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تخلیه تلفنی و تهدیدات تلفن همراه
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استفاده از پنلهای خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان
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نقش نظام پیشنهادها در سازمانها
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سندرم تونل کارپال

انســان ،موجــودی اســت کــه همــواره بــا
همنوعانــش در ارتبــاط بــوده ،در واقــع ایــن
ارتبــاط ریشــه در نیــاز او به ارتباطــات اجتامعی
دارد .حضــور در اجتــاع یــک رابطــه دو ســویه
اســت .از یــک ســمت فــرد بــا متــام مختصــات
فــردی خویــش ،اخــاق ،تربیــت ،روحیــات و
اســتعداد و توانایــی هایــش بــر اجتــاع خــود
تاثیــر مــی گــذارد و از ســوی دیگــر ،از جامعــه
خــود رنــگ مــی پذیــرد و ترکیــب ایــن دو
«خصوصیــات فــردی و اکتســابات اجتامعــی»
ســبک زندگــی او را مــی ســازد.
برخــی متفکــران کالســیک شــیوه تغذیــه،
خودآرایی(نــوع پوشــاک و پیــروی از مــد)،
نــوع مســکن (دکوراســیون ،معــاری و اثاثیــه)،
نــوع وســیله حمــل و نقــل ،شــیوه هــای گــذران
اوقــات فراغــت و تفریــح را از مولفــه هــای
ســبک زندگــی دانســته انــد.
اینرتنــت و خاصــه شــبکه هــای اجتامعــی
تاثیــری مســتقیم بــر ســبک زندگــی افــراد
دارد .زنــان نیــز بــه عنــوان بخشــی از کابــران
شــبکه هــای اجتامعــی کــه روز بــه روز بــر
تعدادشــان اضافــه مــی شــود از ایــن تاثیــر ،دور
نیســتند و ناخــودآگاه تحــت تاثیــر اجتامعــات
مربــوط بــه ایــن شــبکه هــا قــر ار مــی گیرنــد.
ایــن روزهــا بــا گســرش ارتباطــات در فضــای
مجــازی ،روابــط بیــن اعضــای خانــواده بــه رسدی

مــی گرایــد .ســاعت هــا وقــت گذرانــدن در
شــبکه هــای اجتامعــی و گشــت و گــذار در
فضــای مجــازی و گــپ و گفــت و تعامــل بــا
دوســتان و گــم شــدن میــان انبوهــی از اخبــار
و اطالعــات ،باعــث فاصلــه گرفــن از دنیــای

واقعــی شــده ،و گاه حــس مــی شــود کــه
قســمت هایــی جــدی از زندگــی شــخصی افـراد،
فــدای زندگــی مجازیشــان مــی شــود .والدیــن
بــه دلیــل کــم حوصلگــی ،مشــکالت اقتصــادی و
کــم بــود وقــت ،متایــل دارنــد زمــان کمــری را
بــه فرزنــدان خــود اختصــاص دهنــد .افزایــش
اســتفاده از اینرتنــت و بــه ویــژه شــبکه هــای
اجتامعــی موبایلــی ایــن روزهــا به رغم اســتفاده
هــای مفیــدی کــه دارد ،در کنــار اشــتغال بــه
کار طوالنــی والدیــن و تغییــر نگــرش والدیــن
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بــه تربیــت فرزنــدان ،موجبــات دوری اعضــای
خانــواده از یکدیگــر را فراهــم ســاخته اســت .
والدیــن و فرزنــدان ســاعت هــای متــادی در
کنــار یکدیگــر مــی نشــینند بــدون آن کــه حرفــی
بـرای گفــن داشــته باشــند .بــه گونــه ای کــه بــه
رغــم نزدیکــی فیزیکــی و در زیــر یــک ســقف
بــودن در داخــل خانــواده ،گاه فاصلــه عاطفــی و
معنــوی زیــادی را از یکدیگــر تجربــه مــی کننــد
و افـراد خانــواده کمرتیــن مـراودات و گفتگــوی
همدالنــه را بــا هــم دارنــد .دیگــر والدیــن و
فرزنــدان کمــر در فضاهــای مشــرک فیزیکــی
و عاطفــی و اطالعاتــی و تفریحــی واقعــی،
خاطـرات مشــرکی را بــا هــم تجربــه مــی کننــد.
ایــن کاهــش اشــراکات عاطفــی و فکــری و
اطالعاتــی ،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
مســیری متفــاوت طــی مــی کنــد.

