شهریورماه سال 1389
سردبير

هفته دفاع مقدس
هفت��ه دفاع مق��دس نم��ودار مجموع��های از برجس��تهترین
افتخ��ارات ملت ای��ران در دفاع از مرزهای میهن اس�لامی و
جانفشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته اسالم و قرآن است.
در ای��ن مجموعه تابناک ،درخش��ندهترین و نفیسترین نگین
گرانبها یاد و خاطره ش��هیدان است .آنها جوانان و جوانمردان
رش��ید و پاک سرش��تی بودند که با آگاهی و درک واالی خود
موقعیت حس��اس کشور را تش��خیص دادند و وظیفهای بزرگ
جهاد در راه خدا را مش��تاقانه پذیرا ش��دند .هر ملتی که چنین
دالوران آگاه و ش��جاعی را در دام��ان خود پرورده باش��د حق
دارد ب��ه آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت جوانان خود در همه
دورانها بداند.
دفاع مقدس و غرور ملی
هش��ت س��ال دف��اع جانانه مل��ت در براب��ر تجاوز وحش��یانه
دش��من منش��أ غرور ملی پایان ناپذیری برای مردم سلحشور
ایران گردید و باعث ش��د که توطئه مش��ترک ش��رق و غرب
ب��رای به زان��و درآوردن ملت ب��زرگ ایران ب��ه فرصتی برای
اثبات توانمندیهای اس�لام و انقالب و کش��ورتبدیل ش��ود.
رشادتهای جوانان برومند انقالب و نظام را بیمه کرد و نشان
داد که با داش��تن پش��توانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم و
وحدت نیروها میتوان هر دشمن خیرهسری را ناکام ساخت.
دفاع مقدس و والیت پذیری
این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس میشود دنیایی از
شرف و حماس��ه ملتی نجیب و آزاده در اذهان تداعی میشود
ک��ه عطر معنویت و صفای خاصی ب��ه ما ارزانی میدارد ملتی
که با پرورش رزمندگانی حماسه آفرین مفهوم روشن (تعبد در
والیت) را به نمایش گذاشتند و با انگیزه (ادای تکلیف) در پی
(مرجع و رهبر) خود س��ر از پا نشناخته به جبهههای حق علیه
باطل ش��تافتند و طلوع عش��قی بیبدیل را ترسیم کردند و به
پیروی بزرگی که حفاظت از وجب به وجب س��رزمین اسالمی
و صیانت از مکتب و عقیده بود دست یازیدند.
دفاع مقدس و انگیزه ما
مردم ایران با برخورداری از رهبری توانا و آگاه هوش��مندانه و
با انگیزههای دینی و ملی در مقابل دشمن متجاوز به پاخاست
و صحنههای زیبایی از وفاق ملی را به نمایشگذاشت .انگیزه
حضور مردم ما دینی ،عقیدتی و ملی بود .دفاع ما نبردی صددر
صد ش��رافتمندانه بود و به همین دلیل حاضر نش��دیم مقررات
انسانی و اسالمی را در این جنگ زیر پا بگذاریم.
زنان و دفاع مقدس
زنان ایرانی با انقالب اس�لامی و جن��گ حیاتی دوباره یافتند.
زنان ایرانی همان مادران ،همس��ران و خواهران کسانی بودند
که در صف مقدم جبهه از عقیده و ناموس و س��رزمین خویش
دفاع میکردند .زنان ش��جاع ایران اس�لامی حماسه آفرینان
عرصههای پشتیبانی و امداد جبهههای جنگ و جهاد بودند که
نق��ش خویش را در نهایت تعهد ،ایثار و تالش ایفا کردند و در
این میدان سخت و طاقتفرسا نیز موفق و سربلند به درآمدند
و افتخاری بر افتخ��ارات خویش افزودند که به جز زنان صدر
اس�لام نمیتوان نمونهای برای آن نش��ان داد .حضور در خط
مقدم جبهه و جنگ ،پرس��تاری و م��داوای مجروحان جنگی،
تهیه وس��ایل رفاهی برای م��ردان جنگ و حضور فرهنگی در
ش��هرها از مهمترین فعالیتهای زن��ان در طول دفاع مقدس
بوده است .زنان حماسههای بزرگ آفریدند و دیدگان تاریخ را
در بهتی عجیب فرو بردند.
جوانان و دفاع مقدس
بسیاری از نیروهای حاضر در جبههها جوانان بودند .جوانان در
قالب نیروهای بسیج حضور چشمگیر در دفاع مقدس داشتهاند.
این جوانان از سر کالس درس و دانشگاه یا کارخانه و مزرعه و
اداره برای دفاع از آرمان و سرزمین خود به جبههها آمده بودند.
جوانان ایران اس�لامی با خلق رشادتهای فراوان نشان دادند
که بهترین جوانان جهانن��د .الگوی این جوانان ،جوانان کربال
بود .ملتی که چنین جوانانی دارد به جاس��ت که بر خود ببالد و
به داشتن چنین جوانانی افتخار کند.
دفاع مقدس و استقالل نظامی
ایران قبل از انقالب اس�لامی کشوری بود که در تمام مسائل
نظامی وابسته به آمریکا و غرب بود .حضور مستشاران نظامی
آمریکا در تمام س��طوح نیروهای مسلح آشکار بود .اما با وقوع
انقالب اس�لامی و اخراج مستش��اران نظامی و ش��روع جنگ
تحمیلی ،نیروه��ای نظامی ،خود ارکان ارتش و صنایع نظامی
را در اختی��ار گرفتند .نیازهای مختلف جنگ و تحریم ش��دید
تسحیالتی باعث ش��د در صنایع نظامی نوآوریهای مختلفی
ب��روز کن��د .این رون��د بعد از جن��گ نیز ادامه یافت .س��اخت
موش��کها و تانکهای پیشرفته و ناوهای کوچک و بزرگ از
دس��تاوردهای مهم صنایع نظامی در طول دوران دفاع مقدس
میباشد.
پیام دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس یادآور خونهای مقدس��ی است که در پای
ش��جره طوبای انقالب اسالمی ریخته ش��د .فرزندان جبهه و
ش��هادت اطاعت را عبادت میبینند .وارثان دفاع مقدس عزت
جهاد را با ذلت در خانه نشس��تن عوض نمیکنند .ایس��تادگی
آنها نشس��تگان تاری��خ را به قیام وام��یدارد و این پیام بزرگ
دفاع مقدس است.
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تولید انرژی مردادماه
بنابراعالم معاونت مهندس و برنامهریزی نیروگاه
شهید محمد منتظری انرژی تولید شده در مردادماه

