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تولید آبانماه

سردبير

عید قربان
عید قرب��ان یا گوسپند ُکش��ان (( )1در عربی:
عیداالضحی) یکی از روزهای فرخنده در گاه
شماری اسالمی است.
روز دهم ماه قمری ذی الحجه مصادف با عید
قربان از گرامیترین عیدهای مس��لمانان است
که به یاد ابراهیم و فرزندش اسماعیل ،توسط
بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می شود.
عی��د قرب��ان ک��ه از جمله تعطیالت رس��می
مس��لمانان اس��ت ،از یک تا چهار روز جشن
گرفته می شود و در طی آن مردم با پوشیدن
بهترین پوشاک خود ،پس از انجام عبادات،به
دید و بازدید و جشن و سرور می پردازند.
البته برگ��زار کردن مراس��م قربان��ی در این
عی��د بر همه واجب نیس��ت و تنه��ا بر زائران
کعبه در مراس��م حج واجب است ،اما بسیاری
از مس��لمانان در سراس��ر جه��ان در این روز،
گوسفند گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت
آن را بین همسایگان و مستمندان تقسیم می
کنند.
حاجیان در این روز پس از به پایان رس��اندن
مناسک حج ،حیوانی را ذبح می کنند و پس از
قربانی آنچه بر آنان در حال احرام ،حرام شده
بود مانند نگاه ک��ردن در آینه ،گرفتن ناخن و
ش��انه زدن مو حالل می گ��ردد و با توجه به
اینک��ه حج ،یکی از عبادتهای بس��یار مهم در
اس�لام است ،توانایی به انجام رساندن آن نیز
برای هر مس��لمانی بسیار شادی آور است ،در
نتیجه روزی که پس از انجام وظایف سنگین
حج ،به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پیش
می آید را عید م��ی دانند .همچنین در روایت
های مکرری نقل ش��ده که در روز عید قربان،
قربان��ی کنید تا گرس��نگان و بیچارگان نیز به
خوراک برسند.
ریشه عید قربان
عید قربان ریش��ه در دوران تاریخ بش��ر دارد.
انس��ان اولیه که از فهم طبیعت عاجز اس��ت،
برای بدس��ت آوردن ترحم خدایان دس��ت به
قربانی کردن حیوانات می زند .این س��نت در
اسالم نیز پذیرفته شده است.
در روای��ات مختل��ف دین��ی آمده اس��ت که
ابراهیم در س��ن باال دارای فرزندی ش��د که
او را اس��ماعیل نام نهاد و برایش بس��یار عزیز
و گرام��ی ب��ود .ام��ا مدتها بع��د ،هنگامی که
اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده بود ،فرمان
الهی چندین بار در خواب به ابراهیم نازل ش��د
و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دس��تور داده شد
تا اسماعیل را قربانی کند.
او پ��س از کشمکش��های ف��راوان درونی ،در
نهای��ت با موافقت خالصانه فرزندش ،به محل
مورد نظر میروند و ابراهیم آماده س��ربریدن
فرزن��د محبوب خود میش��ود .ام��ا به هنگام
انجام قربانی اسماعیل ،خداوند که او را سربلند
در امتحان مییابد ،گوس��فندی را برای انجام
ذبح به نزد ابراهیم میفرستد.
این ایثار و عش��ق پیامبر به انجام فرمان خدا،
فریض��های برای حجاج میگردد تا در این روز
قربان��ی کنند و از این طریق ب��رای یتیمان و
تهیدس��تان خوراکی فراهم سازند .در این روز
همچنین مس��تحب اس��ت که نماز عید قربان
برپا گردد .نماز عید قربان باید در فاصله زمانی
طل��وع آفتاب روز عید تا ظهر خوانده ش��ود و
شامل دو رکعت است.
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بنا براع�لام معاونت مهندس��ی و برنامهریزی
نیروگاه شهید محمد منتظری ،انرژی تولید شده

در آب��ان ماه این نیروگاه به مقدار 819463000
کیلووات س��اعت بط��ور ناخالص و ب��ه مقدار

 763144000کیلووات ساعت بطور خالص بوده
است که تحویل شبکه برق سراسری شده است.

