اردیبهشت و خرداد ماه سال 1389
سردبير

نکتههایی برای نهادینه شدن فرهنگ کار
مضاعف
ش��عار س��االنه و پیام نوروزی مق��ام معظم رهبری
موج��ب انگیزش بخش و ش��وق آفرینی در س��طح
جامعه میشود.
شعار سال  1389که (همت مضاعف و کار مضاعف)
ن��ام گرف��ت از ضروریتری��ن نیازهای کش��ورمان
محس��وب میش��ود؛ چون ک��ه توس��عه و تعالی هر
کش��وری ب��ه می��زان کار و تالش مفی��د آن جامعه
وابسته است.
ی که موج��ب افزایش فرهنگ
از ای��ن رو ه��ر اقدام 
کار ،افزایش کارآمدی جامعه بش��ود امری مبارک و
قابل تحس��ین است .برای نهادینه شدن فرهنگ کار
و تالش همهی قوا کش��ور رسالت خطیری بر عهده
دارن��د به ویژه رس��انههای گروهی که باید با نگاهی
آس��یب شناس��انه و نقادانه موانع و عوامل کم کاری
در جامعه را شناس��ایی نموده و راهکارهای اجرایی و
عملیاتی را ارائه نمایند.
همه میدانیم که س��طح بهرهوری در کشور ما بسیار
پایی��ن اس��ت .برای اینک��ه در جامع��ه کار مضاعف
صورت گیرد باید نیروی کار در سطوح مختلف مورد
احترام قرار گیرد.
میت��وان موانع و راهکارهای انج��ام کار مضاعف را
اینگونه برمی شمارد:
 -1عامل مدیریتی
همت مضاعف و کار مضاعف بدون اتکا به مدیریت
کارآم��د و عالمانه میس��ر نمیش��ود و در پش��ت هر
س��ازمان متعالی و کش��ور توس��عه یافته مدیریتی و
کارآمد نهفته اس��ت و این مدیران فرهمند و رهبران
تحول گرا هستند که موجب اثرگذاری در مجموعهی
خود میگردند .نهادینه ش��دن فرهنگ کار در جامعه
به مدی��ران کارآمدی نیاز دارد که ت��وان انگیزش و
تحرک بخ��ش را در بدنه س��ازمان و محیط خود را
داش��ته باش��ند .امروزه بخش اعظم ناکارآمدی و کم
کاری در جامعه ب��ه نحوه مدیریت و تدبیر مدیران و
مسئوالن سازمان ها بر میگردد.
-2تقویت انگیزه های دینی و انقالبی
ی که می تواند به توسعه ی
یکی از عوامل بسیار مهم 
کار و افزای��ش کارآمدی در جامعه کمک نماید توجه
به آموزه های دینی و ارزش های معنوی کار است.
قرآن کریم و سیره ائمه اطهار همواره به انسان ساعی
احترام گذاشته برتالش آحاد مختلف هر جامعه تاکید
نموده اس��ت .لذا ضروری است خطبا و واعظیین در
منابر و تربیون ها ب��ه تبیین نقش کار از منظر قرآن
و احادی��ث پرداخت��ه و جامعه را به تح��رک درآورند.
تقویت انگیزه های دین��ی برای کارآفرینی و اهتمام
به کار و تالش در کنار تبیین مسایل اخروی موجب
نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه میشود.
 -3عامل فرهنگی
میزان کار و پش��تکار یک ملت امری فرهنگی بوده
و ریش��ه در پیش��ینه تاریخ��ی آن مل��ت دارد .وقتی
تولی��د و خلق ثروت در جامعه ای ارزش تلقی ش��ود
بدنبالش فرهنگ کار نهادینه میش��ود .در جامعه ای
که نگاه منفی و نادرس��ت به س��رمایه دار و ثروتمند
وج��ود دارد ،در آن جامع��ه روح کار و تالش و جهد
و جدی��ت میمیرد و تن پروری و کم کاری فرهنگ
غالب میشود.
متاسفانه برخی سیاستهای غلط امدادی و کمکهای
مس��تقیم مالی موجب شده اس��ت برخی افراد بجای
کار بدنبال دریافت کمکهای س��ازمانهای امدادی
باشند .در صورتی که میبایست به جای ماهی دادن
به افراد گرس��نه کنار دریا تور بافتن را یادشان بدهیم
تا بستر کار مولد را فراهم کرده باشیم.
 -4تعهد ملی
در کش��وری که منافع ملی ارزش تلقی شود احساس
مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور در فرد فرد آحاد
آن جامعه امری درونی و باارزش میگردد.
مردمان آن کش��ور برای توس��عه و تعالی میهن خود
ی کوشند و منافع ملی را برمنافع شخصی،
متعهدانه م 
ی دهند ،ضروری است
گروهی و س��ازمانی ترجیح م 
مس��ئوالن فرهنگی ،رس��انه های گروه��ی و مراکز
آموزش��ی در تقویت مس��ئولیت پذیری و تعهد ملی
در جامع��ه تالش نماین��د چرا که بی��ن تعهد ملی و
کارمضاعف رابطه ی معناداری وجود دارد.
ادامه درصفحه 3

بنابراع�لام معاون��ت مهندس��ی و برنامهری��زی
نیروگاه ش��هید محمد منتظری انرژی تولید ش��ده

بنابراعالم معاونت مهندس��ی و برنامه ریزی
ش��رکت این نیروگاه توانس��ته است در سال
( 88س��ال اصالح الگوی مصرف) به میزان

تولید انرژی اردیبشهت ماه
در اردیبهش��ت ماه س��ال  89این نیروگاه به مقدار
 1013857000کیلووات ساعت بطور ناخالص و به

صرفه جویی در مصرف

 3672870کیلووات ساعت از مصارف داخلی
خود را کاهش و در انرژی مصرفی صرفهجوئی
نمای��د .صرفهجوئ��ی در ای��ن مق��دار انرژی
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مقدار  944258800کیلووات ساعت بطور خالص
بوده که تحویل شبکه برق سراسری شده است.