امــروزه شــکل رابطــه هــا نیــز
تغییــر کــرده و تلفــن و پیامــک چــه
نوشــتاری و چــه تصویــری جایگزیــن
دیدارهــا شــده اســت خانــواده هــا
دیگــر ایــن خــاء را احســاس نمــی
کننــد کــه ســاعتی مشــترک را
بــرای دور هــم بــودن جمــع شــوند
و بــا یکدیگــر در خصــوص مســایل
مختلــف گفــت وگــو کننــد.
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تخلیــه تلفنــی
و تهد یــد ا ت
تلفــن همــراه
یکــی از راه هــای جمــع آوری
اطالعــات توســط دشــمن ،کســب
اطالعــات از طریــق شــبکه هــای
ارتباطــی ماننــد ،تلفــن (ثابــت ،
همــراه) ،منابــر و رایانــه اســت
معمــول تریــن آنهــا ،جمــع آوری
اطالعــات و جاسوســی از طریــق
تلفــن اســت .ســازمان هــای
جاسوســی و گروههــای معانــد،
بــا اســتفاده از وســایل ارتباطــی،
اقــدام بــه برقــراری متــاس بــا
مراکــز حســاس و یــا اف ـراد مطلــع
منــوده و خــود را بــه عنــوان یکــی
از عوامــل خــودی جــا زده و پــس از جلــب
اعتــاد ،اطالعــات مــورد نیــاز خــود را اخــذ
میمناینــد ،از ایــن طریــق بــر اثــر ســهل انــگاری
افــراد اطالعــات فنــی ،صنعتــی و مبــادالت
تجــاری اقتصــادی زیــادی بــه وســیله آنــان مــورد
شناســایی قـرار گرفتــه و بعضـاً باعــث لطــات و
صدمــات اقتصــادی ،و در اکــر مــوارد فشــارهای
سیاســی بــه جمهــوری اســامی گردیــده اســت.
• اهداف دشمن از جاسوسی تلفنی:
فعالیتهــای جاسوســی تلفنــی در جمــعآوری
اخبــار و اطالعــات از مراکــز مختلــف انجــام
میشــود کــه متاســفانه تعــدادی از آنهــا نیــز بــه
علــت بیتوجهــی ،کــم دقتــی و ســهلانگاری
پاســخگویان تلفنــی ،بــا موفقیتهایــی هم ـراه
بــوده اســت .محورهــای اطالعاتــی کــه در ایــن
متــاس هــا مــورد توجــه بــوده و در پــی بدســت
آوردن اطالعــات پیرامــون آنهــا بودهانــد عبارتنــد
از:
• آدرس اماکــن ،تاسیســات و محــل هــای مهــم
نیروگاهــی ،تحقیقاتــی ،صنعتــی ،مرتبــط بــا
تولیــد تجهیــزات اســراتژیک
• شناســایی اهــداف و محورهــای ماموریتــی در
راســتای صنایــع مهــم
• شناســایی دقیــق محــل هــا و محورهــای
تبــادالت مکمــل چرخــه ســوخت و تولیــد انــرژی
• تــوان واقعــی مدیـران و کارشناســان و تخصص
آ نها
• شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت در دســتیابی
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بــه صنایــع و تکنولــوژی
مســلط شــده و بــا تجزیــه و تحلیــل اطالعــات
• شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت ،نقــاط دریافتــی ،تــوان آن را مییابنــد کــه کــاکان
حســاس و آســیب پذیــری هــای احتاملــی ،صنایع هویــت واقعــی خــود را پنهــان ســاخته و بــا
