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سردبير

فرهنگ سازي براي كار مضاعف
اهتم��ام ب��ه مس��ئله «كار و ت�لاش» ب��ه
مثاب��ه يك��ي از ضرورت هاي م��ورد توجه
در چش��مانداز پيش��رفت و تعالي كشور در
سالهاي گذشته بارها و بارها مورد عنايت
رهب��ر معظم انقالب بوده اس��ت؛ بويژه آن
هنگام كه س��خن از «انضب��اط اجتماعي و
وج��دان كاري» و ل��زوم پرهي��ز از «تنبلي
اجتماعي» سخن به ميان آوردند؛ همچنين
دغدغهمندي ايشان در قبال تعطيالت بسيار
زياد رسمي در تقويم كشور و مباحثي از اين
دس��ت نشان از آن دارد كه رهبر دورانديش
نظام براي اهداف بلند و متكاملي كه براي
ايران اسالمي ترس��يم گشته نگاهي كامال
متني به جامعه و آحاد ملت دارند كه بايست
همين مردم در ميدان سازندگي و پيشرفت
كش��ور حضور و مش��اركت جدي س��ازنده
داشته باش��ند و اگر اين حضور و مشاركت
ب��ا كوچكترين آفاتي مواجه ش��ود ،مس��ير
پيش��رفت ناممكن خواهد ب��ود .نامگذاري
سال  1389به عنوان سال«همت مضاعف،
كار مضاعف» نش��ان از اين مسئله دارد كه
از منظ��ر عاليتري��ن مدير اجرايي كش��ور،
حياتيتري��ن و راهبرديتري��ن ني��از امروز
جامعه ،كار و تالش است و هر امري كه به
نحوي بازدارنده اين مهم باشد نه تنها سمي
مهلك ب��راي حال و آينده اي��ران و ايراني
است كه اساسا خواست دروني همه دشمنان
و بدخواهان پيش��رفت و اعتالي اين مرز و
بوم است ،بر اين اساس برپايي نظام مبتني
بر عدالت ،دس��تيابي به اهداف س��ند چشم
انداز  ،1404تحقق دهه پيشرفت و عدالت،
زدودن مظاهر ش��وم فقر ،فس��اد و تبعيض،
تولي��د دانش بومي ،اس��تقالل در صنعت و
فناوريهاي نوي��ن ،نيل به مرجعيت علمي
در منطق��ه و دنيا و الهام بخش��ي در جهان
اس�لام منوط به اين است كه امروز همه تا
چقدر با اعتماد به نفس و خودباوري ملي و
عش��ق و عالقه به آب و خاك خود و چقدر
با شور و حساسيت كار كنيم و تا چه ميزان
همت بلند داش��ته باش��يم و با «مهارت» و
«خالقي��ت» و« كيفيت» گامهاي رش��د و
ترق��ي را يك��ي پس از ديگ��ري وبيوقفه
برداريم.

پيام نوروزي مدير عامل
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توليد انرژي سال88
نيروگاه ش��هيد محمد منتظري در س��ال 88
به مي��زان  12242903000كيلووات س��اعت
بطور ناخالص ان��رژي توليد نمود كه به مقدار
 11392884200كيل��ووات س��اعت بصورت
خالص تحويل ش��بكه سراس��ري برق نموده
اس��ت جهت توليد اين مقدار انرژي به ميزان
 1439538000ليت��ر م��ازوت و ب��ه مق��دار
 1787608379مترمكع��ب گاز مصرف ش��ده
است .در سال  88واحد  3اين نيروگاه تعميرات
اساسي ش��ده است توضيح اينكه مقدار انرژي
خالص توليد شده نسبت به قرارداد تعيين شده
 2/35درصد افزايش داشته است.

تقدير و تشكر
در پي مس��اعدتهاي انجام ش��ده از طرف
نيروگاه به محروم��ان و نيازمندان از طريق
كميته امداد امام خميني (ره) شاهينش��هر،
رئي��س كميته مذكور با ارس��ال ل��وح تقدير
از زحمات و مس��اعدتهاي ني��روگاه در اين
خصوص تقدير و تشكر نمودند.

كسب رتبه
ديدار نوروزي پرسنل با مديرعامل

به مناس��بت حلول سال نو
و عيد سعيد نوروز و انجام
سنت حس��نه ديد و بازديد
و صله رحم كليه پرس��نل
نيروگاه با مديرعامل شركت
ديدار نمودند در اين ديد و
بازديدها مديرعامل شركت
خط مشي شركت در سال
آينده را بيان و همچنين از
فعاليتهاي انجام شده توسط پرسنل در
سال  88تقدير و تشكر نمودند و اظهار
نمودند انش��اءاهلل در سال  89با همت

و ت�لاش مضاعف در پيش��برد اهداف
ش��ركت و تأمين ب��رق مطمئن براي
مردم عزيز بيش از پيش كوشا باشيم.

انتصاب
آقاي مهندس علي عسكري مديرعامل شركت
مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري طي
ي آقايان :غالمحس��ين رادان ،مس��عود
احكام 
اكبري ،رحمت اله عباس��ي ،حس��ين طاليي،

س��يد اصغر حجازي را بعنوان اعضاي كميته
اجرايي ارتقا بخشي شغلي كاركنان شركت و
آقاي جمشيد صالحفر را به عنوان دبير و عضو
اين كميته منصوب نمودند.

