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توليد انرژي تيرماه 87

غالمرضا مناني

ارزشها

ميالد مولود كعبه ,جانشين پيامبراكرم (ص) ،امام
متقيان ،مرد صبر و عمل حضرت علي (ع) و امام
محمدتقي (جواداالئمه) بر همگان مبارك باد .ماه
رجب كه در آن سفارش زياد به عبادات و كار خير
شده است با بركاتش از راه رسيد انشاء ا ...بتوانيم
از آن كامل بهرهمند ش��ويم .يكي از علماء بزرگ
ميفرم��ود مفاتيح بايد دو جلد ميبود جلد اول آن
كه به چاپ ر س��يده اس��ت ش��رح كامل زيارات،
عبادته��ا ،نمازه��ا و ثوابهاي آخرتي اس��ت و جلد
دوم بايد آنچه در امور دنيوي به آن سفارش شده
و براي هركدام ثوابهايي بيان ش��ده اس��ت جمع
ميگرديد .معصومي��ن (ع) در زمينههاي مختلف
جهت ارتقاء جامعه در امور دنيوي احاديث بسياري
دارند ،كارهايي كه در جامعه ،در زندگي خانوادگي
و ارتقاء فرهنگ جامعه بس��يار مؤثر اس��ت داراي
ثوابه��اي آخرتي اس��ت ،از كمك ك��ردن مرد به
همسر ،تا كاشتن درخت ،قرض دادن ،پيش سالم
بودن ،كمك به همس��ايه و بركات آن و  ...كه در
صورت وجود آن در جامعه فرهنگ كنوني گونهاي
ديگ��ر بود .ما در كالم بزرگان ديني خود ميبينيم
س��فارش به تقوا و نظم در ام��ور در كنار هم قرار
ميگيرند كه نش��ان از اهميت اين دو موضوع و از
لحاظ وزني كالم بايد به هم خيلي نزديك باش��ند
حال در جامعه چه مقدار به نظم توجه ميشود آيا
نظم جايگاهي در آميزة فكري در كنار پارس��ايي
دارد و اگر نظم درجامعهاي اين جايگاه را داش��ت
جامعه از نظر ظاهري و روند كارها چقدر متفاوت
بود و همگان تأثيرات بسزاي آن در امور اقتصادي
و رفاهي را مش��اهده مينمودند .حديثي كه بيان
ميكند يك س��اعت تفكر ثواب  7سال 70 ،سال
يا  700س��ال عبادت را دارد نشان از اهميت تفكر
در امور ميباش��د ولي چرا ثوابها متفاوت است آيا
اين بس��تگي به بهرهمند ش��دن افراد از اين فكر
نيس��ت .هر چقدر افرادي ك��ه از آن فكر بهرهمند
ش��وند بيشتر باش��ند ثواب آن افزونتر خواهد بود.
يكي از موارد ديگ��ر كه در آميزة ديني ما نه تنها
در احاديث بلكه كالم صريح قرآن است مشورت
نمودن است كه در جامعه موجب ميشود افراد به
سمت كار گروهي حركت نمايند.
اگر در امور اين دو بازوي قدرتمند تفكر و مشورت
به خوبي مورد اس��تفاده قرار گيرد اثرات مطلوبي
جهت ارتقاء كارها ،كمشدن هزينهها ،جلوگيري از
انجام كارهاي تكراري ،بدست آوردن زمان ،كوتاه
ش��دن زمان اجرا طرحها و اثري كه بسيار مهم و
ارزش��مندتر است ايجاد ديدگاههاي جديد در افراد
و مديران ميباشد كه ميتواند در پيشرفت جامعه
بسيار مؤثر واقع شود اميد به آن روزي كه آنچنان
اين فرهنگ را قبول كنيم كه در اجرا اثرات مفيد
آن را همگان لمس نمايند.
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بنا براعالم معاونت مهندس��ي و برنامهريزي
توليد ناخالص نيروگاه شهيد محمد منتظري

در تيرماه سال  87به ميزان 1084857000
م��گاوات س��اعت ب��وده ك��ه ب��ه مي��زان

 1005075800مگاوات ساعت توليد خالص
تحويل شبكه سراسري برق نموده است.