س��ال  89این نی��روگاه به مق��دار 1105315000
کیل��ووات س��اعت بط��ور ناخال��ص و ب��ه مقدار

 1026343600کیلووات ساعت بطور خالص بوده
که تحویل شبکه برق سراسری شده است.

تولید انرژی شهریورماه
بنابراع�لام معاون��ت مهن��دس و برنامهری��زی
نیروگاه ش��هید محمد منتظری انرژی تولید شده

در ش��هریورماه س��ال  ،89این نی��روگاه به مقدار
 1002332000کیلووات ساعت بطور ناخالص و به

مقدار  930611000کیلووات ساعت بطور خالص
بود که تحویل شبکه برق سراسری شده است.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس
سیامین سالگرد دفاع مقدس با حضور بیش
از  200نفر از ایثارگران ،رزمندگان و بسیجیان
نی��روگاه و با حض��ور مدیرعام��ل ،مدیران و
رؤسای امور در نیروگاه شهید محمد منتظری
گرامی داشته شد .در مراسم گرامیداشت هفته
دفاع مقدس س��رهنگ رفس��نجانی ،فرمانده
سپاه پاسداران پاس��داران ناحیه شاهین شهر
و میم��ه طی س��خنانی ضمن ی��ادآوری آن
دوران طالئ��ی و پرعظم��ت بیاناتی پیرامون
مس��ائل روز به سمع حاضرین رس��اندند ،در
این مراسم همچنین آقای مهندس هادیزاده

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه
طی س��خنانی اظه��ار نمودن��د نیروگاه
شهید محمد منتظری یکی از بزرگترین
مجموعهه��ای صنعت��ی در این منطقه
اس��ت که همواره در همه مراحل چه در
زمان جنگ و کمک رس��انی به جبههها
و اعزام نیرو ،پیشرو بوده و هماکنون هم
یکی از مراکز صنعتی تولیدی اس��ت که
موجب مباهات و افتخار منطقه است.
ایش��ان در بیان��ات خ��ود خل��وص و هم��ت
رزمن��دگان دوران دف��اع مق��دس را باع��ث
پی��روزی در جبهههای ح��ق علیه
باطل دانس��تند و اظه��ار نمودند در
زمان فعلی داش��تن بصیرت موجب
شکوفائی کشور خواهد شد.
در پایان این مراس��م ب��ه تعداد 26
نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس
ش��اغل در نیروگاه که مدت حضور
داوطلبان��ه آن��ان در جبهههای حق
علیه باطل بیشتر از  24ماه بود لوح

و هدیهای به رسم یادبود اهداء کردند.
جناب آقایان :عبدالکریم عس��گری ،حس��ین
اشجع ،سید حس��ن صدری ،مصطفی براتی،
ایرج اس��تکی ،س��ید رحمتاله تقیپور ،علی
کرمانی ،حس��ن حیدری ،مصطف��ی نریمانی،
سعید داراب زاده ،حمید یزدخواستی ،غالمرضا
منانی ،ایرج تیموری ،عبداله باغبانها ،مرتضی
خراس��انی ،بهزاد روس��تائی ،علیرضا صادقی،
قدرت اله کریمیان ،محمد قاس��می ،محمود
دعانویس ،اصغر نریمانی ،مهدی خدمت کن،
علی حیدری ،غالمرضا هارونی ،محسن خشه
و محمدرضا نصر اصفهانی.

