
(ع) و   امام حسن عسکري(ع)  تسلیت باد.
شهادت امام رضا 

بدن(حرکات         همایش عارضه یابی  مفصلی  و  عضالنی  اسکلتی، 
اصالحی) توسط مرکز آموزش نیروگاه اصفهان برگزار شد.

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
برگزار  كاركنان  از  نفر   ٢٣٠ از  بيش  حضور  با  كه  همايش  اين  در 
براي  داشت  بيان  خود  سخنان  از  بخشي  در  مربوطه  شدكارشناس 
اينكه بدن وضعيت استانداردي داشته باشد الزم است ميزان انعطاف 
پذيري عضالت و دامنه حركتي مفاصل در حد مطلوبي بوده، قدرت 
عضالت هماهنگي وجود داشته و  عضالني در حد كافي باشد، بين 
عناصر رباطي و كپسولي طبيعي بوده و دچار سفتي يا شلي غير طبيعي 

نباشد. 

      گفتني است اين همايش آموزشي مورد استقبال شركت كنندگان 
قرار گرفت.
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صعود به قله داالن کوه

در  واقع  کوه  داالن  قله  به  نیروگاه  بسیجیان  کوهنوردي  گروه       
کوههاي اطراف اصفهان صعود کرد.

     بنابه گزارش پايگاه مقاومت بسيج، به مناسبت گراميداشت هفته 
كوهنوردي  گروه  همكاران  و  بسيجي  همكاران  از  جمعي  بسيج، 

نيروگاه موفق به فتح قله  داالن كوه شدند.  

        به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مسابقه دو همگانی 
توسط پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه اصفهان برگزار شد. 

        به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان، 
سني و  گروه  در اين مسابقه كه با حضور ٨٢ نفر از همكاران در پنج 
در مسافتي به طول ١٥٠٠ متر برگزار شد به نفرات اول تا سوم هر گروه 

سني جوايز ارزنده اي اهداء ميشود.

               
       گفتني است به ساير شركت كنندگان در اين مسابقه نيز هدايايي 

به رسم يادبود اهداء ميگردد.

دیدار از جانبازان هشت سال دفاع مقدس
         کارکنان بسیجی نیروگاه اصفهان از جانبازان هشت 

سال دفاع مقدس دیدار کردند.
اصفهان،  شركت مديريت توليد برق       بنابرگزارش روابط عمومي 
به مناسبت گراميداشت هفته بسيج، جمعي از كاركنان بسيجي نيروگاه 
اصفهان روز چهارشنبه پنجم آذرماه با حضور در آسايشگاه جانبازان 
شهيد رجايي از جانبازان دفاع مقدس، ديدار و از ايثارگري آنان تجليل 

كردند.

          مراسم سوگواري دهه اول ماه محرم و ایام شهادت 
امام حسین (ع) در نیروگاه اصفهان برگزار شد.

به  اصفهان،  برق  توليد  مديريت  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
رسيدن  فرا  با  همزمان  و  اصفهان  نيروگاه  بسيج  مقاومت  پايگاه  همت 
(ع)،  طهارت  و  عصمت  بيت  اهل  با  همناله  قيام،  و  خون  ماه  محرم، 
مراسم پرفيض زيارت عاشورا و نوحه خواني ، دهه اول محرم با حضور 
درمحل   ٧:٤٥ تا   ٧:١٥ ساعت  از  ها  صبح  نيروگاه،  كاركنان  پرشكوه 

نمازخانه نيروگاه اصفهان برگزار شد.

     گفتني است اين مراسم ، همانند سالهاي قبل مورد  استقبال كاركنان 
و مديران شركت، قرار گرفت. 
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اجراي پروژه امحاي روغنهاي آسکارل

ترانسهاي  در  موجود  آسکارل  روغنهاي  تن  امحاي 27  پروژه          
نیروگاه اصفهان اجرا و به کشور فرانسه ارسال شد.

پروژه  شركت،  شيمي و محيط زيست  گزارش كارشناس            به 
امحاء روغنهاي آسکارل سرانجام پس از گذشت  چندين سال با تالش 

و پيگيريهاي مستمر وارد فاز عملياتي شد . 
در ٣٢  گزارش، حدود ٢٧ تن روغن آسکارل موجود          بنابراين 
عدد ترانس بوسيله پمپ مخصوص و با رعايت مسائل ايمني به ١٨ عدد 
ظرف پالستيکي هزار ليتري مجهز به حفاظ فلزي انتقال داده شد . پس 
چيده  عدد کانتينر  نشتي ، ظروف داخل دو  عدم وجود  از اطمينان از 
ادارات  نمايندگان  حضور  با  و  گرديدند   مهار  چوب  توسط  و  شدند 
بازرگاني ، محيط زيست و برق منطقه اي در تاريخ ٩٣/٨/١٧ کانتينرها 
پلمب و در همان روز به مقصد بندرعباس بارگيري و از نيروگاه خارج 
شرکت روژان صنعت از طريق دريا  گرديدند تا طبق قرار داد توسط 
تحويل سايت امحاء روغنهاي آسکارل مستقر در کشور فرانسه گردد.

