




سخن سردبیر
مصاحبه با آقای مهندس وحید قاسمی منفرد راد
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مدیریت ریسک در برخورد با ریسک زلزله
آیا امواج WiFi مضر است؟

اینفوگرافی
گزارش وضعیت پروژه های جاری شرکت نصب نیرو 

نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال )6(
HSE درخانه )8(

آلودگی هوا
ضرب المثل )10(

از کتاب نوشته های اداری )راهنمای درست نویسی(
معرفی کتاب

مسابقه
دانش آموزان و کارکنان ممتاز

ویژه نامه شب یلدا 
ویژه نامه

به نام خدا
امام علی )ع( : 

همانا ارزشمند ترين بي نيازي عقل است،  و بزرگ ترين فقر بي خردي است،  و ترسناك ترين تنهايي 
خود پسندي است، و گرامي ترين ارزش خانوادگي، اخالق نيكوست.

های  شرکت  معتبرترين  از  يكی  عنوان  به  نيرو  نصب  شرکت 
و  انرژی  و  احداث  زمينه  در  خصوص  به  عمومی  پيمانكاری 
با  و   1370 سال  در  مپنا  گروه  شرکت  تابعه  های  شرکت  از 
کارگيری  به  با  شرکت  اين  شد.  تاسيس   83394 ثبت  شماره 
کارگران  و  مهندسين مجرب  از  اعم  پرسنل،  نفر  حدود 4200 
کارآزموده و پيمانكاران اجرايی در پروژه های داخلی و خارج از 
کشور فعاليت می کند. مهم ترين حوزه های فعاليت اين شرکت 
)گازی،  ها  نيروگاه  اندازی  راه  و  نصب  ساختمانی،  عمليات 
پااليشگاهی، صنعتی،  ، مجتمع های  بخاری(  و  ترکيبی  سيكل 
بادی،  های  نيروگاه  نيرو،  انتقال  های  پست  و  احداث خطوط 
نيز ساخت  و  برق و آب شيرين  توليد همزمان  مراکز  ساخت 

اسكلت فلزی است.
 استانداردها: 

Adress: No. 45, Western 27th Street, 
Kordestan High Way, Tehran, Iran
Postal code: 1437747581 
P.O.Box: 14155/6514
Tel: +9821 96663100-1   
Fax: +9821 88350164

از همكاران صاحب ذوق، انديشه، تخصص و هنر درخواست 
نوشته،  دست  نوآوری،  نمايند.  پربارتر  را  نشريه  کنيم،  می 
پژوهش، گردآوری، ترجمه، عكس، نقاشی، درس آموخته های 
خود و اعضای خانواده خود را با رعايت موارد زير به نشانی 

نشريه ارسال کنيد. 
• اگر نوشته دريافتی بيش از دو برگ بود، در شماره های بعد و 

دنباله دار چاپ خواهد شد.
• پس از دريافت مطالب و برنامه ريزی الزم، مدير مسئول و 

هيئت تحريريه در گزينش، ويرايش و چاپ آنها آزاد هستند.
• مسئوليت نوشته و آثار به عهده نويسنده و فرستنده است.

• مقاله های تاليفی يا تحقيقی، مستند به منابع علمی معتبر باشند.
• مقاله ها، عكس ها، منحنی ها و نمودارها کامال خوانا و قابل 

چاپ باشند و مطالب در قالب فايل word ارسال شوند.
• مقاله هايی که منظم تايپ نشده باشند چاپ نمی شوند.

• توضيح ها و زيرنويس ها به ترتيب شماره گذاری شده و در 
پايان مقاله ذکر شوند.

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، 
خيابان بيست و هفتم غربی، شماره 45

کدپستی: 47581-14377        صندوق پستی: 14155/6514
تلفن: 1-96663100               فاکس: 88350164
info@nasbniroo.com :پست الكترونيک
www.nasbniroo.com    :نشانی اينترنتی

 nashrieh@nasbniroo.com :پست الكترونيک نشريه
https://t.me/nasbniroo_journal :آدرس تلگرام نشريه
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رامین اشرفی

سخن سردبیر*

دراين شماره درباره اهميت داستان سرايی سازمانی مطلبی از سايت معتبر مديريتی برای شماعزيزان آورده 
ايم که در سايت مديريت دانشگاه تهران ترجمه آن آمده و با توجه به اينكه انجام اين کار از سال قبل در 

برنامه های شرکت نصب نيرو قرارداشت درادامه خواهد آمد:
اگر بخواهيد برند خود را در يک بازار شلوغ به همه بشناسانيد، اگر بخواهيد ارزش های خود را به 
سهامداران و سرمايه گذاران ثابت کنيد، اگر بخواهيد محصول و خدمت خود را بفروشيد يا هدف خود 
را به کارمندان خود بيان کنيد بايد ياد بگيريد داستان سرايی سازمانی را در گزارشها و صحبت های خود 
اضافه کنيد.داستان شما تمام داشته شماست، شما با داستان خود معامله می کنيد و به همين دليل مردم پيام 
شما را می شنوند و محصولتان را می خرند، به خاطر داشتن داستان است که می توانيد استخدام شويد.
برای موفقيت در داستان سرايی سازمانی بايد نكات زيادی را مد نظر قرار دهيد که در زير به چند مورد آن 
اشاره می شود:سادگی را مالك قرار دهيد و داستانی ساده بنويسيد.تنها قصه گوی شرکت خود نباشيد، همه 
کارمندان در داستان سرايی شريک باشند.داستان بايد دليل و انگيزه واضحی داشته باشد و پيام مشخصی 
داشته باشد.جزييات را کمتر کنيد تا ارتباط بهتری با داستان برقرارشود.در داستان مكالمه را اضافه کنيد و از 
زبان سوم شخص نگوييد خودتان راوی داستان باشيد.تعداد زيادی داستان کوچک تهيه کنيد که به داستان 
اصلی وصل شود و در راستای هدف کلی شما باشد.از همه کانال های رسانه ای استفاده کنيد.از همكارانی 
که دارای تجارب و خاطراتی در اين زمينه هستند و تمايل به ارايه داستان سازمانی داريددعوت می شود با 

نشريه تماس بگيرند.
همانگونه که می دانيد با بروز زلزله اخيردر استانهای مختلف کشور و شدت حادثه در شهر سرپل ذهاب 
همه هم وطنانی که می توانستند ياری برسانند، کمک های خودرا برای اين عزيزان فرستادند يا خودشان 
در اقدام هايی به پشتيبانی و کمک برخواستند..همكاران شرکت نصب نيرو نيز با ارسال لوازم ضروری و يا 
واريز کمک نقدی در اين تالش همگانی سهيم بودند. همچنين مديريت ارشد شرکت نيز با تامين و تعمير 
7  کانكس برای روستاهای کوييک و ثالث باباجانی در اين هم افزايی و تالش مشترك نقش بارزی داشتند. 
چه خوب است اين جو کمک رسانی در زمان نيازهای واقعی جامعه که بين هم وطنان تقويت شده و 

مشارکت سالم و موثری به وجود می آيد.
همكاران عزيز می توانند مقاله های خود را در حوزه های تحقيق، ترجمه و کپی از مطالب روز برای چاپ 
در فصلنامه به آدرس ايميل Nashrieh@nasbniroo.com ارسال نمايند وجهت عضويت در کانال تلگرام به 

آدرس https://t.me/nasbniroo_journal         مراجعه کنند.
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مصاحبه*  مصاحبه با
 آقای مهندس

وحید قاسمی منفرد راد
مدیرپروژه

 مختصری از خودتان بفرمایید از اینکه از 
چه سالی وارد نصب نیرو شدید و مدیریت 

کدام پروژه ها را بر عهده داشته اید؟
متولد 1341 تهران – فوق ليسانس مكانيک 
از سال 1377  بطور رسمی   – انرژی  تبديل 
افتخار همكاری با نصب نیرو را دارم – از سال 
1386 به عنوان مديرپروژه نيروگاه طرح توازن 
ذوب آهن اصفهان و پس از آن به عنوان مدير 
پروژه فاز 13 عسلويه، نيروگاه الصدر، نيروگاه 
حيدريه نجف در کشور عراق، مدير پروژه فاز 
19 عسلويه، مدير پروژه نيروگاه خورماال اربيل 
کردستان عراق و هم اکنون نيز بعنوان مدير 
پروژه در نيروگاه رميله بصره عراق مشغول 

بكار می باشم.
 بهترین تجربه کاری خود را در کدام 

پروژه کسب کردید؟
از نظر کسب تجربه کاری پروژه پااليشگاه 
گاز ايالم يكی از سخت ترين و در عين حال 
پر چالش ترين پروژه هايی بود که کارکردم، 
اسكوپ کاری نصب نيرو از شروع عمليات 
ساختمانی تا راه اندازی پااليشگاه بود که با 

حجم کاری زياد، تجربه های بسيار مفيدی نيز 
کسب شد.

 بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 
برای ما بازگو کنید؟

در اين کار هر روز پروژه شاهد اتفاقات و 
حوادث خوشايند و ناخوشايند می باشيم ولی 
بطور کلی بدترين آنها هميشه بروز حوادث 
کاری بخصوص صدمات جانی به نفرات بوده 
و خواهد بود، بدترين آنها نيز در پروژه شازند 
اراك و تعداد باالی تلفات نيروی انسانی قابل 
ذکر است بهترين خاطره هم به ثمر نشستن 
موفقيت  اتمام  و  همكاران  جمعی  زحمات 
آميز پروژه می باشد ، که در بين تمامی موارد، 
پروژه پااليشگاه گاز ايالم با توجه به مشكالت 
فراوان و همچنين پروژه خورمال با توجه به 
و  قراردادی  زمان  در  و  آميز  موفقيت  انجام 

باالنس مالی مناسب قابل ذکراست.
 درباره فعالیتهای اجرایی و مسؤلیتهای 
اجرایی که تاکنون داشته اید برای خوانندگان 

ما بگویید .
از سال 1368 به عنوان کارشناس مكانيک 

در توانير مشغول فعاليت شدم. سپس از سال 
1370به عنوان سرپرست تعميرات و نگهداری 
تجهيزات انستيتو پاستور با پيمانكار مجری، و 
پس از آن در پروژه نيروگاه خورشيدی يزد 
مجری  پيمانكار  کارگاه  عنوان سرپرست  به 
با   1377 سال  از  دودکش  ونصب  ساخت 
سمت کارشناس در پروژه شازند با شرکت 
نصب نيرو شروع به همكاری نموده و سپس 
سرپرست کارگاه پروژه سهند و پااليشگاه گاز 
ايالم و پس از آن به عنوان مدير پروژه از سال 

1386 تا هم اکنون مشغول فعاليت می باشم.
که  بودید  عالقه مند  را  پروژه  کدام   
مدیریتش را بر عهده داشته باشید اما این 

اتفاق نیافتاد؟
پروژه خاصی را نمی توان نام ببرم زيرا در 
تمام پروژه ها اعم از ساختمانی، نصب و راه 

اندازی مشغول بوده ام.
این امکان وجود داشته باشد که   اگر 
زمینه کاری خود را تغییر دهید چه تخصصی 

را دنبال میکردید؟
به پزشكی عالقه مند هستم ، شايد اگر در 
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سعی میکنم در برخورد 
با نفرات و جلسات 

به نحوی تجربه های 
خودم را به دیگران 

منتقل کنم، بصورت 
سیستماتیک نیز در 

انتهای پروژه سعی در 
مستندسازی تجربیات 

پروژه بصورت درس 
آموخته و انتشار آن 

داریم.

