خرداد ماه سال 1391
سردبير

نگرش
نگرش ش��ما می تواند تقریب�� ًا هر موقعیتی را
بسازد یا از بین ببرد
نگ��رش نوع��ی انرژی اس��ت که ش��ما وارد
عمل می کنید .ش��ما ممکن اس��ت درباره ی
رویدادهای زندگی خود نگرش��ی مثبت داشته
باش��ید یا با نارضایتی و غص��ه با آنها برخورد
کنید .انتخاب با شماس��ت .می توانید آگاهانه
تصمیم بگیرید تا تقریبا در مقابل هر رویداد یا
شرایطی به روشی مثبت واکنش نشان دهید،
یعن��ی نگرش مثبت صرفا انتخابی اس��ت که
ش��ما می کنید .شما می توانید نگرش خود را
تغیی��ر داده و در نتیجه زندگی خ��ود را تغییر
دهی��د .هر حقیقتی ک��ه در پیش روی ما قرار
می گیرد به اندازه ی نگرش ما نس��بت به آن
اهمیت ندارد ،چون نگرش ماست که موفقیت
یا شکست ما را رقم می زند.
شاه کلید زندگی با قانون جذب
بسیار خوب ،ما همه افرادی را می شناسیم که
نگرش های منفی دارند .آنها افرادی هس��تند
که دائما شکایت می کنند ،ن ِق می زنند و ناله
س��ر می دهند .به نظر آنها هیچ کاری صحیح
پیش نمی رود .آنها قربانیان همیشگی زندگی
هس��تند .ب��ودن آنه��ا پیرامون ما ناخوش��ایند
اس��ت .آنها به معنای واقع��ی کلمه روحیه ی
ما را تضعیف می کنند .علت آن این است که
آنها در فرکانس��ی (پائین تر) عمل می کنند .و
به وس��یله ی قانون جذب امور ش��کایت آمیز
بیش��تری را جذب می کنند .دلی��ل آنکه آنها
پیوس��ته در س��بک زندگی منفی خود معموال
گرفتار هس��تند این است که آنها پیوسته روی
ان��رژی و افکار حال و گذش��ته ی منفی خود
تمرکز م��ی کنند .با انجام چنی��ن کاری ،آنها
هم��ان آین��ده را به طور مکررب��رای خود می
آفرینند .فراموش نکنید ه��ر آنچه دائما از آن
حرف می زنید بر سر شما خواهد آمد .از طرف
دیگر ،افرادی را می شناس��یم که نگرش های
مثبت دارند ،یعنی افرادی که همیش��ه به نظر
می رس��ند که خوشبخت هس��تند ،افرادی که
واقع��ا از عهده ی ه��ر کاری در زندگی برمی
آیند .آدم از ان��رژی آنها در پیرامون خود لذت
م��ی برند و پیوس��ته در ی��ک فرکانس باالتر
عمل می کنند .انگار همیش��ه چیزهای خوب
(خود به خود سر راه آنها قرار می گیرند) جای
تعجب نیس��ت که آنها خوشبخت هستند! آنها
به وسیله ی قانون جذب ،با تمرکز روی جنبه
های مثبت زندگی فعلی خود به طور فعال در
خلق یک زندگی خوش��بخت شرکت می کنند
و انتظ��ارات مثبت برای یک زندگی عظیم در
آینده را دارند .مردم به همان اندازه خوشبخت
هس��تند که تصمیم می گیرند باشند .هر وقت
که می توانید چنین افراد مثبت ،مفید و روحیه
بخش��ی را در پیرامون خ��ود جمع آوری کنید.
با افرادی که از لح��اظ معنوی تکامل یافته و
ش��ما را دوست دارند و از راههای سالم از شما
حمایت می کنند
ادامه در صفحه3

بنابراع�لام معاون��ت مهندس��ی و برنامه
ری��زی نیروگاه ش��هید محم��د منتظری
ای��ن نی��روگاه در خ��رداد م��اه  91ب��ه

شماره 64

تولید خردادماه 91

می��زان  1070519000کیل��ووات
س��اعت ان��رژی بص��ورت ناخال��ص
تولی��د که ب��ه مق��دار 9 9 2 4 6 5 8 0 0

کیل��ووات س��اعت بص��ورت خال��ص
تحویل ش��بکه سراس��ری نموده اس��ت.

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی

به منظور آشنایی هر چه بیشتر نمایندگان دوره نهم مجلس شورای
اس�لامی با صنعت برق و فرآیند تولید برق از نیروگاه ش��هید محمد
منتظری بازدید نمودند .آقایان حاجی نماینده شهرستان شاهین شهر
و برخوار ،موس��وی نماینده فالورجان و ابوترابی نماینده شهرستان
نج��ف آباد از جمله نمایندگانی بودند که ت��ا کنون از نیروگاه بازدید
نمودند .در این بازدید آقای مهندس افتخاری مدیرعامل ش��رکت با
خیرمقدم و تش��کر از حضور نمایندگان محترم در مجلس ش��ورای
اس�لامی ضمن معرفی نیروگاه و توضی��ح در خصوص فرآیند تولید
ب��رق ،ط��ی بیاناتی عمده مس��ائل فراروی نی��روگاه و دغدغه های
فک��ری کارکنان نی��روگاه را مس��ئله مربوط به تأمی��ن اجتماعی و
موضوع  2س��ال و  5س��ال محاس��به کردن در برقراری مستمری
هنگام بازنشستگی آنها عنوان نمودند .ایشان یادآور شدند یکی دیگر از

مسائل مربوط به نیروگاه مسئله زیست محیطی نیروگاه است که علی
رغم تالشهای انجام ش��ده و امکان صددرصد گاز سوز بودن نیروگاه،
شرکت ملی گاز بخاطر محدودیت های موجود حتی در تابستان قادر
به تحویل گاز به نیروگاه نیست .ایشان از دغدغه های دیگر نیروگاه
را کمبود نقدینگی بیان و اظهار نمودند هزینه های س��نگین نیروگاه
روند کار را با کندی روبه رو ساخته است که انتظار و درخواست ما از
نمایندگان محترم این است که از مجاری قانونی مسائل ذکر شده را
بررسی فرمایند .در این بازدیدها نمایندگان مجلس نهم ضمن تشکر
از مدیران ،مس��ئولین و کارکنان شرکت اظهار نمودند انشاءاهلل سعی
خواهی��م نمود تا اهمیت صنع��ت برق به خصوص بخش تولید را به
دیگر نمایندگان بویژه اعضای کمیس��یون انرژی ،زیست محیطی و
اقتصاد بشناسانیم و موضوعات را بررسی و پیگیری نمائیم.

ششمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق اصفهان

شش��مین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق اصفهان در خردادماه
سال جاری در محل نمایشگاه دائمی بین المللی استان اصفهان
به مدت  4روز برگزار ش��د .در این نمایشگاه که کلیه شرکتها،
س��ازمانها و ادارات دس��ت اندرکار صنعت برق حضور داش��تند
نی��روگاه ش��هید محم��د منتظری نی��ز همراه با ش��رکت برق
منطقه ای اصفهان و شرکت های مدیریت تولید برق اصفهان
و ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفه��ان حضور فعال داش��ت.
در این نمایش��گاه قطعات س��اخت داخل ،ابداعات ،اختراعات،
اقدامات زیست محیطی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

گفتن��ی اس��ت در حاش��یه ای��ن نمایش��گاه آق��ای مهن��دس
افتخاری مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��هید محمد منتظری
در کنفران��س خبری ضم��ن معرفی نیروگاه ه��ای تولید برق،
تعامل و همکاری س��ایر س��ازمانها بویژه شرکت گاز را جهت
تأمی��ن گاز نیروگاه ها خواس��تار ش��د و از مردم ش��هید پرور
اصفه��ان و هموطنان عزیز و صنعتگران تقاضای صرفه جویی
در ب��رق بویژه درفص��ل تابس��تان و هنگام پی��ک را نمودند.

CMYK

2

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

اخب�ار كوت�اه
اخب�ار كوت�اهاخب�ار كوت�اه
تقدیر و تشکر

بازدید

روس��ا و مس��ئولین ،سرپرس��تی بانک ملت
استان اصفهان و تهران به منظور آشنایی هر
چه بیشتر با نیروگاه ش��هید محمد منتظری
و فرآیند تولید برق از نیروگاه ش��هید محمد
منتظری بازدی��د نمودند .در این بازدید آقای
مهن��دس افتخ��اری مدیرعامل ش��رکت و
دیگر مسئولین نیروگاه توضیحات مبسوطی
پیرام��ون نی��روگاه و فرآیند تولی��د برق ارائه
نمودند.

تقدیر و تشکر

آقای مهندس افتخاری مدیرعامل ش��رکت
مدیری��ت تولید برق ش��هید محمد منتظری
با ارس��ال ل��وح از زحم��ات و خدمات آقای
جعفراحم�دی ک��ه چندین س��ال با حفظ
س��مت سرپرس��تی اداره خدمات نیروگاه را
برعه��ده داش��ته اند تقدیر و تش��کر نمودند.

آقای مس��عود اکبری مع��اون اداری و مالی
ش��رکت ب��ا ارس��ال تقدیرنام��ه و درج در
پرونده پرس��نلی از خدمات آقای هوشنگ
حیدری کارپرداز نیروگاه به جهت تالش و
کوش��ش در تهیه و ساخت کاالها و قطعات
م��ورد نیاز نی��روگاه تقدیر و تش��کر نمودند.

انتصاب

بنابراعالم پای��گاه مقاومت بس��یج نیروگاه
ش��هید محمد منتظری نمایندگان ولی فقیه
در س��پاه پاس��داران صاحب الزمان اس��تان
اصفه��ان از نیروگاه ش��هید محمد منتظری
بازدید نمودند .در این بازدید آقای مهندس
افتخاری مدیرعامل شرکت ضمن خیرمقدم
و تش��کر از حضور نماین��دگان ولی فقیه در

نیروگاه ش��هید محمد منتظری طی بیاناتی
فرآیند تولید برق و همچنین اقدامات بهینه
انجام شده در راس��تای تأمین برق مطمئن
و پای��دار و فعالیته��ای زیس��ت محیط��ی
در کاه��ش آالیندگ��ی ها را ب��رای بازدید
کنندگان تش��ریح نمودند.

عباس�ی ،مهن�دس حس�ین طالئ�ی،
مهندس فتح اله لطفی و آقای مسعود
اکب�ری بعنوان اعض��ای کمیته ی حفظ و

نگهداری اسناد فنی نیروگاه منصوب شدند.

بنابراع�لام کمیته ورزش نیروگاه طی یک برنامه تنظیمی گروه کوهنوردی نیروگاه موفق به فتح
قله  3895متری کرکس ش��دند .گروه صعود کننده عبارتند از -1 :محسن موذنی  -2جهانبخش
فرامرزی  -3رحمت اله عبدالهی  -4بهروز رش��یدی  -5حمید گنجعلی  -6حس��ینعلی س��پهری
 -7حمید نیکو  -8هادی محمدنیا  -9علیرضا لقائی به سرپرستی آقای عباسعلی احسانی فر.

انتصاب
طی احکامی از سوی آقای مهندس افتخاری
محم��د منتظری آق�ای س�ید محمدرضا
شهید
مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید برق
زاهدی بعنوان رئیس اداره خدمات منصوب شد.
حجكم مقبول و سعيكم مشكور

همکار گرامی جناب آقایان:
حاج سید حسین شهیدی و
حاج سید بهرام طهماسبی
عطر دل انگیز عبودیت در سرزمین وحی را
با حضور سبزتان در میهن عزیز اسالمیمان
استش��مام م��ی کنیم و دل وجودم��ان را به
اوج عش��ق و بندگی پرواز می دهیم تا با پر

بازدید

ط��ی احکام��ی از س��وی آق��ای مهندس
افتخ��اری مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت
تولید برق ش��هید محمد منتظری آقایان
مهندس س�ید محمود ابطحی بعنوان
رئی��س و آقای�ان مهن�دس رحمت اله

فتح قله

کش��یدن به دیار ربانی در ثواب سفر روحانی
شما س��هیم باشیم اینک که به فضل خدا از
س��فر معنوی زیارت خانه خ��دا ،مرقد مطهر
پیامبر بزرگوار اسالم و ائمه بقیع بازگشته اید
مقدمتان را گرامی داش��ته و قبول طاعات و
عبادات ش��ما را از درگاه معبود یکتا مسئلت
می کنیم.

همكاران سوگوار جناب آقايان:
حسن مزروعی ،حسین مهدوی ،فریدون فالمرزی ،کریم هنگامی و
حسین محمدی(عباس)
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 منتظری
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مانور

بنابراع�لام رئیس اداره حفاظ��ت فنی و ایمنی
نیروگاه و در راس��تای اهداف سیستم مدیریت
یکپارچ��ه ( )IMSو ب��ه منظ��ور بازآم��وزی و
یادآوری مس��ائل مربوط به خ��روج اضطراری
در موق��ع بح��ران ،طی یک برنام��ه تنظیمی

مان��ور فرضی در این خصوص برگزار ش��د .در
این مان��ور هنگام به صدا درآم��دن آژیر خطر،
پرس��نل نی��روگاه مح��ل کار خ��ود را ترک و
در پناه��گاه های تعبیه ش��ده تجم��ع نمودند.

