مهرماه سال 1389
سردبير

حیات اجتماعی امام رضا(ع)
دوران حیات امام هشتم اوجگیری گرایش مردم به اهل بیت و
دوران گسترش پایگاههای مردمی این خاندان است.
چنان که میدانیم امام از پایگاه مردمی شایس��تهای برخوردار
بوده و « در همان ش��هر که مأمون با زور حکومت میکرد او
م��ورد قبول و م��راد همه مردم بود و بر دله��ا حکم میراند...
نشانهها و شواهد تاریخی ثابت میکند که در این دوران پایگاه
مردم��ی مکتب علی (ع) از جهت علم��ی و اجتماعی تا حدی
بس��یار رشد کرده و گس��ترش یافته بود .در آن مرحله بود که
امام علیهالسالم مسئولیت رهبری را به عهده گرفت».
گرچ��ه ک��ه در دوران امامت امام رضا علیهالس�لام دو مرحله
فعالیت در سالهای خالفت هارون و سالهای خالفت مأمون را
میت��وان از یکدیگر جدا کرد و برای هر یک از این دو مرحله
ویژگیه��ای متمایز از دیگری یافت ،اما اگر به ویژگی عمومی
این دوران بنگریم ،خواهی��م دید « هنگامی که نوبت به امام
هشتم علیهالسالم میرسد  ...دوران ،دوران گسترش و رواج و
وضع خوب ائمه است و شیعه در همه جا گستردهاند و امکانات
بسیار زیاد است که منتهی میشود به مسئله والیتعهدی .البته
در دوران هارون امام هش��تم در نهایت تقیه زندگی میکردند.
یعنی کوش��ش و تالش را داشتند ،حرکت را داشتند ،تماس را
داشتند ،منتهی با پوشش کامل ...مثال دعبل خزاعی که درباره
امام هش��تم در دوران والیتعهدی آن طور حرف میزند دفعتا
از زیر سنگ بیرون نیامده .جامهای که دعبل خزاعی میپرورد
ی��ا ابراهیم ب��ن عباس را که ج��زو مداحان علی بن موس��ی
الرضاست ،یا دیگران و دیگران این جامعه بایستی در فرهنگ
ارادت به خاندان پیغمبر سابقهای نداشته باشد .آنچه در دوران
علی بن موس��ی الرضا علیهالسالم یعنی والیتعهدی پیش آمد
نشان دهنده این است وضع عالقه مردم و جوشش محبتهای
آنان نس��بت به اهل بیت در دوران امام رضا علیهالسالم خیلی
باال بوده اس��ت .به هر حال همه اینها موجب شد که علی بن
موس��ی الرضا علیهالسالم بتوانند کار وسیعی بکنند که اوج آن
به مسأله والیتعهدی منتهی شد».
حقیق��ت آن اس��ت که در این دوران ،ب��دی اوضاع میان امین
و مأمون به امام کمک کرد تا بار س��نگین رس��الت خویش را
بر دوش کش��د ،بر تالش��های خود بیفزاید و فعالیتهای خود را
دو چن��دان کند چ��ه در این زمان زمینه آن فراهم گش��ت که
ش��یعیان با او تماس گیرن��د و از رهنمودهای او بهره جویند و
همین امر در کنار برخوردار بودن امام از ویژگیهای منحصر به
فرد و رفتار آرمانی که در پیش گرفته بود س��رانجام به تحکیم
پایگاه و گس��ترش نفوذ امام در س��رزمینهای مختلف حکومت
اس�لامی انجامید اتو خود یک بار زمانی که درباره والیتعهدی
س��خن میگوید ،به مأمون چنین اظهار میدارد :این مسأله که
بدان وارد ش��دهام هیچ چیز برآن نعمتی که داش��تهام نیفزوده
اس��ت .من پی��ش از این در مدینه ب��ودم و از همان جا نامهها
و فرمانهای��م در ش��رق و غرب اجرا میش��د و گاه نیز بر االغ
خود مینشس��تم و از کوچههای مدینه میگذشتم در حالی که
در این ش��هر عزیزتر از من کسی نبود .در این جا بسنده است
س��خن ابن مونس دشمن امام را بیاورم که به مأمون میگوید
ای امیر مؤمنان ،این که اکنون در کنار توست بتی است که به
جای خدا پرستش میشود.
در چنین شرایطی و پس از آن که حضرت رضا علیهالسالم بعد
از پدر مس��ئولیت رهبری و امامت را به عهده گرفت در جهان
اس�لام به سیر گشت پرداخت و نخستین مسافرت را از مدینه
ب��ه بصره آغاز فرم��ود تا بتواند به طور مس��تقیم با پایگاههای
مردمی خود دیدار کن��د و درباره همه کارها به گفتگو بپردازد.
عادت او چنین بود که پیش از آن که به منطقهای حرکت کند،
نمایندهای به دیار گس��یل میداشت تا مردم را از ورود خویش
آگاه کند تا وقتی وارد شهر میشود مردم آماده استقبال و دیدار
با او باش��ند .سپس با گروههای بسیار بزرگ مردم اجتماع برپا
میکرد و درباره امامت و رهبری خود با آنان گفتگو میفرمود.
آنگاه از آنان میخواست تا از او پرسش کنند تا پاسخ آنان را در
زمینههای گوناگون معارف اس�لامی بدهد .سپس میخواست
که با دانشمندان علم کالم و اهل بحث و سخنگویان همچنین
با دانش��مندان غیرمسلمان مالقات کند تا در همه باب مناقشه
به عمل آورند و با او به بحث و مناظره بپردازند.
پدر و اجداد حضرت رضا علیهالس�لام ب��ه همه این فعالیتهای
آش��کار مبادرت نمیکردند .آنان شخصا به مسافرت نمیرفتند
تا بتوانند مس��تقیم و آش��کار با پایگاههای مردمی خود تماس
حاصل کنند .اما در دوران امام رضا علیهالس�لام این مس��ئله
امری طبیعی بود چرا که پایگاههای مردمی بسیار شده و نفوذ
مکتب امام علی علیهالسالم از نظر روحی و فکری و اجتماعی
در دل مسلمانان که با امام آگاهانه همیاری میکردند افزایش
یافته بود.
پ��س از آنکه امام مس��ئولیت امامت را به عه��ده گرفت همه
توانایی خود را در آن دوره ،در توس��عه دادن پایگاههای مردمی
خود صرف کرد اما رشد و گسترش آن پایگاهها و همدلی آنان
با کار امام به این معنی نبود که او زمام کارها را به دست گرفته
باشد.و با وجود همه آن پیشرفتها و افزایش پایگاههای مردمی،
امام بخوبی میدانست و اوضاع و احوال اجتماعی نشان میداد
که جنبش امام علی علیهالسالم در حدی نیست که حکومت را
در دست گیرد زیرا با پایگاههای گستردهای که حضرت داشت
گرچه از او حمایت و پشتیبانی میکردند اما نظیر این پایگاهها
به این درد نمیخورد که پایه حکومت امام علیهالسالم گردد.
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رتبه اول تولید