روغنهاي آسکارل حاوي  ماده  PCB ( پلي کلرينيتد بي فنيل ) بوده که 
از جمله آالينده هاي خطرناک شغلي و زيست محيطي هستند . بي فنيل 
هاي کلر دار ترکيبات مشابه DDT بوده واز سال ١٩٣٠ در صنايع مورد 
استفاده قرار ميگرفته است . که در سالهاي اخير استفاده از آن ممنوع 
xClx-١٠C١٢H١٠موادي  شيمياي   فرمول  با  ها   PCB . است  گرديده 
خاک و آب  پايداربوده و مقاومت باالئي نسبت به تجزيه دارند ، در 
براي سالهاي زيادي باقي مي مانند وبه علت اينکه ليپوفيليک ( چربي 
دوست ) هستنند در سلولها تجمع زيستي مي يابند و وارد زنجيره غذائي 
ميشوند . اين ترکيبات از طريق پوست ، استنشاق و گوارش حذب بدن 
جريان خون به کبد ، ماهيچه هاي  انسان و حيوان ميشوند و از طريق 

مختلف و بافت چربي انتقال و تجمع مي نمايند. 

   

آژانـس حفــاظت از محيط زيست آمـريکا، PCB را به عنـوان 
از  يکي  است.  کرده  بندي  طبقه  انساني  زاي  سرطان  احتمالي  ماده 
راههاي تجزيه روغنهاي آسکارل فرآيند فتوليز با استفاده از پرتوهاي 

ماوراء بنفش و پراکسيد هيدروژن مي باشد.
  

تفاوت تفکرایستا و تفکر پویا

        تفکر استاتیک (ایستا) یعنى اندیشیدن به صورت ثابت در طول زمان، 
همانند پزشکى که براى همه بیمارانش، یک نسخه تجویز کند؛ مثًال براى 
هرکس که سرما خورده است، قرص سرما خوردگى را توصیه مى کند در 
رژیم  یک  دیگرى  باشد، براى  خوب  قرص  کسى  براى  شاید  که  صورتى 

خاص غذایى.
افراد،  و  شرایط  به  توجه  با  که  است  تفکرى  (پویا)  دینامیک  تفکر         
در  سخنرانى  جلسه  یک  ایلیا  استاد  پیش،  ها  سال  کند.  مى  تغییر  فرایندش 
فرهنگسراى ارسباران داشت. بعد از سخنرانى، وقتى استاد در حال خروج از 
سالن بود، یکى از شنوندگان جلوى استاد ایلیا را گرفت و با حالت هیجانى 
گفت اگر االن یک سیلى به شما بزنم شما چه واکنشى نشان مى دهید. استاد 
ایلیا با آرامش همیشگى گفت (نقل به مضمون): «نمى دانم. بعد که سیلى را 
زدى با توجه به شرایط، تصمیم مى گیرم چه واکنشى نشان دهم.» این یک 

مصداق از تفکر دینامیک بود .
     تفکرکودکان از نوع دینامیک است. آنها فرایند از پیش تعیین شده اى 
گاهى  آنها  عملکرد  بینى  پیش  هم  همین  براى  و  ندارند  کردن  فکر  براى 
ممکن نیست. اما بزرگساالن که ذهنشان تثبیت شده، بعضاً تا آخر عمرشان، 
یک روش در انجام کارشان دارند. معلمی مى گفت: «من سال هاست که 
متوجه     ولی  بخوانند  درس  چگونه  آموزانم  دانش  که  زنم  مى  فریاد  دارم 
نمى شوند.! کسى به او گفت: اگر سال ها فریاد زدى و به نتیجه نرسیدى، 

چرا روش خودت را عوض نمى کنى؟»
        قدرت تفکر دینامیک، اینگونه است که قالب از پیش تعیین شده اى 
ندارد. بنابراین مى تواند نسبت به نیروهاى دخیل در وقایع حساس بوده، آنها 
را مشاهده کرده و در تحلیل، آن نیروها را در نظر گیرد. اما تفکر استاتیک 
به علت اینکه قالب از پیش تعیین شده اى دارد، فقط وقایع را در نظر دارد 
و از عواملى که منجر به شکل گیرى آن وقایع شده اند صرف نظر مى کند.

 نتیجه تفکر دینامیک، واکنش زنده به وقایع است اما نتیجه تفکر استاتیک، 
واکنش به تصورى است که فرد از وقایع دارد. حال آنکه دربسیاري مواقع 

این تصور با واقعیت، فاصله بسیاري دارد.
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بسیج  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  والیبال  مسابقات  دوره  یک          
توسط پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه اصفهان و با همکاري کمیته ورزش 

برگزارشد.

        بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، 
تیمهایی  باحضور  و  تیمی  چهار  گروه  دو  در  که  مسابقات  این  در 
الف،                    برداري  بهره  ایمنی،  شامل:  نیروگاه  مختلف  قسمتهاي  از 
بهره برداري ب، بهره برداري ج ، تعمیرات، خدمات، حراست و شیمی 
بهره  تیمهاي   پایان  در  برگزارشد،  اصفهان  زیتون  ورزشگاه  سالن  در 
برداري الف، حراست و ایمنی به ترتیب موفق به کسب مقامهاي اول 

تا سوم شدند.

       گفتنی است در روز پایانی این مسابقات، مهندس محمدرضا شیرانی 
تولید برق اصفهان با حضور در ورزشگاه  شرکت مدیریت  مدیرعامل 
به تیمهاي اول تا سوم این مسابقات جوایزي به رسم یادبود اهداء نمود.     

        ایشان همچنین طی سخنانی خواستار ایجاد برنامه هایی براي جذب 
بیشتر همکاران به ورزش و مسابقات ورزشی شد.