اين مسير قرار نميگرفتم گزينه بعدی ام تالش 
در پزشک شدن بود. 

 چه راهکارهایی برای انتقال تجربیات 
آنها  تا  دارید  نظر  در  دیگران  به  خود 

شکست های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
سعی ميكنم در برخورد با نفرات و جلسات 
به نحوی تجربه های خودم را به ديگران منتقل 
کنم، بصورت سيستماتيک نيز در انتهای پروژه 
سعی در مستندسازی تجربيات پروژه بصورت 

درس آموخته و انتشار آن داريم.
اجرای  در  را  انسانی  عوامل  نقش   
موفقیت آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟
شرکت  هر  سرمايه  بزرگترين  شک  بدون 
بعنوان  موضوع  همين  است،  انسانی  منابع 
موفقيت  عدم  يا  و  موفقيت  عامل  مهمترين 

پروژه بشمار می رود.
ارزیابی  چگونه  را  خود  کارکنان   

)ارزیابی عملکرد ( میکنید؟
به صورت محسوس و غير محسوس نسبت 
روش  از  گذشته  شود.  می  اقدام  ارزيابی  به 
سيستماتيک که بصورت فرمهای شش ماهه به 
مديران واحد ها تحويل و نظر خواهی می شود 
با بررسی عملكرد روزانه و غير محسوس نيز 
برای تمامی همكاران از کارگران تا باالترين 
سطوح ارزيابی صورت می گيرد و براساس 

آن تصميمات مقتضی گرفته می شود.
شما  نظر  مورد  انگیزشی  های  نظام   

چیست؟ 
اعم  معنوی  و  مالی  انگيزشی  نظامهای 
و  شغلی  ارتقاء  هم  و  مالی  های  پاداش  از 
همچنين القاء حس مفيد بودن در سيستم با 
شرکت ايشان در تصميم گيری های پروژه و 

با تفويض مسئوليت های مختلف به ايشان.
 برای حفظ کارکنان شایسته خود چه 

تمهیداتی را اندیشه اید؟
به  نسبت  شود  می  سعی  توان  حد  در 
درخواست مالی به حق پرسنل اقدامات الزم 
را انجام دهيم تا ايشان خدای نكرده سرخورده 
حفظ  با  صميمانه  رابطه  يا  ارتباط   . نشوند 

حريم ها نيز مفيد خواهد بود.
 انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.

انتظار آن است همانطور که نسبت به اجرای 
باشند  می  مسر  پيمانكار  قراردادی  تعهدات 
تعهدات قراردادی خود را نيز يه همان صورت 

پيگيری نمايند.
 مهمترین دستاورد خود را چه میدانید؟

برای  مولدی  نيروی  کردم  سعی  تاکنون 
جامعه باشم و می توانم ادعا کنم در اين جامعه 

مصرف کننده نبودم.
 به نظر شما موفق ترین پروژه اجرایی 
نصب نیرو کدام بوده است؟ آیا شما نقشی 

در آن داشته اید؟
بزرگی نصب نيرو و موقعيت کنونی شرکت 

بدون شک مديون اجرای موفقيت آميز تک 
تک پروژه ها و کوشش همكاران مربوط به 
آن است و نمی توان تمايزی برای آن در نظر 
گرفت، هر پروژه ای که با موفقيت به اتمام 

برسد را می توان از موفق ترين ها ناميد.
  آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

با توجه به روحيه مثبت و تالش مديران و 
اعتقاد به پيشرفت حتما جايگاه باالتری در اين 
رده کاری به نصب نيرو تعلق خواهد گرفت، 
در چند سال آينده بعنوان موفق ترين شرکت 
ابتدا در ايران و سپس در منطقه   پيمانكاری 

شناخته خواهيم شد.
  بهترین مشاور شما؟ 

از نظر کاری تمامی همكاران درگير پروژه 
بهترين مشاوران هستند، چه کسانی که ارتباط 
چالشی با شما دارند و چه کسانی که بعنوان 
تيم پروژه در کنار شما هستند. دراين بين نقش 
مديران باالدستی نيز قابل انكار نيست و بدون 

شک از بهترين مشاوره دهندگان ميباشند.
  به نظر ما موفقیت در اجرای پروژه های 

نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟
روحيه کاری تيمی و انتخاب نفرات مناسب 
و تقسيم وظايف صحيح، برنامه ريزی دقيق، 
از  يكپارچه  مديريت  و  پااليش  و  کنترل 
عوامل مهم درونی هستند ولی متاسفانه برخی 
عوامل بيرونی را نمی توان کنترل نمود که در 
اکثر موارد باعث ضربه به پروژه می شود که 
مهمترين آن تامين نقدينگی و متريال می باشد.

 نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با چه 
چالش هایی روبرو است؟

برآورد دقيق قيمت کار و عقد قرارداد منصفانه 
با کارفرما از عمده ترين چالش ها در اجرای 
پروژه می باشد، در وهله دوم تامين نقدينگی در 

حين اجرا نيز از مهمترين موارد است.
 همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 

پروژه شما همسو هستند؟
انجام پروژه کاری تيمی است، پشتيبانی از 
پروژه که توسط ستاد انجام می گيرد اهميت 
تنها  نه  اجرايی  کار  انجام  به  نسبت  کمتری 

نداشته بلكه به همان اندازه پراهميت است.
 روند فعالیتهای شرکت نصب نیرو در 

سال 95 را چگونه ارزیابی می کنید؟
در سال 1395 بسياری از پروژه ها با موفقيت 
به انجام رسيد و همچنين موارد بسياری نيز 
شروع شد، به نظرم روند فعاليت ها و برآيند 
مثبت ارزيابی می شود در خصوص مسائل 
قابل  رشد  شاهد   HSE و  ايمنی  به  مربوط 

توجهی می باشيم.
  و اما نصب نیرو در یک جمله ...... ؟

در حال گذر و پوست اندازی و و بدنبال 
کسب و کار تازه و موقعيت های جديد ولی 
با قيد و بندهايی که باعث محدوديت و کندی 

شتاب حرکتی شرکت می شود.
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هفدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت 
برق ايران، با حضور شرکت های داخلی 
و خارجی پس از چهار روز فعاليت، عصر 
روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه به کار خود 

پايان داد.
نصب نيرو که يكی از شرکت های گروه 
مپنا نيز می باشد همراه با ساير شرکت های 
قابليت ها،  بيشتر  به منظور معرفی  گروه 
ثبات جايگاه برند و افزايش سطح همكاری 
با شرکت های ديگر در صنايع مزبور، در 
اين نمايشگاه حضور داشت و نمايندگان 
اين گروه با حضوری پررنگ پاسخگوی 
حاضران و بازديدکنندگان بودند. دکتر رضا 
اردکانيانـ  وزير جديد نيرو از جمله بازديد 

کنندگان اين نمايشگاه بودند.

 حضور نصب نیرو 
  در هفدهمین نمایشگاه بین المللی

 صنعت برق ایران
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* حضور کارخانه ساخت سازه های فلزی نصب نیرو در اخبار
یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآالت 

کارخانه ساخت سازه های فلزی نصب نيرو که از سال 1394 فعاليت خود را آغاز نموده، با اجرای موفق پروژه های متعدد و کسب تجارب فنی 
در صنعت کشور، با هدف ايجاد فرصتی مناسب به  منظور نمايش توانمندی ها و دستاوردهای خود و فراهم کردن زمينه الزم برای مبادالت علمی، 

تخصصی، تجاری و توسعه بازار صنعتی کشور در اين نمايشگاه حضور يافت.
نمايشگاه تخصصی صنعت، معدن و ابزارآالت در فضايی به وسعت هشت هزار مترمربع و با حضور بيش از 110 شرکت توليدی و صنعتی از 

سراسر کشور از تاريخ 7 آذر ماه 1396 بمدت چهار روز در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی غرب کشور در اراك داير شد.
در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه آقايان مهندس آقازاده استاندار محترم استان مرکزی ، دکتر رحمانی قائم مقام محترم وزير و مهندس حاجی پور 
رئيس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی با حضور در غرفه شرکت نصب نيرو در جريان توانمندی ها و پروژه های در دست 

اجرای شرکت قرار گرفتند.



7شماره 10، دی 1396

اخبار*

بررسی  منظور  به  مپنا  همايش HSE گروه 
شرايط وگزارش وضعيت موجود شرکت ها 
در اين بخش بصورت ساالنه برگزار ميشود. 
دهمين همايش HSE گروه مپنا با محوريت " 
انتخاب الزامات HSE يا پيامد های حقوقی " در 
روز پنج شنبه مورخ 96.9.23 از ساعت 8.30 
تا 14 در محل موزه دفاع مقدس و با حضور 
حدود 400 نفز از مديران ، کارشناسان  و به 

ميزبانی شرکت O&M برگزار شد. 
آقای مهندس شريفی  مدير عامل شرکت 
O&M ضمن خوش آمد گويی به حضار در 

بهره  دوره  در  شرکت  مشكالت  خصوص 
برداری و راه اندازی سخنرانی کردند. هچنين 
طرح "کار ايمن، انسان سالم و خانواده پايدار " 
در پروژه کاشان توسط آقای مهندس عباسی و  

آقای مهندس بهزادی ارائه شد. 
آقای دکتر ملكی سرپرست HSE پروژه پرند 
شرکت توسعه 1 در خصوص کارهای انجام 
شده در پروژه پرند سخنرانی کردند و پس از 
 HSE آن پنلی با موضوع "" انتخاب ما الزامات
يا پيامد های حقوقی "" با حضور آقای مهندس 
شريفی مدير محترم عامل O&M، آقای دکتر 
اولياء قائم مقام شرکت توگا، آقای مهندس 

معاونت  ساختمانی  مدير  تهرانی  رضايی 
غمامی  دکتر  آقای  و  برق  بخش  مهندسی 
مشاور حقوقی شرکت مپنا و با اجرای آقای 
دکتر محمودی مدير HSE گروه مپنا برگزار 

شد.
سپس آقای دکتر يزدی زاده معاونت برنامه 
ريزی راهبردی به نمايندگی از آقای دکتر علی 
آبادی مدير عامل محترم گروه مپنا سخنانی 
در خصوص موضوع همايش ايراد فرمودند. 
به عنوان  از ICT در کنترل عمليات  استفاده 
 HSE علم آينده ، عدم وجود انتخاب در حوزه
و رعايت کامل تمام الزامات در اين بخش و 
اهميت همايش از جمله مواردی بود که ايشان 

بر آن تاکيد داشتند. 
همچنين از نفرات برگزيده تقدير به عمل 
آمد که آقای مهندس رسول مرادی به عنوان 
مدير پروژه برتر پروژه سمنگان شرکت نصب 
نيرو در بخش HSE و آقای مسعود مهندس 
 HSE امامی به عنوان  کارشناس برتر در بخش

شرکت نصب نيرو معرفی شدند.
پياپی  برای سومين سال  است  ذکر  شايان 
جايزه  همايش  اين  در  نيرو  نصب  شرکت 

گرفته است:

●  HSE در سال 1394 هشتمين همايش
کهنوج  پروژه  از  تقدير  مپنا:  گروه 
قالب  اجرای  دليل  به  ساختمانی 
کاليمينگ سازه ACC و دريافت جايزه 
ساختمانی  کهنوج  پروژه  مدير  توسط 
آقای  زاده،  هراتی  رضا  مهندس  آقای 
مهندس سيد ضياء حسينی سرپرست 
رستمی  علی  آقای  و  پروژه   HSE

سرپرست QC پروژه دريافت لوح تقدير 
آقای  توسط   HSE برتر  نفر  عنوان  به 

مهندس سعيد قائد 
در سال 1395 نهمين همايش HSE گروه  ●

مپنا : تقدير  به عنوان باالترين رشد در 
ارزيابی های گروه مپنا و دريافت لوح 
تقدير توسط مدير عامل  محترم آقای 
 HSE ابوطالب نيازی و رئيس مهندس 

ستاد  آقای مهندس فرشيد محمودی 
اجرای  پيگيری  شرايط،  بهبود  در  استمرار 
اهداف و برنامه ها، کنترل عمليات مناسب و 
بازديد های برنامه ريزی شده  بهينه از پروژه ها 
توسط کارشناسان ستادی از مواردی است که 
باعث ايجاد شرايط مناسب و به تبع آن استمرار 

در موفقيت های بدست آمده می باشد. 

