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ميزان توليد سه ماهه اول سال86

محمدرضا شيراني

قانون جاذبه
شايد اولين باري كه نيوتن شاهد افتادن سيب از درخت
ب��ود فكر نميكرد روزي قانون كش��ف ش��دهاش تحت
عنوان قانون جاذبه در وجود انس��انها هم آنقدر مؤثر و
كارا باشد كه راههاي بس��يار نو ،خلق ايدههاي جديدي
را در كليه زمينهها براي جهانيان به ارمغان آورد و باعث
تأثير فراوان بر بش��ر جهت انجام كاره��اي خارقالعاده
بش��ود .براي نوش��تن اين مطلب نميدان��م از كجا بايد
ش��روع كرد اما هر چه هست از فكر شروع ميشود .اين
را براي آن نوشتم كه از صورت زيبا و جاذبههاي آن جدا
ش��ويد گر چه ظاهر خوب و زيب��ا به قانون جاذبه كمك
ميكند .اس��اس كار اين اس��ت كه چگونه فكر كنيم تا
جاذب آنچه ميخواهيم باش��يم زيرا براساس اين نظريه
همه چيز در كائنات وجود دارد .آنچه انس��ان به فكرش
برسد در نظام خلقت وجود دارد قانون بقاء ماده و انرژي
را به ياد آوريد.
هيچ چي��ز در طبيعت از بين نميرود و هيچ چيز بوجود
نميآيد بلكه از صورتي به صورت ديگر تبديل ميش��ود.
هرچيزي در عالم يا ماده اس��ت كه ديده ميش��ود و به
انرژي تبديل ميش��ود و يا انرژي اس��ت كه بايد عينيت
پي��دا كند .اگ��ر اين اصل بعن��وان مقدمه قان��ون جاذبه
پذيرفته ش��ود كه البته خود بطور مفصل قابل بررس��ي
اس��ت ميتوان اصول قانون جاذب��ه را مطرح نمود كه با
اجراي آن ميتوان ش��اهد جذب آنچ��ه را كه از كائنات
ميخواهيم بس��مت خود باش��يم .و طبيعي است آنچه را
نخواهيم با سپر محكم نخواستن خودمان دفع ميكنيم.
اصول اين قانون كدامند؟
 -1باي��د سپاس��گزار آنچه داريم باش��يم بعبارتي هم به
داش��تههاي خود قناعت كنيم و به آنچه داريم فكر كنيم
و آنرا غنيمت بش��ماريم و هم اينكه قدردان آنچه داريم
باش��يم .اين مسأله بايد به خودمان القاء شود و براي آن
به باور برسيم و از خود بخواهيم.
 -2آنچه را بعنوان ه��دف ميخواهيم بايد در ذهن خود
ترس��يم كرده شروع به ساخت آن بنمائيم و مرتب با آن
تمري��ن كنيم و از زواياي مختل��ف آن هدف را در ذهن
خود بررسي كرده و مشكالت آن را بيابيم ،طبيعي است
در اين تمرين در ذهن اصالحات الزم انجام و راهحلها
مش��خص ميشوند و حتي ميتوان آن را روي كاغذ هم
ثبت نمود .البته ممكن اس��ت اين تمرين در ذهن روزها
بطول انجامد ولي نبايد خسته شد .بايد در اين تمرين به
يك احساس خوشايند رسيد.
 -3راهحلهاي و اقدامات بوجود آمده در ذهن بياد در عمل
به دنبال پيادهس��ازي آن بود .اعتماد به نفس و اطميناني
كه از اين ورزيدگي ذهن در انسان بوجود ميآيد قدرتي
در شخص ايجاد ميكند كه احساس همسوشدن كائنات
در جهت حركت شخص مشاهده ميگردد .اين اطمينان
در چه��ره و ظاهر و گفتار اش��خاص كام ً
ال نمايان و اين
نيز كمك به انجام س��ريعتر كارها ميشود .زيرا چهرهها
بازتر و ش��ادابتر ميش��ود و گفتار زيبا ميگردد و ظاهر
آراسته ميشود.
 -4از هجوم افكاري ك��ه هرگونه انحرافي در آن وجود
دارد به ذهن بايد دوري كرد زيرا ورود اين افكار به ذهن
و س��پس پردازش آن يعني تأييد اشخاصي كه اين افكار
انحرافي را جامه عمل ميپوشانند .بنابراين اگر اين افكار
به ذهن راهي نداشته باشند در حقيقت با سپري محافظ
برخورد ميكنند كه اين س��پر تعداد زيادي از انس��انها را
محافظت ميكند.
اگر اين اصول رعايت گردد .زندگي زيبا و دوست داشتني
جلوه خواهد كرد و چهره نوراني عالم از پس ابرهاي تيره
ذهنيتهاي پوسيده خود را نشان ميدهد و دنيا هم به ما
لبخند خواهد زد .و آنچه را خواستهايم جذب ميكنيم.