مهــم ب ـرای ایجــاد بح ـران هــای مصنوعــی
جلــب اعتــاد مخاطــب ،کار خویــش را ادامــه
• عــزل و نصبهــای مســوولین و کارشناســان دهنــد.
عالــی رتبــه و متخصصیــن و ...
• نکات مورد توجه:
 .1دشــمن در ابتــدای برقــراری متــاس ،ســعی
• روش های دشمن:
دشــمنی بـرای اقــدام بــه جاسوســی تلفنــی ،بــه مــی منایــد بــا احوالپرســی گــرم ،در مخاطــب
اطالعــات اولیــه نیــاز دارد کــه ایــن اطالعــات خــود احســاس رفاقــت و دوســتی برقــرار منایــد.
را نیــز عمومــاً از  .2بــا تعریــف و مبالغــهگویــی ،ســعی میمنایــد
طریــق جاسوســی مخاطــب خــود را در رو در بایســتی قـرار دهــد.
تلفنــی و در طــی  .3بــا صحبــت منــودن در حــول مطالبــی کــه
متاسهــای متعــدد مــورد عالقــه مخاطــب اســت ،ســعی در ایجــاد
بــا مراکــز مختلــف همدلــی در موضوعــات مــورد عالقــه منــوده و
بدســت مــیآورد .اعتــاد طــرف مقابــل را بــه خــود جلــب منایــد.
بــا کســب اطالعــات  .4اســامی مســوولین وزارتخانــه را بـرای افزایــش
اولیــه ماننــد نــام ســطح اعتــاد مخاطــب ،بــکار میبــرد.
و شــاره تلفــن .5 ،اطالعــات کلــی و اولیــه ای را کــه در
اطالعــات بعــدی متاسهــای قبلــی جمــعآوری منــوده اســت،
را تکمیــل میکنــد .ارایــه میکنــد و ســعی در دریافــت اخبــار و
بخشــی از ایــن اطالعــات تکمیلــی دارد.
اطالعــات عبارتنــد از .6 :غالبــاً مطالــب مــورد خواســت خــود را
کوچــک و کــم ارزش جلــوه میدهــد و بــا طــرح
• شامره تلفن هدف مورد نظر
ســواالت پیدرپــی و رسیــع ،ســعی در بدســت
• اطالعاتی پیرامون هدف مورد نظر
• مشــخصات اف ـراد و مراکــز مرتبــط بــا هــدف آوردن مطالــب مــورد نیــاز خــود دارد.
 .7جاســوس در تخلیــه تلفنــی ،ســعی میکنــد
و مســوولیت هــای آنــان
لــذا نبایــد ایــن گونــه اطالعــات را کــم اهمیــت کــه تــا حــد امــکان خــود را فــردی مســوول و
شــمرده و در واگــذاری آن بــه دیگــران دارای پســت بــاالی کشــوری یــا از طــرف آنهــا
ســهلانگاری مناییــم .از آنجایــی کــه شــیوه هــای معرفــی و بســیار آمرانــه و بــه قــول معــروف
جاسوســی تلفنــی قابــل تغییــر اســت ،منیتــوان از موضــع بــاال برخــورد منایــد تــا اوالً شناســایی
گفــت کــه فــرد جاســوس ،همیشــه بــه یــک روش دقیــق او مقــدور نباشــد ،ثانیـاً مخاطــب روحیــه
عمــل میکنــد .بــه هــر حــال همیشــه ایــن خــود را ببــازد ،زیـرا میدانــد مخاطــب بــه فکــر
اصــل را بایــد در ذهــن داشــت کــه اطالعــات تعییــن صحــت و ســقم ادعــای متــاس گیرنــده
دارای طبقهبنــدی و حســاس را نبایــد از طریــق برمنیآیــد و حتــی بــا نشــان دادن حســن نیــت
تلفــن منتقــل کــرد.
و بــه منظــور رعایــت
عمــل
• شــیوه