 HSE دهمین  همایش 
گروه مپنا

کمیته استانداردسازی انجمن منابع انسانی

انجمن صنفی منابع انسانی که متشكل از 
توانمندسازی  سازی،  استاندارد  کميته  سه 
و امور صنفی منابع انسانی است در اولين 
جلسه خود  که در  تاريخ 9/11/ 96 برگزار 
شد به صورت ويژه »کميته استانداردسازی 
انجمن صنفی« را مورد بررسی قرار داد و 
مقرر شد کارگروههايی برای انجام تخصصی 
امور تشكيل شود  در اين کميته مصوب شد 

سه کارگروه تخصصی به اسامی :
1. کارگروه بهبود فرايندهای منابع انسانی 

مدل 34000
استانداردهای  سازی  پياده  کارگروه   .2

فعال و معتبر بين المللی منابع انسانی
ارزيابی  و  شناسايی  کارگروه   .3
شاخص های کليدی منابع انسانی، تشكيل 

شود.

های  تجربه  ارايه  و  گفتگو  و  بحث 
حضار انجام شد و سپس برای هر کدام از 
کارگروه ها رييس کارگروه با مدت يكساله 
تعيين  و  انتخاب  توسط حضار  مسئوليت 

شدند که برای:
کارگروه شماره 1. آقای مهندس رامين اشرفی

کارگروه شماره 2. آقای دکتر منوچهری
کارگروه شماره 3. خانم دکتر حميدی فر 

HR
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*   مرحله اولاخبار
ممیزی خارجی 

شرکت نصب نیرو

مرحله اول مميزی خارجی شرکت نصب نيرو در تاريخ 27 و 28 آذرماه انجام شد. با توجه به ويرايش جديد استانداردهای سيستم مديريت 
کيفيت در سال 2015، دستور اخذ گواهينامه های سيستم مديريت کيفيت با ويرايش جديد در سال گذشته از سوی مدير عامل محترم ابالغ و در 
دستور کار واحد سيستم ها و کيفيت و بخش تضمين کيفيت قرار گرفت. پس از برنامه ريزی الزم در خصوص طرح ريزی سيستم های جديد، 
اجرای اين سيستم ها در ستاد و پروژه های پايلوت انجام شد. پس از انتخاب شرکت توف نورد ايران از بين شرکت های گواهی دهنده ی معتبر، 
قرارداد مميزی عقد و فرايند مميزی برنامه ريزی شد. طبق اين فرآيند در سال اول، دو مرحله مميزی انجام می شود که در مرحله اول وضعيت 

شرکت از ديد کلی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آمادگی الزم شرکت، مميزی مرحله ی دوم برنامه ريزی و اجرا می شود.

در تاريخ 96/01/04 جلسه آموزشی و توجيهی مديريت بحران 
با حضور مديران ارشد  همه سطوح کنسرسيوم فاز 14 در مرکز 
آموزش کنسرسيوم برگزارشد.  در اين دوره از شرکت نصب نيرو 
مديران کارگاه و سرپرست های HSE هر دو پروژه نصب و ساختمان 

حضور داشتند. 
فايل آموزشی بحران برای حاضرين توسط آقای دکتر قربانی تشريح 
شد. در مرحله دوم فرآيند مقابله با بحران طرح توسعه فاز 14 بصورت 

کامل توضيح داده شد. 
شرايط  با  مقابله  طرح  نمودن  عملياتی  و  اجرا  اصلی  مسئوليت 

اضطراری با راهبر کنسرسيوم )شرکت ايدرو( می باشد. 
وظيفه شرکت های عضو تامين منابع الزم برای تيم پيشرو می باشد.
تيم مديريت شرايط اضطراری)EMT( عالی ترين مرجع تصميم 

گيری در کنسرسيوم می باشد 
هدف از برگزاری : 

با توجه به تغييرات بوجود آمده در کنسرسيوم فاز 14 يكی از اهداف 
اصلی جلسه آشنايی و به روز شدن اطالعات سرپرست های کارگاه و 
ايمنی فاز 14 از طرح واکنش در شرايط اضطراری فاز 14 و مديريت 
بحران، آشنايی با ماتريس مسئوليت ها، با ال بردن سطح آمادگی، لزوم 

برگزاری جلسات مشابه با حضور مديران و... می باشد 

 اجرای آموزش مدیریت بحران
 در فاز 14

همچنين مشخص شد که تمام موارد شرايط اضطراری و بحران 
توسط راهبر کنسرسيوم مديريت و اجرا می شود و ساير پيمانكاران 
هر عضو که در چارت کميته بحران عضو مربوطه حضور دارند نيازی 
به داشتن کميته بحران جداگانه ندارند )با توجه با اينكه  تمام  امكانات 

در اختيار ليدر و شرکت عضو می باشد(
به عنوان مثال اگر شرايط اضطراری در کارگاه نصب فاز 14 بوجود 
آيد سرپرست HSE کارگاه مورد را به سرپرست HSE شرکت عضو 
)نيرپارس – مپنا( اطالع می دهد و ايشان مورد را به راهبر کنسرسيوم 
)شرکت ايدرو( گزارش می نمايند. سپس تيم ERT به دستور راهبر 
کنسرسيوم به محل اعزام می شوند و اقدامات الزم را انجام می 
دهند. شايان ذکر است هر کدام از پيمانكاران در چارت ERT يک 
 ERT کارگاه نصب در تيم HSE جايگاه دارند به عنوان مثال جايگاه
شرکت مپنا، تيم پاکسازی می باشد. مطابق رويه فاز 14 مقابله با 
بحران و شرايط اضطرای به صورت يكپارچه و تحت مديريت ليدر 

کنسرسيوم می باشد.
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در راستای برنامه ريزی انجام شده به منظور برگزاری جلسات توجيهی و آموزشی ساليانه انبارداران پروژه ها که با هدف بازخوانی 
دستورالعمل ها، به اشتراك گذاری تجربيات موفق و تقدير از انبارداران نمونه از سال 1394 آغاز شده، سومين جلسه آموزشی انبارداران 
پروژه ها در تاريخ 96/07/27 در دفتر مرکزی برگزار شد. در اين دوره نتايج بازرسی های دوره ای انجام شده در يک سال گذشته از انبار 
های شرکت و چک ليست های بازرسی طرح شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنين از آقايان بختيار کمانگرپور )پروژه ساختمانی 
پرند(، مهدی غازان )پروژه ساختمانی فردوسی( و مهران سمندی )پروژه نصب تابان يزد( به عنوان انبارداران نمونه شرکت در سال 96-95 

تقدير و تشكر بعمل آمد.

 جلسه  توجیهی
 و آموزشی

 انبارداران 
پروژه ها 

دوره اصول و فنون 
مذاکره

از  جمعی  برای  مذاکره  فنون  و  اصول  دوره 
همكاران ستادی در تاريخ 23 لغايت 25 آبان ماه 
توسط آقای دکتر رضا رنجبر نويسنده کتاب " معجزه 

بيان مهارت های علمی فن بيان" تدريس شد.
معجزه بيان به شما می آموزد:

چگونه استرس را از خود دور کنيد  ●
با اعتماد به نفس بيشتری ارتباط برقرار کنيد  ●
بر ديگران نفوذ کنيد  ●
با بيان پر جرات برای طلب خود عرض  ●

اندام کنيد 
و اين که چگونه مردم پذيرای پيام شما،  ●

با  دوستی  و خواهان  کاالی شما  خريدار 
شما شوند. 
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کارخانه ساخت سازه های فلزی شرکت نصب نيرو فعاليت 
خود را از سال 1394 در اراك آغاز کرد، عمده فعاليت اين واحد 
صنعتی ساخت سازه های مختلف نيروگاهی است که مراحل 
توليد در اين کارگاه شامل برش مواد خام، قطعه زنی، مونتاژ، 
جوشكاری و... ميباشد که در نهايت پس از تاييد وارد مرحله 

سند بالست و رنگ می شود.
برای انجام فرآيند سند بالست از مسباره )ماده معدنی دارای 
سختی باال و يا سرباره کوره مس( استفاده ميشود که توسط نازل 
با فشار باال بر سطح قطعه مورد نظر پاشش ميشود، اين فرآيند 
همراه با ايجاد غبار فراوان حاوی ريزگردهای مسباره ميباشد که 

برای کاربران مشكالت تنفسی و زيست محيطی ايجاد ميكند.
با توجه به اين که سالن سند بالست شرکت نصب نيرو در 
محوطه کارخانه قرار دارد و در آن زمان راهكار مناسبی برای 
مهار اين غبار درنظر گرفته نشده بود غبار ناشی از سندبالست 

همانگونه که در تصوير مشخص است. 
به محيط کارخانه سرايت داشته که شرايط نامطلوبی را ايجاد و 
سالمتی کارکنان را تهديد ميكرد )با توجه به اينكه اين موضوع 
در ارزيابی ريسک نيز ديده شده است( لذا جهت کنترل آلودگی 
ناشی از انجام فعاليت مذکور ميبايست اقدامات کنترلی موثری 

تعريف و اجرا شود.
در وهله اول شرکت اقدام به نصب دو عدد جت فن جهت 
مهار گرد و غبار ناشی از انجام فعاليت سند بالست نمود که با 
توجه به حجم باالی گرد و غبار قادر به مهار آلودگی نشد لذا 
اقدام به اضافه کردن دو عدد فن ساده بزرگ شد که با اين اقدام 

نيز کنترل گرد و غبار ميسر نشد.
درنهايت تصميم بر اين شد تا با انجام کار کارشناسی و ارزيابی 
آموخته  درس  از  استان  سطح  در  مشابه  صنعتی  های  واحد 
های ديگر واحد های صنعتی استفاده شود پس از بازديد از 
چندين واحد صنعتی نتيجه مورد نظر حاصل نشد و لذا موقعيت 
جغرافيايی را گسترش داده و  بازديد از ساير کارخانجات خارج 
از استان در دستور کار قرار گرفت و نهايتا تصميم بر نصب يک 

اتاقک غبارگيرشد.
اين طرح توسط شرکت ايرانی و تجهيزات و فيلترهای ساخت 

 کارخانه ساخت سازه های فلزی اراک
درس آموخته ساخت اتاقک غبارگیر

وضعيت فضای کار در زمان روشنی  سيستم اتاقک غبار گير وضعيت فضای کار در زمان خاموشی سيستم اتاقک غبار گير

داخل تامين شده است.
اتاقک مذکور در ضلع شمالی سالن سندبالست می باشد که 
طول، عرض، ارتفاع، فواصل، تعداد فيلترها و فن تخليه غبار 
بسته به ابعاد و حجم فضای کارگاه سند بالست قابل طراحی 

می باشد.
همچنين اين اتاقک همان طور که در عكس مشخص است در 
چند مرحله غبارها را فيلتر کرده که در نهايت ذرات بزرگتر از 5 

ميكرون را در اتاقک غبار گير محبوس می کند.
پس از انجام مراحل پايانی نصب و راه اندازی و درزگيری 
اقدام به تست سيستم در دو حالت روشن و خاموش بودن فن 

ها نموديم که نتايج ذيل حاصل شد:

1-  خاموش بودن سیستم : 
پرسنل سندبالست مشغول به کار شدند و تنها 3 دقيقه و 12 
ثانيه زمان الزم بود تا  سالن از گرد و غبار پر شود . پس از آن 
فعاليت را متوقف کرده و اقدام به زمان گيری برای مشخص 
شدن زمان فرونشستن گرد و غبار شد که گرد و غبار حاصل از 
فعاليت در  زمان 38 دقيقه و 32 ثانيه نشست کرد که بسيار زمان 
طوالنی می باشد و مواجهه در اين مدت ميتواند باعث بيماری 

های شغلی برای پرسنل شود. 

