تیر و مرداد ماه سال 1389
سردبير

در مورد ماه رمضان بیشتر بدانیم
ماه رمضان نهمین ماه از ماههای قمری و بهترین
ماه سال است ،بهترین فرصت برای بدست آوردن
کم��ال و معنوی��ت؛ ماهی که می ت��وان در آن به
تقرب رس��ید و حقایق را آنگونه که هس��ت نظاره
کرد.
در این ماه شریف؛ روحانیت خاصی بر جسم و روح
انسان حاکم است و آدم خاکی به واسطه تاثیر این
حاالت احساسی آسمانی دارد.
رمضان؛ ماه رحمت و غفران الهی است که دریای
بیک��ران لطف و عنای��ت حضرت دوس��ت در آن
جوشش و تالطم دیگری دارد .پیامبر اعظم (ص)
ش��عبان را ماه خود و رمضان را ماه خدا دانس��ت و
امت خویش را نسبت به اهمیت آن آگاه فرمود.
امام س��جاد(ع) نیز در وداع از ماه مبارک رمضان؛
مناجاتی جانسوز دارد و مانند کسی که می خواهد
از عزیزترین خویش جدا شود با این ماه پرعظمت
بدرود می گوید.
رمضان از اسماء الهی است
رمض��ان اس��می از اس��ماء الهی اس��ت و نباید به
تنهایی ذک��ر کرد مث�لا بگوییم ،رمض��ان آمد یا
رف��ت ،بلکه باید گفت ماه رمض��ان آمد ،یعنی ماه
را باید به اس��م اضافه نمود ،در این باره به سخنان
حضرت ام��ام محمد باقر(ع) اش��اره میکنیم امام
(ع) فرم��ود :نگویید این اس��ت رمض��ان و نگویید
رمض��ان رف��ت و ی��ا آمد ،زی��را رمض��ان نامی از
اس��ماءاهلل اس��ت که نمی رود و نمی آید که ش��ی
زائل و نابود شدنی می رود و می آید ،بلکه بگوئید
ماه رمض��ان ،پس ماه را اضافه کنی��د در تلفظ به
اس��م ،که اسم اهلل می باش��د و ماه رمضان ماهی
اس��ت که قرآن در او نازل شده است و خداوند آن
را مث��ل عید قرار داده اس��ت همچنانکه پروردگار
بزرگ عیس��ی بن مریم (سالم اهلل علیها) را برای
بنی اسرائیل مثل قرار داده است و از حضرت علی
بن ابی طالب (ع) روایت ش��ده که حضرت فرمود:
« ال تقولُوا ًرمضان و لکن قولو شهر ًرمضان فانکم
ال تدرون ما رمضان» « ش��ما به راستی نمی دانید
که رمضان چیس��ت و چ��ه فضائل��ی در او نهفته
است».
واژه رمضان و معنای اصطالحی آن
رمضان از مصدر«رمض» به معنای ش��دت گرما،
و تابش آفتاب بر رمل  ...معنا ش��ده است ،انتخاب
چنی��ن واژه ای براس��تی از دق��ت نظ��ر و لطافت
خاصی برخوردار اس��ت ،چرا که س��خن از گداخته
شدن است ،و ش��اید به تعبیری دگرگون شدن در
زیر آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات بی
امانش ،زیرا که رمضان ماه تحمل شدائد و عطش
است ،عطش��ی ناشی از آفتاب س��وزان یا گرمای
شدید روزهای طوالنی تابستان.
و عطش دیگر حاصل از نفس سرکشی که پیوسته
می گدازد ،و سوزشش براستی جبران ناپذیر است.
در مقایس��ه این دو س��وزش ،دقیق��ا رابطه عکس
برقرار اس��ت ،بدی��ن مفهوم که نفس س��رکش با
چش��یدن آب تش��نه تر می گردد ،و هرگز به یک
جرعه بسنده نمی کند ،و پیوسته آدمی را در تالش
خس��تگی ناپذیر جه��ت ارضای تمای�لات خود وا
م��ی دارد .و در همین رابطه اس��ت ک��ه مولوی با
لطاف��ت هر چ��ه تمامتر این تش��بیه واال را به کار
می گیرد و می گوید:
آب کم جو تش��نگی آور به دس��ت /تا بجوشد آبت
از باال و پس��ت /تا سقا هم ربهم آید جواب /تشنه
باش اهلل اعلم بالص��واب /زین طلب بنده به کوی
حق رس��ید /درد مریم را به خرما بن کشید /اما از
س��وی دیگر ،عطش ناشی از آفتاب سوزان سیری
ناپذیر است ،و قانع کننده .این ماه ماه نزول قرآن و
ماه خداوند است و شب های قدر در آن قرار دارد.

بنابراع�لام مدی��ر فاز دو نیروگاه ش��هید محمد
منتظری ،کارکنان این فاز توانسته اند با تمهیدات
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صرفه جویی در انرژی

اندیشیده ش��ده با همت و تالش خود در فصل
بهار س��ال جاری با  9درصد معادل 1400000

کیلووات ساعت نس��بت به دوره مشابه در سال
قبل صرفه جویی انرژی الکتریکی بوجود آورند.

تولید انرژی خرداد ماه
بنابراع�لام معاون��ت مهندس��ی و برنامه ریزی
نیروگاه ش��هید محم��د منتظری ان��رژی تولید

شده در خردادماه سال  89این نیروگاه به مقدار
 1092095000کیلووات ساعت بطور ناخالص و

به مق��دار  1091116000بطور خالص بوده که
تحویل شبکه برق سراسری شده است.

تولید انرژی تیر ماه
بناب��ر اعالم معاونت مهندس��ی و برنامه ریزی
نیروگاه ش��هید محمد منتظ��ری ،انرژی تولید
شده در تیرماه س��ال  89این نیروگاه به مقدار

 1091116000کیلووات ساعت بطور ناخالص
و به مق��دار  1011034000کیلووات س��اعت
بط��ور خال��ص بوده ک��ه تحویل ش��بکه برق

سراسری شده است.

نمایشگاه محیط زیست

دهمین نمایشگاه محیط زیست با حضور بیش از  240شرکت ،سازمان
و ارگان دولت��ی و خصوص��ی ،نهاده��ای مردمی و دوس��تداران محیط
زیس��ت در محل دائمی نمایش��گاه بی��ن المللی تهران برگزار ش��د .در
مراس��م افتتاحی��ه این همایش ،آقای دکتر رحیم��ی ،معاون اول رییس
جمهور و همچنین آق��ای مهندس محمدی زاده ,معاون رییس جمهور
و رییس س��ازمان محیط زیست مطالبی را پیرامون محیط زیست بیان
نمودند .نیروگاه شهید محمد منتظری هم همانند دیگر سازمانها در این
نمایشگاه حضور فعال داشت و اقدامات انجام شده در امر محیط زیست
در نیروگاه را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

گرامیداشت میالد منجی عالم بشریت
همزمان با پانزدهم ش��عبان س��الروز باسعادت
دوازدهمین س��تاره تابناک آس��مان والیت و
امامت حض��رت بقیه اهلل االعظ��م عجل اهلل
تعالی فرجه الشریف مراسمی با حضور پرسنل

و مس��ئولین نیروگاه برگزار شد .در این مراسم
حضرت حج��ت االس�لام والمس��لمین حاج
آق��ا نریمانی امام جماعت نی��روگاه مطالبی را
پیرامون مهدویت و فلسفه انتظار بیان نمودند.