صرفهجوئی سوخت ،آب و دیگر مصالح مورد
نیاز تولید انرژی را نیز در برداشته است.

نمایشگاه صنعت برق ایران  -اصفهان

پنجمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت برق
ایران  -اصفهان با حضور  158شرکت داخلی
و خارجی در محل دائمی نمایش��گاههای بین
الملل��ی اس��تان اصفهان برپا گردی��د .در این
نمایشگاه ش��رکت مدیریت تولید برق شهید
محمد منتظری هم ب��ا حضور فعال ابداعات،
اختراعات و قطعات س��اخت داخل خود را در
معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد .مراس��م
افتتاحی��ه این نمایش��گاه که ب��ا حضور آقای
مهندس خوش خلق معاونت توزیع ش��رکت
توانی��ر ،آقای مهندس فالحتی��ان مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای اصفهان ،مدیران عامل
شرکتهای وابسته و اقماری برق منطقه ای
اصفهان و مقامات و مسئولین استان اصفهان،
فع��االن ،تولی��د کنندگان ،تهی��ه کنندگان ،و
توزیعکنن��دگان تجهیزات و قطعات مورد نیاز
صنعت برق برگزار شد .آقای مهندس خوش
خلق طی سخنانی با بیان اینکه در بخشهای
مختلف صنعت ب��رق از جمله توزیع و انتقال
از لحاظ تجهیزات ساخت داخل به خودکفائی
کامل رسیدهایم و در بخش نیروگاهی هم در
حال خودکفایی هس��تیم ای��ن امر را مرهون

تالش کلیه فعاالن عرصه صنعت برق دانست
و تاکید کردند امر کیفیت تجهیزات س��اخت
داخل یکی از مس��ائل مهمی اس��ت که باید
م��ورد توجه قرار گیرد .و این مهم می تواند با
ارتباط و تعامل بیشتر صنعتگران و دانشگاهیان
ارتقا یابد .آقای مهندس فالحتیان مدیرعامل
شرکت برق منطقهای اصفهان نیز ضمن خیر
مقدم و تش��کر از کلیه ش��رکت کنندگان در

این نمایشگاه اظهار نمودند .در سه دهه اخیر
صنعت برق ایران در توسعه تجهیزات ساخت
داخل روند مطلوب و موفقیت آمیزی داش��ته
است که این موقعیت مرهون تالش صمیمانه
بین صنایع در این عصر و دولتمردان در عرصه
صنعت برق کش��ور بوده است .این نمایشگاه
بمدت  4روز برپا بود.

گرامیداشت روز کار و کارگر و تجلیل از کارگران نمونه
همزمان با یازدهم اردیبهشت روز جهانی
کار و کارگر طی مراسمی از تعداد  35نفر
از کارگران این شرکت تجلیل و لوح تقدیر
و هدیه ای به رس��م یادبود به آنان تقدیم
شد.
اسامی کارگران نمونه آقایان:
علی س��عیدی ،حس��ن زمان��ی ،مصطفی
کاشی ،مهدی توکلی ،غالمعباس رئیسی،
حس��ین تراب��ی ،عباس اردوئی ،محس��ن
فیض جوادیان ،علی حیدری ،حمید گالن،
تق��ی ش��یخیان ،محمدرضا نص��ر ،حمید
یزدخواس��تی ،عبداله جوالیی ،اس��ماعیل

مرادبیگ��ی ،جعفرمحم��د
باغب��ان ،ای��رج تیم��وری،
محم��د حس��ین ی��اوری،
حس��ین نجف��ی ،حس��ین
گ��ودرزی ،س��یدمرتضی
حیدری ،عباس فرش��ادفر،
حس��ین کیوان داریان ،علی
ش��ماعیل ،محمود رضایی،
علیم��رادی ،غالمرض��ا
توکل��ی ،محمدص��ادق
کاظمی ،علیرض��ا صادقی،
اقبال مرادی ،مجتبی حجتی ،منصور نصر

اصفهان��ی ،منوچهر حمزه علی ،س��هراب
ایزددوست ،اسکندر مهرکش.
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اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

برپایی نمایشگاه
در پی برگزاری هیجدهمی��ن کنفرانس برق
ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین
برپایی نمایش��گاه جانب��ی در محل برگزاری
این کنفرانس ،نیروگاه شهید محمد منتظری
همانند س��ایر مراکز صنعتی و علمی  ،عالوه
ب��ر معرف��ی تع��دادی از کارشناس��ان جهت

ش��رکت در این کنفرانس در نمایشگاه جانبی
ای��ن کنفرانس ش��رکت نمود و دس��تاوردها،
اختراعات و قطعات س��اخت داخل خود را در
معرض دید ش��رکت کنن��دگان در همایش و
بازدیدکنندگان از نمایشگاه قرار داد.

صعود برارتفاعات هیمالیا

گروه چه��ار نفره کوهنوردی نیروگاه ش��هید
محمد منتظری به اس��امی آقایان رحمت اله
عبدالهی عباسعلی احس��انیفر ،ایرج تیموری
و به سرپرس��تی ابراهیم نادری با عزیمت به
کشور نپال از تاریخ 89/1/29موفق به صعود
به قله  6654متری مرا پیک ش��دند و پرچم
پرافتخار جمهوری اسالمی ایران و همچنین
پرچم صنعت برق ایران را به اهتزاز درآوردند
و افتخاری دیگر برای گروه کوهنوردی استان

اصفهان و جامعه ورزش��ی ایران آفریدند این
صعود را به اعضاء تیم ،کارکنان نیروگاه شهید
محمد منتظری و کلیه عالقهمندان به ورزش
و کوهن��وردی تبریک عرض مینمایم .ضمن ًا
گروه اعزامی هنگام بازگشت از کشور نپال و
ورود به اصفهان مورد استقبال گرم مسئولین
و پرس��نل نیروگاه شهید محمد منتظری قرار
گرفتند.
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بازنشس��تگی نایل آمده اند تجلیل و یک
جلد کالم اله مجید ،همراه با لوح تقدیر و
هدیه ای به رسم یادبود به آنان اهدا شد.