شماره 20

در سه ماه اول سال 86نيروگاه شهيد
محم��د منتظري ،ب��ا توجه ب��ه انجام
تعميرات اساسي واحد يك و تعميرات

مياندورهاي  ٧واحد ديگر توانسته است
به مي��زان  2402729/5مگاوات
س��اعت انرژي خالص توليد و تحويل

شبكه سراسري برق نمايد.

بازديد بانوان از نيروگاه شهيد محمد منتظري
در آس��تانه والدت ب��ا س��عادت يگانه دخت
پيامبر گرامي اسالم حضرت فاطمه زهرا(س)
و گراميداش��ت روز مادر و هفته زن تعدادي
از بانوان شاغل در برق منطقهاي از نيروگاه
ش��هيد محمد منتظري بازيد نمودند در اين
بازدي��د ضمن آش��نايي با رون��د توليد برق،
كارشناس��ان مربوطه پيرام��ون هزينههاي

سنگين مربوط به توليد
برق توضيح��ات الزم
را بي��ان و در خصوص
صرف��ه جويي و اعمال
مديري��ت مص��رف در
من��زل توصيههايي را
ذكر كردند.

برگزاري مسابقات شطرنج
بناب��ر اعالم كميته ورزش نيروگاه ش��هيد محمد منتظري ،به
مناسبت بزرگداشت سالروز قيام پانزده خرداديك دوره مسابقه
ش��طرنج به روش سويس��ي برگزار گرديد ك��ه از بين 15نفر
شركت كننده  ٥نفر از آنان به ترتيب حائز مقام شدند
 -1حسين نجفي -2بهنام حمزهعلي
-3سيد معصوم طباطبايي -4حسين اكبري
 -5افشين براتيان
در پ��ي بازدي��دي كه گروه آموزش��ي ناحي��ه  ٢آموزش و
پرورش اس��تان فارس شهرستان ش��يراز از نيروگاه شهيد
محمد منتظري داش��تهاند به پاس همكاريهاي مسئولين
نيروگاه در انجام اين بازيدي مراتب تقدير و تش��كر خود را
با اهداي لوح اعالم نمودند.

مديريت محترم نيروگاه شهيد محمد منتظري اصفهان

مسابقات احكام
در ش��ماره قبل مسابقهاي
از ط��رف ام��ام جماع��ت
نيروگاه تح��ت عنوان يكي
از واجب��ات نماز كه هر چه
از آن ح��رف ك��م كنيد به
معن��اي ي��ك كلم��ه ديگر
ميش��ود كه پاسخ صحيح
آن س��جده ميباشد از بين
پاسخ دهندگان آقاي بهرام
علويجه به قيد قرعه برنده
اين سري مس��ابقه شد كه

به نام اولين كارآفرين هستي و نخستين كارگشاي گيتي

هديهاي به رسم ياد بود به
وي اعطاء خواهد شد.
سئوال شماره:2
آيا در نماز ميتوان فارس��ي
صحبت نمود در چه صورتي
در نماز حرف زدن به فارسي
مانعي ن��دارد .لطفُا پاس��خ
س��ئوال را حداكثر تا تاريخ
 86/5/15ارسال فرمائيد.