گرامیداشت روز جانباز

در ضم��ن یکی از مداحان اهل بیت اش��عاری
پیرامون امام زمان ،مولودی سرایی نمودند.

صعود به ارتفاعات کرکس
بنابراعالم کمیته ورزش نیروگاه گروههای کوهنوردی ادارات و سازمانهای
وابس��ته به وزارت نی��رو در اصفهان ،در یک برنامه ری��زی تدارکاتی دیده
ش��ده به میزبانی نیروگاه شهید محمد منتظری به ارتفاعات کرکس صعود
نمودند .بنابراعالم این گزارش گروه مذکور هنگام بازگش��ت اقدام به پاک
س��ازی و تمیز نم��ودن منطقه نمودن��د .در این صعود ک��ه آقای مهندس
عس��کری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری نیز
حضور داش��تند و در پایان صعود به نفرات برتر هدیه و لوح یادبودی اهدا
نمودند.

همزمان با والدت باس��عادت حضرت ابوالفضل العباس یارباوفا و سقای
تشنگان و جانباز دشت کربال و روز جانباز طی مراسمی از تعداد  67نفر
از جانبازان شاغل در نیروگاه تجلیل شد در این مراسم هدیه لوح یادبود
به آنان اهدا شد.
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اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

همکاران بازنشسته

امراله رحیمی
تاریخ استخدام60/6/30 :
شغل :کارگر قسمت الکتریک
تاریخ بازنشستگی89/4/1 :

ناصر ابوطالبی
تاریخ استخدام61/11/2 :
شغل :اپراتور بهره برداری
تاریخ بازنشستگی89/4/1 :

صفرعلی عابدی
تاریخ استخدام64/5/13 :
شغل :کارگر قسمت ابزاردقیق
تاریخ بازنشستگی89/5/1 :

خداداد زکی پور
تاریخ استخدام62/10/24 :
شغل :مسئول خدمات عمومی
تاریخ بازنشستگی89/5/1 :

هدایت رفیعیان
تاریخ استخدام61/8/6 :

علی ابراهیمی
تاریخ استخدام61/6/8 :
شغل :اپراتورشیمی فاز یک
تاریخ بازنشستگی89/4/1 :

شغل :تکنسین تعمیرات مکانیک

تاریخ بازنشستگی89/4/1 :

همه س��اله ب��ه همت دفتر رواب��ط عمومی
نی��روگاه و هماهنگ��ی و هم��کاری دفت��ر
ام��ور فرهنگی ب��رق منطق��ه ای اصفهان
جش��ن تکلیف ویژه فرزندان همکار برگزار
می گردد .در سال  89نیز این جشن جهت
فرزن��دان دختر هم��کار متولدین 79/10/8

لغای��ت  80/9/25در مجتم��ع فرهنگ��ی
تفریح��ی ذوب آهن اصفهان برگزار ش��د.
گفتنی است که تعداد مکلفین دختر فرزندان
هم��کار  26نف��ر بودند که در ای��ن اردوی
سیاحتی و جشن تکلیف شرکت نمودند.

تقدیر و تشکر
آق��ای مهن��دس ابراهی��م علی عس��کری
مدیرعامل شرکت با درج نامه ای در پرونده
پرس��نلی آقای سید احمد میرمحمدی
به لحاظ گوش��ش و دق��ت در امور مربوط

مستندسازی چک لیس��ت اینترالکهای فاز
 2و همچنین هم��کاری در تهیه اطالعات
سیس��تم مانیتورین��گ ف��از دو ،از زحمات
ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

جلوگیری از تخریب محیط زیست

برگزاری مانور
ب��ه منظ��ور حف��ظ آمادگی و رف��ع نواقص
احتمال��ی ،یک مانور مش��ترک در خصوص
تامی��ن و حفاظ��ت فیزیک��ی از تاسیس��ات

اندازهگیری و تستهای کنترلی قبل از توقف توربین
جهت تعمیرات اساسی

جشن بزرگ تکلیف

بازنشس��ته ش��دن تعدادی از همکاران و ورود آنها به مرحله ای جدی��د از زندگی را خدمت آنان و
خانواده محترمتان تبریک عرض می نماییم و از زحمات چندین ساله آنها در نیروگاه شهید محمد
منتظری تقدیر و تشکر می نماییم .انشاءاهلل در پرتو عنایات حق تعالی همواره موفق ،مؤید و پیروز
باشید.
رحمت اله یوسفی
سید ابوالفضل میرحسینی
تاریخ استخدام65/1/23 :
تاریخ استخدام68/12/26 :
شغل :اپراتوری بهره برداری
شغل :کارگر تعمیرات مکانیک
تاریخ بازنشستگی89/3/1 :
تاریخ بازنشستگی89/3/30 :

نیروگاه به همت حراس��ت نیروگاه و حضور
فعال نیروی بس��یج ،ایمنی و آتش نشانی و
غیره برگزار شد.

به منظور جلوگیری
از تخری��ب محی��ط
زیس��ت و ارائ��ه
راهکاره��ای مه��م
در ام��ر حفاظ��ت
از محی��ط زیس��ت
جلسه مش��ترکی با
حض��ور مس��ئولین
ارش��د صنعت��ی و
مس��ئوالن محی��ط
زیست اصفهان ،در
نیروگاه شهید محمد منتظری تشکیل شد در
این جلس��ه اهداف و خط مشی حفظ زیست،
تعیین محلی برای دف��ن زباله های صنعتی

مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که ش��رکت
کنندگان در این جلس��ه هرکدام نقطه نظرات
خود پیرامون موضوع فوق رایگان نمودند.

سیر و سلوک الی اهلل
اي��ن حديث توصيه و س��فارش امام صادق
(ع) به مرديس��ت بنام (عن��وان بصري) كه
پيرم��ردي فرتوت بوده اما آرزومند س��ير و
سلوك الي اهلل ...
اين حكايت را ش��يخ به��اء الدين (بهايي)-
رحمه اهلل عليه -در كشكول نقل كرده است
و ميگويد :اين حديث را به خط شهيد ثاني
از عنوان بصري نقل ميكنم ،عنوان بصري
كه پيرمردي  94س��اله است ميگويد :من
سالها نزد مالك بن انس رفت و آمد داشتم
ت��ا زماني كه امام جعفر صادق (ع) به مدينه
وارد ش��دند .پ��س به خدم��ت آن حضرت
ش��رفياب شدم و دوست داش��تم از محضر
ايشان اس��تفاده كنم همان طور كه سالها
خدم��ت مالك ب��ودم .روزي آن حضرت به
من فرمود :من در محاصره هس��تم و با اين
حال براي هر يك از ساعتهاي شبانه روزم
ذكر خاصي دارم پس تو مرا از ذكرهايم باز
ن��دار و همان طور كه تا كن��ون نزد مالك
ميرفتي از اين به بعد هم نزد او برو.