کسب مقام نخست مسابقات والیبال

بنابرگزارش کمیته ورزش نیروگاه تیم والیبال
پیشکس��وتان بزرگس��االن نیروگاه با شرکت
در مس��ابقات صنعت برق اصفهان در بین 5
تیم شرکت کننده به مقام
قهرمانی نائل آمد .ضمن
تبریک و آرزوی موفقیت
به اعض��اء تی��م و کمیته
ورزش توفی��ق روزافزون
ورزش��کاران عزی��ز را
آرزومندیم.
اعضاء تیم عبارتند از:
عل��ی س��عیدی ،مه��دی
زکی زاده ،حسین طالئی،
مجی��د پورهمدانی ،حمید

یزدخواس��تی ،علیرضا لقائی ،محم��د عالیپو،
علی بابائی ،محس��ن مرادمند ،مهدی عطائی
و محمد رجائی مربی تیم.

موفقيت فرزند همكار
س��ركار خانم مهتاب السادات ديباجي فرزند
همكار س��يد احس��ان ديباجي با حضور در
مس��ابقات رش��ته تنيس روي ميز در مقطع
دبس��تان آموزش��گاههاي اس��تان اصفهان
موفق به كسب مقام دوم تيمي در اين دوره
از مس��ابقات ش��د .ضمن تبريك به ايشان

همکار بازنشسته
آقای محمدعلی تاجمیر ریاحی
تاریخ استخدام64/1/24 :
شغل :اپراتور تصفیه خانه و پالشینگ پلنت شیمی فاز یک
تاریخ بازنشستگی89/2/4 :

آرزوي موفقيت و
سربلندي در كليه
مراحل زندگي را
از درگاه خداون��د
س��بحان ب��راي
وي خواهانيم.

موفقيت فرزند همكار
سركار خانم متينه الس��ادات ديباجي فرزند
سيد احسان از كاركنان نيروگاه شهيد محمد
منتظري در مس��ابقات بس��كتبال موفق به
كس��ب مقام اول در اين دوره از مس��ابقات
گرديدهاند .ضمن تبريك به ايشان از درگاه
خداوند سبحان موفقيت و پيروزي روزافزون
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احتراق2

تجلیل از بازنشستگان
همزم��ان ب��ا دهم اردیبهش��ت م��اه روز
صنعت برق طی مراس��می از تعداد  9نفر
از کارکنان نیروگاه شهید محمد منتظری
که اواخر اسفند ماه سال  1388به افتخار
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وي را در كليه
مراحل زندگي
خواستاريم.

در فرآین��د احتراق ،لحظهای ک��ه کربن با
ی شود ابتدا  coتشکیل
اکس��یژن ترکیب م 
میشود .تحققات انجام شده نشان میدهد
ک��ه در فاصله 1
ت��ا  1/5مت��ر از
مش��عل سوخت
مای��ع نی��روگاه،
 90درصدکرب��ن
ب��ه  coتبدی��ل
ش��ده و بع��داً
 coدر ترکی��ب
ب��ا اکس��یژن به
 co2تبدی��ل
میشود .بنابراین
اگر ه��وای ارایه
ش��ده جه��ت
احتراق کم باشد
در محص��والت
احت��راق co
خواهیم داش��ت.
همانط��ور ک��ه
گفت��ه ش��د co
س��می اس��ت و
عالوه بر این ،با
تولید  coقس��متی از انرژی حرارتی که
حاصل ترکیب اکسیژن با  coاست نیز آزاد
نمیشود.
واکن��ش گوگرد با اکس��یژن منجر به تولید
 so2میگ��ردد .در ص��ورت وجود دمای
ی شود .ماکزیمم
مناس��ب  so3نیز تولید م 
تولید  so3در فاصله  3تا  4متری مش��عل
که دما می تواند تا  1800درجه س��انتیگراد
باشد اتفاق بیفتد.
 so2در ص��ورت تماس ب��ا رطوبت منجر
به تولید اس��ید س��ولفورو و  so3منجر به
تولید اس��ید س��ولفوریک که نسبت به اسید
قبلی بس��یار فعال و خورنده اس��ت میشود
و باعث خوردگی لوله ها و س��طوح حرارتی
در دم��ای پایین دود ،مانند قس��مت س��رد
ادامه سرمقاله

 -5عامل انگیزش:
ب��رای آنک��ه کار مضاع��ف در جامع��ه انجام ش��ود
میبایس��ت انگیزه ه��ای خدمتی نی��روی کار حفظ
و تقویت ش��ود .این انگیزه های م��ی تواند مادی یا
معنوی ،فردی یا سازمانی شخصی یا گروهی باشد.
 -6توانمندسازی نیروی کار همواره به آموزش حین
کار نیاز دارد .آموزش ،مهارتهای شغلی نیروی کار را
افزای��ش داده موجب افزایش بهرهوری و کارآفرینی
میشود.
 -7ارزشیابی
ارزش��یابی عادالنه و مستمر تش��ویق نیروهای فعال
در س��ازمانهای دولتی و خصوصی میتواند منجر به
تقویت فرهنگ کار و تالش ش��ود .در جامعهای که
به نیروی انس��انی اصالت داده شود و انسان کارآمد
محور توس��عه گردد آن جامعه رستگار و پویا خواهد
بود.
 -8تعطیالت
تعطیالت فراوان مناس��بتی و تقویمی یکی از عوامل
مه��م منفی پیش��رفت در کش��ور ماس��ت .کاهش