جلسه حوادث نيروگاهي
جلس��ه كميت��ه عالي ح��وادث نيروگاهي
ب��ا حض��ور آق��اي مهندس
فالحتيان مديرعامل شركت
ب��رق منطق��هاي اصفه��ان
و كلي��ه اعض��اء در نيروگاه
شهيد محمد منتظري برگزار
گرديد در اين جلس��ه ضمن
بررسي حوادث و رويدادهاي
رخ داده ي��ك ماهه گذش��ته
توصيهها و رهنمودهاي الزم
جهت پيش��گيري از حوادث
به منظور استفاده بهينه از توانمنديها 
ي
بالقوه و بالفعل پرس��نل و مشاركت
آنان در ارائه خدم��ات ،بهرهبرداري،
تعميرات اساس��ي و تأمي��ن نيروي
انس��اني كاركنان ش��ركت مديريت
توليد برق ش��هيد محم��د منتظري
اق��دام به تأس��يس ش��ركت تعاوني
خدمات فني و مهندس��ي برقسازان
سپاهان نمودند .اين شركت تعاوني

و اتفاقات ارائه ش��د .در اين جلس��ه آقاي

مهندس فالحتيان اظهار نمودند .با توجه
به خشكس��الي امس��ال و گاهش
 90درص��دي تولي��د نيروگاههاي
ب��رق آب��ي وظيف��ه نيروگاههاي
بخار سنگينتر ش��ده و اميدواريم
با هم��كاري ،همدلي و همفكري
تابستان امسال هم همانند زمستان
س��ال گذش��ته از بح��ران عب��ور
كنيم ،ايش��ان از حف��ظ و آمادگي
نيروگاههاي استان اصفهان در امر
توليد برق تقدير و تشكر نمودند.

در حال حاضر داراي  468نفر عضو
ت خود را از تاريخ
ميباش��د كه فعالي 
 87/3/25ش��روع نم��وده اس��ت و
اهميت فعاليتهاي آن عبارتند از:
 -1ارائ��ه خدم��ات طراحي ،نصب و
راهان��دازي نيروگاهه��اي بخ��اري و
گازي و ساير تأسيسات صنعتي
 -2برنامهري��زي و اج��راي عمليات
بهرهب��رداري و تعمي��ر و نگهداري

نيروگاهها
 -3تعمي��رات اساس��ي ،بازس��ازي،
بهينهس��ازي ،نص��ب و راهان��دازي،
تجهي��زات واحده��اي نيروگاهي و
س��اخت و تأمين انواع قطعات مورد
ني��از نيروگاهه��ا و س��اير واحدهاي
صنعتي
 -4تأمين نيروي انس��اني مورد نياز
نيروگاهها و ساير صنايع

تأسيس شركت

تقدير و تشكر
با توجه به پارهش��دن شيلنگ آب استاتور
داخل ژنراتور واحد يك ،و عملكرد مطلوب
آقايان علي رضواني ،اسماعيل محمد
زمان�ي و ابراهي�م م�رادي در فرآيند

خ��روج واحد ،و جديت و هوش��ياري آنان
در انج��ام وظايف محول��ه ،آقاي مهندس
عس��كري ،مديرعام��ل ش��ركت از اقدام
شايسته و به موقع آنان تقدير نمودند.

تست تندرستي
بن��ا براع�لام كميت��ه ورزش
ني��روگاه و در پ��ي اج��راي
دس��تورالعملهاي امور ورزش
وزارت نيرو و به منظور اطالع
و آگاه��ي پرس��نل از وضعيت
اُركونوميك��ي خ��ود و حف��ظ
تندرس��تي ،س�لامتي پرسنل،
تست تندرستي از كليه پرسنل
نيروگاه بعمل آمد.

تقدير

مدي��ر آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان
شاهينش��هر ب��ا ارس��ال ل��وح تقدي��ر از
زحم��ات آقايان مهندس عس�كري،
مهندس حجازي ،مهندس رئيسي،
جهانبخ�ش فرام�رزي و محم�ود
نداف�ي به جه��ت همكاريهاي بيدريغ
آنان در امر كارورزي دانشآموزان مدارس
شاهينشهر تقدير و تشكر نمود.

تقدير و تشكر

ب��ا توجه ب��ه ارائه بي�لان كار س��ال 86
شركت تعاوني مصرف و عملكرد مطلوب
هيأت مديره اين ش��ركت ،آقاي مهندس
عس��كري با اهداء ل��وح از زحمات آقايان
محمد پاكنژاد ،حسين ناهيديان و
خليل بحردو اعضاء هيأت مديره شركت
تعاوني مصرف نيروگاه تقدير نمودند.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

متولدين تيرماه:

همكاران گرامي جناب آقايان:
س��يدعباس رضويزاده ،س��عيد آقادادي،
اس��ماعيل دهباش��ينيا ،محمدعل��ي
تاجميررياح��ي ،محمدصادق گلس��رخي،
نصراله ش��فيعي ،غالمرضا مجيري ،اكبر
دليليف��ر ،رحمتاله تقيپور ،س��عيدرضا
شيراني ،خليل اسكندري ،ابراهيم جعفري،
حسين دادائي ،ناصر محمدي ،رمضانعلي
ش��يخي ،علي احمدي ،محمد شمشيري،
اكبر باقري ،محمدجعفر صالحيراد ،احمد
مساحي ،محس��ن طبسي ،مسعود زينعلي،

اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

سعيد شاهآبادي ،غالمعلي عظيمي ،امراله
رحيم��ي ،نادر جعف��ري ،اصغ��ر كرماني،
سيد رائد مس��تجابالدعوه ،محمد مدني،
س��هراب س��ليمي ،حس��ين ناهيدي��ان،
مصطفي صابري ،بكراس افخمي ،الخاص
افخمي ،حس��ن عام��ري ،مجتبي حجتي،
علي سعيدي ،اس��كندر مهركش ،عليرضا
لقائي.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

موفقيت فرزند همكار

موفقيت فرزند همكار

آقاي ابوالفضل شريفي فرزند آقاي عليرضا
شريفي در مسابقات فرهنگي ،هنري پرسش
مهر و معارف اسالمي در رشته نقاشي با مداد
ش��معي ،رتبه دوم اين سري مسابقات را در
بين دانشآموزان مقطع ابتدايي شهرس��تان
شاهينشهر كسب نموده
است.

آقاي جواد رضازاده فرزند اسماعيل رضازاده
در مسابقات فرهنگي ،هنري پرسش مهر و
معارف اس�لامي ،در رشته اذان رتبه سوم را
در بين دانشآموزان مقطع ابتدايي شهرستان
شاهينشهر را كسب نموده است.

فوايد خنده براي سالمتي

آيا ميدانيد؟
س��يگار يك بمب ساعتي است كه ماشه آن
توس��ط خود فرد كشيده ميشود .و دخانيات
به هر ش��كل كشنده اس��ت .عوارض سيگار
 15سال بعد خود را نشان ميدهد .بعضي از
عوارض سيگار عبارتند از آب مرواريد چشم،
پوكي اس��تخوان ،ناراحتي ري��ه ،بيماريهاي
قلبي و عروقي ،تغيير شكل سلولهاي جنسي
و ...

رنگ و زندگي

رنگها هميش��ه ما را احاطه كردهاند اما
چگون��ه ميتوانيم از آنه��ا براي افزايش
سالمتي و تقويت روحيه استفاده كنيم؟
به نمونهه��اي از اعج��از رنگها توجه
كنيد:
 -1رن��گ محل كار ش��ما :ي��ك كاغذ
تزييني به رنگ آبي زير شيشه ميز كار
ميتواند به ايجاد آرامش و انرژي كمك
كند .رنگ س�بز در محيط كار اعصاب
شما را آرام ميكند .اگر احساس كسالت
ميكنيد از رنگ نارنجي استفاده كنيد
تا به ش��ما نيرو دهد .ولي اگر مضطرب
هس��تيد از رن�گ قرم�ز در اطرافتان
دوري كنيد.
نصراله شفيعي

لبخندك

بخوانيم ،بخنديم ،پند بگيريم
خندهاي لطيف اس��ت كه با ديگران باشد،
نه به ديگران
مرد موجودي بينوايي است
چ��ون وقتي به دنيا ميآيد ميگويند :حال
مادرش چطور است ،وقتي ازدواج ميكند
ميگوين��د :چه ع��روس قش��نگي وقتي
بچ��هاش كارهاي ميش��ود ميگوين��د :از
زحمات مادر است وقتي ميميرد ميگويند:
بيچاره زنش.
محمدعلي جعفريپور
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ادامه از شماره قبل
 -1افراد  30برابر بيش��تر در حضور جمع ميخندند
تا در تنهائي و بطور انفرادي
 -2خنده قابل سرايت است
 -3صداي خنده متشكل از آواهايي است كه در هر
 210ميليثانيه تكرار ميشوند.
 -4انس��انها بسته به اينكه در حضور چه فرد و يا
افرادي هستند بطور متفاوتي ميخندند.

 -5مردها هنگامي كه در كنار يكديگر ميباشند ،با
خنديدن دوستي و رفاقت خود را ابراز كرده و روحيه
رقابت جويانه ميان خود را تعديل ميبخشند.
 -6حداكث��ر فركانس صوتي كه مرده��ا قادرند با
خنده توليد كنند  1200هرتز اس��ت اما زنان قادرند
فركانسي تا  2000هرتز توليد كنند.