در پي انجام فعاليتهاي مس��تمر و بهينه
كميت��ه ورزش ني��روگاه و ارزيابيه��اي
انجام ش��ده از س��وي وزارت نيرو ،كميته
ورزش نيروگاه موفق به كس��ب رتبه فعال
در اي��ن خصوص گرديد در همين راس��تا
آق��اي اميد گودرزي نايب رئيس ش��وراي
مركزي ورزش وزارت نيرو با ارسال لوح از
مس��اعدتها و همكاريهاي آقاي مهندس
عس��كري مديرعامل ش��ركت و همچنين
از زحم��ات آقاي جعفر احمدي دبير كميته
ورزش نيروگاه تقدير و تشكر نمودند.
همكاران سوگوار جناب آقايان
آقاي خليل اسكندري و
آقاي مسعود حافظي

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
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
همزمان با تجليل از بازنشس��تگان برگزار
شد كليه بازنشستگان سالهاي قبل همراه
با خانوادههاي خود با حضور در نيروگاه در
اين همايش شركت نمودند كه هديه و لوح
تقدير به كليه بازنشس��تگان تقديم شد .در
اين مراسم آقاي هاش��ميان رئيس كانون

در آخري��ن روزه��اي س��ال  88و در
آس��تانه شروع س��ال جديد و عيد نوروز از
بازنشس��تگان ني��روگاه كه در س��ه ماهه
آخر س��ال  88ب��ه افتخار بازنشس��تگي و
پيشكسوتي نايل آمده بودند تقدير و تجليل
شد .همچنين در همايش يك روزهاي كه

رضا خدارحمي

محمدعلي الماسيه

بهنام آقامختاري

محمدعلي شاياننژاد

سيد حسن متفكران

سيدمحمدرضا موسوينژاد

سلطان مراد رئيسي

اميدعلي اسكندري

عبدالرسول بديعينيا

خسرو كريمپور

محمدحسين مؤيدي
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احتراق

تقدير از بازنشستگان

بازنشس��تگان نيروگاههاي اصفهان ،حاج
آقا شاهي مديرعامل شركت تالش پويان
نيرو ،آقاي مهندس عس��كري مديرعامل
ش��ركت و حاج آقا نريمان��ي امام جماعت
ني��روگاه پيرامون بازنشس��تگان ب��ه ايراد
سخن پرداختند.
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گفتني است در سه ماهه آخر سال  88تعداد
 44نفر از همكاران به افتخار پيشكسوتي و
بازنشستگي نائل آمدهاند .از درگاه خداوند
من��ان در مرحل��ه جديد زندگي س��عادت،
سالمت و بهروزي خواستاريم.

حبيباهلل هادي

مصطفي بتشكن

عليرضا حافظي

محمدرضا حسيني

علي طالبي

جواد خادمزاده

رضا زماني

فريدون ايزدگشسب

رجبعلي محمدي

حسن فاتحي

ناصر فرخپور

علي عسكري

قاسم نصراصفهاني

مسلم سليماني

اصغر مهرابي

عبدالرسول نباتيان

مهدي سهران

حسين كرماني

رضا مومكش

احمدرضا صفائيان

اكبر احسانفر

محمدحسين قاسمي

رسول مسائلي

بخشعلي اسماعيليان

حسين خدامي

اكبر توانگريان

محمد شمشيري

محمدعلي رادان

رسول علياكبريان

در ني��روگاه بخ��ار
با س��وخت فسيلي،
سوخت مايع يا گاز،
در بويل��ر طي يك
واكنش شيميايي با
اكسيژن هوا محترق
ش��ده و ان��رژي
حرارت��ي س��وخت
را آزاد و ب��ا تبدي��ل
آب درون بويل��ر
به بخار با فش��ار و دماي باال و توس��ط
توربوژنرات��ور به انرژي الكتريكي تبديل
ميكند .در حدود يك س��وم كل انرژي
س��وخت به انرژي الكتريك��ي تبديل و
بقيه تلف ميشود كه عمده آن از طريق
كندانس��ور نيروگاه ميباش��د .بخشي از
اين انرژي نيز در بويلر از دس��ت ميرود
ك��ه ميتوان با اتخاذ تمهيداتي آن را به
حداقل ممكن رس��اند .براي بيان نحوة
انجام كاهش تلف��ات نياز به توضيحات
مقدماتي مختصر ميباشد.
ال�ف -س�وخت مايع :اين س��وخت
عمدتًا نفت كوره كه نام روس��ي مازوت
را برخ��ود دارد و يك��ي از پس��تترين
فرآوردههاي پااليشگاه است ميباشد.
م��ازوت داراي س��اختار هيدروكروبوري
پيچيدهاي اس��ت .مازوت عرضه ش��ده
از طرف پااليش��گاه اصفهان به نيروگاه

٣

كنترل كننده جريان هوا در برجهاي خنك كننده نوع خشك

بصورت تقريب��ي داراي  84درصد وزني
كربن11/5،درص��د هي��دروژن ،حدود 3
درصد گوگرد و درصد كمي هم نيتروژن،
اكس��يژن و  ...ميباش��د .در ط��ي عمل
احتراق پيوندهاي اتم��ي هيدروكربورها
جدا ش��ده ،هي��دروژن با اكس��يژن هوا
تركيب و بخار آب توليد ميشود و كربن
هم با اكسيژن تركيب شده ،دي اكسيد
كربن توليد شده و انرژي حرارتي ايجاد
مينمايند .پ��س محصول عمدة احتراق
بخار آب و دياكس��يد كربن ميباش��د.
هن��گام احت��راق واكنش هي��دروژن از
كربن س��ريعتر است و در صورت كمبود
اكس��يژن ( يا هوا) احتراق ناقص منجر
به توليد منواكس��يد كربن (  ) COكه
گازي است سمي شده و با كمبود بيشتر
منجر به توليد دوده ميگردد.
فتح اله لطفي