براس��اس آمار تفضیلی صنعت برق ایران،
در چهارس��ال گذش��ته نیروگاههای تحت
پوشش برق منطقهای اصفهان توانستهاند
ب��ا توجه به اینکه قدرت نامی نصب ش��ده
این نیروگاهه��ا  7/6تا  9درصد از ظرفیت
نص��ب ش��ده کش��ور را دارا میباش��ند به
میزان  11/4تا  12/5درصد از س��هم تولید
برق کل کش��ور را تولید و تحویل ش��بکه
سراس��ری نمایند و به همین لحاظ موفق
به کس��ب رتبه اول در بی��ن نیروگاههای

سراس��ر کشور ش��دهاند همچنین براساس
همین آمار ،برق منطقهای اصفهان نیز در
س��الهای  87و  88رتبه اول و در سال 86
رتبه سوم و همچنین در سال  85رتبه دوم
را در سطح کشور کس��ب نموده .درهمین
راس��تا آقای مهندس فالحتیان مدیرعامل
ش��رکت برق منطق��های با ارائ��ه این آمار
و با ارس��ال نامهای موفقیت ش��رکت برق
منطق��های اصفه��ان در چندس��اله اخیر را
مرهون تالش و کوشش کارکنان به ویژه

بنا براعالم معاونت مهندسی و برنامهریزی نیروگاه
شهید محمد منتظری ،انرژی تولید شده در مهرماه

این نیروگاه به مقدار  944922000کیلووات ساعت
بطور ناخالص و به مق��دار  878753400کیلووات

پرسنل بخش تولید دانستهاند و از زحمات
همه کارکنان تقدیر و تشکر نمودند.
در همی��ن رابطه نیز آقای مهندس ابراهیم
علی عسکری مدیرعامل شرکت مدیریت
تولی��د برق ش��هید محم��د منتظ��ری ،از
زحمات و تالش بیدریغ کارکنان نیروگاه
ش��هید محمد منتظری که در کس��ب این
رتبه نقش بسزائی داشتهاند تقدیر و تشکر
نمودند.

تولید مهرماه

س��اعت بطور خالص بوده است که تحویل شبکه
برق سراسری شده است.

عملکرد شش ماهه اول سال 89
براس��اس اعالم دفت��ر مهندس��ی و برنامهریزی
شرکت ،نیروگاه ش��هید محمد منتظری در شش
ماهه اول س��ال  89به می��زان 6/308/300/000
کیلووات س��اعت تولید انرژی بص��ورت ناخالص

و ب��ه می��زان 5/863/155/800کیل��ووات انرژی
بص��ورت خال��ص تولی��د و تحویل ش��بکه برق
سراس��ری نموده اس��ت .جهت تولی��د این مقدار
ان��رژی مق��دار  1/458/316/579مترمکعب گاز

چهارمین تعمیرات اساس��ی واحد چهار فاز یک
نیروگاه شهید محمد منتظری با کارکرد بیش از
 163887ساعت از ابتدای راهاندازی و کارکرد به
میزان  47310ساعت از تعمیرات اساسی قبلی
ب��ا تولید  9025360مگاوات از تاریخ 89/6/25

شروع شد براساس برنامه زمانبندی تدوین شد.
م��دت این تعمی��رات اساس��ی  84روزه خواهد
بود در ای��ن تعمیرات اساس��ی کلیه تجهیزات
اصلی شامل توربین ،ژنراتور ،بویلر ،فیدپمپها،
 cwپمپه��ا ،الکتروموتورها ،تجهیزات برج

در پ��ی اولین برگزاری همایش علوم فناوری
نوین صنعت نفت در پاالیش��گاه و دانش��گاه
صنعتی اصفهان و برپایی نمایش��گاه
جانب��ی این همایش ،نیروگاه ش��هید
محم��د منتظ��ری نیز همانند س��ایر
ش��رکتها ،ادارات ،ارگانه��ا و مراکز
صنعت��ی اس��تان اصفهان ع�لاوه بر
معرف��ی ده نف��ر از کارشناس��ان خود
جه��ت ش��رکت در ای��ن همای��ش
در نمایش��گاه جانب��ی ای��ن همایش
حضور فعال پیدا نمود و دس��تاوردها،
تولی��دات قطع��ات س��اخت داخ��ل،

و مق��دار  350/103/715لیتر مازوت و همچنین
مق��دار  1/118/922مترمکعب آب مقطر مصرف
گردیده است.

