آذر ماه سال 1390

تولید آذرماه

سردبير
خصوصی سازی
خصوصی س��ازی یا به عبارت��ی کاهش تصدی گ��ری دولت در امور
اقتصادی و مشارکت مردم در سرمایه گذاری و فرایندی است اجرایی،
مالی و حقوقی که دولتها در بس��یاری از کشورهای جهان برای انجام
اصالحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند.
واژه (خصوصی س��ازی) حاکی از تغیی��ر در تعادل بین حکومت و بازار
و به نفع بازار اس��ت .خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی
(مالی و اجتماعی) عملیات یک موسس��ه اقتصادی است؛ زیرا چنین به
نظر می رس��د که مکانیس��م عرضه و تقاضا و بازار در ش��رایط رقابتی
باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید ،افزایش کارایی عوامل و در نتیجه
تولی��د بیش��تر و متنوع تر کااله��ا و خدمات و کاه��ش قیمتها خواهد
گردی��د .ای��ن پیش بینی به جه��ت مبانی تئوریک و علمی در س��طح
اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و
در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض
و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال
مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.
به طور خالصه برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد
باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند:
 تقویت حقوق مالکیت خصوصی ،تغییر س��اختار شرکتها ،آزادسازیو مق��ررات زدایی ،اصالح مقررات ،اصالح س��اختار مال��ی (بویژه بازار
سرمایه) و بازار نیروی کار؛
 تش��ویق و هدای��ت در جامعه توس��عه بخش خصوص��ی به منظورتحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛
 واگ��ذاری موسس��ات عمومی دولتی ب��ه بخش خصوص��ی (تغییرمالکیت).
اهداف استراتژیک
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا براهداف استراتژیک خاص
آغاز ش��ود چرا که بس��یاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک
مشخص ،قابل پیگیری و قابل ارزیابی ،یا از حرکت می ایستند و یا از
مسیر اصلی خود خارج می شوند .اهداف تبیین شده می بایستی بدون
تع��ارض ،تداخل منفی و در کوشش��ی هماهنگ و الویت بندی ش��ده
تعریف گردند .اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور ،حذف انحصار و
گسترش رقابت ،اشتغالزایی ،توسعه فعالیت ،کاهش هزینه های جاری
شرکتها ،و کوچک شدن اندازه دولت باشند.
اصول خصوصی سازی
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش س��ودآوری و تقویت
مالکیت خصوصی توجه گردد .مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی
در کش��ورهایی مانند آلمان ،بریتانیا ،فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه،
کره جنوبی ،لهس��تان ،جمهوری چک و اس��لواکی که به لحاظ ساختار
اقتص��ادی و اجتماع��ی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساس��ی
هس��تند نش��ان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
و ش��کل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور
زمان ،مکان و شرایط زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورند:
 )1اقدام��ات (درون��ی) بنگاه در جهت افزایش بهره وری و س��ودآوری
توس��ط مدیران بنگاه در این زمینه می ت��وان به اقداماتی مانند تقویت
فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه ،توسعه منابع انسانی ،مدیریت
س��رمایه و افزایش بهره وری سرمایه ،تجدید ساختار و مهندسی مجدد
به منظور کاهش س��طوح مدیریتی و سلس��له مراتب اداری و نیز ادغام
فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی ،توس��عه امور بین الملل
در جهت جذب س��رمایه و فن��اوری ،بازنگ��ری در قراردادها به منظور
شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی
پیمان اشاره کرد.
 )2ایجاد ش��رایط و بس��تر محیطی به عنوان موتور خصوصی س��ازی
و ب��ا منظ��ور کاهش تصدی گ��ری دولت در امور اقتص��ادی و فراهم
نمودن بستری مناسب جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیتهای
اقتصادی
بسترهای مورد نیاز
ب��ه طور خالص��ه در جه��ت بهبود ش��رایط و زمینه ه��ای تخصصی
(محیط��ی) خصوصی س��ازی ،حتی قبل از ش��روع اقدامات اجرایی در
مرکز حکومت ،ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:
ارائه بس��تر مناس��ب قانونگذاری :نهادهای قانونگذار (تصمیم س��از و
تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات الزم
را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک ش��دن اندازه
دولت تدوین کنند.
بازنگ��ری قوانین ،ارزیابی اثربخش��ی آنها در اجرا ،تدوین و پیش��نهاد
قوانی��ن جدید از جمل��ه وظایف این نهادها خواهد ب��ود .در این مرحله
مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها وش��رکتهای
دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق
مالکیت خصوصی اس��ت .در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر
اشاره می شود:
گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)
قوانین و روابط بین الملل و داخلی
نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور
مالکیت خارجی سرمایه و زمین
محدودیتهای تبدیل ارز
محدودیتهای در مورد استخدام و اخراج کارگران.
و از ط��رف دیگر ،قوانین و مقررات الزم را به منظور نظارت بر فعالیت
بنگاه خصوصی و نه بازار با هدف امنیت و سالمت اقتصاد و جلوگیری
از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند .قوانین
و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:
محیط زیست
حمایت از حقوق شاغالن و کارگران
نظارت برآزادی های فردی و سازمانی
آزادی ورود و خروج از بازار
قوانین و مقررات کار و بیکاری( با تاکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی
کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می گردند)
قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی ( با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ارائه بس��تر مناس��ب حمایتی :تش��کیل و یا اصالح نهادها ،سندیکاها،
انجمنه��ا و مراک��زی که بتوانند طب��ق (برنامه) مس��اعدتهایی مالی و
غیرمال��ی را به بخش خصوصی ارائ��ه کنند .این حمایتها به دو صورت
زیر طبقه بندی می شوند:
ال��ف :حمایتهای مادی (هدفمن��د و موقت) که م��ی توانند به صورت
بالعوض ،معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باش��د.
در این راس��تا ،با توجه به س��اخت مالی کش��ور که مبتنی بر سیس��تم
بانکی است ،همراه س��اختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی
و حمای��ت از افراد (کارآفرین) و بنگاه ه��ای خصوصی (کارآمد) امری
بسیار ضروری است .نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از
سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبقه برنامه است.
ب :حمایته��ای غیرمادی که با تش��کیل و یا اصالح و تقویت نهادها و
مراکزی در ابعاد و زمینه های زیر امکان پذیر می شود:
اطالع رسانی (داخلی و بین المللی)
تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری
آموزش حرفه ای و تخصصی
مشاوره و راهنمایی
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بناب��ر اع�لام معاون��ت مهندس��ی و
برنام��ه ری��زی نی��روگاه ش��هید محم��د
منتظری تولی��د انرژی این نی��روگاه در آذر