ادب و اخــاق ،ســعی
جاسوســان در
رد همــکاری و ارایــه
فرآینــد تخلیــه
اطالعــات میمنایــد.
تلفنــی :
 .8جاسوســان بــر
تــاش
اول:
مرحلــه
اهمیــت و فوریــت
در جهــت جلــب
موضــوع تاکیــد کــرده،
اعتــاد مخاطــب
تــاش میکننــد تــا بــا
مرحلــه دوم :پــس از مغشــوش ســاخنت ذهــن
مخاطــب ،او را در موضــع امتحــان قــرار ارایــه اطالعــات گوناگــون مرتبــط بــا موضــوع و
میدهــد و بســیار آرام بــه طــرح ســوال مــورد آدرسهــای مرتبــط بــا کار ،در مخاطــب حــس
اعتــاد ایجــاد مناینــد.
نظــر اقــدام مــی کنــد.
مرحلــه ســوم :جاسوســان چــه بــه پاســخ ســوال
(( ادامه این مطلب در ماهنامه بعدی ))
مــورد نظــر خــود برســند و چــه نرســند ،پــس از
انجــام چندیــن مکاملــه از ایــن نــوع بــا افــراد
دفتر حراست و امور محرمانه
ســطوح پاییــن تشــکیالت ،نســبت بــه موضــوع
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ادامه از صفحه اول :
غریبــه و حتــی افــرادی از جنــس مخالــف در
دوســتان و آشــنایان منجــر بــه کاهــش ســطح
اعتــاد در بیــن آنهــا مــی شــود و بــا کاهــش
پــدر و مادرهــا بایــد الگــوی مناســبی در گفــت ســطح اعتــاد در خانــواده ،آرامــش خدشــه
وگــو باشــند و خــود را مقیــد بــه زمــان و برنامــه دار مــی شــود .ایــن موضــوع آســیب هایــی را
مشــخصی ب ـرای گفــت وگــو در منــزل دانســته در خانــواده هــا بــه وجــود آورده کــه در کنــار
و بــا فرزنــدان پیرامــون مســائل مختلــف روز
و غیــره صحبــت کننــد .تقویــت ارتبــاط
عاطفــی بیــن اعضــاء مختلــف خانــواده
بـرای تقویــت مهــارت گفــت وگــو اهمیــت
دارد .والدیــن در ایــن زمینــه بایــد مطالعــه
الزم را داشــته و بــا نیازهــای روانــی
فرزنــدان آشــنا بــوده و بــا گفــت وگــو و
حــرف زدن بــه دنیــای آنهــا نزدیــک شــوند .
اســتفاده بیــش از حــد از شــبکه هــای
اجتامعــی در محیــط خانــواده بــا کاهــش
ســطح ارتباطــات عاطفــی ،میــزان گفتگــو در ســایر عوامــل مخــرب در روابــط خانوادگــی،
خانــواده را حتــی از  15دقیقــه در روز هــم موجبــات سســت شــدن بنیــاد خانــواده هــا
کمــر کــرده اســت .ضمــن اینکــه اســتفاده و طــاق عاطفــی زوجیــن و کمرنــگ شــدن
نادرســت از ایــن امکانــات باعــث از بیــن رفــن صمیمیــت میــان اعضــای خانــواده و همچنیــن
بســیاری از حریــم هــا در خانــواده هــا شــده و گســرش شــکاف نســلی را فراهــم کــرده اســت.
حتــی در مــواردی منجــر بــه بــروز اختالفــات بــا توجــه بــه ایــن مــوارد بــه نظــر مــی رســد
تــا رسحــد طــاق و جدایــی نیــز شــده اســت .تــاش بــرای بــه حداقــل رســاندن تهدیدهــای
ارتبــاط گرفــن هــر یــک از زوجیــن بــا افــراد