او كه اولين كارگر اس��ت در كارگه كون و م��كان .پس اولين خلقها از آن
اوست.
او ك��ه آفري��د آب را و به آب زنده گردانيد ه��ر چيز را و اين همه عظمت و
قدرت را در نهاد آب قرار داد.
اينك تمام خانههاي اين واليت روش��ن اس��ت به يمن نورانيت آب .پش��ت
هر پنجرهاي خورش��يدي تابان است و هر س��رايي به چراغي مزين .به يمن
دس��تان پرتوان شماس��ت اگر خانههاي اين مرز و بوم روشن است دلهايتان
هميش��ه روشن باد به نور عش��ق الهي و لبهايتان ثناگوي خداي رعد و برق
و خالق آب و آينه.
بدين وس��يله مديريت ناحيه  2آموزش و پرورش ش��يراز ،مراتب س��پاس و
قدردان��ي خ��ود را از همكاري آن مديري��ت محترم با گ��روه اعزامي اعالم
ميدارد.
غالمعلي فهندژ
مدير آموزش و پرورش ناحيه  2شيراز
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نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
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آشنايي با قوانين تأمين اجتماعي
ي آرتروز
آشنايي با بيمار 
آرتروز يك بيماري مفصلي اس��ت و زماني
كه بافت غضروفها در اثر فش��ارهاي وارده
تحلي��ل ميروند و آس��يب ميبينن��د بروز
ميياب��د .آرت��روز در كش��ورهاي در ح��ال
توسعه بسيار ش��ايعتر از كشورهاي توسعه
يافته اس��ت ،چ��را؟ براي اينك��ه ورزش در
كش��ورهاي توس��عه يافت��ه و صنعتي مانند
صبحان��ه و نهار و ش��ام يك امر ضروري و
حتم��ي تلقي ميش��ود و همه اف��راد در هر
س��طحي از كارمند و كارگر و كاس��ب و ...
هم��ه بطور مرت��ب ورزش مينمايند .چون
كس��ي كه امروز ورزش ميكند در سالهاي
آينده بس��يار كمخرج خواهد بود و كمتر به
آرت��روز مبتال خواهد ش��د .ورزش آرتروز را
بدتر نميكن��د ،ورزش از پيش��رفت آرتروز
زانو پيش��گيري نميكند .اما خطر آن را هم
زياد نميكند .بخصوص پيادهروي .يادآوري
ميگ��ردد بيش از  50درص��د مردم پس از
رسيدن به سن  55سالگي و باالتر به آرتروز
مفاصل مبتال ميشوند .علي اصغر خاشعي
درماني جديد براي پوكي استخوان
كشف شد
دانش��مندان بينالملل��ي ميگوين��د درم��ان
مؤث��ر جديدي را ب��راي مبتالي��ان به پوكي
اس��تخوان كش��ف كردهان��د .ابتال ب��ه پوكي
اس��تخوان (استئوپروس��يس) باعث ميش��ود
كه اس��تخوانهاي فرد شكننده شود .بيماري
پوكي اس��تخوان س�لامت و كيفي��ت زندگي
بسياري از س��المندان جهان را با خطر روبرو
كرده اس��ت؛ از جمله در بريتانيا نيمي از زنان
و بيس��ت درص��د از مردان س��المند به خاطر
ابتال ب��ه پوكي اس��تخوان دچار شكس��تگي
استخوان ميش��وند .پزش��كان و محققان از
بيس��ت و هفت كشور جهان اين درمان جديد
را براي س��ه س��ال به آزمايش گذاش��تند كه
نتيج��ه آن در مجل��ه پزش��كي «نيواينگلند»
(New England Journal of
 )Medicineمنتش��ر شده اس��ت .در اين
آزماي��ش ،ك��ه از س��وي دانش��گاه كاليفرنيا
هماهنگ ش��ده اس��ت ،بيش از هفت هزار و
پانصد زن باالي  65س��ال شركت داشتهاند.
ب��ه نيم��ي از آنه��ا داروي��ي تزريقي ب��ا نام
«زولدروني��ك اس��يد» (Zoledronic
 )acidب��ه نيمي ديگر «دارونما» داده ش��د.
يافتهه��اي اين آزمايش حاكي اس��ت كه اين
درمان تزريقي خطر شكستگي لگن خاصره را
تا چهل درصد و شكستگي در ستون فقرات را
تا هفتاد درصد كاهش ميدهد« .زولدرونيك
اس��يد» (كه نام تجاري آن آكالستاس��ت) از
جمله داروهايي اس��ت كه به اس��تحكام نسج
استخوان كمك ميكند.
محمد علي جعفريپور

قوانين دريافت غرامت ايام بيماري
اسماعيل عروجعليان

طبق تبصره ماده  64قانون و طرح قانوني حمايت از مسلولين (كساني
كه به بيماري واگيردار مبتال ميباشند) مصوب بهمنماه  ،1333غرامت
دستمزد كارگران مسلولين شاغل در سازمانها ،مؤسسات و شركتهاي
دولتي و وابس��ته به دولت و همچنين ش��هرداريها و كليه كارخانجات
بعهده سازمان نبوده و كارفرمايان كارگاههاي اشاره شده مكلفند حقوق
و مزاي��اي كارگران مس��لول خود را تا زماني كه به موجب تش��خيص
وزارت بهداش��ت ،درمان وآموزش پزشكي خطر سرايت بيماري از بيمه
شده برطرف نگرديده است ،پرداخت و حق بيمه مربوطه را به سازمان
تأديه نمايند.
طبق بند  2ماده  62قانون كه مقرر ميدارد :پرداخت غرامت دس��تمزد
تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان قادر بكار نبوده و به موجب
مقررات اين قانون از كارافتاده ش��ناخته نشده باشد ،ادامه خواهد يافت
ادامه پرداخت غرامت دستمزد به بيمهشدگاني كه به تشخيص كمسيون
پزشكي موضوع ماده  91قانون از كارافتاده كلي شناخته شدهاند ،امكان
پذير نخواهد بود.نحوه بررسي استراحتهاي پزشكي بيمهشدگان توسط
مراجع پزشكي به شرح زير خواهد بود:
 -1اس��تراحت ايام بيماري مشروط بر آنكه در هر نوبت از هفت روز و