2- روشن بودن سیستم : 
پرسنل مشغول به کار شدند تا مجدد فضا آکنده از غبار شود.

سپس فعاليت را متوقف نموده و سيستم روشن شد تا گرد و 
غبار را خارج نمايد در اين حالت فقط 5 دقيقه زمان الزم بود تا 

تمام گرد و غبار موجود در فضا نشست کند. 
يعنی در زمان روشنی سيستم 33/30 دقيقه زمان در برگشت 

فضا به حالت اوليه ذخيره خواهد شد. 
اين سيستم در بسياری از صنايع و کارخانه ها با رقم ميليونی 
کنترل ميشود ولی با طراحی و نصب اين اتاقک با يک دهم 
قيمت های متداول ضمن کاهش هزينه ، از مواجهه زياد کارکنان 
با عوامل زيان آور جلوگيری به عمل آمد که ميتواند تاثير بسيار 

زيادی بر روی کنترل بيماری های شغلی داشته باشد. 
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نیروگاه بادی 
آقکند 

مدت قرارداد 20 ميباشد  که بمدت فوق 
24 ماه به عنوان دوره تضمين نيز اضافه می 
شود. تحويل نخستين بخش زمين مزرعه 
بادی مشتمل بر 11 نقطه اول و همچنين 
)تحويل  اداری  ساختمان  و  پست  زمين 
تاريخ 96.03.30  زمين فونداسيون ها( در 
انجام شده است و مبادله قرارداد در مورخه 

96/09/25انجام شده است.
شرکت نصب نيرو پس از اجرای موفقيت 
آميز  22 واحد توربين بادی 2.5 مگاواتی 
بعنوان پيمانكار در نيروگاه بادی تاکستان ، 
نيروگاه  واحدی   20 پروژه   EPC بصورت 

بادی آقكند را شروع نموده است . 
در  آقكند  بادی  نيروگاه  هوای  و  آب 
زمستان ها بسيار سرد، در تابستان ها خشک 
و سوزان است. رطوبت متوسط آن 30٪ و 
متوسط بارندگی ساالنه 357 ميليمتر است. 
نيروگاه بادی آقكند در فاصله  70کيلومتری 
شهر ميانه واقع در استان آذربايجان شرقی 

می باشد. 
اين نيروگاه در استان آذربايجان شرقی و 
در 25 کيلومتری جاده زنجان اردبيل خلخال 
صرفا   کاری  محدوده  است.  شده  واقع 
اندازی  اجرای عمليات نصب و پيش راه 
تجهيزات اصلی توربين بادی مورد تعهد در 

قرارداد است.
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اثر  ریسک  علت  ردیف 

تاخير در اجرای 
پروژه  عدم تحويل زمين  وجود معارض در منطقه  1

تاخير در پروژه و 
افزايش هزينه 

متوقف شدن فعاليت 
اجرايی  شرايط جوی منطقه  2

تاخير در پروزه و 
افزايش هزينه

افزايش زمان و 
هزينه ها 

دور از دسترس بودن 
امكانات  3

صدمات جانی 
و مالی  واژگونی ماشين آالت  کوهستانی بودن مسير 

دسترسی  4

صدمات جانی 
و مالی

بارگيری و تخليه 
مجدد 

عدم فضای کافی در 
ساختگاها جهت انبارش 

تجهيزات توربين 
5

صدمات جانی 
و مالی افزايش احتمال حادثه 

عدم آشنايی نفرات بومی با 
فعاليتهای صنعتی و الزامات 

ايمنی 
6

صدمات جانی 
و مالی

مونتاز و دمونتاز مجدد 
جرثقيل 600 تن 

کوهستانی بودن مسير که 
امكان جابجايی جرثقيل نمی 

باشد
7

صدمات جانی 
و مالی سقوط از ارتفاع  جايگاه کاری نا مناسب  8

با توجه به جديد بودن احداث نيروگاه بادی ، 2.5 مگاواتی در منطقه خاور ميانه  و نبود 
اطالعات قبلی و در س آموخته های گذشته اهميت ارزيابی ريسک و شناسايی خطرات 
از اهميت بااليی برخودار است چرا که خيلی از مسائل برای اولين بار در سطح ملی تجربه 

ميشود  
شاخص LWD  ر در 10 ماه گذشته با بيش از 138700 نفر ساعت کار مفيد  صفر ميباشد .

 Incident = 3

Accident = 2

LTC(Lost time case) = 0

ASR(accident severty rate) = 0

IR(incident rate) = 4.32

 LWD (lost work days rate)  0

FSR = 0

در نيروگاه بادی آقكند بدليل جذب نفرات بومی آموزش و فرهنگ سازی مسائل ايمنی 
از اهميت دوچندانی در کاهش نرخ حوادث دارد که آموزشها به چند روش به صورت 
مستمر برگزار می گردد. که در طی 10 ماه گذشته بيش از 570 نفر ساعت بوده است.که به 
ضريب 821 در آموزش رسيديم درحالی که هدف گذاری ضريب آموزشی شرکت 275 

بوده است . 

اهم فعالیت های انجام شده  واحد ایمنی:
راه اندازی سيستم مجوز کار  ●
نصب بچينگ و 3 عدد سيلوی سيمان ●
سيلوهای  ● برروی  فيلتر  بک  نصب 

سيمان جهت جلوگيری از آلودگی هوا 
و خاك

آبشخور  ● در ساخت محل  همكاری 
حيوانات وحشی

در نظر گرفتن سالن غذاخوری پرسنل ●
مجهز نمودن سالن آموزش به ويديو  ●

پروژکتور
حفر چاه ارت مجزا برای تجهيز کارگاه و  ●

بچينگ و شاپ آرماتور
و  ● خوابگاه  محل  در  سبز  فضای  ايجاد 

کارگاه
نگه  ● سيلوی  بروی  گير  صاعقه  نصب 

داری سيمان 
تشويق نفرات برتر ايمنی در هر ماه  ●
در نظر گرفتن مكان جدا سازی ضايعات  ●

اخبار
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 ینفر ساعت آموزش بوده، برگزار شد. جدول آموزش 2793که شامل  HSEو  یعموم ،یتخصص یآموزش ی، دوره ها1396سال  دومسال  مین یآموزش میبا توجه به تقو

 باشد: یم لیبه شرح ذ 1396 سه ماه سوم سال

 ستاد 

مدت  مرکز آموزش دهنده دوره ردیف
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت
با 

احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

 )بهای تمام شده( حسابداری صنعتی 1
مرکز آموزش حسابداران 

 خبره
30 1 26/07/1396 25/05/1396 30 30 

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 2
مرکز آموزش حسابداران 

 خبره
24 8 24/07/1396 23/05/1396 192 120 

 32 32 18/07/1396 19/07/1396 2 16 مپنا کنفرانس انرژی بادی ایرانپنجمین  3
 مهارت های بازرگانی بین المللی 4

کلینیک تخصصی بازرگانی 
 بین المللی

60 2 19/09/1396 26/07/1396 120 60 
5 

سمینار تکنیک های کاربردی ارائه 
 صورت معامالت فصلی

مرکز آموزش تخصصی 
 موسسه مشاوران مدیریت

8 4 03/08/1396 03/08/1396 32 24 
6 

سمینار بیمه تامین اجتماعی و مالیات 
 در قراردادهای پیمانکاری

گروه مطالعات نظام 
 پیمانکاری

8 5 16/08/1396 16/08/1396 40 40 
 دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی 7

دانشکده مدیریت دانشگاه 
 تهران

16 3 26/07/1396 25/07/1396 48 48 
8 

اصول میزبانی پذیرایی و آئین تشریفات 
)ویژه پرسنل خدماتی اداری شرکتها و 

 سازمانها(
 8 8 25/08/1396 25/08/1396 1 8 شرکت سامان به اندیش

9 
تکنیک های نیازسنجی آموزشی و 

 10015 ایزو استاندارد
 15 20 20/08/1396 11/09/1396 1 20 سازمان مدیریت صنعتی

10 CCNP Switch 50 24/09/1396 27/11/1396 1 50 کالج رایان - 
 208 416 23/08/1396 25/08/1396 26 16 نصب نیرو اصول و فنون مذاکره 11
 - 96 22/09/1396 11/11/1396 4 24 مجتمع فنی نوین پارسیان اتوکد الکتریکال 12

 پروژه

 دوره ردیف
مرکز 

آموزش 
 دهنده

مدت  پروژه
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت
با 

احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

 1سطح   IRATAکار در ارتفاع 1
با طناب  کار

 آسیا
 1104 1104 20/07/1396 18/07/1396 46 24 کاشان

 1سطح  IRATAکار در ارتفاع  2
با طناب  کار

 آسیا
02/08/1396 21 16 سبالن  03/08/1396  336 336 

3 
استانداردهای ایمنی  باآشنایی 

 هاملزومات داربست

راهبران 
سالمت  ایمنی،

 و محیط
 176 224 04/08/1396 04/08/1396 28 8 ستاد/پروژه

 128 128 15/08/1396 15/08/1396 16 8 نصب پرند ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  4
 192 192 24/08/1396 23/08/1396 12 16 غرب کارون ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  5
 272 272 15/09/1396 14/09/1396 16 17 سبالن ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  6

 ینفر ساعت آموزش بوده، برگزار شد. جدول آموزش 2793که شامل  HSEو  یعموم ،یتخصص یآموزش ی، دوره ها1396سال  دومسال  مین یآموزش میبا توجه به تقو
 باشد: یم لیبه شرح ذ 1396 سه ماه سوم سال

 ستاد 

مدت  مرکز آموزش دهنده دوره ردیف
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت
با 

احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

 )بهای تمام شده( حسابداری صنعتی 1
مرکز آموزش حسابداران 

 خبره
30 1 26/07/1396 25/05/1396 30 30 

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 2
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 خبره
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کلینیک تخصصی بازرگانی 
 بین المللی

60 2 19/09/1396 26/07/1396 120 60 
5 

سمینار تکنیک های کاربردی ارائه 
 صورت معامالت فصلی
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6 
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 در قراردادهای پیمانکاری

