خرداد سال 1387
غالمرضا مناني

راه روشن
هر س��ال خردادماه يادآور خاطراتي است كه
با انقالب و ياد امام آميخته اس��ت .هر سال
در  14خرداد عاش��قان آن پير س��فركرده در
سالروز ارتحالش عزادار ميشوند .فردي كه
طي  87س��ال عمر با بركتش در همة ابعاد
زندگي با تالش ،همت و معنويت خاصاش،
به تكاملي عالي رسيده بود ايشان در زندگي
از رفاه طلبي ،دنيادوس��تي ،هواپرستي دوري
جسته بود و در امور شخصي بسيار دقيق بود
و از اس��راف حتي نصف ليوان آب خودداري
ميك��رد و در زمان وض��و گرفتن وقتي نياز
بود شير آب را باز ميكردند ياد و خاطرة آن
ابرمرد انقالب گرامي باد.
ما رهروان آن پيرمراد در اين زمان كه كشور
به هر علت با كمآبي و قطع برق روبروس��ت
باي��د با حداكثر صرفهجويي و ايجاد فرهنگ
آن در بي��ن جامعه به خود و ديگر هموطنان
كمك نماييم.
اگر صرفهجويي س��رلوحه كارها قرار گيرد،
ذره ذرهها دريا ميشود كه اين وظيفة مردم
اس��ت كه هميش��ه و در همه ج��ا اين ملت
فهي��م و خوب وظيفة خ��ود را انجام دادهاند
ولي دولت نيز وظايفي بس��يار س��نگينتر از
م��ردم دارد و بايد راهكاره��اي صرفهجويي
كالن و افزايش بهرهوري را اجرايي نمايد.
م��ا در س��اختارها ني��از به نگرش��ي نوين و
اساس��ي داريم وقتي در طراح��ي خودروها
گونهاي عمل مي ش��ود ك��ه مصرف بنزين
 1/5تا  2برابر سرانه جهاني است در ساخت
1/5ميليون واحد مس��كوني جديد در س��ال
هنور راه��كار و اجباري ب��راي صرفهجويي
ان��رژي و افزايش به��رهوري در نظرگرفته
نشده است نشان از ضعف مديريت كالن در
اين امر ميباشد.
جهت آيندهاي روش��ن و رفاه ملي ضروري
اس��ت همه دست به دس��ت هم دهيم و در
ايجاد فرهنگ افزايش بهرهوري در كش��ور
تالش كنيم ك��ه تنها و تنه��ا راهكار پيش
روي اين ملت است.

توليد انرژي خرداد 87
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بن��ا ب��ر اع�لام معاون��ت مهندس��ي و
برنامهريزي ،توليد ناخالص نيروگاه شهيد
محمد منتظري در خرداد ماه سال  87به
ميزان  1149342مگاوات ساعت بوده كه

به ميزان  1068414مگاوات ساعت توليد
خالص تحويل شبكه سراسري برق نموده
است .با اين مقدار توليد انرژي در مقايسه
با خردادماه سال  87مقدار توليد ناخالص

 15/6درصد افزايش داشته است.
در ضمن به لطف خ��دا و تالش و همت
كاركن��ان در خردادم��اه كلي��ه واحدها با
ظرفيت نامي در مدار بودهاند.

چهارمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق
اي��ران در خردادماه  87ب��ه ميزباني برق
منطق��هاي اصفهان و با مش��اركت دهها
ش��ركت داخلي و چهار ش��ركت خارجي
از كش��ورهاي چين ،ژاپن ،آلمان و تركيه
در محل دائمي نمايش��گاههاي بينالمللي
اصفهان برپا گرديد .در مراسم افتتاحيه اين

مراسم آقاي مهندس مسعود حجت
مديرعامل ش��ركت مديريت شبكه
برق ايران اظهار نمودند جاي خيلي
خوشبختي كه برپايي اين نمايشگاه
در ش��هر صنعتي مانند اصفهان برپا
گرديد .چ��ون اين نمايش��گاه پلي
اس��ت بين توليدكنندگان و مصرف
كنندگان ،و اي��ن پل ارتباط
بي��ن صنايع را مس��تحكمتر
و نزديكت��ر ميكن��د .در مراس��م
افتتاحيه نيز آقاي مهندس فالحتيان
مديرعامل برق منطقهاي اصفهان
اظهار نمودند در خصوص توليدات
كارهاي كمي زيادي ش��ده است و
انشاءا ...بايد سعي شود كه توليدات

را كيفي نماييم تا بتوانيم عالوه بر تأمين
نيازهاي داخلي به بازارهاي خارجي دست
يابيم .اين نمايش��گاه بم��دت  4روز از 7
ال��ي  10خردادم��اه برپا بود ك��ه نيروگاه
ش��هيد منتظري هم قطعات ساخت داخل
و دستاوردهاي خود را در اين نمايشگاه در
معرض ديد بازديدكنندگان گذاشت.

