آذر ماه سال 1388
سردبير

معناي معروف و منكر و شرايط آن

درب��اره معناي مع��روف و منكر و اي��ن كه آيا
م��راد معروف و منكر ش��رعي اس��ت يا عقلي
در كتابهاي ادبي و فقهي بحث ش��ده اس��ت و
در اي��ن جا تنها به جملهاي از ش��هيد مطهري
بس��نده ميش��ود كه در حماسه حس��يني گفته
اس��ت :معروف ومنكر از نظر اس�لام محدود به
حد معيني نميش��ود و تم��ام هدفهاي مثبت
اس�لامي داخل در معروف و تم��ام هدفهاي
منفي اسالمي ،داخل در منكر است .با توجه به
اين معنا ،برخي برداشتها كه معروف و منكر را
به اموري خاص محدود ميكند ،برداشتي ناقص
از معروف ومنكر اس��ت و چنين نگرشي نسبت
ب��ه امر به معروف نميتواند بيانگر توصيف امام
باقر(ع) از اين فريضه باشد كه فرمودند :بها تقام
الفرايض ... ،بنابراين ،معيار درستي برداشتها از
امر به معروف و نهي از منكر ،توصيفاتي اس��ت
كه ائمه (ع) بيان كردهاند و هر گونه تفسيري از
اين اصل كه نتواند اين كاركردهاي مهم را ايفا
كند ،تفسيري سطحي و ناقص است .متأسفانه
ام��روزه در جامعه ما چني��ن ذهنيتي وجود دارد
و همي��ن امر به مع��روف و منكر در ذهن مردم
اش��اره ميكند و آن را يكي از علت بيتوجهي
مردم در اصالح وضعيت زندگي خود ميشمارد،
و مينويس��د :چون فكر امر ب��ه معروف و نهي
از منك��ر در نظر مردم محدود ش��ده و مردم از
جنبه امر ب��ه معروف توجهي به اصالحات امور
زندگ��ي اجتماعي خود ندارند ،نتيجه اين ش��ده
اس��ت كه اگر احيانًا ش��هرداري و يا دولت مث ً
ال
يك ق��دم اصالحي در م��ورد ارزاق و خواروبار
بردارد ،و بخواهد جلوي گرانفروشي را بگيرد و
يا اين كه بخواهند مقررات خوبي را براي عبور
و م��رور اتومبيلها معين كنند ،مردم احس��اس
نميكنند پاي يك امر مذهبي در ميان اس��ت.
زيرا احساس نميكنند كه اين هم از جنبه ديني
يك وظيفه است ،در باب شرايط و نحوه اجراي
اين فرضيه نيز گاه افراط و تفريط هايي صورت
ميگيرد .در فقه شرايطي مانند شناخت معروف
و منكر ،احتمال تأثير ،نداش��تن مفس��ده و ضرر
مالي يا جاني و اصرار مختلف ،براي وجوب امر
به مع��روف بيان و براي اج��راي آن ،مراحل و
مراتبي ذكر شده است كه شامل  -1انكار قلبي
 -2تذكر رباني و  3بازداش��تن از طريق اعمال
قدرت ميشود .اما در عمل به بند بند كه مرحله
دوم و س��وم اجراي امر به معروف است ،بيشتر
توجه شده اس��ت ،البته پس از پيروزي انقالب
و تأس��يس نظام اسالمي ،س��عي شده است ،با
مطالعه و تحقيق ،اين فريضه احيا و آسيبهاي
اجرايي آن برطرف و با اتخاذ تدابيري اجراي آن
ساماندهي شود.
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توليد انرژي آذرماه

بنابر اعالم معاونت مهندس��ي و برنامهريزي
توليد ناخالص نيروگاه ش��هيد محمد منتظري

در آذرم��اه  88ب��ه مي��زان 879/763/000
كيلووات س��اعت بوده اس��ت كه ب��ه ميزان

تعميرات اساسي واحد س��وم نيروگاه شهيد
محمد منتظري با موفقيت به انجام رس��يد
و اي��ن واحد در تاريخ  88/10/12با ش��بكه
سراسري پارالل ش��د در اين تعميرات كليه
قس��متهاي واحد از جمل��ه توربين ،ژنراتور،
بويلر و تجهيزات جانبي مورد بازبيني ،تعمير
و ي��ا تعويض قرار گرف��ت از جمله اقدامات

انج��ام ش��ده در اي��ن
تعميرات اساسي تعويض
تعداد زي��ادي از لولههاي
بويلر و همچنين تعويض
بسكتهاي ژونگسترومها
و ترميم كانالهاي دود و
هوا بوده است.

اتمام اورهال واحد 3

 820/697/800كيل��ووات س��اعت خال��ص
تحويل شبكه سراسري نموده است.

نمايشگاه هفته پژوهش
در هفته پژوهش شركت مديريت توليد برق
ش��هيد محمد منتظري همانند ساير مراكز
علم��ي ،صنعتي ،تحقيقاتي و پژوهش��ي در
نمايشگاه دس��تاوردهاي تحقيقاتي شركت
نمود در اين نمايش��گاه كليه قطعات ساخت
داخل و تحقيقات و پژوهشي انجام شده در
خصوص تولي��د بهينه برق و رعايت الگوي
مص��رف در مع��رض دي��د بازديدكنندگان
قرار گرفت گفتني اس��ت در مدت برگزاري

نمايشگاه جناب آقاي
مهن��دس نامجو وزير
محترم نيرو و تعدادي
از مدي��ران و معاونين
ايشان از غرفه مربوط
به ش��ركت مديريت
تولي��د ب��رق ش��هيد
محمد منتظري بازديد
نمودند.

همايش بهرهوري
به منظور آش��نايي هر چه بيشتر پرسنل نيروگاه با واژه بهرهوري
نيروي انس��اني همايش يك روزهاي تحت عنوان رهبري تحول
با رويكرد بهرهوري نيروي انس��اني به همت واحد آموزش ،روابط
عمومي نيروگاه برپا ش��د در اين همايش دكتر عالمه از اس��اتيد
مجرب دانش��گاه پيرامون بهرهوري نيروي انس��اني بياناتي ايراد
نمودند.

اسيد شويي
بناب��ر اع�لام مدير ف��از يك نيروگاه ش��هيد
محمدمنتظ��ري اسيدش��ويي واتروالهاي
نمك��ي واحد  3نيروگاه ب��ا موفقيت انجام
ش��د با توجه به رسوب س��نجيهاي انجام
ش��ده از نمونهه��اي مختل��ف س��يكل
واحد  3ني��روگاه لزوم انجام اسيدش��ويي
واتروالهاي نمكي تش��خيص داده شد كه
ب��ا توجه به ن��وع رس��وبات و مؤثر نبودن
اس��يد سيتريك (كه در اس��يد شوييهاي
قبلي مورد اس��تفاده بوده اس��ت) كارشناسان
را برآن داش��ت تا بررس��يهاي متعدد جهت
پيداكردن اس��يد و بازدارنده مناس��ب و قابل

اج��را در واحد انجام پذي��رد كه پس از اجراي

آن بصورت پايلوت و مس��جل شدن ،عملي و
مؤثر بودن آن كاراسيدشويي پس از لولهكشي
و ايزولهنم��ودن كامل واترواله��اي نمكي با