م��اه س��ال ج��اری  1005802000کیلوات
س��اعت بصورت ناخالص ب��وده که به مقدار
 935591000کیل��ووات س��اعت بص��ورت

خالص تحویل ش��بکه برق سراسری نموده
اس��ت که نس��بت به آذرماه س��ال قبل 8/4
درصد افزایش داشته است.

بازدید
رئیس کل بان��ک صادرات اس��تان اصفهان به
همراه معاونین آن بانک به اتفاق آقای فالحتیان،
مدیر عامل شرکت پرشیان فوالد و رئیس مجمع
عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد
منتظری از نیروگاه شهید محمد منتظری بازدید
نمودند .این بازدید به منظور آش��نایی مسئولین
بانک صادرات با روند تولید برق انجام گرفت.

واح��د هفتم نیروگاه ش��هید محم��د منتظری
ک��ه در تاری��خ  90 / 6 / 26جه��ت تعمیرات
اساس��ی از م��دار خارج ش��ده ب��وده در مورخ
 90 / 9 / 14مج��دداً وارد م��دار تولی��د ق��رار
گرف��ت .طبق برنامه تنظیمی م��دت تعمیرات
اساس��ی این واح��د  84روز پیش بینی ش��ده
بود که س��ه روز زودتر از موع��د مقرر به اتمام
رسید.تعمیرات اساسی این واحد بدست توانمند
پرسنل بخش های تعمیرات و با نظارت پرسنل
دفتر مهندس��ی و برنامه ریزی و بهره برداری،
فاز دو و گروه پشتیبانی انجام گردیده است .در
ای��ن تعمیرات کلیه تجهیزات ،قطعات اصلی از
جمله توربین ،ژنراتور ،بویلر ،فیدپمپ ها و دیگر

انجام تعمیرات اساسی

قطع��ات و تجهیزات جانبی واحد مورد بازبینی،
تعمیر یا تعویض قرار گرفت .الزم به ذکر است

ای��ن دومین تعمیرات اساس��ی این واحد از بدو
راه اندازی تاکنون بوده است.

برپایی همایش تغذیه
به منظور حفظ س�لامت جس��می و روحی کارکنان و ارتقاء س��طح
آگاهی همکاران با مسائل تغذیه و سالمت روح و روان همایش یک
روزه ای به همت اداره حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار و همکاری
واحده��ای آموزش ،خدمات و روابط عمومی نیروگاه و با حضور 200
نفر از پرسنل برگزار شد.
ای��ن همایش که در دو بخش تغذیه س��الم و ه��وش هیجانی انجام

ش��د س��رکار خانم عالیپور ،رئیس انجمن تغذیه اس��تان اصفهان و
کارشناس ارشد تغذیه شبکه بهداشت شبکه برخوار و میمه ،مطالب
و نکته های مربوط به تغذیه وعوارض و نارس��ایی گوارشی و بروز
بیماریهایی که بر اساس تغذیه ناسالم در انسان بوجود می آید را به
سمع حاضرین رساندند در بخش دیگر همایش که مربوط به هوش
هیجانی اس��ترس ،رفتارهای س��ازمانی بود آقایان دکتر آتش پور و
رحیمی نژاد مطالب جذاب و جالبی را بیان نمودند.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