تعمیرات اساسی

برپایی نمایشگاه

ابداع��ات ،اختراع��ات و اقدام��ات زیس��ت
محیطی انجام ش��ده توس��ط پرس��نل را در

خنکک��ن و دیگر تجهی��زات و قطعات جانبی
واح��د م��ورد بازبینی ،تعمیر و ی��ا تعویض قرار
میگیرد این تعمیرات اساس��ی بدست پرسنل
خ��دوم و زحمتکش نیروگاه و بدون نظارت و
دخالت کارشناسان خارجی انجام خواهد گرفت.

معرض دید بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان
در همای��ش قرار داد .ای��ن همایش با همت
دانش��گاه صنعتعی و پاالیشگاه اصفهان
و نیروگاه شهید محمد منتظری و دیگر
مراکز صنعت��ی اصفهان ب��ه منظور به
روزرس��انی فناوری در مراکز صنعتی و
همچنین ارتباط هرچه بیش��تر صنعت با
دانشگاه و پیرامون موضوعات مهندسی
مکانیک ،مهندس ش��یمی ،مهندس��ی
صنایع ،مهندسی مواد ،مهندسی برق و
کامپیوتر ،محیط زیست و نانوتکنولوژی
بمدت دو روز برپاشد.

مسابقات قرآنی
در پی برگزاری مس��ابقات قرآن��ی ماه مبارک
رمضان ویژه فرزن��دان همکار که با هماهنگی
دفت��ر فرهنگ��ی وزارت نیرو و ب��رق منطقهای

اصفه��ان و به هم��ت روابط عموم��ی نیروگاه
شهید محمد منتظری انجام شد تعداد  62نفر از
فرزندان کارکنان از مقاطع پیش دبستانی تا پایان

دبیرس��تان در رشتههای حفظ ،قرائت ،احکام و
مفاهیم حائز رتبه ش��ده که از این تعداد  39نفر
دختر و  23نفر فرزندان پسر همکاران بودهاند.
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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
باشند.

مهدی دهقانی
تاریخ استخدام66/12/5 :

اکبر جوانی
تاریخ استخدام64/1/24 :

شغل:اپراتور بهرهبرداری فاز یک

شغل :اپراتور بهره برداری فاز یک

تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

مالک نجفی
تاریخ استخدام62/11/5 :
شغل :کارمند اداره انبار
تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

عبدالمحمود سبحانی
تاریخ استخدام66/12/24 :
تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

علی حاجی
تاریخ استخدام68/1/21 :
شغل :تعمیرات الکتریک
تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

محمدرضا سپنده
تاریخ استخدام66/12/18 :
شغل :اپراتور بهرهبرداری فازیک
تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

شغل :اپراتور بهرهبرداری فازیک

یازدهم ذی القعده سالروز والدت با

محمدرضا باقریه
تاریخ استخدام61/2/14 :

سعادت هشمتمین تابناک آسمان

شغل :کارپرداز مسئول ،اداره تدارکات

والیت و امامت ثامن الحجج

تاریخ بازنشستگی89/7/1 :

حضرت امام رضا (ع)مبارک باد

انتخاب بازرسین تعاونی مسکن
در پی اتمام دوره فعالیت بازرس��ین ش��رکت
تعاونی مس��کن نیروگاه انتخابات جدید برای
انتخاب بازرسین این ش��رکت تعاونی برگزار
شد و آقایان مهدی کوهی ،حجت اله جعفری

و س��ید جواد مدنی به عنوان بازرسین اصلی
و آقای��ان س��ید مجتبی هاش��می و مرتضی
نج��ارزادگان بعن��وان ب��ازرس عل��ی البدل
انتخابات شدند.

گرامیداشت روز عصای سفید

همزمان با  15اکتبر بیس��ت و سوم مهر روز
جهانی عصای سفید (نابینایان) از تعداد  4نفر
از برادران روشدل به اسامی آقایان:
تق��ی ش��یخیان ،عبدال��ه مزروعی ،حس��ین
قاسمی ،احمد نجیمی که در مخابرات (مرکز
تلفن) نیروگاه شهید محمد منتظری مشغول
خدمت میباش��ند با اهدا لوح تقدیر و هدیه،

تجلیل و این روز گرامی داشته شد.

محم��د منتظری بازدید نم��ود .در این بازدید
توضیح��ات الزم پیرامون تولید برق توس��ط
مدیرعامل و دیگر مسئولین نیروگاه ارائه شد.