عنوان بصري ميگويد :من از اين فرمايش
امام (ع) ناراحت ش��دم و از نزد آن حضرت
بيرون آمدم و با خود گفتم اگر خيري در من
ميديد مرا از حضور و ش��اگردي محضرش
مح��روم نميكرد .پس از آن وارد مس��جد
پيامب��ر اكرم صل��ي اهلل عليه و اله و س��لم
شدم و بر آن حضرت سالم دادم .فرداي آن
روز دوباره به مسجد النبي صلي اهلل عليه و
اله و س��لم شرفياب ش��دم و دو ركعت نماز
خواندم و پس از سالم عرضه داشتم خدايا:
از تو ميخواهم دل امام جعفر صادق (ع) را
ب��ر من نرم كني و م��را از علماش بهرهمند
س��ازي تا به ص��راط مس��تقيمات ،هدايت
ش��وم و با حالتي افسرده و غمزده به خانهام
برگش��تم و چون دلم لبري��ز از محبت اما م
جعفر صادق عليهالس�لام ش��ده بود ،از آن
پس نزد مالك بن انس��ن نرفتم و جز براي
نمازهاي واج��ب از خانه بيرون نميآمدم تا
اين كه باالخره صبرم تمام ش��د و چون به
در خان��ه آن حضرت رس��يدم ،اج��ازه ورود
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خواستم .خادم آن حضرت بيرون آمد پرسيد
چه ميخواهي؟
گفتم :براي عرض سالم به شريف ( ،القابی
اس��ت كه عنوان بصري به امام صادق (ع)
داده است ).آمدهام .خادم گفت :آن حضرت
در مصلي و محراب عبادت به نماز ايستاده
اس��ت .پش��ت در ب��ه انتظار نشس��تم چند
لحظهاي بيش��تر نگذش��ت كه خادم آمد و
گف��ت :با بركت و رحمت الهي به خانه وارد
شويد.
وارد خان��ه ش��دم به امام جعف��ر صادق (ع)
س�لام كردم .حضرت فرمود :بنش��ين ،خدا
گناهان��ت را بيام��رزد ،م��ن ه��م بيدرنگ
نشستم ،امام عليهالسالم چند لحظه سرش
را پايين انداخت و سپس سرش را بلند كرد
و فرمود كنيهات چيست؟
گفتم :ابوعبداهلل.
ام��ام (ع) فرمود :اي ابوعبداهلل! خدا تو را بر
اين كنيهات ثابت قدم بدارد و موفق باش��ي
چه خواستهاي داري؟

با خود گفتم :اگر در زيارت آن حضرت (ع) و
سالم بر ايشان غير از اين دعاي خير ايشان
هيچ فايدهاي نباش��د باز هم بسيار ارزشمند
است .پس از آن ،حضرت (ع) سرش را بلند
كرد و فرمود چه ميخواهي؟
گفتم :از خدا خواس��تهام قلب شما را بر من
مهربان فرمايد و از علم ش��ما بهرهمند شوم
و امي��دوارم خداي اين دعاي ارزش��مند مرا
مستجاب فرمايد.
پس از آن امام صادق(ع) فرمود:
اي ابوعبداهلل! علم فقط به يادگيري نيست
بلكه نوري است كه خداوند تبارك و تعالي
در قلب هر كس كه بخواهد هدايتاش كند
قرار ميدهد ،پس اگر به دنبال علم هستي
در مرحل��ه اول حقيقت بندگ��ي رادر جانت
بج��وي و پس از آن عل��م را با عمل به آن
طل��ب كن و از خداي فهم طلب كن تا خدا
فهم و دانش را به تو عنايت كند.
ادامه دارد

فتحاله لطفي

دقیق��ا قبل از توقف واحد جهت تعمیرات
بای��د توربین بدقت تحت بررس��ی همه
جانبه قرار گیرد .این تحقیقات و بررسی
به منظور پیدا کردن عیوب و اش��کاالت
جدید و مشخص کردن دقیق عیبهای
معل��وم ،تعیین دالئل تقریب��ی بروز آنها،
ثب��ت آنها در فهرس��ت حج��م کارها و
بدس��ت آوردن ارق��ام و اطالعات جهت
دقیقت��ر کردن برنام��ه تعمیرات صورت
میپذیرد.
یک��ی از موارد مهم ای��ن اندازهگیریها
کنترل صحت سیستم گاورنیک میباشد.
جه��ت کنت��رل صح��ت کار سیس��تم
گاورنی��ک و کس��ب ارق��ام و اطالعات
الزم جهت برطرف کردن اش��کاالت در
کار آن مس��تقیم ًا قب��ل از خ��ارج کردن
جهت تعمیرات باید مشخصات و منحنی
استاتیکی گاورنیک تهیه و معین شود.
پس از خارج ش��دن از شبکه و دریافت
اجازه جه��ت توقف توربین الزم اس��ت
ا ُوراسپید و عملکرد حفاظتها تست گردد.
قبل از تس��ت عملکرد اوراسپید بطریقه
افزای��ش دور باید ابت��دا اطمینان حاصل
ش��ود که بعد از قطع اوراس��پید بصورت
دستی والوهای اتوماتیکی (استاپ والوها،
اکستراکش��ن قاب��ل تنظیم بخ��ار) ورود
بخار ب��ه توربین را قط��ع و میبندد .در
صورت عملکرد صحیح س��فتی والوها و
کنترل والوها مجدداً اوراسپید شارژ شود
و عملک��رد آن با افزای��ش دور به میزان
 10درص��د بیش��تر از دور زمانی تس��ت
ش��ود .پس از بسته ش��دن ورود بخار به
توربین توس��ط اوراس��پید در حالت خالء
ثابت در کندانس��ور ( در حالت کار نرمال
سیس��تم کندانسور و ارس��ال شدن بخار
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به س��یلهای البیرنتی) و قبل از لحظه
متوقف ش��دن توربین بوس��یله دورسنج
دس��تی نس��بت به زم��ان تعیین ش��ده
توس��ط کرنومتر افت و کاهش دورشیت
گردد ،معم��و ًال تعداد دور پس از هر یک
تا دو دقیقه یادداش��ت میش��ود .از روی
ای��ن ارقام منحن��ی (دور توربی��ن بعد از
قطع بخار) ترس��یم میگردد ،که سرعت
کاه��ش دور توربین بعد از قطع بخار که
قبال تهیه ش��ده اس��ت مقایسه میشود.
باید جهت پیدایش علل و برطرف کردن
آنها اقدامات��ی انجام پذیرد ،در ش��رایط
مساوی افزایش زمان (توقف توربین بعد
از قطع بخار) روی نشتی والوها و کاهش
تس��اوی اختالف دمای روغن ورودی و
خروجی در هر یاتاقان بطور جداگانه دال
بر صحت توزیع روغ��ن در بین یاتاقانها
میباشد.
در صورت ع��دم یکنواختی گرم ش��دن
روغ��ن در یاتاقانه��ا باید بع��د از توقف
توربین تنظیمات مناس��ب (توزیع روغن
صورت پذیرد و مقاطع لولههای خروجی
پمپ روغن تغییر یاب��د در صورت وجود
نداش��تن کاهنده جه��ت تغیی��ر مقاطع
لولهها ،اریفیسهایی مطابق سوراخهای
عبوری نس��بت به اندازه یاتاقان و طول
لوله روغن انتخاب گردد.
پ��س از انج��ام تنظیم��ات و راهاندازی
توربین جهت بهرهب��رداری ضمن ًا دمای
روغ��ن در یاتاقانه��ا به منظ��ور تعیین
صح��ت کار تنظیم��ات کنت��رل و مورد
بررسی قرار گیرد.
تألیف :مالوچک