ژونگستروم (سمت ورود هوا) و کانال های
پس از آن که شانس ایجاد بخار تقطیر شده
(بخار کندانسه یا شبنم) زیاد است میگردد.
خوش��بختانه so3
پای��دار نیس��ت و
قسمت زیادی از آن
در دماه��ای پایین
تجزیه میشود.
یک��ی از روشهایی
که م��ی توان so3
را ک��م نم��ود ب��ه
حداق��ل رس��اندن
ه��وای اضاف��ی در
بویل��ر اس��ت .اگ��ر
درص��د حجم��ی
اکس��یژن موجود در
دود خروج��ی (ک��ه
ش��اخصی از هوای
اضاف��ی اس��ت و
توضیح داده خواهد
ش��د) در ح��د 0/5
الی  0/6درصد نگه
داش��ته ش��ود تولید
 so3ب��ه حداق��ل
میرسد.
برای ش��کل گیری اسید سولفوریک عالوه
ب��ر  so3بایس��تی آب نیز وجود داش��ته
باش��د .در محص��والت احت��راق ،بخار آب
ناشی از واکنش شیمیایی سوخت به صورت
چشمگیر وجود دارد .به ازای سوزاندن یک
کیلوگ��رم س��وخت م��ازوت  1/1کیلوگرم
بخار آب تولید می ش��ود .ب��رای جلوگیری
از خوردگی بایس��تی از تقطیر بخار آب (در
وهله اول از تعرق و شبنم) جلوگیری نمود.
تولید اکس��یدهای گوگرد از نظر اثرات سوء
زیست محیطی نیز حائز اهمیت و مورد نظر
است .برای جلوگیری از تولید آن بایستی از
سوخت های فاقد گوگرد استفاده نمود.
فتح اله لطفي

تعطیالت عامل مهمی برای توس��عه فرهنگ کار و
افزایش بهرهوری خواهد بود.
 -9حسن تدبیر
همت مضاعف در کش��ور ما از طریق تدبیر درس��ت
و کارشناس��انه ام��ور انجام میش��ود و یک��ی از راه
های هدایت درس��ت منابع ،تصمی��م گیری صحیح
می باش��د .تصمیم های نادرست و غیراصولی باعث
هدردادن نیروی کار است.
 -10عامل قوانین و مقررات
قوانی��ن و مق��ررات باید به نحوی تدوین ش��وند که
موجب کارآمدی و تقویت نیروی کار شوند و فضای
کسب و کار و تغییر و تحول را فراهم سازند.
 -11روش ها
روشهای سازمانی و جریان کار عامل بسیار مهمی
در نیروی کار و کارآمدی سازمانهای هستند .اصالح
روش ها می تواند موجب چابکی و چاالکی سازمانی
گردیده ،عامل پویایی و افزایش بهرهوری ش��ود .لذا
مهندس��ی مج��دد روش انج��ام کار موجب تحرک
ی شود.
بخشی و استفاده بهینه و فرصتها م 

٣

دستورالعمل شماره 6
دستورالعمل برقراری فوق العاده سرپرستی
در اجرای بند  2فصل س��وم نظام پرداخت حق��وق و مزایا ،به کارکنانی که عهده دار وظایف
مدیریت و سرپرس��تی میباش��ند ،فوق العاده سرپرس��تی با توجه به س��طوح سازمانی ،درجه
پیچیدگ��ی وظای��ف واحد و پراکندگی و تعداد افراد تحت سرپرس��تی به ش��رح زیر پرداخت
میگردد.
 -1مشاغل سطح اول (مدیریت عالی)
فوق العاده سرپرس��تی مشاغلی که با توجه به تشکیالت مصوب شرکت تحت عنوان معاون
مدیرعامل و یا مدیریت مشخص گردیده و خط گزارش آنها براساس نمودار مصوب مستقیم ًا
با مدیرعامل می باشد  15تا 12/5درصد امتیازات شخص و شغل
ضری��ب ریالی جدول* جمع امتیازات ش��خص و ش��غل*( 15تا  )12/5درص��د= فوق العاده
سرپرستی مدیران عالی
 -2مشاغل سطح دوم (مدیریت میانی)
فوق العاده سرپرس��تی مش��اغلی که با توجه به تشکیالت مصوب شرکتها تحت عنوان مدیر
دفتر و یا امور تعیین شده و خط گزارش آنها براساس نمودار مصوب یا مدیرعامل و یا معاون
مدیرعامل و یا مدیریت مستقل میباشد 12/5تا  10درصد امتیازات شخص و شغل
ضری��ب ریالی جدول* جمع امتیازات ش��خص و ش��غل*( 12/5تا  )10درص��د= فوق العاده
سرپرستی مدیران میانی
 -3مشاغل سطح سوم (سرپرستی و مسئولین)
به کارکنانی که براساس تشکیالت مصوب ،عهده دار وظیفه سرپرستی میباشند فوق العاده
سرپرستی به شرح زیر پرداخت میگردد.
 -3-1فوق العاده سرپرس��تی متصدیان مش��اغلی که در تشکیالت مصوب با عناونی رئیس
قسمت ،رئیس اداره ،رئیس گروه ،مشخص گردیده و گروه تخصصی پست سازمانی آنان16
و باالتر می باشد  7/5تا  5درصد جمع امتیازات شخص و شغل آنان
ضری��ب ریال جدول��ی* جمع امتیازات ش��خص و ش��غل*( 7/5تا  )5درصد = ف��وق العاده
سرپرستی
 -3-2فوق العاده سرپرس��تی متصدیان مش��اغلی که در تشکیالت مصوب با عناوین رئیس
قس��مت ،اداره ،گروه مشخص گردیده و رتبه تخصصی آنان پایین تر از  16باشد و همچنین
کارکنانی که عهده دار وظیفه سرپرس��تی میباش��ند برابر  3درصد جمع امتیازات ش��خص و
شغل
ضریب ریال جدول* جمع امتیازات شخص و شغل*  3درصد= فوق العاده سرپرستی
محمود رحيميان