با توجه به سيستم كار برجهاي خنك كننده از
نوع خشك در نيروگاهها در بعضي مواقع دچار
اش��كال ميگردد كه باع��ث كاهش راندمان
برج خنككنن��ده و در نتيجه كاهش راندمان
واحد ميگردد .وجود چند اش��كال عمده حايز
اهميت اس��ت كه در نتيجه گرم شدن دماي
محيط در فصل تابس��تان روي ميدهد تحت
عناوين زير ميباشد.
 -1ب��ر اثر وزش باد جري��ان ورودي هوا به
داخل ب��رج دچار اختالل
ميشود در نتيجه تبادل
گرما در همه سكتورها به
خوبي انجام نميشود.
 -2ب��ا افزاي��ش دماي
محيط در فصل تابستان
تبادل حرارت بين هواي
محيطي ورودي به داخل
س��كتورها و آب درون
س��كتورها كاهش يافته
و با عدم كاهش مناسب
دم��اي آب ورودي ب��ه
س��كتورها به ميزان م��ورد نظر باعث كاهش
خالء كندانسور و كاهش بار واحد ميگردد.
 -3وج��ود درينهاي اضط��راري و خطرات
آن ك��ه گاه��ي در مواقع ع��ادي كار واحد بر
اثر عم��ل كرد كاذب حفاظ��ت و تريپ واحد
ميگردد.
جهت رفع اشكاالت مذكور ميتوان سيستمي

تعبي��ه نمود ك��ه در آن بت��وان جريان هواي
ورودي به داخل س��كتورها را قبل از ورود به
سكتورها تحت كنترل در آورد و با استفاده از
سيستم اس��پري كاهش داد يكي از محاسن
اي��ن روش اس��تفاده از آب خ��ام به جاي آب
مقطر ميباش��د الزم به يادآوري است كه در
آخرين طرحهاي اجرا شده در اين زمينه يعني
اس��تفاده از سيس��ت م مهپاش به طور مستقيم
بر روي س��كتورها اش��كاالتي وج��ود دارد از
جمل��ه لزوم اس��تفاده از
آب مقطر كه مقرون به
صرفه نيست و به دليل
ني��از ب��ه تنظي��م نازلها
داراي كاراي��ي الزم
نيست.
براي رفع اش��كال سوم
با استفاده از اين طريق
ميتوان والوهاي درين
اضطراري را حذف نمود
به اين صورت كه هواي
ورودي ب��ه س��كتورها
را در موق��ع تريپ پمپه��اي مربوط به برج
قط��ع مينماييم در نتيجه س��كتورها به طور
مس��تقيم با جريان ه��واي محيطي در تماس
نميباش��ند كه خطر يخزدگي آني رفع ش��ده
و زمان بيش��تري را در اختي��ار داريم تا بتوان
سكتورها را درين داد.
داود رستمي
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و عبدالحميد كمالي ،محمدتقي بديعينيا ،مهرداد فرهيپور ،محمدحسين رشيديان پور

بازديد
با توجه به هماهنگيهاي بعمل آمده و
به منظور آشنايي بيشتر جامعه پزشكي
اصفه��ان با صنعت ب��رق و روند توليد
برق در نيروگاه شهيد محمد منتظري
تع��داد  60نف��ر از پزش��كان اصفهان
ضمن بازديد از نيروگاه ش��هيد محمد
منتظري با فعاليتهاي خانه بهداشت

و اقدام��ات انج��ام ش��ده در خصوص
بهداشت حرفهاي نيروگاه آشنا شدند.

موفقيت فرزند همكار
آقاي صدرا يزدخواستي عضو تيم واليبال
نوجوان��ان شاهينش��هر در مس��ابقات
چهارجانبه جام شوراها با سه برد قهرمان
اين دوره از مسابقات گرديدند اين موفقيت
را ب��ه وي و خان��واده و مربي��ان و ديگر
اعض��اي تيم تبريك ع��رض مينماييم و

اميدواريم در كليه
مراح��ل زندگ��ي
موف��ق و پي��روز
باشند.

م��اده  -1منظ��ور از تجربه آن بخش
از س��ابقه خدمت فرد اس��ت كه سبب
افزاي��ش مهارته��اي وي ش��ده و به
ترتيب مق��رر در آئين نام��ه در تعيين
گروه ش��غلي اعم از تجرب��ه مورد نياز
ش��غل يا مدت توقف براي ارتقاء گروه
مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
ال�ف -تجربه مرتبط :عبارت است
از س��ابقه خدمت در رشته شغل مورد
تصدي.
ب -تجربه مشابه :عبارت است از
س��ابقه خدمت در مشاغل مشابه رشته
شغل مورد تصدي .
ج -تجرب�ه غيرمرتب�ط :عبارت
اس��ت از س��ابقه خدمت كه در رش��ته
ش��غل مورد تصدي يا مش��اغل مشابه
طي نشده باشد.
تبصره -م��دت خدمت نظ��ام وظيفه
حس��ب نوع وظيفه و كار جزء يكي از
تجربيات مرتبط ،مشابه يا غيرمشابه يا

غيرمرتبط است.
ماده  -2تشخيص مرتبط مشابه و يا
غيرمرتبط بودن سابقه خدمت با كميته
طبقهبندي و مشاغل شركت است.
ماده  -3آن بخش از س��ابقه خدمت
ف��رد ك��ه در اج��راي ماده ي��ك اين
دس��تورالعمل بعن��وان تجرب��ه مرتبط
تشخيص ميگردد بعنوان تجربه مورد
نياز ش��غل مندرج در شناس��نامههاي
شغل قابل محاسبه خواهد بود.
م�اده  -4ترتيب محاس��به س��وابق
خدم��ت ف��رد بعن��وان توق��ف كه در
فهرس��ت طبقات ش��غلي در س��تون
مربوط به توقف درج گرديده اس��ت به
اين شرح خواهد بود.
 -1كليه س��وابق مش��ابه  -2س��وابق
غيرمرتبط.
تبصره :چنانچه سوابق تجربي مرتبط
فرد مازاد بر ميزان خواس��ته ش��ده در
شناسنامه ش��غلي باشد ،سوابق تجربي