برپايي چهارمين نمايشگاه بينالمللي صنعت برق

جلسه بازآموزي امدادگران
در راس��تاي تصميمات كميت��ه بحران و
كميته ايمني و بهداش��ت كار و به منظور
س��ازماندهي امدادگران در سطح نيروگاه
يك جلسه بازآموزي براي بيش از  50نفر

امدادگران ني��روگاه با همت اداره حفاظت
فن��ي ،ايمني و بهداش��ت كار نيروگاه و با
اس��تفاده از مربيان جمعي��ت هالل احمر
استان اصفهان تشكيل شد.

همايش كيفيت و بهرهوري
در چند س��اله اخير و به منظور
ارتقاء سطح كيفيت و بهرهوري
بهينه از تأسيسات صنعت برق
همايش��ي تحت عنوان كيفيت
و به��رهوري برگ��زار ميگردد
ك��ه در خردادم��اه س��ال 87
هفتمي��ن هماي��ش كيفي��ت و
بهرهوري در محل پژوهش��گاه
نيرو برپا گردي��د .الزم به ذكر
است در حاشيه اين همايش نمايشگاهي
از فعاليتها و دس��تاوردهاي س��ازمانها،
ش��ركتها ،ادارات ،ارگانها و كارخانجات
مرتبط با صنعت برق برپاشد كه نيروگاه
ش��هيد محمد منتظري عالوه بر معرفي

تع��دادي از كاركنان خود در اين همايش
دس��تاوردها و قطعات ساخت داخل خود
را در نمايش��گا ه جانب��ي اين همايش در
معرض دي��د ش��ركتكنندگان و بازديد
كنندگان گذاشت.

گزيدهاي از سخنان وزير
محترم نيرو و ديگر مسئوالن
صنعت برق در سي و
هفتمين گردهمايي مديران
عامل نيروگاههاي كشور
مهندس فتاح وزير نيرو:
 نيروگاههاي حرارت��ي آزمون بزرگي را درتأبستان امس��ال پيش رو دارند .امسال يك
تجرب��ه بزرگي ب��راي بخ��ش نيروگاههاي
حرارتي خواهد بود.
 تالش مجموعه برق كش��ور در زمس��تان 86بر افتخار صنعت برق افزود و اين تجربه
قابل تكرار است.
 واحده��اي حرارتي با جب��ران محدوديتنيروگاهه��اي آبي نقش و حساس��يت خود را
مشخص ميكنند.
دكت�ر احمديان مع�اون وزير نيرو در
امور برق و انرژي:
 توانايي داريم كارنامه خوبي را در تابستانبه ي��ادگار بگذاريم هرچند نتيجه كار چندان
در اختيار ما نيس��ت و افزايش درجه حرارت
هوا تأثير زيادي بر نتيجه كار خواهد داشت.
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كوتاهاخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

گزارشي از برپايي چهارمين نمايشگاه صنعت برق  -اصفهان خردادماه 1387
صنعت برق اصفهان ميزبان دهها ش��ركت
داخلي و چهار شركت خارجي از كشورهاي
چين  -ژاپن  -آلمان و تركيه بود .چهارمين
نمايشگاه بينالمللي صنعت برق اصفهان كه
با حضور آق��اي مهندس حجت مديرعامل
ش��ركت مديريت ش��بكه برق ايران و آقاي
مهندس فالحتيان مديرعامل برق منطقهاي
اصفه��ان و ديگ��ر مديران و كارشناس��ان
صنعت برق اصفهان افتتاح شد .از نخستين
روز حركت خود براي شكلگيري با اين باور
آغاز شد تا بتواند توانمنديهاي عظيم داخلي
را به نمايش بگذارد و بستري براي افزايش
صادرات خدمات فن��ي مهندس به خارج از
مرزه��ا و همچنين مش��اركتي مغرورانه در
اجراي پروژههاي بينالمللي فراهم آورد.
با توج��ه به اينكه انرژي ب��رق بعنوان يك