اس��تفاده از اسيد كلريدريك و آرموهيب %28
«ممانعت كنن��ده» انجام گرفت الزم بذكر
اس��ت كه اين اسيدش��ويي بخشي از بويلر
را در برميگي��رد كه ب��راي اولين بار انجام
شده است.
اس��يد ش��ويي واح��د  3ني��روگاه ش��هيد
محمدمنتظري باحضور و تأييد كارشناسان
دفات��ر فن��ي توليد ش��ركت تواني��ر و برق
منطق��هاي اصفه��ان ب��ا اجراي پرس��نل
بهرهب��رداري و ش��يمي ف��از يك ني��روگاه با
موفقيت انجام رسيده است.
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اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

كميته حوادث نيروگاهي
جلس��ه حوادث نيروگاهي با حضور آقاي
مهن��دس فالحتي��ان مديرعام��ل ب��رق
منطق��هاي اصفه��ان و آق��اي مهندس
درويش��ي مدي��ر دفت��ر فن��ي توليد برق
منطقهاي و مديران عامل ش��ركتهاي
مديري��ت تولي��د برق اصفهان و ش��هيد
محم��د منتظ��ري و مدي��ران ام��ور و
كارشناس��ان مرب��وط در نيروگاه ش��هيد

محمد منتظري تشكيل شد.
در اين جلس��ه گزارش��ي از وضعيت بازار
برق توسط آقاي مهندس غالمرضا مناني
كارش��ناس بازار برق نيروگاه به س��مع و
اطالع حاضرين رسانده شد ،در اين جلسه
ح��وادث مربوط به واح��دي نيروگاههاي
اصفهان ،ش��هيد محمد منتظري و هسا
مورد بررسي قرار گرفت.

تقدير و تشكر
ب��ا توجه ب��ه نشس��ت ماهيان��ه نمايندگان
الگوي مصرف صنايع ،معادن كارخانجات و
واحدهاي توليدي در نيروگاه ش��هيد محمد
منتظري نمايندگان مذكور ضمن آش��نايي با
روند توليد ب��رق در اين نيروگاه فعاليتهاي
انجام ش��ده در خصوص كاهش مصرف اب

و مص��ارف داخلي انرژي را مورد بازديد قرار
دادند در همين راستا آقاي مهندس پورسينا
رئيس س��ازمان صنايع و مع��ادن اصفهان با
ارسال نامهاي از اقدامات انجام گرفته در اين
خصوص از مديريت و كاركنان نيروگاه شهيد
محمد منتظري تقدير و تشكر نمودند.

تقدير و تشكر
در پي فعاليتهاي نيروگاه شهيد محمد منتظري
درامر توس��عه و تروي��ج ورزش كوهنوردي و
تالش و مساعي و همراهي هيأت كوهنوردي
ادارت صنعت برق اس��تان و صع��ود آنان به
قل��ه داالنكوه و انج��ام خدم��ات در پناهگاه

داالنكوه اداره تربيت بدني شهرستان تيران و
كرون ،فرمانداري شهرستان تيران وكرون و
همچنين هيأت كوهنوردي شهرستان مذكور
با ارس��ال لوح مش��تركي از مس��اعدتهاي
مديريت نيروگاه تقدير و تشكر نمودند.

موفقيت فرزندهمكار
آقاي س��عيد نباتيان فرزند عبدالرس��ول
نباتي��ان ك��ه در حرف��ه عكاس��ي و
فيلمب��رداري تبح��ر و تخصص داش��ته
و در اي��ن زمين��ه فعالي��ت مينمايد ،در
چهارمي��ن نمايش��گاه گروه��ي عكس
كان��ون پرتوآبي تحت نظارت س��ازمان
مل��ي جوانان كه در آذرماه س��ال جاري

 1388در گالري ش��ماره يك كتابخانه
مركزي ش��هرداري اصفهان برگزار شده
شركت نموده و موفق به كسب رتبه اول
در اين نمايشگاه گرديده است .از خداوند
متعال براي ايش��ان آرزوي موفقيت در
كليه امور زندگي را مينماييم.

درگذشت همكار
با كمال تأسف و تألم و ناباوري در روز پنجشنبه
مورخ  88/9/12مطلع شديم كه همكار عزيز
و ارجمندمان شادروان عبدالرضا سليماني دار
فان��ي را وداع گفتند مرحوم س��ليماني متولد
 1353/9/1و در س��ال  1378ب��ه اس��تخدام
نيروگاه ش��هيد محم��د منتظ��ري درآمدند و
بعنوان اپراتور س��يكل و ب��رج در بهرهبرداري
فاز دو نيروگاه مش��غول كار ش��دند ولي پس
از چند س��ال خدم��ت در بهرهب��رداري و امر
توليد بعلت كسالت و نارسائي قلبي به بخش
اداري و مال��ي ،واحد تداركات انتقال و در اين
واحد مشغول كار ش��دند از خصوصيات ويژه
شادروان عبدالرضا سليماني حضور و شركت
وي در مس��ابقات قرآن��ي كه از س��وي دفتر
تبليغ��ات و امور فرهنگ��ي وزارت نيرو برگزار

ميش��د و كس��ب
رتبهه��اي ممتاز در
اين مس��ابقات بود.
ت��ا اينك��ه در تاريخ
دوازدهم آذرماه پس
از تحمل درد و رنج
بيم��اري و ايس��ت
قلبي با دوس��تان ،اقوام ،هم��كاران ،خانواده
و اي��ن دني��اي فاني وداع و ب��ه جايگاه ابدي
خويش سفر كرد .فقدان ضايعه اين عزيز سفر
كرده را به كليه همكاران ،دوس��تان و خانواده
معزز و داغدارش تس��ليت عرض مينماييم و
از درگاه خداوند منان جهت آن روانش��اد علو
درجات واسعه الهي را خواستاريم.
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واژه Governing

تفاوتهاي فاز يك و دو

همايش ديابت

به منظور آگاهي هر چه بيش��تر
پرس��نل ب��ا بيم��اري ديابت و
جلوگي��ري و پيش��گيري از اين
بيماري همايش يك روزهاي با
حضور تعداد يكصد نفر از پرسنل
نيروگاه و به همت واحد ايمني،
بهداش��ت فني و خانه بهداشت
نيروگاه و با همكاري واحدهاي
آموزش و روابط عمومي برگزار
شد.

ش��هيد محمد منتظ��ري از تاريخ 88/10/1
به افتخار بازنشستگي و پيشكسوتي نائل
آمدند ،روابط عمومي نيروگاه بازنشس��تگي
آن��ان را تبريك و از درگاه خداوند س��بحان
و ب��راي آنان آرزوي توفيق و بهروزي براي
آنها را دارد.

فعاليت و موفقيت هنري همكار
در پ��ي برپاي��ي بزرگداش��ت كنگ��ره
بينالملل��ي آيتال��ه س��يد ابوالحس��ن
مديس��هاي اصفهاني(ملقب ب��ه آيتاله
اصفهان��ي) از طرف اداره كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان اصفهان تئاتر باران
بي پايان به نويسندگي و كارگرداني آقاي
سيد مرتضي طباطبايي از همكاران فاز 2
نيروگاه شهيد محمد منتظري همزمان با

برپايي اين كنگره كه پيرامون شخصيت
آن مرجع عاليقدر س��اخته شده در سالن
آمفيتئاتر مجتمع فرهنگي هنري استاد
فرش��چيان اصفهان روي صحنه رفت و
با اس��تقبال خوب مدعوين و مخاطبين
داخلي و خارجي روبرو شد.