مرتبط مازاد در احتس��اب مدت توقف
منظور ميگردد.
ماده  -5در احتس��اب سوابق تجربي
خارج از ش��ركتهاي تابعه و وابسته به
وزارت ني��رو ارائه مدارك زير ضروري
است.
الف -گواهي س��ابقه كار يا قيد تاريخ
شروع و استمرار و خاتمه و تمام وقت
بودن و نوع وظايف و عنوان ش��غل يا
مشاغل مورد تصدي.
ب -تأييديه پرداخت حق بيمه صادره
از س��ازمان تأمين اجتماعي و يا ساير
صندوقهاي بازنشستگي معتبر كشور
تبص�ره  -1كلي��ه س��وابق تجربي
مرتبط افراديكه به اس��تخدام شركت
در ميآيندب��ا رعايت مفاد ماده  3قابل
احتساب ميباشد حداكثر  5سال سابقه
خدمت مشابه مش��مولين موضوع اين
تبصره منحصرًا جه��ت تكميل مدت
توقف خواس��ته شده محاسبه ميگردد

ضمنًا سوابق غيرمرتبط قابل محاسبه
نيست.
تبص�ره  -2افراديك��ه داراي مدرك
تحصيلي ليس��انس و باالتر باش��ند و
به استخدام شركت در ميآيند بلحاظ
احتساب سوابق تجربي مرتبط منحصرًا
آن قسمت از سوابق تجربي كه پس از
اخذ مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر
كسب شده باشد قابل احتساب خواهد
بود و نس��بت به سوابق تجربي مشابه
بترتي��ب مندرج در تبص��ره يك رفتار
ميگردد.
تبصره -3در صورت ضرورت كميته
طبقهبندي مشاغل ش��ركت از طريق
ارزياب��ي آزم��ون مهارت ي��ا مصاحبه
نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش تمام
يا بخش��ي از س��وابق خدمت موضوع
ماده س��ه با رعايت تبصره يك اتخاذ
تصميم خواهد نمود.

محمود رحيميان

4

شماره * 42فروردين ماه 1389
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اثرات كار با كامپيوتر

انرژيهاي نو
ادامه از شماره قبل :

ام��روزه كش��ورهاي ديگر نظي��ر هلند،
آلم��ان ،بريتاني��ا ،ايتالي��ا و هندوس��تان
برنامهه��اي ملي و وي��ژهاي را در جهت
توسعه و عرضه تجاري باد آغاز كردهاند.
در طي دهه گذش��ته ،هزينه توليد انرژي
ب��ه كمك توربينهاي بادي به طور قابل
مالحظهاي كاهش يافته اس��ت .در حال
حاض��ر توربينه��اي ب��ادي از كارآيي و
قابليت اطمينان بيشتري در مقايسه با 15
سال پيش برخوردارند .با اين همه استفاده
وس��يع از سيس��تمهاي مبدل انرژي باد
( )WECSهنوز آغاز نگرديده اس��ت.
در مباح��ث مربوط به انرژي باد ،بيش��تر
تأكيدات بر توربينهاي بادي مبدل برق
جهت اتصال به ش��بكه اس��ت .زيرا اين
ن��وع از كاربرد انرژي باد ميتواند س��هم
مهم��ي در تأمي��ن برق مصرف��ي جهان
داشته باشد .براساس برنامه سياستهاي
جاري ( )CPتخمين زده ميش��ود كه
سهم انرژي باد در تأمين انرژي جهان در
س��ال  2020تقريبا برابر با Twh 375
در س��ال خواهد بود .اين ميزان انرژي با
اس��تفاده از توربينهاي بادي به ظرفيت
مجم��وع  GW 180تولي��د خواه��د
گرديد.
اما در قالب برنامه ضرورتهاي زيس��ت
محيطي ( )EDسهم اين انرژي در سال
 2020بال��غ بر  Twh 970در س��ال
خواهد بود .كه با اس��تفاده ازتوربينهاي

ب��ادي به ظرفيت مجم��وع GW 470

توليد خواهد ش��د .به طور كلي با استفاده
از انرژي ب��اد ،به عنوان يك منبع انرژي
در دراز م��دت ميت��وان دو برابر مصرف
ان��رژي الكتريكي فعلي جه��ان را تأمين
كرد.