طنز بيهوشي
از هن��گام خلقت بش��ر و همان زم��ان گذران
زندگي بر شاخس��ار درختان جنگلي ،پزشكان،
جراح��ان و اهل بخيه به منظور انجام كارهاي
جراح��ي و از اين قبيل و ايضًا راحتي بيش��تر
مجارح اليها ،نياز به بيهوشكردن آنان داشتند.
متخصص��ان اين امر به تدري��ج دريافتند كه با
تهيه چوبدس��تي از جنس درخت بلوط به وزن
تقريبي سه گيوه (واحد اس��تاندارد وزن در آن
زم��ان) و اصابت دادن آن ب��ر نقطهاي خاص
از مالج ميت��وان مريض را از ه��وش برد .با
جل��وس و جاي خوش كردن آدمي در غارها و
در آغاز دوران نوسنگي ،ابتدا از پارينه سنگ به
جاي چوبدستي اس��تفاده ميشد كه در بعضي
از مواقع منجر به م��رگ مصدوم ميگرديد .با
كاستن از وزن و كمي هم صيقلدادن سنگ و
البته با آزمونهايي از نوع سعي و خطا ،باالخره
سنگ مناس��ب مالج س��اخته و پرداخته و در
كار هوش��بري نهادينه گرديد .اين نقل بس��يار
معروف اس��ت كه س��ينوهه پزشك فرعون در
آن موع��د كاس��ه كله بعضي از ب��زرگان مصر
را برميداش��ت تا بخ��ارات آن را خالي كند و
براي عمل بيهوش��ي از حض��ور افرادي خاص
ب��ا خاصي��ت ذات��ي بيهوشكنندگي اس��تفاده
مينموده است( .العهده علمي الراوي)
قبل از انقالب صنعت��ي و حتي پيش از دوران
رنس��انس حركتي ديگر اين رش��ته را متحول
نم��ود .ماركوپول��و در صح��اري نزديك چين
تعدادي س��اربان را مالحظه نمود كه ملبس به

نوعي پاپوش بودند اين پاپوش كه بعدًا آنها را
جوراب ناميدند سوغات خوبي بود كه دو جفت
آن را ب��راي ننجون خود به ارمغ��ان برد(البته
براي پدربزرگ باروت را به تحفه برد) .ننجون
جورابها را پوشيد كه پس از چند روز در واكنش
با گالشهاي الس��تيكي ،كائوچوئي آن موقع،
م��ادهاي با بوي خاص توليد نمود .با س��رايت
آن و رسيدن اين بو به مشام لئوناردو داوينچي
كه در همسايگي به نقش زدن سيماي موناليزا
برتابل��و مش��غول بود فك��ري را ب��ه ذهن او
خطور داد .بلي درس��ت حدس زدهايد اين مواد
ميتواند براي دانش بيهوشي مفيد باشد .از آن
به بع��د اين ماده گرانبها به عن��وان ماده اوليه
بيهوشي مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .بايستي
اي��ن موضوع را در نظ��ر گرفت كه گرچه بوي
اين جورابه��ا گنجينه پرارزش براي صاحبان
آن اس��ت اما اس��تفاده از آنه��ا در مكانهاي
عمومي مانند مس��اجد و نمازخانهها كه بدون
كفش وارد آن ميشوند ميتواند باعث بيهوشي
سايرين ( و نه براي خود صاحب گنجينه) شده
و بخصوص هنگام نماز جماعت در س��جدهها
ميتواند نمازگزاران را ت��ا مرز كما پيش ببرد.
در ج��اي جاي وضوخانه و در ورودي نمازخانه
نيروگاه به همت خانه بهداشت اعالميههايي با
خط زيبا وجود دارد كه عزيزان را به اجتناب از
اي��ن موضوع دعوت مينمايد به اميد تبعيت از
اين پيام بهداشتي كه محيطي سالم را بشارت
ميدهد.
فتح ا ...لطفي

ادامه دارد

گردآورنده :جعفر احمدي

نكاتي در مورد شير و لبنيات

در ح��دود ده تا دوازده هزار س��ال بيش از
ش��ير گاو براي انسان استفاده ميكردند كه
مص��رف آن در مناط��ق اروپائي و آس��ياي
غرب��ي خاورميانه بيش��تر بود .بعد از ش��ير
ماس��ت ،پنير و كشك درس��ت شد .بايد به
اين نكته توجه داش��ته باشيم كه از شير آن
زمان به چه صورت اس��تفاده ميشد .و اين
زمان به چه صورت؟
هيچ حيواني وقتي بچهاش را از شير ميگيرد
به او ش��ير (گاو) نميدهد شير گاو سه برابر
بيش��تر از شير انس��ان پروتئين و چهار برابر
كلس��يم و سه و نيم برابر نمك دارد ،و شير
انسان پنجاه درصد بيشتر از شير گاو داراي
كربوهيدرات ميباش��د .در گذشته گاوها را
به چ��را ميبردند و آنها حركت داش��تند اما
امروزه گاوها در محيطي مثل زندان هستند
و به آنها آنتي بيوتيك و هورمون ميدهند.
ادامه در شماره آينده