انرژي فراگير ،پاك و قابل انتقال ،جايگزين
انواع ديگر انرژيها ش��ده و استفاده متنوع
و گس��ترده پيدا كرده اس��ت جايگاه و نقش
اين انرژي در رش��د اقتص��ادي ،اجتماعي و
فرهنگي جوامع باعث گرديده تا صنعت برق
در برنامههاي كالن توسعهاي كشورها قرار
گرفت��ه و از اهميت فوقالع��ادهاي برخوردار
گردد بدون ش��ك صنعت برق ايران بعنوان
يك صنعت زيربنايي و يك بخش اقتصادي

همايش بسيج
ب��ه منظور آش��نايي بس��يجيان ني��روگاه با
مس��ايل سياس��ي روز همايش يكروزهاي
تحت عنوان همايش سياس��ي بس��يج برپا
شد در اين همايش حضرت حجتاالسالم
والمس��لمين گلش��يرازي نماينده وليفقيه
در س��پاه پاس��داران منطقه برخوار و ميمه
پيرامون نقش بسيج در كليه دوران سخناني
را به سمع حاضرين رساندند در ادامه سردار
حاج مرتضي طالئي عضو ش��وراي اسالمي
تهران ،پيرامون مس��ائل روز جوانان و نحوه

كسب مقام قهرماني
بن��ا براعالم كميت��ه ورزش نيروگاه تيم
بسكتبال نيروگاه شهيد محمد منتظري
با حضور در مس��ابقه گراميداش��ت سوم
خرداد سالروز حماسه آزادسازي خرمشهر
كه به ميزباني دانشگاه مالك اشتر برگزار
گرديد از بين تيمهاي شركتكننده مقام
قهرماني اين دوره از مسابقات را كسب
نمود.

مقام قهرماني تيم واليبال
اصفهان
در پ��ي برپاي��ي مس��ابقات واليب��ال
تحت عنوان مس��ابقات ساحلي استان

چگونگي برخورد والدين با فرزندان و نحوه

انتق��ال انقالب به آنان بياناتي را به س��مع
بسيجيان نيروگاه رساندند.

صعود به قله  4150متري
تفتان
بن��ا بر اع�لام كميت��ه ورزش نيروگاه
تيم كوهنوردي نيروگاه ش��هيد محمد
منتظ��ري ب��ه نمايندگ��ي از جامع��ه
كارگري اس��تان اصفهان با حضور در
صعود سراسري كه از طرف وزارت كار
و امور اجتماع��ي برنامهريزي گرديده
موفق به صعود و فتح قله  4150متري
تفتان شدند .گفتني است كوه تفتان در
استان سيستان و بلوچستان شهرستان
زاهدان واقع گرديده است.
اعضاي تيم صعود كننده :عباس��علي
احس��انيفر ،رحم��ت ال��ه عبداله��ي،
غالمرضا هادي.
اصفه��ان ،تيم واليبال نيروگاه ش��هيد
محم��د منتظ��ري از بي��ن  24تي��م
شركتكننده در اين دوره از مسابقات
به مقام قهرماني دست يافت.

پيشگام ،عاملي در جهت رشد اقتصادي
كش��ور و رفع نياز مشتركان است .همه
اينها ب��ر اهميت اين صنعت ملي افزوده
و لزوم هر چه باش��كوهتر اجراشدن اين
نمايشگاهها را مسجل مينمايد.
در اين راستا شركت مديريت توليد برق
ش��هيد محمد منتظري و برق منطقهاي
اصفهان نيز با ارائه دستاوردهاي ساخت
داخل و پروژههاي تحقيقاتي به بار نشس��ته
خود در اين نمايش��گاه شركت فعال داشته
و در طول چهار روز برپايي اين نمايش��گاه
فرصت��ي بدس��ت آورد ت��ا ب��ا صنعتگران
دانش��گاهيان ،تصميمسازان و تصميمگران
افقهاي باش��كوه اي��ن صنع��ت قدرتمند و
تأثيرگذار را ترسيم نمايند.

تقدير و تشكر
آقاي گلپرور مش��اور وزي��ر و مديركل امور
ورزش��ي و تفريح��ات س��الم وزارت كار و
امور اجتماعي با ارس��ال لوحي از تالش��ها و
حمايتهاي نيروگاه ش��هيد محمد منتظري
در راه بس��ط و گسترش ورزش كارگري كه
نويدبخش س�لامت روحي ،جسمي و كسب
افتخارات بيش��تر در ميادين ورزش��ي كشور
بوده است و همچنين از حضور فعال تيمهاي
ورزش��ي نيروگاه در رش��تههاي مختلف در
مسابقات كارگري تقدير و تشكر نمود.