مراسم تقدیر و تشکر از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز
در پ��ی اج��رای دس��تورالعمل مربوط
ب��ه تقدی��ر و تجلی��ل از دانشآموزان
و دانش��جویان ممت��از از تع��داد 538
نف��ر از فرزندان همکاران که در س��ال
تحصیل��ی  89-88حائ��ز رتب��ه ممتاز
شدند تقدیر شد .مراسم تقدیر و تجلیل
از دانشآموزان و دانشجویان ممتاز به
مدت  4شب و با حضور تمامی پرسنل و
خانوادههای آنان و با اجرای برنامههای
هنری انجام ش��د .در این مراسم آقای
مهن��دس عل��ی عس��کری مدیرعامل
ش��رکت ضم��ن خیرمقدم به حض��ار و تقدیر
از زحم��ات فرزندان همکار که حائز رتبههای

ممتاز ش��دند موفقی��ت ممتازی��ن را مرهون
زحمات والدین آنان دانس��تند و اظهار نمودند
این والدین هس��تند که کانون خانواده را گرم
نگه میدارند و محیطی آرام را برای فرزندان
بوجود میآورند تا فرزندان با خاطری آسوده
به کس��ب علم و دان��ش بپردازند و پلههای
ترقی را بپیمایند و فرزندان باید قدرش��ناس
زحمات والدین خود باش��ند .ایشان با تقدیر
از هم��کاران نیروگاه که درامر تولید زحمات
زیادی میکش��ند اظهار نمودند کسب رتبه
برت��ر تولید در نیروگاه مرهون تالش ش��ما

اهدا خون
به همت پایگاه بس��یج نی��روگاه و دعوت از
اکیپ خون س��ازمان انتقال خ��ون اصفهان
بیش از دویست نفر از کارکنان نیروگاه شهید
محمد منتظری در یک اقدام خداپس��ندانه و
انسان دوستانه مقداری از خون خود را جهت
بیماران نیازمند اهدا نمودند.

همکاران عزیز میباشد.
گفتن��ی اس��ت در س��ال تحصیل��ی
 88-89مجم��وع ممتازی��ن نیروگاه
 538نفر میباش��ند ک��ه از این تعداد
 293نفر دختر و  245نفر پسر بودهاند
از این تعداد  194نفر در مقطع ابتدائی،
 110نفر در مقط��ع راهنمائی 75 ،نفر
در مقطع دبیرستان و پیشدانشگاهی،
 54نف��ر مقاطع دانش��گاهی و تعداد
 105نف��ر ج��زو قبول��ی دانش��گاه در
مقاطع کاردانی ،کارشناس��ی پیوسته،
کارشناس��ی ناپیوس��ته و کارشناس��ی ارشد و
دکترای حرفهای بودهاند.

تقدیر و تشکر
آقای مهندس علی عسکری مدیرعامل
ش��رکت مدیریت تولید برق شهید محمد
منتظری با ارس��ال تقدیرنامهای از زحمات
آقای حمیدرضا پارس��ا اپراتور بهرهبرداری
ف��ازدو ،در رفع عیب باالب��ودن  PHآب
درام واحد 5تقدیر و تشکر نمودند.

کارکنان جدیداالستخدام
در پی بازنشسته شدن تعدادی از پرسنل نیروگاه
شهید محمد منتظری بویژه پرسنل بهرهبرداری
از فاز  ،1نیروگاه پس از اخذ مجوز اس��تخدام و
برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبههای فنی
و گزینش ،تعداد  40نفر از افراد واجد ش��رایط

در پی وقوع سیل در کشور مسلمان پاکستان
و کشتهش��دن و آوارگی تعداد زیادی از مردم

را انتخاب و پ��س از گذراندن  3ماه دورههای
آموزشی توجیهی ،عمومی و تخصصی از تاریخ
 89/7/1جه��ت آم��وزش عمل��ی در حین کار
بعن��وان اپراتور در بخش بهرهب��رداری نیروگاه
مش��غول به کار ش��دند .انش��اءاهلل افراد جدید

کمک به سیلزدگان پاکستان

آن کش��ور ،تع��دادی از کارکنان نوعدوس��ت
نیروگاه ش��هید محمد منتظ��ری با اختصاص

االس��تخدام با بکارگی��ری از مؤلفههای علمی
و اس��تفاده از تجربیات هم��کاران قدیمی خود
نسبت به کسب مهارتهای بیشتر گام بردارند و
در امر بهرهبرداری از واحدها و خدمت به میهن
عزیز بیش از پیش موفق و مؤید باشند.

یک تا  5روز از حقوق خود جمع ًا 35508857
ریال در این امر خداپسندانه کمک نمودند.
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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.