ترجمه :عبدالرحیم بینظیر

بررسی حوادث
به منظور افزایش س��طح کارائی پرسنل و
تبادل تجربی��ات بهره برداری و همچنین
ب��ه منظور جلوگی��ری از تک��رار حوادث،
گردهمایی ی��ک روزه ای با حضور آقای
مهن��دس طالئ��ی مدیرنیروگاه ف��از دو و
جمعی از پرس��نل بهره ب��رداری این فاز
برگ��زار گردید .در ای��ن گردهمایی ضمن
تجزی��ه و تحلیل حوادث س��ه ماهه اول
س��ال  89م��وارد ذیل مورد بررس��ی قرار
گرف��ت .گفتن��ی اس��ت ای��ن گردهمایی
بصورت فصلی و در پایان هر فصل برگزار
خواهد شد.
 بررسی حادثه تریپ  IDفن  Bواحد 5 -تش��ریح مش��کل افزایش دمای روغن

٣

توربین واحد 6
 نتیجه بررسی علت عدم بارگذاری نامیروی  F.Dفن ها در دور یک
 بررسی علت سرریز تانکهای ذخیره آبدر برج خنک کن واحد 6
 تش��ریح مش��کل کاه��ش خلوصی��تهیدروژن ژنراتور واحد 6
 توضیح شناسنامه تجهیزات الکترونیکیبه منظور کنترل مصرف بهینه انرژی
 تشریح مشکل باال بودن دمای دو نقطهاز ژنراتور واحد 6
 توضیح عیب یابی ویبره پمپ کندانسهمرحله دوم واحد 6

احتسابات امتیازات ایثارگران
نحوه اقدام در مورد ش��اغلین بخش��های
 10000و  20000و  30000و 40000
 -1کلیه آزادگان و جانب��ازان از امتیازات
یک مقط��ع تحصیل��ی باالت��ر برخوردار
خواهند بود.
 -1-1منظور از امتیازات موضوع این بند
امتیاز م��درک تحصیلی موض��وع جدول
ش��ماره ( )1طرح و همچنی��ن روند ارتقاء
گ��روه در ش��غل م��ورد تص��دی موضوع
ج��داول ش��ماره  6و  7و  8ب��ر حس��ب
بخشهای شغلی میباشد مشروط بر اینکه
در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی،
مقطع تحصیلی باالتر قید ش��ده باشد .در
غیراینصورت از این بابت تابع بند 6بخش
اول این دستورالعمل خواهد بود.
 -2آزادگان ،اسرا و مفقودین تا حداکثر سه
سال سابقه اسارت یا مفقودیت ،جانبازان تا
حداکثر 40درصد از کارافتادگی رزمندگان
ب��ا حداقل  6ماه س��ابقه خدمت متوالی یا
 9ماه متناوب در جبه��ه در فاصله زمانی
 1359/6/31لغای��ت (1367/5/29تاریخ
آتش بس) همواره از یک گروه تش��ویقی

باالت��ر از گروه اس��تحقاقی خود برخوردار
خواهند شد.
 -3آزادگان اسراء و مفقودین با بیش از 3
سال س��ابقه اسارت یا مفقودیت ،جانبازان
ب��ا بی��ش از  40درص��د از کارافتادگ��ی،
رزمندگان با بیش از  3سال سابقه خدمت
در جبه��ه در فاصل��ه زمان��ی فوقالذک��ر
همواره از دو گروه تشویقی باالتر از گروه
استحقاقی خود برخوردار میگردند.
 -4امتی��ازات بنده��ای  2و  3در م��ورد
آزادگان و جانب��ازان پس از اعمال بند ()1
اعمال خواهد شد.
 -5مدت اسارت آزادگان حسب درخواست
آنان از تاریخ  71/1/1به یکی از دو طریق
زیر محاسبه خواهد شد.
الف -استفاده از یک الی دو گروه تشویقی
به ترتیب من��درج در بندهای  2و  3فوق
الذکر
ب -هر یک سال مدت اسارت معادل دو
سال سابقه خدمت و تجربه مرتبط منظور
میگردد.

ادامه در شماره آینده
محمود رحيميان

احتراق 3
همانط��ور که در ش��ماره قبل بی��ان گردید
بایس��تی از ایج��اد آب ناش��ی از کندانس��ه
ش��دن بخ��ار در ط��ور مس��یر محصوالت
احتراق جلوگیری نمود .مهمترین بخش��ی
ک��ه این حادث��ه در آن می توان��د به وقوع
بپیوندد ژونگستروم است که آب موجود در
محصوالت احتراق در مواجه با صفات سرد
ق��رار می گیرد و به حالت میعان در می آید
و دراینج��ا پای دمای نقطه ش��بنم به میان
می آید.
نقط��ه ش��بنم مخل��وط گاز و بخ��ار درجه
حرارتی اس��ت که بخ��ار تبدیل به مایع می
شود و البته این پدیده در زمانی رخ می دهد
که درفشار ثابت سرد شود .میزان مجاز حد
دمای نقطه شبنم برای ژونگستروم فرمولی
دارد که تاب��ع مقدار ارزش حرارتی و درصد
گوگرد س��وخت ،میزان درصد اکس��یژن و
دم��ای متناظر فش��ار جزیی بخ��ار آب دود
خروجی می باشد .مثال اگر میزان گوگرد در
سوخت  3درصد اکس��یژن در دود  4درصد
و فش��ار دود  83کیلوپاسکال باشد حد مجاز
دمای نقطه ش��بنم  130درجه س��انتیگراد
م��ی باش��د .ب��ه بی��ان دیگ��ر اگ��ر دمای
محصوالت احتراق به این حد برس��د خطر
خوردگ��ی وج��ود دارد .از طرف��ی در حدود
حداقل 20درجه سانتیگراد به عنوان حاشیه
امن نیز بایس��تی در نظر گرفته شود که به
منظور اجتناب از خوردگی هوای ورودی به

ژونگستروم توسط پیش گرم کن ها ،هوا تا
حدود  80درجه سانتیگراد گرم می شود.
در نیروگاه شهید محمد منتظری بخشی از
هوا را هم می توان بای پاس نمود تا دمای
دود خروجی را در مطلوب تنظیم نمود.
دم��ای دود خروج��ی در س��وخت مازوت
ب��ا گوگرد  3درص��د در ح��دود  160درجه
س��انتیگراد و درس��وخت گاز ب��دون گوگرد
 130درجه سانتیگراد حفظ می شود.
ب��اال بودن دم��ا بیش از ح��د الزم موجب
تلفات حرارتی بیشتر می گردد .همین دمای
موجود خود نیز باعث اتالف اس��ت اما برای
جلوگیری از خوردگی صفحات ژونگستروم
و لول��ه های قط��ور و طوالنی دود خروجی
ضروری است.
کارش��ناس روس��ی تنظی��م بویل��ر بی��ان
می داشت که شما سوخت ارزان دارید پس
دما را باال نگه دارید و ما فوالد ارزان داریم،
دما را پایین می گیریم.
سازنده بویلر ،صفحات پایین ژونگستروم را
که به صفحات س��رد موسوم است تا ارتفاع
 600میلیمت��ری به ضخام��ت  1/6میلیمتر
ساخته و روی آن را لعاب داده است اما بقیه
صفحات را از ضخامت  0/6میلیمتر استفاده
کرده اس��ت .یادآور می شوم که کل سطح
حرارتی هر ژونگس��تروم در حدود 18000
متر مربع می باشد.