کوهنوردی در ماه ضیافت الهی
گروه کوهن��وردی نیروگاه ش��هید محم��د منتظری به
مناسبت ماه مبارک رمضان در یکی از روزهای این ماه
پربرکت به ارتفاعات کوه صفه اصفهان صعود و به یمن
این ماه مبارک همه گروه افطار را با هم صرف نمودند.

در پی صع��ود افتخارآمیز گ��روه کوهنوردی
نیروگاه ش��هید محمد منتظ��ری به ارتفاعات
الس��ه س��راز از توابع ش��هر تاریخی ماسوله

تقدیر و تشکر

در اس��تان گی�لان ،آقای مهن��دس آزادگان
مدیرعامل ش��رکت برق منطق��های گیالن با
ارس��ال لوح از گروه کوهن��وردی نیروگاه به

جهت صعود موفقیت آمی��ز آنان به ارتفاعات
مذکور تقدیر نمودند.

یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گرامی و هفته دولت مبارک باد
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
همکاران بازنشسته
بازنشس��ته ش��دن تعدادی از همکاران و ورود آنها به مرحله ای جدی��د از زندگی را خدمت آنان و
خانواده محترمشان 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.

جهانبخش مددیان
تاریخ استخدام61/9/1 :
شغل :مسئول اطالعات و

بازرسی و حضور و غیاب

تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

عبدالکریم بیات
تاریخ استخدام64/1/21 :
شغل :اپراتور بهره برداری
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

حجت وکیلی
تاریخ استخدام63/3/9 :
شغل :تکنسین تعمیرات ابزاردقیق
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

عبدالحسین بصیری
تاریخ استخدام64/3/1 :
شغل :کارگر اداره انبار
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

غالمرضا مجیری
تاریخ استخدام64/7/23 :
شغل :آتش نشان
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

داریوش فرود
تاریخ استخدام63/6/24 :
شغل :تکنسین تعمیرات ابزار دقیق
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

مسعود پیرنجم الدین
تاریخ استخدام63/12/4 :

جهانشاه هارونی
تاریخ استخدام64/1/6 :
شغل :کارگر تعمیرات مکانیک
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

شغل :تکنسین تعمیرات ابزاردقیق

تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

مهندس اسماعیل نعمت بخش

تاریخ استخدام61/4/24 :

شغل :رئیس اداره تعمیرات آنالوگ

و اندازه گیری قسمت ابزار دقیق

تاریخ بازنشستگی89/6/1 :

اکبر مجیری
تاریخ استخدام65/1/19 :
شغل :اپراتور شیمی فاز یک
تاریخ بازنشستگی89/6/1 :
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هیچ کس جز شما نمیتواند برایتان مشکل ایجاد کند یا
موفقتان نماید

در اکث��ر مکاتب یکی از مظاهر بش��ری
خیرخواه��ی و طلب خی��ر و برکت برای
دیگران اس��ت .اما براستی برای چه باید
به دوستان و اطرافیان اینقدر توجه داشته
باشیم و برایشان دعای خیر کنیم؟
نخس��ت این که ما در صورتی به رش��د
و کمال میرس��یم که امکان رشد برای
دیگران نیز مهیا باش��د و گرنه به تنهایی
نمیتوانیم کاره��ای بزرگی انجام دهیم.
دوم این که چنانچه دیگران هم از زندگی
راضی باش��ند در تعام�لات و ارتباطات
اجتماعی بهتر ظاهر میش��وند و محیط
بهتری برای زندگی ایجاد میشود.
در عی��ن حال وقت��ی ما با دوس��تانمان
اهداف مش��ترکی داش��ته باش��یم برای
رس��یدن به آنها رقابت بیش��تری کرده و
انگیزه بیش��تری داریم ،ب��ه همین دلیل
زودتر به موفقیت دست مییابیم.
از نظر روحی نیز وقتی ما برای دیگران
طلب خی��ر میکنی��م و آنها را دوس��ت
میداریم راحتت��ر و آزادتر زندگی کرده
و موهبتهای بیش��تری ب��ه زندگیمان
وارد میش��ود ،حت��ی اگر ب��رای افرادی
ک��ه ناآگاهانه ما را رنجانیدهاند طلب خیر
کنیم به طور غیر مستقیم موجب اصالح
رفتارشان در قبال خودمان میشویم.
در ضم��ن وقتی خودخواه باش��یم و همه
چیز را فقط برای خ��ود بخواهیم امکان