همکاران بازنشسته

اخبار كوتاه
اخبار كوتاه
اخبار كوتاه

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 امراله ایزدی
آقای سید مهدی نیلچیان
تاریخ استخدام63/9/13 :
تاریخ استخدام64/1/5 :
شغل :تعمیرات مکانیک
شغل :تعمیرات مکانیک
تاریخ بازنشستگی90/9/1 :
تاریخ بازنشستگی90/9/1 :

آقای سیدرحمت اله تقی پور
تاریخ استخدام64/5/16 :

آقای حمید گالن

شغل :نقاش و سندپالست کار
تاریخ بازنشستگی90/9/1 :

تاریخ استخدام62/10/24 :
شغل:مسئول حضور و غیاب
تاریخ بازنشستگی90/9/1 :

آقای عباس مرتهب
تاریخ استخدام64/1/25 :

آقای احمدرضا نجفی
تاریخ استخدام66/12/8 :

شغل :تکنسین تعمیرات مکانیک

تاریخ بازنشستگی90/9/1 :

شغل :تعمیرات مکانیک
تاریخ بازنشستگی90/9/1 :

بازنشستگی،آغازی است برای بهرهمندی بیشتر و بهتر از زندگی
گرامیداشت هفته بسیج
همزمان با سالگرد تشکیل بسیج  20میلیونی و مس��اعدت ه��ای مدیر عامل و مس��ئوولین
به فرمان بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران ،نیروگاه بوده اس��ت که جای تقدیر و تش��کر
حض��رت امام خمین��ی ( ره ) طی مراس��می دارد.در ادامه این مراسم سردار رجبی فرمانده
هفته بسیج در
سپاه پاس��داران
نیروگاه ش��هید
شهر س��تا ن
محمد منتظری
ش��اهین ش��هر
ب��ا حض��ور
و میم��ه ط��ی
بس��یجیا ن ،
بیاناتی بس��یج را
کا ر کن��ا ن ،
یک��ی از ماندگار
مد ی��ر ا ن ،
ترین یادگار امام
مس��ئولین و
رحم��ت (ره)
همچنی��ن حاج
دانستند و اظهار
آق��ا فالحتیان رئیس مجمع عمومی ش��رکت نمودند امام خمینی با درایت و تیز بینی که در
مدیری��ت تولید برق ش��هید محم��د منتظری مسائل داشتند با فرمان تشکیل بسیج ،انقالب
و مدیر عامل ش��رکت پرش��یان فوالد گرامی اسالمی ایران را بیمه نمودند و امروز اگر ملت
داشته ش��د .در این مراسم آقای لک جانشین روز ب��ه روز س��ر افرازت��ر از روزهای قبل می
فرمان��ده پایگاه بس��یج نی��روگاه طی گزارش باش��د و در همه زمینه ها و عرصه ها توانمند
مبسوطی عملکرد ،اقدامات و فعالیتهای پایگاه گردیده است حضور ملت به ویژه بسیجیان در
بسیج نیروگاه شهید محمد منتظری را به سمع تمامی صحنه ها است و تا زمانی که ملت آگاه
و نظر حاضرین رس��اندند ایش��ان در گزارش به مسائل باش��ند و از تحریم ها و تهدیدهای
خود با بیان اینکه پایگاه بس��یج نیروگاه شهید دش��من نهراس��ند اس��تقالل واقعی که شعار
محم��د منتظری یکی از فعالترین پایگاهها در اساسی و اصلی جمهوری اسالمی ایران است
بی��ن پایگاههای بس��یج ادارات و کارخانجات تحقق خواهد یافت .ایش��ان در بخش دیگر از
حوزه شهرستان ش��اهین شهر و اصفهان می سخنان خود والیت مداری و حضور مردم در
باش��د که تاکنون توانس��ته اس��ت در ارزیابی تمامی صحنه ها را موجب پیش��رفت مملکت
عملکرده��ای صورت گرفته از س��وی س��پاه دانس��تند .همانطور که حضورکلیه اقش��ار به
پاسداران انقالب اسالمی شاهین شهر و میمه وی��ژه جوان��ان در دوران دف��اع مقدس باعث
و بسیج شرکت توانیر و وزارت نیرو حائز رتبه پیروزی ما در جنگ تحمیلی شد .در ادامه این
ه��ای ممتاز گردد که ای��ن مرهون فعالیتهای مراس��م از تعداد  110نفر از بسیجیان تقدیر و
چش��مگیر کلیه همکاران بسیجی و رهنمودها تجلیل گردید.

