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ما بر آنیم که طالیه دار توسعه پایدار در صنعت نیروگاهی کشور باشیم

ادامه در صفحه 3 <<

در این شماره می خوانید :

شرکت بهره برداری نيروگاه طرشت

بــا  همــواره  کــه  اســت  موجــودی  انســان، 

همنوعانــش در ارتبــاط بــوده، در واقــع ایــن 

ارتبــاط ریشــه در نیــاز او به ارتباطــات اجتامعی 

دارد. حضــور در اجتــامع یــک رابطــه دو ســویه 

ــا متــام مختصــات  ــرد ب ــک ســمت ف اســت. از ی

فــردی خویــش، اخــاق، تربیــت، روحیــات و 

ــود  ــامع خ ــر اجت ــش ب ــی های ــتعداد و توانای اس

تاثیــر مــی گــذارد و از ســوی دیگــر، از جامعــه 

ایــن دو  خــود رنــگ مــی پذیــرد و ترکیــب 

»خصوصیــات فــردی و اکتســابات اجتامعــی« 

ــازد.  ــی س ــی او را م ــبک زندگ س

تغذیــه،  شــیوه  کالســیک  متفکــران  برخــی 

مــد(،  از  پیــروی  و  پوشــاک  خودآرایی)نــوع 

نــوع مســکن )دکوراســیون، معــاری و اثاثیــه(، 

نــوع وســیله حمــل و نقــل، شــیوه هــای گــذران 

اوقــات فراغــت و تفریــح را از مولفــه هــای 

ــد.  ــته ان ــی دانس ــبک زندگ س

اجتامعــی  هــای  شــبکه  خاصــه  و  اینرتنــت 

افــراد  زندگــی  ســبک  بــر  مســتقیم  تاثیــری 

ــران                        ــی از کاب ــوان بخش ــه عن ــز ب ــان نی دارد. زن

شــبکه هــای اجتامعــی کــه روز بــه روز بــر 

تعدادشــان اضافــه مــی شــود از ایــن تاثیــر، دور 

ــات  ــر اجتامع ــت تاثی ــودآگاه تح ــتند و ناخ نیس

ــد.  ــر   ار مــی گیرن ــن شــبکه هــا ق ــه ای ــوط ب مرب

ــای  ــات در فض ــرتش ارتباط ــا گس ــا ب ــن روزه ای

مجــازی، روابــط بیــن اعضــای خانــواده بــه رسدی 

مــی گرایــد. ســاعت هــا وقــت گذرانــدن در 

شــبکه هــای اجتامعــی و گشــت و گــذار در 

ــا  ــل ب ــت و تعام ــپ و گف ــازی و گ ــای مج فض

ــار  ــان انبوهــی از اخب دوســتان و گــم شــدن می

و اطاعــات، باعــث فاصلــه گرفــن از دنیــای 

کــه              مــی شــود  گاه حــس  و  واقعــی شــده، 

قســمت هایــی جــدی از زندگــی شــخصی افــراد، 

ــن  ــود. والدی ــی ش ــان م ــی مجازیش ــدای زندگ ف

بــه دلیــل کــم حوصلگــی، مشــکات اقتصــادی و 

ــان کمــرتی را  ــد زم ــل دارن ــت، متای ــود وق ــم ب ک

ــش  ــد. افزای ــاص دهن ــود اختص ــدان خ ــه فرزن ب

ــای  ــبکه ه ــژه ش ــه وی ــت و ب ــتفاده از اینرتن اس

اجتامعــی موبایلــی ایــن روزهــا به رغم اســتفاده 

ــه  ــتغال ب ــار اش ــه دارد، در کن ــدی ک ــای مفی ه

ــن  ــرش والدی ــر نگ ــن و تغیی ــی والدی کار طوالن

ــای  ــات دوری اعض ــدان، موجب ــت فرزن ــه تربی ب

ــواده از یکدیگــر را فراهــم ســاخته اســت .  خان

ــامدی در  ــای مت ــاعت ه ــدان س ــن و فرزن والدی

کنــار یکدیگــر مــی نشــینند بــدون آن کــه حرفــی 

بــرای گفــن داشــته باشــند. بــه گونــه ای کــه بــه 

ــک ســقف  ــر ی رغــم نزدیکــی فیزیکــی و در زی

بــودن در داخــل خانــواده، گاه فاصلــه عاطفــی و 

معنــوی زیــادی را از یکدیگــر تجربــه مــی کننــد 

و افــراد خانــواده کمرتیــن مــراودات و گفتگــوی 

ــن و  ــر والدی ــد. دیگ ــم دارن ــا ه ــه را ب همدالن

ــی  ــرتک فیزیک ــای مش ــرت در فضاه ــدان کم فرزن

واقعــی،  تفریحــی  و  اطاعاتــی  و  عاطفــی  و 

خاطــرات مشــرتکی را بــا هــم تجربــه مــی کننــد. 