انتصاب
براساس اعالم اداره کارگزینی و رفاه نیروگاه طی
احکامی از س��وی آقای مهندس علی عسکری
مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید برق ش��هید
محمد منتظری آقایان
مهندس محمد حس��ن یاوری ،ج��واد صفریان،

بنابراع�لام مدیر فاز دو نیروگاه ش��هید محمد
منتظری دومین جلس��ه فصلی بررسی حوادث
و تب��ادل تجربی��ات ب��ه منظ��ور جلوگیری از
ح��وادث و بهرهبرداری بهین��ه از تجهیزات با
حضور مهندس طالئی مدیر فاز ،دو پرس��نل
گروه پش��تیبانی فن��ی و همچنی��ن جمعی از
اپراتورهای بهرهبرداری تش��کیل ش��د .دراین
جلسه مواردی بشرح ذیل مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
 -1تش��ریح س��اختمان داخلی والوهای اصلی
بخ��ار توربین موس��وم ب��ه گ .پ .ز و نحوه
بهرهبرداری از مسیر درین زیر
آن.
 -2توضیح اشکال مسیربلودان
واح��د 5که باعث ثابت ش��دن
 PHبخار بویلر شده بود.
 -3بررسی اشکال بهم خوردن
سیل روغن ژنراتور واحد8
 -4بررس��ی نتایج بدست آمده

از مدیریت مصرف الکتروموتورها بویژه لیفت
پمپ واحد8
 -5توضیح چک لیستهای راهاندازی واحد از
وضعیت سرد و نیمه گرم
 -6توضی��ح ف��رم پایش عملک��رد پمپهای
کندانسه مرحله دوم
 -7توضیح چک لیست بیبرق کردن شینهای
kv 6, 0.4 kv
 -8تش��ریح دس��تاوردهای نیروگاه فاز دو در
سال88

گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتشنشانی
به منظور تقدیر و تشکر از زحمات و همچنین

هفت��م مهرماه روز ملی ایمنی و آتشنش��انی
اس��ت .نی��روگاه ش��هید
محم��د منتظ��ری یکی
از بزرگتری��ن قطبه��ای
صنعت��ی ای��ران و دارای
پیچیدگیهای خاص فنی
و تخصص��ی منحصر به
فرد خود است لذا مقررات
و الزام��ات ایمنی مربوط
ب��ه خ��ود را میطلبد .به
همین لحاظ جایگاه ایمنی و آتش نش��انی در
این صنعت حائز اهمیت است و اجرای دقیق
موازی��ن ،مقررات و قوانی��ن ایمنی و آموزش
به پرس��نل میتواند در جلوگیری از خسارات
مادی و انسانی تأثیر بسزائی داشته باشد .لذا

گرامیداش��ت روز ملی ایمنی و آتشنش��انی،
مدی��ران واحده��ای نی��روگاه با حض��ور در
ایستگاه آتشنش��انی نیروگاه ،ضمن تبریک
این روز به آتشنش��انان و پرسنل ایمنی ،این
روز را گرامی داشتند.

همكاران گرامي جناب آقايان:
بیژن اکب��ری ،محمدص��ادق کرمی ،اصغر
سنگکشها ،احسان عالئی ،حمیدرضاشیران،
سیدمصطفی رئوففر ،منوچهر محمدزمانی،
حس��ین نصراصفهان��ی (رجبعل��ی) ،محمد
رفیعی��ان ،اصغ��ر ش��فیعی ،س��یدمهدی
نیلچی��ان ،احم��د جانث��اری ،حمی��د نیکو،
رحم��ت اهلل قدی��ری ،عبدالرض��ا فتوحی،
حس��ین مهدوی ،سیدمحس��ن هاش��میان،
حس��ین اکب��ری ،حس��ین تراب��ی ،منصور
کیانی ،علیرضا صادقی ،احمدرضا ولیخانی،
محمدرضا چاوشیزاده ،حسینعلی عموعلی،

ناص��ر عابدین��ی ،محمدحس��ین مزروعی،
فری��دون فاضل��ی ،محمدرض��ا بصی��ری،
محمدعل��ی بش��یری ،عب��اس طاهری��ان،
محمدصادق کاظمی ،سیداحس��ان دیباجی،
غالمرض��ا هارون��ی ،امیرجعف��ر دائیتقی،
حمیدرض��ا س��لبی ،رض��ا هاش��می مفرد،
مه��دی غفاری(زم��ان) ،حس��ن رجائ��ی
الموس��وی ،ایرج تیموری ،بهرام علویجه و
افشین براتیان.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

همکاران متولد مهر ماه

بازدید
همزمان ب��ا هفته دفاع مقدس آقای مهندس
هادی زاده فرماندار شهرستان شاهینشهر و
میمه به اتفاق هیأت همراه از نیروگاه ش��هید

بررسی حوادث و تبادل تجربیات

مهن��دس ابوالفضل زارعی ،حس��ین عباس��یان،
محم��ود رضائی آدریانی و مهندس امیرش��هاب
الدین محمدی بعنوان اعضای کارگروه مشاورین
جوان مدیرعامل منصوب شدند .ریاست این گروه
بعهده آقای مهندس محمدحسن یاوری میباشد.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