آقای اصغر زمانی
تاریخ استخدام64/1/24 :

آقای عبداله کیخسروکیانی
تاریخ استخدام63/12/4 :
شغل:اپراتور بهرهبرداری

شغل :اپراتور بهره برداری
تاریخ بازنشستگی89/8/29 :

تاریخ بازنشستگی89/8/1 :

آقای خسرو موالیینژاد
تاریخ استخدام60/8/25 :

تاریخ استخدام61/11/2 :

تاریخ بازنشستگی89/8/30 :

تاریخ بازنشستگی89/8/1 :

آقای احمد رضوی
تاریخ استخدام63/2/15 :

آقای حسین داوری
تاریخ استخدام63/2/16 :

آقای سیدحسن رجاییالموسوی

شغل :اپراتور بهرهبرداری

شغل :کارمند اداره انبار

تاریخ بازنشستگی89/8/29 :

شغل :اپراتور بهرهبرداری
تاریخ بازنشستگی89/8/30 :

آقای علیرضا ضیایی
تاریخ استخدام63/2/22 :

آقای محمد سنمار
تاریخ استخدام64/8/25 :

شغل :اپراتور بهرهبرداری

شغل :اپراتور بهرهبرداری
تاریخ بازنشستگی89/8/30 :

شغل :اپراتور بهرهبرداری

تاریخ بازنشستگی89/8/1 :

گرامیداشت هفته بسیج
گرامیداش��ت هفت��ه
بس��یج ب��ا همایش
ب��زرگ بس��یجیان
نی��روگاه با ش��رکت
بی��ش از  250نفر از
بس��یجیان ،مدیران،
کارشناسان و پرسنل
نیروگاه در مجموعه
فرهنگ��ی ش��هدای

نی��روگاه برگزار ش��د .در این مراس��م جناب
س��رهنگ هاش��می از ح��وزه نمایندگی ولی
فقیه س��پاه صاح��ب الزمان (ع��ج) اصفهان
طی س��خنانی اظهار نمودند تش��کیل بسیج
ب��ه فرمان حضرت امام خمین��ی(ره) یکی از
تدابیر خیلی مهم ایش��ان ب��ود که ثمرات آن
چه در زمان جنگ و چه در زمان فعلی برای
همه مش��هود بوده و هست و مردم ما شاهد

هس��تند که هر موقع
و هر کجا که بس��یج
حضور فعال داش��ت
آن کار ب��ا موفقی��ت
به انجام رسیده است
که نمونهه��ای بارز
آن را از زم��ان جنگ
ت��ا کن��ون دیدهایم.
در ای��ن مراس��م
جن��اب آق��ای حاج��ی مع��اون اس��تاندار
اصفه��ان و فرماندار کاش��ان ط��ی بیاناتی
پیرام��ون فلس��فه و تش��کیل بس��یج و
وظایف بس��یجیان س��خنانی ای��راد نمودند.
در پای��ان این مراس��م از تع��داد  90نفر از
بس��یجیان که طی سال گذش��ته فعالیت و
همکاری خوبی در امور بسیج داشتهاند تقدیر
و هدایایی به رسم یادبود به آنها اهدا شد.

همکاران متولد آبان ماه

همكاران گرامي جناب آقايان:
محم��ود داکوهی��ان ،محس��ن کتیرائ��ی،
حس��امالدین خالوئ��ی ،عل��ی م��رادی،
علیرض��ا رحمتی ،به��رام اکبرپ��ور ،مرتضی
س��یاری ،حس��ین نجف��ی ،ج��واد مس��تمند،
رض��ا راع��ی ،علی باق��ری ،س��عید میرزائی،
امیرشهابالدین محمدی ،محمد شیخ عرب،
عب��اس زمانی(هاش��م) ،اکب��ر توکل��ی،
سیدمحس��ن فی��ض جوادیان ،رامی��ن بیاتی

راد ،ویس��مراد احمدی ،فریدون ژاله ،مسعود
رضائی جوزدانی ،علیرضا ش��ریفی ،محس��ن
چیتگر ،داری��وش اکبری ،محس��ن مرادمند،
ناصر درویش��ی ،محمدعلی شفیعی ،عباسعلی
س��اربان ،محمد قاس��می ،ایرج شفیع ،حسن
محمدی ،اسفندیار باقری ،حسین گودرزی.
تبري�كات صميمان�ه م�ا را ب�ه خاطر
پاگذاش�تن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

مسابقات شطرنج

تیم ش��طرنج نیروگاه ش��هید محمد منتظری
در مس��ابقات سراس��ری وزارت نی��رو که به
میزبانی اس��تان قزوین برگزار ش��د ش��رکت
نم��ود و آقای حس��ین نجفی در میز ش��ماره
 4نائب قهرمان و آقای س��ید محس��ن فیض

جوادیان در میز ش��ماره  1مقام سوم را کسب
نمودند .گفتنی اس��ت طرف مقابل و حریفان
تیم ش��طرنج نیروگاه افرادی همچون آقایان
دلج��و ،جودگی و معصوم��ی از بازیکنان تیم
ملی شطرنج ایران بودهاند.