ایــن کاهــش اشــرتاکات عاطفــی و فکــری و 

اطاعاتــی، بــه تفــاوت در منظــر و دیــدگاه آنهــا 

دامــن مــی زنــد و در نتیجــه هــر کــدام از ایــن 

دو، زندگــی را از دیــد خــود تفســیر و چــه بســا 

ــد. ــاوت طــی مــی کن مســیری متف

امــروزه شــکل رابطــه هــا نیــز 
تغییــر کــرده و تلفــن و پیامــک چــه 
نوشــتاری و چــه تصویــری جایگزیــن 
ــا  ــواده ه ــت خان ــده اس ــا ش دیداره
ــن خــاء را احســاس  نمــی  دیگــر ای
کننــد کــه ســاعتی مشــترک را 
ــوند  ــع ش ــودن جم ــم ب ــرای دور ه ب
ــایل  ــوص مس ــر در خص ــا یکدیگ و ب

ــد.  ــو کنن ــت وگ ــف گف مختل

فرا رسیدن ایام 
دهه  فجر  و

 پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی 
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ادامه سبک زندگی و شبکه های اجتماعی 

تخلیه تلفنی و تهدیدات تلفن همراهصفحه

استفاده از پنل های خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان

نقش نظام پیشنهادها در سازمانها

سندرم تونل کارپال



ــی  ــه تلفن تخلی
ت  ا یــد تهد و
ــراه ــن  هم تلف

آوری  جمــع  هــای  راه  از  یکــی 
ــب  ــمن، کس ــط دش ــات توس اطاع
اطاعــات از طریــق شــبکه هــای 
ارتباطــی ماننــد، تلفــن )ثابــت ، 
اســت  رایانــه  و  منابــر  همــراه(، 
معمــول تریــن آنهــا، جمــع آوری 
اطاعــات و جاسوســی از طریــق 
هــای  ســازمان  اســت.  تلفــن 
معانــد،  گروههــای  و  جاسوســی 
بــا اســتفاده از وســایل ارتباطــی، 
بــا  متــاس  برقــراری  بــه  اقــدام 
ــع  ــراد مطل ــا اف ــز حســاس و ی مراک
ــوان یکــی  ــه عن منــوده و خــود را ب

از عوامــل خــودی جــا زده و پــس از جلــب 
اعتــامد، اطاعــات مــورد نیــاز خــود را اخــذ 
می مناینــد، از ایــن طریــق بــر اثــر ســهل انــگاری 
مبــادالت  و  صنعتــی  فنــی،  اطاعــات  افــراد 
تجــاری اقتصــادی زیــادی بــه وســیله آنــان مــورد 
شناســایی قــرار گرفتــه و بعضــاً باعــث لطــامت و 
صدمــات اقتصــادی، و در اکــر مــوارد فشــارهای 
سیاســی بــه جمهــوری اســامی گردیــده اســت.

 • اهداف دشمن از جاسوسی تلفنی:
ــع آوری  ــی در جم ــی تلفن ــای جاسوس فعالیت ه
اخبــار و اطاعــات از مراکــز مختلــف انجــام 
می شــود کــه متاســفانه تعــدادی از آنهــا نیــز بــه 
علــت بی توجهــی، کــم  دقتــی و ســهل انگاری 
ــراه  ــی هم ــا موفقیت های ــی، ب ــخگویان تلفن پاس
بــوده اســت. محورهــای اطاعاتــی کــه در ایــن 
متــاس هــا مــورد توجــه بــوده و در پــی بدســت 
آوردن اطاعــات پیرامــون آنهــا بوده انــد عبارتنــد 

از:
 • آدرس اماکــن، تاسیســات و محــل هــای مهــم 
بــا  نیروگاهــی، تحقیقاتــی، صنعتــی، مرتبــط 

ــرتاتژیک ــزات اس ــد تجهی تولی
 • شناســایی اهــداف و محورهــای ماموریتــی در 

راســتای صنایــع مهــم
 • شناســایی دقیــق محــل هــا و محورهــای 
ــرژی ــد ان ــادالت مکمــل چرخــه ســوخت و تولی تب

 • تــوان واقعــی مدیــران و کارشناســان و تخصص 
نها آ

 • شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت در دســتیابی 

بــه صنایــع و تکنولــوژی 
نقــاط  نقــاط ضعــف و قــوت،   • شناســایی 
حســاس و آســیب پذیــری هــای احتاملــی، صنایع 

ــی ــای مصنوع ــران ه ــاد بح ــرای ایج ــم ب مه
ــان  ــوولین و کارشناس ــای مس ــزل و نصب ه  • ع

ــن و ... ــه و متخصصی ــی رتب عال
   • روش های دشمن:

دشــمنی بــرای اقــدام بــه جاسوســی تلفنــی، بــه 
ــات  ــن اطاع ــه ای ــاز دارد ک ــه نی ــات اولی اطاع
از  عمومــاً  نیــز  را 
جاسوســی  طریــق 
تلفنــی و در طــی 
متاس هــای متعــدد 
ــف  ــز مختل ــا مراک ب
بدســت مــی آورد.