سم سیگار
از ترکیب��ات مختلف ش��یمیایی ک��ه در دود
سیگار موجود است 7 ،ماده آثار سوء بیشتری
بر دستگاه های مختلف بدن دارد .نیکوتین،
سمی شدیداً کشنده و مادهای فرار است
که به کمک حرارت قابل تبخیر بوده
و هم��ان ماده اعتی��اد آور دخانیات
است منواکس��ید کربن ،در تشدید
س��کته قلبی موثر است .آرسنیک،
س��بب تول��د نوزادی ک��م وزن و
کم حافظه و حتی س��قط جنین
م��ی ش��ود .همچنی��ن در بروز
س��رطان لب نیز دخالت دارد .اسید
سیانیدریک ،اعمال تنفسی ریه ها را مختل
می کند.
م��واد رادیواکتیو ،س��رطان زا ب��وده و بر ریه
ه��ا ،چش��م ه��ا ،خ��ون و پوس��ت ،عوارض
جبرانناپذیری می گذارد .آمونیاک از عوامل
مه��م در ایجاد تحری��کات بافتی به ویژه ریه
هاس��ت .معمو ًال خاصیت س��رطان زایی دود
سیگار ناشی از کربوهای هیدروژن است.

گردآورنده :محمدعلی جعفریپور
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اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

همكاران متولد خرداد ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
خس��رو موالئینژادى ،منصور مددیان ،سید
محم��ود ابطح��ی ،عبدالمحمود س��بحانی،
مه��دی مل��ک محمد ،محس��ن ای��زدی،
عبدالحس��ین بصیری ،حس��ین خراس��ان،
مجید بیات��ی ،اکبر مجیری ،هرمز مرادی،
س��یدمرتضی حیدری ،محم��د خدارحمی،
سیداحمد میرمحمدی ،س��یامک اعتمادی،
رمضانعلی قدی��رزاده ،ابراهیم مرادی ،رضا
میرزاباقری��ان ،محس��ن خورس��ند ،مجی��د
آب��روی ،اکب��رداوری ،حبی��ب رض��ازاده،
س��لطان محمدهارون��ی ،عباس فرش��ادفر،

محمداس��ماعیل عباس��پور ،رحم��ت اهلل
بخش��ی محس��ن مؤذنی ،عل��ی تیموری،
محمدکاظم امیری ،جواد اعرج ش��یروانی،
اصغر منصوری ،غالمرضا قدیری ،خیرکرد
بهداروندی ،اکبرمحمدی ،اسفندیار صادقی،
حس��ین محمدی ،اصغر آرحیم��ی ،علیرضا
سام ،محسن هاشمی ،مرتضی نجارزادگان،
سیدمهدی الصفی ،محمد بیاتیراد ،عباس
زمانی ،مسعود محمدی ،مصطفی صدیقی.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

همكاران متولد اردیبهشت ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
حس��ن نجم��ی ،مرتض��ی مص��دق ،جلیل
اکرمی ،اکبربه��زاد جزی ،احمدرضا ابراهیم
زاده ،جعفرمحمدباغب��ان ،اکبرحاجیان ،فتح
اهلل لطف��ی ،محم��ود انوریان ف��رد ،کامران
یزدانی ،س��عید یزداخواستی ،محمود ندافی،
مه��دی پاکدل ،اصغ��ر خانی ،حس��ینعلی
بابائی ،س��یداصغر حجازی ،مرتضی محنت
اصفهانی ،حس��ین علیشاهی ،اصغر صالحی
س��وارچی ،مس��عود اکب��ری ،محمدرض��ا
چیت س��از ،غالمحس��ین رادان ،اسماعیل
رضازاده ،منصور روستائی نیا ،اکبر نریمانی،
عل��ی بهزادیان ،اس��داهلل ش��جاعی ،احمد
لطف��ی ،مرتض��ی تقی پور ،ایرج اس��تکی،
هوشنگ حیدری ،محمدتقی حیدری ،علی

حیدری ،علیرضا مظاهری ،حس��ن معظمی،
محمدرضا غازی اصفهانی ،یونس صفیپور،
تق��ی ش��یخیان ،حس��ین طالئ��ی ،رضا
فالحپور ،اکبر پورقدیری ،عباسعلی رحیمی،
محمدرض��ا پورزنگن��ه ،جمش��ید عزیزی،
هدای��ت اهلل رفیعی��ان ،ی��داهلل حاجی��ان،
اس��ماعیل عروجعلیان ،رس��ول س��لمانی،
ی��داهلل صفاری��ان ،غالمعب��اس رئیس��ی،
منوچهر حمزه علی ،مهرداد براتی ،حس��ن
حیدری ،محمدرضا باقریه ،نادر خراس��انی،
اسماعیل مرادبیگی ،مصطفی رحیمی ،احمد
معین ،علی معصومزاده ،احمدرضا سلطانی.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

پوکی استخوان قبل از بروز آن عالمتی ندارد
عالئم پوکی استخوان هنگامی ایجاد میشود
که شکس��تگی اس��تخوانی اتفاق افتاده باشد
و ی��ا درد ناگهانی و ش��دید در س��تون فقرات
میتواند از عالیم شکس��تگی س��تون فقرات
باشد .مصرف مواد کافئینی مانند قهوه و تغذیه
نامناس��ب و  ...امکان ابتال به پوکی استخوان
را افزای��ش میده��د و از مص��رف آنه��ا باید
خودداری نمود .عدم تحرک و اس��تراحت زیاد
باعث تحلیل و پوکی سریع استخوان ها در هر
سنی میش��ود و شکستگی استخوان را بیشتر
میکند نوع تغذیه عامل موثری در پیشگیری
از پوکی اس��تخوان اس��ت .منابع کلسیم مانند
شیر ،ماس��ت ،پنیر ،کش��ک ،غذاهای دریایی
مثل ماهی سبزیهایی با برگ های پهن مثل
(کاهو ،اسفناج و )...و کلم پیچ ،هویج ،جعفری،
کرفس ،ش��لغم ،زیتون ،پرتق��ال ،انگور ،توت
فرنگی ،خرمالو ،کشمش ،بادام ،گردو ،حبوبات
و پی��اده روی و ورزش در س��نین مختل��ف از
عوام��ل مهم پیش��گیری از پوکی اس��تخوان
هستند.
گردآورنده :جعفر احمدی
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 2نکته درباره نگهدای غذا در فریزر