موفقيت فرزند همكار
سركار خانم فاطمه بياتي
فرزند آقاي مجيد بياتي
در مسابقات نقاشي كه
به مناسبت روز جهاني
كودك برگ��زار گرديده
بود مقام برتر را از بين ش��ركتكنندگان در
شهرستان شاهينش��هر كسب نموده است.
ضم��ن تبريك به ايش��ان و خان��واده وي
اميدواريم در كلي��ه مراحل زندگي موفق و
مؤيد باشند.

موفقيت فرزند همكار
آقاي رض��ا باق��ري فرزند اكب��ر باقري در
سال تحصيلي 86-87
در بي��ن كلي��ه مدارس
راهنمايي شاهينش��هر
رتب��ه اول اذانگوي��ي
را كس��ب نمود .ضمن
اينكه رتبه اول مسابقات عملي منطقه را نيز
به خود اختصاص داده است.
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ليست متولدين خردادماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
منصور مدديان ،جمشيد كرمزاده ،سيد محمود
ابطحي ،عبدالمحمود س��بحاني ،عبدالحسين
بصي��ري ،حس��ين خراس��اني ،محمدعل��ي
ش��اياننژاد ،مجي��د بيات��ي ،اكب��ر مجيري،
هرمز مرادي ،س��يدمرتضي حي��دري ،محمد
خدارحمي ،س��يداحمد ميرمحم��دي ،ابراهيم
م��رادي ،ناصر فرخپ��ور ،رض��ا ميرزاباقريان،
محسن خورس��ند ،مجيد آبروي ،سلطانمحمد
هارون��ي ،عب��اس فرش��ادفر ،محمدحس��ين
مؤيدي ،رحمت اهلل بخش��ي ،محسن مؤذني،
علي تيموري ،محمد كاظم اميري ،جواد اعرج
ش��يرواني ،اصغر منصوري ،غالمرضا قديري،
حميدرضا صداق��تزادگان ،حبيباهلل هادي،
اسفنديار صادقي ،حس��ين محمدي ،عليرضا
سام ،محسن هاش��مي ،مرتضي نجارزادگان،
فري��دون ايزدگشس��ب ،س��يدمهدي الصفي،
عب��اس زماني ،مس��عود محم��دي ،مصطفي
صديقي.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

وداع با عصبانيت

آي��ا خيل��ي زود از كوره در ميرويد؟ ش��ايد
جوش��ي بودن را يكي از مشخصات روحي
خ��ود در زندگ��ي پذيرفت��ه باش��يد .اما آيا
ميداني��د اي��ن خصلت ب��ه كار هيچ هدف
مفيدي در زندگي ش��ما نميآيد؟ عصبانيت
يك نقطه ضعف اس��ت ،نوع��ي آنفوالنزاي
رواني اس��ت كه مانند هر بيماري جس��مي
توانايي ش��ما را نابود ميس��ازد .عصبانيت
فلج كننده است و حاصل اين آرزو است كه
ميخواهيد دنيا و مردم آن چيزي متفاوت با
آنچه هستند باش��ند .تنها پادزهر عصبانيت
ترك اين آرزوس��ت« :اي كاش بيش��تر از
اي��ن مانند من بود» اولي��ن قدم براي وداع
با عصبانيت آموختن چگونگي ابراز خش��م
از طري��ق رفتارهاي جديد ميباش��د .و گام
نهاي��ي زماني اس��ت كه به طري��ق تازهاي
بينديش��يد و اين قدر به خودتان بها بدهيد
ك��ه اجازه ندهيد ديگران اختيار ش��ما را در
دست بگيرند .آن زمان ديگر خود را با خشم
و عصبانيت آزار نخواهيد داد.
ف-مهارت حسيني

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

با تح��ول عظيم در س��ازمانهاي برق در
كشورهاي جهان و تبديل شدن برق از يك
كاالي خدمات��ي به كاالي اقتصادي و نياز
تجديد س��اختار در مجموعهي برق ايران،
ب��رآن ش��ديم در هر ش��ماره مطالبي ارائه
نماييم .در اين ش��ماره به تعريف پايداري
واحد ميپردازيم و ركورد واحدهاي نيروگاه
در سال  1386را ارائه ميكنيم.
واحدهاي بخار در شبكه به عنوان واحدهاي
بار پايه در نظر گرفته ميش��وند .منظور از
بار پايه آن اس��ت كه واحد  24س��اعته در
مدار باش��د .نيروگاههاي برق آبي در زمان