بــا کســب اطاعــات 
نــام  اولیــه ماننــد 
تلفــن،  شــامره  و 
بعــدی  اطاعــات 
ــد.           ــل می کن را تکمی
ــن  ــی از ای بخش
از:  عبارتنــد  اطالعــات 

 • شامره تلفن هدف مورد نظر
 • اطاعاتی پیرامون هدف مورد نظر

 • مشــخصات افــراد و مراکــز مرتبــط بــا هــدف 
و مســوولیت هــای آنــان

لــذا نبایــد ایــن گونــه اطاعــات را کــم اهمیــت 
دیگــران  بــه  آن  واگــذاری  در  و  شــمرده 
ســهل انگاری مناییــم. از آنجایــی کــه شــیوه هــای 
جاسوســی تلفنــی قابــل تغییــر اســت، منی تــوان 
گفــت کــه فــرد جاســوس، همیشــه بــه یــک روش 
عمــل می کنــد. بــه هــر حــال همیشــه ایــن 
ــات  ــه اطاع ــت ک ــن داش ــد در ذه ــل را بای اص
ــد از طریــق  دارای طبقه بنــدی و حســاس را نبای

ــرد. ــل ک ــن منتق تلف
  • شــیوه عمــل 
در  جاسوســان 
تخلیــه  فرآینــد 

: تلفنــی
تــاش  اول:  مرحلــه 
جلــب  جهــت  در 
مخاطــب  اعتــامد 

ــن  ــاخن ذه ــوش س ــس از مغش ــه دوم: پ مرحل
قــرار  امتحــان  موضــع  در  را  او  مخاطــب، 
ــورد  ــوال م ــرح س ــه ط ــیار آرام ب ــد و بس می ده

ــد. ــی کن ــدام م ــر اق نظ
مرحلــه ســوم: جاسوســان چــه بــه پاســخ ســوال 
مــورد نظــر خــود برســند و چــه نرســند، پــس از 
ــراد  ــا اف ــوع ب ــن ن ــه از ای ــن مکامل ــام چندی انج
ــه موضــوع  ــن تشــکیات، نســبت ب ســطوح پایی

ــات  ــل اطاع ــه و تحلی ــا تجزی مســلط شــده و ب
دریافتــی، تــوان آن را می یابنــد کــه کــامکان 
هویــت واقعــی خــود را پنهــان ســاخته و بــا 
ــه  ــش را ادام ــب، کار خوی ــامد مخاط ــب اعت جل

ــد. دهن
    • نکات مورد توجه:

ــعی  ــاس، س ــراری مت ــدای برق 1. دشــمن در ابت
ــب  ــرم، در مخاط ــی گ ــا احوالپرس ــد ب ــی منای م
ــد. ــرار منای ــتی برق ــت و دوس ــاس رفاق ــود احس خ
2. بــا تعریــف و مبالغــه  گویــی، ســعی می منایــد 
مخاطــب خــود را در رو در بایســتی قــرار دهــد.

ــه  ــی ک ــول مطالب ــودن در ح ــت من ــا صحب 3. ب
ــه مخاطــب اســت، ســعی در ایجــاد  مــورد عاق
ــوده و  ــه من ــورد عاق ــات م ــی در موضوع همدل
ــد. ــب منای ــه خــود جل ــل را ب ــامد طــرف مقاب اعت
4. اســامی مســوولین وزارتخانــه را بــرای افزایــش 

ســطح اعتــامد مخاطــب، بــکار می بــرد.
در  کــه  را  ای  اولیــه  و  کلــی  اطاعــات   .5
اســت،  منــوده  جمــع آوری  قبلــی  متاس هــای 
ارایــه می کنــد و ســعی در دریافــت اخبــار و 

اطاعــات تکمیلــی دارد.
را  خــود  خواســت  مــورد  مطالــب  غالبــاً   .6
کوچــک و کــم ارزش جلــوه می دهــد و بــا طــرح 
ــت  ــعی در بدس ــع، س ــی و رسی ــواالت پی در پ س

ــود دارد. ــاز خ ــورد نی ــب م آوردن مطال
ــد  ــعی می کن ــی، س ــه تلفن ــوس در تخلی 7. جاس
ــوول و  ــردی مس ــود را ف ــکان خ ــد ام ــا ح ــه ت ک
ــا  ــرف آنه ــا از ط ــوری ی ــاالی کش ــت ب دارای پس
ــروف  ــول مع ــه ق ــه و ب ــیار آمران ــی و بس معرف
ــا اوالً شناســایی  ــد ت ــاال برخــورد منای از موضــع ب
دقیــق او مقــدور نباشــد، ثانیــاً مخاطــب روحیــه 
خــود را ببــازد، زیــرا می دانــد مخاطــب بــه فکــر 
ــده  ــاس گیرن ــای مت ــقم ادع ــت و س ــن صح تعیی
ــا نشــان دادن حســن نیــت  برمنی آیــد و حتــی ب
ــت  ــور رعای ــه منظ و ب
ــعی  ــاق، س ادب و اخ
رد همــکاری و ارایــه 

اطاعــات می منایــد.
بــر  جاسوســان   .8
فوریــت  و  اهمیــت 
موضــوع تاکیــد کــرده، 
ــا  ــا ب ــد ت ــاش می کنن ت
ارایــه اطاعــات گوناگــون مرتبــط بــا موضــوع و 
ــس  ــب ح ــا کار، در مخاط ــط ب ــای مرتب آدرس ه

اعتــامد ایجــاد مناینــد.