بوته چای

شرکت در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
در بیس��ت و یکمی��ن س��الگرد ارتح��ال
بنیانگ��ذار جمه��وری اس�لامی ای��ران
حض��رت ام��ام خمین��ی(ره) تع��دادی از
هم��کاران نیروگاه در قال��ب یک کاروان

تحت عنوان زائران روح اله به حرم مطهر
آن امام عزیز عزیمت و در مراسم سالگرد
آن عزیز سفر کرده شرکت نمودند.

ترک سیگار
ب��ه منظور تش��ویق و ترغی��ب همکارانی که
سیگاری هستند همه س��اله طرحی از طرف
خان��ه بهداش��ت نی��روگاه اجرا میگ��ردد که
هم��کاران با ثبت نام در این طرح نس��بت به
ترک سیگار اقدام مینمایند که در سال جاری
تعداد  9نفر از همکاران توانس��تند با مشارکت

در ای��ن طرح نس��بت به ترک س��یگار موفق
ش��وند و در همین راس��تا و به پ��اس همت،
ت�لاش و موفقیت آنان در ترک س��یگار طی
مراس��می و ب��ا حضور کارکنان نی��روگاه لوح
تقدیر و هدیهای از طرف مدیرعامل ش��رکت
به رسم یادبود به آنها اهدا شد.

گرامیداشت روز زن و مقام مادر
همزم��ان با بیس��تم جمادی الثان��ی فرخنده
زادروز والدت ب��ا س��عادت یگان��ه دخت نبی
گرامی اس�لام حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل
علیها که به یمن میالد پربرکتش بنام روز زن

و مقام ش��امخ مادرنام گرفته است ،از بانوان
ش��اغل در نیروگاه با اهدا هدیه و پیام تبریک
از آنان تقدیر شد.

بازدید
ب��ه منظ��ور آش��نایی هرچ��ه بیش��تر جامعه
صنعتگ��ران اصفهان با صنع��ت برق به ویژه
رون��د تولید ب��رق ،گروه��ی از صنعتگران و

اعضای خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان
از نی��روگاه ش��هید محم��د منتظ��ری بازدید
کردند.

گرامیداشت روز صنعت برق
به مناس��بت دهم اردیبهشت رو ز صنعت
ی در نیروگاه ش��هید
ب��رق ایران مراس��م 
محمد منتظری برپا ش��د در این مراس��م

عملکرد سال  88نیروگاه و همچنین خط
مش��ی واهداف نیروگاه در سال  89توسط
مدیرعامل شرکت تشریح شد.

از کجا بفهمیم کودکمان کم شنوا است

کودکانی که مش��کل ش��نوایی داشته باشند،
توانایی تولید صداهای ساده را نیز از حدود 6
ماهگی رها میکنند .در صورتی که نوزاد شما
ی آورد و تالشی
هیچ صدایی از خودش در نم 
هم برای

تولید صدا ندارد یا در صورتی که با شما ارتباط
ی کند یا تا  15ماهگی هیچ
ی برقرار نم 
چشم 
کلمه ای برزبان نیاورده یا شما هنوز هم قادر
نیس��تید حتی یک کلمه از ح��رف های او را
بفهمید ،حتما باید به پزشک مراجعه کنید اگر
در  3س��الگی هنوز هم کودک ش��ما حروف
بیصدای انته��ای کلم��ات را تلفظ نمیکند
ی گوی��د( :خو)
(مث�لا به ج��ای (خوب) م 
یا ب��ه جای یک��ی از) صداهای دیگر
اس��تفاده میکن��د (مثال به جای
(مار) یا (م��وش) میگوید:
(ب��ار) ی��ا (دوش) ،باید
ح��دس بزنی��د که
احتماال کودکتان
ب��ه مش��کل
شنوایی یا گفتاری
مبتالست.
گردآورنده :محمدعلی جعفریپور