مسابقات کتاب دا
در پ��ی برگزاری مس��ابقات غیرحضوری از
کت��اب دا که از طرف بس��یج ش��رکت برق
منطق��های اصفهان برگ��زار گردید تعدادی
از همکاران ش��اغل در نیروگاه شهید محمد

منتظری در این مس��ابقه ش��رکت نمودند و
تعداد  3نفر از آنان حائز رتبه ممتاز گردیدند
که هدیهای به رسم یادبود از طرف نیروگاه
به آنان اهدا شد.

انتصاب

طی احکامی از سوی آقای مهندس علی عسکری
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد
منتظری انتصابات ذیل صورت گرفت:
 -1آقای مهندس غالمحسین رادان بعنوان عضو
و جانش��ین مدیر عامل در کمیته سفر کارکنان به
خارج از کشور
 -2آقای جمشید صالحفر بعنوان عضو کمیته سفر
کارکنان به خارج از کشور
 -3آقای احمد زارع چاوش��ی بعنوان عضو کمیته
سفر کارکنان به خارج از کشور

 -4آقای مرتضی سیاری بعنوان عضو کمیته سفر
کارکنان به خارج از کشور
 -5آق��ای ابوالفضل زارعی بعن��وان عضو کمیته
پیشنهادات
 -6آق��ای محم��د قانعی بعن��وان عض��و کمیته
پیشنهادات
 -7آقای حس��ین عباس��یان بعنوان عضو کمیته
انرژی
 -8آقای جواد صفریان بعنوان عضو کمیته رفاه

انا هلل و انا الیه راجعون
فقدان همکار

همیشه تبس��می روی لب داشت با قلبی رئوف و
مهرب��ان ،منظم و با دقت س��ال  63بعنوان راننده
پایه  1در نیروگاه استخدام شد .نظم و دقت ایشان
در انجام س��رویسهای ایاب و ذهاب زبانزد همه
همکاران بود .مدتی را هم بعنوان سرپرست واحد
نقلیه نی��روگاه انجام وظیفه مینم��ود تا اینکه به
لح��اظ م��درک تحصیل��ی که داش��ت ب��ه واحد
دبیرخانه نیروگاه منتقل ش��د .همه پرسنل ایشان
را میش��ناختند هر کس��ی و هر موقعی هر کاری
داشت با خوش��روئی اس��تقبال مینمود در انجام
وظایف محوله کوش��ا بود .پیگی��ر انجام امور بود.
در اواخر مردادماه قصد مسافرت به مشهد مقدس
را داش��ت هتلی در مشهد برایش��ان رزرو گردید.
ولی نمیداننم چرا قس��متش نش��د .در روز دهم
ش��هریور بود که مطلع شدیم دچار عارضه مغزی
گردید .ده روز در بیمارس��تان بود همه دوستان به
عبادت��ش رفتند و برای ش��فای او دعا کردند .در
بیمارس��تان از همه التماس دعا داشت .پس از ده
روز ح��ال وی به وخام��ت گرائید و به کما رفت و

پزشکان و خانواده آنچه
از دستش��ان برمیآم��د
کردند ولی تقدیر به شفا
نبود .در روز جمعه سیام
مهرم��اه بود ک��ه ندای
حق را لبیک گفت .و به
دیار باقی ش��تافت .آری
آن هم��کار عزیز صدیق ،زحمت کش و دوس��ت
داشتنی شادروان منصور شریف طینت بود
سفر آن عزیز سفرکرده هنوز هم برای کسی قابل
باور نیس��ت چرا چون هر چه حس��ابش را بکنی
خوب بود .ایشان رفت و دلهای همکاران ،دوستان
و خانواده را داغدار خود ساخت و سنگینی فراق او
را در قلوب خود حس میکنیم.
از درگاه خداون��د من��ان جهت آن عزیز از دس��ت
رفته علو درجات واسعه الهی و برای خانواده معزز
و داغدارش و س��ایر بازماندگان صبر جمیل و اجر
جزیل خواهانیم .روحش شاد
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احتراق 5
ادامه از شماره قبل