گواهي ثبت اختراع

آقاي حس��ين دهباش��ينيا فرزند همكار
اسماعيل دهباشينيا موفق به طراحي و
ساخت دس��تگاه الكتروريسي مذاب نانو
الياف و دريافت ثبت آن توسط اداره كل
ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شد.
دستگاه ساخته ش��ده دستگاه ريسندگي
نان��و الياف آنتي باكتري��ال پلي پروپيلن
ميباش��د كه ق��ادر به توليد اي��ن الياف
در مقياس آزمايش��گاه اس��ت نانو الياف
آنت��ي باكتريال پل��ي پروپيلن ق��ادر به
حذف باكتريه��ا و ويروسها از آبها و
محلولهاي ديگر چه به صورت دارويي
يا غذايي و يا نفتي ميباش��ند .اين الياف
به صورت معمولي در چيپسهاي بسيار
ظريف و حس��اس الكترونيك��ي عايقي
بسيار قوي به شمار ميآيند .براي مثال
كش��ور چين توس��ط اين الياف قادر به
ح��ذف بخش عظيم��ي از آلودگي نفتي

در هر واحد دو دستگاه ميباشند و در گروه
فنهاي سانتريفيوژ قرار دارند .قطر پروانة
اين فن در فاز ي��ك  2605و فاز دو 2310
ميليمتر ميباش��د .نسبت قطر فاكتور مهم
در تعيين تفاوت مش��خصات فن مانند دبي،
هد و توان ميباش��د .نسبت قطر كوچك به

بزرگ برابر 0/89اس��ت .ب��ا كاهش قطر،
هد با توان دوم ،دبي با توان س��وم و توان با
توان پنجم اين نس��بت كاهش مييابد .كه
در م��ورد اخير توان فن به حد  0/54در دور
ثابت ميباشد.
فتح اله لطفي

نكته ظريف درباب فيلتر

همكاران بازنشسته
بنابر اعالم اداره كارگزين��ي و رفاه نيروگاه
ش��هيد محمد منتظ��ري تعداد س��ه نفر از
همكاران ب��ه نامهاي آقايان رضا خدارحمي
كارگ��ر اداره انب��ار ،علي عس��كري راننده
جرثقيل و مسلم سليماني كارگر كانتين پس
از سي سال تالش در صنعت برق و نيروگاه

فن دمنده هوايي بويلر ،موسوم به F.D.fan

اقيان��وس كه توس��ط نفتك��ش چيني
ايجاد ش��ده بود ،شد و باعث نجات جان
آبزيان گرديد.
دس��تگاه داراي  3جزء اصلي فرس��تنده
 HVش��بكه جمع كننده لوله مويين با
قطر پايين ميباشد .مزاياي اين دستگاه
ك��م هزينه و س��اده ب��ودن آن افزايش
بهرهوري توليد نانو الياف از  10به 500
براب��ر ،عدم اس��تفاده از ح�لال و حذف
بخش بازيابي و طراحي عمودي دستگاه
ب��راي نگهداري ه��واي داغ در محفظه
فونل.
ساخت اين دستگاه انقالبي در راه صنعتي
ش��دن توليد نانو الياف آنت��ي باكتريال
پيپروپيلن در مس��ير استراتژيك و ملي
كه تصفيه آبهاي آلوده و دس��تيابي به
آب شرب است ميباشد.

به منظور تشخيص ميزان گرفتگي فيلتر يا
پااليه از شاخص اختالف فشار يا دلتا پي
)اس��تفاده ميشود .بدين ترتيب كه
(
در دبي ثابت عب��وري از فيلتر با گرفتگي
آن مقاومت هيدروليك��ي افزايش مييابد
و فش��ار قبل از فيلتر افزايش و بعد از آن
كاهش مييابد.
در داخ��ل مخ��زن روغ��ن توربي��ن ودر
مس��ير جري��ان روغ��ن در تان��ك (يعني
تحوي��ل روغ��ن خروج��ي از ياتاق��ان تا
ورود ب��ه اجكتوره��ا) تورييهايي وجود
دارد .ب��ر روي طرفي��ن توريه��ا ي��ك
دس��تگاه توانس��ميتر اختالف فشار سنج
( ) وج��ود دارد ك��ه بعض��ي از اوقات
مقدار اختالف فشار منفي را نشان ميدهد
كه از نظر اصول حاكم بر جريان سياالت
ميباشد! يعني فشار قبل از توري و يا بهتر

اس��ت بگوئيم ستون قبل از توري را كمتر
از س��تون بعد از توري نش��ان ميدهد .با
تالش هم��كاران ابزار دقيق و كار فراوان
مش��خص گرديد ك��ه نفوذ هوا ناش��ي از
جريان كف آلود روغن خروجي از ياتاقان در
كاهش سطح ابتداي راهاندازي باعث اين
امر ميگردي��د و چون قطر لوله ايمپاليس
ك��م و دو والو با مقاومت هيدروليكي زياد
در محل اتصال به تانك وجود دارد باعث
عدم هواگي��ري از طريق درين ميگرديد.
با تزريق دستي روغن بوسيله پمپ دستي،
هواگيري انجام و اش��كال برطرفگرديد.
باال قرارداش��تن محل لولههاي اتصال به
تانك نيز ع�لاوه بر طول زياد و لولههاي
ايمپالس نيز مزيد بر علت اس��ت كه قرار
است در اورهال واحدها رفع گردد.
فتحاله لطفي

ادامه از شماره قبل

عناصر سيس��تم گاورنيك داراي اجزا اصلي
ذيل اس��ت ك��ه در نهايت منجر ب��ه تغيير
جريان بخار به توربين ميگردد:
 -1اس�پيد گاورن�ر :اي��ن قس��مت كه
مهمترين سنس��ور تنظيم محسوب ميشود
وزنهه��اي گريز از مركزي اس��ت كه براي
ارس��ال اث��رات و فرمانه��اي معين جهت
تنظي��م ب��ا بخار ب��ا توجه به تغيي��رات دور
توربين انجام وظيفه مينمايد .اس��اس كار
اين سنس��ور مكانيكي بر پايه نيروي گريز
از مركز ميباش��د كه با توان دوم دور رابطه
دارد به همين دلي��ل عمل آن از دور حدود
 700 PRMبه بعد ميباشد.
 -2اسپيد چنجر :كه كار فرمان و تنظيم
را ب��ه عهده دارد .طول كورس حركت ميله
آن  32ميليمتر اس��ت كه بر روي طوقهاي
در اطراف دس��تگيره چرخ��ان آن ميتوان
اندازه آن را مشاهده كرد.
اين عنص��ر ك��ه در نيروگاهه��اي مختلف
نامه��اي ديگ��ري دارد در اين ني��روگاه با
اصطالح روس��ي م��وت ( )MYTش��ناخته
ميشود و كار اصلي آن بعنوان Set Point
دور در حال��ت بيب��اري و س��ت پوينت بار
در حال��ت متصل ب��ودن ژنراتور به ش��بكه
بينهايت ميباشد.
اسپيد چنجر در وضعيت صفر از كليه خطوط