تخصیص مشاغل به گروهها

وانیلی حساسیت پونتیاک به بستنی
بخش پونتیاک ش��رکت خودروسازی جنرال
موت��ورز ش��کایتی را از یک مش��تری با این
مضمون دریافت کرد:
(این دومین باری است که برایتان مینویسم
و ب��رای این که ب��ار قبل پاس��خی ندادهاید،
گالیهای ندارم؛ چرا که موضوع از نظر من نیز
احمقانه اس��ت! به هر حال ،موضوع این است
که طبق یک رس��م قدیمی ،خانواده ما عادت
دارد هر شب پس از شام به عنوان دسر بستنی
بخورد .سالهاست که ما پس از شام رأیگیری
میکنیم و براس��اس اکثریت آرا نوع بس��تنی،
انتخاب و خریداری میش��ود .این را هم باید
بگویم که من بتازگی یک خودروی ش��ورلت
پونتیاک جدید خریدهام و با خرید این خودرو،
رفت و آمدم به فروش��گاه برای تهیه بس��تنی
دچار مشکل ش��ده است .لطفا دقت بفرمایید!
ه��ر دفعه که ب��رای خرید بس��تنی وانیلی به
مغازه میروم و به خودرو بازمیگردم ،ماشین
روش��ن نمیشود؛ اما هر بس��تنی دیگری که
بخرم چنین مشکلی نخواهم داشت .خواهش
میکن��م درک کنید که این مس��أله برای من
بس��یار جدی و دردسرآفرین است و من هرگز
قصد شوخی با شما را ندارم .میخواهم بپرسم
چط��ور میش��ود پونتیاک من وقتی بس��تنی
وانیل��ی میخرم ،روش��ن نمیش��ود ،اما با هر
بستنی دیگری راحت استارت میخورد؟
مدیر ش��رکت به نامه دریافتی از این مشتری
عجیب ،با شک و تردید برخورد کرد ،اما از روی
وظیف��ه و تعهد ،یک مهندس مأمور بررس��ی
مسأله کرد .مهندس خبره شرکت ،شب هنگام
پس از شام با مشتری قرار گذاشت .آن دو به
اتفاق به بستنیفروش��ی رفتند .آن شب نوبت
بستنی وانیلی بود .پس از خرید بستنی ،همان
طور که در نامه شرح داده شد ،ماشین روشن
نشد! مهندس جوان و جویای راه حل 3 ،شب
پیاپی دیگر نیز با صاح��ب خودرو وعده کرد.
یک شب نوبت بس��تنی شکالتی بود ،ماشین
روشن ش��د .شب بعد بس��تنی توت فرنگی و
خودرو براحتی استارت خورد .شب سوم دوباره
نوبت بستنی وانیلی ش��د و باز ماشین روشن
نش��د! نماینده شرکت به جای این که به فکر
یافتن دلیل حساسیت داشتن خودرو به بستنی
وانیلی باش��د ،تالش کرد ب��ا موضوع منطقی

و متفکران��ه برخورد کند .او مش��اهداتی را از
لحظه ترک منزل مشتری تا خریدن بستنی و
بازگشت به ماشین و استارت زدن برای انواع
بستنی ثبت کرد .این مشاهده و ثبت اتفاقها
و مدت زمان آنها نکته جالبی را به او نش��ان
داد :بستنی وانیلی پرطرفدار و پرفروش است
و نزدیک در مغازه در قفس��هها چیده میشود؛
اما دیگر بس��تنیها داخل مغازه و دورتر از در
قرار میگیرند پس مدت زمان خروج از خودرو
تا خرید بستنی و برگشتن و استارت زدن برای
بستنی وانیلی کمتر از دیگر بستنیهاست.
این مدت زمان مهن��دس را به تحلیل علمی
موض��وع راهنمایی کرد و او دریافت پدیدهای
ب��ه نام قف��ل بخار باع��ث بروز این مش��کل
میشود .روشن ش��دن خیلی زود خودرو پس
از خاموش شدن به  Vapor Lockدلیل
تراکم بخار در موتور و پیستونها مسأله اصلی
شرکت ،پونتیاک و مشتری بود.
شرح حکایت
مش��تریان م��ا به زبانه��ای مختلفی س��خن
میگویند .ایشان از ادبیات متفاوتی برای کالم
گفتن به��ره میگیرند .اگر حرف مش��تری را
خ��وب گوش کنیم ،میتوانیم با توجه به لحن
گفتار ایشان درک قویتری از آنچه میخواهند
به گوش ما برسانند ،داشته باشیم.
آیا همه حرفهای مش��تریان م��ا باید منطقی،
اصولی و مرتبط با موضوع باشد؟ اگر مشتری
چیزی میگوید که به نظر مس��خره و بیربط
اس��ت ،یا ش��کایتی عجیب را ط��رح میکند،
چگونه برخوردی شایسته اوست؟
یک اتف��اق نادر ب��رای یک مش��تری و پیام
بظاه��ر احمقانه او میتواند روش��نگر مس��یر
بهترین و زبدهترین مهندس��ان جنرال موتورز
باش��د .مثال س��ادهای که نقل ش��د ،تأکید بر
این موضوع دارد که مش��تری بهترین راهنما
و کمک ما در بهتر ش��دن محصول و خدمات
بنگاه ماس��ت .اگر در پی نوآوری هستیم ،باید
به طور جدی س��از و کار(خ��وب گوشدادن)
و (شنیدن) صدای مش��تری را طراحی کنیم.
شما مش��تریان خود را میشناسید؟ صدایشان
به گوش��تان میرس��د؟ بیربط و با ربط حرف
مشتری گوهر است.