فتح اله لطفی
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همكاران متولد تیر ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
س��یدعباس رضوی زاده ،س��عید آقا دادی،
اس��ماعیل دهباش��ی نیا ،محمدصادق گل
س��رخی ،حس��ن لک ،نص��راهلل ش��فیعی،
غالمرض��ا مجی��ری ،اکبر دلیلی فر ،س��ید
رحم��ت اهلل تقی پور ،س��عیدرضا ش��یرانی،
محمود س��لیمانی پ��ور ،خلیل اس��کندری،
محمدولی رضائ��ی ،ابراهیم نادری ،ابراهیم
جعفری ،حس��ین دادائی ،ناص��ر محمدی،
رمضانعل��ی ش��یخی ،علی احم��دی ،علی
رمضانی ،اکب��ر باقری ،محمدجعفر صالحی
راد ،احم��د مس��احی ،محس��ن طبس��ی،
مسعود زینعلی ،سعید ش��اه آبادی ،مرتضی

آکوچکی��ان ،غالمعل��ی عظیم��ی ،ام��راهلل
رحیم��ی ،نادر جعف��ری ،مصطفی مکاریان،
اصغر کرمانی ،س��یدرائد مس��تجاب الدعوه،
محم��د مدن��ی ،حج��ت وکیل��ی ،حس��ین
ناهیدیان ،داراب کریمی ،مصطفی شفیعی،
محس��ن ارس��طوئی ،مصطف��ی صاب��ری،
داریوش ف��رود ،بکراس افخم��ی ،الخاص
افخم��ی ،حس��ن عام��ری ،غالمحس��ین
آریافر ،عباس اردوئی ،مجتبی حجتی ،علی
سعیدی ،اسکندر مهرکش و علیرضا لقائی.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

همكاران گرامي جناب آقايان:
همای��ون ریاح��ی ،احم��د ح��اج حیدری،
اصغربوس��عیدی ،حمیدرضا پارس��ا ،فیروز
مختاری ف��رد ،اکبر قدوس��ی ،محمدرضا
زمان��ی ،اصغر صفرزاده ،اس��ماعیل نعمت
بخ��ش ،کری��م هنگام��ی ،س��عید داراب
زاده ،جالل عش��اقی ،اکبر جوانی ،علیرضا
عجمین ،فرهاد رواقی ،خس��رو قاس��می،
فری��د ش��یبانی ،عل��ی اکب��ر افت��ادگان،
عل��ی حاج��ی ،س��یدمحمدرضا زاه��دی،
حی��در کریم��ی ،مهدی غف��اری ،ابراهیم
نصرآزادانی ،محمدجعفر ادریس��ی ،بابک
فتحیان پ��ور ،یداهلل ایوب��ی ،علی فاضل،

نور مناسب برای دید بهتر
نور خوب و مناسب کارائی و سالمت بینایی را
تضمین میکند اگر ش��رایط روشنایی مناسب
نباشد دستگاه بینایی تحت فشار قرار گرفته و
احتمال آسیب دیدن چشمها وجود دارد.
ب��رای داش��تن یک دی��د خوب و مناس��ب و
همچنین محافظت از چشمها؛
باید موارد زیر در مورد روش��نائی مدنظر قرار
گیرد:
 -1ن�ور به اندازه کافی باش�د :نور باید
به اندازهای باش��د که چش��م ب��دون تحمل
کوچکترین فش��ار جسم و جزئیات اطراف آن
را ببیند و تشخیص دهد .مقدار نور معادل 15
تا  20فوت  -ش��مع ( هر فوت  -شمع معادل
 10/76لوکس اس��ت) به عن��وان حداقل پایه
نوری جهت بینائی در نظر گرفته میشود.
 -2نحوه توزی�ع و پخش نور :نور باید
ب��ه بطور یکنواخت پخش ش��ود و برای همه
س��طح ،شدت یکس��ان داشته باش��د که اگر
غیر از این باش��د بر چشم فش��ار آورده و در

میدان بینائی تأثیر نامطل��وب دارد .از این رو
از عواملی که باعث ایجاد س��ایه در مسیر نور
میشوند باید اجتناب کرد.
 -3در مع�رض مس�تقیم منب�ع ن�ور
خیرکنن�ده نبای�د قرار گرف�ت :بعنوان
مثال میتوان از روش��نائی چراغ خودروها در
هنگام ش��ب نام برد ،که بعل��ت تفاوت خیلی
شدید در روشنائی باعث مزاحمت و آزار چشم
میش��ود و در صورتی که همی��ن نور در روز
مش��کلی ایجاد نمیکند زی��را در روز تفاوت
خیلی شدیدی در روشنائی اطراف و حاصل از
منبع نور وجود ندارد .یک نوع نور خیره کننده
دیگر نیز وجود دارد که حاصل از بازتاب منبع
نور میباش��د مانند نور حاصل از لوازم خانگی
براق شده و یا تابلوهای براق که باز هم باعث
آسیب به چشم میشود.
 -4عدم وجود س�ایه :س��ایه ش��دید و
زیاد ناراحت کننده میباش��د .س��ایه نیز مانند
خیرگی حاصل از نور باعث ایجاد توهم بینائی

و آسیب به چشم میشود
 -5ش�دت ن�ور باید
ثاب�ت باش�د :منبع نور
نبای��د سوس��وبزند و باید
یک نور ثابت داشته باشد.
 -6رن�گ ن�ور :ت��ا
هنگامی که ش��دت نور به
ان��دازه کافی باش��د رنگ
آن چندان مهم نیس��ت و
مانند نور طبیعی بر چشم
اثر آرام بخش دارد .اما به
هر حال نورهای مصنوعی باید هر چه بیشتر
همانند نور روز باشند.
 -7چگونگ�ی زمین�ه و اطراف ش�ی:
هنگامی که یک شئ تیره و سیاه در زمینهای
تیره قرار داده ش��ود تشخیص و شناسائی آن
دشوار اس��ت و در این حالت نور زیادی الزم
است .برای پرهیز از این موارد و استفاده بهتر
و بیش��تر از قدرت بینائ��ی خود ،رنگ اطاق و

اجسام بس��یار اهمیت دارد .مث ً
ال سقف اطاق
باید ضریب بازتاب  80درصد داش��ته باش��د،
دیوارها  50-60درصد ضریب بازتاب داش��ته
باشند و تزئینات و اش��یاء داخل ساختمان در
حد  40-30درصد بازتاب داش��ته باشند باید
توجه داش��ت که کف اتاقها نباید بازتاب زیاد
داش��ته باش��د و در حد  10-15درصد کافی
است.