شماره * 29

پايداري واحدها

تفاوتهاي فاز يك و دو

غالمرضا مناني

دريپ پمپ ،پمپي اس��ت كه آب كندانس��ة
هيترهاي فشار ضعيف كه داراي دماي 104
درجه س��انتيگراد در محفظه هيتر شماره 2
است را به مسير سيكل آب جريان يافته به
دياراتور تزريق نموده و الحاق ميدهد.
ياتاقانه��اي اين پمپ در ف��از يك از نوع
دوبلبرينگي اس��ت كه ب��ا گريس روانكاوي
ميش��ود و در ف��از  2از ن��وع ياتاقانهاي
گرافيتي است كه در تماس با آب گرم بوده
و توسط آن آب روانكاوي ميشود.
اين پم��پ در قبل از راهان��دازي به منظور
ح��ذف فيزيك��ي گازه��اي خوان��ده در آب
توس��ط بخار در دياراتور مورد استفاده قرار
ميگيرد.
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اين پمپ
براي دمائي در حدود  105درجه سانتيگراد
طراحي ش��ده اس��ت و بايس��تي بدانيم كه
ب��ه هنگام گاززدايي نبايس��تي فش��ار بخار
اش��باع دياراتور از  0/5 barبيش��تر ش��ود.
ع��دول از اين مقدار باعث آس��يب به پمپ
و عليالخصوص در فاز دو منجر به آس��يب
ياتاقانهاي گرافيت��ي و قطع آب خنككن
سيل ميگردد.

در صورت��ي ك��ه واح��د پ��س از تعميرات
مياندورهاي با ش��بكه س��نكرون ش��ود و
تا تعمي��رات بعدي بدون توق��ف كار كند،
ميتوان��د  180روز در م��دار باش��د .مدت
زماني كه واحد پس از وصل شدن به شبكه
تا توقف بعدي در مدار ميماند را به عنوان
زمان پايداري واحد تعريف مينمايند.
در اي��ن ني��روگاه پايداري واحد براس��اس
كاركرد بدون توقف تعريف ش��ده اس��ت و
اگر واحد حتي براي مدت كوتاهي از شبكه
جدا شود ،خروج آن در محاسبات پايداري
واحد لحاظ ميگردد.

پيك و طي شبانهروز در يك بازهي زماني
كوتاه وارد مدار ميشوند.
مركز كنترل شبكه برق ايران (ديسپاچينگ
مل��ي) جه��ت كنت��رل فركان��س ش��بكه
تغييرات بار واحدهاي بخ��ار را با توجه به
محدوديتهاي آن را اعمال مينمايد.
واحدهاي بخار ساليانه طي  2مرحلهي 10
روز بازديد و تعمير ميش��وند .اين تغييرات
طب��ق برنامهريزي دفتر فن��ي توليد در 6
ماه��هي اول س��ال (ماهه��اي فروردين و
ارديبهش��ت) و نوبت بعدي در  6ماهه دوم
سال (ماههاي مهر و آبان) انجام ميگردد.

جدول ركورد پايداري واحدها در سال 1386
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استخدام ،ارتقاء  ،انتصاب و جابجاييهاي شغلي
شركتهاي مديريت توليد برق
فصل سوم
ماده  -8از تاريخ اجراي اين آييننامه هرگونه
استخدام ،انتصاب ،ارتقاء و جابجايي شغلي
موكول به دارا بودن ش��رايط احراز ش��غل و
ش��رايط مندرج در ج��داول مربوط منظم به
اين آييننامه ميباشد.
تبصره  -1واگذاري پس��تهاي س��ازماني به
افراد غيرواجد ش��رايط با موافقت مديريت و
تأييد كميته طبقهبندي مشاغل ،در مشاغل
مشابه و همتراز به شرط آنكه مانع از ارتقاء
آتي افراد نشود بالمانع است.
تبص��ره  -2در ارتقاء افراد عالوه بر رعايت
شرايط احراز مندرج در شناسنامههاي شغلي،
رعايت ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه
احتس��اب تجربه و مدت توق��ف و آزمايش
مهارت فني كاركنان به شرح دستورالعملهاي