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
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از صنعت برق چه ميدانيم؟
انواع نيروگاههايي كه در سطح جهان به امر
توليد برق اشتغال دارند عبارتند از:
 -1نيروگاهه��اي بخ��اري  -2نيروگاههاي
آبي -3 .نيروگاههاي گازي  -4نيروگاههاي
سيكل تركيبي  -5نيروگاههاي
اتم��ي  -6نيروگاهه��اي
خورش��يدي  -7نيروگاهه��اي
ب��ادي  -8نيروگاهه��اي پم��پ
ذخي��رهاي  -9نيروگاههاي جذر
و مدي دري��ا  -10نيروگاههاي
زمي��ن گرماي��ي (ژئوترم��ال)
 -11نيروگاهه��اي موج��ي
(م��وج دري��ا)  -12نيروگاههاي
ديزل��ي  -13نيروگاهه��اي
مگينتوهيدروديناميك MHD
 -14نيروگاههاي بيوماس و ...
ب��ه طوري كه از نام اين نيروگاهها برميآيد
ه��ر يك از آنها ب��راي توليد برق ،فنآوري
وي��ژهاي دارند ك��ه در جاي خ��ود توضيح
خواهيم داد .در حال حاضر انواع نيروگاههايي

كه در كشور ما ايران در دست بهرهبرداري
ق��رار دارن��د عبارتن��د از :نيروگاههاي آبي،
گازي ،ديزلي ،بادي ،خورش��يدي ،س��يكل
تركيبي و به زودي نوع اتمي آن نيز ش��روع

به كار خواهد كرد.
ول��ي قب��ل از اينكه وارد بح��ث نيروگاهها،
توليد ،انتقال و توزيع برق شويم ،بهتر است
كمي درب��اره كاربردهاي گوناگون انرژيها

تفاوتهاي فاز يك و دو

و تبدي��ل آنها ب��ه انرژي برق و روش��هاي
توليد آن سخن بگوييم.استفاده از انرژيهاي
خدادادي موجود در طبيعت ،هميش��ه مورد
نظر بوده اس��ت .مطالع��ات گوناگوني براي
تغيير ش��كل انرژي  ،به طوري
كه به كارگيري آن ساده باشد،
صورت گرفته است .حاصل اين
كوش��شها ،ان��رژي الكتريكي
است كه از تبديل ساير انرژيها
به دست ميآيد.
ام��روزه يك��ي از مهمتري��ن
ش��كلهاي انرژي كه در تمام
جه��ان م��ورد اس��تفاده ق��رار
ميگي��رد ،انرژي برق اس��ت.
هم��ان طور ك��ه در كتابهاي
علوم خواندهايم ،انرژيها قابل
تبديل ب��ه يكديگرند .مث ً
ال انرژي مكانيكي
را ميت��وان به انرژي الكتريكي تبديل كرد.
به همين ترتيب انرژي ش��يميايي و حرارتي
را و برعكس.
ادامه دارد

روش تعيين امتيازات فردي كاركنان شركتهاي مديريت توليد برق

 -1امتي��ازات تعيين كننده حقوق و مزاياي
كلي��ه كاركن��ان مش��مول ضواب��ط ط��رح
طبقهبندي و ارزش��يابي مش��اغل از دو جزء
تش��كيل ميگردد .الف :امتيازات فردي ب:
امتيازات شغلي.
 -2حق��وق ه��ر ي��ك از كاركن��ان عبارت
خواه��د ب��ود از مجموع امتيازات ش��غلي و
امتيازات فردي ضربدر ضريب ريالي جدول
مزد(حقوق)
 -3امتي��ازات ف��ردي از طري��ق ارزياب��ي
خصوصيات شاغل تهيه ميگردد.
 -4امتيازات شغل از طريق ارزيابي وظايف
و مس��ئوليتهاي محوله و ش��رايط فكري و
جسمي و ش��رايط كار ،بدون درنظر گرفتن
درس آناتومي
دم�اغ :جاعينك��ي /گ�وش :جامدادي
چشم :دوربين ديجيتال /شكم :جايگاه
بوقلمون /پيشاني :كشور چين /بيني:
هود دوموت��وره /پلك :كرك��ره خوابگاه
ناف :روده بنبست شده /موي سر :چمن
ع��زادار /بزاق :آب توليد كن /س�تون
فق�رات :ميلههاي زن��دان /قلب :تلمبه
خانه احساس��ات /مغز :خاكريز خاطرات
مخ :كنتور تفكرات /پا :خط  /11روده:
شنلگ لوله دراز /زبان :گوشت حولهاي
كف دس�ت :دفترچه يادداش��ت /مژه:
پرده عمودي /س�فيده چش�م :پيست
مردمكسواري /كليه :لوبياي سحرآميز
گردآورنده :محمدعلي جعفريپور