تاريخچه استفاده از انرژي باد
بش��ر از زمانهاي بس��يار دور به نيروي
اليزال باد پي برده و سالها بود كه از اين
انرژي براي به حركت درآوردن كشتيها
و آسيابهاي بادي بهره ميگرفت.
طي س��اليان درازثابت ش��ده اس��ت كه
ميت��وان انرژي باد را به انرژي مكانيكي
يا الكتريكي تبديل كرد و مورد اس��تفاده
قرار داد .منابع تاريخي نشان ميدهد كه
ساخت آس��يابها در ايران ،عراق ،مصر
و چين قدمت باس��تاني داش��ته و در اين
تمدنها ،از آس��يابهاي بادي براي خرد
كردن دانهها و پمپاژ آب استفاده ميشده
است .چنانچه از شواهد تاريخي برميآيد،
در ق��رن  17قب��ل از مي�لاد ،هامورابي
پادشاه بابل طرحي ارائه داده بود تا بتوان
به كمك آن دشت حاصلخيز بينالنهرين
را توس��ط ان��رژي حاصل از ب��اد آبياري
نمود .آسيابهايي كه در آن زمان ساخته
ميشدند از نوع ماشينهاي محور قائم و
شبيه به آنهايي هس��تند كه امروزه آثار
آنه��ا در نواحي خواف و تايباد ايران به
چشم ميخورد.
ايراني��ان اولي��ن
كس��اني بودند كه
حدود  200س��ال
قب��ل از مي�لاد
مس��يح ب��راي آرد
ك��ردن غ�لات از
آس��يابهاي بادي
ب��ا مح��ور قائ��م
اس��تفاده كردهاند.
مثال در كتابهاي
قديمي نوش��تهاند:
ديار سيستان ديار
باد و ريگ اس��ت
و هم��ان ش��هري
اس��ت ك��ه گويند
باد آنجا آس��يابها
را گردان��د و آب از
چاه كش��د و باغها
را س��يراب كند و

در همه دنيا ش��هري نيس��ت
كه بيش��تر از آنجا آسيابهاي
ب��ادي براي آرد ك��ردن گندم
ساختهاند .از ديگر استانهاي
داراي قدمت كاربرد انرژي باد
ميتوان به كرم��ان ،اصفهان
و يزد اش��اره نم��ود كه در اين
مكانه��ا در زمانه��اي قديم
ب��راي خنك ك��ردن منازل از
كاناله��اي مخصوصي جهت
هدايت باد اس��تفاده ميكردند.
بعد از ايران كش��ورهاي عربي
و اروپاي��ي پي به قدرت باد در
تبديل انرژي بردند.
در قرن س��وم قب��ل از ميالد،
يك محق��ق مص��ري كه در
زمين��ه نيروي هواي فش��رده
تحقيق ميكرد آسياب بادي 4
پ��رهاي را با محور افقي طراحي نمود كه
از هواي فش��رده آن جه��ت نواختن يك
ارگ اس��تفاده ميكرد .با توجه به شواهد
موج��ود ميتوان ادعا كرد كه زادگاههاي
ماشينهاي بادي از نوع محور قائم ،حوزه
شرقي مديترانه و چين بوده است.
در قرون وس��طي ،آس��يابهاي بادي در
ايتاليا ،فرانسه ،اس��پانيا و پرتغال متداول
گردي��د و كم��ي بعد در بريتاني��ا ،هلند و
آلمان نيز به كار گرفته شد.
برخ��ي از مورخان اظهار داش��تهاند كه
ورود اين آسيابها به اروپا را بايد مديون
ش��ركتكنندگان در جنگه��اي صليبي
دانس��ت كه از خاورميانه بازميگش��تند.
آس��يابهاي ب��ادي كه در اروپا س��اخته
ميش��دند از نوع آسيابهاي محور افقي
و  4پره بودند كه براي آرد كردن حبوبات
و گن��دم ب��ه كار ميرفتند .م��ردم هلند
آسيابهاي بادي را از سال  1350ميالدي
به منظور خشك كردن زمينهاي پست
ساحلي و همچنين گرفتن روغن از دانهها
و بري��دن چوب و تهيه پ��ودر رنگ براي
رنگرزي به كار گرفتند .آنچه كه هلند را
در قرن  17مي�لادي در زمره غنيترين
و صنعتيتري��ن م��ردم اروپ��ا ق��رار داد،
صنعتكشتي سازي و ساخت آسيابهاي
بادي در آن كشور بود .توربينهاي بادي
بطني كه ش��امل پرههاي متعدد هستند،
بعدها متداول ش��دند .در آغاز قرن بيستم
اولي��ن توربينهاي بادي س��ريع و مدرن
ساخته ش��دند .امروزه فعالترين كشورها
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ادامه از شماره قبل

در اين زمينه آلمان  ،اس��پانيا ،دانمارك،
هندوستان و آمريكا ميباشند.
منشا باد
هنگام��ي ك��ه تابش خورش��يد ب��ه طور
نامس��اوي ب��ه س��طوح ناهم��وار زمين
ميرس��د س��بب ايجاد تغييرات در دما و
فش��ار ميگردد و در اثر اين تغييرات باد
به وجود ميآيد.
همچني��ن اتمس��فر كره زمي��ن به دليل
حركت وضعي زمي��ن ،گرما را از مناطق
گرمس��يري ب��ه مناط��ق قطب��ي انتقال
ميده��د كه اي��ن امر نيز باع��ث بوجود
آمدن ب��اد ميگردد .جريانات اقيانوس��ي
ني��ز به ص��ورت مش��ابه عمل نم��وده و
عامل  30درصد انتق��ال حرارت كلي در
جهان ميباش��ند .در مقياس جهاني اين
جريانات اتمسفري به صورت يك عامل
قوي جهت انتقال ح��رارت و گرما عمل
مينمايد .دوران ك��ره زمين نيز ميتواند
در برقراري الگوهاي نيمه دائم جريانات
س��يارهاي در اتمس��فر ،ان��رژي مضاعف
ايجاد نمايد.
پس همانطور كه عنوان ش��د بايد يكي
از صورته��اي مختلف ان��رژي حرارت
خورشيدي ميباشد كه داراي يك الگوي
جهاني نيمه پيوس��ته ميباش��د .تغييرات
سرعت باد ،ساعتي ،روزانه و فصلي بوده
و متأثر از هوا و توپوگرافي س��طح زمين
ميباشد .بيشتر منابع انرژي باد در نواحي
ساحلي و كوهستاني واقع شدهاند.
ادامه دارد