برگزاری آزمون

نیروگاه شهید محمد منتظری جهت تکمیل
کادر پرسنلی خود اقدام به فراخوان عمومی
ب��ه منظور ج��ذب نیروگاه ه��ای کارآمد در
رشتههایفنیومهندسیاداریوبازرگانینمود
ک��ه پس از ثبت نام از متقاضیان اس��تخدام

آزمون کتبی بعمل آمده که از بین ش��رکت
کنندگان تعداد مورد نظر پس از انجام مصاحبه
فنی و گزینش و گذراندن دوره های آموزشی
تا اواخر تابستان جذب نیروگاه خواهند شد.
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انرژی بیوماس
مقدم��ه :با افزایش قیمت انواع س��وخت های
فس��یلی و با توجه به محدودیت ذخایر موجود
این نوع سوخت ها در جهان ،استفاده از منابع
ان��رژی تجدیدپذیر بعنوان بهترین گزینه برای
تامین انرژی مورد توجه محققان و شرکت های
برق قرار گرفته اس��ت .یک��ی از بهترین منابع
تجدیدپذیر زیست توده یا  Biomassاست.
بیوم��اس ب��ه م��واردی اطالق می ش��ود که

از موج��ودات زنده بدس��ت می آی��د .بیوماس
می تواند منش��أ گیاهی یا حیوانی داشته باشد.
ان��رژی بیوم��اس (بیوان��رژی) از آزادک��ردن
ان��رژی م��واد آل��ی موج��ود در مواد زیس��تی
حاص��ل م��ی ش��ود .بیوم��اس ی��ک رقی��ب
ج��دی برای س��وختهای فس��یلی می باش��د.
ادامه دارد

گردآورنده :محمدرضا زمانی

آی�ا آب س�رد زودت�ر منجم�د م�ی ش�ود ی�ا آب گ�رم (اث�ر ممبا)
مس��لما انتظ��ار داری��م آب س��رد زودتر از
آب داغ دچ��ار انجماد ش��ود ول��ی تجربه و
تحقی��ق نش��ان داده عک��س ای��ن واقعیت
صحیح اس��ت و آب داغ زودتر از آب س��رد
منجمد می ش��ود .این پدیده ،اث��ر ممبا نام
دارد .قابل توجیه به نظر نمی رس��د که آب
 70درجه س��انتی گراد س��ریع تر از آب 20
درجه دچار انجماد ش��ود .ب��ه طور مثال اگر
آب  20درجه به  30دقیقه وقت نیاز داش��ته
باشد تا به دمای انجماد برسد ،آب  70درجه
مدت زمان بیش��تری نیاز دارد چون در ابتدا
بای��د زمانی را صرف کن��د تا از  70درجه به
 20درجه برس��د و سپس همان  30دقیقه را
پشت سربگذارد تا منجمد شود ولی واقعیت
این اس��ت که وقتی آب از  70درجه به 20
درجه می رس��د دچار تغییراتی می شود که
پیام��د این تغییرات می توان��د منجر به این
ش��ود که زم��ان انجماد آن کوتاهتر ش��ود.
دلیل این کار به عمل تبخیر نسبت داده می
ش��ود :وقتی آب داغ بتدریج س��رد می شود
بخش��ی از آب به شکل بخار خارج می شود
و جرم آب کاهش می یابد .کاهش جرم آب
سبب می شود آب باقی مانده با از دست دادن
گرمای کمتری منجمد شود و فرآیند انجماد
تسریع ش��ود اگر چه فرآیند تبخیر و کاهش
جرم آب یکی از عوامل مهم در ایجاد پدیده
ممباس��ت ولی تنها عامل نیست بطوری که
حتی با حذف تبخیر هم پدیده ممبا مشاهده
می ش��ود .به عبارت بهتر اگر آب داغ را در
یک ظرف دربسته ریخته و مانع از تبخیر و
کاهش جرم ش��ویم باز هم آب داغ سریعتر
از آب س��رد منجمد می ش��ود .پس عالوه
ب��ر تبخیر عوامل دیگری ه��م در این مورد
تاثیرگذار هستند که شامل موارد ذیل است:
الف) خروج گازهای حل شده از آب
ب) تاثیر محیط
ج) ابر سرد شدن
د) همرفت

این عوامل در شماره بعد توضیح داده
خواهد شد.
چ��را به ای��ن پدیده یعن��ی زودت��ر منجمد
ش��دن آب داغ پدی��د ممب��ا م��ی گوین��د؟
حدود  30سال پیش در یکی از دبیرستانهای
ش��هر تانزانیا ،دانش آموزی ب��ه نام ممبا در
کالس فیزیک از معلم خود پرسید :چرا شیر
داغ زودتر از ش��یر س��رد منجمد می شود؟
معلم وی پاس��خ داد ولی ش��یر س��رد زودتر
منجمد می ش��ود ممبا در ج��واب ادعا کرد
که خود آزمایش کرده و مطمئین اس��ت که
ش��یر داغ زودتر منجمد می شود معلم پاسخ
داد در فیزیک��ی که در تمام دنیا تدریس می
شود ش��یر سرد زودتر از شیرداغ منجمد می
ش��ود معلم پاس��خ داد در فیزی��ک جدیدی
به نام ممبا آنگونه باش��د ک��ه تو می گوئی
اگر چه ای��ن بحث با خن��ده کالس به نفع
معل��م تمام ش��د ولی ممبا هرگز نتوانس��ت
حادث��ه ای را که خود آن را تجربه کرده بود
فراموش کند مدتی گذش��ت روزی یکی از
استادان فیزیک دانشگاه تانزانیا به نام دکتر
اسبورن برای س��خنرانی به دبیرستان ممبا
آمد .او پس از س��خنرانی ب��ه دانش آموزان
اجازه داد که س��والهای خود را مطرح کنند
ممبا هم فرصت را از دس��ت نداد و پرس��ید
چ��را آب داغ زودت��ر از آب س��رد منجم��د
می ش��ود؟ اس��تاد اندکی تامل کرد و گفت
من نمی دانم ولی تحقیق و آزمایش خواهم
کرد و به تو اط�لاع خواهم داد و از همانجا
تحقیق��ات در این زمینه آغاز ش��د 5 .س��ال
بع��د در یکی از مج�لات معتبر علمی مقاله
ای غیرمعمول توس��ط ممبا و دکتر اسبورن
به چاپ رس��ید .این مقاله با ش��رح درد دل
های ممبا آغاز می ش��د و سپس به تشریح
آزمایش��اتی می پرداخت که دکتر اس��بورن
برای اثبات صحت این پدیده انجام داده بود.
منبع اینترنت
فتح ا ...لطفی

٣

توربین انبساطی ()1

ب��ه منظور انتق��ال دبی جرم��ی زیادتر گاز از
پاالیشگاه گاز طبیعی به محل مصرف ،فشار
آن بوس��یله کمپرس��ورهای دوار( با محرک
توربی��ن گاز) تا ح��دود  60ب��ار افزایش داده
می ش��ود و حتی در مس��افت های زیاد لوله،
برای تامین فشار ،ایس��تگاه تقویت فشار نیز
ق��رار می دهند .چون این میزان فش��ار برای
مصرف کنندگان ،اع��م از خانگی یا صنعتی
به لح��اظ ایمنی و هزینه گزاف لوله کش��ی
زیاد اس��ت ،الزم اس��ت این فشار تقلیل یابد.
میزان فشار الزم در نیروگاه های بخار حدود
ی��ک بار و مصارف خانگی حدود دو صدم بار
می باش��د .مش��ابه ای��ن موض��وع در انتقال
ان��رژی الکتریک��ی وج��ود دارد یعن��ی برای
کاه��ش جریان (که به مثاب��ه دبی در جریان
س��یاالت اس��ت) ولت��اژ (ه��م ارز فش��ار) را
توس��ط ترانس��فورماتور افزایش می دهند و
در مح��ل مص��رف دوباره توس��ط ترانس در
ط��ی چند مرحل��ه ولتاژ را کاه��ش داده تا از
آن به صورت ایمن اس��تفاده ش��ود .ایستگاه
کاهنده ی فش��ار از طریق قراردادن انبس��اط
دهنده های مکانیکی ،فشار گاز را کاهش می
دهند .مثال برای ارس��ال گاز به نیروگاه ،یک
ایستگاه کاهنده ی فش��ار ( از  60به  10بار)
معروف به ایس��تگاه شرکت گاز که در سمت
غرب بیرون از نیروگاه شهید محمد منتظری
(کنار کمپ روس ها) واقع ش��ده اس��ت و دو
ایستگاه کاهنده موازی ( 10به  1برای هر فاز
یک ایستگاه با ظرفیت  200/000مترمکعب