مربوطه ضروري است.
تبص��ره  -3انتص��اب هر ي��ك از كاركنان
غيرواجد ش��رايط به لحاظ س��نوات تجربي
(داشتن ش��رايط تحصيلي مورد نياز الزامي
ميباش��د) به مش��اغل رس��يده يا برسد با
رعايت شرايط زير بالمانع است.
الف :رش��ته شغلي پس��ت پيشنهادي همان
رش��ته ش��غلي پس��ت مورد تصدي فرد يا
رشتههاي مشابه باشد.
ب :گروه ش��غل پست پيشنهادي بيش از 3
گروه باالتر از گروه استحقاقي فرد نباشد.
ج :در صورتي كه انتصاب براي مدت معين
صورت گيرد ،مدت مذك��ور با توافق كتبي
فرد ذيربط تعيين خواهد شد و بعد از انقضاء
مدت ،فرد در پست قبلي خود ابقاءميگردد
و ارتقاء گروه وي در پس��ت فعلي با رعايت

ضوابط مربوطه صورت ميگيرد.
تبص��ره  -4ارتقاء گروه فردي كه به ترتيب
مق��رر در تبص��ره( )3اي��ن م��اده منصوب
ميشود ماداميكه در پست سرپرستي انجام
وظيفه مينمايند تابع ش��رايط ش��غل مزبور
خواه��د بود و دارا بودن ش��رايط الزم برابر
مقرر براي ارتقاء گروه وي ضروري است.
تبص��ره  -5كاركنان��ي كه ب��ه ترتيب مقرر
در اي��ن م��اده و تبصرهه��اي آن منصوب
ميش��وند ماداميكه تصدي پس��ت مربوطه
را دارن��د ع�لاوه ب��ر برخ��ورداري از م��زد
(حقوق) و مزاياي گروه اس��تحقاقي از %60
ما به التفاوت امتيازات گروه اس��تحقاقي از
گروه ش��غلي پس��ت مورد تصدي برخوردار
ش��ده و در محاس��به م��زد آنان ني��ز لحاظ
ميگردد.
محمود رحيميان

حكايت بانك زمان
تصور كنيد حساب بانكي داريد كه در آن
ه��ر روز صبح  86400تومان به حس��اب
شما واريز ميگردد و شما فقط تا آخر شب
فرص��ت داريد تا هم��ه پولها را خرج كنيد
چون آخر وقت حس��اب شما خود به خود
خالي ميشود.
در اين صورت شما چه خواهيد كرد؟
البته سعي ميكنيد تا آخرين ريال را خرج
كني��د! هر ي��ك از ما يك چنين حس��اب
بانكي داريم ،حساب بانكي زمان!

خرداد 1387

3

هر روز صبح در بانك زمان ش��ما 86400
ثانيه واريز و تا پايان شب به پايان ميرسد.
هيچ برگشتي در كار نيست و هيچ مقداري
از اين زمان به فردا اضافه نميشود.
ارزش يك سال را دانشآموزي كه مردود
شده ،ميداند .ارزش يك ماه را مادري كه
فرزند نارس به دنيا آورده ،ميداند .ارزش
يك هفته را سردبير يك هفتهنامه ،ميداند.
ارزش ي��ك روز را س��ردبير يك روزنامه،
ميداند .ارزش يك س��اعت را عاشقي كه

انتظار معش��وق ميكش��د ،ميداند .ارزش
يك دقيقه را ش��خص از قط��ار و هواپيما
ج��ا مانده ،ميدان��د .ارزش ي��ك ثانيه را
شخص از تصادف مرگبار جان به دربرده،
ميداند .ب��اور كنيد هر لحظه گنج بزرگي
است ،گنجمان را آسان از دست ندهيم .به
ياد داش��ته باشيد زمان به خاطر هيچكس
منتظ��ر نميماند .فراموش نكنيد ديروز به
تاريخ پيوس��ت .امروز هديه است ،و فردا
معماست.

گردآورنده :بختياري

فتح ا ...لطفي

آيا ميدانيد كه:

دريپ پمپ بادبي  75 tو دماي آب 104
h
درجه سانتيگراد و در اخت�لاف دماي آب
كندانس��ور  44درج��ه س��انتيگراد از اتالف
حرارتي ( 4/5 G hcalكيگا كالري بر ساعت)در
كندانسور در اين جهت جلوگيري ميكند.
اين مقدار گرما در مقايس��ه با مقدار گرماي
مع��ادل توربين كه ب��ه كار مكانيكي تبديل
ميشود و حدود  172 G calاست مقدار قابل
توجه يعني حدود  %206ميباشد.
البته ب��ه علت موضوعات ب��ا دامنه مفصل
ديگر ،اس��تحصال اين درص��د دقيقًا انجام
نميگي��رد و كمتر از نص��ف آن يعني حدود
 %102از طري��ق كار دري��پ پمپ بدس��ت
ميآيد.
فتح ا ...لطفي