تقدیر و تشکر

آقای هادی زاده فرماندار و رئیس سرشماری
نفوس و مس��کن شهرستان شاهین شهر و
میم��ه با ارس��ال ل��وح از هم��کاری آقای
مهن��دس عل��ی عس��کری مدی��ر عامل و
کارکن��ان نیروگاه ش��هید محم��د منتظری
در امر سرش��ماری نفوس و مس��کن تقدیر
و تش��کر نمودند ایشان در متن لوح ارسالی
خطاب ب��ه مدیر عامل نیروگاه اعالم نموده
اند از آنجا که اساس��ی ترین عامل توسعه و
تکامل برای رس��یدن به خودکفائی و غنی
س��ازی مادی و معن��وی از آمار و اطالعات

می باشد و سرش��ماری انجام شده با هدف
دسترسی به آمار و اطالعات جهت استفاده
از تحلیلهای آم��اری انجام گردیده مرهون
فراهم نمودن زمینه س��از و کار و همکاری
فعال یکایک نهادها و دستگاههای اجرایی
در اقصی نقاط کشور عزیزمان می باشد لذا
از جنابعالی و همکارانتان در نیروگاه ش��هید
محمد منتظ��ری که در پیش��برد این طرح
در شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه سهیم
و نقش مؤثر داشته اید قدردانی می نمایم.

تقدیر و تشکر

ب��ا توجه به ت�لاش و جدیت آق�ای عباس
فرش�ادفر از پرسنل شیمی فاز یک در تغییر
ط��رح اس��تفاده از رزین کاتیون��ی ضعیف در
فیلترهای اول تصفیه خانه فاز یک و کوشش

در انجام وظای��ف محوله ،آقای مهندس علی
عسکری مدیرعامل شرکت با ارسال تقدیرنامه
و درج در پرونده پرسنلی از زحمات وی تشکر
نمودند.

تقدیر و تشکر

ب��ا توج��ه به هم��کاری خوب و موث��ر آقای
علیرض�ا ش�اهزیدی از پرس��نل تعمیرات
مکانیک در انجام تعمیرات واحدها و کوش��ش
در انجام وظای��ف محوله ،آقای مهندس علی

عسکری مدیرعامل شرکت با ارسال تقدیرنامه
و درج در پرونده پرسنلی از زحمات وی تقدیر
و تشکر نمودند.

اردوی بسیج
بنابراعالم فرمانده پایگاه بسیج نیروگاه
ش��هید محمد منتظری و در راس��تای
انجام فعالیتها و ماموریتهای بسیج طبق
یک برنامه تنظیم��ی تعداد  100نفر از
بسیجیان نیروگاه به اردوی سیاحتی و
زیارتی اعزام ش��دند .بنابر این گزارش
محل اردوی بس��یج نی��روگاه بازدید از
مناط��ق جنگی جنوب (خوزس��تان) در
نظر گرفته شده بود که کاروان اعزامی
در س��ه گروه و هر گروه به م��دت  4روز از
مناطق جنگی و مرزهای مش��ترک ایران و
عراق در اس��تان خوزستان بازدید نمودند .در
ای��ن بازدید کاروان اعزامی در خطوط مرزی
تنگه چذابه ،دشت آزادگان ،شهرستان های
بستان ،هویزه ،سوسنگرد ،ایستگاه حسینیه،
دهالویه ،طالئیه ،شلمچه ،خرمشهر ،آبادان،
خس��روی ،ذوالفقاری��ه ،جزیره مین��و و غیره
بازدی��د و ی��اد و خاطره هش��ت س��ال دفاع

مقدس و رشادتها و از خود گذشتگی های و
ایثارگری های رزمندگان و جانبازان و شهدا
جنگ را گرامی داشتند .ضمنا کاروان اعزامی
عالوه بر بازدید از مناطق جنگی جنوب طی
یک برنامه ریزی انجام ش��ده از پاالیش��گاه
آبادان و فعالیت آن پاالیشگاه در زمان جنگ
و حاضر آشنا شدند .همچنین کاروان اعزامی
از اسکله خرمشهر و گمرک این شهر بازدید
نمودن��د .در این بازدید راهی��ان کاروان که
از پرس��نل س��پاه خوزس��تان و از رزمندگان
هشت س��ال دفاع مقدس بودند
ج��ای ج��ای مناط��ق عملیاتی
را برای افراد اعزامی تش��ریح و
بیان نمودند .همچنین در بازدید
از پاالیش��گاه آب��ادان و گمرک
خرمشهر پرس��نل روابط عمومی
پاالیش��گاه ب��ه بی��ان تاریخچه
صنعت نفت و گمرک پرداختند.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