گروه مطالعات نظام 
 پیمانکاری
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دانشکده مدیریت دانشگاه 
 تهران

16 3 26/07/1396 25/07/1396 48 48 
8 

اصول میزبانی پذیرایی و آئین تشریفات 
)ویژه پرسنل خدماتی اداری شرکتها و 

 سازمانها(
 8 8 25/08/1396 25/08/1396 1 8 شرکت سامان به اندیش

9 
تکنیک های نیازسنجی آموزشی و 

 10015 ایزو استاندارد
 15 20 20/08/1396 11/09/1396 1 20 سازمان مدیریت صنعتی

10 CCNP Switch 50 24/09/1396 27/11/1396 1 50 کالج رایان - 
 208 416 23/08/1396 25/08/1396 26 16 نصب نیرو اصول و فنون مذاکره 11
 - 96 22/09/1396 11/11/1396 4 24 مجتمع فنی نوین پارسیان اتوکد الکتریکال 12

 پروژه

 دوره ردیف
مرکز 

آموزش 
 دهنده

مدت  پروژه
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت
با 

احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

 1سطح   IRATAکار در ارتفاع 1
با طناب  کار

 آسیا
 1104 1104 20/07/1396 18/07/1396 46 24 کاشان

 1سطح  IRATAکار در ارتفاع  2
با طناب  کار

 آسیا
02/08/1396 21 16 سبالن  03/08/1396  336 336 

3 
استانداردهای ایمنی  باآشنایی 

 هاملزومات داربست

راهبران 
سالمت  ایمنی،

 و محیط
 176 224 04/08/1396 04/08/1396 28 8 ستاد/پروژه

 128 128 15/08/1396 15/08/1396 16 8 نصب پرند ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  4
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با توجه به تقويم آموزشی نيم سال دوم سال 1396، دوره های آموزشی تخصصی، عمومی و HSE که شامل 2793 نفر ساعت 
آموزش بوده، برگزار شد. جدول آموزشی سه ماه سوم سال 1396 به شرح ذيل می باشد:
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سن عموماً عاملی است که موقعيت افراد را 
در جامعه از يكديگر متمايز می کند، عاملی برای 
احترام و اقتدار … شرطی برای دستيابی به بعضی 
برای  امكانی  تنها  يا  و  سياسی  سمت  های  از 
داشتن نفوذ مؤثر در برخی از امور عمومی در 
جوامع گوناگون و تنوع امور و نيز سنين مختلف 
متفاوت  عمومی  حوزه  در  افراد  تأثيرگذاری 
در  که  است  افرادی  از  گروهی  نسل  می شود. 
زمان واحد متولد شده اند و تجاربی مشترك دارند 
تفاوت نسلی امری است که به علت تجربه های 
زيسته هر نسل متفاوت است مثاًل نسل دهه 50 

تجربه متفاوتی با نسل دهه 70 دارند.
 شكاف نسلی موقعی است که انقطاع کامل 
ارزشی بين نسل ها صورت بگيرد مثاًل ارزش های 
مورد قبول دهه 50 توسط دهه 70 کاماًل نفی شود، 
در جامعه ما تفاوت نسل داريم نه شكاف نسل 
به علت سرعت پيشرفت تكنولوژی و ارتباطات 
ارزش های جهانی در بين جوانان نفوذ کرده و 
فقط ارزش های ملی بين جوانان اهميت ندارد 
در اين حالت جوانانی در کشور زندگی می کنند 
که نوعی يكدستی و همگونی با ديگر جوانان 
در سراسر دنيا دارند نوع لباس، مصرف موسيقی، 
آرايش و نوع مد در کل جهان به هم شبيه شده 
است جوانان ايرانی همان مارك کفش نايكی را 
می پوشند که يک جوان در لندن می پوشد اين 
بازار مصرف گسترده کاالها نوعی نشانه به روز 
بودن بين افراد تلقی می شود. اينترنت يک  فضا-
رسانه   است که شيوه ارتباط بين جوانان را تغيير 
عمدتًا  و  نيست  رودررو  ديگر  ارتباطات  داده، 
از طريق چت، شبكه های اجتماعی، وبالگ ها، 
بازی های رايانه ای انجام می شود. اين جهانی که با 
اين سرعت در حال تغيير است نه تنها انطباق بين 
ميان ساالن و اين روند را دشوار می کند بلكه حتی 
بين خود جوانان نيز توان انطباق کامل با اين روند 
نيست. امروزه نسل های انسان را به گروه های 
مختلف تقسيم کردند  که در هر نسلی بعضی 

Z بررسی ویژگی های نسل

مسائل شاخص تر و بيشتر ديده می شود زيرا يک 
نسل با امكاناتی يكسان رشد يافته اند.

Genera� »دايرة المعارف علوم اجتماعی »نسل« 
tion« را چنين تعريف کرده است:

»در جمعيت شناسی، به گروهی از افراد اطالق 
می شود که مرحله ای از حيات خود را با يكديگر 
در  که  گروهی  باشند.  داده  پايان  يا  کرده  آغاز 
يک زمان فارغ التحصيل می شوند، گروهی که 
در زمانی بالنسبه نزديک به هم به دنيا آمده يا 
ازدواج کرده اند« از ديدگاه »بيكر« نيز منظور از 
نسل، گروهی از افراد می باشد که در فاصله زمانی 
معينی به دنيا آمده باشند. اصوالً اين واژه که در 
جامعه شناسی سياسی که رفتار سياسی را با نسل 
برای  نسل  زيرا  دارد؛  نقش  ارتباط می داند،  در 
بيان اختالفات فردی و گروهی و نيز توضيح 
فرهنگ و منافع و رفتار به اندازه "طبقه اجتماعی" 
اهميت دارد. منظور از واژه نسل، فاصله بين تولد 
والدين و فرزندان است که معموالً سی سال در 
نظر گرفته می شود، يعنی سه نسل در صد سال 

يا يک قرن.

گسست نسل ها

گسست نسل ها پديده ای است که در آن نسل ها 
نسبت به يكديگر بر مبنای احساس بی نيازی و 
استقالل کامل برخورد می کنند که نتيجه آن فاصله 
گرفتن نسل ها از يكديگر، مرزبندی و جدايی کامل  
نسل ها از يكديگر خواهد بود. پرداختن به مقوله  
گسست نسل ها و بررسی عوامل آن در جامعه 
کنونی، از جمله مسائل حياتی و اولويت دار است. 
در اين نوشتار ابتدا تعريفی از گسست نسل ها 
ارائه می دهيم و در ادامه به راه های تشخيص اين 
پديده و عوامل پديد آورنده آن اشاره می کنيم در 
پايان راهكارهايی برای کاهش اين پديده ارائه 
شده است اميد است ما به سهم خود، به پديده ای 
که به عنوان يكی از چالش های اساسی جامعه 
و دغدغه ها و نگرانی های فراروی جامعه است 

پرداخته و قدمی برای رفع آن و پيوند نسل ها 
برداشته باشيم.

تعریف گسست نسل ها

 دور شدن تدريجی دو يا سه نسل  پياپی از 
يكديگر از حيث جغرافيايی، عاطفی، فكری و 
ايجاد می کند که  ارزشی، وضعيت جديدی را 
اصطالحاً گسست نسل ها ناميده می شود. در اين 
وضعيت، غالباً نوجوانان و جوانان می کوشند تا 
آخرين پيوندهای وابستگی خود را از والدين يا 
نسل بالغ بگسلند و اغلب در اين راه به گردن 

کشی و طغيانگری می پردازند.

معیارهای تشخیص گسست نسل ها

کاهش ارتباط کالمی ●
اختالل در فرآيند الگوسازی ●
کاهش فصل مشترك های عاطفی  ●
عدم تعهد به فرهنگ خودی ●
کاهش صبر و بردباری نسل ها ●
عدم حضور نسل جوان در مشارکت های  ●

اجتماعی
اختالف در نوع تعليم و تربيت، روانشناسی،  ●

کنش ها و واکنش های طبيعی و روحی

عوامل گسست نسل ها

نسل گذشته ●
نسل جديد ●
فناوری پيشرفته ارتباطات ●
از خودبيگانگی ●
اشتغال روز افزون والدين  ●
فقر فرهنگی و نفوذ فرهنگ بيگانه  ●
فقدان هويت اجتماعی   ●
فقدان الزام معنوی ●

 راهکارهای کاهش گسست نسل ها

1-  کاهش گسست نسل ها در حوزه معرفتی 

نویسنده:  مهندس ماریا علی یاری

مدیریتی
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و سياست عملی

2-  کاهش گسست نسل ها در حوزه تعاريف 
و ديدگاه ها 

3-  گفت و گوی بين نسل ها

طبقه بندی نسل ها

 در امريكا پس از دوران جنگ جهانی دوم به 
سه گروه عمده است :

1. نسل ايكس متولدين 1960-1981
 2. نسل وای متولدين 1982-1997
 3. نسل زد متولدين 1998 تا کنون 

نسل ایکس

نسل ايكس نسل سال های پس از جنگ سرد 
است يعنی دوره رياست جمهوری ريگان. همين 
که نخستين گروه اين نسل به بزرگسالی رسيد 
فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور امريكا به عنوان 
ابر قدرت جهانی را شاهد بود نسل ايكس به 
نسلی می گويند که بعد از اتمام انفجار جمعيّت 
پس از جنگ جهانی دّوم و قبل از نسل وای 
زاده شده اند. بيشتر جمعيت شناسان، موّرخان و 
صاحب نظران معتقدند که تولّد نسل ايكس در 
اوايل دهه 1960 آغاز شد و در اوايل دهه 1980 
به پايان رسيد. در ايران مابين دهه ی 40 تا دهه 60 
است. جمعيت اين نسل را 48 ميليون جوان بين 
18 تا 29 ساله تشكيل می دهند اين نسل درگير 
مسائلی همچون درگيری های نژادی، بی خانمانی 
و ايدز بودند و ... استفاده از اين عبارت در سال 
 Generation X: Tales 1991 و پس از انتشار رمان
for an Accelerated Culture داگالس کپلند رواج 

يافت.

نسل وای

نسل  نام  با  که  ايگرگ  نسل  يا  وای  نسل 
ناميده  چرا  نسل  تمسخر  به  يا  و  هزاره ای ها 
می شوند  به نسلی می گويند که پس از نسل 
ايكس و پيش از نسل زد زاده شده اند. بر سر اين 
موضوع که تولّد نسل وای در چه زمانی آغاز شده 
و کی به پايان رسيده است، هيچ اجماعی وجود 
ندارد. برخی صاحب نظران بر اين باورند که تولّد 
نسل وای در جايی در اواخر دهه 1970 يا اوايل 
دهه 1980 آغاز شده و در اوايل دهه 2000 به 
پايان رسيده است. نسل وای اولين نسلی است 
که والدينشان از آن ها کمک می گيرند. برای نمونه 
وی  تا  است  فرزندش  انتظار  در  خانواده  پدر 

برای او دی وی دی پلير را راه اندازی کند. 
تجربه ظهور تكنولوژی های نوين ارتباطی 

)اينترنت، ايميل، وب سايت ها، موبايل 
دنبال  به  نسل  اين  دارند  را  و.( 

دستيابی به خشنودی های ثابت 
و گذران زندگی با همساالن 
همكاران  و  دوستان  و 
ماجراجويی  از  هستند 
گريزان و به دنبال زندگی 
هزينه های  آسوده هستند، 

آموزشی اين نسل زياد هست.