سوم خرداد سالروز
آزادسازي خرمشهر
مبارك باد
 14خرداد سالگرد
ارتحال بنيانگذار جمهوري
اسالمي ايران حضرت امام
خميني (ره) تسليت باد

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

كس��اني كه طالب عاقبت بخيري هس��تند از علي عليهالسالم
بشنوند:
حضرت علي عليهالسالم چهار نكته را در زندگي انساني متذكر
ميشوند  -1آرزوي طوالني  -2گفتار اهل تقوايي  -3عدم
سيري از مال دنيا  -4عدم شكر نعماتي كه در دست اوست.
خيليه��ا با آرزوهاي بلند و درازمدت ،زبان اهل دين و تقوي،
حرص و طمع به مال دنيا و از طرفي ناسپاس��ي در برابر آنچه
خداوند به او عطا كرده خودش��ان از مسيرهاي چهارگانه ديگر
دور ميكنند .و حضرت ميفرمايند كس��ي كه آرزوي طوالني
دارد توبه را فراموش ميكند «هر روز پرونده اعمال خودش را
س��نگين و ثقيل ميكند .دوم كسي كه گفتار درماني دارد كه
امروزه ُمدل وش��خصيت بعضي از افراد كه خوب حرف تقوي
و پارس��ايي ميزنند اما رفتارشان و عملشان مثل كسي است

كه طالب دنيا و دنبال زرق و برق دنياست .دسته سوم كه اگر
مال دنيا به آنها نرس��د نميتوانند قناعت كنند و با كم بسازند
كه اگر زيادهخواه ش��دند ضايع نمودن حدود خداوند و بندگان
خداس��ت .و دسته چهارم كه كفر نعمت ميكنند از آنچه براي
او فراهم شده شكرگزاري نميكنند و در عوض دنبال آن است
كه سرمايهاش را زياد كند .آري وقتي به جامعه نگاه ميكنيم
ميبينيم اكثر مردم جزء يكي از گروههاي فوق هستند و جالب
اينكه بعضيها چهارگروهي كه متأس��فانه اينگونه افراد الزم
است بفكر خودگرايي و درونگرايي باشند كه آنچه با ما همراه
است پس از اين دنيا فقط عمل نيك و بد است.
بصورت ارچه مينازي برو در فكر سيرت باش
كه اين صورت خوراك مار و مور گور ميگردد
هميشه دعا كنيم انشاءا ...عاقبت به خير شويم.

مسابقه احكام

آقاي س�عيد عطاييان به قيد قرعه برنده ش��دهاند كه
هديهاي به رسم يادبود به وي تقديم خواهد شد.
سوال مس�ابقه :11اگر اضافه ش�ود در نماز يا
كم ش�ود نماز باطل اس�ت؟ همه م�وارد را لطفًا
بنويسيد .مهلت ارسال پاسخ 87/4/20

امام جماعت نيروگاه

ضمن تش��كر از ش��ركتكنندگان در مسابقات احكام ،در
پيك شماره  28سؤالي را مطرح نموديم تحت عنوان نماز
ظهري كه فرد نمازگزار ميتواند حمد و س��وره آن را بلند
بخواند كه پاسخ آن نماز ظهر جمعه ميباشد و آن هم
به لحاظ اهميت نماز جمعه اس��ت .از بين پاسخدهندگان

امام جماعت نيروگاه

جدول

افقي
 -1آخرين مقام در سيروسلوك -اعمالي كه در نيمه رجب
در مس��اجد برپاست -2توجه ديگران به ما -باران اندك-
از صفات باريتعالي -3اهالي ش��هري كه ارگ آن معروف
است -مخفف حركتي براي انصراف از گناه  -5مقامي در
روز قيامت براي كسانيكه حقيقت ماه رجب را درك كرده
باشند -6نام ميوه و يكي از سور قرآن -دعاي معروفي كه
در نيمه ماه رجب خوانده ميش��ود  -7درخت انگور -يكي
از فنون پيش��گويي -9ذكري كه در اين ماه س��فارش
1
بيش��تري ش��ده و براي تزكيه روح مؤثر است -10نام
2
َملِك��ي كه در اين ماه از آس��مان هفت��م روي زمين از
ش��بانگاه تا صب��ح بانگ ميزند خوش��ابحال ذاكرين و 3
4
اطاعتكنندگان
5
عمودي
 -1ماهي كه منسوب به خداوند است -خواندن اين سوره 6
در اين ماه بيش از هزاران بار توصيه شده است -2ستم 7
ُ
 -3كشت ديمي نيس��ت -پيامبران  -4مادهاي كشنده 8
 -5يكي از س��ور قرآن كه در شأن حضرت فاطمه زهرا
9
و خاندانش بخاطر انفاق خالص نازل گرديد  -6عمو به
10
زبان عربي  -برمالكردن آن نوعي خيانت اس��ت -آدم