در مجموع طي يكس��ال از پانزده روز تجاور ننمايد ،بر اس��اس گواهي
پزشك معالج معتبر بوده و نيازي به تأييد مجدد ندارد .متذكر ميگردد
منظور از يكس��ال در اين بخش��نامه م��ورخ  80/3/16ابتداي فروردين
لغايت اسفندماه ميباشد.
 -2اعتب��ار گواهي اس��تراحت تجويزي مازاد بر  15روز لغايت ش��صت
روز در س��ال ،استراحت مازاد بر هفت روز در يك نوبت (موضوع بند)1
و همچني��ن كليه اس��تراحتهاي مربوط به ايام ب��ارداري منوط به تأييد
پزشك معتمد خواهد بود.
 -3اس��تراحت پزش��كي مازاد بر ش��صت روز در س��ال پ��س از تأييد
ش��وراي پزشكي معتبر ميباشد .واحدهاي اجرائي مكلفند هنگام ارجاع
اس��تراحتهاي پزش��كي (موضوع اين بند و بند  )2به پزش��ك معتمد يا
ش��وراي پزشكي ،چنانچه طي يكسال ،بخش��ي از مدت موصوف قب ً
ال
براس��اس گواهي پزش��ك معالج و يا پزش��ك معتمد تأييد شده باشد،
پزشك معتمد يا ش��وراي پزشكي را طي فرم مربوطه در جريان ماوقع
قرار داده تا ضمن آگاهي نس��بت به مجموع دوران استراحت تجويزي
در زمينه مدت مازاد بر مدت تأييد شده اظهار نظر نمايند.
ادامه در شماره آينده

تقدير و تشكر

آشنايي با قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي (خاتمه قراردادكار)

در پي حضور تعدادي از بس��يجيان نيروگاه
در رزمايش عمليات صحرايي پيروان خاتم
االنبي��اء محمد مصطف��ي (ص) ،فرماندهي
ناحيه مقاومت بس��يج سپاه برخوار و ميمه با
ارسال لوح از مشاركت بسيجيان نيروگاه در
اين رزماي��ش و همچنين تالش و خدمات
صادقان��ه و مس��اعدت مديرعام��ل تقدي��ر
نمودند.

محمود رحيميان

بازيد
مديران حراست و مسئولين پدافند غير عامل
ادارات سازمانها و ارگانهاي شهرستان برخوار
و ميمه به منظور آشنايي با روند توليد برق از
نيروگاه شهيد محمد منتظري بازيد نمودند.

تعدادي از ويتامينها
• ويتامين : B
براي برقراري تعادل عصبي و نظم سوخت
و س��وز بدن ضروري اس��ت .نرسيدن اين
ويتامين به بدن س��بب اختالل در دستگاه
گوارش��ي و اعصاب ميشود و ممكن است
منجر به رماتيسم گردد .منابع اين ويتامين
عبارتند از س��ير ،زرده تخممرغ ،جگر سياه،

 -1ق��رارداد كار به يك��ي از طريق زيرخاتمه
مييابد .ال��ف :قوت كارگر ب :بازنشس��تگي
كارگر ج :از كارافتادگي كلي كارگر د :انقضاء
مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم
تجدي��د صريح يا ضمني آن هـ :پايان كار در
قراردادهائي كه مربوط به كار معين اس��ت و:
استعفاي كارگر
 -2كارگ��ري كه اس��تعفاء ميده��د موظف
اس��ت يك ماه به كار خ��ود ادامه داده و بدوًا
اس��تعفاي خود را كتبًا به كارفرما اطالع دهد
و درصورتي كه حداكثر مدت  15روز انصراف
خود را كتبًا به كارفرما اعالم نمايد .استعفاي
وي منتف��ي تلق��ي ميش��ود و كارگر موظف
اس��ت رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به
ش��وراي اسالمي كارگاه و يا انجمن صنفي و
يا نماينده كارگران تحويل دهد.
 -3در پايان كار كليه مطالباتي كه ناش��ي از
قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در
موارد فوق است به كارگر و در صورت فوت او
به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
 -4ت��ا تعيي��ن تكليف وارث قانون��ي و انجام
مراحل اداري و برقراري مس��تمري توس��ط

سازمان تأمين اجتماعي ،اين سازمان موظف
است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان
آخرين حقوق دريافتي به طور عليالحساب و
به مدت س��ه ماه به عائله تح��ت تكفل وي
اقدام نمايد.
 -5كارگ��ر از لح��اظ درياف��ت حق��وق ي��ا
مس��تمريهاي ناش��ي از ف��وت ،بيم��اري،
بازنشس��تگي ،بيكاري ،تعليق ،از كارافتادگي
كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و ش��رايط
مربوط به آنه��ا تابع قانون تأمي��ن اجتماعي
خواهد بود.
 -6در صورت خاتمه قرارداد كار ،كار معين يا
مدت موقت ،كارفرما مكلف است به كارگري
كه مطابق قرارداد ،يك س��ال يا بيشتر به كار
اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم
از متوال��ي يا متناوب براس��اس آخرين حقوق
مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي
پايان كار به وي پرداخت نمايد.
-7ه��ر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا
براي انجام كار معين ،منعقد ش��ده باشد هيچ
ي��ك از طرفي��ن به تنهايي حق فس��خ آن را
ندارند.

لبنيات...
• ويتامين : B1
در تنظيم اعمال تنفسي و عصبي و زدودن
اخت�لاالت عصبي مؤثر اس��ت .كمبود آن
باع��ث آم��اس روده ،بيم��اري بريب��ري،
گرفتگي عضالت ،بياش��تهايي ميش��ود.
مهمتري��ن مناب��ع اي��ن ويتامي��ن عبارتند
از مخم��ر ماءالش��عير ،جگر م��رغ ،لبنيات،
تخممرغ پخته ،ژامبون.