کمتری برای رش��د و پیش��رفت خواهیم
یاف��ت و به ط��ور عجیبی با مش��کالت
درگیری بیش��تری پی��دا خواهیم کرد و
ازکوچکترین موانع ما را باز میدارند.
براس��تی چ��را م��ا اینق��در منتقدان��ه و
سختگیرانه عمل میکنیم؟
جالب اس��ت بدانید تمام آن چیزهایی را
که بعنوان مان��ع به آن مینگریم مربوط
به نگرش و دید ماست و اگر نگرش خود
را تغییر دهیم خواهیم دید که تمام موانع
تبدیل به تخته پرش ما میشوند.
هرگ��ز فک��ر نکنی��د ک��ه از بدخواهی و
ایجاد مش��کل ب��رای دیگ��ران به جایی
خواهید رس��ید و چنانچه عرصه را برای
کس��ی تنگ کنید راه ب��رای خودتان باز
میش��ود ،زیرا هر اتفاق��ی برایتان بیفتد
فقط خودتان مس��ئول آن هستید .هیچ
کس نمیتواند برایتان مشکل ایجاد کند
ی��ا راه موفقیتتان را هموار نماید ،غیر از
خودتان ،افکار خودخواهانه و حسد نسبت
به دیگ��ران فقط مانعی برای پیش��رفت
خود ماس��ت .بهترین راه برای رسیدن به
اهداف ،طلب خیر و محبت برای دیگران
و ع��دم توجه ب��ه موانع و بعض�� ٌا افرادی
است که ما آنها را دشمن میپنداریم.
ادامه دارد

گردآورنده :جعفر احمدی

سیر و سلوک الی اهلل
ادامه از شماره قبل

امام (ع) فرمود :بگو ای عبداهلل.
گفتم :ای ابوعبداهلل! حقیقت بندگی چیست؟
امام (ع) فرمود :س��ه چیز اس��ت :نخست این که
بن��ده در آن چه خ��دای به او داده اس��ت خود را
مالک نداند زیرا بندگان واقعی خدا ،خود را مالک
نمیبینند و هر چه هس��ت را ملک خدا دانسته و
در هر جا دستور داده است آن را خرج میکنند.
دوم ای��ن که بن��ده ،خود را مدب��ر زندگی خویش
نداند .س��وم کار و زندگی و تالشش را در آن چه
خدای به او فرمان داده است یا از آن نهی فرموده
ق��رار دهد .پس هر گاه بنده خود را مالک خویش
و دارایی خود نداند ،انفاق بر او آس��ان میش��ود و
در آن چه خدا دس��تور داده است (خمس و زکات
و صدق��ه) به راحتی انف��اق میکند و هر گاه بنده
تدبیر زندگیاش را به خدا بدهد مش��کالت دنیا را
به راحتی تحمل میکن��د و هرگاه بندهای به آن
چه خدای به او دس��تور داده است مشغول شود .و
از آن چه نهی فرموده دوری کند دیگر به جدال با
مردم و فخرفروشی کشیده نخواهد شد.

آن گاه ک��ه خدا بن��دهای را به این س��ه خصلت
گرامی داش��ت ،دنیا و ابلیس و مردم بر او آس��ان
میش��ود و ب��ه دنب��ال دنیازدگ��ی و زراندوزی و
جاهطلب��ی نم��یرود و ع��زت خود را ب��ه آن چه
نزد مردم اس��ت نمیدان��د و عمرش را به بطالت
نمیگذراند و این اولین درجه تقواس��ت که خدای
تبارک و تعالی میفرماید:
نجعله��ا للَذین الیریدون علواٌ
تللک الدار اآلخره َ
فی االرض و الفساداً.
(زندگی آخرت را برای کسانی قرار دادهایم که به
دنبال جاه طلبی و فساد در زمین نباشند).
گفتم :ای ابوعبداهلل! مرا نصیحتی فرمایید.
ام��ام (ع) فرم��ود :ت��و را به نه خصلت س��فارش
میکنم که اینها سفارش من برای طالبان طریق
الی اهلل اس��ت واز خدا میخواهم تو را به عمل به
آنها موفق گرداند.
سه خصلت از این نه خصلت برای مبارزه با نفس
است و سه خصلت برای حلم و سه خصلت برای
علم اس��ت .پ��س آنها را حفظ کن و از سس��تی
درباره آنها بپرهیز.

عنوان بصری میگوید :خود را برای شنیدن آنها
آماده کردم.
امام (ع) فرمود:
آنها که برای مبارزه با نفس است:
 -1از خ��وردن آن چه می��ل نداری پرهیز کن که
سبب حماقت و نادانی میشود.
 -2از وقت غذا جز در وقت گرسنگی دوری کن.
 -3آنگاه ک��ه غ��ذا میخ��وری از غذای حالل
استفاده کن و در آغاز (بسماهلل) بگو.
این سخن ارزشمند رسول اکرم -صلی اهلل علیه و
آله و سلم -را به یاد داشته باش که فرمود :انسان
هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از شکم باشد ،پس
اگ��ر ناچاری که حتم ًا غذا بخوری (که برای حفظ
سالمتی ناچار هستی)پس یک سوم آن را به غذا
و یک سوم آن را به آب و یک سوم آن را به نفس
کشیدن اختصاص بده.
پس از آن امام (ع) فرمود:
آنهاکه برای حلم است:
 -1اگر کسی به تو گفت اگر یک کلمه بگویی ده
کلمه پاسخ میش��نوی در جوابش بگو :اگر تو ده