دستورالعمل نياز مدرك تحصيلي براي نظام پرداخت حقوق و مزايا
الف -درجه نياز يك :رش��تههاي تحصيلي
كه در اين گروه قرار ميگيرد عبارت است از:
 -1كلي��ه م��دارك تحصيل��ي كمت��ر از ديپلم
 -2ديپلم ،كليه رش��تهها باس��تثناي رشتههاي
من��درج در درج��ه ني��از دو  -3ف��وق ديپلم-
كلي��ه رش��تهها باس��تثناي رش��تههاي مندرج
در درج��ه ني��از دو  -4ليس��انس و باالت��ر در
رش��تههاي ادبيات ،زبان و كتاب��داري ،الهيات،
روزنامهن��گاري ،روانشناس��ي ،هنرهاي تزئيني،
هنره��اي تجس��مي ،هنرهاي زيبا (باس��تثناي
معم��اري) ،مش��اوره و راهنمايي و س��اير علوم
انس��اني ،تربيتي ،اجتماعي ،مديريت توانبخشي
و رشتههاي مشابه.
تبصره :رش��تههاي ذكر ش��ده ف��وق چنانچه
در مواردي با محتواي تخصصي ش��غل محوله
ارتباط داش��ته و با شرايط احراز شغل مندرج در
شرح طبقات مطابقت نمايد مادام كه شاغل در
آن ش��غل انجام وظيفه ميكند .از امتياز مربوط
به درجه نياز دو برخوردار خواهد بود.
ب -درجه نياز دو :رش��تههاي تحصيلي كه
در اين گروه قرار ميگيرد عبارت است از :
 -1ديپل��م -در رش��تههاي برق ،تأسيس��اعت،
س��اختمان و معم��اري ،ش��يمي ،مكاني��ك،
نقشهكشي ،رياضي فيزيك و رياضي ديپلم كار
و دانش و ساير رشتههاي فني و حرفهاي كه در
ارتباط با وظايف شغل محوله ميباشد.

٣

 -2ف��وق ديپلم :در رش��تههاي نقش��هبرداري،
الكتروني��ك ،ب��رق ،برنامهنويس��ي كامپيوت��ر،
حس��ابداري ،آمار ،بازرگاني و س��اير رشتههاي
اداري ومالي ،تأسيسات مكانيك ،كارداني علمي
وكاربردي و ساير رشتههاي فني و حرفهاي كه
در ارتباط با وظايف شغل محوله ميباشد.
تبص�ره :چنانچه دارندگان م��دارك تحصيلي
آنها نباش��د دراينص��ورت از امتي��از درجه يك
حسب مورد استفاده قرار خواهند كرد.
 -3ليس��انس و باالت��ر در رش��تههاي بيم��ه،
آم��ار ،رياضي��ات ،فيزيك ،ش��يمي آبشناس��ي،
زمينشناسي وحس��ابداري ،حسابرسي ،اقتصاد،
حقوق ،كشاورزي و آبياري علوم اداري ،مديريت
بازرگاني ،مديريت پرس��نلي ،عل��وم كامپيوتر و
علمي و كاربردي در رش��تههاي مزبور و س��اير
رشتههاي مشابه مرتبط با وظايف شغل محوله
.
تبص�ره :دارن��دگان م��درك تحصيل��ي فوق
چنانچ��ه در مش��اغل انجام وظيف��ه نمايند كه
محتواي تخصصي مش��اغل مذك��ور منطبق با
رشتههاي تحصيلي آنها نباش��د از امتياز درجه
نياز يك برخوردار خواهند شد.
ج -درجه نياز سه :مدرك تحصيلي ليسانس
و باالت��ر در رش��تههاي زير در اي��ن گروه قرار
ميگيرد رش��تههاي مهندس��ي برق ،مكانيك،
كارشناسي نيروگاه ،الكترونيك ،متالوژي ،راه و

س��اختمان ،معماري تأسيسات تهويه ،مهندسي
تولي��د ،مهندس��ي صنايع ،مهندس��ي ش��يمي،
مهندس��ي كامپيوتر س��خت افزار ،رش��تههاي
مشابه مرتبط با وظايف شغل محوله.
تبصره :1دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس
فيزيك ،ش��يمي و رياضي درص��ورت گذراندن
دورههاي آموزشي خاص مورد تأييد وزارت نيرو
(حداقل بمدت يكس��ال) و اش��تغال در مشاغل
فني و مهندس��ي ,از امتياز درجه س��ه تحصيلي
مادام كه در مش��اغل مهندسي برق ،مهندسي
ش��يمي و بهرهب��رداري نيروگاه انج��ام وظيفه
مينمايند استفاده خواهند نمود و در اين صورت
امتياز خاص دورههاي آموزشي به ازاء دورههاي
آم��وزش فوق به اين قبيل اف��راد تعلق نخواهد
گرفت چنانچه دارندگان ساير مدارك تحصيلي
ليس��انس حسب مورد و تش��خيص وزارت نيرو
دورهه��اي آموزش��ي خ��اص فن��ي (حداقل به
مدت يكس��ال) را طي نموده و ي��ا بنمايند ،در
صورت اش��تغال در مشاغلي مرتبط با دورههاي
آموزشي طي شده و مادام كه در مشاغل مذكور
انجام وظيفه مينمايند از امتياز درجه نياز س��ه
تحصيلي استفاده خواهند كرد.
ادامه در شماره آينده
محمود رحيميان

ايمپالس هيدروليكي روغن درين ميش��ود
كه در اين حالت كليه استاپ والوها و كنترل
والوها بسته ميباشند .با چرخاندن دستگيره
و حرك��ت آن ابتدا پايلوت والوهاي حفاظت
شارژ ميش��ود و در ادامه خط ارسال روغن
ب��راي بازكردن ابتدا اس��تاپ والوهاي  IPو
سپس HPباز ميشود.
دستگيرة اس��پيدچنجر بوسيله دست از كنار
توربين و يا بوسيله موتور با دوركم و تند از
اتاق فرمان ،سيستم كنترل فشار بخار قبل
از توربن يا از سيس��تم حفاظت و اينترالك
قابل تغيير مكان است.
 -3لودليميت :مكانيسمي است كه براي
محدود كردن بار مورد استفاده قرار ميگيرد.
اي��ن محدودي��ت هنگامي كه اش��كالي در
توربي��ن يا س��يكل كاري واحد بوجود آيد و
بايس��تي از حد مشخصي زياد نشود ،اعمال
ميگردد .دس��تگيرهاي در كنار دس��تگيره
اس��پيد چنجر وج��ود دارد ك��ه ميتوان به
صورت دس��تي ميزان حد بار را تعيين نمود
و از بيش از حد بازش��دن س��روموتوراصلي
جلوگي��ري نمود .در س��رويس ق��رار دادن
لودليميت طوالني مدت موجب عدم شركت
در كنترل فركانس شبكه و گريپاژ احتمالي
قطعات ميشود.
فتح اله لطفي

زندگي
زندگي تكرار تفكر در حلقه حيات است.
زندگي معماري وجود در تفكر بشر است.
زندگ��ي آزمايش��گاه صبر ب��راي موجود
كمطاقت است و اما؟؟؟
زندگ��ي لطف اجباري اما ش��يرين خداوند
است.
زندگي خالي است آن را پركن.
زندگي يك مشكل است با آن روبرو شو.
زندگي يك معما است آن را حل كن.
زندگي يك تجربه است آن را مرور كن.
زندگي يك مبارزه است قبول كن.
زندگي يك كشتي است با آن دريانوردي
كن.
زندگي يك سؤال است آن را جواب بده.
زندگي يك موفقيت است لذت ببر.
زندگي يك بازي است برنده و پيروز شو.
زندگ��ي ي��ك هديه اس��ت آن را دريافت
كن.
زندگي دعا است آن را مرتب بخوان.
زندگي درد است آن را تحمل كن.
زندگ��ي يك دوربين اس��ت س��عي كن با
صورت خندان و شاد باآن روبرو شوي.