Z نسل

نسل زد که با نام های نسل نت و نسل اينترنت 
نيز شناخته می شود، نام گروهی از مردم است که 
از اوايل دهه 2000 تاکنون زاده شده اند؛ و از نسل 
قبلی يعنی نسل وای )نسل هزاره( متمايزند. نسل 
زد همچنين با نام نسل پلوراليست نيز شناخته 
می شود. اعضای نسل زد عمدتاً فرزندان نسل 
ايكس هستند؛ هرچند که ممكن است والدين 
جزء  يا  بومرها  بيبی  جوان ترين  جزء  آن ها 
بزرگ ترين اعضای نسل وای باشند. ويژگی ها 
بخش اعظم اعضای نسل زد برای تمام عمر خود 
از ارتباطات و رسانه های ديجيتال استفاده خواهند 
کرد. نسل زد از وقتی که چشم به جهان گشوده اند 
در اطراف خود به طور گسترده ای با فنّاوری های 
شبكه های  جهان گستر،  وب  نظير  پيشرفته ای 
اجتماعی، پيام رسانی فوری، خدمات پيام کوتاه، 
يوتيوب  و  همراه  تلفن های  پليرها،  ام پی تری 
مواجه بوده اند. به همين دليل برخی به اين نسل 
نام شهروندان ديجيتال داده اند. نسل زد همگی 
کاماًل در دوران پسانوگرايی، چندگانگی فرهنگی 
و جهانی سازی زاده شده اند. نسل زِد Z متولدين 
اين نسل يک  بعد هستند.  به  اواسط دهه 90 
جورهايی متولدين نسل X به حساب می آيند. به 
اين نسل  نسل اينترنت يا نسل شبكه می گويند. 
نسل شبكه ای ها در زمانی زندگی می کنند که 
اينترنت همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی را 
تحت تأثير قرار داده است. اولين چيزی که اين 
نسل از اينترنت می بيند، وب ها يا شبكه اجتماعی 
است. معادل اين نسل را می توان در نوجوان های 
خودمان هم سراغ گرفت. نسل Z. زير 20 سال 
متولد شده اند. هنوز  از 2001  بعد  يعنی  دارد؛ 
درآمد زيادی ندارند اما پتانسيل آن را به شدت 
به  هنگفتی  درآمد  آتی  سال های  در  که  دارند 
هم بزنند. دنبال کار بگردند يا از ايده های تازه 
شما استقبال کنند. در عصر جديد، با کاربرانی 
به شدت جهانی شده طرفيم که مقوالت جهانی 
به سرعت برای آن ها دغدغه می شود. سيل در 
نپال، سقوط هواپيمای مالزی، مسائل همه گير 
جهانی مثل محيط زيست و حقوق حيوانات اين 
روزها در وب فارسی هم کم مورد توجه نيستند. 

از اين مسائل از اين بخشی 
نشآت  موضوع 
است.  گرفته 
غم  علير

حدس هايی که می زنيم، عالوه بر مسائل محلی 
و  جنگ  زيست،  محيط  مثل  دغدغه هايی  به 
تروريسم، دولت های جهان و اقتصاد عالقه مندی 
نشان می دهند و 25 درصد جمعيت جهان را 

تشكيل می دهند.
اين نسل تنها 8 ثانيه فرصت می دهد تا کسی 
يا چيزی روی وب، توجه آن را جلب کند. اين 
عدد 15 سال پيش 12 ثانيه بود و رو به کمتر 
شدن است. می خواهد اطالعات به سرعت هر 
چه تمام تر در اختيارش قرار گيرد. يک راست 
از  فرصت  وگرنه  مطلب  اصل  سر  رفت  بايد 

دست می رود.
72 درصد از دانش آموزان دبيرستانی در حال 
حاضر روی وب هستند و می خواهند کسب و 
کار تازه ای شروع کنند. برای اين کار هم راههای 
زيادی دارند که از روی خود وب، همديگر يا 
کارشناسانی که اين فضا را شناخته اند بياموزند. 
اين فرصتی بی همتاست که می تواند مورد توجه 
هر فرد يا برندی برای تعيين استراتژی قرار بگيرد. 
کار کردن روی اين جماعت احتمال موفقيت 

شما را باال می برد.

ویژگی ها

نسل Z نسلی  که زاده تكنولوژی ست، شبكه های 
اجتماعی، اينترنت و گوشی های هوشمند مسائلی 
هستند که بدون آن ها برايش زندگی معنا ندارد  
شايد فكر می کنيد که چه بد! نه؟ ولی زمين بازی 
در حال حاضر برايمان اين گونه تعريف شده و 
چاره ای نيست. آن ها نشانه هايی دارند که بايد با 
همان نشانه ها ارتباط برقرار کنند. هر لحظه هم 
ممكن است از چيزی دلزده بشوند که ريسک 
قبلی  مورد  برخالف  را  نسل  اين  در  فعاليت 
باال می برد. يک نمونه مناسب آن همين که 25 
درصد 13 تا 17 ساله ها در سال گذشته ميالدی 
محسوب  عرصه  اين  سلطان  که  فيس بوك  با 
می شود خداحافظی کرده اند و به سراغ رقبای آن 
رفته اند. اين نسل مصرف کنندگان فعال و قهاری 
هستند که نفوذ زيادی بر تصميمات والدين دارند 
ارتباطات اجتماعی بسياری دارند و نسل ديجيتال 
درآمده  دو  نسل  اين  خانواده های  هستند  زده 
هستند و خانواده های کوچک تر جمعيتی دارند 
اعتقاد بااليی به برابری دو جنس دارند بسيار 
محافظه کار هستند و اعتياد به موبايل و شبكه های 
اجتماعی و دريافت پيام کوتاه باعث شده اين 
نسل اختالالتی جدی 
داشته  خواب  در 
که  زد  نسل  باشند 
نت  نسل  نام های  با 
نيز  اينترنت  نسل  و 
نام  می شود،  شناخته 
است  مردم  از  گروهی 
 2000 دهه  اوايل  از  که 
تاکنون زاده شده اند؛ و از 
نسل قبلی يعنی نسل وای 
متمايزند.  هزاره(  )نسل 

مدیریتی
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يا خود  عدم خود گشودگی  که  داشت  توجه 
افشاگری ميان دو نسل می تواند به تضعيف روابط 
و يا در بدترين حالت ممكن به مرگ روابط بين 

نسلی منجر گردد.
لحاظ  به  را  مختلف  نسل های  نسلی  فاصله 
ارزش و هنجاری از يكديگر متفاوت می کند، 
به طوری که جوانان در ذوق و سليقه و نحوه تفكر 
به هرحال  از بزرگساالن خود فاصله می گيرند. 
فاصله سليقه ای نسل ها در انتخاب غذا، موسيقی، 
انتخاب لغات گفتاری و پوشش و نگرش نمود 
پيدا می کند و در برخی از موارد به مرور زمان 
سليقه ها و انتخاب ها با هم سعی در هم پوشانی 
دارند اما فاصله افتادن ميان ارزش ها نگرش های 
تفحص  و  تأمل  جای  آن ها  والدين  و  جوانان 
بيشتری را می طلبد. فاصله نسلی در ايران نيز ميان 
نسل ها مشاهده می شود ولی در تمامی زمينه ها 
از يک شدت و قوتی برابر برخوردار نمی باشد.
فاصله  می شود  باعث  ارتباط  و  تعامل  کاهش 
ميان آن ها به طور همه جانبه زيادتر شود و اين 
مهم بر عهده خانواده است تا تالش کند جوانان 
احساس بيگانگی نداشته باشد و سعی کنند تا از 
طريق وبالگ هايی که جوانان می نويسند با فضای 
فكری و خواسته های آنا ارتباط برقرار کنند و 
ضمن فرهنگ سازی و آموزش هنگام کاربری 
اينترنت با دنيای مجازی جديدی که فرزندانشان 
تجربه می کنند آشنا شوند و يا بهتر بتوانند با او 
به صحبت و گفتمان بپردازند. والدين می بايست 
فرهنگ خود را از فرهنگ جوانان آن قدر جدا و 

نيز  پلوراليست  نسل  نام  با  همچنين  زد  نسل 
شناخته می شود. بخش اعظم اعضای نسل زد 
برای تمام عمر خود از ارتباطات و رسانه های 
ديجيتال استفاده خواهند کرد. نسل زد از وقتی 
اطراف خود  در  به جهان گشوده اند  که چشم 
پيشرفته ای  فنّاوری های  با  گسترده ای  طور  به 
اجتماعی،  شبكه های  جهان گستر،  وب  نظير 
ام پی تری  پيام کوتاه،  پيام رسانی فوری، خدمات 
پليرها، تلفن های همراه و يوتيوب مواجه بوده اند. 
به همين دليل برخی به اين نسل نام شهروندان 
ديجيتال داده اند. نسل زد همگی کاماًل در دوران 
پسانوگرايی، چندگانگی فرهنگی و جهانی سازی 

زاده شده اند.

طبقه بندی نسل ها در ایران

1. نسل قبل از  انقالب )دهه 20 و 30 ( 55 
سال و بيشتر

2. نسل انقالب و جنگ )دهه 40 و 50( 30 تا 
54 سال

3. نسل سومی ها  )دهه 60 و 70( 15 تا 29 سال
4. نسل سوم انقالب )1370- تا کنون(

نتیجه گیری

جهانی شدن، گسترش شهرنشينی و تكنولوژی 
از  بيشتر  تا  شده  باعث  اطالعات  و  ارتباطات 
قرار  تحول  و  تغيير  معرض  در  افراد  گذشته 
بگيرند و ارزش های اجتماعی، فرهنگی آنان بيش 
از پيش دستخوش نوسان شود. فاصله نسلی به 

بديهی  امر  يک  عنوان 
امروز  جوامع  تمام  در 
وجود دارد، اما شدت و 
قوت فاصله نسلی بسيار 
مهم می باشد چراکه اگر 
نشود  کنترل  و  تعديل 
ممكن است به شكاف و 
گسست نسلی بيانجامد. 
خود  از  درصورتی که 
موجب  گشودگی 
رفتاری  گشودگی 
فرد  در  شخصيتی  و 
از  يكی  و  می گردد 
ارتباط  مهم  جنبه های 
طور  به  و  فردی  ميان 
نسلی  ميان  اخص 
می باشد که در ارتباطات 
مؤثر بسيار حائز اهميت 
خودگشودگی  است 
توانايی ما را در جهت 
غنی تر  و  نمودن  کيفی 
کردن روابط ميان نسلی 
افزايش می دهد. بايستی 

بيگانه نبينند چراکه  اين بيگانگی، فاصله نسلی 
را از حالت طبيعی و نرمال خود خارج می کند. 
بايد پذيرفت که جهانی شدن مرزهای جهانی را بر 

روی افراد جوامع گشوده است.
بنابراين  اگر خانواده در مقابل يک پديده ی نو 
مقاومت نشان ندهد و در مقابل با آن آشنايی داشته 
باشد می تواند زمينه گفتگو و تعامل را بافرزندان 
خود در اين زمينه باز کند و به مدد فرهنگ سازی 
مجدد  جامعه پذيری  طريق  از  که  آموزش  و 
صورت می گيرد ضمن آگاه سازی درباره ارتباط 
کارآمد و سالمت در محيط واقعی و مجازی، 
به فرزندان آسيب های ناشی از فضای مجازی 
را کاهش دهند،  چرا که غفلت از بستر سازی 
مناسب در بهره گيری از مزيت های فضای جديد 
می تواند منجر به رشد آسيب های احتمالی آن 

ناشی از عدم شناخت و آگاهی شود.