کلمه بگویی یک کلمه هم از من نخواهی شنید.
 -2اگر کسی به تو ناسزا گفت بگو :اگر تو راست
میگویی از خدا میخواهم گناهان مرا ببخش��د و
اگر دروغ میگویی از خ��دا میخواهم گناهان تو
را ببخشد.
 -3اگر کسی به تو وعده خیانت داد تو او را وعده
به نصیحت و دعا بده.
آنها که برای علم است:
 -1آنچه نمیدان��ی از عالمان بپرس و مبادا که
از آنها ب��رای غ��رضورزی و تجربهکردن آنان
بپرسی.
 -2مب��ادا بدون عل��م و تحقیق به نظر خود عمل
کنی بلکه در همه چیزها تا آن جا که ممکن است
به احتیاط رفتار کن.
 -3از فت��وادادن ف��رار ک��ن چون��ان که از ش��یر
میگری��زی و گردنت را پل گذر م��ردم قرار نده
پس از آن امام صادق (ع) فرمود:
ای ابوعبداهلل! برخیز که آن چه باید ،به تو گفتم و
ذکرم را خراب نکن ،زیرا من کار دارم.
فتح ا ...لطفی
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احتساب امتیازات ایثارگران

احتراق 4
ادامه از شماره قبل

در ادامه به مقوله احتراق س��وختهای مایع
و گاز میپردازیم
ال��ف -احتراق س��وخت مای��ع (گازوئیل یا
مازوت)
اگر قطره سوخت را در نظر بگیریم در مورد
گازوئیل قب��ل از اینکه ب��ه دمای جوش و
غلیان برسد ،بخارات از قطره خارج میشود
و در مورد مازوت هنگامی که در سطح قطره
(در ک��وره) غلیان بوجود آید ،تبخیر ش��ده
و بخارات خارج میش��ود و س��پس بخارات
ب��ا هوا مخل��وط ش��ده و منتج ب��ه احتراق
میگ��ردد .بنا برآنچه گفته ش��د ابتدا تبخیر
در س��طح قطره ایجاد شده وسپس مخلوط
ش��دن بخ��ارات (گاز) مازوت و ه��وا انجام
میش��ود .هنگامی که مخلوط گاز ناشی از
بخار ش��دن مازوت و هوا به نس��بتی خاص
رسید ،در حضور شعله (پیلوت) واکنش آغاز
میشود .تجربه نشان میدهد که وقتی 30
درصد قطره مازوت تبخیر شد احتراق شروع
میش��ود و پس از محترق ش��دن بخارات،
مابقی مازوت محترق میشود .تبخیر قطره
مازوت در بهبود احتراق مناس��ب اثر داشته
که خود به سطح قطره بستگی دارد و سطح
نیز متناس��ب با مربع شعاع قطره است .پس
اولین موضوع در مورد احتراق سوخت مایع
بالخصوص م��ازوت این اس��ت که هر چه
س��طح قطره در حد کمتر باش��د بهتر است
ک��ه در اینجا به بحثی ب��ا نام اتمایزه کردن
(پودر کردن) س��وخت میرسیم .اتمایزینگ
بهتر باعث کاهش س��طح قطره یا کوچکتر
شدن شعاع قطره می گردد.
دما و فشار سوخت مایع بالخصوص مازوت
در اتمایزه تأثیر به سزایی دارد .سری مشعل
نیز طوری طراحی ش��ده است که بخار هم
بتواند در پودر کردن س��وخت شرکت داشته
باشد .تفنگی مشعل دوجداره میباشد که از