شــبکه هــای مجــازی در کاهــش ســامت و
پایــداری نهــاد خانــواده ،رضورتــی انکارناپذیــر
اســت .و ایــن مهــم میــر نخواهــد شــد مگــر
از طریــق توســعه روابــط پایــدار و صمیمیــت
و همدلــی میــان اعضــای خانــواده در بســر
گفتگوهــای صمیمــی میــان اعضــای خانــواده.
گفتگــو ،ارتباطــات ،تعامــل و تبــادل
اطالعــات یکــی از نیازهــای اساســی نــوع
بــر اســت .خانــواده هــا بایــد رضورت
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
اســت تــا افــراد عالیــق ،صمیمیــت و
کــدورت هــای خــود را ابـراز 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
اعضــاء کمرتیــن تنــش را در فضــای خانــه بــا
هــم داشــته و در نهایــت فرزنــدان موفقــی
تربیــت مــی کننــد.
مشاور امور زنان و خانواده

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

آســتان مقــدس حضــرت خاتــم االوصیــا احیــای انگیــزه
هــای عمیــق دینــی و الهــی و ایجــاد آمادگــی روحــی و
اخالقــی و گســترش فرهنگ مهدویت و والیــت و تالش در
راه بیــداری امــت اســامی و زمینــه ســازی بــرای وحــدت
جهــان اســام و فــداکاری و مجاهــدت در راه نصــرت آن
حضــرت و بســتر ســازی بــرای عصــر ظهــور و پیــروزی
حــق بــر باطــل و آمــاده ســازی افــکار و اندیشــه هــا و
ایجــاد شــرایط بــرای حکومــت واحــد عــدل جهانــی اســت.
« و یــاری مــن مهیــای شماســت...تا آنکــه خــدای
تعالــی دینــش را بــه وســیله شــما زنــده گردانــد.
پــس همــراه شــمایم ،نــه همــراه کســی جــز شــما.... ».
متــن فــوق خالصــه ی مطلبــی از نشــریه فرهنگی شــرکت
مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی اســت
کــه فایــل کامــل هــر مــاه در آدرس share\\\ :

در زمــان ظهــور آن حضــرت ،مســیح (ع) نــزول خواهنــد
کــرد و در رکاب آن بزرگــوار و پشــت ســر آن بزرگــوار
اقامــه نمــاز خواهنــد نمــود و ایــن بــه مفهــوم خاتمیــت
و خاتــم االوصیــا بــودن آن بزرگــوار اســت و در روایــت
آمــده کــه آن بزرگــوار بــه حضــرت مســیح (ع) احتــرام
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
غیبــت اســت ،غیبــت صغــری و کبــری ،ولــی دربــاره
حضــرت مســیح ،بحــث غیبــت و یــا مباحــث مشــبه
مطــرح نیســت ،بلکــه در تعبیــر قــرآن کریــم آمــده
اســت « :و حــال آنکــه آنــان او را نکشــتند و مصلوبــش
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) \Share\Share\MODIRIYAT\Ravabetomomi
اســت ،نــه ظهــور آن بزرگــوار و ایــن دو تعبیــر و عنــوان نشــریه در فولــدر نشــریه شــرکت مــادر تخصصــی
بســیار متفــاوت کــه یکــی نشــانگر غیبــت و دیگــری تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی قابــل مالحظــه مــی باشــد.
نشــان دهنــده عــروج الــی اهلل و نــزول مجــدد اســت.
امور فرهنگی
اکنــون رســالت همــه منتظــران آن بزرگــوار و ارادتمنــدان
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استفاده از پنلهای خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز ساختمان
و آزمایشــگاهها بــا انــرژی خورشــیدی تامیــن
میشــوند .بــرق مــورد نیــاز ســاختامن مذکــور
بــا  ۲هـزار پنــل خورشــیدی تامیــن میشــود کــه
روی بالهــای بــاالی طبقــه چهــارم ســاختامن
نصــب شــده انــد .عــاوه برپنلهــای خورشــیدی
در ایــن ســازه  ۲۸چــاه زمیــن گرمایــی ،یــک
سیســتم جمــع آوری آب بــاران بــا قابلیــت
ذخیــره  ۳۴۲هــزار لیــر آب قــرار دارد.