طراح :م .كدخدايي

1

يك دنده  -7جام آن معروف اس��ت -نُتي در موسيقي-8
بارش هرگز به منزل نميرس��د -اولين جنگ مس��لمانان
با مش��ركين در اين ماه -از آخر نيم صداي حيواني اس��ت
 -9بهب��ودي و مرح��م با يك حرف اضافه در وس��ط -از
حروف ن��دا  -10جزي��رهاي كه در عملي��ات والفجر  8از
طريق رودخانه خروش��ان اروندرود بدس��ت ايرانيان افتاد-
حركت زيادي و بيجا  -11خنده بيصدا -تكرار آن گريه
صدادار است.
2

3

4

5

6

7

8

9

11 10

فوايد خنده براي سالمتي
چه اتفاقاتي حين خنده روي ميدهند:
 15 -1عضل��ه صورت منقبض ميش��وند  -2عضله اصلي گونه،
كه لب باال را بلند ميكند تحريك ميش��ود  -3اپيگلوت (مدخل
حنج��ره) حنجره را بصورت نيمه بس��ته در ميآورد بنابراين ش��ما
ب��ه نفس نفس ميافتيد  -4در خندههاي ش��ديد غدد اش��كي نيز
تحريك ميشوند  -5كنترل عضالت بدن از دست شما خارج شده
و بدن شل ميگردد.
علل روانشناختي:
 -1نشانه اعتماد به نفس  -2تقويت روابط اجتماعي  -3اجتناب از
درگيري و برخورد  -4ايجاد صميميت  -5خنده گوياي پذيرش و
تعامالت مثبت است  -6خنده بيانگر و اثباتكننده عضوي از يك
ادامه دارد
گروه بودن است.
حجكم مقبول و سعيكم مشكور
همكار گرامي جناب آقاي

حاج اصغرپورحيدر شيرازي

تشرفتان به سرزمين وحي و زيارت آستان معبود و زيارت مرقد مطهر
پيامبر عظيم الشأن اسالم و ائمه بقيع را زيارت قبول و بازگشتتان را
خيرمقدم عرض مينمائيم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

همكاران سوگوار جناب آقايان

تلفنهاي ضروري نيروگاه

آتش نشاني 125

روزها گذشت و گنجشك با خدا هيچ نگفت .فرشتگان سراغش
را از خ��دا گرفتند و خدا هر بار به آنها اينگونه ميگفت :ميآيد؛
من تنها گوشي هستم كه غصههايش را ميشنود و يگانه قلبي
هستم كه دردهايش را در خود نگه ميدارد .سرانجام گنجشك
روي ش��اخهاي از درخت نشست .فرشتگان چشم به لبهايش
دوختند گنجش��ك هيچ نگفت و خدا لب به س��خن گشود « با
من بگو از آن چه سنگيني سينه توست» .گنجشك گفت :النه
كوچكي داش��تم آرامگاه خس��تگيهايم بود و سرپناه بيكسام.
ت��و همان را هم از من گرفتي! اين طوفان بيموقع چه بود! چه
ميخواستي از النه محقرم كجاي دنيا را گرفته بود؟ و سنگيني
بغضي راه بر كالمش بس��ت .سكوتي در عرش طنينانداز شد.
فرش��تگاه همه س��ر به زي��ر انداختند .خدا گفت :م��اري در راه
الن��هات بود .خواب بودي باد را گفتم تا النهات را واژگون كند.
چه بسيار بالها كه بواسطه محبتم از تو دور كردم و تو ندانسته
به دش��منيام برخاستي .اشك در ديدگان گنجشك نشستهبود.
ن��اگاه چي��زي در درونش ف��رو ريخت .هايه��اي گريههايش
ملكوت خدا را پر كرد.
نصراله شفيعي

جعفر احمدي

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 87/4/20
برندگان جدول پيك شماره  28به قيد قرعه آقايان :حسن احمدي  -رضا زماني
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گفتگوي گنجشك با خدا
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يداله صالحيان ،رمضانعلي شيخي،
مجيد پورهمداني ،يداله ايوبي و احمد مساحي

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