دمای هوائی که با مشعل در داخل کوره در
تماس اس��ت و جهت احتراق وارد میشود
حدود  270درجه سانتیگراد میباشد که این
هوا برای گ��رم کردن قطره مازوت و ایجاد
در سر مشعل داخل کوره ،هوای ورودی به
واس��طه طراحی کان��ال و پرههای ورودی،
به صورت چرخش��ی وارد میشود که ایجاد
ی��ک نیروی گری��ز از مرک��ز مینماید ،هوا
به اط��راف پراکنده ش��ده و در نقطه مرکز
نزدیک مش��عل خالء س��بی بوجود میآید
که این خالء گرم��ای کوره را به این نقطه
گرایش میدهد .هر چه گرما بیش��تر باش��د
قطره م��ازوت گرمتر ش��ده و احتراق بهتر
انج��ام میگیرد .دمای گازهایی که در حول
و ح��وش این نقط��ه وج��ود دارد و به این
منطق��ه هجوم میآورد در ح��دود  1800تا
 1500درجه سانتیگراد است در صورتی که
دمای هوای ورودی  270درجه س��انتیگراد
اس��ت و با آن قابل مقایسه نیست ( .یکی از
دالیلی که مشعلهای مازوتی در بار باالی
 30درص��د اس��تارت میش��ود همین مورد
اس��ت) پس میزان دوران هوا دارای اهمیت
فوق العادهای اس��ت که چ��ه مقدار گرما به
سرمش��عل برس��د و زودتر و بیشتر قطره را
گ��رم کند .میزان دوران نی��ز اگر خیلی زیاد
باشد اثرات جانبی دیگری دارد.

ب��رای میزان کردن دوران ه��وا میتوان از
طریق ه��وای محیطی و مرکزی اس��تفاده
نمود هوا در تبخیر قطره مازوت (ناش��ی از
گرمایش الزم) نقش خاص خود را دارد.
هوا بایس��تی به می��زان بهینه باش��د .زیاد
بودن هوا عالوه بر اف��ت حرارتی در دمای
باال ش��انس ایجاد  SO3را زیاد میکند که
خوردگ��ی در مناطق حرک��ت دود با دمای
پائی��ن (صفح��ات ژونگس��تروم و لولههای
خروج دود) را به همراه دارد .کمبود هوا نیز
(در س��وخت مازوت) عالوه بر تولید COو
کاهش راندمان باعث میش��ود روی قطره
مازوت سخت ش��د و اصطالح ًا قطره کک
ببندد (کک :مقدار نیمسوخته مایع و تبدیل
شدن به جس��می ریز و جامد را گویند) .در
صورتی که هوا به میزان بهینه باش��د پس
از غلی��ان قطره تبخیر ش��ده و مرتب ًا قطره
کوچک میش��ود تا جایی که تمام قطره در
واکنش ش��رکت نماید .اگر م��ازوت در دما
و فش��ار کم اتمایزه ش��ود چون شعاع قطره
بزرگ است هنگامی که وارد میشود جرقه
در کوره دیده میشود و قطره کک میبندد
یعنی قطره حالت کک داشته ،داخلش بخار
است که به صورت جرقه ظاهر میشود.
ادامه دارد

فتح ا ...لطفی

س��قف هزینهه��ای عین��ک ،عم��ل لیزیک
دو چش��م ،نازائی پزش��کان و سقف مشاوره
درمان��ی با توجه ب��ه مفاد ق��رارداد درمان و
الحاقیههای صادره و هماهنگیهای به عمل
آمده با شرکت بیمه دانا بشرح زیر میباشد.
 -1س��قف هزینه عینک با اعمال 20درصد
فرانش��یز (ی��ک س��ال در می��ان)  :خال��ص
 700/000ری��ال ب��رای هر ی��ک از اعضای
خانواده پرداخت میگردد.
 -2س��قف هزینه عینک دو دید با اعمال 20
درصد فرانش��یز (یک سال در میان) :خالص
 800/000ری��ال ب��رای هر ی��ک از اعضای
خانواده پرداخت میگردد.
 -3سقف هزینه شیشه عینک جهت فرزندان
زیر  18س��ال عالوه بر م��وارد فوق(1و )2در
صورت تغییر بینائی هر ش��ش م��اه یکبار با
اعم��ال  20درص��د فرانش��یز مبل��غ خالص
 100/000ریال پرداخت میگردد.
 -4س��قف عمل لیزیک دو چش��م با اعمال
 20درصد فرانشیز :خالص  7/000/000ریال
(درص��ورت تأیید نمره چش��م قب��ل از عمل
توس��ط پزشک معتمد بیمهگر برای هر چشم
که  3دیوپتر و بیشتر باشد)
 -5سقف تأمین هزینه دارو و درمان نازائی و
ناباروری با اعمال  20درصد فرانشیز :ساالنه
 10/000/000ریال
 -6س��قف تأمین هزینهه��ای اعضاء طبیعی
پیوندی مانند کلیه ،کب��د ،قرنیه ،قلب و ریه
و پ��س از تأیی��د انجمن حمایت��ی مربوطه و

