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«هالک ىایی ترای انتخاب اصلح»
افزادی کٍ اس تأییذ ؽًرای وگُثان ػثًر کزدٌ اوذ ،قاوًواً صالحىذ ،الثتٍ صالحیت َاا یا

اوذاسٌ ویغت ،صالح داریم ،اصلح داریم ،تؾخیص َا مختلف اعت ،یکی چیاشی را ماال
قزار می دَذ ي کغی را اصلح می داوذ ي کغی چیش دیگز را مال

و ها پاسذار او ىستین،
و اگر آسیة تثینذ ىوو

قزار می دَاذ ،اؽاکالی

وذارد ،ایه َا وثایذ مًجة اختالف ؽًد ،مثادا تٍ خاعز ػالقمىذی ی
ریاعت جمًُری ي دعتٍ ای دیگز تٍ ی

االى اسالم در دست هاست

دعتٍ تٍ ی

واامشد

ها هسؤل ىستین ،در
تارگاه خذا ىوو هسؤل
ىستین.

وامشد دیگز ،تیه آحاد مازد ؽاقاو ي اختالفای

امام خمینی(ره)

پیذا ؽًد ،چٍ ماوؼی دارد؟ قاوًن َمیه را خًاعتٍ اعت کٍ مزد عثق عاالیق خًدؽاان
تگزدوذ ي اوتخاب کىىذ .مقا مؼظام رَثازی  )80/02/28یااسدَمیه اوتخاتاار ریاعات

« تزگشاری جؾىًارٌ قزآوی داوؾجًیان»

جمًُری – َمشمان تا پىجمیه اوتخاتار ؽًراَای ؽُز ي ريعتا – در ريس جمؼٍ 92/03/24

مزحلٍ اعتاوی وُمیه جؾىًارٌ قزآوی داوؾاجًیان

تزگشار ي تزگی دیگز اس حماعٍ عیاعی ملت ایزان رقم خًاَذ خًرد .تٍ مىظًر یااری دادن

اعاتیذ ي کارکىان داوؾگاٌ جامغ ػلمی – کارتزدی

در اوتخاب تُتز تزخی مؼیارَا یادآير می ؽًد:
 -1تقًا پیؾگی ي تًکل تزخذا  -2صذاقت تا مزد  -3ديری اس تجمالر  -4اوتقاد پذیزی،
عادٌ سیغتی ي تًجٍ تٍ فقزا  -5حفظ ػشر مزد در مقاتل مغتکثزان  -6تاٍ حکًمات ي
ديلت تٍ ػىًان فزصت ؽخصی ،قثیلٍ ای ي تاوذی وگاٌ وکىذ  -7يػذٌ َاای وااممکه تاٍ
مزد وذَذ ي عغح مغالثار مزد را تاال وثزد -8 .ػاليٌ تز تًجٍ تٍ ػقالویات ي محاعاثٍ
گزی ي دعتايردَای ػلً تجزتی ي تکىًلًصی ريس اس دیه محًری گزیاشان وثاؽاذ  -9تاا
ادػای افؾاگزی اس پزيوذٌ عاسی ػلیٍ دیگزان جذاً اجتىاب داؽتٍ تاؽذ  -10در ػمل ي واٍ
در ادػا قاوًن را رػایت کىذ ي تفغیز خًد اس قاوًن را مثىا وذاوذ  -11دعاتايردَای ديلات
َای قثلی را تخزیة وکىذ  -12ؽجاع تاؽذ ي در مقاتل فؾارَای دؽمىان مقاي تاًدٌ سيد
وتزعذ ي اس میذان خارج وؾًد -13 .تٍ ؽیًٌ َای تشریقی اقتصادَای تحمیلی ؽزو ي غزب
اػتماد وکىذ .ي عیاعت َای اقتصادی خًد را تٍ عًر دائم تغییز وذَذ  -14تزواماٍ محاًر
تاؽذ ي ریؾٍ کىی تًر ي گزاوی ي ایجاد اؽتغال را در ايلًیت کار خًد قزار دَذ ي عزاوجا
آوکٍ  -15تزخًردار اس وقاط قًر ديلت َای قثلی تًدٌ ،اس وقاط ضؼف آوُا مثزا تاؽذ.

اعتان خًسعتان در محل تاالر اجتماػار مجتماغ
تزگشار ؽذ.
تخؼ ؽفاَی جؾىًارٌ ؽاامل تحقیاق ،تزتیال ي
حفظ در دي تخؼ خًاَزان ي تزادران صثح ي تؼذاس
ظُز ريس عٍ ؽىثٍ  92/02/31تزگشار ي وفازار ايل
َز تخؼ جُت ؽزکت در مزحلٍ کؾًری اوتخااب
ؽذوذ.