یــک دهــه قبــل کســی تصــور منیکــرد اســتفاده
از پنلهــای خورشــیدی بــرای تامیــن انــرژی
مــورد نیــاز ســاختامن بــه چنیــن رونــد عظیمــی
تبدیــل شــود .در ابتــدا بیشــر اوقــات از
پنلهــای خورشــیدی بــرای خانههایــی در
مناطــق دورافتــاده اســتفاده میشــد .امــا بــا
گســرش فناوریهــای خورشــیدی و پیرشفــت
فناوریهــای مربــوط بــه تولیــد پنــل هــا ،اکنــون
بســیاری از ســازههای شــهری نیــز بــا پنلهــای
 .خانه روستایی خورشیدی در هلند
خورشــیدی ســاخته میشــوند.
ایــن ســاختامنها از انتشــار گازهــای
گلخانــهای کــم میکننــد و برخــی از ایــن
ســازهها ظرفیــت عظیمــی ب ـرای تولیــد بــرق
دارنــد .عــاوه بــر تامیــن نیازهــای خــود،
باقیامنــده بــرق تولیــدی را بــه شــبکه توزیــع
منتقــل میکننــد.
درهمیــن راســتا شــیوه خاصــی از معــاری
شــکل گرفتــه کــه «معــاری خورشــیدی» نــام
گرفتــه اســت .در ایــن شــیوه ســاختامن بــا در
نظــر گرفــن انــرژی خورشــید بــه عنــوان یــک
منبــع تجدیدپذیــر ب ـرای تامیــن بــرق ســاخته
میشــود .در ایــن نــوع معــاری اســتفاده از
پنلهــای خورشــیدی روی ســقف ســازه مرســوم بــه تازگــی در منطقــه  Rijssenهلنــد یــک خانــه
اســت و بخشــی عظیــم یــا متــام بــرق مــورد نیــاز خورشــیدی ســاخته شــده کــه طراحــی نویــن
ســاختامن بــه وســیله ایــن
انــرژی تامیــن میشــود.

.

نخســتین ســاختمان
انــرژی صفــر اونتاریــو >

شــهر بند ر ی « ها میلتو ن »
در کانــادا واقــع در ایالــت
اونتاریــو نخســتین ســاختامن
«انــرژی صفــر» خــود را
افتتــاح کــرده اســت .ایــن
ســاختامن بــه نــام Joyce
Centre for Partnership a
 nd Innovationدر کالــج
«موهــاک» ســاخته شــده اســت .ایــن ســاختامن
خورشــیدی بزرگرتیــن ســاختامن اداری «انــرژی
صفــر» در کانــادا اســت .ایــن ســازه بــا بودجــه
 ۵۴میلیــون دالر و در مســاحت  ۹۶هــزار
فــوت مکعــب ســاخته شــده اســت .در ایــن
ســاختامن بــرق مــورد نیــاز کالسهــای درســی

کــف و ســقف آن اســت کــه بــه نظــر میرســد
بــا محیــط درهــم آمیختــه انــد .ایــن ســاختامن
بــرای کاهــش اســتفاده از انــرژی روی یــک
چارچــوب از جنــس الــوار ســاخته شــده و عایــق
بنــدی محکمــی دارد .همچنیــن یــک سیســتم
مخفــی پنلهــای خورشــیدی بــه تامیــن بــرق
خانــه کمــک میکنــد.
قدیمیترین کارخانه تولید انرژی خورشیدی
یکــی دیگــر از کشــورهای موفــق در حــوزه
انــرژی خورشــیدی ،امریکاســت .در ایــن راســتا
بایــد گفــت کــه
بزرگتریــن کارخانــه
تولیــد انــرژی ایــاالت
متحــده امریــکا در
رزمونــد کالیفرنیــا قـرار
دارد .ایــن کارخانــه
کــه مســاحتی بالــغ بــر
۱۳کیلومــر مربــع دارد
و یکــی از قدیمیتریــن
کارخانههــای تولیــد
انــرژی محســوب
میشود در ســال ۲۰۱۳
مــورد بهرهبــرداری ق ـرار گرفــت .در ایــن پــارک
فناورانــه حــدود ۱.۷میلیــون پنــل خورشــیدی بــه
کار رفتــه کــه میتوانــد انــرژی بــرق
مــورد نیــاز ۲۵۵هــزار خانــه یعنــی
حــدود ۱۷درصــد از انــرژی کالیفرنیــا
را تأمیــن کنــد.