4
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اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

همكاران متولد آذر ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
عبداهلل قائدي ،محمدرضا س��پنده ،رضا
زماني ,غالمرضا اثنيعش��ران ،رجبعلي
محم��دي دولتآب��ادي ،س��يدمجتبي
ميرجهانيان ،عليرضا پيماني ،حس��نعلي
رحمت��ي ،منوچهر محم��دي ،علي اكبر
يزداني ،مرتضي اس��ماعيلي ،عبدالكريم
جنتران��ي ،ناص��ر پرنيان��ي ،عبدالحميد
كمال��ي ،هوش��نگ عليمردان��ي ،امين
كاظمي ،نجف درخش��ان ،محمد سنمار،
مس��لم س��ليماني ،اكبرباطنيراد ،سعيد
ربيعيان ،س��هراب ايزددوس��ت ،مسعود
پيرنجمالدي��ن ،خليل بحردو ،محمدرضا
تاكش��هر ،محمدمهدي زكيزاده ،احمد
رضوي ،اكبرنريماني ،شكراهلل مجيري،

احمدرضا نجفي ،س��عيد خاكسار ،اصغر
خض��ري ،محمدحس��ن ياوري ،س��عيد
مس��تقل ،بهن��ام حمزهعل��ي ،عب��اس
معين��ي ،س��عيد مهماندوس��ت ،كورش
افش��ار ،عليرضا توكلي ،تيمور خسروي،
رحمتاهلل عبدالهي ،كيومرث اسماعيلي،
س��يد ابوالفض��ل مس��عودكربالئي،
اصغ��ر پورحي��در ،عباس��علي كاظمزاده،
فره��اد منتظ��ري ،س��يدمحمد رضوي،
ابراهيم عليعس��كري ،سعيد اسمعيلي،
اكبرشفيقزاده
.تبري�كات صميمان�ه م�ا را ب�ه
خاطر پاگذاش�تن به عالم هستي
كه يادآور بهار تولدتان اس�ت را
پذيرا باشيد.

مشكالت اساسي نظام اداري در حوزه منابع انساني
ادامه از شماره قبل

س��از و كار انگيزش��ي مناس��ب جه��ت
ارتقاي س��طح علمي و مهارتي كاركنان
از جمله مشاغل مشاوره و همكاري بدنه
سازمانها جهت اطمينان يافتن از اينكه
امكانس��نجي و ابزارهاي اساسي براي
برنامه جام��ع آم��وزش كاركنان مطرح
است فراهم گردد .به طور كلي آموزش و
پرورش و يادگيري معناي متفاوتي دارد
از جمل��ه  Discoverكش��ف يا اختراع
 Inventكارآمدش��دن و ماهر ش��دن و
نيز به خاطرسپردن يعني تشكيل عادت
است.
در نهاي��ت چنانچه قرار باش��د كاركنان
چيزي را در قالب برنامههاي آموزش��ي
بياموزند .كمي ،انگيزه و يا وادارس��ازي
نخس��تين راه فعاليت براي آنها ضرورت
دارد .چنانچ��ه در ادبي��ات موضوع��ي
رفت��ار س��ازماني و مديريت��ي مناب��ع
انس��اني ،محققان اهميت قابل توجهي
را به موضوع داش��تهاند .ل��ذا با توجه به
ضرورتهاي پيش گفته در فقدان برنامه
جامع آموزش براي كاركنان و نبود ساز و

كارهاي انگيزشي مناسب جهت ارتقاي
س��طح علمي و مهارتهاي كاركنان به
رغم كوششهاي مقرون به صوابي كه
در س��الهاي اخير در اي��ن زمينه صورت
پذيرفته اس��ت ب��ه نظر ميرس��د ،اين
رويكرد ظريف قابل بيان است كه :بدون
آموزش كاركنان ،پايههاي مديريت هم
متزلزل و به مخاط��ره ميافتد ،آموزش
كاركنان يك امر حياتي و اجتنابناپذير
اس��ت كه به طور مس��تمر ب��ا مجموع
فرآينده��اي مديريت م��ورد توجه قرار
ميگيرد كه زمينه كارآفريني و مشاركت
فعال كاركنان را در امور س��ازمان مهيا
ميسازد .با توجه به مراتب چنانچه برنامه
جامع آموزش براي كاركنان با سازو كار
الزم فراه��م گردد با مديري��ت كارآمد،
واقعبي��ن و افقنگر برنامهها و فعاليتها
را ب��ه مرحل��ه اج��را درآورده و كاركنان
س��ازمانها به پويايي و رضايت ش��غلي
و احس��اس مفيد و مؤثربودن رسيده در
ارتقاي كمي و كيفي س��ازمانها تالش
آنها محقق خواهد شد

بيژن اكبري

سخناني از بزرگان
 -1هرگ��ز مپنداريد كه چ��ون رئيس مني
پ��س بزرگ من��ي يا اگر ب��زرگ مني پس
رئيس مني هميشه در اين انديشه باش كه
ش��ايد فقط مشورت با تو مرا خوش آيد و نه
تحميل تو ،حال هم رئيسي و هم بزرگ.
 -2با مشورت با بزرگان آنها را در انجام كار

خود ش��ريك كن قبل از آنكه كار تمام و تو
پشيمان شوي
 -3دوس��ت واقع��ي ه��ر كس عق��ل او و
دشمنش ناداني او است.
گردآورنده :بهرام حيدري
از شركت پلكان كار سپاهان
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اثرات كار با كامپيوتر
تقدير و تشكر

ب��ا توجه به هم��كاري خ��وب و مؤثر آقاي
داريوش اكبري مس��ئول نقلي��ه نيروگاه در
انجام وظايف محوله و جلوگيري از حوادث،
آقاي مهندس عس��كري مديرعامل شركت

با ارس��ال نامهاي و درج در پرونده پرس��نل،
ايشان مورد تش��ويق از زحمات وي تقدير و
تشكر نمودند.

تقدير و تشكر

با توجه به تالش و كوش��ش آقاي مهندس
غالمحس��ين رادان در ادام��ه و پيگي��ري
انجام طرحهاي سيس��تم س��يار قلياش��وئي
ژونگس��ترومها و طرح روش تس��ت سفتي

والوهاي بويل��ر بدون اس��تارت بويلر ،آقاي
مهندس علي عسكري مديرعامل شركت با
درج تشويقنامه در پرونده پرسنلي ،از تالش
وي تقدير و تشكر نمودند.

انرژيهاي نو

انرژي باد و محيط زيست
س��وختهاي فس��يلي  ،ان��رژي ب��اد،
Environment&Wind

گس��ترش روزاف��زون نياز ب��ه انرژي و
محدودي��ت مناب��ع فس��يلي ،افزاي��ش
آلودگي محيط زيست ناشي از سوزاندن
اين منابع ،بحث گرم شدن هوا و اثرات
پدي��ده گلخان��هاي ،ري��زش بارانهاي
اس��يدي و ضرورت متعادل نمودن نشر
 co2همگي لزوم صرفهجويي در مصرف
سوختهاي فسيلي و توجه مضاعف به
اس��تفاده از منابع ان��رژي تجديدپذير را
ايجاب ميكند.
ن انرژيهاي تجديدپذير ،انرژي باد
در بي 
يك��ي از اقتصاديترين روشهاي توليد
برق است كه آلودگي محيط زيست را در
پي نداشته و پايانپذير نيز نيست .طبق
آم��ار موجود توليد هر كيلووات س��اعت
انرژي الكتريكي از باد ميتواند از انتشار
حدود يك كيلوگرم co2در مقايس��ه با
نيروگاههاي س��وخت فسيلي جلوگيري
نمايد .به ط��ور كلي با جايگزيني انرژي
برق بادي به جاي انرژي برق توليدي از
نيروگاه سوخت فسيلي ميتوان از انتشار
گازه��اي گلخانهاي كاس��ت .به عنوان
نمونه درمنجيل هر توربين  500كيلووات
در س��ال حداق��ل  1500000كيلووات
س��اعت انرژي برق تولي��د مينمايد كه
باعث كاهش آاليندههاي محيط زيست
به مقدار زير خواهد گرديد:
co2 1275000 kg