      )) ادامه این مطلب در ماهنامه  بعدی ((
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ادامه از صفحه اول :

پــدر و مادرهــا بایــد الگــوی مناســبی در گفــت 
وگــو باشــند و خــود را مقیــد بــه زمــان و برنامــه 
ــرای گفــت وگــو در منــزل دانســته  مشــخصی ب
ــف روز  ــائل مختل ــون مس ــدان پیرام ــا فرزن و ب

و غیــره صحبــت کننــد. تقویــت ارتبــاط 
عاطفــی بیــن اعضــاء مختلــف خانــواده 
بــرای تقویــت مهــارت گفــت وگــو اهمیــت 
دارد. والدیــن در ایــن زمینــه بایــد مطالعــه 
روانــی  نیازهــای  بــا  و  داشــته  را  الزم 
ــو و  ــت وگ ــا گف ــوده و ب ــنا ب ــدان آش فرزن
حــرف زدن بــه دنیــای آنهــا نزدیــک شــوند .

اســتفاده بیــش از حــد از شــبکه هــای 
ــا کاهــش  ــواده ب ــط خان اجتامعــی در محی

ــزان گفتگــو در  ــی،  می ــات عاطف ســطح ارتباط
خانــواده را حتــی از 15 دقیقــه در روز هــم 
کمــرت کــرده اســت. ضمــن اینکــه اســتفاده 
نادرســت از ایــن امکانــات باعــث از بیــن رفــن 
بســیاری از حریــم هــا در خانــواده هــا شــده و 
ــات  ــروز اختاف ــه ب ــر ب ــواردی منج ــی در م حت
ــز شــده اســت.  ــی نی ــا رسحــد طــاق و جدای ت
ــراد  ــا اف ــن ب ــک از زوجی ــر ی ــن ه ــاط گرف ارتب

ــف در  ــس مخال ــرادی از جن ــی اف ــه و حت غریب
ــه کاهــش ســطح  دوســتان و آشــنایان منجــر ب
ــا کاهــش  ــا مــی شــود و ب ــن آنه ــاد در بی اعت
ســطح اعتــاد در خانــواده، آرامــش خدشــه 
دار مــی شــود. ایــن موضــوع آســیب هایــی را 
در خانــواده هــا بــه وجــود آورده کــه در کنــار 

ــی،  ــط خانوادگ ــرب در رواب ــل مخ ــایر عوام س
ــا  ــواده ه ــاد خان ــدن بنی ــت ش ــات سس موجب
و طــالق عاطفــی زوجیــن و کمرنــگ شــدن 
صمیمیــت میــان اعضــای خانــواده و همچنیــن 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــلی را فراه ــکاف نس ــرش ش گس
ــی رســد  ــه نظــر م ــوارد ب ــن م ــه ای ــا توجــه ب ب
ــای  ــاندن تهدیده ــل رس ــه حداق ــرای ب ــاش ب ت

شــبکه هــای مجــازی در کاهــش ســامت و 
ــر  ــی انکارناپذی ــواده، رضورت ــاد خان ــداری نه پای
اســت. و ایــن مهــم میــر نخواهــد شــد مگــر 
ــت  ــدار و صمیمی ــط پای ــق توســعه رواب از طری
و همدلــی میــان اعضــای خانــواده در بســرت 
ــواده.  ــای خان ــان اعض ــی می ــای صمیم گفتگوه
تبــادل  و  تعامــل  ارتباطــات،  گفتگــو، 
ــوع  ــات یکــی از نیازهــای اساســی ن اطاع
ــد رضورت  ــا بای ــواده ه ــت. خان ــر اس ب
گفــت وگــوی بــا کیفیــت را در خانــه بیــش 
از پیــش جــدی بگیرنــد. گفــت وگــو مهــم 
تریــن مهــارت در تحکیــم بنیــان و ایجــاد 
فضــای گــرم درخانــواده هــا و فرصتــی 
و  عالیــق، صمیمیــت  افــراد  تــا  اســت 
کــدورت هــای خــود را ابــراز و فاصلــه بیــن 
یکدیگــر را کاهــش دهنــد. خانــواده ای 
مســتحکم اســت کــه اعضــای آن گفــت وگــو بــا 
هــم را دوســت داشــته باشــند و از همنشــینی 
بــا هــم لــذت بربنــد. در چنیــن خانــواده هایــی 
ــا  ــه ب ــای خان ــش را در فض ــن تن ــاء کمرتی اعض
هــم داشــته و در نهایــت فرزنــدان موفقــی 