برساعت) نیز در داخل نیروگاه وجود دارد .به
هنگام باالبردن فش��ار ،توان قابل توجهی به
س��یال گاز طبیعی داده می شود که در همین
اثن��اء دمای گاز نیز افزایش می یابد .در طول
مسیر مقداری فشار افت می کند .در ایستگاه
تقلیل فش��ار این میزان توان براحتی به هدر
می رود .در حین کاهش فشار دما نیز تا حدودی
کاهش می یابد بطوری که در ایستگاه شرکت
گاز ،دستگاه های گرمکن برای جلوگیری از
کاه��ش غیرمجاز دما وج��ود دارد .به منظور
اس��تفاده از این انرژی بجای انبس��اط دهنده
ی مکانیکی که ای��ن انرژی را هدر می دهد
از انبساط دهنده ی نوع توربینی (Turbine
 ) Expander Unitکه به توربین انبساطی
موسوم است اس��تفاده می شود .البته قبل از
اینکه گاز وارد این نوع انبساط دهنده شود به
لحاظ رعایت مالحظات��ی دمای گاز تا حدود
دمای  100درجه س��انتی گ��راد افزایش داده
می شود .در نیروگاه شهید محمد منتظری دو
دستگاه توربوژنراتور انبساطی روسی بر روی
گاز مصرفی بویلر( به موازات ایس��تگاه های
کاهنده گاز) که هر کدام اس��تعداد تولید توان
 8000کیلووات را دارد در حال نصب اس��ت.
واحد دوم آن در اس��فندماه  1390راه اندازی
و پارالل شد .سپس متوقف گردید ولی بعد از
آن تا کنون در مدار قرار نگرفته اس��ت .شرح
مختصر این سیس��تم در شماره آینده خواهد
آمد.
فتح ا ...لطفی

تفاوت های فاز یک و دو

دوده ک��ه معموال محصول احتراق س��وخت
مایع است عالوه بر کاهش انتقال حرارت در
بویلر ،کاهش راندمان و مسدود شدن نسبی
فضای عبور محص��والت احتراق را اندر پی
دارد .ای��ن دوده ها بر روی س��طوح حرارتی
نظی��ر لوله های س��وپر هیت��ر ،اکنومایزر و
صفحات ژونگستروم می نشیند ،برای زدودن
دوده ها از دس��تگاه هایی به نام انگلیس��ی
سوت بالور استفاده می شود .با بهره گیری
از بخار با دما و فشار حدود  300درجه سانتی
گ��راد و  10بار  ،س��طوح را تمیز می نمایند.
در فاز دو برای س��وپرهیترهای اصلی و ری

ادامه سرمقاله

وقت خ��ود را بگذرانید ،یعنی افرادی که ش��ما را
تشویق به رشد کرده و موفقیت های شما را تحسین
می کنند .خود را در ش��بکه ی حمایتی افراد الهام
بخش با انرژی و نگ��رش های مثبت قرار دهید.
شاید به دنبال محلی برای دعا ،سازمان خیریه ،یا
گروه دیگری باش��ید که در راستای آرزوهای شما
برای رشد شخصی باشند .همچنین می توانید گروه
کوچکی برای خود تشکیل دهید که افرادی را در
برگیرد که با شما اهداف و عالئق مشترکی دارند.
در اجتماع انسانها قدرت نهفته است و ذهنیت باالتر
درچنین گروهی حضور پیدا می کند .با گردهمایی
انس��انها بر یک مبنای طبیعی و براس��اس نیت و

هی��ت و س��طوح اکنومایزر از س��وت بالور
بخاری اس��تفاده می شود در حالی که در فاز
ی��ک برای تمیز کردن س��طوح اکنومایزر از
دوده زدایی نوع س��اچمه ای بهره برده می
شود .این سیس��تم که به نام انگلیسی شات
کلینر موسوم است با ریزش ساچمه از باال و
جمع آوری در پائین سطوح تمیز می گردند.
ارس��ال ساچمه ها به باال توسط اجکتورهای
خاص و س��یال هوا انجام می گ��ردد .تمیز
کننده ی نوع ساچمه ای ویژگی های مثبت
و منفی خویش را دارد.
فتح ا ...لطفی
هدف مشخص همه ی شما رشد و نتایج بزرگتر و
مهم تری را در مدت زمان کوتاهتر تجربه خواهید
کرد .اجتماع چنین گروه نخبه ای بازار بی نظیری را
برای ایده ها ،بازخورد ،فکر بکر ،صداقت ،مسئولیت
پذی��ری و آرمان های مش��ترک فراهم می کند.
چنین اجتماعی سالیان درازی است که ابزار تثبیت
شده ای برای رشد و موفقیت در سطح کسب و کار
می باش��د .هنری فورد ،توماس ادیسون ،ناپلئون
هیل ،هاروی فایرس��تون و اندرو کارنگی همگی
اعض��ای چنی��ن گروه ه��ای نخب��ه ای بودند .و
به ق��ول توماس ادیس��ون من هرگ��ز در زندگی
ام ی��ک روز ه��م کار نک��رده ام فق��ط تفری��ح
کرده ام.
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

انتصاب

اخباركوتاه اخباركوتاه اخباركوتاه

انتصاب

طی احکامی از س��وی آقای مهندس افتخاری
مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید برق شهید
محم��د منتظ��ری آق�ای مهن�دس احمد
زارع چاوش�ی مدی��ر حراس��ت نی��روگاه با
حفظ س��مت بعنوان کارش��ناس گ��روه برنامه
ریزی و بهره برداری ش��رکت منصوب ش��د.

ط��ی احکام��ی از س��وی آق��ای مهن��دس
افتخاری مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید
برق شهید محمد منتظری آقای مهندس
فت�ح ال�ه لطف�ی بعن��وان کارش��ناس
مس��ئول آم��وزش نی��روگاه منصوب ش��د.

کوه گشت

به منظ��ور ایجاد تقویت روحی��ه و انگیزه
کاری و تمدد اعصاب و همچنین اس��تفاده
از هوای پاک و فضاهای سرس��بز و دیگر
جاذبه ه��ای طبیعی تع��دادی از همکاران
متش��کل از بر ق منطقه ای ،شرکت های
تولی��د و توزیع در ی��ک اردوی یک و نیم

روزه به منطقه دنا سمیرم عزیمت و ضمن
بیتوته نم��ودن یک ش��بانه روز در منطقه
کوهس��تانی به ارتفاعات  3850متری دنا
صعود نمودن��د .در این اردو آقای مهندس
افتخاری مدیرعامل شرکت به اتفاق چندین
تن از مدیران این ش��رکت حضور داشتند.