روح در کالبد ماشین بخار
مقدمه :
آنچ��ه در پ��ی خواهد آم��د نظریه ای بر
موض��وع « روانشناس��ی واح��د بخار یا
ماش��ین » است که هدف از بیان و طرح
آن اکتس��اب نظریات مخال��ف و موافق
خواننده گرامی است.
به یاد دارم اس��تاد عزیزی م��ی فرمود :
هر مطلبی که نوش��ته شده کلیدی برای
گشایش گنجی عظیم است که نویسنده
به آن دست یازیده.
البت��ه نگارنده مصداق ای��ن بیان نبوده و
مدعی آن نمی باشد اما از خواننده عزیز و
گرامی انتظار دارد نظر خود را به صورت
مکت��وب ارائه فرموده تا عالوه بر این که
قرین امتنان گردیده از زاویه دید دیگری
نیز مالحظه شود.
اعض��اء بدن انس��ان که موج��ودی زنده
اس��ت با یکدیگ��ر رابط��ه ارگانیک دارد
و بناب��ر عقی��ده مالص��درا روح ب��ر آن
فرمانداری کرده و مرگ هنگامی عارض
می شود که روح مسند حکمرانی را ترک
می گوید.
نف��س اماره عامل ب��روز و ظهور صفات
رذیله و بد می ش��ود .جسم و روح با هم
تعامل داشته و بر هم تأثیر دارند.
در درجه نازل تر جانداران دیگر نیز دارای
روحی متناسب با خود هس��تند ،حیوانات
دارای روح حیوان��ی حت��ی گیاهان دارای
روح نباتی می باش��ند .شاید شنیده باشیم
که پخش موس��یقی برای گاوهای شیرده
باعث افزایش ش��یر آنها ش��ده و یا حرف
زدن با گل ها در رشد آنها تأثیر می گذارد.
در بین س��رخ پوستان ارتباط با نبات ( در
نوع عرفان س��رخ پوس��تی) از پایه های
عب��ادات آنها اس��ت در بین کش��اورزان
مرسوم است اگر درخت میوه ای بار نداده
یا کم بار م��ی دهد ،یک نفر اره ای را به
قص��د بریدن نزدیک درخ��ت می نماید و
ش��خص دیگر مانع او می شود و از طرف
درخت ق��ول می دهد ک��ه از بی باری و
بی عاری دس��ت برداشته و سال آینده بار
فراوان بدهد و معتقدند که این عمل تاثیر
گذار می باشد.
گل آدم سرشت شد و خداوند
هنگامی که ِ

از روح خ��ود در آن دمی��د ب��ه خود از
این خلقت تبریک گفت و خود را احس��ن
الخالقی��ن تامی��د ( .فتبارک ا  ...احس��ن
الخالقین)
هنگام��ی که اجزاء جام��دی به هم پیوند
خ��ورده ماش��ینی را تش��کیل م��ی دهند
و احیان�� ًا در بعض��ی موارد به آن س��یالی
( آب ،روغ��ن ،بنزین ،ه��وا ،گاز  )....و در
بعض��ی م��وارد دیگ��ر س��یالن الکترونی
( جریان الکتریکی ) وارد می شود ماشین
ب��ه کار افتاده و در این ح��ال کلیه اعضا
با هم دیگر رابطه ارگانیک داش��ته و این
س��اخت دس��ت برترین آفریده خدا دارای
روح نازله ( بسیار نازلتر از روح نباتی) شده
که آن روح حکمران اصلی کار دس��تگاه
می گردد.
این روح ماش��ینی عاطفه ،رحم ،مهربانی،
وفاداری ،خش��م ،غضب ،کینه و حس��د را
داراست.
مانوس ش��دن با ماش��ین ضمن افزایش
کارائ��ی باع��ث ارتب��اط بیش��تر ش��ده و
اشکاالت خود را می تواند اعالم نماید.
نیروگاه بخار که ماشین عظیمی متشکل
از ماش��ین های دیگر است دارای روحی
یک��ه ب��رای هر واحد اس��ت ک��ه رحم و
وفاداری ،خشم و کینه و حسادت دارد.
نگارنده که خود مدت مدیدی را در ارتباط
با واحد نیروگاه بخار را داش��ته و قس��مت
اعظم آن را بهره بردار بوده این موضوع را
تعقیب می نموده است و تا حدودی بدان
معتقد است و اعتقاد دارد می توان بابی را
به نام باب روانشناس��ی و روانکاری واحد
بخار یا به طور کلی هر ماش��ینی دیگر باز
نمود.
گاهی دی��ده می ش��ود هنگامی که یک
واحد برای توقف جهت تعمیرات آماده می
ش��ود واحدی دیگر از سر حسادت متوقف
م��ی ش��ود .یا ه��ر ازگاهی یک اش��کال
بخص��وص مث� ً
لا ب��ر روی فیدیپم��پ
اصطالح�� ًا اپیدمی ( همه گیر ) می گردد.
این مطلب جای توضیح بیش��تر می طلبد
که به همین مقدار بسنده می گردد.
فتح ا ...لطفی

کوهنوردی

بنابر اع�لام کمیته ورزش نی��روگاه گروه
کوهنوردی نیروگاه در یک برنامه تنظیمی
یک روزه متشکل از آقایان بهروز رشیدی،
رحم��ت ا ...عبداله��ی ،محس��ن مؤذن��ی،
جهانبخ��ش فرام��رزی ،محمد تق��ی پور،
هادی محمدنیا ،حمیدرضا عباس��ی نیکو،

جعفر علی کاظمی ،س��ید مجتبی هاشمی،
حسین عباسیان ،علیرضا لقائی ،محمد علی
بشیری و به سرپرستی عباسعلی احسانی فر
موفق به صعود به قله کرگز در منطقه کامو
واقع در شهرستان میمه شدند.