از بزرگتریــن نیروگاههــا و
کارخانههــای خورشــیدی موجــود
در امریــکای شــالی و جنوبــی نیــز
میتــوان بــه کارخانههــای تولیــد
انــرژی خورشــیدی بــه مســاحت
۲۴کیلومرتمربــع بــا ۲میلیــون و ۳۰۰
عــدد پنــل خورشــیدی در مکزیــک
و بســیار کارآمــد دارد .ایــن طــرح بــا الهــام از اشــاره کــرد .در ایــن کارخانههــا بــه ترتیــب
مناطــق روســتایی ســاخته شــده اســت .خانــه ۴۲۷مــگاوات و  ۳۲۷مــگاوات انــرژی خورشــیدی
مذکــور  Erve BEنــام دارد و متــام بــرق مــورد تولیــد میشــود.
نیــاز آن بــا انــرژی خورشــیدی تامیــن میشــود.
ایــن خانــه خورشــیدی شــامل یــک ســاختامن
واحد بهره برداری
اصلــی و دو واحــد کوچکتــر اســت .یکــی از
مهمرتیــن شــاخصههای ایــن ســاختامن طراحــی
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نقش نظام پیشنهادها در سازمانها :
آنچــه در نظــام پیشــنهادها بــه عنــوان اهــداف آرمانــی و در
حقیقــت بــه عنــوان فلســفه بــه کارگیــری آن مطــرح اســت،
افزایــش توان ســازمان در مقابل خواســت های متغیــر ذینفعان
از طریــق ارج نهــادن بــه فضایــل و توانایــی هــای انســان و
همســو کــردن اهــداف کارکنــان با اهــداف ســازمان می باشــد.
کارکنــان محــور اصلــی ســازمان در ارائــه پیشــنهاد و
همــکاری در اجــرای آنهــا هســتند .نظــام پیشــنهادها
بــر اســاس خواســت و اراده کارکنــان صــورت مــی
گیــرد و یــک وظیفــه شــغلی و کاری نبــوده و بــه
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
و یــا رده شــغلی آنهــا مانعــی بــرای مشــارکت افــراد نباشــد.
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
انگیــزه و اعتقــاد شــروع بــه کار نماینــد کــه روشــهای کاری
ســازمان و بــه خصــوص واحــد خــود را بهتــر از دیــروز نماینــد.
بــرای اجــرای موفقیــت آمیــز نظــام پیشــنهادها بسترســازی و
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ضمــن سپاســگزاری از مشــارکت همــکاران محتــرم
در ســامانه نظــام پیشــنهادها ،کــه هــدف از آن ایجــاد
محیطــی مناســب و فرصتــی جهــت مشــارکت فکــری
همــکاران در امــور ســازمان و برخــوردار کــردن آنــان در
ثمــرات مــادی و معنــوی شــرکت مــی باشــد ،بدیهــی
اســت توســعه ارزش هــای انســانی کارکنــان و اســتفاده
از هــوش ،اســتعداد و خالقیــت آنهــا در راســتای اهــداف

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
و بقــاء نظــام پیشــنهادها در ســازمان مــی باشــد .در ایــن
میــان مدیــران میانــی و سرپرســتان بــه عنــوان نماینــدگان
مدیریــت ارشــد کــه هــر روز در تمــاس مســتقیم بــا اغلــب
کارکنــان بــوده و از نزدیــک در جریــان نحــوه انجــام فعالیتهــا
و مســائل جــاری ســازمان هســتند بــا تشــویق کارکنــان تحــت
نظــر خــود میتواننــد آنهــا را در ارائــه پیشــنهاد و مشــارکت
مســتمر یــاری نماینــد .کارکنــان نیــز بــا پیشــنهادهای
ســازنده خــود کــه مــی تواننــد در موضوعاتــی همانند
 :بهبــود کار اداری ،بهبــود کار فــردی ،بهبــود محیــط کاری،
تقلیــل هزینــه هــا ،افزایــش بهــره وری ،افزایــش رضایــت
کارمنــدان ،آمــوزش کارکنــان ،افزایــش ایمنــی ،بهبــود
گــردش کار ســازمان و  ...مــی باشــد ســازمان خــود را در
رســیدن بــه اهــداف و ماموریتهــای ســازمانی یــاری رســانند.
همــکاران محترمــی کــه حضــور و مشــارکت فعــال
طــی دو مــاه اخیــر در ســامانه نظــام پیشــنهادها
داشــته و فراینــد بررســی پیشــنهادهای آنهــا انجــام
گردیــده اســت  ،در ذیــل مطلــب معرفــی مــی گردنــد.
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شــرکت ،هــدف اصلــی نظــام مدیریــت مشــارکتی اســت.
انتظــار مــی رود همــکاران محتــرم کمــاکان بــا
ارائــه پیشــنهادهای ســازنده و حمایــت از نظــام
مشــارکت ،باعــث رشــد و بهبــود عملکــرد و تحقــق
هرچــه بیشــتر اهــداف عالــی شــرکت گردنــد .
دبیر کمیته نظام پیشنهادها
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اطالعیه