٣

طریق سوراخ مرکزی سوخت مایع و از سطح
مقطع تاج دایره اطراف ،بخار اتمایزینگ (با
فش��ار ح��دود  5 barو دم��ای  180درجه
س��انتیگراد) جریان مییابد .سوخت مایع در
سری مش��عل ابتدا به توزیع کننده که یک
صفحه واش��ر مانند دارای  12سوراخ با قطر
 4میلی متر اس��ت وارد میش��ود که وظیفه
توزیع یکنواخت و همچنین فیلتراس��یون را
دارد ،وارد میش��ود .ذرات درشت مازوت در
این مقطع به دام میافتند .سپس وارد قطعه
چهارش��یاره (با اسم بدون مسمای توربینی)
ک��ه ط��ول و ع��رض ش��یار آن در ح��دود
 3* 3/3میلیلیتر اس��ت میش��ود .در این
قطعه مازوت ب��ه دوران درآمده و وارد نازل
س��ری مش��عل (پولک) به قطر  9میلی متر
میشود .س��رعت دورانی در نازل زیاد شده
و در لبه نازل ،مازوت شکس��ته شده و پرده
مازوت به قطرات کوچکتر تقس��یم میشود.
در این نقطه بخار اتمایزینگ با پرده مازوت
به قط��رات کوچکتر تقس��یم میش��ود .در
ای��ن نقطه بخار اتمایزین��گ با پرده مازوت
در حال شکس��ت ،تماس حاصل کرده و به
ریزترشدن ذرات س��وخت کمک مینماید.
س��الم بودن لبه نازل خروجی بس��یار حایز
اهمیت است.
ب��ا ف��رض اینک��ه دوازده مش��عل بویلر در
سرویس باش��ند برای افزایش بار (افزایش
دبی سوخت بویلر) الزم است فشار سوخت
قبل از مش��علها زیاد شود ،در فشار باالی
س��وخت و در بارهای  150مگاوات به باال
نقش بخ��ار اتمایزینگ به واس��طه فش��ار
ب��االی مازوت کم رنگتر میش��ود و بخار
نق��ش خنک کنن��ده دارد ،ام��ا در بار کمتر
بالخص��وص کمت��ر از  120م��گاوات بخار
اتمایزینگ بسیار پرنقش است.
فتح ا ...لطفی

(ادامه دستورالعمل شماره)8

 -6در صورتیکه فرد نتواند به دالیل ذیل
از روند ارتقاء گروه ناش��ی از یک مقطع
تحصیلی باالتر استفاده نماید .یک گروه
عالوه بر گروه استحقاقی به وی اعطاء
میش��ود و امتیاز درج��ه تحصیلی وی
نیز با رعایت مفاد دس��تورالعمل ش��ماره
ی��ک نظام پرداخت حقوق و مزایا تعیین
میگ��ردد .ضمن ًا این قبی��ل کارکنان از
ش��مول بند  6-2دس��تورالعمل شماره
 2نظ��ام پرداخت حق��وق و مزایا خارج
میباشند.
 -6-1عدم پیشبینی مدرک تحصیلی
باالتر در شرائط احراز رشته شغلی مورد
تصدی (مث ً
ال مدرک لیس��انس در کلیه
مشاغل بخشهای  10000و )20000
 -6-2ع��دم وج��ود مقط��ع تحصیلی
ً
باالتر(مث�لا در مورد دارن��دگان مدرک
تحصیلی دکترا)
 -7میزان افزایش س��نواتی (تش��ویقی)
بابت س��وابق خدم��ت در جبهه ،مناطق
جنگ زده و س��وابق اسارت ،مفقوداالثر
بودن و جانبازی کارکنان به ترتیب ذیل
محاسبه میگردد.
الف -به ازاء هر س��ال س��ابقه خدمت
داوطلبان��ه در جبهه ت��ا تاریخ 69/5/23
به میزان دو برابر امتیاز پیش بینی شده
بابت یک سال سابقه خدمت با توجه به
بخش شغلی مربوطه
ب -ب��ه ازاء هر س��ال س��ابقه خدمت
غیرداوطلبان��ه در جبه��ه ت��ا تاری��خ
 69/5/23معادل امتیاز پیش بینی ش��ده
بابت یکسال س��ابقه خدمت با توجه به

بخش شغل مربوطه
ج -به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت
در مناط��ق جنگ زده ک��ه در اثر جنگ
تحمیلی تخریب یا تخلیه ش��ده تا پایان
س��ال  1369به میزان امتیاز پیشبینی
شده بابت یکسال سابقه خدمت
هـ -به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت
در مناط��ق جنگ��ی زیر آتش مس��تقیم
دش��من تا پایان س��ال  1367به میزان
دو برابر امتیاز پیش بینی ش��ده بابت هر
سال سابقه خدمت
تبصره 1
در م��ورد جانب��ازان ه��ر  10درص��د از
کارافتادگ��ی آن��ان ب��ه میزان یکس��ال
سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر
افزایش سنواتی (تشویقی) قابل احتساب
میباشد.
تبصره 2
مناطق جنگ��ی و جن��گ زده مذکور و
مقاطع زمانی مربوط که به ترتیب توسط
ستاد کل نیروهای مسلح ستاد بازسازی
مناطق جنگی کشور تعیین گردیده است
بشرح جدول پیوست میباشد.
 -8برای آن تعداد از کارکنان ش��رکت
که از بابت عضویت در بس��یج براساس
ضوابط مصوب قبلی مورد عمل شرکت
امتیازاتی منظور ش��ده اس��ت در مرحله
تطبیق امتیازات مذکور عین ًا محاس��به و
مورد اقدام قرار خواهد گرفت و در مورد
بعد از تاریخ تطبیق مصوبات وزارت کار
و امور اجتماعی مورد عمل خواهد بود.
محمود رحيميان