• ويتامين : B2
مهمترين عمل در رش��د بدن است .كمبود
آن باع��ث الغ��ري ،توق��ف رش��د ب��دن،
اختالالت تنفس��ي ،بيماريهاي پوس��تي،
اخت�لاالت گوارش��ي ميش��ود .در موارد
زير يافت ميش��ود .جگر س��ياه ،گوش��ت،
مايالش��عير ،اسفناج ،شيره اس��فناج ،شير،
سفيده تخم مرغ ،ژامبون.
گردآورنده :سيدحسين شهيدي

نشريه داخلي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

سلسله مباحث بهرهوري
حسن احمدي

نظام مديريت كيفيت فراگير ژاپن داراي س��ه
بخش است:
 -1اعتقاد به كنترل كيفيت
 -2ديدگاه و بينش نظام مديريت فراگير
-3كاربرد ابزاره��اي كنترل كيفيت براي اين
نظام
نمونههايي از اعتقاد به كنترل كيفيت
ال��ف) مق��دم بودن كيفي��ت بر س��ود از نظر
سازمان.
ب) مفهوم كيفيت دقيق و روش��ن مشخص
گردد.
پ) چرخ��ه برنامهريزي ،اجرا ،ارزيابي و اقدام
اجرائي گردد( .چرخه دمينگ)
ت) مفهوم استاندارد كردن معلوم گردد.
ث) مفهوم ب��ازار در داخل س��ازمان در واقع
تحويل گيرنده هر كاري مشتري است.
ج) اهميت دادن به فرايند كار نسبت به نتيجه
كار
د) اصل اولويت گذاري
بيائيد بهرهوري را پاس بداريم.

تفاوت هاي فني دو فاز نيروگاه
برجهاي خنك كن هر دو فاز از نظر ارتفاع و
قطر پايه يكسان ميباشند اما تنوره مكش فاز
يك از نوع اسكلت فلزي و صفحات است در
حالي كه در فاز دو از نوع سازة بتوني ميباشد.
انحناء خاص تنوره در فاز دو باعث كاهش اثر
نامطلوب وزش باد بر دهانه خروجي ميگردد.
ع�لاوه بر اين پيك كولره��ا در فاز دو حذف
و س��طح حرارتي افزايش داده ش��ده اس��ت.
تع��داد دلتاها در فاز ي��ك  119عدد و در فاز
دو  131/5عدد ميباش��د كه بناچار زاويه دلتا
فتح ا  ...لطفي
كاهش داده شده است.
قبله سنجي
ب��ا توجه به اطالعيه مربوط به وضيعت تابش
آفتاب در تاريخ  86/3/7قبلهسنجي همزمان
انج��ام گرديد ك��ه نتايج آن ب��ه صورت ذيل
است:
 -1س��اختمانهاي سالن توربين فاز يك ،فاز
دو و ساختمان ستاد فني موازي ميباشند.
 -2قبله به موازات عرض س��الن توربين و با
انحراف  5درجه (شيب  )%10به سمت راست
فتح ا ...لطفي
(غرب) ميباشد.

تقدير

در پي بيس��ت و پنجمين نشس��ت مش��ورتي
محيط زيس��ت اصفهان و گس��ترش فرهنگ
محيط زيس��ت در بين كاركن��ان و مخاطبان
كه به ميزباني نيروگاه شهيد محمد منتظري
انجام گردي��د .آقاي الهيجاني زاده مدير كل
حفاظت محيط زيس��ت اصفهان با ارسال لوح
از ميزباني نيروگاه تقدير و تشكر نمود.
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كنترل پساب نيروگاهها جهت جلوگيري از آلودگي زيست محيطي
تهيه و تنظيم :مهندس معصومه الجوردي

متمركز استفاده ميشود.
در ابتداي تصفيهخانه مخزن يكنواخت سازي اوليه براي جمعآوري
و يكنواخت كردن پس��ابها قرار داده ميشود .به جز پسابهاي آلوده
به روغن و مواد سوختي كه به طور جداگانه جمعآوري گرديده و در
سيستم جداسازي روغن و سوخت كه براساس اختالف چگالي آب
و روغن طراحي ميگردد .از وجود چربي و سوخت پاك شده و آب
حاصل با پساب تصفيه شده خروجي از تصفيه خانه مخلوط شده و
سپس به محيط تخليه ميگردد و يا پس از جداسازي سوخت با آب
ورودي به تصفيه خانه مخلوط ميشود .تمام پسابهاي توليد شده
معمو ًال بصورت مركب جمعآوري و تصفيه ميشوند.
واحد تصفيه ش��امل فرآيند اوليه انعقاد و لختهس��ازي ،خنثي سازي
 ،مخزن تهنش��يني فلزات س��نگين ،واحد تغليظ ثقلي لجن تهنشين
ش��ده و آبگيري از آنها توس��ط روش��هايي نظير فيلترهاي فشاري،
فيلترهاي خأل و يا سيستمهاي س��انتريفوژ ميباشد .پساب تصفيه
شده نهايي از نظر كنترل شده و در صورت نياز دوباره خنثي شده
و ب��ه محيط تخلي��ه ميگردد .در بعضي واحده��ا به منظور كاهش
قس��متي از آاليندههاي فرار احتمالي و نيز بخش��ي از آلودگي مواد
آلي ،در قس��مت ابتدايي و يكنواخت سازي عمل هوادهي به پساب
صورت ميگيرد .در ارتباط با پساب انساني با توجه به ميزان آلودگي
با اس��تفاده از روشهاي هوازي مانند :لجن فعال ،عمل تصفيه انجام
ش��ده و پس از ضدعفوني به محيط تخليه ميگردند .در شكل زير
مراحل تصفيه پسابهاي نيروگاهي نشان داده شده است.