منابع و مأخذ

آزاد ارمكي، تقي )1382( مباني نظري انقطاع  ●
نسلي« مجموعه مقاالت گسست نسلي در ايران، 
تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد 

دانشگاهي.
اسماعيلي، رضا )1381( هويت فرهنگي و  ●

فاصله گيری نسل ها در جامعه شهري اصفهان« 
فصلنامه رشد علوم اجتماعي، دور جديد، شماره 

20 و 21
تاجيک، محمدرضا )1381( جامعه ايراني و  ●

شكاف ميان نسل ها« راهبرد، شماره 26
قمی،  ● ساز  چيت 

 ،)1386( جواد،  محمد 
باز شناسی مفاهيم نسل 
و شكاف نسلی، فصلنامه 
جوانان و مناسبات نسلی، 
و  بهار  اول،  شماره 

تابستان 1386.
زنگنه،جعفر )1395(،  ●

آمادگی حوزه های منابع 
انسانی برای ورود نسل 
همايش  هجدهمين   ،z

عرصه يادگيری مديران 
 ،1395 انسانی،  منابع 

کرمان
محمد،  ● پور،  مدد 

نوعی  صورت های 
و  نسلی  گسست 
گسست  فرهنگی، 
تنظيم  و  تهيه  نسل ها، 
عليخانی،   علی اکبر 
تهران: پژوهشكده علوم 
انسانی و اجتماعی جهاد 

دانشگاهی، 1382.

مدیریتی
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در مواجهه با ريسک هايی همانند زلزله، دولت و مردم وظايفی بر عهده 
دارند. عموماً آنچه بر عهده نهادهايی همانند دولت و شهرداری و امثال آن 
می باشد از عهده اختيارات مردم خارج است ولی ممكن است سوال زير 

پيش بيايد:
 "حال که ممكن است نهادهای تصميم گير و مجری در خصوص زلزله و 

در مورد مديريت ريسک در زلزله اقدامات پيشگيرانه و برنامه ريزی پاسخ به 
ريسک مناسبی نداشته باشند، آيا تكليفی بر دوش ما نيست و نبايد کار خاصی 
انجام بدهيم؟ آيا ما هم بايد همانند برخی از مسئولين بعد از وقوع هر زلزله 
همه چيز را فراموش کنيم و به زندگی عادی خود بپردازيم و منتظر بمانيم که 

در آينده چه پيش می آيد و همه چيز را به قضا و قدر الهی بسپاريم؟"
در جواب بايد گفت: خير، به هيچ عنوان، ناديده گرفتن ريسک يا پذيرش 
غيرفعال ريسک ها، ريسک را از بين نمی برد و دردی از ما دوا نخواهد کرد. 
اتفاقاً يكی از اصول مديريت ريسک اين است که شما پس از شناسايی 
ريسک ها و اولويت بندی و معين نمودن تاپ ريسک ها، )يعنی ريسک هايی 
که احتمال و اثر بااليی دارند( حتما بايد يک استراتژی پاسخ به ريسک برای 
آن ها در نظر بگيريد. به عبارتی تا زمانی که استراتژی پاسخ به ريسک برای 
يک ريسک مهم اتخاذ نكنيد، انگار که تاکنون هيچ کاری در خصوص آن 

ريسک نكرده ايد.
 ريسک وقوع زلزله در ايران هم احتمال و هم اثر بااليی دارد. )هر 15 
سال يک زلزله مهيب در ايران اتفاق می افتد که به جان و مال بسياری از 
هم وطنانمان آسيب جدی می زند( اما فراتر از مسئوليت های دولت و حاکميت 
در قبال اين ريسک مهم، ما مردم عادی چه استراتژی هايی در مواجهه با اين 
ريسک بايد اتخاذ کنيم؟ بر اساس راهنمای مديريت ريسک در مديريت پروژه 
که در فصل مديريت ريسک PMBOK ارائه شده است، من استراتژی های زير 

به ذهنم می رسد:
1- استراتژی انتقال يا Transfer: در مقابل حوادث طبيعی يا به عبارتی 
حوادثی که کار خداست (Act of God) يكی از بهترين استراتژی ها، استراتژی 
ترانسفر است. يعنی اثر ريسک را از خودمان به نحوی دور کنيم. بهترين 
مصداق برای اين استراتژی، استفاده از خدمات بيمه زلزله است. من اگر جای 
شما بودم و اگر  تا حاال مسكن و محل زندگی خود را بيمه زلزله نكرده بودم، 

همين امروز برای خريد بيمه زلزله اقدام می کردم.
شرکت های بيمه در قبال پرداخت مبلغ ناچيزی محل سكونت شما را در 
مقابل زلزله بيمه می کنند. آن ها برای محاسبه نرخ خريد بيمه زلزله به عواملی 

سال  و  مسكونی  واحد  متراژ  همانند 
ساخت خانه توجه می کنند. فرض 
کنيد اگر تمام ساکنين مسكن 
مهر کرمانشاه قبل از وقوع 
زلزله با مبلغ حدود 
هزار  پنجاه 
تومان )مبلغ 
د  ر مو
نياز 

ریسک با  لـهمدیریت ریسک در برخورد  لـز ز
برای بيمه کردن يک واحد مسكونی هشتاد متری نوساز( واحدهای مسكونی 
خود را برای يک سال بيمه زلزله می کردند، در آن صورت بعد از وقوع زلزله 
بدون اينكه محتاج به کمک کسی باشند، تمام پول بازسازی منزل خود را 

می توانستند از شرکت بيمه دريافت کنند.
2- استراتژی اجتناب يا Avoid: اتخاذ اين استراتژی در مقابل ريسک زلزله، 
برای اکثر ما شايد ممكن نباشد. اگر می خواهيد اين استراتژی را اتخاذ کنيد، 
بايد احتمال وقوع اين ريسک را در محل زندگی خود به حداقل ممكن 
برسانيد. مثاًل برويد نقشه های گسل های ايران و شهرهای ايران و جدول 
سوابق زلزله های گذشته کشور را مطالعه کنيد و محل سكونت خود را در 
مناطقی خارج از مناطق زلزله خيز انتخاب کنيد. قبول کنيد کار سختی است و 

تعداد کمی از مردم می توانند به اين روش عمل کنند.
3- استراتژی کاهش يا Mitigate: در اين استراتژی بايد سعی کنيم احتمال يا 
اثر )يا هردو( ريسک زلزله کاهش دهيم. مثاًل سعی کنيم در منزل، لوسترهای 
سنگين و تابلوهای بزرگ بر ديوار نصب نكنيم يا اگر نصب می کنيم زير آن ها 
نخوابيم، سعی کنيم تمام دارايی نقد و اسناد خود را در منزل نگه داری نكنيم 
و بخشی از آن را به صندوق امانت بانک ها بسپاريم، کمدها و کتابخانه  ها و 
ويترين ها و امثالهم را به گونه ای محكم در جای خودشان نصب کنيم که بعد 

از وقوع زلزله بر سر خودمان آوار نشوند.
در خصوص اقدامات هنگام زلزله و نحوه پناه گيری و دستورالعمل های 
مربوط به خروج اضطراری زلزله مطالعه کنيم و به خودمان و خانواده مان در 
اين خصوص آموزش دهيم و ساير اقداماتی نظير اين که اثرات منفی احتمالی 

بعد از وقوع زلزله را در زندگی خود به حداقل برسانيم.
4- استراتژی پذيرش فعال يا Active Accept: در اين استراتژی فرض وقوع 
ريسک زلزله را قبول می کنيم و سعی می کنيم يک برنامه احتياطی از حاال 
برای بعد از وقع زلزله  داشته باشيم.(Contingency plan) مثاًل جعبه کمک های 
اوليه يا پكيجی شامل پتو و چادر و مواد غذايی کنسروی و چراغ قوه و آب 
معدنی و ... در محلی امن داشته باشيم تا بعد از وقوع زلزله از آن ها استفاده 
کنيم. يا مبلغی پول در بانک يا جای امن ديگر داشته باشيم که به عنوان پولی 
برای روز مبادا يا همان contingency reserve پس از وقوع زلزله از آن استفاده 

کنيم تا محتاج کسی نباشيم.
در پايان گفت که زلزله هيچ کس را نمی کشد، اين ساختمان ها و اقدامات و 
بی برنامگی های خود ماست که پس از وقوع زلزله بر سر خودمان آوار  می شود. 

فراموش نكنيم:برنامه ريزی نكردن، يعنی برنامه ريزی کردن برای شكست!

(نویسنده:  مهندس احمد شریفی ی د عـا م  د مـر ی  ا بر مدیریتی)
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از سال 1997ميالدی يعنی زمانی که مقدمه استفاده از وای فای شروع شد، 
محققان مطالعات زيادی در مورد پيامدهای آن بر روی سالمتی انسان انجام 
داده اند. نتايج اين مطالعات روشن و البته تكان دهنده بود. در سال 2008 
يكی از دانشمندان آمريكايی تحقيقی را با عنوان " کنترل مغز با گوشی تلفن 
همراه " ارائه داد و در آن در مورد مضررات استفاده از وای فای، به طور 

دسته بندی شده عوارض و خطرات را بازگو کرد.
لذا الزم است افرادی که به لپ تاپ، تلفن همراه هوشمند و تبلت ها معتاد 

هستند در مورد خطرات وای فای هشدارها را جدی بگيرند. 
اگر از کاربران مشتاق اينترنت سؤال کنيد که يكی از اختراعات مهم بشر 
چيست، به طور حتم بين گزينه های مختلف از وای فای هم نام می برند. 
اينترنت پر سرعت و بدون سيم به راحتی ما را به دنيای مجازی بزرگی 
متصل می کند تا با افراد مختلف در ارتباط باشيم و اطالعات مورد نيازمان را 
راحت تر و بدون نياز به کابل و سيم دريافت کنيم. اما در مورد سالمت اين 

تكنولوژی، حرف و حديث هايی وجود دارد.
وای فای می تواند اثرات منفی مختلفی را بر سالمت مغز بر جای بگذارد 
که اين موضوع در مورد کودکان بيشتر اهميت دارد. سردرد، خستگی، 
اختالالت خواب، مشكالت گوارشی، اختالل در عملكرد مغز و حافظه، 
استرس و حتی افسردگی را به وای فای و اشعه های آن نسبت می دهند. پس 
بعضی از خطرات را جدی بگيريد و خودتان را از صبح تا شب به اينترنت 

بی سيم وای فای وابسته نكنيد.
خطرات ناشی از استفاده زياد از شبكه بی سيم وای فای بطور کلی عبارتند 

از : 

افزایش بی خوابی
آيا تا به حال بعد از استفاده از وای فای اتفاق نيفتاده 

کنيد؟  رفتن  به خواب  برای  بيشتری  تالش  تا 
مطالعات حاکی از آن است که کسانی که در 
معرض تابش الكترومغناطيسی تلفن های همراه 
قرار می گيرند، به طور قابل توجهی سخت تر 

از سايرين به خواب می روند و الگوی خوابشان 
دچار بی نظمی می شود. بسياری از سيگنال های وای 

فای می تواند مشكالت مزمن خواب ايجاد کند. محروميت 
از خواب البته تنها مشكل نيست، بلكه به دنبال آن فشار خون باال و 

توسعه افسردگی نيز رخ می دهد. محققان توصيه می کنند که قبل از شروع 
زمان خواب دستگاه های وای فای خاموش شوند.