 20روش صحیح نگهداری نان
 -1چی��دن نانهای داغ ب��ر روی هم ،کپک
زدگی را تس��ریع ،فس��ادزدگی را تس��هیل و
ضایعات نان را تشدید میکند؛
 -2قب��ل از سردش��دن کامل نانه��ا ،آنها را
دسته نکنید .نان سرد شده را نیز در پالستیک
در بسته بگذارید.
 -3ح��رارت نان باع��ث کپکزدگی زودرس
آن میگ��ردد .از دس��ته کردن ن��ان داغ جداً
بپرهیزید؛
 -4نان خوب مس��تلزم داشتن آرد با کیفیت،
نانوای خوب و نگهداری صحیح است؛
 -5هم��ان گونه که بعضیها از برنجها پخت
خوبی ندارند؛ آرد نامرغ��وب نیز پخت خوبی
نخواهد داشت؛
 -6دادن ن��ان کپ��کزده به گاوه��ا مضر و
س��رطانزا است .در ضمن موجب آلوده شدن
شیر آنها میشود؛

-7در ایج��اد ضایعات ن��ان ،مردم  20درصد،
نانوایان  30درص��د و آرد مصرفی  50درصد
تأثیر گذارند؛
 -8خری��د نان م��ازاد بر نی��از روزانه ،یکی از
علل افزایش ضایعات نان اس��ت .از خرید نان
اضافی خودداری کنید؛ از دسته کردن نان داغ
جداً بپرهیزید.
 -9از خ��وردن نان س��بوسدار و وعدههای
غ��ذای خ��ود غاف��ل نش��وید؛ مص��رف نان
س��بوسدار در هر وع��دهی غذایی  30تا 40
درص��د خطر ابتال ب��ه بیماریه��ای قلبی و
گوارشی را کاهش میدهد؛
 -10خ��وردن نان س��بوسدار مانع از جذب
سریع قند و چربی در خون میگردد؛
 -11نانهای تیره (حاوی س��بوس بیش��تر)
ارزش غذای��ی باالتری نس��بت ب��ه نانهای
سفید و روشن دارند؛

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

 -12قرار دادن نان در یخچال ،بیات ش��دن
نان را تسریع مینماید؛
 -13انباشته شدن نان داغ قبل از سردشدن،
باع��ث تغیی��ر حالت ظاه��ری ،بیات ش��دن
زودرس ،تس��ریع در کپکزدگ��ی ،تش��دید
ضایعات و ایجاد بیماری گوارشی میگردد؛
 -14قبل از سردش��دن کامل ،نان را دس��ته
نکنید .نان سردش��ده را نیز در سفره در بسته
نگهداری نمایید؛
مصرف نان سبوسدار در هر وعده غذایی 30
تا  40درصد خطر ابتال به بیماریهای قلبی و
گوارشی را کاهش میدهد.
 -15هن��گام خری��د نان حتم ًا یک س��فرهی
پارچهای یا پالستیکی به همراه داشته باشید؛
 -16نانی که پس از سردشدن با سفره حمل
و نگهداری شود مطبوعتر و ماندگارتر خواهد
بود؛

 -17هر چه سبوس آرد بیشتر ،ارزش غذایی
آن نی��ز افزونتر و هر چه س��بوس آرد کمتر،
ارزش غذایی آن نی��ز کمتر و کیفیت نان نیز
پایینتر خواهد بود؛
 -18بی��ن ح��رارت ،رطوب��ت و کپکزدگی
رابط��هی مس��تقیم وج��ود دارد؛ در نتیج��ه
نانهایی که به صورت داغ بر روی هم دسته
شوند ،محیط مناسبی را برای فساد میکروبی
و کپک زدگی فراهم میسازند؛
 -19آرد حاص��ل از گندم تازه و نارس ،باعث
تولید نانهای سفت و بدهضم خواهد شد؛
 -20نان خوب نانی اس��ت که آرد آن خوب،
خمیر آن تخمی��ر ،نانوایش ماه��ر و مصرف
کنندهی آن واقف به اصول نگهداری صحیح
باشد.
محمد علی جعفری از شرکت سایبر

ویژگیهای گوشت قرمز سالم و بهداشتی

بوته چای

همكاران متولد مرداد ماه

غالمرضا قس��امی ،علیرضا ضیائی ،پرویز
کشاورزیان پور ،عبدالمجید رضائی ،بهزاد
روستائی ،عبدالرسول عباسیان ،حسینعلی
کاظم��ی ،رحمت اهلل عباس��ی ،علی اصغر
نجف��ی ،محمدعل��ی جعفری پ��ور ،جعفر
نیرومن��د ،عبدالکریم بیات ،مهران ش��یخ
طادی ،علیرضا فروتن ،محمود دعانویس،
حسنعلی اسماعیلی و محمد امان الهی.
تبري�كات صميمانه م�ا را به خاطر
پاگذاش�تن ب�ه عال�م هس�تي كه
يادآور بهار تولدتان است را پذيرا
باشيد.

شماره  * 44تیر و مرداد ماه 1389

ادامه از شماره قبل

 -11به دلیل وجود مق��دار زیادی از ماده
کافئی��ن در چای ،ب��رای ع��دهای باعث
تحریک اعصاب و یا تپش قلب میش��ود.
همچنی��ن نوش��یدن چای پررن��گ برای
خانمها احتمال ابتال به س��رطان س��ینه را
افزایش میدهد.
 -12م��اده آرام بخش دیگ��ری در چای
وج��ود دارد به ن��ام «تئی��ن» که محرک
سیس��تم اعصاب سمپاتیک است و موجب
افزایش ترش��ح آدرنالین میشود .منیزیم
مادهای است که در س��لول قرار دارد تا با
انواع س��رطانها مبارزه کند و با نوشیدن
چای این ماده مفید از بدن خارج میشود.
 -13به نظر شما چرا اغلب افراد چایخور
ج��دی ،هنگامی که تصمیم به ترک چای
میگیرن��د با عالیمی مش��ابه ب��ا عالیم
معت��ادان م��واد مخ��در در هن��گام ترک
مواد مذکور (همچون س��ردرد ،بیخوابی،
بیحوصلگی ،آشفتگی روحی و  )...مواجه
میش��وند؟! آیا این موضوع که ادعا ش��ده
اس��ت اس��ت سالهاس��ت تولیدکنندگان
چای در کش��ورهای خارج��ی برای حفظ
مش��تریان خ��ود به چای م��واد افزودنی
مض��ر و اعتیادآوری اضافه میکنند قابل
اعتنا نیست؟
 -14چن��د نف��ر معت��اد به م��واد مخدر را
میشناسید که سیگاری نباشند؟ و چند نفر
س��یگاری را میشناسید که چایخورهای
قهاری نباشند؟! چای به دلیل مواد افیونی
طبیعی که در خود داش��ته و مواد شیمیایی
ک��ه در فرآیند تولید توس��ط بس��یاری از
تولیدکنن��دگان ب��ه آن اضاف��ه میش��ود،
مقدمهای برای آمادگی بدن جهت پذیرش
انواع اعتیادها به مواد مضر دیگر است.
 -15اگ��ر دق��ت کنی��د قریب ب��ه اتفاق
موادس��می در طبیع��ت دارای طع��م تلخ

میباش��ند .ش��اید خداخواس��ته اس��ت به
موج��ودات هش��دار دهد که چ��ه موادی
خوراکی نیستند و باید از آنها پرهیز کرد.
چای یک��ی از تلخترین گیاهان موجود در
طبیعت است که البته با روشهای مختلف
س��عی در کاه��ش این تلخ��ی و صدالبته
عادت دادن ذایقه مردم به آن دارند.
 -16همه این ها که گفته شد برای چای
سبز که خشک شده سریع برگ سبز چای
میباش��د صادق اس��ت .چای سیاه که دم
ک��رده مضر تری از چای س��بز اس��ت با
انبارکردن برگ س��بز چای در مکانهای
گ��رم ،پوس��یده ش��دن و تخمی��ر ای��ن