روش کار
-1فهرس��ت اه��داف درازم��دت خ��ود را
بنویسید.
 -2درجه اولویت این اهداف را تعیین کنید
و مقابل هر هدف بنویسید.
 -3فهرس��ت کاره��ای الزم ب��رای نیل به
اهداف با اولویت (یک) را تهیه کنید.
 -4درجه اولویت این کارها (بند )3را تعیین
کنید و بین آنها اولویت بندی کنید.
 -5برنامه زمانی انجام کارهای مشخص با
اولویت (یک) را تهیه کنید.
ب��ا ع��رض پ��وزش بدینوس��یله ب��ه اطالع
خوانندگان محترم میرس��اند در پیک شماره

 -6کارهای با اولوی��ت یک را طبق برنامه
انجام دهید.
برای صرفهجویی در وقت شما میتوانید
الف -بار کاریتان را کم کنید.
 -1تفویض اختیار کنید.
 -2ب��ه درخواس��تهای ناروا (ن��ه) بگویید تا
ی کافی برای رسیدن به اهداف
وقت و انرژ 
با ارزش پیدا کنید.
 -3کوله ب��ار وظایف دیگران را به پش��ت
نگیرید به زیردس��تان خود جس��ارت انجام
کارها را بدهید.
ب -تندت��ر کارکنی��د و در وقتتان صرفه
جوئی و آن را عاقالنه سرمایهگذاری کنید.
 -1جلو راهزنان وقت خود را بگیرید.
 -2کارهایتان را از روی چک لیس��ت انجام
دهید.
 -3درج��ه اولوی��ت ه��ر کار را تعیین و به
ترتیب اولویت کار کنید.
 -4از آخرین تکنولوژی موجود بهره بگیرید.
 -5به گردش کاغ��ذ در محل کارتان نظام
بدهید.

ادامه دارد
گردآورنده :ناصردرویشی

( 46مهرم��اه) در خب��ر مربوط ب��ه تعمیرات
اساس��ی واحد 4تاریخ شروع تعمیرات اساسی

 89/6/25چاپ ش��ده که به تاریخ 89/7/25
اصالح میگردد.

اصالح خبر

پزشک معتمد بیمه دانا پس از اعمال فرانشیز
مبلغ  50/000/000ریال
 -7سقف هزینه دندانپزش��کی بدون اعمال
فرانشیز :ساالنه ( یک نفر  1/200/000ریال
دو نفر  2/400/000ریال و س��ه نفر و باالتر
 3/600/000ریال) پرداخت میگردد.
توضی��ح اینکه پرداخت هزینه دندانپزش��کی
جدا از قرارداد توسط شرکت انجام میشود.
 -8سقف ویزیت پزشکان:
 ویزیت مامائی و اپتومتریس پس از اعمالفرانشیز  :خالص  43/200ریال
 ویزیت پزشک عمومی و دندانپزشک پساز اعمال فرانشیز :خالص  56/000ریال
 ویزیت پزش��ک متخص��ص و متخصصمغز و اعصاب پس از اعمال فرانشیز :خالص
 92/000ریال
 ویزیت پزشک فوق تخصص و متخصصو روان پزش��ک و فلوشیب و استادیار پس از
اعمال فرانشیز :خالص  120/000ریال
 -9س��قف مش��اورهها ب��ه غیر از مش��اوره
تحصیلی:
 ویزیت کارش��ناس پس از اعمال فرانشیز:خالص  80/000ریال
 ویزیت کارش��ناس ارش��د پ��س از اعمالفرانشیز  :خالص  97/000ریال
 ویزیت دکتر مشاوره پس از اعمال فرانشیز:خالص  115/000ریال
تهیه کننده واحد درمان

توانایی دروغ سنجی زنان

دستیابی به موفقیت از راه مدیریت زمان

ادامه از شماره قبل

٣

 -6روز به روز سعی کنید بهتر گوش کنید.
 -7ب��رای فک��ر ک��ردن وق��ت کاف��ی در
برنامهتان بگنجانید.
راهزن�ان وق�ت را شناس�ائی و در
مورد آنها تصمیم بگیرید.
 -1عدم برنامهریزی
 -2در نظر نگرفتن اولویتها
 -3شتابزدگی درکارها
 -4خودداری از تفویض اختیار
 -5شرکت در جلسات غیرضروری
 -6اعمال مدیریت در بحران
 -7نداشتن قاطعیت در تصمیمگیری
 -8انج��ام کاره��ای دون پایه(کارهایی که
زیردستان باید انجام دهند)
 -9سالم و تعارف بیش از اندازه
 -10تلفنهای مزاحم و طوالنی
 -11مطالعه مطالب غیرضروری
 -12پذیرایی از مهمانهای ناخوانده
 -13مشغول شدن به کارهای کم اهمیت

