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از انطباق با استانداردهاي کيفيت،          به منظور اطمينان 
مميزي زيست محيطي و ايمني  دوره  دومين  بهداشت،  و 

کيهان  انطباق  و  کيفيت  موسسه  توسط سرمميزين  مراقبتي 
(KQR) در نيروگاه اصفهان انجام گرديد.

KQR شرکت  مميزين  كيفيت،  دفترتضمين  گزارش  به      
واحدهاي  از  نفره  دو  تيمهاي  صورت  به  روزهاي٢٠و٢١مهرماه 
بهبود  قابل  نيز  و  قوت  نقاط  ذکر  با  آورده،  بعمل  مميزي  مختلف 
اختتاميه  جلسه  در  نواقص  رفع  جهت  را  خود  سيستم،گزارشات 
بازنگري مديريت و پيگيريهاي مربوطه به دفتر کيفيت تحويل نمودند.

و  اصالحي  اقدامات  تصويب  و  تعيين  جهت  مميزي  اين  نتايج       
پيشگيرانه در کميته راهبري شركت (بازنگري مديريت) مطرح و مورد 

بحث قرار خواهد گرفت. 

از  تشکر  ضمن  دركيفيت،  مديريت  نماينده  گزارش،  بنابراين         
اين  به  دستيابي  جهت  را  مناسب  بستر  که  شرکت  كاركنان  مجموعه 
و  مسئوليتها  سيستم  اين  استقرار  با  شد  يادآور  نمودند،  فراهم  مهم 
همکاران  کليه  است  اميد  لذا  ميباشد،  پيش  از  بيش  شرکت  تعهدات 
در سطوح مختلف همياري الزم را داشته و ضمن بهره مندي از منافع 
اين سيستم در استمرار آن نيز همچون گذشته با دفتر تضمين كيفيت 

تشريك مساعي داشته باشند. 

بيش  جاري،  سال  شهريورماه  تاپايان  اصفهان  حرارتي  نيروگاه       
به  را  توليدي  خالص  الكتريكي  انرژي  ساعت  كيلووات  از٢/٢ميليارد 

شبكه سراسري برق كشور تحويل داد. 

          
       بنابراين گزارش  در شش ماهه نخست سال جاري، نيروگاه اصفهان 
به  ميزان دو ميلياردو٢٠٢ ميليون و٥٠ هزار و٩٣٠ كيلووات ساعت انرژي 

الكتريكي خالص توليدي را تحويل شبكه سراسري برق كشور داد. 
       گفتني است تحويل اين مقدار برق توليدي به شبكه سراسري، نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بيش از ٢٦٧ميليون كيلووات ساعت(حدود ١٤ 

درصد) افزايش داشته است.
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        به مناسبت ٧ مهر روز ايمني و آتش نشاني مانوري توسط واحد 
ايمني و آتش نشاني نيروگاه اصفهان برگزار شد.  

نشاني  آتش  و  ايمني  كاركنان  مانور  اين  در  گزارش  بنابراين        
حريق نموده  و  اطفاء  اقدام به  الزم،  از تجهيزات  استفاده  با  نيروگاه 

همچنين به مقابله با نشت كپسولهاي گاز كلر پرداختند.
       گفتني است به همين مناسبت جلسه اي با حضور كاركنان ايمني 
و آتش نشاني در دفتر مديرعامل تشكيل شد و ضمن بررسي مسائل 
و مشكالت موجود، از زحمات آنان تقدير بعمل آمد. در اين مراسم 
شركت به ولي اله جزيني به عنوان  لوح تقديري از سوي مديرعامل 

آتش نشان نمونه نيروگاه اهداء شد.  

دبستان  در  كودك  جهاني  روز  نمايشگاه  از  شركت  مديرعامل       
دخترانه شهيد عباسپور منازل سازماني نيروگاه ديدار كرد.

           بنابرگزارش روابط عمومي شركت ، در مراسمي كه به مناسبت 
روز جهاني كودك، و به همت مديريت دبستان شهيدعباسپور برگزار 
همچنين  و  آموزان  دانش  عروسكهاي  و  نقاشيها  از  نمايشگاهي  شد 
شدكه  گذاشته  نمايش  به  آنها  عالقه  مورد  بازيهاي  اسباب  و  كتابها 
مورد استقبال دانش آموزان و خانواده هاي آنان قرار گرفت و همچنين 
مديرعامل ، معاون اداري و مالي و چند تن از مسئولين نيروگاه اصفهان 

نيز از آن ديداركردند.
 

    
نيروگاه  در  مراسمي  مقدس  دفاع  هفته  گراميداشت  مناسبت  به       

اصفهان برگزار شد.
       بنابراين گزارش ، در اين مراسم كه به همت پايگاه بسيج نيروگاه و 
با حضور جمعي از كاركنان و مديران شركت برگزار شد، ابتدا مهندس 

مرتضي قرباني، معاونت اداري و مالي شركت پيرامون هفته دفاع مقدس 
سخناني بيان داشت و سپس يكي از جانبازان دفاع مقدس طي سخناني 

به بيان خاطراتي از ايثار و فداكاري رزمندگان پرداخت.