so2 4350 kg
NOx 3900 kg

 150 kgخاك
 82500 kgخاكستر
در زماني كه برق مورد نياز شبكه توسط

توربينهاي برق بادي تزريق ميش��ود
برق تولي��دي س��اير نيروگاهها كاهش
يافته از اين رو در مصرف سوخت فسيلي
اي��ن نيروگاهها صرفهجويي ميگردد كه
ب��ا توجه به ميزان تزري��ق برق بادي به
ش��بكه ،از انتش��ار آاليندهه��اي محيط
زيست كاسته خواهد شد.
از ط��رف ديگر ميتوان ب��ه جاذبههاي
طبيعي و چش��مانداز سيستمهاي انرژي
ب��ادي ك��ه در مع��رض ديد اف��راد قرار
ميگيرند اش��اره كرد كه نمايي از انرژي
پاك براي مردم تلقي ميشود .در ضمن
از س��طح زميني كه براي احداث مزرعه
برق بادي اختص��اص مييابد %99 .آن
قابل اس��تفاده ميباش��د .گرچه پرههاي
توربينه��اي ب��ادي نوعًا بيش��تر از 10
مت��ر!! قطر دارند اما از آنجا كه در ارتفاع
باالت��ر از  20مت��ري قرار دارن��د ،اجازه
فعاليته��اي كش��اورزي و دامپروري تا
كنار برج توربينها همچنان فراهم است
و ش��واهد مويد اين اس��ت كه حيوانات
اهلي و وحش��ي اطراف مزارع بادي نيز
محتمل اثر سوئي نميگردند .همچنين
مطالعات در كش��ورهاي پيش��رو در اين
تكنولوژي نش��ان ميده��د كه تنها %1
از كل س��طح مزارع بادي توس��ط خود
اين توربينها اشغال ميشوند .در نتيجه
ب��ا توجه به موارد ف��وق انرژي بادي در
كاهش هزينههاي اجتماعي در مقايسه
با نيروگاههاي س��وخت فس��يلي كه در
برگيرنده اثرات برون زايي منفي ميباشند
توجيه پذير ميباشد و برق حاصل از آن
ميتواند ب��ه عنوان يك انرژي پايدار در
توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
كشور مورد استفاده قرار ميگيرد.
ادامه دارد

ام��روزه كامپيوتر در همه جا ،از خانه گرفته
ت��ا محل كار مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و
متعاقب��ًا اثراتي كه
بر سيس��تم سالمت
انسان ميگذارد ،روز
به روز محس��وستر
ميگردد .مشكالت
بيناي��ي ناش��ي از
كامپيوت��ر ب��ه طور
كلي تحت س��ندرم
بيناي��ي كامپيوت��ر
ش��ناخته شده است.
تع��داد زي��ادي از
كارب��ران كامپيوتر ش��كاياتي ناش��ي از كار
من جمله؛ ناراحتيهاي چش��مي ،خستگي
عضالن��ي ،اس��ترس و حتي اپي لپس��ي و
جوشهاي صورت و ناراحتيهاي پوس��تي
را ب��روز ميدهن��د كه در ذيل ب��ه برخي از
عوامل موثر درخستگي چشم و راهكارهاي
پيشگيري از آن ميپردازيم.
تعريف استنوپي :اس��تنوپي يا خستگي
چش��م امروزه يك نوع گرفتاري و مش��كل
راي��ج در ميان كاربران ميباش��د .بروز اين
مش��كل ممكن است به علت عوامل مرتبط
با وضعي��ت چش��م و بيناي��ي ،فاكتورهاي
وضعيتي ،ش��خصيتي و مرتبط با محيط كار
ش��امل :دما ،رطوبت و جريان هواي داخل
اطاق و يا بيماريهاي سيستمي باشد.
وضعي�ت چش�م و بيناي�ي :از عل��ل
اس��تنوپي ،وضعي��ت خ��ود چش��م اس��ت.
عيوب انكس��اري تصحيح نش��ده خصوصًا
آستيگماتيسم ،پيرچش��مي ،دوربيني كه به
طور كامل تصحيح نشده ،اختالالت ديد دو

قبه الصخره ،مسجد االقصي نيست

چشمي از عوامل ايجاد كننده استرسهاي
بينايي ناش��ي از كار با كامپيوتر هستند .لذا
كليه كاربران بايد يك
معاينه مقايسهاي قبل
يابعد از شروع كار و نيز
بعد از آن داشته باشند.
اي��ن معاين��ه ش��امل
آنالي��ز دقي��ق عملكرد
در چش��مها در فواصل
ميان��ي و نزدي��ك كار
باشد.
ن�وع كار :ن��وع كار
ب��ا كامپيوت��ر در بروز
استنوپي نقش دارد .افرادي كه تايپ ميكنند
نياز بيشتري دارند و بيشتر مستعد استنوپي
هس��تند .اغلب اين اف��راد ترجيح ميدهند
صفحات نوشتاري را از سمت راست ببينند
تا از س��مت چپ چون ديد دو چش��مي آنها
در سمت راس��ت بهتر اس��ت .مدت زماني
كه كارب��ران در طول روز ب��ا كامپيوتر كار
ميكنند نيز در بروز استنوپي مؤثر است .لذا
بايد صفحه نگهدارنده متون در زير س��طح
چشم قرار گيرد .براي اين منظور وقفههاي
كاري به ص��ورت پيدر پي ب��راي كاهش
اس��تنوپي توصيه ميش��ود ،خصوصًا براي
افرادي كه بدون هيچ مكثي در طول زمان
كاري ،با كامپيوت��ر كار ميكنند .كاربر بايد
ب��ه ازاي هر دو س��اعت كار با كامپيوتر 15
دقيقه اس��تراحت و وقفه كاري داشته باشد
و افرادي كه فش��ار كاري باالتري دارند هر
يك س��اعت كار  15دقيقه اس��تراحت نياز
دارند.
ادامه دارد

كاهش قدرت مغز از سن  27سالگي
محققان دانشگاه ويرجينيا دريافتند كه توان
مغز در سن  22سالگي به نقطه اوج ميرسد
و از س��ن  27س��الگي به تدريج قدرت آن
رو ب��ه ان��زال م��يرود .پروفس��ور تيموتي
س��التهاوس در مطالع��ات دقيق و عميق
خود در اين زمينه دريافته اس��ت كه قدرت
اس��تدالل ،سرعت فكر كردن و ديد فضايي
همگي در سالهاي پاياني دهه  20سالگي
كم كم كاهش پيدا ميكنند .به اين ترتيب
پروفس��ور س��التهاوس تأكيد ميكند كه
روشهاي درماني و توانبخشي براي متوقف
و يا معك��وس كردن جريان پي��ري بايد از
س��الهاي پيش از ميانسالي آغاز شده و به
كار گفته شود .س��الت هاوس براي بررسي
قدرت ذهني افراد روي دو هزار شخص سالم
در گروههاي سني  18تا  60ساله مطالعه و
آزمايش كرد .در اين آزمايش��ات دواطلبان
كارهايي چون حل كردن معما ،به يادآوردن
واژهها و نق��ل جزييات و الگوهاي نقطهاي
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در ح��روف و نش��انهها را انج��ام ميدادند.
پژوهش��گران دريافتن��د ك��ه اولين نش��انه
كاهش ت��وان و كارآيي ذه��ن در آزمونها