مش��خصات و مهارتهاي ش��اغل آن تعيين
ميگردد و حس��ب مي��زان امتياز در يكي از
گروههاي شغلي قرار ميگيرد.
 -5عالوه بر امتيازات ش��غل مش��اغلي كه
داراي شرايط محيطي غيرمتعارف ميباشد
بر حس��ب درجه س��ختي خدم��ت از امتياز
سختي شرايط نامساعد محيط كار مادام كه
شاغل تحت آن ش��رايط قراردارد برخوردار
ميشود.
 -6حداق��ل مزد(حقوق) قاب��ل پرداخت بر
اس��اس مصوبات ش��وراي عالي كار تعيين
ميشود و مزد (حقوق) هيچ يك از كاركنان
نميتواند از حداقل مزد كمتر باشد.
 -7احراز هر ش��غل مس��تلزم آن است كه

شاغل از تواناييها و مهارتهاي الزم براساس
شرايط احراز مندرج در شرح طبقات مشاغل
منظم به اين آئيننامه برخوردار باشد.
 -8ضري��ب ريال��ي جدول م��زد (حقوق) و
تغييرات بعدي آن با توجه هزينه زندگي در
چارچوب مصوبات ش��وراي عالي كار توسط
مجمع عمومي تعيين و ابالغ ميشود.
 -9عوام��ل تش��كيلدهنده امتيازات فردي
براي كليه كاركنان به شرح ذيل ميباشد.
الف :تحصيالت رسمي
ب :دورههاي آموزشي
ج :سنوات تجربي
د :آشنايي با زبان خارجي
محمود رحيميان

علي عليهالسالم و زيباييها
زيباترين والدت:تنها كسي كه در داخل
خانه خدا بدنيا آمد ،اوست.
زيباتري�ن نام :بنا ب��ر روايات متعدد ،نام
علي مشتق از نام خداست.
زيباترين معلم :علي تربيت ش��ده دست
پيامبر (ص) بود.
زيباترين س�خنان :به تعبير بسياري از
بزرگان ،نهجالبالغه برادر قرآن كريم است.
تول�د در خان�ه خ�دا :مك��ه در يكي از
ماهه��اي حرام ،م��اه رجب ،پذي��راي مقدم
زيارتكنن��دگان خان��ه خدا ب��ود .زائران با
آداب و مناسك خود به گردخانه خدا طواف
ميكردند ،گاه پروردگارشان را ميخواندند و
گاه بتها را .در مي��ان آنان ،بانوي بزرگوار
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هم مشغول طواف بود ،ولي نه چنان ديگران
ب��ه كار پرس��تش
بتها .او با روحي
لب ري��ز از خضوع
و چشماني گريان
از خدا ميخواست
تا والدت فرزندش
را بر او آسان كرده
و او را ب��ر همگان مب��ارك گرداند .در اين
هنگام ،ناگهان ديوار كعبه ش��كافته ش��د و
اين بان��وي ارجمند ب��ه درون كعبه رفت و
فرزندش را در آنجا ،به ديدگان منتظر گيتي
هديه داد .آن روز مبارك ،جمعه س��يزدهم
رجب سيسال بعد از عامالفيل بود.

( I.D. Fanفن مكنده دود) فن جريان
محوري است كه در معرض محصوالت
احتراق ميباشد و خطر نشستن رسوبات
بر روي آن بخصوص به هنگام مصرف
سوخت مايع و در نتيجه لرزش آن وجود
دارد .به منظور مراقبت بيش��تر ،بر روي
ياتاقان س��وم اين فنه��ا در فاز دو كه
ياتاقان تر است نيز در همين مكان است
يك سنسور ارتعاش سنج وجود دارد كه
به صورت سرراست (واژه خويش برگزار
گردي��ده در مقاب��ل  ) on lineميزان
سرعت و ويبره را مورد سنجش و براي
پايش در ديدگاه قرار ميدهد.
فتح ا ...لطفي

آيا ميدانيد كه:

با ظهور نيروهاي ديناميكي در ماشينهاي
دوار كه با توان دوم دور رابطه دارد ،ش��افت
چرخن��دة و ب��ه پي��روي آن ياتاقانه��اي
مهاركننده دچار ارتعاش ميگردند .بعضي از
عوامل ايجاد ارتعاش به صورت ذيل است:
 -1عي��ب س��اختاري مانن��د ع��دم توزيع
يكنواخ��ت جرم روي قس��مت چرخنده كه
عدم موازنة نيروها را اندر پي دارد.
 -2عيوب مربوط به نصب نامناسب ،از محل
استقرار ماشين گرفته تا اتصال كوپلينگها،
عدم رعايت تناس��ب ،لقيه��اي داخلي ،يا
شلبودن اتصاالت به فنداسيون.
 -3تغيي��رات در پارامترهاي س��يال ،اعم از
سيال درگير با قسمت گردنده و يا ديگر نوع
آنها مانند روغن ياتاقانها.
هر كدام از عيوب را ميتوان با اقدام از نوع
مرحله بع��دي تا حدودي التي��ام داد .مث ً
ال
عي��ب عدم موازنه را بع��د از نصب ميتوان
با استقرار وزنه موازنه كننده تعديل نمود .يا
در مورد ديگر ،عزي��ز اپراتورها بهرهبرداري
نيك ميدانن��د كه در بعض��ي از واحدها با
تغيي��ر خالء يا دماي روغ��ن در حوزة مجاز
تا حدودي لرزش ياتاقانهاي توربر ژنراتور
را كاهش داد.
و دس��ت آخر اينكه از طريق تحليل نمودار
ارتع��اش براس��اس آميخت��هاي از مباني و
قواعد رياضي و تجارب كسبشده ميتوان
به عيوب ماشين دوار دست يازيد و به تعبير
مثل ش��يرين فارس��ي «رنگ رخساره خبر
ميدهد از س��ر درون» ميتوان تا حدودي
عيوب و گسلها را شناسايي نمود.
فتح ا ...لطفي

دو كلمه حرف حساب

دو دام شيطان
ش��يطان دامهايي دارد كه بوس��يله آنها انسانها را صيد ميكند
به جاس��ت عموم مردم بيدار و همكاران به اين دو دام شيطاني
توجه كنند.
دام اول :از بزرگتري��ن يا عموميتري��ن و مؤثرترين دامهايي
كه ش��يطان براي آدميزاد ميگس��تراند اين است كه انسان را از
خدم��ت به ديگران به ويژه برادران ديني نيازمند خود بازميدارد
يعني شيطان مقدمات را فراهم كرده بعدًا القاء ميكند كه اص ً
ال
چي��زي نداري كه بخواهي به ديگران كمك كني و س��وم ما را
نس��بت به نيازهاي ديگران بيتف��اوت ميكند كه بگوييم به ما
ربط��ي ندارد م��ا براي رفع نياز خود زحمت كش��يدهايم آنها هم
بروند زحمت بكش��ند آن وقت است كه يك مرتبه از كار خيري
بازش��دهايم و از خدمت به مردم ك��ه گاهًا از عبادت هم فراتر و
باالتراست باز ميمانيم و امام صادق عليهالسالم در حديثي بسيار
زيبا ميفرمايند هيچ عبادتي باالتر از اين نيس��ت كه انس��ان در
راه كم��ك نمودن به برادران ديني خود قدم برميدارد حتي اگر
در اين راه موفق به رفع نياز آنها نشود .نه تنها احسان و خدمت
به برادران ديني عبادت اس��ت بلكه ديدار دوستان نيز باالترين
عبادت اس��ت كه البته بايد بااخالص و فقط براي خدا باش��د .و
اما دام دوم شيطاني انش��اءاله براي وقتي ديگر طلب عزيزان
خواننده باش��د ب��ه اميد اينكه همه بتواني��م در جامعه خدمتگزار
واقعي براي ديگران و همنوعان خود باشيم.
ادامه دارد
امام جماعت نيروگاه

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

ضمن تشكر از شركتكنندگان در مسابقات احكام در پيك
شماره  29س��ؤالي را مطرح كرديم تحت عنوان اينكه اگر
اضافه ش��ود در نماز يا كم شود نماز باطل است؟ كه پاسخ
صحيح آن اركان نماز ميباش��د كه اگر انسان آنها را بجا
نياورد يا در نماز اضافه كند عمدًا باشد يا اشتباهًا نماز باطل
ميشود .اركان نماز عبارتند از -1 :نيت  -2تكبيرهاالحرام
 -3قي��ام (چه در موق��ع تكبيراالحرام و چه در قيام متصل
به ركوع ،يعني ايس��تادن پي��ش از ركوع)  -4ركوع  -5دو
سجده .كه از بين پاس��خدهندگان آقاي محسن قوامي
به قيد قرعه برندهش��دهاند كه هديهاي به رس��م يادبود به
وي اعطا خواهد شد.
مسابقه شماره :12
تفاوتهاي اداي نماز قضا با روزه قضا چيست؟
مهلت ارسال پاسخ  87/5/22ميباشد
امام جماعت نيروگاه