ــد. ــی کنن ــت م تربی
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در زمــان ظهــور آن حضــرت، مســیح )ع( نــزول خواهنــد 
ــوار  ــر آن بزرگ ــت س ــوار و پش ــرد و در رکاب آن بزرگ ک
ــه مفهــوم خاتمیــت  ــن ب اقامــه نمــاز خواهنــد نمــود و ای
ــت  ــت و در روای ــوار اس ــودن آن بزرگ ــا ب ــم االوصی و خات
ــرام  ــه حضــرت مســیح )ع( احت ــوار ب ــه آن بزرگ ــده ک آم
نمــوده و مســیح )ع( گویــد، کســی را نرســد کــه بــر ائمــه 
اهــل بیــت )ع( تقــدم بجویــد و حســن تقــدم بــا شماســت. 
طبــق روایــات متواتــر اســامی، آن بزرگــوار دارای دو 
ــاره  ــی درب ــری، ول ــری و کب ــت صغ ــت، غیب ــت اس غیب
ــبه  ــث مش ــا مباح ــت و ی ــث غیب ــیح، بح ــرت مس حض
مطــرح نیســت، بلکــه در تعبیــر قــرآن کریــم آمــده 
ــش  ــتند و مصلوب ــان او را نکش ــه آن ــال آنک ــت : »و ح اس
نکردنــد، ولیکــن امــر بــر آنــان مشــتبه شــد...بلکه خــدا او 
را بســوی خــود بــاال بــرد، و خــدا توانــا و حکیــم اســت.«  
و در روایــات مــا بحــث نــزول حضــرت مســیح )ع( 
ــه ظهــور آن بزرگــوار و ایــن دو تعبیــر و عنــوان  اســت، ن
ــری  ــت و دیگ ــانگر غیب ــی نش ــه یک ــاوت ک ــیار متف بس
ــت. ــدد اس ــزول مج ــی اهلل و ن ــروج ال ــده ع ــان دهن نش

اکنــون رســالت همــه منتظــران آن بزرگــوار و ارادتمنــدان 

ــزه  ــای انگی ــا احی ــم االوصی آســتان مقــدس حضــرت خات
ــی و الهــی و ایجــاد آمادگــی روحــی و  ــق دین ــای عمی ه
اخاقــی و گســترش فرهنگ مهدویت و والیــت و تاش در 
راه بیــداری امــت اســامی و زمینــه ســازی بــرای وحــدت 
ــداکاری و مجاهــدت در راه نصــرت آن  جهــان اســام و ف
ــروزی  ــور و پی ــر ظه ــرای عص ــازی ب ــتر س ــرت و بس حض
ــا و  ــه ه ــکار و اندیش ــازی اف ــاده س ــل و آم ــر باط ــق ب ح
ایجــاد شــرایط بــرای حکومــت واحــد عــدل جهانــی اســت.
آنکــه خــدای  یــاری مــن مهیــای شماســت...تا  و   «
زنــده گردانــد. بــه وســیله شــما  را  تعالــی دینــش 
ــراه کســی جــز شــما.« .... ــه هم ــراه شــمایم، ن ــس هم پ
متــن فــوق خاصــه ی مطلبــی از نشــریه فرهنگی شــرکت 
مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی اســت 
share\\\ : ــاه در آدرس ــر م ــل ه ــل کام ــه فای ک
\Share\Share\MODIRIYAT\Ravabetomomi

نشــریه در فولــدر نشــریه شــرکت مــادر تخصصــی 
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی قابــل ماحظــه مــی باشــد. 

ظهور حضرت »مسیح« در عصر حضرت مهدی علیه السالم؛ 

امور فرهنگی 
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استفاده از پنل های خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان
یــک دهــه قبــل کســی تصــور منی کــرد اســتفاده 