همکاران بازنشسته

شماره  * 64خرداد ماه 1391

بازنشس��ته ش��دن تعدادی از همکاران و ورود آنها به مرحله ای جدید از زندگی را خدمت آنان
و خانواده محترمش��ان تبریک می گوییم و از زحمات چندین س��اله آنها در نیروگاه شهید محمد
منتظری تقدیر و تش��کر می نماییم .انش��اءاهلل در پرتو عنایات حق تعالی همواره موفق ،مؤید و
پیروز باشند.
آقای محمود نصراصفهانی
تاریخ استخدام63/5/3 :

آقای غالمرضا قدیری

تاریخ استخدام64/1/24 :

شغل :نگهبان حراست
تاریخ بازنشستگی91/4/1 :

شغل :تکنسین ایمنی و آتش نشانی

تاریخ بازنشستگی91/4/1 :

بازنشستگی ،آغازی است برای بهره مندی بیشتر و بهتر از زندگی
انتصاب

ط��ی احکام��ی از س��وی آق��ای مهندس
افتخ��اری مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت
تولید برق ش��هید محمد منتظ��ری آقایان
مهن�دس س�ید محم�ود ابطح�ی،
غالمرض�ا اثن�ی عش�ران ،رحم�ت
اله عباس�ی ،حس�ین طالئ�ی بعنوان
اعض��اء و آقای مس�عود اکب�ری بعنوان
دبیر و عض��و کمیته کار ش��رکت منصوب
ش��دند ریاس��ت ای��ن کمیت��ه ب��ر عه��ده
ش��خص مدیرعام��ل ش��رکت می باش��د.

انتصاب

ط��ی احکام��ی از س��وی آق��ای مهن��دس
افتخاری مدیرعامل ش��رکت مدیریت تولید
برق ش��هید محمد منتظری آقای مسعود
اکب�ری بعن��وان دبی��ر و عض��و و آقایان
مهندس�ین س�ید محم�ود ابطح�ی،
غالمرض�ا اثن�ی عش�ران ،رحم�ت
ال�ه عباس�ی ،حس�ین طالئ�ی ،احمد
زارع چاوش�ی بعن��وان اعض��ای کمیت��ه
انج��ام مصاحبه پرس��نل جدیداالس��تخدام
ش��رکت منصوب شدند .ریاس��ت این کمیته
برعه��ده ش��خص مدیرعام��ل می باش��د.

مدلهای مدیریت بحران
ادامه از شماره قبل

سرشک

وضوی��ی در دل��م کردم ،نم��از عش��ق را خواندم
به س��یر عالمی رفت��م ،ولی در کوچ��ه ای ماندم
چو عش��ق آمد گریزی کو ،ندیدم منزلی خوش��تر
چو ش��مع محفلی ش��اید ،و یا پروان��ه می ماندم
ثنا گویم حس��ودان را ،که خاموش��ند و می سوزند
م��را آتش به دل بود و ،فغان از س��ینه می راندم
س��خن از معنی آخر کی ،به خواب آلودگان گفتن
ببوسم دست س��اقی را ،چو از این خواب خیزاندم
به دل عش��ق تو را دارم ،اگر مس��تم اگر هوشیار
ز ترس ش��کوه م��ی دانی ،به لبها مهر چس��باندم
الهی س��اغرم پر کن ،چه دش��وار است مهجوری
که از صافی م��را صوفی ،در ای��ن ویرانه لرزاندم
خ��ودم را نیک می بین��م ،به دریایی ب��ه گردابی
کجا راهی که بگریزم ،سرش��ک از دیده افشاندم
(راهی)
کریمی نیروگاه اصفهان

همکاران متولد خرداد ماه
همكاران گرامي جناب آقايان:
منصور مددیان ،سید محمود ابطحی ،مالک
رفیعی ،مهدی ملک محمد ،محسن ایزدی،
مجی��د بیاتی ،هرم��ز مرادی ،س��ید احمد
میرمحمدی ،سیامک اعتمادی ،رمضانعلی
قدی��رزاده ،ابراهی��م م��رادی ،رض��ا میرزا
باقریان ،محس��ن خورس��ند ،مجید آبروی،
اکبر داوری ،رمضانعلی نادری چم حیدری،
س��لطان محمد هارونی ،عباس فرش��ادفر،
رحمت اهلل بخش��ی ،محسن مؤذنی ،جعفر
قائل��ی نیا ،عل��ی تیم��وری ،محمد کاظم
امیری ،اصغر منصوری ،غالمرضا قدیری،
جالل علی پور ،محس��ن فقی��ه زاده ،اکبر

محم��دی ،حمیدرضا ش��فیع ،امی��ر قائدی
بارده ،مس��لم قاس��می ،میثم معین خیاط،
حس��ین محمدی (محمد عل��ی ،)97776
اصغر آرحیمی ،علیرضا سام ،حمید دهقان،
اکب��ر حاتمی کوجانی ،محس��ن هاش��می،
مرتضی نج��ارزادگان ،فری��دون مختاری،
محمد نجفی ،س��ید مهدی الصفی ،محمد
بیاتی راد ،مسعود محمدی ،محمد شرافت،
مصطفی صدیقی و محسن ملکی.
تبري�كات صميمانه م�ا را به خاطر
پاگذاشتن به عالم هستي كه يادآور
بهار تولدتان است را پذيرا باشيد.

ال�ف -مدل مدیری�ت بحران تیری و
میت�راف :تیری و میت��راف اظهار می کنند
که مدیریت اثر بخش بحران س��ازمانی ،جدا
از نوع بحران ،شامل اداره کردن پنچ مرحله
مشخص است که بحران ها طی می کنند:
 -1شناس��ایی یا ردگیری عالئم  -2آمادگی
و پیش��گیری  -3مهار ویرانی  -4بهبود -5
یادگیری .این مدل با شناس��ایی یا ردگیری
عالئم بحران ش��روع می ش��ود و س��پس با
فراین��د یادگیری از مرحل��ه بهبود پایان می
پذیرد و سپس نتایج یادگیری به مرحله اول
برم��ی گردد و این چرخ��ه همین طور ادامه
می یابد .پرواضح اس��ت ،دو مرحله اول ،جزء
مراحل قبل از بحران اس��ت و مدیریت پیش
فعال بحران را شامل می شود.
هر ت�لاش یا فعالیتی در ط��ول این مراحل
کمک زیادی به شناس��ایی ،پیش��گیری و یا
جلوگی��ری از بحران ه��ای بالقوه در مراحل
اولیه می کند .در مقابل آن  ،مراحل س��وم و
ادامه از شماره قبل