در س��ن  27سالگي مش��اهده ميشود ،اما
از س��وي ديگر معلوم شد كه قدرت حافظه
تا س��ن  37سالگي دس��ت نخورده و پابرجا
باقي ميماند ،اما در عوض تواناييهاي مغز
كه مبتني بر دانش جمعآوري ش��ده است،
از جمله انج��ام آزمونهاي مربوط به لغات
و اطالع��ات عمومي ،تا س��ن  60س��الگي
افزايش مييابد.
گردآوري محمدعلي جعفري از شركت سايبر

با ش��نيدن نام مس��جدااالقصي در ذهن ما
يك مس��جد با پايههاي هشت ضلعي وگنبد
طالئي رنگ ش��كل ميگيرد در صورتي كه
اين مسجد ،مسجد االقصي نيست!
مس��جد االقصي ،مس��جدي است در همان
محوط��هي قدس ،ب��ا گنبدي س��بزرنگ .و
اما آن مس��جد طاليي رنگ چيس��ت؟ اين
مس��جد قبهالصخره ن��ام دارد ،فاصلهي آن
از مسجداالقصي حدود  150متر ميباشد و
در محوط��هي قدس ق��رار دارد .و اما اينكه
چ��را ما فرق اي��ن دو را نميدانيم و اكثريت
مس��لمين نيز اي��ن اش��تباه را ميكنند .بايد
با اطالع رس��اني صحيح اين مس��أله براي
م��ردم جا بيفتد ك��ه بدانند قبلهي اولش��ان
كج��ا بوده  ،متأس��فانه در طول چند س��ال
اخي��ر هر طرح و پوس��تري چاپ ش��ده ،هر
نقاشي كه ترسيم شده ،هر سكه و اسكناسي
بوده همگي به اسم مس��جداالقصي ولي با
تصوي��ر قبه الصخره بر ما جلوه كرده اس��ت
البته قبه الصخره نيز براي مس��لمانان مهم
اس��ت ولي حكمش فقط در حد يك مسجد
اس��ت ولي مسجداالقصي از قداست خاصي
برخوردار اس��ت كه هي��چ نقطه از جهان آن

قداست را دارا نيست .خداوند در قرآن كريم
در س��ورهي اس��راء آي��هي اول ميفرمايد:
سبحانالذي اس��راء بعبده ليل من المسجد
الح��رام ال��ي المس��جد االقصي ال��ذي بار
كنا حول��ه خداوند در مورد مس��جد االحرام
نفرم��ود بار كن��ار حول��ه ول��ي در رابطه با
مس��جداالقصي گف��ت .يعن��ي آنج��ا را و
پيرامونش را متبرك قرار داديم .گفته ميشود
مس��جداالقصي از روزه��اي آغازي��ن زمين
و زمان خلقت آدم بنا ش��ده اس��ت و قدمتي
بس��يار طوالني دارد .صهيونيس��ت همواره
كوش��يده اس��ت تا با معرفي قبه الصخره (با
گنبد طالئي) بجاي مس��جد االقصي توجه
مس��لمانان از اين مس��جد كه قبله اول آنها
بوده است را منحرف و زمينه را براي ويران
كردن مسجد و س��اختن معبد سوم سليمان
بج��اي آن آماده كن��د .يهوديهاي افراطي
نيز بارها تهديد به تخريب مس��جداالقصي
نمودهاند.
جعفر احمدي

ورزش و فوائد آن
خطر و شدت ابتال به بيماري ديابت
غيرارثي را كاهش ميدهد
ورزش ماليم و آرام ك��ه فقط  200كالري
در روز ميس��وزاند مانن��د ي��ك پيادهروي
 30دقيقهاي ميتوان��د خطر ابتال به ديابت
غيرارثي را بكاهد .ورزش تأثير انسولين را با
كمك دررف��ع قند از خون قبل از اينكه به
عنوان چربي ذخيره شود افزايش دهد.
انسولين از تغيير و بازگشت چربي به گلوكز
هم ممانعت ميكند .تأثير بيش��تر انس��ولين
با مي��زان پايين فش��ارخون  ،ميزان باالي
كلسترول خوب (بيضرر) و احتمال كم ابتال
به بيماريهاي قلبي نيز ارتباط دارد.
ايمن�ي و مصونيت ب�دن را افزايش
ميدهد
ورزش مرت��ب و مالي��م تعداد س��لولهاي
گلبول س��فيد را افزايش ميدهد تا توانايي
بدن در برابر عفونتها بيش��تر شود .ورزش
همچنين تعداد سلولهاي كشنده (سلولهاي
بخصوصي كه براي جن��گ با بيماريهاي
ج��دي و خطرن��اك تجهي��ز ميش��وند) را
افزايش ميدهد و توليد پادزهرها را در بدن
ميافزاي��د .راه ديگ��ري كه ورزش توس��ط
آن ايمني بدن را افزايش ميدهد كاس��تن
اس��ترس و نگراني اس��ت .زيرا استرس به

خودي خود ميتواند سيس��تم ايمني بدن را
تحت فشار و تأثير منفي خود قرار دهد.
ميزان كلسترول خون را ميكاهد
ورزش هم��واره ب��ا ي��ك رژيم ك��م چربي
ميتواند ميزان كلس��ترول ب��د (مضر) را دو
برابر بيش��تر از رژيم تنها ك�� م كند .ورزش
مي��زان كلس��ترول خوب خ��ون را افزايش
ميده��د .ورزش يكي از مع��دود چيزهايي
اس��ت ش��ما را به هر دو هدف ميرس��اند.
زندگي زناش��ويي را بهت��ر ميكند .ورزش
تأثير غيرقابل انكاري در تحكيم بخش��يدن
به زندگي زناش��ويي و حفظ سالمت رواني
افراد دارد.
بنيه شما را تقويت ميكند
اف��رادي كه ي��ك برنامه مرتب ورزش��ي را
دنبال ميكنن��د معتقدند كه ان��رژي خيلي
زي��ادي دارند .در س��طح عضالني ،ورزش
كاراي��ي ماهيچ��ه را با اس��تفاده بيش��تر از
اكسيژن ميافزايد .ورزش همچنين به بدن
ش��ما كمك ميكند تا اكسيژن بيشتري به
ديگ��ر اندامهاي مهم بدن مانند ش��شها،
مغز ،قلب و عضالت برساند .به طور خالصه
ورزش در انتقال اكسيژن در سرتاسر بدن و
به درون سلولها تأثير به سزايي دارد.
ادامه دارد

مدير مسؤل  :روابطعمومي
سردبير :مرتضي سياري
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
با س�لام بر خوانندگان پيك انرژي نيروگاه در اين نوبت از
دو كلمه حرف حس��اب توجه ش��ما عزيزان را به نكاتي زيبا
و ش��يرين جلب مينمايم و اميد آن دارم مقبول درگاه شما
حضرات معظم قرار گيرد.
سه مركب در سه نقطه اساسي زندگي
اولين مركب :برگرفته از آئيينها و مذاهب گذشته و بويژه
شريعت مقدس اسالم ،مذهب ناب جعفري و همچنين سيره
مردان الهي ،اين نتيجه حاصل ميش��ود كه اگر انس��ان در
مقاطع حساس زندگي داراي مركب خاصي شود از نخبهگان
و موفقي��ن دنيا و آخرت خواهد بود .در س��راچه دنيا انس��ان
مقتن��م به نعمتهاي الهي ميش��ود چه در قبل از تكليف و
چه بع��د از تكليف ،خدا مرحمته��ا و الطافي را كه در حق
انس��ان اعطا و انسان را سرشار از نعمتهاي بيكران ميكند
ب��راي مثال كليه در بدن انس��ان و يا فرزند در زندگي آدمي