عوامل وضعيتي
بس��ياري از ش��كايات راي��ج كاربران
مانن��د درد گردن و كم��ر درد ممكن
اس��ت به دليل وضعيت نادرست فرد
يا موقعيت و ارتفاع نامناسب كامپيوتر
باش��د .گردن و چشمها بايد درهنگام
نگاه ب��ه مانيتور كمي ب��ه پايين خم
ش��وند و در نتيجه باالي مانيتور بايد
كمي زير خط افق چش��مهاي كاربر
بوده باشد.
مانتيت��ور و صفحه كليد بايد در ارتفاع
مناسب تنظيم ش��وند و از نگهدارنده
اوراق متحرك اس��تفاده شود تا كاربر
راحتتر باش��د ،س��طح مانيتور تقريبًا
عمود بر نگاه باش��د ،صفحه كليد بايد
در ارتفاع��ي قرار گيرد كه دس��تان و
انگشتان به صورت برجسته روي آن
باش��د يعني مچ دست باالي انگشتان
قرار گيرد.
بهتر اس��ت صندلي دس��تهدار باشد و
ارتفاع دستهها طوري باشد كه بازوها
را حماي��ت كند .دس��تههاي صندلي
نبايد زياد بلند يا به سمت جلو كشيده
ش��ده باشند .صندلي حتما بايد گودي
كمر را پر كند .در حالت نشسته پشت
دس��تگاه بايد بي��ن ران و كمر و
بين س��اق پا و ران زاويه قائمه
وج��ود داش��ته باش��د و براي
رسيدن به اين حالت بايد يك
سطح ش��يبدار  10-15درجه
زير پا قرار گيرد.
جمعبندي:
گرچ��ه ه��ر
فردي ممكن
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ورزش و فوائد آن

است عاليم متفاوتي از خستگي چشم
نش��ان دهد اما قرمزي ،پرآب شدن و
حساس شدن چشمها ،خستگي ،درد
يا سنگيني پلكها،سردرد و پشت درد،
شايعترين عاليم خستگي چشم است
و اغلب اين عاليم با استراحت ،تغيير
ش��رايط محيط كار و در بعضي موارد
اس��تفاده از عينكهاي مناسب از بين
ميروند .موارد زير براي ايجاد شرايط
مناسب شغلي جهت دوري از خستگي
چشم پيشنهاد ميشود:
موقعي��ت كامپيوتر به ط��ور جزئي از
محل نگهدارنده متون فاصله داش��ته
باش��د به طوري كه محل قرارگيري
متون تا جايي كه ميتواند نزديك به
مانيتور باش��د تا حركات س��ر و چشم
و تغييرات مولكولي چش��م به حداقل
برسد.
موقعيت باالي مانيتور در زير س��طح
چش��م يا كم��ي پايينت��ر از آن قرار
گيرد.
خيرگ��ي و انع��كاس نور ب��ه حداقل
ممكن برسد
مانيت��ور تميز و ع��اري از گردو غبار
باشد.
اس��تراحتهاي متناوب و منظم براي
دوري از خستگي چشم رعايت شود.
با پلكزدن ،چشمها تميز و ضدعفوني
شده و مانع بروز خشكي چشم گردد.
فاصل��ه مانيت��ور ،ان��دازه و رن��گ و
كانتراس��ت كاراكترها ط��وري تنظيم
ش��ود تا كارب��ر ديد راح��ت و واضح
داشته باشد.
پايان

ادامه از شماره قبل :

حوصل�ه و اخالق ش�ما را
بهبود ميبخشد
ورزش مواد ش��يميايي ضد درد
را در ب��دن آزاد ميكن��د اي��ن
مواد شيميايي هورمونهاي آرام
بخ��ش درد ،روحي��ه بخ��ش و
مس��كن و خوابآور دروني خود
بدن هس��تند .ورزش كشش و
تنشه��اي روحي ش��ما را آرام
ك��رده و اس��ترس و نگراني را
در ش��ما مرتفع ميس��ازد .آرام
بخشها و مسكنها حتي جلوي
اشتها و اشتياق شما به غذا مواد
ش��يميايي اعصاب ك��ه در طي
ورزش كردن ترشح ميشوند نه
تنها ش��خص نگران و مضطرب را آرام
ميسازد بلكه آنها ش��ما را از افسردگي
نيز نجات ميدهند.
مطالعات و تحقيقات نش��ان دادهاند كه
عالئ��م بيماري افس��ردگي در زناني كه
مرتب ورزش ميكنن��د مانند پيادهروي
تن��د ،ب��اال و پايي��ن پري��دن و دويدن،
بلن��د كردن وزنه  3ت��ا  4بار در هفته به
مدت  8الي  10هفت��ه ،كاهش مييابد.
روانشناس��ان اغل��ب ب��راي مب��ارزه با
افسردگي ورزش را تجويز ميكنند .اين
روش ارزان ،فوائد و محاسن بسياري بر
روي فرد افسرده باقي ميگذارد.
مغز را به فعاليت وا ميدارد
چ��ون ورزش جريان خون را به س��مت
مغز افزايش ميدهد ،ورزش براي مغز و
سر شما به اندازه بدن شما مفيد ميباشد.
ورزش ميتواند به تمركز حواس شما و
همچنين اس��تراحت و آرامش مغز شما
حتي در هنگام خواب كمك كند.
وضعي�ت مزاج�ي ش�ما را بهبود
ميبخشد
ورزش وضعيت گوارشي را بهبود بخشيده
و عبور غذا از رودهها را تس��ريع ميكند.
افرادي كه دچار يبوس��ت هستند اغلب
پس از ورزش ،شاهد بازگشت رودهها به
حالت عادي خود هستند .بنابراين مرتب
ورزش كنيد تا وضع مزاجي و گوارش��ي
و دفع مواد زائد بدن ش��ما مرتب انجام
شود.
خط�ر ابتال به س�رطان را كاهش
ميدهد
ورزش ن��ه تنه��ا خطر و احتم��ال ابتال
ب��ه س��رطان روده را ميكاه��د بلكه با