« اخبار گروه آموزش های عمومی و مذیریت »

« نشست شورای فرهنگی مجتمع»

ديرٌ "آمًسػ اثز تخؼ ي ارسیااتی آن" تاا حضاًر

ؽًرای فزَىگی مجتمغ تا حضًر ریاعت ي دیگاز اػضاا

دکتز خزاعاوی اعاتادیار داوؾاگاٌ ؽاُیذ تُؾاتی

تزگشار ؽذ .در ایه وؾغت تقًیم فزَىگی ویمغاال ايل

جُت مذیزان ؽزکت َای تًعؼٍ ویؾکز ي مذیزان ي

عالجاری در  56تىذ ؽامل تشرگذاؽات مىاعاثت َاای

کارؽىاعان آمًسػ ؽزکت َای تاتؼاٍ يسارر ویازي
تزگشار ي مًرد اعتقثال ؽزکت کىىذگان ياقغ ؽذ.

دیىی ي ملی ،تزگشاری ارديَا ،اوتؾار يیضٌ واماٍ َاا ي ...
مًرد تحث ي تزرعی ي اصالح ي تتمایم قازار گزفات .در
پایان آقای مُىذط وؼیمی ریاعت مجتمغ تاز ضازيرر

در ایه ديرٌ تز ایه وکتٍ تأکیذ ؽذ کاٍ تازای کلیاٍ
جُت دَی فؼالیت َای فزَىگی در راعتای پاعخگًیی

کارؽىاعاوی کٍ در تخؼ آمًسػ فؼالیت مای کىىاذ

تٍ ؽثُار اػتقادی تأکیذ ومًد.

داؽته اعتاوذارد آمًسػ الشامی می تاؽذ.
تزخی مثاحث مغزيحٍ در ایه ديرٌ ػثارر تًدن اس:
آؽىایی تا :اعاتاوذارد  – Iwa2 – 10015اعاتاوذارد

« جلسو اتاق فکر »
جلغٍ اتااو فکاز در ريس ديؽاىثٍ ماًر 92/02/23

 – NTA – ANIمذل َاای ویااس عاىجی آماًسػ

تا حضًر آقایاان کازتال  ،حکیمای ،خشایای ،الُاایی،

ؽىاعیPs – Paq – Dacum :

کلُزی ،مزادی ،غافلی وضاد ي خاومُا ارساوی ،تاجمیزی،
ؽمغایی تزگشار ؽذ.

اتشارَای ویاس عىجی

تحلیل ػملکزد ،تأکیذ تز تذيیه آییه واماٍ ،اوؼکااط

عزاحی ديرٌ ای آمًسؽی

گشارػ ارعالی تاٍ ایمیال اػضاا اس اَام مًضاًػار

ريػ َای تذریظ ي یادگیزی

مغزيحٍ در جلغٍ مذکًر تًد.

اصًل ارسؽیاتی آمًسػ

« شرکت در اعتکاف»

« انتشار ویژه نامه ماه رجب»

در آعتاوٍ ایا الثیض مااٌ ؽازیف رجة عایشدَم ،چُااردَم ي

هاُ رجب ّفتویي هاُ از سال ّجری موری از هراُ ّرا

پاوشدَم ماٌ) ي آغاس مزاعم وًراوی اػتکاف ،داوؾجًیان ي َمکاران

است کِ طلَع سِ اهام هؼصَم ،اهام ػل (ع) ،اهرام رامی(ع) ٍ اهرام

ػالقمىذ تا ػؾق ي ؽًر جُت حضًر در ایه مزاعم پازفیض ثثات
وا کزدوذ .ایه در حالی اعت کٍ در ویمغال جاری تٍ جُت وشدی
تااًدن یاااسدَمیه دير اوتخاتااار ریاعاات جمُااًری ،امتحاوااار

زرگر

جرَا((ع) را (ر نى اراّه ّیرتینّ ،ونٌاًبرِ زرگتریبي جٌر
تاربخ شی  ،بؼٌ

یاًگیختِ اهى پیام نٍر هْی ٍ هح ت ،هحوره

هصطف (ص) یا ّهابت ٍ سؼا(ت اًیراًْا (ر نى اتفراا ااترا(ُ
استً .ام رجب بب از چْار هاُ حیام است کِ مترال ٍ کشرتار (ر

داوؾجًیان تا فصل اػتکاف تقارب یافتٍ اعت .وغثت داوؾاجًیان

نى حیام ه

خًاَز ي تزادر ؽزکت کىىذٌ  3تٍ  1می تاؽذ.