از پنل هــای خورشــیدی بــرای تامیــن انــرژی 

مــورد نیــاز ســاختان بــه چنیــن رونــد عظیمــی 

از  اوقــات  بیشــر  ابتــدا  در  شــود.  تبدیــل 

در  خانه هایــی  بــرای  خورشــیدی  پنل هــای 

ــا  ــا ب ــد. ام ــتفاده می ش ــاده اس ــق دورافت مناط

گســرش فناوری هــای خورشــیدی و پیرشفــت 

فناوری هــای مربــوط بــه تولیــد پنــل هــا، اکنــون 

ــا پنل هــای  ــز ب بســیاری از ســازه های شــهری نی

ــوند. ــاخته می ش ــیدی س خورش

گاز هــای  انتشــار  از  ســاختامن ها  ایــن 

گلخانــه ای کــم می کننــد و برخــی از ایــن 

ســازه ها ظرفیــت عظیمــی بــرای تولیــد بــرق 

دارنــد. عــاوه بــر تامیــن نیاز هــای خــود، 

باقیامنــده بــرق تولیــدی را بــه شــبکه توزیــع 

می کننــد. منتقــل 

ــامری  ــی از مع ــیوه خاص ــتا ش ــن راس درهمی

شــکل گرفتــه کــه »معــامری خورشــیدی« نــام 

گرفتــه اســت. در ایــن شــیوه ســاختامن بــا در 

نظــر گرفــن انــرژی خورشــید بــه عنــوان یــک 

منبــع تجدیدپذیــر بــرای تامیــن بــرق ســاخته 

ــن نــوع معــامری اســتفاده از  می شــود. در ای

پنل هــای خورشــیدی روی ســقف ســازه مرســوم 

اســت و بخشــی عظیــم یــا متــام بــرق مــورد نیــاز 

ایــن  وســیله  بــه  ســاختامن 

ــود. ــن می ش ــرژی تامی ان

ســاختمان   . نخســتین 
ــو < ــرژی صفــر اونتاری ان

 » ن میلتو ها « ی ر بند شــهر

ایالــت  در  واقــع  کانــادا  در 

ــاختامن  ــتین س ــو نخس اونتاری

را  خــود  صفــر«  »انــرژی 

ایــن  اســت.  کــرده  افتتــاح 

 Joyce نــام   بــه  ســاختامن 

   Centre for Partnership a

کالــج  در    nd Innovation

»موهــاک« ســاخته شــده اســت. ایــن ســاختامن 

ــرژی  ــاختامن اداری »ان ــن س ــیدی بزرگرتی خورش

ــا بودجــه  ــن ســازه ب ــادا اســت. ای صفــر« در کان

هــزار   ۹۶ مســاحت  در  و  دالر  میلیــون   ۵۴

فــوت مکعــب ســاخته شــده اســت. در ایــن 

ــی  ــای درس ــاز کاس ه ــورد نی ــرق م ــاختامن ب س

و آزمایشــگاه ها بــا انــرژی خورشــیدی تامیــن 

ــور  ــاختان مذک ــاز س ــورد نی ــرق م ــوند. ب می ش

بــا ۲ هــزار پنــل خورشــیدی تامیــن می شــود کــه 

ــاختان  ــارم س ــه چه ــاالی طبق ــای ب روی بال ه

نصــب شــده انــد. عــالوه برپنل هــای خورشــیدی 

در ایــن ســازه ۲۸ چــاه زمیــن گرمایــی، یــک 

قابلیــت  بــا  بــاران  آب  آوری  جمــع  سیســتم 

ذخیــره ۳۴۲ هــزار لیــر آب قــرار دارد.

 . خانه روستایی خورشیدی در هلند

بــه تازگــی در منطقــه Rijssen هلنــد یــک خانــه 

خورشــیدی ســاخته شــده کــه طراحــی نویــن 

ــام از  ــا اله ــرح ب ــن ط ــد دارد. ای ــیار کارآم و بس

ــه  ــت. خان ــده اس ــاخته ش ــتایی س ــق روس مناط

ــورد  ــرق م ــام ب ــام دارد و مت ــور Erve BE ن مذک

ــن می شــود. ــرژی خورشــیدی تامی ــا ان ــاز آن ب نی

ــاختامن  ــک س ــامل ی ــیدی ش ــه خورش ــن خان ای

اصلــی و دو واحــد کوچک تــر اســت. یکــی از 

ــن ســاختامن طراحــی  ــن شــاخصه های ای مهمرتی

ــه نظــر می رســد  کــف و ســقف آن اســت کــه ب

ــن ســاختامن  ــد. ای ــه ان ــط درهــم آمیخت ــا محی ب

یــک  انــرژی روی  از  اســتفاده  کاهــش  بــرای 

چارچــوب از جنــس الــوار ســاخته شــده و عایــق 

ــتم  ــک سیس ــن ی ــی دارد. همچنی ــدی محکم بن

مخفــی پنل هــای خورشــیدی بــه تامیــن بــرق 

خانــه کمــک می کنــد.

قدیمی ترین کارخانه تولید انرژی خورشیدی

از کشــورهای موفــق در حــوزه  یکــی دیگــر 

ــتا  ــن راس ــت. در ای ــیدی، امریکاس ــرژی خورش ان

کــه  گفــت  بایــد 

کارخانــه  بزرگ تریــن 

تولیــد انــرژی ایــاالت 

در  امریــکا  متحــده 

رزمونــد کالیفرنیــا قــرار 

کارخانــه  ایــن  دارد. 

کــه مســاحتی بالــغ بــر 

ــع دارد  ــرت مرب ۱۳کیلوم

و یکــی از قدیمی تریــن 

تولیــد  کارخانه هــای 

محســوب  انــرژی 

می شود در ســال ۲۰۱۳ 

ــارک  ــن پ ــت. در ای ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م

فناورانــه حــدود ۱.۷میلیــون پنــل خورشــیدی بــه 

ــرق  ــرژی ب ــد ان ــه می توان ــه ک کار رفت

ــی  ــه یعن ــزار خان ــاز ۲۵۵ه ــورد نی م

حــدود ۱۷درصــد از انــرژی کالیفرنیــا 

را تأمیــن کنــد.