برگه��ا ،تغیی��ر رنگ آنها به قهوهای
و سیاه (مشابه عملی که باغبانان در وسط
باغ با ب��ر روی هم تلنبار کردن برگهای
درختان انجام میدهند تا پوس��یده شده و
تبدیل به کود گردند) ،سپس خشک کردن
این برگهای پوسیده بدست میآید!
گردآورنده :فریدون فالمرزی

و توصیههای بهداشتی الزم به شهروندان گرامی

آی��ا میدانی��د که چگونه از س�لامت
گوش��ت قرمز مصرفی خود اطمینان
حاصل کنید؟
همواره دقت نمایید که گوشت مصرفی
خود را از مراکز و فروشگاههای معتبر
و تأیید ش��ده توسط شبکه دامپزشکی
خریداری نمایید.
در ای��ن گون��ه مراکز و فروش��گاهها
محیط کار باید تمیز و بهداشتی بوده و
کارکنان نیز دارای کارت سالمتی بهداشتی
از مراکز بهداش��تی درمانی شهرستان باشند
که با ظاهری بهداشتی و لباس کار مناسب
فعالیت کنند.
توجه داشته باش��ید که گوشت عرضه شده
باید ممهور به مهر دامپزشکی باشد.
در صورت مش��اهده هر یک از موارد زیراز
خرید گوش��ت قرمز جداً خ��ودداری نموده
و مرات��ب را س��ریع ًا ب��ا ش��ماره تلفنهای
 5225514و  5221414ب��ه ش��بکه
دامپزشکی شهرس��تان شاهینشهر و میمه
و برخوار اطالع دهید.
 رن��گ غیرطبیع��ی :رنگ قرمز و روش��نگوشت ،تیره(س��بز ،قهوهای یا خاکستری)
شده باشد.
 الی��ه لزج و چس��بناک که روی س��طحگوش��ت مش��اهده میشود ناش��ی از فساد
گوشت است.
 خیس و مرطوب بودن سطح گوشت و یاخشکی و چروکیدگی و الغری بیش از حد
 بوی غیرطبیعی مثل ترش��یدگی ،تعفن ویا بوی دارو
 بوی غیرطبیعی در محل اتصال گوش��تبه استخوان که ناشی از فساد عمقی گوشت
است.
 خونمردگ��ی ،آث��ار ضرب دیدگ��ی ،قارچزدگی و وجود ذرات خارجی روی گوش��ت
سفتی و یا نرمی بیش از حد گوشت

 15نکته کارساز در مورد «مدیریت زمان»

 -1ب��ه دیگ��ران قول  100درص��د بدهید که
کاری را ت��ا تاری��خ معین��ی به اتم��ام خواهید
رس��اند .قول دادن به دیگران در ش��ما انگیزه
ایجاد میکند.
 -2در مطالعه مجالت ،به منظور صرفهجویی
در وق��ت ،مقاالت مورد نیاز خود را جدا کنید و

5

برای مطالعه بعدی بایگانی کنید.
 -3تندخوان��ی را یاد بگیرید تا بتوانید در مدت
کوتاهتری مطالب بیشتری را مطالعه کنید.
 -4ه��ر فعالیت��ی در جه��ت تقوی��ت انضباط
فردی برای اس��تفاده بهت��ر از وقت و مدیریت
زمان باعث تقویت س��ایر اصول انضباطی نیز
میشود.
 -5ب��ا حذف تمام کارهایی ک��ه انجام آنها از
اهمی��ت ناچیزی برخ��وردار اس��ت ،میتوانید
کارهای خود را با س��رعت بس��یار بیشتری به
اتمام برسانید.
 -6پیش از آنکه ی��ک کتاب را به طور کامل
بخوانی��د ،با ورق زدن و مرور س��ریع مطالب،
سرعت خود را در خواندن کتاب باال ببرید.

 -7از خواندن مطال��ب غیرضروری خودداری
کنید .اشتراک خود را با مجلهها و روزنامههایی
که به آنها نیاز ندارید قطع کنید.
 -8هنگامی که بسیار خستهاید به خانه آمدن
و زود ب��ه رختخ��واب رفتن یک��ی از بهترین
راههای استفاده از وقت است.
 -9ه��ر روز مق��داری از وقتت��ان راب��ه ای��ن
اختص��اص دهید که در مورد هدفهای اصلی
و واقع��ی خود و راهه��ای بهتری که از طریق
آنه��ا میتوانید روز ب��ه روز به هدفهای خود
نزدیکتر شوید فکر و تأمل کنید.
 -10رشد شخصیت ،عامل اصلی صرفهجویی
در وقت اس��ت .هر قدر انسان برتری شوید با
ص��رف وقت کمتری میتوانی��د به هدفهای

 تغیی��ر رن��گ چربی :چربی باید س��فت وسفید یا متمایل به سفید و عاری از هر گونه
بوی بد باشد.
 گوش��ت چرخ ش��ده :آماده کردن گوشتچرخ ش��ده از قبل و بدون حضور مش��تری
ممنوع است.
 آویزان بودن گوشت در خارج از مغازه و یااستفاده بیش از ظرفیت یخچالها
 در مورد گوش��ت منجمد آثار س��وختگیانجم��اد ،وج��ود خوناب��ه ،و آب منجمد در
بس��تهها و عدم نگهداری در یخچالهایی
ب��ا دم��ای  18-درج��ه س��انتیگراد موجب
ممنوعیت مصرف میگردد.
 ارگانهایی مث��ل کبد (جگر) نباید متورمو ی��ا نرم بوده ،کیس��ت و رن��گ و یا بوی
غیرطبیعی داشته باشند.
 تاریخ گذش��ته ب��ودن  ،ناخوانا بودن و یامخدوش بودن تاریخ مصرف گوش��تهای
بستهبندی
 نگهداری و ف��روش ضمائم غیرخوراکیدامی مثل پستان ،دنبالن و ...
تذکر :وجود توری س��یمی در درب ورودی
و پنجرهه��ا ب��ه منظور جلوگی��ری از ورود
حش��رات ،دستش��ویی مناس��ب و مجهز به
صابون ،حوله و آینه جهت فروش��نده ،عدم
نگهداری از پرندگان زینتی و غیره در محل
عرضه در این مراکز الزامیست.
محمدعلی جعفری پور

خود برسید.
 -11س��عی کنید در تنظیم وقت ماهرانه عمل
کنید.
 -12همیش��ه برای انج��ام کارهایتان جدول
زمانبندی شده داشته باش��ید و تمام کارها و
قرار مالقاتها را در آن بنویسید.
 -13هر کاری که انجام میدهید در واقع دارید
وقتتان را میفروشید آن را ارزان نفروشید.
 -14راهکاره��ای مدیری��ت زم��ان ،ق��درت
قضاوت ،پیشبینی ،اطمینان و انضباط فردی
را افزایش میدهد.
 -15مدیری��ت زمان(تنظیم وقت) بیش از هر
چی��ز نیاز به انضباط فردی ،خویش��تنداری و
تسلط بر نفس دارد.
گردآورنده :جمشید صالح فر