در اين مقاله ابتدا انواع پس��ابهاي توليدي در نيروگاههاي حرارتي و
سپس تصفيه آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 -1انواع پسابهاي توليدي درنيروگاههاي حرارتي:
به طور كلي اين پسابها عبارتند از:
 )1-1آبهاي خنك كننده در نيروگاههاي حرارتي كه ممكن اس��ت
باع��ث آلودگي حرارتي يا بعضي مواد ش��يميايي و كل��ر در آبهاي
طبيعي گردند.
 )2-1پس��ابهاي ناش��ي از واحد تصفيه آب و واحد زاللسازي آب
كندانسور
 )3-1پسابهاي آلوده به مواد نفتي و سوختي
 )4-1پس��ابهاي حاصل از شستش��وي س��طوح خارجي سمت گاز،
لولههاي بويلر ،پيشگرمكنها ،سوپرهيترها ،اكونومايزر و كوره
 )5-1پس��ابهاي ناشي از شستشوي ش��يميايي (اسيد شويي يا قليا
شويي) لولههاي بويلر ،سوپرهيترها ،اكونومايزر و مانند آن
 )6-1پس��ابهاي حاصل از سيس��تم هيدروليكي انتقال خاكستر در
نيروگاههايي با سوخت جامد يا ذغال سنگ
 )7-1پسابهاي انساني
 )8-1پس��ابهاي شستش��وي واحدها و آبهاي سطحي ناشي از آب
باران
 )9-1پس��ابها و پسمانههاي ناشي از سيستم تصفيه و گوگردزدايي
دود خروجي در صورت وجود سيستم تصفيه دود كه در حال حاضر
بندهاي  6-1و  9-1در نيروگاههاي منطقه اصفهان وجود ندارد.
 -2طريقه تصفيه پسابهاي نيروگاهها:
در نيروگاهها براي تصفيه پسابها با توجه به نوع آاليندههاي موجود
اختالط ,انعقاد و لخته سازي
ته نشيني
در پس��اب و
خصو صي��ا ت
منب��ع توليد آن
تغليظ ثقلي لجن
تنظيم نهايي PH
از روش��هاي
تخليه به محيط
گوناگون��ي به
صورت مجزا يا
روغن
و
آب
جداسازي
به هم پيوسته
پسابهاي آلوده به
روغن و سوخت
از ي��ك واح��د

مخزن يكنواخت سازي
جريان پساب خام

آبگيري لجن
دفع لجن
منبع:
مديريت زيست محيطي نيروگاهها -سازمان سابا.

رعايت اصول ايمني و اركونومي كاربران كامپيوتر
در عل��م آنتروپومت��ري ك��ه ش��اخهاي از
مهندس��ي انس��اني اس��ت نظر به اينكه
ابعاد و س��ايز بدن در افراد بس��ته به سن،
نژاد و بسيار مس��ائل ديگر متفاوت است،
بدي��ن منظور در كار مس��تمر و يكنواخت
در صورتي كه اي��ن ابعاد با اندازه صندلي
ميزكار و كامپيوت��ر منطبق و قابل تنظيم
نباشد در دراز مدت ضايعات جبرانناپذيري
به قس��متهاي بدن بويژه ستون فقرات،
گردن ،پش��ت ،ش��انه و اندامهاي حركتي
مانند م��چ ،انگش��تان و  ...وارد ميگردد.
رعايت دستورالعمل و توصيههاي ذيل در
بهبود شرايط كار با كامپيوتر بسيار مناسب
است.
 -1بهتر اس��ت كه پاه��اي كاربر بر روي

زمين قرار بگيرد يا زيرپايي داش��ته باشد.
به هر حال پاها آويزان نباشد.
 -2زي��ر ميز فضاي كاف��ي جهت حركت
پاها وجود داشته باشد.
 -3مانيتور بصورتي استقرار يابد كه هنگام
نگاهكردن ،زاويهاي مناسب ايجاد گردد و
نياز به خم كردن پشت و گردن نباشد.
 -4صندلي فرد بايد تكيهگاه كامل ،محكم
و مناسبي داشته باشد.
 -5فاصل��ه فرد از مانيت��ور بايد به نحوي
باشد كه نوش��تهها و كاركترها به وضوح
قابل رؤيت باش��ند .اين فاصله بين  45تا
 70سانتيمتر پيشنهاد شده است.
 -6ارتف��اع مي��ز كار و صفح��ه كليد بايد
درح��دي باش��د كه دس��تها بيش��ترين