فتح ا ...لطفی

دستیابی به موفقیت از راه مدیریت زمان

آیا ش��ما تعریف روش��ن و دقیقی از موفقیت
برای خود بدست آوردهاید؟
آی��ا اهداف دراز م��دت و کوتاه م��دت کار و
زندگی خود را تعیین نمودهاید؟
آیا اص��ول مدیریت زمان را ب��ه عنوان رکن
اساسی موفقیت پذیرفتهاید؟
ب��ا آگاه��ی کافی نس��بت به روش��های مؤثر
مدیریت زمان ،راه رسیدن به موفقیت را برای
خود هموار کنید.
کتابها ،مقاالت و تحقیق��ات زیادی در رابطه
با مدیریت زمان نوش��ته شده است و با توجه
به اینکه شاید مطالعات گسترده در این زمینه
برای همگان مقدور نباشد و یا انگیزه و همت

٣

آن را نداشته باشند پیشنهاد میکنم سرفصلها
و چکیدهای از آنچه تا کنون تدوین شده است
را ف��را روی خویش ق��رار داده و به آنها عمل
کنیم.
کیفیت زندگی ش��ما بس��تگی دارد به کیفیت
مدیریت شما دراستفاده بهتر از وقت
 تقسیمبندی کارها فوری اما غیر مهم مهم اما غیرفوری کماهمیت و غیرفوری -بیهوده و وقتگیر
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ب��ه منظور ایجاد رویه واحد در امر تخصیص
مش��اغل به طبقات ش��غلی در اجرای ضوابط
نظ��ام حقوق و مزایای کارکنان ش��رکت این
راهنم��ا تنظی��م گردیده اس��ت و مالک کار
کمیته طبقهبندی مشاغل شرکت میباشد.
 -1تخصیص مشاغل 10000
 -1-1متصدی��ان مش��اغل قابل تخصیص
در رش��تههای ش��غلی  10000که ب��ا عنوان
متصدی و یا کمک کارش��ناس و یا کارگزین
و حسابدار و کارپرداز و مامور خرید و جمعدار
اموال ،انباردار انجام وظیفه مینمایند با کسب
ش��رایط احراز طبقات شغلی رشتههای مذکور
طبق جدول ش��رایط احراز عمومی گروههای
مربوط به این بخش میتوانند با رعایت سایر
ضوابط طرح حداکثر به گروه ده جدول حقوق
ارتقاء یابند.
 -1-2گ��روه ش��غلی متصدی��ان مندرج در
بند یک ک��ه با عنوان مس��ئول انجام وظیفه
میکنند حداقل  6و حداکثر  11جدول حقوق
میباشد.
 -1-3گروه ش��غلی متصدیانی که مش��اغل
آنان در رش��تههای چاپ و انتشارات و اپراتور
تلفن و بیسیم تخصیص مییابد در صورتیکه
تحت عنوان متصدی و یا مأمور انجام وظیفه
نمایند حداکثر  9و چنانچه با عنوان مس��ئول
عه��دهدار وظایف محوله باش��ند حداقل  6و
حداکثر  10خواهد بود.
 -1-4رؤسای ادارات و یا عناوین همسطح
با توجه به س��طوح مشاغل تحت سرپرستی و
تعداد آنها ،کیفیت وظایف و مسئولیتها حداکثر
به گروه  15توسط کمیته طبقهبندی مشاغل
شرکت تخصیص مییابند.

 -1-5متصدیان مش��اغل موضوع بندهای
 1-1لغای��ت  1-3با دوس��ال تجربه مازاد بر
میزان تجربه یک گروه باالتر از س��قفهای
تعیین شده برحس��ب مورد میتوانند به گروه
مذکور ارتقاء یابند .ارتقاء به دومین گروه باالتر
از سقفهای مذکور مستلزم داشتن چهارسال
تجربه مازاد بر میزان تجربه خواس��ته ش��ده
برای آن گروه و کس��ب حدنصاب امتیاز الزم
طبق دستورالعمل ارزشیابی شاغلین بخشهای
 10000و  20000و ب��رای گروهه��ای بعدی
جمع ٌا  5سال تجربه مازاد بر میزان تجربه هر
ی��ک از گروههایی که به آن ارتقاء مییابند و
کسب حدنصاب امتیاز الزم برای آن گروهها
طبق دس��تورالعمل ارزشیابی مذکور میباشد.
استفاده کارکنان موضوع این بند منوط به آن
اس��ت که گروه آنان از حداکثر چهارده تجاوز
ننماید.
 -1-6ارتق��اء ب��ه گ��روه  15در این بخش
شغلی منوط به دارا بودن درجه تحصیل فوق
دیپلم میباش��د .عنوان طبقه شغلی دارندگان
درج��ه تحصیلی فوق دیپلم ک��ه با دارا بودن
ش��رایط الزم و با رعایت بن��د  1-5به گروه
 15ارتقاء مییابند و با پس��ت سازمانی آنها در
این گروه تخصیص مییابد تخصیص پس��ت
به گروه  15و یا ارتقاء به گروه مذبور در مورد
دارن��دگان درج��ه تحصیلی پایینت��ر از فوق
دیپلم مجاز نمیباشد.
آخرین طبقه ش��غل رش��ته مربوط خواهد بود
لیکن گروه ش��غلی این قبیل اف��راد در حکم
کارگزینی  15درج خواهد شد.
محمود رحيميان