 -1بوته چای جزو معدود گیاهانی است که
به دلیل وجود س��موم فراوان در بافت آن،
در طبیعت هیچ آفت جدی به جز انس��ان
ندارد! م��زارع این گیاه نیاز به سمپاش��ی
ندارن��د و هیچ چرنده ،پرنده ،حش��ره و ...
به آن نزدیک نمیشود .اگر در بین علوفه
چهارپایان (هر نوع که باش��ند) حتی کمی
برگ چای باشد ،حیوان به محض جویدن
آن ها را از دهانش بیرون میریزد.
 -2در بسیاری از مناطق کشاورزی ،برای
آن که احش��ام و س��ایر حیوانات به مزارع
و کش��تزارهای مختلف نزدیک نش��ده و
زراعت را خراب نکنند ،اطراف آنها را بوته
چای میکارند .حیوانات با مش��اهده بوته
چای به مزرعه نزدیک نمیشوند.
 -3اولی��ن وارد کننده تخ��م این گیاه به
ایران دراوایل دوره قاجار انگلیسیها بودند
که با همکاری دربار قاجار ،کشت این
گی��اه و نوش��یدن دم ک��رده آن را در
ایران رواج دادند .واقعیت آن اس��ت که
حکم��ای ایران زمین از چند هزار س��ال
قبل با این گیاه آشنایی داشته و به خوبی
میدانس��تند که این گی��اه ارزش غذایی
نداش��ته ،بلک��ه مص��رف غیردارویی آن
مضر است.
 -4موادی که در اصطالح علم ش��یمی
س��اختار مولکولی حلق��وی دارند (مواد
آروماتی��ک) س��رطان زا هس��تند( .پلی
فنول) یکی از مواد آروماتیک اس��ت که
دارد.
چ��ای ه��م این م��اده را
فنول چیست؟ فنول یک
م��اده دارای ترکیب��ات حلقوی
اس��ت ک��ه ب��ر روی پوس��ت ،کبد
و سیس��تم گ��وارش اث��رات نامطلوبی
میگ��ذارد .جالب این جاس��ت که قریب
ب��ه اتف��اق مواد معط��ر ش��یمیایی که در
ی کنند هم
کارخانجات ب��ه چای اضافه م 
جزء مواد آروماتیک و سرطان زا هستند!
 -5مص��رف چای(خصوص ًا پس از غذا که
سالهاس��ت عادت بسیاری از ایرانیان شده
است) جلوی جذب آهن معدنی موجود در
غذاها توسط بدن را میگیرد که در نتیجه
منجر به بروز بیماری کم خونی مزمن در
مصرف کنندگان میش��ود .چ��ای دارای
ترکیبات��ی به نام تانن اس��ت که مزه تلخ
ی کن��د .تانن ها با آهن،
چ��ای را ایجاد م 
ایجاد رس��وب مینمایند و این رسوب به
دلیل درشتی ملکول و سنگینی ،غیر قابل
جذب توسط بدن است.
لذا در صورت��ی که غذای مصرفی دارای
آه��ن ب��وده و بالفاصله بع��د از آن چای
مصرف ش��ود ،از جذب آهن آن جلوگیری
میکن��د .فراموش نکنید ک��ه عارضه کم
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خونی خود باعث دهه��ا بیماری دیگر در
بدن میشود.
 -6همان گونه که گفته ش��د چای دارای
مادهای اس��ت به نام تانن .این ماده بسیار
مخدر اس��ت و به همین خاطر مایعات را
دفع کرده و پالس��ما غلیظ میشود .آنزیم
ی توانند فعالیت
ها در پالس��مای غلیظ نم 
کنند و به همی��ن خاطر مواد زاید در بدن
انبار شده و موجب بیماری های گوناگون
ی شود .ضمن ًا تانن موجب فعالیت بیش
م
از حد س��لول های اپیتلیال کلیه ش��ده و
کلیه را به مرور از کار میاندازد.
 -7گیاه چای دارای مادهای اس��ت به نام
اگزالیک اسید ،که مس��موم کننده بوده و
اخت�لاالت متابولیس��می ایج��اد میکند.
این ماده در کلیه رس��وب کرده و س��نگ
ا گز ا لیک
ه��ای کلیوی
را موجب
میشود.
-8

 -1میوه های و سبزی ها را
میت��وان بین  8تا  12ماه در
فریزر نگهداری کرد.
 -2گوش��ت ماکیان به مدت 6
تا  9م��اه ،ماهی ها بین  2تا 3
ماه ،گوشت قرمز خرد شده یا
چرخ کرده بی��ن  3تا  4ماه،
پنیرهای مخصوص پیتزا و
پنیرهای سخت بین  6تا 8
ماه ،س��بزیجات خام  6تا 8
ماه و س��بزیجات پخته تا 3
ماه قابل نگهداری هس��تند؛
البته اگ��ر به نکات زیر دقت
کنید:
 همیش��ه اولین بس��ته ایکه فریزر میشود ،باید اولین
بسته مصرفی شما باشد.
 جه��ت جلوگی��ری ازچسبندگی بستههای نایلونی
ابت��دا آنها را خش��ک کنید و
سپس در فریزر قرار دهید.
 س��بزیها را قبل از انجمادتوس��ط بخار با کمی آب بپزید و س��پس

سردشان کرده ،منجمد کنید.

گردآورنده :محمدعلی جعفریپور

 6روش برای سوزاندن چربی

مصرف زیاد چای دن��دان ها را لک دار و
سیاه میکند.
 -9چای ترشح اسید معده را تحریک می
کند افزای��ش میدهد و همچنین به دلیل
ماهیت اس��یدی خود ،در بروز زخم معده
موثر است.
 -10در ه��ر فنجان چای بی��ن 60تا 75
میلی گ��رم کافئین وجود دارد که خون
را افزایش می دهد و عاملی میشود برای
انفارکتوس قلب��ی و مغزی ،ولی البته آرام
بخش اس��ت و در دراز م��دت اعتیاد هم
ایجاد میکند.
ادامه دارد

گردآورنده :فریدون فالمرزی

-1
قد م
ا و ل
ح��ذ ف
برخ��ی از
کربوهیدرات
ها(قنده��ا) از
رژی��م غذای��ی
اس��ت :پیت��زا،
ش��یر ینیجا ت ،
ش��کالت ،چیپس
و ...
 -2مواد غذایی چربی
سوز مانند مواد سرشار از
پروتئین ،بروکلی ،چای س��بز،
کلم ،هوی��ج ،حبوب��ات ،گریپ فروت،
هندوانه ،س��یب ،فلفل قرمز ،اسید ،زنجبیل و
فرآوردههای کم چرب لبنی مصرف کنید.
 -3ش��نا ،دویدن ،پیاده روی تند و استفاده از
پله را در برنامه روزانه خود بگنجانید.

-4
ب��ه
جای خوردن
روزی  3وع��ده
غذای��ی بزرگ،
 5ی��ا  6وع��ده
کوچک بخورید
و ب��ه ج��ای
هله هول��ه ،میوه
بخورید.
 -5در محل کار بعد
از ناهار برای پیاده روی
بیرون��ی بروی��د و به جای
آسانسور از پله استفاده کنید.
 -6روزی  8لیوان آب بخورید.