كوچكترين موتور سيلكلت
تام ويبرگ از سوئد موتور سيكلت ساخت كه قطر چرخ
جلويي آن  16ميليمتر و قطر چرخ عقبي آن  22ميليمتر
ميباش��د و آن را در مس��افت  10متر در س��ال 2003
حركت داد .اين ميكروماشين كه اسمالتو ناميده ميشود،
داراي ارتفاع  65ميليمتر و وزن  1/1كيلوگرم ميباش��د
و ميتواند با س��رعت  2كيلومتر بر ساعت حركت نمايد
و قدرت موتور آن  0/3اسب بخار است.
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افقي:
 -1ارائ��ه ك��ردن و در مي��ان گذاش��تن -از دس��تگاههاي
نشاندهنده در اتاق فرمان -2 -فشار الكتريكي -3-عالمت
جمع عربي -از حيوانات اهلي -زش��ت و ناپس��ند -4 -خط
نابينايان -دوگانگي و اختالف  -5 -باز نش��ده و دربس��ته-
آبادان��ي محص��ول -آن اس��ت -6 -از تركيب��ات خطرناك
شيميايي -زاج سياه -7 -الفباي موسيقي -خسته و بيحال-
گرمي و ح��رارت -8 -نوعي لرزش در ياتاقانهاي توربين-
 -9نوعي سالح سرد جنگهاي قديم -الستيك.
عمودي:
 -1وادار و اجب��ار ك��ردن -وس��يله دريافت ام��واج صوتي و
تصويري -2 -نوعي ياتاقان در توربين  -3-عالمت دانسيته
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و عظمت -4-نوعي مايع در شيمي -نوعي وسيله اتصال دو
تكه پارچه به يكديگر -5-از حروف روس��ي -روشنايي-6-

طراح :جليل اكرمي

نوعي پَره در توربي��ن -زورگو و گردن كلفت -7-از رنگها-
گمراه -تصديق بيگانه -8 -فلزي اس��ت نرم كه در سيستم
ياتاقانهاي توربين بكار ميرود -9 -رفت و آمد -از مقامات
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چند نكته تربيتي

 -1يكي از موارد اساس��ي تربيتي نبود تض��اد عقيدتي بين پدر
و مادر در ارتباط با فرزندانش��ان اس��ت .در غيراينصورت بچهها
از ارزش��هاي ثابت و محكمي محروم ميش��وند و ناخودآگاه از
موقعيت و شرايط متزلزل حاكم سوء استفاده خواهند كرد.
 -2توجه زياد به فرزند در خور تقدير اس��ت اما به ش��رط آنكه
دقت نظر و وسواس زياد موجب كاهش اتكا به نفس و استقالل
فرزند نشود .اگر شما مانند يك عروسك كوكي با او رفتار كنيد
به تدريج اجازه تفكر خالقيت كسب تجربه پذيرش اشتباهات و
كً
ال بالندگي را از او خواهيد گرفت.
 -3براي برقراري روش تربيت درس��ت هم اس��تقالل و آزادي
بچهها و هم مراقبت و كنترل پدر و مادر هر دو بايد اعمال شوند.
براي مثال فرزند ش��ما بايد حدود ساعت  9شب براي خوابيدن
آماده شود .اگر شما مرتب ساعت خواب را به او گوشزد كنيد يا
وادارش كنيد در كارهايش سرعت به خرج دهد .يا او را از اينكه
صبح خواب ميماند بترس��انيد .زمينه ساز لجبازي و بيتوجهي
وي به توقعات و خواستههاي خود شدهايد.
اما اگر در كمال آرامش و محبت ساعت شش بعدازظهر شام او
را بدهيدو برانجام تكاليف روزانهاش نظارت دورادور داشته باشيد
و كمكم تا س��اعت مقرر با خاموش كردن تلويزيون و س��اكت
و ك��م نوركردن منزل طوري وانمود كني��د كه همگي اعضاي
خانواده آماده خوابيدن شدهاند .در عين
كنترل و هداي��ت وي براي
خوگرفتن ب��ه نظم و عادتي
درس��ت و الزم نق��ش يك
مادر كنترلگر و ش��ماتتگر را
بازي نكردهايد.
گردآورنده:عبدالرضا سليماني

حجكم مقبول و سعيكم مشكور
همكار گرامي جناب آقايان
حاج عليابراهيمي ،حاج مهران نريماني ،حاج جعفرعلي
كاظمي ،حاج محمد خدارحمي ،حاج عبداله باغبانها،
حاج جالل عشاقي ،حاج منوچهر حمزهعلي ،حاج محمد
حيدري و حاج محمد كاظمي
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
سيد حسين سجادي ،هوشنگ حيدري،
مرتضي وحيد دستجردي ،اكبر داوري ،يداله جعفري،
اكبر شفيقزاده و غالمرضا قديري
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