ایمنی در خانه
گاز و وسایل گازسوز
ح��وادث مربوط به گاز معموال به دو صورت
آتشس��وزی و انفجار ناش��ی از نش��ت گاز
و س��پس ب��ه صورتی ک��ه ب��ا گاززدگی یا
گازگرفتگی توأم میشود.
 -1آتشس�وزی و انفج�ار در اث�ر
نشت گاز
در اینگونه حوادث ابتدا به عللی گاز نش��ت
میکند و فضای آش��پزخانه ،حمام و یا تمام
منزل را فرا میگیرد و س��پس عاملی مانند
جرق��ه و یا ش��علهای بس��یار کوچک کافی
است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و
آتشسوزی شود.
این علل عبارتند از:
 -1مهارنکردن ش��یلنگ وس��ایل گازس��وز
بوسیله بست فلزی
 -2اس��تفاده از ش��یلنگهای طوالن��ی و در
معرض حرارت قرار دادن آنها
 -3فرسوده و غیراستاندارد بودن شیلنگها

 -4درپوش نداشتن شیرهای مصرفی که از
آنها استفاده نمیشود.
 -5دخال��ت اف��راد بیاط�لاع در تعمی��ر و
دستکاری وسایل گازسوز
 -6اس��تفاده از وسایل گازسوز غیراستاندارد
و غیرمجاز.
 -7اس��تفاده از شیلنگهای کهنه و ترکدار و
یا غیراستاندارد
 -2گاززدگی -گازگرفتگی
این گروه از حوادث معموال در اثر نداش��تن
دودکش مناسب برای وسایل گازسوز بویژه
وسایلی مانند بخاری و آبگرمکن و یا فقدان
تهویه کافی در اتاقی که دستگاه گازسوز در
آن قرار دارد اتفاق میافتد.
سوختن ناقص گاز ،تجمع گازهای مسموم
کننده و یا کمبود اکس��یژن س��بب میشود
اف��رادی ک��ه در چنی��ن فضاهای��ی تنفس
میکنن��د دچار مس��مومیت ی��ا گاززدگی یا
گازگرفتگی شوند.

ن�کات ایمن�ی در م�ورد وس�ایل
گازسوز:
 -1رفت��ار صحی��ح در من��زل در ارتباط با
وس��ایل گازس��وز بهترین طریقه آموزش و
کاربرد این وس��ایل توس��ط کودکان خواهد
بود.
 -2با ظروف س��نگین به وس��ایل گازسوز
ضربه وارد نیاورید.
 -3وسایل گازسوز را در مسیر کوران هوا و
جریان باد قرار ندهید.
 -4از س��ررفتن غ��ذا ب��ر روی گاز

جلوگیری کنید.
 -5از قرار دادن اشیاء و البسه قابل اشتعال
در مجاورت بخاری و س��ایر وسایل گازسوز
جلوگیری کنید.
 -6بازرسی اتصاالت و بستهای مربوط به
لولههای گاز را حتما انجام دهید.
 -7برای آزمایش نش��ت گاز هرگز از شعله
کبریت استفاده نکنید.
 -8در نظافت مش��علهای اجاق گاز و سایر
شعله پخشکنهای گازی دقت کنید.
ایمنی نیروگاه

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

س��ؤال مش��اور ،مجالت معتبر ،س��ایتهای معتب��ر بهترین
راه ح��ل حاضر تهیه کتابهای تربیت فرزند اس�لامی اس��ت
که توصیه میش��ود والدین محترم نس��بت ب��ه آن احترام تا
در پ��رورش گله��ای زندگ��ی و میوههای ب��اغ امید دوران
لذت بخش مادری و پدری ،انشاءاهلل تربیت اسالمی و قرآنی
فرزندان الیق در جامعه وس��یع جهانی باقی الصالحات از ما
باشد.

تربیت فرزند

ادامه از شماره قبل

با س�لام و عرض احترام به محض��ر خوانندگان و همراهان
ارجمند پیرو مبحث تربیت فرزند در شمارههای قبل و تشکر
از اهمیت هم��کاران بزرگوار به این موض��وع علمی ،هنری
و تربیت��ی یکی از مراحل مهم و موث��ر در تربیت فرزند نیاز
پ��در و مادر ب��ه آموزشهای الزم درای��ن خصوص و اطالع
کس��ب نم��ودن والدی��ن در این زمینه میباش��د .بواس��طه