٣

مدیریت موثر در بحران سازمانها

ادامه از شماره قبل
ب -تهی�ه برنام�ه اقتضای�ی ب�رای
مواجهه با بح�ران :برنامههای اقتضایی
برای مواجه��ه با بحرانهای احتمالی ،در قالب
یک مجموعه برنامه پشتیبانی تنظیم میگردند
تا در صورت بروز مش��کل ،مورد استفاده قرار
گی��رد .برنامههای اقتضایی بای��د به گونهای
تنظیم ش��وند ت��ا حتیالمق��دور ،کلیه عالیم
هش��داردهنده حوادث و س��وانح را مشخص
کنن��د ،اقداماتی برای خنثیس��ازی یا تعدیل
وضعیت بحرانی طراحی ،و نتایج مورد انتظار
از ه��ر اقدامی را پیشبینی کنن��د .در تنظیم
برنامهه��ای اقتضایی باید کام�لا به جزئیات
امور توجه شود؛ به طوری که حتی گاهی باید
پیشبینی کرد که در هنگام مواجهه با بحران،
چه کسانی باید از رسانههای جمعی برای آگاه
س��اختن مردم از وقوع یک سانحه مصیبتبار
اس��تفاده کنند .همچنین باید مش��خص شود
که دقیقا در چه ش��رایطی چ��ه اقداماتی باید
ص��ورت پذی��رد و در صورت عملی نش��دن
اقدامات اولیه ،چه اقداماتی باید جایگزین آنها
گردن��د ،در برخی از س��ازمانها ،یک نفر را به
عنوان (سخنگوی سازمان) معرفی میکنند تا
پاسخگوی پرسشهای مطبوعات و رسانههای
جمعی باشد و در مواقع بروز حوادث بحرانی،
ب��ا مردم ارتباط برق��رار کند .همچنین گاهی
فهرس��تی از اس��امی افراد و مدیرانی که باید
در جری��ان وضعیتهای بحران��ی و اضطراری

ق��رار گیرند تهیه میش��ود و در اختیار عوامل
ذیربط قرار میگیرد و در مواردی نیز ش��ماره
تلفنهای برنامههای رادیو و تلویزیون محلی،
در دفتر کار مدیران قرار دارند.
حداقل س��الی یکبار باید برنامههای اقضایی
مواجهه با بحران را بهنگام س��اخت ،بنابراین
ممی��زی بحران نی��ز باید بهنگام ش��ود .البته
در ص��ورت ض��رورت بای��د در فواصل زمانی
کوتاهت��ری ب��رای بهن��گام س��ازی ممیزی
بحران و تنظیم برنامههای اقتضایی مقابله با
تهدیدات ناشی از بحران اقدام کرد.
ج -تش�کیل تی�م مدیری�ت بح�ران
و آم�وزش نی�روی انس�انی :تیم های
مدیری��ت بحران در س��ازمانها ب��ا گروه های
ضربت در نیروی انتظام��ی که برای برخورد
با وضعیتهای فوق العاده (مانند گروگانگیری)
تش��کیل می شوند ،ش��باهت دارند .این گروه
ه��ا بر حس��ب ن��وع بحرانهایی ک��ه احتمال
وقوع دارن��د ،از تخصصهای متعدد و متنوعی
برخ��وردار می گردند .ب��رای مثال تیم بحران
وزارت نیرو ممکن اس��ت از یک کارش��ناس
مصاحب��ه ب��ا مطبوعات ،ی��ک مهندس برق،
یک کارش��ناس امور مشترکان و یک مشاور
حقوقی تش��کیل ش��ود .قابلیت ارائه واکنش
س��ریع و آگاه ک��ردن به موق��ع و اثر بخش
م��ردم ،از ویژگیهای اصلی و ضروری هر تیم
مدیریت بحران است.
ادامه دارد
داریوش دانش

تقدیر و تشکر

ب��ا توجه ب��ه تالش و جدیت آقای حس�ن
مزروعی از پرس��نل شیمی فاز یک در تغییر
ط��رح اس��تفاده از رزین کاتیون��ی ضعیف در
فیلترهای اول تصفیه خانه فاز یک و کوشش

در انجام وظای��ف محوله ،آقای مهندس علی
عسکری مدیرعامل شرکت با ارسال تقدیرنامه
و درج در پرونده پرسنلی از زحمات وی تقدیر
نمودند.