تحقيقاتي كه دانش��مندان انجام دادهاند
متوجه ش��دند كه ك ً
ال ب��روز همه انواع
سرطانها كاهش مييابد .ورزش و يك
رژيم غذايي كمچ��رب همراهان خوبي
در بدس��ت آوردن سالمتي شما هستند.
بدون ورزش مقدار كمي چربي از ش��ما
ميس��وزاند و احتماال دوب��اره چربي را
بدست خواهيد آورد.
ورزش بدون تغذيه خوب معادل الغري
ك��م و يا از دس��ت ندادن چربي اس��ت.
رژيم غذايي خ��وب باضافه ورزش برابر
است با از دست دادن مقدار زياد چربي.
هنگاميك��ه ورزش ميكنيد ش��ما چربي
زيادي نميسوزانيد.
ش��ما در ورزش ك��ردن بيش��تر قن��د
ميس��وزانيد .جريان چربي سوزاندن در
طي دوازده ساعت پس از ورزش كردن
كه ميزان متابوليس��م شما افزايش يافته
شروع ميشود .به همين دليل است كه
در ورزش صبحگاه��ي ميزان بيش��تري
ميسوزد تا ورزش هنگام غروب يا قبل
از خواب .خواب ميزان متابوليسم شما را
دچار ركود و سكون ميكند.
بنابراي��ن ،بهتري��ن زمان ب��راي ورزش
هنگام صبح ميباش��د .اواخر بعدازظهر
قبل از شام نيز اوقات خوبي براي ورزش
كردن است .هنگام ش��ام كمتر خواهيد
خورد و كالريهاي بدست آمده در تمام
غروب و بعدازظهر را ميس��وزانيد .اين
تس��ريع متابوليس��م براي افراد  40سال
يا باالت��ر بس��يار مهم ميباش��د .چون
متابوليسم در ميان س��الي آرام ميشود
و ورزش به اين ركود طبيعي متابوليسم
سرعت دوباره ميبخشد.
پايان

دو كلمه حرف حساب
بهار
حال و هواي اين روزها ش��كر خ��دا بهاري و باطراوت
و ش��ادابي است كه جاي سپاسگزاري از درگاه حضرت
باريتعال��ي را ميطلب��د البته به همي��ن بهانه دو كلمه
حرف حس��اب را اختصاص به شكرگزاري داده و سؤال
كنيم تا چه اندازه روحيه ش��كرگزاري و قدرداني در ما
جلوهگري دارد تش��كر از خدا نماز اس��ت ،تشكر از پدر
و مادر بوس��يدن دست آنهاست و اطاعت از آن عزيزان

مسابقه احكام

است ،شكر نعمت سالمتي حفظ آن است ،سپاسگزاري ضمن تش��كر از شركتكنندگان در مسابقات احكام ،در پيك شماره
از زيردس��تان دلجويي از آنهاس��ت ،تشكر زن و فرزند  41سؤالي را مطرح نموديم تحت عنوان اينكه يكي از فروع دين كه
محبت ،رس��يدگي عاطفي به آنهاس��ت چون همه چيز اگر حرف اول برداشته شود به معناي حقيقت خودش و دوري جستن
پول ،خوراك و پوش��اك نيست ،تشكر از مردم با مردم اس��ت كه پاس��خ صحيح آن تب ّري اس��ت كه از بين پاسخدهندگان
ب��ودن همدلي از مردم و رس��يدگي به ام��ور مادي و آقاي محمود جعفري به قيد قرعه برنده ش��دهاند كه هديهاي به
معنوي مردم است .شكر نعمت ،نعمتت افزون كند.
رسم يادبود به وي اهدا خواهد شد.
التماس دعا س�ؤال ش�ماره  :24نمازهاي مس��تحبي را نميتوان به جماعت
امام جماعت نيروگاه برگزار نمود مگر يك نماز مستحبي لطفًا بفرماييد تنها نماز مستحبي
كه ميتوان به جماعت خواند كدام نماز است.

علت مستعدتر بودن مردان در ابتال به سرطان كبد
دانش��مندان به پاسخ روش��ني در خصوص اينكه چرا مردان
نس��بت به زنان در ابتال به س��رطان كبد مس��تعدتر هستند،
دس��ت يافتند .دانشگاه  MITاعالم كرد :تفاوت بنيادين در
نوع واكنش ژنتيكي مردان و زنان به بيماريهاي مزمن كبد
ميتواند به توضيح اين مسأله كمك كند كه چرا مردان نسبت
به زنان در ابتال به بيماريهاي كبدي مستعدتر هستند آرلين
راجرز مؤلف اصلي گزارش اين تحقيق و از آسيبشناس��ان
تجربي دانش��گاه MITگفت اين پروژه نخس��تين مطالعه
ژنوميكي اس��ت ك��ه ميتوان��د در ارايه توضيح��ي در اين
خصوص كمك كند كه چرا چنين تفاوت آش��كاري ميان دو
جنس متفاوت در ابتال به س��رطان در يك اندام غيرتناسلي
وجود دارد .مطالعات نشان ميدهد مردان در مقايسه با زنان
د ر آمريكا دوبار بيش��تر در معرض خطر ابتال به سرطان كبد

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 :

قرار دارند .در س��اير كشورها به ويژه كشورهاي آسيايي اين
نس��بت حتي  8تا  10برابر زنان است .سرطان كبد پنجمين
س��رطان ش��ايع
در جه��ان ب��وده و
س��ومين قات��ل در
سراس��ر دني��ا ني��ز
ش��ناخته شده است
به گفته متخصصان
افزاي��ش احتم��ال
ابتال به هپاتيت، c
چاق��ي و ديابت ن��وع دوم از جمله عوامل زمينهس��از ايجاد
تومورهاي سرطان كبد ميشود.