ديدار از سد كارون

      يك گروه از كاركنان شركت، روزهاي ١٤ و ١٥ مهرماه  از سدهاي 
كارون ٣ و كارون ٤ ديدار كردند.
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ساخت دستگاه اندوسكوپ١٢متري در نيروگاه اصفهان

     دستگاه انـدوسكوپ١٢متري جهت استفاده در تجهيزات نيروگاهي 
توسط يكي از كاركنان متخصص نيروگاه، طراحي و ساخته شد.

     بنابراين گزارش، نورعنايت قرهي قهي، تكنسين مسئول تجهيزات 
دوم٣٢٠  واحد  اساسي  تعميرات  هنگام  در  مهندسي  دفتر  مكانيك 
داخل  اندوسکوپي  به  مبرم  نياز  به  توجه  با  اصفهان  نيروگاه  مگاواتي 
اندوسكوپ  دستگاه  لوله  طول  بودن  کم  دليل  به  و  تجهيزات  و  لوله 
موجود كه حداکثر ٣ متر را بازرسي مينمود، طرح ساخت يک دستگاه 
اندوسکوپ با طول بيشتر را ارائه  نمود که مورد توجه  مسئولين نيروگاه 

قرار گرفت و اجازه و دستور ساخت داخل دستگاه مذكور صادر شد.
     سپس کليه مراحل مطالعه،تحقيق و طراحي پروژه ساخت دستگاه 
كارشناسان  نقطه نظرات  و  پارامترها  انجام و  ايشان  اندوسکوپ توسط 
و مديران ذيربط در آن لحاط شد و در مدت يک هفته و با همکاري 
با  اندوسكوپ  دستگاه  نيروگاه،  پشتيباني  و  فني  مختلف  قسمتهاي 
لوله١٢متري ساخته و آماده شد و در اولين اقدام با بازديد از لوله بخار 
به  موبايل  يكدستگاه  و  ابزار  قطعه  يك  شامل  شيئي  دو  ريهيت،  سرد 
وسيله دستگاه مذكور، اندوسكوپ شده و مختصات آنها دقيقًا مشخص 
گرديد و قطعه ابزار، توسط آهن ربا و موبايل نيز به کمک خود دستگاه 
لوله  داخل  از  دستگاه،  سر  به  سيمي  قالب  يک  بستن  و  اندوسکوپ 
بخار خـارج شد. اين در حالـي است که در شرايط مشابـه در تعميرات 
ريهيت،  سرد  لوله  در  افتاده  قطعات  كردن  خارج  براي  قبلي،  اساسي 
ممکن  شد  مي  زده  حدس  که  اي  محدوده  در  لوله  بريدن  به  مجبـور 

است قطعه آنجا باشد بوديم.

پژوهشكده قلب و عروق اصفهان
آيا مي دانيد در شهر اصفهان :

٥٠٪ مرگها به علت قلبي رخ مي دهد
٥٠٪ افراد داراي اضافه وزن و چاقي هستند.

٣٠٪ افراد داراي چربي خون باال هستند.
١٠٪ افراد مبتال به ديابت هستند.

انواع    عروقي،  قلبي  بيماريهاي  ازجمله  واگير  غير  بيماريهاي  امروزه        
سرطان، ديابت، فشارخون باالوچاقي درجامعه ما شيوع زيادي يافته اند. اين 

بيماريهاي با وجوديكه خطر زيادي دارند اما قابل كنترل و پيشگيري هستند.
هدف آموزش تغذيه صحيح چيست؟

      هدف از آموزش تغذيه صحيح اين است كه الگوي غذايي افراد از غذاي 
مواد  انرژي داراي  پر  شده ،  سرخ  پر چرب و  ناسالم يعني مصرف غذاهاي 
يعني  گوشتي زياد ، پرنمك و كم سبزي و ميوه به سمت خوراكهاي سالم 
مصرف غذاهاي كم چرب، كم نمك ، يا ميوه و سبزي زياد و تهيه شده با 

روش پخت سالم ، سوق داده شود.
عوامل غذايي خطر ساز عبارتند از:

      ١- مصرف زياد چربيها و كلسترول 
و  ترانس  چربيهاي   ، اشباع  چربيهاي  نام  به  چربيها  از  برخي  زياد  مصرف 
گوشتهاي   ، خامه  و  كره  جمله  از  حيواني  چربيهاي  در  بيشتر  كه  كلسترول 
چرب ، لبنيات پر چرب ، كله پاچه ، دل و قلوه، پوست مرغ، دنبه و نيز برخي 
منابع چربي گياهي مثل روغن جامد ، مارگارين جامد و روغن مخصوص تهيه 
شيريني به وفور يافت مي شود . باعث باال رفتن چربي خون و ايجادبيماريهاي 
قلبي عروقي ميشود.                                               ادامه درصفحه آخر
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ادامه از صفحه ٣