 

و  نیروگاه هــا  بزرگ تریــن  از 

موجــود  خورشــیدی  کارخانه هــای 

ــز  ــی نی ــاملی و جنوب ــکای ش در امری

تولیــد  کارخانه هــای  بــه  می تــوان 

مســاحت  بــه  خورشــیدی  انــرژی 

ــون و ۳۰۰  ــا ۲میلی ــع ب ۲۴کیلومرتمرب

عــدد پنــل خورشــیدی در مکزیــک 

اشــاره کــرد. در ایــن کارخانه هــا بــه ترتیــب  

۴۲۷مــگاوات و ۳۲۷ مــگاوات انــرژی خورشــیدی 

می شــود. تولیــد 

واحد بهره برداری

 



ــی و در  ــداف آرمان ــوان اه ــه عن آنچــه در نظــام پیشــنهادها ب
حقیقــت بــه عنــوان فلســفه بــه کارگیــری آن مطــرح اســت، 
افزایــش توان ســازمان در مقابل خواســت های متغیــر ذینفعان 
ــان و  ــای انس ــی ه ــل و توانای ــه فضای ــادن ب ــق ارج نه از طری
همســو کــردن اهــداف کارکنــان با اهــداف ســازمان می باشــد. 
کارکنــان محــور اصلــی ســازمان در ارائــه پیشــنهاد و 
همــکاری در اجــرای آنهــا هســتند. نظــام پیشــنهادها 
ــی  ــورت م ــان ص ــت و اراده کارکن ــاس خواس ــر اس ب
ــه  ــوده و ب ــغلی و کاری نب ــه ش ــک وظیف ــرد و ی گی
مشــارکت داوطلبانــه کارکنــان بســتگی دارد. ایــن نظام 
زمانــی موفــق اســت که بتوانــد زمینه حضــور و مشــارکت فعال 
تمامــی پرســنل ســازمان را در ارایــه پیشــنهادها فراهــم ســازد 
و بــه شــکلی طــرح ریــزی شــود کــه وضعیــت ســواد کارکنــان 
ــراد نباشــد.  ــرای مشــارکت اف ــا رده شــغلی آنهــا مانعــی ب و ی
کارکنــان ســازمان بایــد بــا اجــرای آمــوزش هــای تخصصــی، 
روشــهای صحیــح و انســانی مدیریتی و داشــتن نظام انگیزشــی 
فــردی ســازمانی، دارای روحیــه کمــال جویــی و بهبــود 
مســتمر فعالیتهــا در ســازمان باشــد. بطوریکــه هــر روز بــا ایــن 
ــد کــه روشــهای کاری  ــه کار نماین ــاد شــروع ب ــزه و اعتق انگی
ســازمان و بــه خصــوص واحــد خــود را بهتــر از دیــروز نماینــد. 
بــرای اجــرای موفقیــت آمیــز نظــام پیشــنهادها بسترســازی و 

آمــاده ســازی مدیــران و کارکنــان امــری ضــروری                                            مــی باشــد. 
بایــد زمینــه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، ســاختاری 
و ... را بــرای اجــرای موفقــت آمیــز ایــن نظــام فراهــم کــرد تــا 
اجــرای آن بــا وقفــه و بحــران مواجــه نشــود. اعتقــاد قلبــی و 
پشــتیبانی جــدی مدیریــت ارشــد، تضمیــن موفقیــت و تــداوم 
ــن  ــد. در ای ــی باش ــازمان م ــنهادها در س ــام پیش ــاء نظ و بق
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــتان ب ــی و سرپرس ــران میان ــان مدی می
ــب  ــا اغل ــاس مســتقیم ب ــر روز در تم ــه ه ــد ک ــت ارش مدیری
کارکنــان بــوده و از نزدیــک در جریــان نحــوه انجــام فعالیتهــا 
و مســائل جــاری ســازمان هســتند بــا تشــویق کارکنــان تحــت 
ــه پیشــنهاد و مشــارکت  ــا را در ارائ ــد آنه نظــر خــود میتوانن
ــا پیشــنهادهای  ــز ب ــان نی ــاری نماینــد. کارکن مســتمر ی
ســازنده خــود کــه مــی تواننــد در موضوعاتــی همانند 
: بهبــود کار اداری،  بهبــود کار فــردی، بهبــود محیــط کاری، 
ــت  ــش رضای ــره وری، افزای ــش به ــا، افزای ــه ه ــل هزین تقلی
بهبــود  ایمنــی،  افزایــش  کارمنــدان، آمــوزش کارکنــان، 
ــود را در  ــازمان خ ــد س ــی باش ــازمان و ... م ــردش کار س گ
ــه اهــداف و ماموریتهــای ســازمانی یــاری رســانند.  رســیدن ب
ــال  ــارکت فع ــور و مش ــه حض ــی ک ــکاران محترم هم
ــنهادها  ــام پیش ــامانه نظ ــر در س ــاه اخی ــی دو م ط
داشــته و فراینــد بررســی پیشــنهادهای آنهــا انجــام 
گردیــده اســت ، در ذیــل مطلــب معرفــی مــی گردنــد. 