داریوش دانش

تجارب دیگران در کالمی کوتاه

 - 29هرگاه در بازی شطرنج در حال باختن
هس��تیم ،به طور پیوس��ته از جای خود بلند
شده و س��عی کنیم صفحه بازی را از پشت
سر رقیبمان نگاه کنیم ،آنگاه به حرکت های
اشتباهی که انجام داداه ایم پی می بریم.
 « - 30آرامش» دس��تاورد وارستگی است
و همواره نزد کس��انی اس��ت که در پی آن
نیستند.
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چهارم به عنوان مراحل بعد از بحران هستند
ک��ه هر فعالیت��ی در طی آنه��ا صورت می
گیرد به عنوان فعالیتهای واکنش��ی یا منفعل
هستند که تالشی است در جهت مقاومت و
یا کنترل ش��دید بر یک بحران ظاهر ش��ده
و یا حداقل ک��ردن ویرانی های احتمالی آن
به صورت مقایس��ه ای ،مدیریت پیش فعال
بح��ران اهمیت ویژه ای برای هر س��ازمان
بازرگان��ی دارد زیرا س��ازمان را در بس��یاری
از جنبه ها ب��رای رویارویی با موقعیت های
بحرانی ناخواس��ته و غیرقاب��ل انتظار آماده
خواهد کرد و آن را در یک موقعیت مس��اعد
در زم��ان وقوع بحران ق��رار می دهد .برای
پیدایش یک چنین مدیریتی باید سه فعالیت
اصلی صورت گیرد:
( )1ایجاد یک برنامه مدون بحران
( )2تشکیل تیم مدیریت بحران
( )3آموزش��های منظم پرسنل برای مواجهه
با بحرانها
ادامه دارد

 - 31ب��ه خاطر داش��ته باش��یم 10 ،درصد
زندگ��ی آن چیزهایی اس��ت که برای ما رخ
م��ی ده��د ،و  90درص��د الباق��ی چگونگی
واکنش ما در مقابل آن هاست.
 -32زمان��ی ک��ه انس��ان گم��ان
م��ی کند دیگران را فریب می دهد ،بیش از
هر زمان دیگری خود را فریب داده است.
ادامه دارد
جعفر احمدی

شماره  * 64خرداد ماه 1391

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

وقتی قلب می ایستد

واژه سکته قلبی امروزه تبدیل به واژه بسیار
رایجی ش��ده اس��ت که دیگر اختصاص به
افراد مسن ندارد البته کمی هم از ابهت آن
کاسته شده است و دیگر سکته
قلبی مس��اوی با مرگ تلقی
نمیش��ود هر
چن��د
هن��وز

ه��م یکی
از شایعترین
عل��ل م��رگ و می��ر در
جهان است.
س��کته قلبی یا انفارکت��وس میوکارد انهدام
قس��متی از عضله قلب است که به علت از
بین رفتن جریان خون در آن قسمت از قلب
رخ میدهد.
علت چیست؟ بیشتر سکته های قلبی توسط
ی��ک لخته که یکی از رگهای کرونر را (که
خون و اکسیژن را به عضله قلب میرسانند)
مسدود میکند ،ایجاد میشوند .توقف جریان
خون و اکسیژنرس��انی به عضله قلب سبب
مرگ س��لولهای قلبی در آن ناحیه میش��ود
و ماهیچه قلبی آس��یب دی��ده توانایی خود
برای انقباض را از دس��ت میدهد .استعمال
دخانیات ،فش��ار خون ب��اال ،دیابت ،جنس
مذکر ،سن باال ،وراثت و باالبودن کلسترول
خون از جمله عوامل خطر برای سکته قلبی
به شمار میآیند.
عالئم سکته
درد س��ینه پش��ت جناق ( اس��تخوان وسط
سینه) ش��ایعترین عالمت حمله قلبی است.
معموال درد بس��یار شدید اس��ت و از ناحیه
س��ینه به بازوها ،شانه ،گردن ،دندانها ،فک،
شکم یا پشت انتشار می یابد.
درد به طور معمول بیش از  20دقیقه طول
میکش��د و با استراحت یا نیتروگلیسیرین به
طور کامل برطرف نمیشود .در برخی افراد،
بخصوص در افراد مس��ن و بیماران دیابتی

درد ممکن اس��ت ناچیز یا حتی اصال وجود
نداش��ته باش��د .همراه این درد ممکن است
عالئمی چون تنگی نفس ،اضطراب،
سرفه ،احس��اس سبکی سر،
سرگیچه ،تهوع یا استفراغ
و تعریق

غ��ش
کردن دیده شود.

یا

درمان
س��کته قلبی یک اورژانس پزش��کی است.
بیم��ار بای��د بالفاصل��ه بس��تری و تح��ت
مراقبتهای ویژه قرار گیرد.
اه��داف درم��ان ش��امل توقف پیش��رفت
حمل��ه قلبی ،کاهش بار قلب و پیش��گیری
از عوارض است .به طور معمول برای بیمار
اکس��یژن تجویز میش��ود ،داروها و مایعات
مس��تقیما ب��ه درون یک س��یاهرگ تزریق
میش��وند و نیتروگلیس��یرین وریدی یا سایر
داروه��ا برای کنترل درد و کاهش نیاز قلب
به اکسیژن به کار میروند.
مرفی��ن و داروهای مش��ابه ض��د دردهای
ق��وی هس��تند ک��ه ممک��ن اس��ت برای
ی��ک حمله قلب��ی تجویز ش��وند .درمان با
هپاری��ن به منظور پیش��گیری از تش��کیل
لخته ه��ای جدید برای  48تا  72س��اعت
ادام��ه یاب��د .عالوه ب��ر ای��ن وارفارین که
خوراکی مصرف میشود ،ممکن است جهت
پیش��گیری از تش��کیل لخته های بیش��تر
تجویز شود.
بس��ته به ش��رایط بیم��ار ممکن اس��ت از
داروهای دیگ��ر از جمله داروهایی که ریتم
قل��ب را تنظیم میکنند ،اس��تفاده ش��ود .در
 12س��اعت اول پس از شروع درد سینه در
ش��رایطی خاص برای بیم��ار داروهای حل
کننده لخته خون نیز تجویز میشود.
گردآورنده :محمدعلی جعفری شرکت سابیر

انجیر دستگاه هاضمه را تقویت می کند

به گفته متخصصان ،میوه انجیر یکی از مهمترین منابع غذایی و
رفع اختالالت گوارشی است.
انجیر تعرق بدن را زیاد می کند و به این وسیله باعث کاهش حرارت بدن
می ش��ود ،از این رو توصیه می ش��ود در فصل گرم از این میوه
اس��تفاده شود .این میوه چاق کننده است و مناسب برای افراد
دارای اضافه وزن نیست ،میوه انجیر یبوست را برطرف می
کن��د و یک��ی از مهمترین میوه ها ب��رای تمیز کردن روده
بزرگ و اختالالت گوارش��ی است .انجیر سرشار از ویتامین
ه��ا و مواد معدنی اس��ت ،این میوه ضد س��رطان و مؤثر در
معالجه بیماری های یبوستی نیز می باشد.