امام جماعت نيروگاه

همكاران متولد فروردين ماه

همكاران گرامي جناب آقايان:
ج��واد صفريان ،محمود رحيمي��ان ،محمدرض��ا نصراصفهاني ،جعفر
احمدي ،حسين اش��جع ،مهدي خدمتكن ،احمد ندافي ،جهانبخش
مدديان ،حميد گالن ،مصطفي براتي ،حسين رمضاني ،جالل لطيفيان،
مهدي دهقاني ،عليمحمد حس��ن زاده ،احمدرضا فروغي ،اكبر زارع،
هادي نجف ،اكبر پيرحاجي ،عبداهلل باغبانها ،احمد كرباسيان ،رمضانعلي
حجتي زاده ،خس��رو شيراني نسب ،كوروش عسكري ،سعيد شاوران،
س��هراب ش��هرياري ،مرتضي خيري ،محمدحس��ين نصراصفهاني،
عليرضا رضائي ،احمد عس��كري ،فضلاهلل ش��هند ،علي نجارزادگان،
مس��عود رضائ��ي آدرياني ،س��هراب الماس��ي ،مهدي توكلي ،س��يد
منبع اينترنت  -رسول عماري مه��دي احمدديباجي ،محمدعلي نريماني ،مصطفي نريماني ،محمود
طراح :جليل اكرمي نصراصفهاني ،مهدي كوهي ،نعمتاهلل تيموري ،امراهلل رحيمي ،سعيد
جدول
عطائيان ،عباس مرتهب ،جمال حس��نپور ،محمد حيدري هرستاني،
دهنده -9-قابل قبول و باور.
افقي:
رحمتاهلل نورمحمدي ،كريم باقرعربس��تاني ،جمشيد كرمزاده ،مجيد
 -1قس��متهايي از صحن مساجد و زيارتگاهها -خواهان و
پاكدل ،دوستعلي ميرزاباقري ،رسول خراساني ،محمدحسن كياصادق،
مايل -2-پايبندي به عهد و پيمان -س��رحد و مرز -3-از
محسن مجدروانبخش ،اصغر مصدق ،مرتضي وحيد ،محمد مرادمند،
9
8
7
6
5
4 3
2
1
او -از ادات استفهام -مايه پيشرفت بعضيها -4-دستگاه
عباس جاللپور ،عبدالكري��م جعفري ،فريدون فالمرزي ،محمدرضا
1
اندازهگيري فش��ار وس��طح در ترموديناميك -5 -مجراي
احمدي ،محمدتقي دادفر ،عليرضا روش��ن ،علي اسحاقيان ،سيروس
2
خون -باران اندك -6-دس��تگاه انتقال قدرت هيدروليك
فرازمند ،هوش��نگ عليمرداني ،سيدابراهيم حسيني ،حيدر رحيمينيا،
3
به توربي��ن -7 -تعجب خانمها -بس��يار كوچك -اس��م
مرتضي خراس��اني ،مجيد عليدرچهئي ،علي امين��ي ،ابراهيم اماني،
تركي -8-دستار -ش��هرك صنعتي آلمان -9-پزشكان-
4
عبداهلل س��نجري ،باقر س��عيدي ،س��يدرضا موسوي ،حس��ن زماني،
مطابق عرف وقانون.
5
اكب��ر عبدالهي ،اقبال مرادي ،رضا اكب��ري ،رمضان بختياري ،محمد
عمودي:
حاجيان ،حس��ن حاج غالمي ،حس��ن كيوانداريان ،مسعود فالحي،
6
 -1نهمين روز محرم الحرام -2-فراواني -وصل كننده-3-
قدرتاهلل كريميان ،اس��ماعيل قاسمي ،رسول نصر اصفهاني ،محمود
7
عدديت -نوعي يقه -پدر عرب -4-ميوه پرخاصيت فصل
كري��مزاده ،غالمرضا هادي ،مصطفي عطائي ،منوچهر كيخس��روي،
8
گرما -5-ش��هري در فرانسه -آقا و س��يد -6-روزي كه
حس��ن آريان ،محمدعلي جعفري ،حسن قنبري ،محمدعلي طاهري،
9
در آني��م -7-عي��ب و نقص -از اناجي��ل اربعه -از حروف
سيدحس��ين شهيدي ،علي ش��يرانيراد ،آزاد عباسپور ،ناصر وليخاني،
انگليس��ي -8-م��روت و جوانم��ردي -وس��عت و روزي
سيدحسين صدري ،مجتبي پارسا ،محمد محمدرفيعي ،علي رضواني،
به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 89/2/25
عليرضا ش��هباز ،محمدتقي دهقان��ي ،اصغر صادق��ي ،اكبر جعفري،
برندگان جدول پيك شماره  41به قيد قرعه آقايان :مهدي بيريا ،احمدرضا نجفي
حسين نصراصفهاني ،غالمحسين ماجد ،عبدالكريم عسكري ،محمود
همتجو ،ايرج همتيها ،محمدرضا صادقيزاده ،عبداهلل جوالئي.
تلفنهاي ضروري نيروگاه
تبري�كات صميمان�ه ما را به خاط�ر پاگذاش�تن به عالم
هستي كه يادآور بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.
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