راندمان كاري را داشته باشند.
 -7محل قرار گرفت��ن متن جهت تايپ،
طوري باشد كه نياز به حركت سر نباشد.
 -8صندل��ي بايد طوري باش��د كه كاربر
بتواند استراحت كند.
 -9باي��د تجهي��زات در حدقابل قبول در
دس��ترس باش��د كه با كمتري��ن حركت،
امكان دستيابي به آنها وجود داشته باشد.
 -10فرد طوري بنش��يند كه پشت ستون
فقرات حالت عمودي داش��ته باش��د ،خم
كردن سر و گردن سبب وارد آمدن نيروي
بسيار زياد به بدن ميشود.
 -11مانيتور حدود  15درجه به سمت باال
زاويه داشته باشد.
محمد علي جعفري

مدير مسؤل  :روابطعمومي
سردبير  :محمدرضا شيراني
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 :
امام جماعت نيروگاه

براي بهرهمندي از فيوضات اين ماه ش��ريف
آماده ش��ويم .يك��ي از ماههايي ك��ه خداوند
متع��ال در آن فيوض��ات بس��ياري را نهفته و
مخفي نموده ماه بس��يار ش��ريف رجب است.
ش��ايد هم��كاران گرام��ي و خوانندگاني كه
افتخار دادند از اي��ن محضر پرفيض بهرهمند
شوند سؤال كنند رجب به چه معنايي است و
رجب به معناي اصب اس��ت و آن چش��مهاي
ش��يرين ،گوارا چون عس��ل و شير در بهشت
برين اس��ت .و اين ماه پيش دانشگاهي براي
دانش��گاه پربركت ماه مبارك رمضان است و
بنده تقاض��ا دارم به اندازههاي كوچك هم از
اين ماه رحمت و فضيلت خوش��هاي برچينيم.
روزه ،ش��بزندهداري ،نمازه��اي مس��تحبي،
صدق��ه دادن و دس��تگيري از مس��تمندان و
اعتكاف در ايامالبيض اين ماه يعني  13و 14
و  15رجب بسيار مقبول و پسنديده است .توبه

و اس��تغفار و گفتن ذكر استغفرا ...ربي و اتوب
اليه و خواندن س��وره توحيد بسيار سفارش و
توصيه ش��ده اس��ت.و يكي از مواردي كه به
فضيلت اين ماه افزوده و مزيد تبرك گرديده
است وقايع اتفاق افتاده در اين ماه است.
م�اه رج�ب در گ�ذر تاري�خ اول
رج�ب :والدت باس��عادت حض��رت ام��ام
باقر (ع)
س�وم رجب :ش��هادت ام��ام دهم حضرت
هادي (ع)
نهم رجب :والدت حضرت علي اصغر (ع)
ده�م رج�ب :والدت ابنالرض��ا حض��رت
جواداالئمه (ع)
س�يزدهم رجب :والدت يگانه مولود كعبه
حضرت اميرالمؤمنين علي (ع)
پانزده�م رج�ب :وفات ثقيله بني هاش��م
حضرت زينب سالم ا ...عليها

دو كلمه حرف حساب
پيامبر در شب معراج در آسمان هفتم نداهاي
عرشي را ش��نيدند كه اين صداهاي عرشي

بسيار س��ازنده در زندگي بشري خواهد بود
كلمات استاندارد و بينالمللي ميباشد.
از جان��ب حضرت حق تعالي ندا آمد كه اگر
كس��ي بخواهد وسعت رزق داشته باشد سه
عمل خوش را دارا باشد.

افقي:
 -1قسمتي از توربين به معني شيار و لبه -
نوعي سيستم حرارتي -2 -عنصر  -3-عددي
است -محل نگهداري دام -نوعي َمزه در
لسان عرب -٤-اصطالحًا به پيچهاي سمت
راست جادهها و خيابانها گفته ميشود -نوعي
مدار در مبحث الكتريسيته -٥-شاخهاي از
علم فيزيك -٦-درختي است -نوعي تنظيم
كننده دما در سيستم برج خنككن -٧-از
حروف انگليسي -در اصطالح الكتريك
به خروجيهاي ژنراتور و ترانس اطالق
ميشود -از حروف يوناني كه نماد چگالي
يا دانسيته مايعات در ترموديناميك است-٨-
گروه بزرگ موسيقي -٩-ورزش نشانهگيري-
عنصر ذخيرهساز الكتريكي.
عمودي:
 -١اصطالحي در ترانسفورماتورها به معني