موفقیت فرزند همکار

آقای سید عباس شهیدی فرزند همکار
سید حسین شهیدی مربی تیم فوتبال شهیاد
زنده رود در مس��ابقات فوتبال جام ش��عبانیه
باش��گاه ورزشی ش��هیاد زنده رود موفق به
کسب مقام اول و همچنین کسب مقام دوم
در مسابقات حذفی باشگاه مذکور و دریافت

حکم قهرمانی این دوره از مسابقات گردیده
است .این موفقیت را خدمت ایشان ،والدین
محترم و اعضاء تیم مدرسه فوتبال آیندگان
تبری��ک عرض می نمائیم و از درگاه خداوند
س��بحان توفی��ق روزافزونش��ان را در کلیه
مراحل زندگی خواستاریم.

همکاران متولد آذر ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
غالمرض��ا اثنی عش��ران ،علیرضا پیمانی،
حسنعلی رحمتی ،اس��ماعیل بیابانی ،علی
اکب��ر یزدانی ،منوچه��ر محمدی ،مرتضی
اس��ماعیلی ،ناص��ر پرنیان��ی ف��رد ،امین
کاظم��ی ،اکبر باطنی راد ،س��عید ربیعیان،
خلی��ل بح��ردو ،اکب��ر نریمانی(براتعلی)،
مهدی س��لیمانی درچه ،احمدرضا نجفی،
محمدحس��ن ی��اوری ،س��عید مس��تقل،
س��عید خاکس��ار ،بهنام حمزه علی ،عباس

معین��ی ،س��عید مهماندوس��ت ،ک��ورش
افش��ار ،علیرضا توکلی ،تیمور خس��روی،
رحمت اله عبدالهی ،کیومرث اس��ماعیلی،
اصغ��ر پورحی��در ،عباس��علی کاظ��م زاده،
فرهاد منتظری ،س��یدمحمد رضوی ،سعید
اسمعیلی ،خلیل رحمانی ،اکبر شفیق زاده و
احسان احمدیان.
تبري�كات صميمانه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

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 :

مسابقه احكام

دو كلمه حرف حساب

با سالم به محضر همکاران گرانمایه و خوانندگان فرهیخته
ماهنامه و تش��کر از اهمیت شما عزیزان نسبت به دو کلمه
حرف حساب پیرو بحث مهدویت در این شماره توجه شما
را ب��ه مطلب زیر جل��ب نموده و امید آن داری��م بتوانیم با
این فرهنگ غنی نس��بت به آینده روش��ن و جهانی همراه
با عدالت و مس��اوات همچنین ش��یفته راه روشن و نجات
بخش مهدوی باشیم.
فرهنگ انتظار و مهدویت اقیانوس بی کرانی اس��ت که هر
معتقد به امام قائم (عج) در حد بینش و دانش و تحقیقاتی
که کرده از آن برداش��ت می کند .نگرشی درست به ظهور
منجی موعود از س�لاله پاک پیامبر اس�لام (ص) و درک
صحیح از معیارها ،ارزش ها و مسئولیت ها و احیای امر به
معروف و نهی از منکر و اصالح خود و جامعه است .رابطه
ای قوی و پایدار براس��اس رابطه والیی ،بین انسان و امام
عصر (عج) ایجاد می کن��د .فرهنگ انتظار ،حرکت آفرین
امید بخش ،تالش آور و نش��اط آور است و تمام ناهنجاری
های فردی و اجتماعی  ،یاس و نومیدی و خستگی و پوچ
گرایی را از بین می برد .فرهنگ حرکت و تالش در جهت
زمینه س��ازی ظهور منجی موعود است؛ فرهنگ رویش و
پوی��ش و دریچه ای به جهان آین��ده و راه نجات فردی و
اجتماعی از بن بس��ت ها و گرفتاری های جسمی و روحی
به ش��مار می آید؛ مولد تالش و حرکت به سوی آینده ای
روش��ن و بهتر است .فرهنگ مهدویت زیربنای ایجاد نظم