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
تربیت فرزند

ادامه از شماره قبل

با اس��تقبال همکاران ارجمند بر آن ش��دیم تا صحبت تربیت
فرزند را انشاءاهلل بصورت مستمر ادامه دهیم امید است چراغ
راه روی همه پدران و مادران گرامی باشد.
تربیت فرزند از یک نگاه هنرمندی اس��ت و از یک نگاه یک
عل��م پیچیده ای اس��ت که اگر والدین ب��ه آن توجه کنند و
بکارگیری ش��ود مورد اس��تفاده اجتماعی ،دنیایی ،معنوی و
اخروی برای همگان بویژه فرزندان اس��ت بهره مندی از این
علم با مطالعه و کس��ب تجارب دیگران و مشاوره به راحتی

به دست نمی آید .سرمایه مادی و معنوی فرزندان ما هستند
تربیت در دین مقدس اسالم از جایگاه بلندی برخوردار است
تا جایی که س��یره انبیاء  ،آیات قرآن کریم و فرمایشات ائمه
معصومین همه تربیت و تزکیه بویژه فرزندان اس��ت .مسئله
تربی��ت آنقدر در قرآن اهمیت دارد که خداوند تبارک و تعالی
یک س��وره در قرآن با زیبائی بن��ام نور اختصاص داده که از
خوانندگان محترم تقاضا دارم ترجمه این س��وره را مطالعه و
در آن تدبیر فرمایند.

ادامه دارد

امام جماعت نيروگاه

ماه وصال
ش��عبان م��ه تاب��ان والی��ت ب��ه جهان اس��ت

می�لاد گل و الل��ه نیس��تان جن��ان اس��ت

در فص��ل خ��زان آم��ده خورش��ید به کوهس��ار

به ب��ه چه جمالی که زیبنده ابروی کمان اس��ت

گلبان��گ س��حر نغمه ب��رآورد زآوای ش��باهنگ

در حنج��ره س��ازد غزلی را که آواز گالن اس��ت

در خرمن صد الل��ه زده خیمه مقصود به افالک

تا غنچه گشاید لب شیوا که مدهوش زمان است

رنگین ش��ده بس��تان امامت زوج��ود گل نرگس

س��یما بگش��ائید که زیباترین س��روچمان است

موس��ی ب��ه روی نی��ل روان در پ��ی مقص��ود

تا صبح خلفی چش��م گشاید که پایان خزان است

محس��ن زصفای رخ نیلی س��روده غزل عش��ق

ت��ا ش��ادکند ام ابیه��ا ک��ه او م��ادر جان اس��ت

محسن ایزدی

جدول

طراح :جليل اكرمي

افقی:
 -1روز ضرب��ت خوردن امیرمؤمنان علی (ع) -2-شایس��ته
و الیق -مربی س��ابق چلس��ی -انصاف و ضمی��ر خودآگاه
انس��ان -3-پایه و بنیان -آخرین توان -کامل و انحصاری-
نوعی گل خوش��بو -لباس جنگ قدیمی -4-وسیله دفاعی
گروهی از جان��وران -زادگاه حضرت ابراهیم -حیوان مکار-
موجود عظیمالجثه و ترس��ناک -5-از پادش��اهان سلس��لة
زندیه -از حروف انگلیس -6-بندری در ش��مال کشورمان-
تظاه��ر به نیک��وکاری -دری��ای عرب -7-دوس��تی -عود
روستا -تصدیق بیگانه -9 -8-مؤلف کتاب شیرازنامه.
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عمودی:
 -1تصویرگ��ر -2-فن��ی در ُکش��تی فرنگ��ی -3-بدنی��ا
آوردن -ناایمن -4-زمانه -جانوری در صورت -5-س��ودای
واژگون -6-از ش��اخههای بیماری سرماخوردگی -7-تکرار
یکحرف -ش��هر مذهب��ی -8-اصطالح��ی در فوتبال-9-
پایتخت کش��ور آفریقایی زیمبابوه ب��ا تغییر حرف آخر-10-
مب��ارک -11-ت��ه و آخرُ -گن��ده و عظی��م -12-هموطن
ماس��ت 13-صائم-15-14-عملی زش��ت و ناپس��ند در ماه
مبارک رمضان -16-اجراکننده -17-از تس��لیحات جنگی-
 -18عدد دو رقمی-پایتخت پرو-19-نشان نده.
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به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 89/6/15
برندگان جدول پيك شماره  43به قيد قرعه آقايان :علیرضا ضیائی و اصغر شفیعی

مسابقه احكام

ضمن تشکر از شرکت کنندگان در مسابقات احکام در پیک شماره
 43س��والی را مطرح نمودیم تحت عن��وان اینکه یکی از واجبات
الهی اس��ت که در زنها و مردها به ش��یوه خاص مطرح شده است
و جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد اما مردم بیش��تر برای زنها انتظار
دارند که پاس��خ صحیح آن حجاب می باش��د که از بین پاس��خ
دهندگان آقای رضا هاشمی مفرد به قید قرعه برنده شده اند
که هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
س�وال ش�ماره  :26کس��ی ک��ه روزه واجب قضا ب��ر دین او
می باشد آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
مهلت ارسال پاسخ89/6/15 :
امام جماعت نيروگاه

مصرف بادام زمینی از بیماریهای قلبی
جلوگیری میکند
تحقیقات نش��ان داده ب��ادام زمینی ب��ه دلیل دارا بودن ن��وع خاصی از
پروتئین مانع از بروز بیماریهای قلبی میشود .نتایج آزمایش دانشمندان
نش��ان میدهد این پروتئین به بهبود عملکرد قلب کمک کرده مانع از
اختالالت و بیماریهای قلبی میش��ود .بسیاری افراد تصور میکنند بادام
زمینی به دلیل دارا بودن اس��یدهای چرب فقط برای کودکان مفید است
در صورت��ی که فواید خاص آن برای بزرگس��االن نیز م��ورد تأیید قرار
گرفته اس��ت .محققان تعدادی از افراد را به چهار گروه تقسیم کردهاند و
برای مدت ش��ش ماه برنامه غذایی خاصی به هر گروه دادند .در تمامی
گروهها این برنامه غذایی شامل مقادیر نسبت ًا مشابهی از هیدرات کربن-
پروتئین و چربی بود .در س��ه گروه از چهارگ��روه به ترتیب روغن بادام
زمینی -آرد ب��ادام زمینی و بادام زمینی بدون پوس��ت در برنامه غذایی
داوطلبین وجود داشت .پس از شش ماه در سه گروهی که ترکیبات بادام
زمین��ی را مصرف کرده بودند کلس��ترول «بد» به طور قابل مالحظهای
کاهش یافته بود و کلس��ترول خ��وب نیز تقریب ًا ثابت مان��ده بود .نتایج
این تحقیقات همچنین نش��ان میداد که مص��رف بادام زمینی در میان
مبتالی��ان به دیابت که بیش��تر در معرض بیماریهای قلبی هس��تند نیز
احتمال بروز بیماری را تا  25درصد کاهش داده است.
گردآورنده :محمدعلی جعفری شرکت سابیر

حجكم مقبول و سعيكم مشكور
همكاران گرامي جناب آقايان
حاج سعید میرزایی ،حاج محمود نصراصفهانی
حاج غالمرضا اثنی عشران ،حاج امراله رحیمی
حاج رحمت اله نیک بخت ،حاج بهزاد سامانی
حاج ناصر کریم زاده و حاج منوچهر 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
همكاران سوگوار جناب آقايان
عبداله سنجری و ابوالفضل زارعی
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