محتــرم  از مشــارکت همــکاران  ضمــن سپاســگزاری 
ــاد  ــدف از آن ایج ــه ه ــنهادها، ک ــام پیش ــامانه نظ در س
ــری  ــارکت فک ــت مش ــی جه ــب و فرصت ــی مناس محیط
ــان در  ــور ســازمان و برخــوردار کــردن آن همــکاران در ام
ــی  ــد، بدیه ــی باش ــرکت م ــوی ش ــادی و معن ــرات م ثم
ــتفاده  ــان و اس ــانی کارکن ــای انس ــعه ارزش ه ــت توس اس
از هــوش، اســتعداد و خاقیــت آنهــا در راســتای اهــداف 

شــرکت، هــدف اصلــی نظــام مدیریــت مشــارکتی اســت. 
بــا  کمــاکان  محتــرم  همــکاران  رود  مــی  انتظــار 
نظــام  از  حمایــت  و  ســازنده  پیشــنهادهای  ارائــه 
مشــارکت، باعــث رشــد و بهبــود عملکــرد و تحقــق 
 . گردنــد  شــرکت  عالــی  اهــداف  بیشــتر  هرچــه 
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سهراب خسروی
فضه کالنکی

محمد ابراهیم حسنی راد سیاتیک چیست ؟ یکی از علل آنرا بنویسید؟

از راه های ترک اعتیاد اینترنتی می باشد ؟
)ذکر 1 مورد(

توربین گازی در کدام دسته از تجهیزات و با چه
درجه اهمیتی طبقه بندی می گردد؟

-1

-2

-3

واحد بهداشت

ضمــن تشــکر و قدردانــی از همراهــی 
ــه،  ــه ماهنام ــال در تهی ــزان فع عزی
ــاپ  ــرای چ ــالی ب ــب ارس ــا مطال لطف
ــفند  ــن و اس ــه 31 و 32 ) بهم در ماهنام
ــاه   ــن م ــل از 20 بهم ــا قب 1397( را ت
ــد  ــه واح ــازی و ب ــاده س 1397 آم

ــد. ــل نمایی ــی تحوی ــط عموم رواب

برندگان مسابقه شماره 7

قابل توجه همکاران گـرامی :

مسابقه شماره 8   

همکاران گرامی؛ آقایان  روح اله جواد زاده
و سعید کاظم زاده

همکاران گرامی؛
جناب آقای پورابراهیمی  

سرکار خانم میر باقری

ــرض  ــلیت ع ــه تس ــت وارده را صمیمان مصیب
نمــوده و بــرای در گذشــتگان از درگاه 
ــی  ــعه اله ــرت واس ــت و مغف ــت رحم احدی
و بــرای بازمانــدگان صبــر وشــکیبایی 

ــم.  ــی نمایی ــئلت م مس

جهت پاسخگویی به سواالت ماهنامه شماره29 را مطالعه نمایید

به قید قرعه به سه نفر از برندگان جوایزی اهدا خواهد گردید

دی 1397 ماهنامه داخلی شماره 30 شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

جناب آقای سید صادق میر موسوی
ــق روز  ــالمتی و توفی ــن آرزوی س ضم
افــزون از درگاه خداونــد متعــال 
والیبــال  نخســت  مقــام  کســب 
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــنواره ورزش جش
ــما و  ــور ش ــور  راحض ــی کش اجرای
اعضــای تیــم والیبــال حراســت 
عــرض  تبریــک  توانیــر  شــرکت 

مینماییــم.

همکاران گرامی :
آقایــان : ابوالفضــل مقــدم- رضــا 
ــی  ــهدی فراهان ــدی مش ــور - مه احمدپ
ــی  ــی فرخ ــتار زاده - مرتض ــادی س ه

ــپهری ــاد س ــی و فره ــعود صالح مس
ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون

پیشاپیش سالروز تولد شما
راتبریک عرض می نماییم.

همانگونــه کــه مســتحضرید؛ گــزارش هــای 
ــورت  ــه ص ــرد ب ــای عملک ــاخص ه ــه ش یکپارچ
ــب  ــای صاح ــش ه ــا و بخ ــد ه ــه از واح 3 ماه

ــردد. ــی گ ــع آوری  م ــد  جم فرآین
ــی  ــام واحــد های ــس  ن ــن پ ــد زی مقــرر گردی
ــد.  ــی مناین ــزارش م ــه گ ــع ارای ــه موق ــه ب ک

ــردد. ــانی گ ــاع رس اط
به همین منظور از دفاتر

 فنی و برنامه ریزی و روابط عمومی برای 
ارایه به موقع گزارش 9 ماهه سال 1397 

تشکر و قدر دانی می گردد.

اطاعیه

دفتر فنی و برنامه ریزی

سخن ماه
امام حسن )ع( فرمود :

نابودی مردم در سه چیز است :
بــزرگ نمایــی، افــزون خواهــی 

ــردن ــک ب ــد و رش ــیارو حس بس