عادالنه جهانی در پرتو انس��ان کامل و رهبری معصوم به
ش��مار می آید و انسان ها و جامعه را در برابر تمام بیماری
ه��ای فکری و روحی بیمه م��ی کند؛ فرهنگ مهدویت در
پیش گیری بنیادی از تهاجم فرهنگی نقش اساسی دارد و
تمام کمبودها را جبران می کند و تمام موانع را بر می دارد
و سکوی پرواز به جهانی آزاد و بهتر است.
این فرهنگ انس��ان و جامعه را برای تحقق جامعه مهدوی
آماده می س��ازد و فرهنگ اصالح خ��ود و جامعه ،آمادگی
برای ایثار و تسلیم فرمان موالی خود شدن است؛ فرهنگ
اندیش��ه ،ط��رح و عمل ،تزکیه ،عش��ق ،حرک��ت ،جهاد و
شهادت به ش��مار می آید .منتظر ،انسان مسلمان متعهدی
اس��ت که هر لحظه انفجار قطعی نظام های ضد انسانی را
انتظار می کش��د و همواره خود را برای ش��رکت در چنین مهلت ارسال پاسخ90/10/25
امام جماعت نيروگاه
انق�لاب جهانی و بدر دومی آماده می کند که با شمش��یر
علی (ع) و زره پیغمبر(ص) و به دست فرزند این دو برپا می
اسراری برای زندگی بهتر
ادامه از شماره قبل
شود .فرهنگ انتظار و مهدویت ،فرهنگ تالش مستمر ،با
برنام��ه ریزی ها و خس��تگی ناپذیر و حرکت در مس��یری توانایی همدلی و نوع دوستی
هدفمند اس��ت و به طور منظم برای ش��ناخت ارزش ها و همدلی یعنی فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط
ق��رار ندارد ،درک کند .احس��اس همدلی به فرد کمک میکند تا بتواند
باورها و مشخص کردن اهداف ،سیاست گذاری ها ،برنامه
انس��انهای دیگ��ر را بپذیرد و ب��ه آنها احترام بگذارد .نوعدوس��تی و
ریزی ها و اجرای آنها همراه با نظارت و کنترل تالش می
همدل��ی موجب تقویت روابط اجتماعی میش��ود و به ایجاد رفتارهای
کند و زمینه های ظهور منجی عالم و رشد و تکامل پایدار حمایتکننده و پذیرنده نسبت به افراد دیگر منجر میشود.
انسان و جامعه را فراهم می سازد.
احس��اس همدلی شامل عالقهداشتن به دیگران ،تحمل افراد مختلف،
امام جماعت نيروگاه
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ضمن تش��کر از ش��رکت کنندگان در مس��ابقه احکام و پاس��خ
دهندگان محترم در مس��ابقه احکام پیک ش��ماره  58سوالی را
مط��رح نمودیم با این عنوان ،یکی از مطهرات که بوس��یله زبان
انجام می شود یعنی وسیله حصول آن بوسیله زبان انسانی است
که پاسخ صحیح آن بدین شرح است .یکی از مطهرات در شریعت
مقدس اس�لام که بواسطه زبان انسان اجرا می شود تشرف یک
فرد کافر بواسطه شهادتین با واحدانیت حضرت باریتعالی و نبوت
انبیاء الهی و آخرین س��فیر حق حضرت خاتم االنبیاء می باش��د
یعنی اس�لام بواسطه زبان انسانی بر گفتن شهادتین .که از بین
پاسخ دهندگان آقای مهدی عطایی به قید قرعه برنده شده
اند که هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
سوال :51
فرق بین اصول دین و فروع دین در چیست؟
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ادامه در شماره آینده

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ90/10/25
برندگان جدول پيك شماره  58به قيد قرعه آقایان :رحمت اله نورمحمدی و علی شماعیل
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رفتار بین فردی همراه با پرخاش��گری کمتر ،دوس��تیابی و احترام قائل
شدن برای دیگران است.
توانایی تصمیمگیری
این توانایی به فرد کمک میکند تا با ش��یوهای مؤثر در مورد مسائل و
مشکالت تصمیمگیری کند.
اگر جوانان و نوجوانان بتوانند فعاالنه در مورد اعمال و رفتارشان تصمیم
بگیرند و جوانب مختلف مس��ائل را بررس��ی کنند ،دارای سالمت فکر
و روان واالت��ری خواهند ب��ود .جنبههای مهم توانای��ی تصمیمگیری
عبارتن��د از :تصمیمگیری فعاالنه بر مبن��ای آگاهی از حقایق کارهایی
که میتوان انجام داد ،تصمیمگیری عبارتند از :تصمیمگیری فعاالنه بر
مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که میتوان انجام داد ،تصمیمگیری بر
مبنای ارزیابی دقیق موقعیتها ،تعیین اهداف واقعبینانه ،برنامهریزی و
پذیرش مسئولیت اعمال خود و آمادگی برای تغییردادن تصمیمها برای
سازگاری با موقعیتهای جدید.
توانایی مقابله با هیجانها و تنشهای روانی
این توانایی شامل شناخت تنشها و فشارهای روانی مختلف زندگی و
تأثیر آنها بر روابط اجتماعی فرد ،شناخت احساسات وهیجانهای تند
و شدید خود است .افراد میتوانند از طریق شناخت این موقعیتها و به
کار بستن روشهای رویارویی با آن فشارهای وارده را کاهش دهند.
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همكاران سوگوار جناب آقايان
محمدرضا پور زنگنه ،حسین شهیدی و افشین براتیان
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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