م��دت زمان انعقاد
خون ميش��ود .اين ويتامي��ن در خوراكي هايي از جمله
حبوبات ،گوجه فرنگي و سيبزميني يافت ميشود
گردآورنده :حسين شهيدي

امام جماعت نيروگاه

جدول

افقي:
 -1كش��وري كوچ��ك در اروپ��ا -2پايتخت كش��وري در
آمريكاي جنوبي -3از انواع مخدر -4ضمير دوم ش��خص
جمع  -5از سيارات منظومه شمسي -به كف پاي بعضي
چهارپايان ميكوبند -دانش��مند آلماني -7واحد پول 1
كش��ور نيجريه -8از مرتجعين -رهبر فقيد هند -9از 2
آخر بخوانيد به معناي خارپشت  -10رودي در كشور 3
مصر -از نتهاي موسيقي  -11از بيماريهاي تنفسي4 -
اصطالحي است در فوتبال
5
عمودي:
6
 -1نام م��ادر كورش كبير -2از پيامب��ران الهي -از
س��ورههاي قرآن مجيد -3عالمت پي��روزي -كلمه 7
منف��ي در زب��ان عرب��ي -4صفحهاي ك��ه روي آن 8
قطع��ات الكترونيك��ي تعبيه ميكنن��د -جزيرهاي در 9
جنوب كش��ور -5از انواع ديود -صلح و دوس��تي10 -6
گياهي اس��ت كه خاصيت دارويي دارد  -7گوش��ها-
11
بينظير و همت��ا  -8جنگجو و دالور  -9او -از انواع

طراح :اكبر جعفري

اتومبيلهاي س��واري  -10تكرار ي��ك حرف -نامي مردانه
و به معني دس��ت خدا  -11بيادب -از نامهاي پسران به
معني بشارتدهنده
1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10
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تلفنهاي ضروري نيروگاه

آتش نشاني 125

اورژانس 115

مركز تلفن 118

سال نوآوري و شكوفايي مبارك باد
توصيف زيباترين ها
زيباترين جمعه :ظه��ور حضرت مهدي عج اله تعالي
فرج الشريف
زيباترين همدرد :مادر
زيباتري�ن قي�ام :قي��ام حض��رت حجه ابن الحس��ن
عسكري عج ا...
زيباترين ديدار :ديدار پدر و مادر
زيباترين كوشش :في سبيل اله
زيباترين وعده :موعد ظهور حضرت امام مهدي (ع)
زيباترين عمل :عدالت
زيباترين صفت :سخاوت
زيباترين آواره :سلمان
زيباترين انتقام :عفو و بخشش
گردآورنده :محمد علي جعفري پور

مناجات

الهي ،بر سرما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بالي خود
گرفتار مكن.
اله�ي ,داناي��ي ده كه از راه نيفتي��م و بينايي ده كه در چاه
نيفتيم.
الهي ،نگاه دار تا پش��يمان نش��ويم و به راه آر تا سرگردان
نشويم.
الهي ،مگو چه آوردهايد كه درمانده و پشيمانيم و مپرس كه
چه كردهايد كه رسوايانيم.
الهي ،دلي ده كه طاعت افزون كند و توفيق طاعتي كه به
بهشت رهنمون كند.
الهي ،اگر پرس��ي ،حج��ت نداريم و اگ��ر منجي ،بضاعت
نداريم و اگر بسوزاني ،طاقت نداريم.
الهي ،حجابها از راه ما بردار و ما را به ما مگذار.
الهي ،اگر چه بهش��ت ،چشم و چراغ است ،بيديدار تو ،درد
و داغ است.
الهي ،من به حور و قصر ننازم ،اگر نفس��ي با تو پردازم ،از
آن هزار بهشت بسازم.
الهي ،آفريدي رايگان ،روزي دادي رايگان ،بيامرز رايگان،
تو خدايي نه بازرگان.
اله�ي ،اگر عبداله را نمينگري ،خ��ود را نگر و آبروي من
پيش دشمن مبر.
محمدعلي جعفرپور
همكاران سوگوار جناب آقايان

مهران گل بيدي ،محمدعلي صديقي ،علي
رمضاني ،رسول سلماني و حميد گنجعلي

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