گردآورنده :محمدعلی جعفریپور
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دو كلمه حرف حساب

مسابقه احكام

بازنشستگی،
پایان بایدها و نبایدها

علل ایجاد حساسیت های فصلی

میباش��د .لذا الزم اس��ت نس��بت به علم پیچیده تربیت ضمن تش��کر از شرکتکنندگان در مس��ابقات احکام در پیک شماره
و تعلی��م فرزندان از آگاهی الزم برخوردار باش��ند .امروزه  42س��ؤالی را مطرح نمودیم تحت عنوان اینکه نمازهای مس��تحبی
روانشناسان و اندیش��مندان پدر و مادری را که به خوبی را نمیت��وان به جماعت برگ��زار نمود مگر یک نماز مس��تحبی ،که
فرزند تربیت نماین��د را هنرمند مینامند .در دین مقدس پاس��خ صحیح آن نماز جمعه و اعیاد غدیر و فطر اس��ت که میتوان
اسالم و احادیث پیامبر و معصومین پدر و مادر در تربیت به جماعت خواند که از بین پاس��خدهندگان آقای س�عید کبیری
فرزندان همچون باغبان فداکاری هس��تند که الزم است به قید قرعه برنده ش��دهاند که هدیهای به رس��م یادبود به وی اهداء
ب��ا آفتها مب��ارزه کنند تا گلهای بوس��تان زندگی آنها خواهد شد.
سؤال شماره  :25یکی از واجبات الهی است که در زنها و مردها
همیشه خوشبو و با طراوت و آباد باشد.
ادامه دارد به ش��یوه خاص مطرح شده است و بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی
دارد اما مردم بیشتر برای زنها انتظار دارند.
امام جماعت نيروگاه
امام جماعت نيروگاه
تاریخ ارسال پاسخ 89/4/15

تربیت فرزند
به نظر میرس��د در خصوص دو کلمه حرف حساب بحث
را در پیرام��ون تربیت فرزند مط��رح نماییم و در صورت
اس��تقبال بصورت مستمر در ش��مارههای بعدی پیک در
خدمت عزیزان باش��یم .یکی از م��وارد مهم زندگی برای
عموم کسانی که تش��کیل خانه و خانواده دادهاند مسئله
تربی��ت فرزند اس��ت .افرادی که طال��ب موفقیت خود و
فرزندان در طول عمر و زندگی میباش��ند که این امری
عقلی و طبیعی اس��ت و پدران و مادران قطع ًا عالیترین
ه��دف تش��کیل زندگیش��ان خوش��بختی فرزندانش��ان

بازنشس��تگی ،از حرک��ت ماندن ،در خانه نشس��تن و گام به
دوران پیری گذاشتن نیست ،بلکه خستگی در کردن است.
ی تواند بهترین روزهای زندگی انسان
دوران بازنشس��تگی م 
باش��د .تالشها صورت گرفته و آن چه الزم بود ،انجام شده
است .اینک زمان استراحت به خود پرداختن رسیده است .در
این زمان ،فرد بازنشس��ته با کوله ب��اری از تجربه و خاطره،
مرحله سوم زندگی خود را شروع میکند .مجالی فراهم شده
است تا خواستها و آرمان های درونی و هر آنچه در گذشته
به علت مشغله های کاری ،امکان اجرای آن نبود ،با سلیقه و
میل فرد بازنشسته انجام شود .شخص بازنشسته ،دیگر خود،
مدیریت برنامههایش را ب��ه عهده دارد و برای خود بودن را

انتخاب کند.
یک��ی از زیبای��ی ه��ای
این دوران ،در اختیار خود
بودن است زیرا به دور از
هر باید میتواند به دنبال
عالقههای دیرینه و زمان
حال خود برود و به هر آن
چه که در گذش��ته مجال
و امکان انجام آنرا نداشته
است برسد.
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حساسیتهای فصلی یکی از رایج ترین
حساس��یتها است که با عطسه ،سرفه،
آب ری��زش از بین��ی ،خارش پوس��ت،
خس خس س��ینه در یکی از فصلها به
خص��وص در فصل بهار و پاییز ش��روع
میش��ود .حساس��یتهای فصلی در اثر
بی��ش از  130هزارماده آلرژی زا بوجود
میآیند که از طریق راههای تنفس��ی،
تماسهای پوستی ،خوردن و آشامیدن وارد بدن میشوند.
راهه��ای کاه��ش ع��وارض حساس��یتهای فصل��ی و آلرژی
ی ت��وان با تقویت و
زا عبارتن��داز :با خ��وردن بعضی از غذاها م 
گردآورنده :جعفر احمدی
هوشمند س��ازی سیستم ایمنی بدن ،ش��دت آلرژیهای فصلی
طراح :جليل اكرمي را کاه��ش داد و یا برعکس افزایش داد .همچنین خوردن مرتب
ماس��ت و یا س��یر ،پیاز ،سبزیجات ،هویج ،اس��فناج ،روغن های
حاوی اس��یدهای چرب امگا  3مث��ل روغن ماهی و دانه کتان و
 1 0 9 8 7ماهی و آبزیان در کاهش حساسیت ها و آلرژی ها موثرند.
حجكم مقبول و سعيكم مشكور
همكار گرامي جناب آقايان
محمد حاجیان ،جواد صفریان ،باقر ایزدی
و اسماعیل محمدزمانی
تشرفتان به سرزمين وحي و زيارت آستان معبود و زيارت
مرقد مطهر پيامبر عظيم الشأن اسالم و ائمه بقيع ،به جا
آوردن حج عمره مفرده را زيارت قبول و بازگشتتان را
خيرمقدم عرض مينمائيم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق
شهيد محمد منتظري
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