تحقیقات نشان میدهند که هنگام ارتباط
رودرو س��یگنالهای غیرکالمی  60تا 80
درص��د از تأثی��ر پیامهای ارس��الی را در
بردارند .در حالی که س��یگنالهای صوتی
س��همی حدود  20تا  30درصد دارد و  7تا
 10درص��د باقی مانده ب��ه موضوع مطرح
شده بستگی دارد .سنس��ورهای پیشرفته
ی��ک زن ،این اطالع��ات را دریافت کرده
و تجزی��ه و تحلیل میکند ،زنان به خاطر
توانایی مغزشان در انتقال سریع اطالعات
بین دو نیمکره مغ��ز امتیاز بارزی در برابر
م��ردان دارند .تا س��یگنالهای تصویری،
حرکات بدن و دیگر سیگنالها را در کنار
هم بچینند و در پایان  ،رمز را کشف کنند.
به همین دلیل ،کمتر مردی موفق میشود
رودرروی یک زن دروغ بگوید.
اگ��ر مردی بخواهد به زن��ی دروغ بگوید،
بهتر اس��ت از پشت تلفن توسط نامه و ...
این کار را انجام دهد.

گردآورنده :جعفر احمدی

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

ضمن تش��کر از ابراز همکاران نس��بت ب��ه اهمیت موضوع
تربی��ت فرزند در این مجال نس��بت به روانشناس��ی تربیتی
نکات مهمی را به شرح ذیل تقدیم میدارم.
 8رفتاری که خنجر به قلب فرزند میزند:
والدین همواره حامی و پشتیبان فرزندان هستند و در بسیاری
از م��وارد خود را س��پر بالی فرزندانش��ان میکنند؛ اما همه
م��ا میدانیم گاه��ی زخمهایی که به دل مینش��یند از زخم
خنجر نیز کاریتر است و برای یک عمر بر دل و جان باقی
میماند .در این نوش��تار تصمیم داریم ش��ما والدین عزیز را
از رفتاره��ا و گفتاری که در بیش��تر موارد بدون آگاهی کافی
مورد اس��تفاده قرار میگیرد ،اما تأثیرات منفی بر روح و قلب
فرزن��دان میگذارد ،آگاه کنیم .گاهی فکر میکنیم با رفتار و

مسابقه احكام

ضمن تش��کر از شرکتکنندگان در مس��ابقه پیک شماره 46
س��ؤالی را مطرح نمودیم تح��ت عنوان اینکه یک��ی از فروع
دین که دو حرفی اس��ت و آن در ماه مخصوصی برای افرادی
واجب میشود که مراحل تمکن و قدرت انجام آن بر او فراهم
باش��د که پاس��خ صحیح آن حج تمتع میباش��د که از بین

جدول
افقی:
-1زباله -ژرفا -2-پخش و پال -واحد مسابقه بوکس -تصدیق
ایتالیایی -3-شب روس��تایی-الگو -مرکزسیستان -4-بوی
ماندگی -دانه خوش��بو -کاغذ کاهی -5-س��خن درس��ت-
درون ده��ان -تن��گ نظری -6-کش��ور
جزیرهای آفریقایی -7-کاربرجسته -سقف
2
1
ده��ان -گف��ت و ش��نود خودمان��ی-8-
1
درختی اس��ت -ویتامین انعقاد خون -مایه
2
حی��ات -9-حروفن��گاری -ان��دوه -حرف
3
همراهی -10-گونه -انگل معده کودکان-
4
نوعی وسیله نقلیه -11-بهم زدن معامله-
5
از روی سخاوت و جوانمردی.
6
عمودی:
 -1نیکوکالم -بربادرفته -2-میوه تلفنی-
7
پرن��ده زیبای آبیُ -پش��ت س��ر و عقب-
8
 -3کجاس��ت؟  -گروی -4-مجس��مهای
9
در بوتی��ک -نَفَ��س س��یگاری -5-دعای
10
زیر ل��ب -محل نمای��ش حیوانات -حرف
11
صری��ح -6-اندام ش��نای ماه��ی -دریایی
بین عربس��تان و آفریقا -7 -نفس خسته-
پوش��اک -پاکیزه -8-س��دی در کش��ور-