همانگونــه کــه مســتحضرید؛ گــزارش هــای
یکپارچــه شــاخص هــای عملکــرد بــه صــورت
 3ماهــه از واحــد هــا و بخــش هــای صاحــب
فرآینــد جمــع آوری مــی گــردد.

مقــرر گردیــد زیــن پــس نــام واحــد هایــی
کــه بــه موقــع ارایــه گــزارش مــی مناینــد.
اطــاع رســانی گــردد.
به همین منظور از دفاتر
فنی و برنامه ریزی و روابط عمومی برای
ارایه به موقع گزارش  9ماهه سال 1397
تشکر و قدر دانی می گردد.
دفتر فنی و برنامه ریزی

همکاران گرامی؛
جناب آقای پورابراهیمی
سرکار خانم میر باقری

واحد بهداشت

سخن ماه
امام حسن (ع) فرمود :
نابودی مردم در سه چیز است :
بــزرگ نمایــی ،افــزون خواهــی
بســیارو حســد و رشــک بــردن
همکاران گرامی :

آقایــان  :ابوالفضــل مقــدم -رضــا
احمدپــور  -مهــدی مشــهدی فراهانــی
هــادی ســتار زاده  -مرتضــی فرخــی
مســعود صالحــی و فرهــاد ســپهری
ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون
پیشاپیش سالروز تولد شما
راتبریک عرض می نماییم.

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

مصیبــت وارده را صمیمانــه تســلیت عــرض
نمــوده و بــرای در گذشــتگان از درگاه
احدیــت رحمــت و مغفــرت واســعه الهــی
و بــرای بازمانــدگان صبــر وشــکیبایی
مســئلت مــی نماییــم.

جناب آقای سید صادق میر موسوی

ضمــن آرزوی ســامتی و توفیــق روز
افــزون از درگاه خداونــد متعــال
کســب مقــام نخســت والیبــال
جشــنواره ورزشــی دســتگاه هــای
اجرایــی کشــور راحضــور شــما و
اعضــای تیــم والیبــال حراســت
شــرکت توانیــر تبریــک عــرض
مینماییــم.

مسابقه شماره 8
 -1سیاتیک چیست ؟ یکی از علل آنرا بنویسید؟
 -2توربین گازی در کدام دسته از تجهیزات و با چه
درجه اهمیتی طبقه بندی می گردد؟
 -3از راه های ترک اعتیاد اینترنتی می باشد ؟
(ذکر  1مورد)
جهت پاسخگویی به سواالت ماهنامه شماره 29را مطالعه نمایید

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

برندگان مسابقه شماره 7

سهراب خسروی
فضه کالنکی

محمد ابراهیم حسنی راد

قابل توجه همکاران گـرامی :
ـی
ـی از همراهـ
ـکر و قدردانـ
ـن تشـ
ضمـ

عزیــزان فعــال در تهیــه ماهنامــه،

لطفــا مطالــب ارســالی بــرای چــاپ
ـفند
ـن و اسـ
ـه  31و  ( 32بهمـ
در ماهنامـ

 )1397را تــا قبــل از  20بهمــن مــاه
 1397آمــاده ســازی و بــه واحــد
روابــط عمومــی تحویــل نماییــد.