تغذيه كننده -قطب مثبت باطريها-
 -2استاني در كشورمان -٣-بوي رطوبت-
از سيستمهاي مخابراتي و ارتباط جمعي در
ادارات ،مؤسسات و مراكز
2
1
صنعتي -فاقد يكي از
حواس پنجگانه است1 -
 -4صيقل دادن و 2
ب��رق انداختن -نوعي
3
م��وت��ور الكتريكي-
 -5شاخهاي ديگر از 4
علم فيزيك كه بيشتر 5
با برق ارتباط دارد-6-
6
از سيستمهاي پخش
تلويزيوني -قيمت و 7
ارزش -7-از جشنواره 8
هاي بينالمللي وعظيم
سيستم 9
سينمايي-

امام جماعت نيروگاه

پروفسور نادر انقطاع
سعيد رضا شيراني

هجده�م رج�ب :وفات حض��رت ابراهيم
فرزند پيامبراعظم (ص)
بيست و پنجم رجب :سالروز شهادت امام
هفتم حضرت موسي ابنجعفر (ع)
بيس�ت و نهم رجب :حركت امام حسين
(ع) از مدينه به سمت مكه معظمه
ضمن آرزوي سالمتي و بهرهمندي خوانندگان
از اي��ن ماه ش��ريف و همچنين جهت هر چه
بيش��تر آگاهي از فيوضات اين ماه در مراجعه
به مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي از همگان
التماس دعا دارم.
اول خوشخلقي دوم خوشروئي و سوم
خوشگفتاري.
خودم��ان هس��تيم بعضيها را ب��ا يك َمن
عسل هم نميشود خورد.

جدول

طراح :جليل اكرمي

آببندي توربين -8-نام ديگر جيوه-9-
جريان دارد -از سياالت مهم و اساسي
نيروگاه.
3

4

5

6

7

8

9

به يك نفر از كساني كه پاسخ صحيح جدول را ارسال نمايند جايزه نفيس اهداء خواهد شد .مهلت ارسال پاسخ  86/5/15ميباشد.
همكاران گرامي جناب آقايان

حاج يداله صفاريان ،حاج مسعود حافظي ،حاج اكبرنريماني

تشرفتان به حج عمره مفرده و توفيق زيارت آستان معبود ،حرم مطهر پيامبر
عظيمالشأن اسالم و ائمه بقيع (ع) را تبريك وتهنيت و بازگشتتان را خير مقدم
عرض مينمائيم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيدمحمد منتظري

همكاران سوگوار جناب آقايان

حبيب اله مالبيك ،محسن پيشگاهي ،خليل بحردو،فريدون ژاله ،اكبرداوري،
علي دادخواه ،عبدالمجيد رضايي مراد و مجيدعلي درچهاي با كمال تأثر و
تألم مصيبتهاي وارده را تسليت عرض نموده از درگاه ايزدمنان جهت آن عزيزان
سفركرده علو درجات و براي بازماندگان صبرجميل و اجر جزيل خواستاريم.
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيدمحمد منتظري

پروفسور انقطاع اس��تاد ايراني دانشگاه
پنسيلوانياي آمريكا است.
وي و گروه تحقيقاتياش ثابت كردهاند
با اس��تفاده از پرتوهاي پالسما ميتوان
اجس��ام را نامرئي ك��رد در اين روش
س��پري از پرتوهاي پالسمايي بر روي
يك جس��م ايجاد ميگردد كه موجب
ع��دم بازتاب نور ش��ده و بدين ترتيب
ش��يء مورد نظر غيرقابل رؤيت خواهد
شد.
كاربرده��اي فراواني ب��راي اين روش
در فناوريه��اي نظامي ،هوافضا و علوم
ميكروس��كوپي پيشبيني ش��ده است.
پروفس��ور انقطاع بعنوان يكي از پنجاه
شخصيت برجسته دانش��گاهي آمريكا
برگزيده شده است.
وي داراي ليسانس مهندسي الكترونيك
از دانش��گاه ته��ران و فارغالتحصي��ل
دكت��راي مهندس��ي الكتروني��ك از
دانشگاه كاليفرنياست ،همچنين داراي
درجه دكترا در رش��ته بيومهندسي بوده
و عضو انستيتو علوم نورولوژي دانشگاه
پنسيلوانيا است.
يكي ديگر از موفقيتهاي وي دستيابي
به روش��ي انقالب��ي ب��راي طراحي و
ساخت مجموعههاي پالسمونيك است
كه امكان س��اخت مدارهاي اپتيكي را
فراه��م ميكند .بدي��ن ترتيب در آينده
ش��اهد برقراري جريان ن��ور در مدارها
بجاي جريان الكتريكي خواهيم بود كه
موجب انتقال اطالعات با س��رعت نور
خواهد شد و آن خود انقالب ديگري در
عرصه تكنولوژي و زندگي بشر خواهد
بود.
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آقاي��ان ناص��ر آرمانف��ر ،به��رام حيدري،
محمدعلي جعفري به قيد قرعه ميباش��ند
كه جوايزي به رس��م يادبود ب��ه آنها اهداء
روابط عمومي
ميشود.