کالم غیرمحبت آمی��ز بهترین کار را در قبال فرزندان انجام
میدهیم ،اما نه تنها آنها را میرنجانیم ،بلکه به نوعی اعتماد
به نفس و عزت نفس آنها را نیز در هم میش��کنیم .در این
میان تأثیر کالم و گفت��ار به مراتب بیش از عملکرد ما تأثیر
گذار است .پس به موارد زیر دقت کنید تا ناخودآگاه فرزندان
را در هم نشکنید:
 -1شیوه صدا زدن  -2عدم پذیرش  -3منفی بافی  -4ایجاد
احس��اس گناه  -5کمال گرایی  -6مقایس��ه  -7سرزنش و
تحقیر  -8تهدید کردن
البت��ه هر کدام از مباح��ث فوق نیاز به توضی��ح دارد که در
شمارههای بعدی بیان آن را تقدیم خواهیم نمود.
امام جماعت نيروگاه

پاس��خدهندگان آقای غالمرضا توکلی به قید قرعه برنده
شدهاند که هدیهای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
س�ؤال ش�ماره  :29یکی از واجبات نم��از در وضو که در
غسل واجب نیست؟
مهلت ارسال پاسخ 89/9/25
امام جماعت نيروگاه
طراح :جليل اكرمي

حالت بسته بودن سیاسی جامعه -9-برتر -خَ م - 10-علت
و باعث انجام کاری -دس��تیار چوپ��ان -پایتختی در اروپا-
 -11همنشین قال -واحد نظامی دور َزن.
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پس ش��ما نیز خوش��حال باش��ید و مرتب در پی انتقاد نباش��ید
تفکرات منفی و دش��منی با دیگران همواره ما را از رس��یدن به
موفقیتهایم��ان باز میدارد .در چنین ش��رایطی دیگر انرژی و
قدرتی برای پیگیری آنچه دوس��ت دارید ه��م برایتان نخواهد
ماند.
پ��س اگر دش��منیها را کنار گذاش��ته و دیگران را ببخش��ید و
دوس��ت داشته باشید متوجه میش��وید که راهتان در کار و امور
زندگی هموار شده و بهتر پیش میروید.
وقتی با فردی مش��کل دارید یک کاغذ و قلم بردارید و مس��ائل
را در دو ستون بنویسید .یک ستون مربوط به آنچه نمیپسندید
و ستون دیگر در ارتباط با آنچه خوب است و در او وجود دارد.
این کار به ش��ما کمک میکند که فقط جنبههای بد دیگران را
نبینید و به عبارت دیگر آنها را درش��ت نمایی نکنید بلکه بدانید
که در هر فردی یا مسألهای دو جنبه خوب و بد در کنار هم قرار
دارد فقط گاهی یک جنبه برجستهتر به نظر میرسد.
گاهی اوقات ما چنان به مس��ائل کوچ��ک توجه و به آنها دقت
میکنیم که امکان تفکر به موارد و مسائل کلی و مهمتر از میان
م��یرود .به این فکر نکنید که آیا ارزش دارد دوس��تیها از بین
برود و با نگرانی و دلخوری سالمت خود را نیز دستخوش تغییر
ونقصان کنید که فقط نش��ان دهید از مواردی ناراحت هستید یا
به عبارت دیگر آن مورد مطابق میل شما نبوده است؟
بدانی��د که ش��ما هرگ��ز قادر به کنت��رل دیگران نیس��تید ،پس
واقعگرایانه به موضوع بنگرید.
گردآورنده :جعفر احمدی

حجكم مقبول و سعيكم مشكور
همكار گرامي جناب آقايان
حاج سعید خاکسار ،حاج حسین ناهیدیان
حاج علیرضا سام و حاج شکراله مجیری
تشرفتان به سرزمين وحي و زيارت آستان معبود و زيارت
مرقد مطهر پيامبر عظيم الشأن اسالم و ائمه بقيع ،به جا
آوردن مناسک حج تمتع را زيارت قبول و بازگشتتان را
خيرمقدم عرض مينمائيم.
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حسن شریف طینت ،حمید گنجعلی ،اکبر بهزاد
اکبر شفیقزاده ،عبداله جوالیی ،محمد پورکلی زاده
مرتضی آکوچکیان ،سیروس فرازمند ،اکبر داوری
سعید کاظمی ،سعید میرزایی ،علی شفیعی
رحمت اله عبدالهی و سرکار خانم قاسمی
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.
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