محمد علی جعفری از شرکت سابیر

فقرچیست؟

5

فقر همه جا س�ر می کش�د...
فقر ،گرس�نگی نیس�ت ،عریانی هم نیس�ت ...
فق�ر ،چی�زی را «نداش�تن» اس�ت ،ول�ی ،آن چیز پول
نیس�ت ...طال و غذا نیس�ت ...
فقر ،هم�ان گرد و خاکی اس�ت که بر کت�اب های فروش
نرفته ی یک کتابفروش�ی می نش�یند ...
فقر ،تیغه های برنده ی ماش�ین بازیافت اس�ت که روزنامه
های برگش�تی را خرد می کند ...
فقر ،کتیبه ی س�ه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری
نوش�ته اند ...
فقر ،پوس�ت موزی اس�ت که از پنجره ی ی�ک اتومبیل به
خیابان انداخته می ش�ود ...
فقر ،همه جا س�رمی کش�د ...
فقر ،ش�ب را «بی غذا» س�رکردن نیس�ت.
فقر ،روز را «بی اندیش�ه» س�رکردن اس�ت.
جعفر احم�دی

خواص نعناع
 -1نعن��اع عالوه بر کمک به هضم غذا باعث
میشود که افراد حالت هوشیاری و بیداری خود
را حفظ کند.
 -2نعن��اع در تمدنهای باس��تان برای افزایش
نش��اط ذهن و فکر به دلیل بوی مطبوع آن به
کار میرفت و در حقیقت کلمه  Mintاز اسم
التین  Menteبه معنی فکر است و در بین
گیاهان ،سمبل نیروبخش جاودانی است.
 -3اس��تعمال خارجی نعناع بی تأثیر نیس��ت.
هر چه بوی نعناع قویتر باشد ،خواص و اثرات
آن بیش��تر اس��ت .اگر برگی از نعناع را در بین
انگشتان خود مالیده و آن را بو کنیم ،اثر فوری
در ایجاد هوشیاری و سرزندگی و ایجاد آرامش
و سبکی در خود خواهیم کرد.
 -4نعن��اع به خصوص ب��رای افرادی که دائم
در ح��ال مطالعه یا م��رور درس برای امتحان
هستند و یا کارشان نیازمند تمرکز و هوشیاری

است ،استفادههای فراوانی دارد.
 -5اگر احساس خس��تگی میکنید و مغز شما
دیگر کشش فراگیری مطالب را ندارد ،استفاده
از نعناع نیروبخش است.
 -6اگ��ر احس��اس عصبانیت یا فش��ار روانی
میکنید ،حال��ت آرامبخش دارد .به علت تأثیر
زیاد نعناع بر روی اعمال فکری و هوش��یاری،
نعناع را باالبرنده و توانایی انس��ان در درک و
فهم عقاید به شمار میآورند.
 -7بنابرای��ن هنگامی ک��ه میخواهید آمادگی
و هوش��یاری ذهنی خود را حف��ظ کنید یا اگر
میخواهی��د بعد از خوردن غ��ذا خواب آلودگی
عارض نشود یا اگر خواهان تمرکز ذهنی علی
رغم خس��تگی ،ناشی از ش��رکت در جلسه یا
سخنرانی هس��تید ،مکیدن قرص نعناع (البته
بدون قند) بسیار مفید است.
گردآورنده :محمدعلی جعفری شرکت سابیر

چرا کاغذ به مروز زمان زرد می شود ؟
وقتی به کتابهای قدیمی سرمی زنیم متوجه می شویم ورق های آن زرد
شده اند .البته میزان تغییر رنگ در کاغذ بستگی به زمان تولید آنها دارد.
هرچه زمان بیش��تری س��پری ش��ود ،کاغذ زرد تری��ا حتی به رنگ قه��وه ای در می آید
ب��ه طوری که می توان این تغییر رنگ ها را در کتاب هایی که صدها س��ال از عمرش��ان
می گذرد ،بوضوح دید اما علت این اتفاق چیس��ت و چه عاملی س��بب می ش��ود کاغذ به
مرور زمان تغییر رنگ دهد.همان طور که می دانید ماده اصلی درساخت کاغذ ،چوب است
و درواقع کاغذ از خمیر چوب تهیه می ش��ود که حاوی ماده ای به نام لیگنین( )Lignin
است.
این ماده در واقع یک پروتئین س��اختاری اس��ت که وظیفه آن در اکثر چوب ها دوام ،و
استحکام بخشیدن به آنهاست.
اکس��یدهای لیگنی��ن در مج��اورت ه��وا به آس��انی تغییر رن��گ داده و به رن��گ زرد یا
قه��وه ای در م��ی آید .در ای��ن میان کاغذ روزنامه ه��ا که ازانواع مرغوب کاغذ نیس��ت
زودتردر مجاورت هوا زرد یا قهوه ای می شود ،چرا که حاوی مقادیر باالی لیگنین است.
کاغذ های مرغوب ،کاغذهایی هستند که توسط فرآیندهای شیمیایی تصفیه می شوند
تا هم میزان لیگنین موجود در آن کاهش یابد و هم سفیدتر و شفاف تر شوند.
هرچند این نوع کاغذ تصفیه ش��ده هستند ،اما همیشه مقدار کمی لیگنین درآن باقی
م��ی ماند ب��ه طور کامل ازبین نمی رود .ب��ه این ترتیب در می یابیم ک��ه این نوع کاغذ
ها هم با این که بس��یار مرغوب هس��تند ،ب��از هم به مرور زم��ان تغییررنگ داده و زرد
می شوند اما دیرتر ازانواع دیگر کاغذ.

بنابراین برای محافظت بیشتر از کاغذ می توان آنها را تصفیه کرد یا کمتر در مجاورت
هوا قرار داد تا دیرتر دچار آسیب دیدگی شوند.
جعفر احمدی
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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

با س�لام به محضر عم��وم همکاران و خوانن��دگان ارجمند
ماهنامه ،در شماره قبلی از برکات بسیار مفید عفاف و حجاب
به س��مع مبارکتان رس��انیدیم ایجاد آرامش روحی و روانی و
همچنی��ن تحکیم خانه و خانواده از موهبت هایی اس��ت که
در سایه س��ار عفت و حجاب در اجتماع بهره کافی را انسان
های جامعه کس��ب خواهند نم��ود .در این بخش به دو مورد
س��وم و چه��ارم از فواید حیاء و عفت عمومی به ش��رح ذیل
اشاره می نمایم:
 )3حف�ظ و اس�تیفای نی�روی کار در جامعه یکی از
فواید مهم حجاب در بعد اجتماعی ،حفظ و اس��تیفای نیروی
کار در س��طح جامعه است .در مقابل ،بی حجابی و بدحجابی
باعث کش��اندن لذت های جنسی از محیط و کادر خانواده به
اجتماع و در نتیجه ،تضعیف نیروی کار افراد جامعه می گردد.
بدون تردید ،مردی ک��ه در خیابان ،بازار ،اداره ،کارخانه و ...
هم��واره با قیافه های محرک و مهیج زنان بدحجاب آرایش
ک��رده مواجه باش��د ،تمرکز نی��روی کارش کاهش می یابد.
برخالف نظام ها و کشورهای غربی که میدان کار و فعالیت
های اجتماعی را با لذت جویی های جنسی در هم می آمیزند
اس�لام می خواهد با رعایت حجاب و پوشش ،محیط اجتماع
از این گونه لذت ها پاک گردد و لذت های جنس��ی فقط در
کادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود .پژوهش ها نشان
می دهند که زنان ای��ران زمین از زمان مادها دارای حجاب
کاملی ش��امل پیراهن بلند چین دار ،ش��لوار تا مچ پا و چادر
بر روی لباس ه��ا بودند .برابر متون تاریخی ،در همه ی آن
زمان ها پوش��اندن موی سر و داش��تن لباس بلند و شلوار و
چادر رایج بوده است.