تلفن همراه

ارتباط��ات در عص��ر
کنون��ی دارای آن
چنان جایگاهی است
که بیگمان میتوان
آن را از ضروری��ات
اصل��ی زندگی بش��ر
به حس��اب آورد .نیاز
انس��ان ب��ه ارتب��اط
و آگاه��ی او از ه��ر آنچ��ه ک��ه در اطرافش
میگذرد .آن چنان در حیات و بقایش ریش��ه
دوانده ک��ه او را وامیدارد تا به فکر جس��ت
و جو و اطالع یافتن��ی از اخبار و رویدادهایی
باش��د ک��ه در گوش��ه و کن��ار جه��ان اتفاق
میافتند .وجود همین ش��رایط است که عصر
کنونی عص��ر انفج��ار اطالعات ن��ام گرفته
اس��ت .بش��ر کنونی در ش��رایطی ق��رار دارد
که قادرس��ت با در اختیار داش��تن امکانات و
فنآوریهای جدی��د در عرصه پهناور گیتی،
هرچه نیاز دارد به س��ادگی به دس��ت آورد و

هرگز نگ��ران بُعد مس��افت و دوری از منابع
ارتباطی و اطالعاتی نباش��د .ب��ا وجود چنین
شرایطی اس��ت که اغلب کش��ورهای جهان
در فکر ب��ه کارگیری تجهی��زات و فنآوری
هر چه جدیدتر و پیش��رفتهتر ارتباطیاند تا از
این طریق تسهیالت بیش��تری را برای آحاد
جامعهشان فراهم آورند .در ایران اسالمی ،نیز
از سالیان گذش��ته تا امروز ،ارتباطات به ویژه
مخابرات دستخوش تحوالت گوناگونی بوده
به نحوی که پس از پش��ت سرگذاشتن دوره
سیس��تمهای آنالوگ و تلفنهای مغناطیس��ی
و الکترومکانیک��ی ،ب��ه تدریج با اس��تفاده از
پدیده جدید فیبرنوری و سویچهای دیجیتالی
قابلیت ایجاد انواع واقس��ام خدمات مخابراتی
فراهم آمده و هموطنان س��اکن در شهرها و
روستاهای کشورمان از همت برقراری ارتباط
تلقی برخوردار شدهاند.
گردآورنده :حمید یزدخواستی

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
ادامه از شماره قبل

تربیت فرزند

با س�لام و عرض احترام به محض��ر خوانندگان و همراهان
گرامی ،و در ادامه بحث ش��یرین تربیت فرزند توجه عزیزان
هم��راه را به مطل��ب ذیل جل��ب مینمایم براس��اس گفته
روانشناس��ان در تربیت فرزندان و یک ف��رد الیق در جامعه
سه اصل الزم است و شخصیت انسانی بر اساس این اصول
ش��کل گرفته میش��ود و این س��ه اصل خیلی حائز اهمیت

اس��ت اصل اول وراثت یعنی سلسله نسل آدمی و گذشتگان
آن ،دوم محی��ط و اطراف فرزندان اس��ت تربی��ت فرزند در
محیطه��ای عال��ی و نورانی فرزند را بالن��ده و نورانی تربیت
میکند و س��ومین اصل در ش��خصیت ممت��از آدمی تربیت
صحیح وقتی زندگی انسانها شاخص و هدایت مرور میکنیم
آنها کمال ن��کات تربیتی در حق آنها در نظر گرفته ش��ده
مربی فرزند الزم است بهترین شیوههای پرورش و تربیت را
برای گل بوستان زندگیش در نظر بگیرید.

امام جماعت نيروگاه

میکنی��م .گاه ی��ک ن��گاه
جالب ،شنیدنی ،خواندنی
 -1ماهاتما گاندی میگوید :هفت
آنچن��ان س��نگین اس��ت که
چیز انس��ان را از پ��ای درمیآورد
چش��مانمان رهایش نمیکنند .گاه یک دوست آنقدر ماندگار
و هالک میس��ازد -1:سیاست بدون ش��رف -2لذت بدون
است که فراموشش نمیکنیم.
وج��دان -3پول ب��دون کار -4ش��ناخت بدون ارزش��ها -5
 -4عش��ق ایس��تادن زیرباران و خیس ش��دن با هم نیست
تجارت ب��دون اخالق -6دانش بدون انس��انیت  -7عبادت
عش��ق آن اس��ت که یکی ب��رای دیگری چتری ش��ود و او
بدون فداکاری
هیچوقت نفهمد که چرا خیس نشد.
 -2امش��ب رحمت دوست جاریس��ت .اگر دلی لرزید یادتان
 -5در نبرد بین انس��انهای س��خت وروزهای س��خت این
باشد اینجا کسی محتاج دعاست.
انسانهای سخت هستند که میمانند نه روزهای سخت.
 -3گاه یک لبخند آنقدر عمیق میش��ود که گریه میکنیم.
گردآوری محمدعلی جعفری از شرکت سایبر
گاه یک نغمه آنقدر دس��تنیافتنی اس��ت که ب��ا آن زندگی