ادامه دارد
امام جماعت نيروگاه

ابر رحمت
بب��ار ای اب��ر رحم��ت تش��نهام م��ن
در زمی��ن خش��کم و ب��یآب حیات��م
بن��ه ب��ر ل��ب ک��ه ل��ب خش��کیده گش��ته
درون جویب��ار ش��هرما ج��ای ت��و خالیس��ت
ق��د س��روم خمی��د از هج��ر روی بیق��رارت
ط��راوت از ت��و ج��ان گی��رد دوب��اره
بخوان محس��ن که هنگام طلب شد طالب عشق
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 -1ب��ا ش��روع آن َچرخ��ه فراگی��ری عل��م و دان��ش به راه
میافت��د -2-آرایش قدیم -بل��ه به زبان بیگان��ه -یکی از
دستگاههای مهم در سیستم آب و بخار در بویلر نیروگاههای
بخاری -3-آتش عرب -پوستین -شرف و مردانگی -4-از
حروف ش��رط -در هم پیچیدن -مجرای خون -سازنده بنا-
 -6-5از داس��تانهای مشهور ُک ُتب قدیمی دبستان با تکرار
ح��رف آخر -7-یکی از مراکز متمول و گرانقیمت آموزش��ی
کشور.
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پایتختی اس��ت در آس��یا -تکرارش صدای خندة بلند است-
 -6نام کتابی اس��ت از ژان پل سارتر نویسنده فرانسوی-7-
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ضمن تش��کر از ش��رکتکنندگان در مس��ابقات در پیک ش��ماره
 44س��ؤالی را مطرح نمودیم تحت عنوان اینکه ،کس��ی که روزه
واجب قضا بر دین او میباش��د آیا میتواند روزه مستحبی بگیرد؟
که پاس��خ صحیح آن خیر میباش��د ک��ه از بین پاس��خدهندگان
آقای منصور چراغی به قید قرعه برنده ش��دهاند که هدیهای
به رسم یادبود به وی اهداء خواهد شد.
سوال ش�ماره  :27یکی از واجبات دینی که الزم است همراه
اعم��ال ف��ردی و اجتماعی و بر کس��ی واجب میش��ود که زمینه
آن واجب الهی برایش فراهم باش��د این واجب بیش��تر برای امور
اجتماعی به کار میرود.
مهلت ارسال پاسخ89/7/20 :
امام جماعت نيروگاه

گ��دا و طال��ب ی��ک قط��رهام م��ن
ترح��م ک��ن مث��ال اش��ک دی��دهام م��ن
بکن س��یرات که محتاج همان یک جرعهام من
روان ش��و روی دس��تم س��اقی پیمان��ه ام م��ن
ب��زن بوس��ه ک��ه مدهوش خ��م ریحان��هام من
به��ارم زن��ده ک��ن دیوان��ه بیخان��ه ام م��ن
صالب��ت را نمای��ان کن ک��ه خود پروان��هام من

جدول

مسابقه احكام
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ناص��ر کریمیزاده ،اصغ��ر نریمانی ،خداکرم عابدیان ،مس��عود
حافظ��ی ،رحمتاهلل نیکبخت ،اس��ماعیل محمدزمانی ،محمود
نصراصفهان��ی ،محم��د ماجد ،علیرضا مؤمنی ،بهمن طبس��ی،
محمد پورحسینی ،شهریار نورایی ،محمود رضائی ،عبدالرسول
س��عیدی ،محس��ن حبیبی ،مرتضی گلی ،باقر ایزدی ،جمشید
صالح فر ،مصطفی کاش��ی ،احمد زارع چاوشی ،مهدی عطائی،
مهدی نظ��ری ،علی کرمان��ی ،محمدص��ادق هدایتی ،محمد
قانعی ،مهدی مالبیک ،عزیزاهلل علیاش��رف ،اکبر سنگکشها،
رحی��م گرج��ی ،احمدرضا صفائیان ،حس��ین عباس��یان ،مجید
کیانی ،مجید ش��یروی ،اصغر جمالی ،محسن سلطانی ،مجتبی
خرس��ندی ،محمدعلی صدیقی ،فرهاد مطیعیان ،علی شفیعی،
سیدمحسن رنجبران ،علی اکبر ناطقی ،نادر فرهمندیان ،بهروز
رشیدی ،حسین مظاهری ،حسین قانع دستجردی ،منصور نصر
اصفهانی ،محسن پیشگاهی ،س��ید مجتبی هاشمی ،غالمرضا
ح��داد ،محم��د مودت ،احمدرض��ا عنایت ،حبی��باهلل خضری،
علیرضا اعتدالی ،داود رس��تمی ،منصور چراغی ،غالمحس��ین
کارگزار ،محمد آقاجان ،غالمرصا فقهی  ،س��یامک هواکشیان
،غالمرض��ا آقاجان ،مجید پورهمدانی ،مهدی س��عادتی ،س��ید
مصطف��ی معرکن��ژاد ،منص��ور زمانی��ان ،محمدج��واد مدنی،
ابوالفضل قاسمی ،حمید حیدری ،رسول کریمی و امراهلل ایزدی
تبريكات صميمانه ما را به خاطر پاگذاشتن به عالم
هستي كه يادآور بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.
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مسعود اکبری ،محمد صادق کرمی و
عبدالکریم جنترانی
با كمال تأثر و تألم مصيبتهاي وارده را تسليت عرض نموده
و از درگاه ايزد منان جهت آن عزيزان سفركرده علو درجات
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