و غي��ره هنگامي كه خ��دا نعمتهاي فراواني را به انس��ان
اعطا ميكند آدمي نبايد غافل ،مغرور ،منكر و خودس��ر باشد
وتصور كند كه اگر به جايي رسيده يا اعطايي در حق او شده
از جانب خودش و ديگران اس��ت ش��ايد اسبابي فراهم شده
ولي اصل اساسي نزد حضرت باريتعالي است و اينجاست كه
انساني الزم است برمركب ش��كر و سپاسگزاري سوار شود
و از خداي منان تش��كر و قدرداني نمايد حال سؤال ميشود
چگونه انس��ان شكرگزار بوده و به چه نحوي اين قدرداني را
ابراز نمايد ،برگرفته از روايات ائمه طاهرين عليهالسالم است
كه ش��كر قولي و زباني با الحمدهلل و ش��كر عملي با انجام
نم��از و روزه و تكاليف محوله اس��ت البته اين مبحث ادامه
دارد انش��اءاهلل در پيكهاي بعدي در محضرتان خواهم بود.
تندرست و باخدا باشيد تا ناخداي جسم و جان باشد.
امام جماعت نيروگاه

اثر اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر
حديثي از پيامبر (ص) اس��ت كه ترجمه آن اين است :امر به
معروف و نهي از منكر را بايد داش��ته باش��يد وگرنه بدان بر
ش��ما مسلط ميشوند و نيكان شما به درگاه الهي مينالند و
خداوند دعاي آنها را مس��تجاب نميكند .يعني قومي كه امر
ب��ه معروف و نهي از منكر را رهاي كنند ،خاصيتش��ان اين
اس��ت كه خداوند رحمت خود را از آنه��ا ميگيرد ،غزالي با
اينكه مرد به اصطالح درويش��ي است و در مسايل اجتماعي
ديده نميشود معني لطيفي براي آن كرده است .او ميگويد:
وقتي كه امر ب��ه معروف و نهي از منكر را ترك كنند آنقدر
پس��ت ميش��وند و كرامتش��ان از بين ميرود كه وقتي به

درگاه هم��ان ظلمه ميروند ،هر چه ندا ميكنند به آنها اعتنا
نميش��ود ،يعني پيامبر(ص) فرمود كه اگر ميخواهيد عزت
داشته باشيد و ديگران روي شما حساب كنند ،امربه معروف
و نه��ي از منكر را ت��رك نكنيد .اگر امر به معروف و نهي از
منكر نداش��ته باشيد اولين خاصيت آن ضعف ،پستي و ذلت
شماست ،دشمن هم روي شما حساب نميكنند.
ب��ر در ارب��اب بيمروت دنيا چند نش��يني ك��ه خواجه كي
بدرآيد
برگرفته از كتاب حماسه حسيني شهيد مطهري
فتحاله لطفي

جدول

افقي:
 -1يك��ي از اصول مهم ايزو به معني پيش��رفت مداوم-2-
درياي عرب -از اعداد ترتيبي -و اين هم گوشت عرب-3-
بُخار انگليس��ي -دسته و كاروان -4-گاهي جاي ضوابط را
ميگيرد -5-ش��هر مقر سازمان جهاني اس��تاندارد -6-از
1
حروف شرط -7-و اين هم خود سازمان جهاني استاندارد-
2
گون��ه و م��دل -از ضماير مف��رد -8-مجل��س اعيان -از
3
نُته��اي موس��يقي -9-يكي ديگر از اص��ول مهم ايزو به
4
معني نظارت مستمر.
5
عمودي:
6
 -1نام رشته كوهي در قاره اقيانوسيه و كشور نيوزيلند-2-
7
زيست شناسي 3-واژه كثرت و تكرار -4-تميز كردن مشعل
و ك��وره بويلر -حركت باد -5-معكوس و واژگون-6-عدد 8
يك رقمي -ارفاق و بخش��ش-7-داراي لقب -رنگ9 -8-

طراح :جليل اكرمي

در اصط�لاح ايزو به مجموعه دادهه��اي مرتبط و معنيدار
اطالق ميشود -9-از بين رفتن -10-مكان و مأوي -گچ
خياطي -11-جماعتي از حيوانات -بوي رطوبت.
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ضمن تش��كر از شركت كنندگان در مس��ابقات احكام در پيك
ش��ماره  39س��ؤالي را مطرح نموديم تحت عن��وان اينكه يكي
از واجب��ات نم��از كه اگر ح��رف اول آن را برداري��م به معناي
شيريني و حالوت است كه پاسخ آن تشهد است كه اگر ت اول
برداشته شود شهد به معناي شيريني و حالوت است كه از بين
پاسخدهندگان اقاي حسن كيوانداريان به قيد قرعه برنده
شدهاند كه هديهاي به رسم يادبود به وي اهداء خواهد شد.
سؤال شماره  :22يكي از فروع دين كه اگر حرف اول آن را
برداريد يكي از فلزات قيميتي و صنعتي ميشود.
مهلت ارسال پاسخ88/10/25 :
امام جماعت نيروگاه

داستان ما و استجابت دعا
روزي م��ردي خواب عجيبي دي��د .او در خواب ديد كه پيش
فرشتههاس��ت و به كارهاي آنان مينگرد .هنگام ورود ،دسته
بزرگي از فرش��تگان را ديد كه سخت مشغول كارند و تند تند
نامههايي را كه توسط پيكها از زمين ميرسند باز ميكنند و
آنها را درون جعبه ميگذارند.
مرد از يكي از فرشتهها پرسيد :شما چه كار ميكنيد؟
فرشته در حالي كه نامهاي را باز ميكردميگفت :اينجا بخش
دريافت است و ما دعاها و تقاضاهاي مردم از خدا را از پيكها
تحويل ميگيريم.
م��رد كم��ي جلوتر رفت .باز تع��دادي از فرش��تهها را ديد كه
كاغذهايي را داخل پاكت ميگذارند و آنها را توسط پيكهايي
به زمين ميفرستند.
مرد پرسيد :شما چكار ميكنيد؟
يكي از فرشتهها با عجل ه پاسخ داد :اينجا بخش ارسال است.
ما الطاف و رحمتهاي خداوند و خبر مستجاب شدن دعاها را
براي بندگان به زمين ميفرستيم مرد كمي جلوتر رفت و يك
فرشته را ديد كه بيكار نشسته است باتعجب از فرشته پرسيد:
شما چرا بيكاريد؟
فرشته جواب داد :اينجا بخش تصديق جواب است .مردمي كه
دعاهايشان مستجاب شده باشد ،بايد جواب بفرستند ولي فقط
عدهاي بسيار اندكي جواب ميدهند .مرد پرسيد :مردم چگونه
بايد جواب بفرستند؟
فرشته پاسخ داد :بسيار ساده است فقط كافيست بگويند :خدايا
شكر.
جعفر احمدي

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 88/10/25
برندگان جدول پيك شماره  39به قيد قرعه آقايان :حميد يزدخواستي و اسفنديار صادقي
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همكاران سوگوار جناب آقايان
مرتضي مصدق ،سيد ابراهيم حسيني،
محمد قاسمي و حسين دادايي
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