جدول

افقی:
 -1از اجزاء سیس��تم تحریک ژنرات��ور -2 -گیاه -از انواع
رس��ید  -3-نام مادر حضرت محمدُ -پر و انباشته -4 -جد
 گروه  -خوردن  -5-هماهنگ و جور -دستار و عمامه-ح��رف ندا -6 -روز پدر زادروز این بزرگوار می باش��د-7-
ب��اران اندک -حیوان حیله گر -نی��م صدای مرغابی-8 -
فرش��ته -تندر -تیره -9-مدل -کس��رکردن -10-پرنده
ایست -مقابل -11 -از وسایل الکترونیکی.
عمودی:
 -1جه��ت تأمین آب کندانس��ور از این پمپ اس��تفاده می
ش��ود -2 -قانون��ی کردن امری -ب��دی -3 -الهه عقل و
دان��ش -همگی -4 -مادربزرگ -مح��ل عبور -از حروف
الفب��ای یونانی -5 -عدد ماه -زمخت و خش��ن -کاروان-
 -6از اعی��اد بزرگ مس��لمین -7 -حال��ت عاطفی -وعده

زن��ان ب��ه آن که آزادان��ه در محیط بی��رون از خانه رفت و
آمد می کردند و همپ��ای مردان به کار می پرداختند ،دارای
حجاب کامل بودند و از اختالط های فسادانگیز شدیدا پرهیز
می کردند.
 )4فای�ده ی اقتص�ادی حجاب اس��تفاده از حجاب و
پوش��ش ،به ویژه به شکل چادر مش��کی ،به دلیل سادگی و
ایجاد یکدستی در پوش��ش بانوان در بیرون منزل ،می تواند
از بُع��د اقتصادی نیز تاثی��ری مثبت در کاه��ش تقاضاهای
مدپرس��تی بانوان داش��ته باشد؛ البته به ش��رط این که خود
چادر مشکی دست خوش این تقاضاها نگردد .متاسفانه بعض ًا
مظاهر مدپرستی در چادرهای مشکی نیز مشاهده می گردد؛
به گونه ای که برخی از بانوان به جای اس��تفاده از چادرهای
مش��کی متین و باوقار ،به چادرهای مش��کی توری ،نازک و
دارای طرح های جلف و سبک که با هدف و فلسفه ی حجاب
و پوش��ش تناسبی ندارند روی می آورند .یکی از دانشجویان
محجبه درباره ی رواج فرهنگی مدگرایی در خاطرات قبل از
انقالب خود گفته اس��ت :یادم می آید آن وقت ها که حجاب
نداش��تم ،اگر دو روز پشت س��رم هم قرار بود که به خانه ی
کسی بروم ،لباسی را که امروز پوشیده بودم ،حاضر نمی شدم
فردا بپوش��م! احساس می کردم مسخره است و سعی داشتم
حتی اگر ش��ده ،لباس دیگران را به عاریه بگیرم و بپوشم ،تا
من هم با لباس جدیدی رفته باشم .این کارها واقعا رفاه حال
و راحتی را از خانم ها سلب کرده بود .پس می توان گفت که
چادر امنیت و آرامش زن را تامین می کند.
ادامه دارد
امام جماعت نيروگاه

طراح :حسین نجفی

گاه -قیمت بازاری -8 -خرد کردن -پرستار کودک -الفبا
تلگراف -9 -از آنطرف نوعی از جمله می باش��د .از بتهای
زم��ان جاهلیت -10-از انواع ماه��ی -چهره ای مانند ماه
دارد -11-برج خنک کن.
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سوال علمی

در پیک ش��ماره  63س��وال علمی را مطرح نمودیم تحت عنوان
اینکه هوا از چه گازهایی و با چه درصدی تشکیل شده است جرم
ملکولی هوا چند است؟ که پاسخ صحیح آن بدین شرح است:
ترکیبات هوا نس��بت به ارتفاع و اجزاء آلوده کننده متفاوت اس��ت
براساس جداول ترمودینامیک:

5

جزء

درصد مولی
78/1

20/95

6
7
8
9
10
11

مركز تلفن 118

 N2نیتروژن

 O2اکسیژن

 Arآرگون

0/92

 Co2دی اکسید کربن
0/03
وزن ملکولی هوا (جرم ملکولی)
جرم ملکولی = وزن ملکولی * کسر مولی
0 /7 8 1 * 2 8
= 2 1 /8 6 8 0
32

* 0 /2 0 9 5

44

* 0 /0003

40

= 0/0132
وزن ملکولی هوا 28/96

تلفنهاي ضروري نيروگاه

CMYK

امام جماعت نيروگاه

= 0 /3 6 8 0

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ 91/4/25
برندگان جدول پيك شماره  63به قيد قرعه آقایان :محمد عکافیان و سعید امینی
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ضمن تش��کر از شرکت کنندگان در مسابقه احکام و با سالم به
محضر پویندگان س��واالت شرعی ،در مس��ابقه پیک شماره 63
س��والی را مطرح نمودیم با ای��ن عنوان که یکی از موارد حرمت
در محارم چیست؟
که پاسخ آن بدین شرح خدمت خوانندگان عزیز اعالم می گردد.
یکی از موارد حرمت در محارم حرام بودن ازدواج محرم با محرم
است خداوند در آیه ی  22سوره نساء می فرمایند :بر شما حرام
ش��د ازدواج با مادرانتان و دخترانت��ان و خواهرانتان و عمه ها و
خاله هایش��ان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایش��ان
که شما ش��یر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان
و دختران همس��رانتان که در دامان ش��ما پ��رورش یافته اند و
همچنی��ن زنان پس��رانتان .ازدواج با مح��ارم در همه ی ملل و
مکاتب حتی الحادی مذموم می باش��د .از بین پاس��خ دهندگان
آقای اس�ماعیل عروجعلیان به قید قرعه برنده شده اند .که
هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
س�وال ش�ماره  :57کلمه طیبه اهلل اکبردر نم��از چند مرتبه
واجب است و در کجاهای نماز واجب است؟
مهلت ارسال پاسخ91/4/25 :

= 6 /7 0 4 0

3

اورژانس 115

مسابقه احكام

* 0 /0 0 9 2

جزء
N2
O2
Ar
Co2

در اغلب محاس��بات مهندسی برای سهولت کار جرم ملکولی هوا
را  29در نظر می گیرند.
از بین پاسخ دهندگان آقای محمد شریفی پاسخ صحیح ارائه
نموده اند که هدیه ای به رسم یادبود به وی اهدا خواهد شد.
س�وال علم�ی ش�ماره  : 5فش��ار نس��بی ،فش��ار
مطل��ق و خ�لأ نس��بی و خ�لا مطل��ق ب��ه چ��ه معن��ا
می باشد و تغییرات فش��ار هوا چه تأثیری در ماشینهای احتراقی
دارد؟
مهلت ارسال پاسخ91/4/25 :