      نكته : نوعي چربي بسيار مضر به نام چربي ترانس وجود دارد كه در طي 
جزئي  صورت  به  چربي  اين  شود.  مي  ايجاد  مايع  روغن  كردن  جامد  فرايند 
در  چربي  اين  منبع  مهمترين  اما  دارد.  وجود  نيز  لبنيات  و  گوشت  چربي  در 
رژيم غذايي افراد ، روغنهاي جامد گياهي و مواد غذايي حاوي روغن جامد  ، 
مارگارين جامد، سيب زميني سرخ شده ، چيپس ، انواع شيريني ها ، بيسكوئيت 
ها مي باشد. اين نوع چربي به شدت باعث باال رفتن كلسترول خون مي شود.

      ٢- مصرف زياد قندها
نهايت  در  و  چاقي   ، ديابت  بروز  ،عامل  ها  نوشابه  و  شيريني  انواع   ، شكر 

بيماريهاي قلبي است.
      ٣- مصرف زياد نمك

حتي در  و  شود  مي  فشارخون  رفتن  باال  باعث  در نمك  موجود        سديم 
كساني هم كه فشارخون بااليي ندارند، بايد نمك كم مصرف شود.

      سديم نه تنها در نمك بلكه در غذاهاي آماده مثل سوسيس و كالباس ، 
خيارشور و كنسروها نيز به مقدار زياد وجود دارد. براي كاهش مقدار نمك 
مصرفي ، بهتر است عالوه بر حذف نمكدان از روي ميز يا سر سفره ، در پخت 

غذا نيز از نمك كمتري استفاده كنيد.
      ٤- روشهاي پخت ناسالم

      پخت غذا به روش سرخ كردن، هم باعث افزايش روغن در غذا مي شود 
و هم به دليل حرارت زياد ، منجر به توليد مواد مضري در روغن مي شود كه 
خون و در نهايت بيماريهاي قلبي عروقي و حتي  باعث باال رفتن چربي هاي 
سرطان ها مي شود. بهتر است به جاي اين روش از روشهاي سالمتر مثل بخارپز 
و آب پز استفاده شود. در صورت استفاده از روش سرخ كردن حتي المقدور 

از حرارت كم و روغن مخصوص سرخ كردن استفاده نمائيد.
      ٥- مصرف كم ميوه و سبزي و مواد حاوي فيبر

      فيبرها مواد گياهي مفيدي هستند كه در پوسته ي گياهان از جمله در سبوس 
غالت ، حبوبات ، سبزيها و ميوه ها وجود دارد و باعث كاهش چربي و قند 
خون مي شود. ميوه ها و سبزيها به دليل داشتن انواع    ويتامين ها و نيز فيبر 
كافي باعث جلوگيري از ابتال به چربي خون باال ، ديابت و بيماريهاي قلبي و 

سرطان مي شود.
      ٦- دريافت بيش از اندازه انرژي

      خوردن مواد غذايي بيش از نياز باعث مي شود كه انرژي اضافي در بدن 
ايجاد شود و اين انرژي اضافي حاصل از غذا تبديل به چربي شده و چاقي و 
اضافه وزن به وجود مي آورد.بنابراين نه تنها نوع غذايي كه فرد مي خورد بلكه 
يك وعده مصرف مي كند در سالمتي مؤثر است.  غذايي هم كه در  مقدار 
پس توصيه مي شود حجم غذايي كه فرد در يك وعده استفاده مي نمايد كم 
باشد و حتي در رستورانها و مكانهاي ارائه دهنده غذا، بهتر است دركنار پرس 

كامل، غذاي نيم پرس هم موجود باشد تا مشتري امكان انتخاب داشته باشد.

نيروگاه  بزرگ  خانواده  حضور  با  خانوادگي  روي  پياده  همايش       
اصفهان    شهرداري  تفريحي  فرهنگي  سازمان  همكاري  با  و  اصفهان 

برگزار شد. 
اين همايش كه جمع كثيري از  گزارش روابط عمومي در            به 
ساكنان بلوار شفق، شهرك شهيد عباسپور و منازل سازماني نيروگاه در 
آن حضور داشتند، ضمن برگزاري برنامه هاي شاد هنري ،به قيد قرعه 

به تعدادي از شركت كنندگان جوايزي اهدا شد. 

شيراني  محمدرضا  مهندس  توسط  مذكور  جوايز  است  گفتني         
مدير عامل شركت مديريت توليد برق اصفهان به شركت كنندگان در 

همايش پياده روي خانوادگي اهداء شد .
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