جدول

افقی:
 -1از غذاه��ای س��نتی ایران��ی -دارن��ده و صاح��ب-2-
ن��رم کنن��ده م��زاج -رب النوع دان��ش و هنر ن��زد یونانیان
باس��تان -3-س��ودای ناله -قلب -به ابرظرفشویی هم گفته
میش��ود -4 -موجود تک س��لولی که نوع بیماری زایش را
میک��روب گویند -بله روس��ی -5 -دفعه و
نوبت -آش��نا ب��ه کار -6-فرزند ذکور -بن
2
1
بست بدن -صف و َرج  -7-شُ دنی -تنگی
1
نفس -8-تصدیق انگلیسی -صفت ابزاری
2
که به خوبی میتوان از آن اس��تفاده کرد-
3
 -9راز نگ��هدار و مح��رم اس��رار -حش��ره
4
خونخوار -عادت و اُنس -10-مرکز کشور
5
سودان -آرزوها -11-خاک و زمین -منشأ
6
و پیدایش گاه.
7
عمودی:
8
 -1کش��ور آس��یایی -از تقس��یمات
کش��وری -2-ش��کم پرس��ت-کافی-
9
راک��ب -3-ثالثین -ریزنمره و ش��مارک-
10
زنگ کاروان -4-ح��دس و گمان -طرف
11
صحب��ت و پیامگی��ر -5-اثر چرب��ی -زیبا
چهره -6-حرف تعج��ب -قدرت و نیرو و

طراح :جليل اكرمي

یارایی -فل��ز الکتریکی -7-پیش امضاء -راندن مزاحم-8-
گیاهی اس��ت کوهی که اغلب با ماس��ت مصرف میش��ود-
َچس��ب نواری -9-از حروف الفب��ا -صحیح  -رنگ مو10-
ف ّتان و عش��وهگر -عضوی در حیوان��ات  -نا ُپخته 11-تُفاله
ٌکنجد -استوانه توخالی.
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ضمن تشکر از شرکتکنندگان در مسابقه پیک شماره  45سؤالی
را مطرح نمودیم تحت عنوان اینکه یکی از واجبات دینی که الزم
است همراه اعمال فردی و اجتماعی و بر کسی واجب میشود که
زمینه آن واجب الهی برایش فراهم باشد و این واجب الهی بیشتر
ب��رای امور اجتماعی به کار میرود .که پاس��خ صحیح آن امر به
معروف و نهی از منکر میباشد .که متأسفانه از پاسخدهندگان
هیچکدام پاس��خ صحیح ندادهاند لذا برنده این دوره از مس��ابقه را
طراح سؤال یعنی امام جماعت نیروگاه را اعالم مینماییم.
س�ؤال شماره  :28یکی از فروع دین که دو حرفی است و آن
در ماه مخصوصی برای افراد واجب میش��ود که مراحل تمکن و
قدرت انجام آن بر او فراهم باشد.
مهلت ارسال پاسخ89/8/20 :
امام جماعت نيروگاه

هیچ کس جز شما نمیتواند برایتان
مشکل ایجاد کند یا موفقتان نماید

ادامه از شماره قبل

صدمات و آس��یبهایی ک��ه دیگران برای م��ا ایجاد میکنند
صرف ًا بسته به نوع تغییر ماست و مهمترین عوامل در دوستی،
صمیمیت و حمایت و خیرخواهی اس��ت .پس در نهایت آنچه
ما میخواهیم ،خیر و خوش��ی و س�لامت و  ...همه و همه در
گرو آرامش فکری ما و دوس��تی با خلق خداس��ت .بد نیس��ت
ک��ه در برخی موارد و با برخی افراد کمی فاصله حفظ ش��ود و
صمیمی��ت صرف ًا این که آنها را همانگونه بپذیریم و در رابطه
با آنها مراقب خود باشیم کافی است.
هرگز تص��ور نکنید که منابع محدود اس��ت و اگر دیگری که
حتی عالقهای هم به شما ندارد بیشتر بگیرد نصیب شما کمتر
اس��ت .این نتیجه تفکر صرف ٌا مادی اس��ت .زیرا اگر پروردگار
را ق��ادر بر همه چیز بدانید براحتی تس��لیم امر او میش��وید و
مطمئن خواهید بود هر آنچه مقدر باش��د برایتان پیش میآید
و هی��چ کس قادر به تغییر آن نیس��ت .گاهی اوقات همه چیز
خراب میش��ود که دوباره درس��ت ش��ود ،پس دید خود را به
نزدی��ک و زمان حال محدود نکنید و همواره امیدتان به آینده
باش��د .وقتی دوست شما به خوبی فکر کند و در کمال آرامش
ب��ه طرف موفقیت رود مطمئن باش��ید که پرت��و آن آرامش و
دیدب��از و موفقیت بر ش��ما نیز گس��ترده میش��ود ،پس از آن
خوش��حال باشید .گاهی اوقات دوس��ت شما هم همان چیزی
را میخواهد که شما میخواهید .فقط راه او از شما جداست یا
نحوه کار و عملکرد او با شما متفاوت است.

ادامه دارد
گردآورنده :جعفر احمدی

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 89/8/20
برندگان جدول پيك شماره  45به قيد قرعه آقايان :کورش عسکری و محمد شیخ عرب
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همكاران سوگوار جناب آقايان
مهندس ابراهیم علی عسکری،مجید نوری
رمضانعلی قدیرزاده ،فریدون فالمرزی
محمدصادق کرمی ،علیرضا پیمانی

حجتاالسالم والمسلمین حاجآقا نریمانی(امام جماعت نیروگاه)

و خانواده محترم مرحوم ابراهیم حاج اسماعیلی
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