ٍبژُ ًاهِ نالء ا هَضَػْا " :طیاٍت ّا هاُ رجب"" ،حقیقرت

اػتکاف ،گزیش اس لذر گزایی ي مُار حظ خاًد محاًری ي تزتازی
جًئی ي تاسگؾت اس قثیلٍ دویا گزایان تٍ عمت ي عًی قلة ي قثلاٍ
َغتی اعت ،اػتکاف در َز سماوی کٍ اوغان تتًاوذ حذاقل عٍ ريس

ااه( .ر یاى ػظوت ّرا هؼٌرَ ابري هراُ اریب

تَسل"" ،ػلن اهام"" ،ایا یي سیّه ٍ غیی سیّه ٍ اٌاخت هبتب
اّل یت(ع) هٌتشی اه.
(ر خش از ابي ٍبژُ ًاهِ (ر پاسخ ابي سؤال کِ چریا (ر ببر از
(ػاّا هاُ رجب هی(ّا ابه ٌّگام خَاًهى ،میوت نخی هحاسي

در مغجذ تماوذ صحیح اعت ي تُتزیه سمان تزای آن ،ماٌ مثاار

خَ( را گییًه ،نهرهُ اسرت :احبرام ٍ اهرَر ػ را( جرزٍ هیرا ل

رمضان ي مخصًصاً در دٍَ آخز آن ماٌ می تاؽذ .ارکان اػتکاف کٍ

تؼ ه ّیتٌهّ ٍ .ی (ستَر ػ را( ٍ (بٌر مطؼرال الیرفِ ٍ ػلرت

اگز ػمذاً یا عًُاً تز

ؽًوذ مًجة تغالن آن می ؽاًد ،ػثارتىاذ

اس -1 :ویت  -2تًقف در مغجذ جامغ ؽُز یاا مغااجذ چُارگاواٍ
مؼزيف مغجذ الحزا  ،مغجذ الىثی ،مغجذ کًفٍ ي مغجذ عُلٍ)

(ار( اها ّویشِ ها ِ نى (ستیس ًهاربن ٍ نى چرِ کرِ از هصرا
(رک هررر کٌرررین (ر ٍامرررغ حبورررت ّرررا نى ّیرررتٌه ٍ ًرررِ
ػلررت ّررا نىٌ .ررا یابي هررا از رٍ تؼ رره ٍ ررِ خرراطی اهرری
هؼصَهیي(ع) چٌیي ػول را اًجام ه (ّین.

 -3کمتز اس  3ريس وثًدن اػتکااف  -4ريسٌ دار تاًدن مؼتکاف در
ایا اػتکاف.

« گرامیذاشت مناسبت های ماه رجب»

در گزامیذاؽت میالد اما تاقز ع) ي اما جاًاد ع) ي َمنىایه
ؽُادر اما َادی ع) مزاعمی در وماسخاوٍ مجتمغ تزگشار ؽاذ.
تثییه سيایای پىُان سوذگی ي وقل ي تًضیح حذیثی اس آن اعاًٌ
َای تقًا تًعظ اما جماػت مجتمغ ي تزگشاری سیارر ػاؽًرا ي
تًسیغ ؽیزیىی در ایا يالدر اس جملٍ تزوامٍ َایی تاًد کاٍ تاٍ
اَتما امًر فزَىگی ي داوؾجًیی مجتمغ تزگشار ؽذ.

«

« عملکرد نفر ماه به تفکیک نوع نفرماه گروه های

می

آموزشی اردیبهشت ماه سال » 3192

HSE

جمع

باشند»
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خورشید و ماه در تناسب



 


 
















« خًرؽیذ ي ماٌ در تىاعة َغتىذ».
چٍ تىاعثی میان ماٌ ي خًرؽیذ يجًد دارد؟

قغز خًرؽیذ  1400000کیلًمتز اعت قغز ماٌ 3500
کیلااًمتز .فاصاالٍ خًرؽاایذ تااا سماایه 150000000
کیلًمتز اعت .ي یکی اس فاصلٍ َای متًعظ ماٌ تاا
سمیه  375000کیلًمتز اعت.
تىاعثی کٍ مایان آوُا يجاًد دارد ایه اعات کاٍ:
قغز خًرؽیذ  400تار اس قغز ماٌ تشرگ تاز اعات ي
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 400تار ویش اس ماٌ ديرتز اعت! تٍ ایه خاعز تقازیثاً
تٍ ی

اوذاسٌ تٍ وظز می آیىاذ ي در خغاًف کامال

تقازیثاً تز َم مىغثق می ؽًوذ.