تاثیر منفی بر رشد دوران کودکی
قرار گرفتن در معرض سيگنال های وای فای و تلفن همراه می تواند 

توسعه سلولی نرمال را به ويژه در جنين در حال رشد دچار 
اختالل کند. اين گروه جمعيت بيشترين حساسيت را 
به اثرات مضر وای فای دارند. امواج وای فای در دسته 
بندی ميدان های الكترومغناطيسی ماکروويو قرار دارد 
و ممكن است کودکان بيش از بزرگساالن در ميزان 

بيشتری از اين تشعشات را جذب کنند. 

موثر بر رشد سلولی
 محققان آزمايشی را برای مشخص کردن تاثير روترهای وای فای بر 
رشد گياهان انجام دادند. در اين آزمون گروهی از گياهان در اتاق بدون 
وای فای و گروهی ديگر در اتاق با وای فای قرار داده شدند و نتيجه آن 
بود که بعد از دو هفته هيچ گونه رشدی در گياهانی که در اتاق با وای فای 

بودند، ديده نشد.

کاهش فعالیت مغز
تحقيقات انجام شده 

اثرات  روی 
تابش 

آیا امواج  Wi     Fi مضر است؟
گردآورنده:  مهندس مصطفی بیگلری

فناوری اطالعات



19شماره 10، دی 1396

* آیا امواج  Wi     Fi مضر است؟

فرکانس های وای فای روی مغز از طريق ام آر آی ثابت کرده فعاليت مناطق 
مختلف مغز در افرادی که در معرض اين تابش هستند، کاهش می يابد.

افزایش استرس قلب
قرار گرفتن در معرض شبكه های بی سيم و يا تلفن های همراه منجر 
به افزايش ضربان قلب درست مانند زمانی می شود که فرد تحت استرس 

شديد قرار دارد.

ابتال به سرطان
اگرچه خطر ابتال به 
در  سرطان 
ثر  ا

دريافت فرکانس های وای فای مورد بحث است اما نمی توان آن را ناديده 
گرفت. مطالعات حيوانی ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض تابش 

الكترومغناطيسی خطر توسعه تومور را افزايش می دهد.

خشکی مخاط
اگر به طور مزمن از خشكی بينی، گلو يا چشم ها رنج می بريد و 
دليل مشخصی برای آن پيدا نمی کنيد، ممكن است دچار حساسيت به 
الكترومغناطيسی ساطع شده از منبع های گوناگون تشعشات شده باشيد. 
عالوه بر خشكی مخاط عالئم ديگر حساسيت الكترومغناطيسی می تواند 
شامل تورم غشاها بدون عوامل عفونی باشد. بنابراين اگر عامل دقيقی برای 

خشكی مزمن مخاط تان پيدا نشد، احتماال پای وای فای در ميان است.
چطور اين خطرات را محدود کنيم؟

جوابی ساده تر و روشن تر از اينكه خود را از اشعه ی وای فای دور نگاه 
داريم وجود ندارد.

به نوعی از ساده ترين روش های کاهش خطرات اين است که لپ تاپ، 
موبايل و تبلت ها را در نزديكی بدن تان نگه نداريد و بعد از اينكه کارتان 
با اين وسايل تمام شد، از آنها فاصله بگيريد. اگر از اين دستگاه ها استفاده 
نمی کنيد هيچ دليلی ندارد که از صبح تا شب در اطراف تان روشن باشند.

همچنين پيشنهاد ميشود دستگاههای وای فای منزل را طوری تنظيم نماييد 
که بخصوص در ساعات خواب، بطور اتوماتيک غيرفعال شوند.

و اما سوال آخر
با امواج منتشر شده از دستگاههای وای فای همسايگان چه کنيم ؟

فناوری اطالعات
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اینفوگرافی*
 )EPS( ساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت

52

11 22 10 8 1

.

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
مکران 0%

عملیات ساختمانی بخش بخار 
چابهار 0%

عملیات ساخت وحمل و نصب 
اسکلتهای فلزی نیروگاه چابهار 0%

 40ساختمانی و نصب  نیروگاه 
مگاواتی پرند 38%

 )نیروگاه گل گهر سیرجان . س
(شهید کاظمی

95%

93%

نصب و پیش راه اندازی 
HRSG7 گل گهر سیرجان%

 STGنصب و پیش راه اندازی
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان 7%

ساختمانی نیروگاه سیکل 
ترکیبی ارومیه 16%

نصب و پیش راه اندازی 
 پرندHRSGبویلرهای 

Paving  پارس14بتنی فاز  
جنوبی

 نیروگاه پرندSTGنصب  
 پارس 14 فاز UG سیویل و 

جنوبی
نصب و پیش راه اندازی 
بویلرهای نیروگاه سبالن

 ACCنصب و پیش راه اندازی 
پرند

ساختمانی نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

کل پروژه های جاری  
شرکت نصب نیرو

 پارس 14نصب تجهیزات فاز 
جنوبی ساختمانی نیروگاه گازی بهبهان

نصب بویلرهای نیروگاه شیروان (استراکچر) 14ساختمانی فاز 
(1الحاقیه )

54%

99%

86%

93%

89%

83%

63%

ساختمانی نیروگاه غرب کارون

مدیریت تامین و 
پشتیبانی 0%

حمل تجهیزات نیروگاه 
بادی آقکند 50%

نصب و پیش راه اندازی 
رومیلهGTGتجهیزات اصلی 

خرید بالک متریال و نصب و 
 رومیلهBOPپیش راه اندازی 

ساختمانی نیروگاه مس 
(سمنگان)کرمانیان 

باقی مانده ساختمانی نیروگاه یزد 
تابان

 نیروگاه شیروانSTGنصب 
آتش نشانی ) 14ساختمانی فاز 

(و پست 

معاونت اجرایی سه معاونت اجرایی دو معاونت اجرایی یک

نصب توربین بخار نیروگاه یزد 
تابان

51%

 کارخانه تولید آب EPCپروژه 
آشامیدنی قشم

 ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 
سبالن

46%
کارخانه ساخت اسکلت 

فلزی اراک

نصب اسکلت فلزی پرند

27%

46%

94%

98%

14%

64%

%49 نیروگاه بادی آقکندEPCپروژه 

نصب و پیش راه اندازی 
 کاشانHRSGبویلرهای 

حمل و نصب اسکلت فلزی 
بخش بخار نیروگاه فردوسی

ساختمانی فونداسیون توربین 
ملی علی آباد زنجان

حمل و نصب اسکلت فلزی 
خنک کن نیروگاه فردوسی

35%

90%

نصب و پیش راه اندازی 
HRSG93 سیرجان سمنگان%

نیروگاه سمنگانACCنصب   94%

ساختمانی بخش بخار سیکل 
ترکیبی فردوسی

 سیرجان سمنگانSTGنصب 

24%

7%

18%

NA

84%

ساختمانی نیروگاه بندرعباس 
(فاز دوم)

ساختمانی نیروگاه بندرعباس 
(فاز اول)

92%

99%

98%

نصب اسکلت فلزی غرب کارون

38%

58%

62%

47%

38%

31%

50%

29%

ساختمانی دیسپاچینگ زنجان 
(بخش تکمیلی )

50%

10%

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
(فاز یک)نیروگاه بندرعباس  2%

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
(فاز دو)نیروگاه بندرعباس  0%

نصب اسکلت فلزی نیروگاه 
(فاز یک)بندرعباس  0%

نصب اسکلت فلزی نیروگاه 
(فاز دو)بندرعباس  0%

28%

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
غرب کارون 52%

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
بخش بخارنیروگاه فردوسی 36%

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
ACC43 فردوسی%

%تعداد پروژه های انجام شده و در دست اجرا به تفکیک حوزه عملکرد سازمانی درصد پیشرفت واقعی

نوع پروژه ها پروژه های خاتمه 
یافته

پروژه های در 
حال اتمام

پروژه های 
جاری جمع

پروژه های ساختمانی 54 28 20 102

پروژه های نصب نیروگاهی 58 23 17 98

پروژه های ساخت اسکلت فلزی 1 0 8 9

پروژه های حمل توربین 4 0 1 5

پروژه های نصب اسکلت فلزی 1 1 5 7

پروژه های پست و خط 113 1 0 114

تعداد کل 231 53 51 335
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اینفوگرافی*
مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی دوره گذشته

14مبادله قرارداد عمليات ساختمانی موبايل پرند در تاريخ 196/07/01
توزيع الحاقيۀ  1 قرارداد احداث کارخانۀ توليد بطری و بسته بندی آب آشاميدنی جزيرة 

قشم بشمارة MQC � 1200 � 1561 در تاريخ 96/08/15

2
سنكرون واحد اول بخار نيروگاه سيكل ترکيبی شيروان در تاريخ 

96/07/0615
ارسال اصل ابالغ تحويل موقت نصب تجهيزات پروژه توليد همزمان آب و برق قشم 

بشمارة ISP � 91 � 005 در تاريخ 96/08/07

3
 ابالغ قيمت های جديد قرارداد بخش تكميلی طرح ديسپاچينگ 
16پشتيبان زنجان بشمارة MTS � DC � 91� 0003 در تاريخ 96/07/06

ابالغ تحويل موقت بخش نصب توربين های 14 -15 -17-18-19-20-21 نيروگاه 
بادی کهک در تاريخ 96/08/07

4
 ابالغ تحويل موقت پروژة تحكيم بستر نيروگاه بندرعباس بشمارة

 ISP� 95 � 107 در تاريخ 96/07/29
17

ابالغ تحويل  موقت عمليات موضوع قرارداد  005 � 91  پروژه قشم در تاريخ 
96/08/07

ابالغ قراردادهای خريدونصب اسكلت فلزی نيروگاه برق و بخار 5
18مكران بشماره های 052 و ISP � 96 � 051  در تاريخ 96/07/18

ابالغ الحاقيه شماره يک پروژه ساختمانی ابنيه سالن تعميرات و مونتاژ لكوموتيو کرج 
در تاريخ 96/08/09

6
واحد بخار نيروگاه سيكل ترکيبی سمنگان در ساعت 3 بامداد مورخ 

96/07/29  با موفقيت با شبكه برق سراسری سنكرون گرديد در 
تاريخ 96/07/29

19
توزيع الحاقيۀ 5 احداث ساختمان های آتش نشانی و پست برق فاز 14 به شمارة  

184/91/پ در تاريخ 96/09/27

7
اتمام 48 ساعته شستشوی داکتهای کولينگ اصلی واحد يک پرند  که 

20ميتوان به عنوان يک رکورد انرا ثبت نمود در تاريخ 96/07/29
توزيع الحاقيۀ 8 قرارداد نصب سازه های فلزی فاز 14 پارس جنوبی به شمارة

 90/284/ پ در تاريخ 96/09/27

21سنكرون نيروگاه يزد تابان در ساعت 14 و 5 دقيقه مورخ  896/08/09
توزيع الحاقيۀ 2 قرارداد Paving بتنی فاز 14 پااليشگاه »پارس جنوبی« به شمارة

 138/95/پ در تاريخ 96/09/27

9
ابالغ صورت مجلس تحويل قطعی واحد دوم پروژة ساختمانی آبادان  

22به شمارة PR � 88 � 245 در تاريخ 96/09/08
توزيع الحاقيۀ 1 قرارداد سيويل  و نصب و لوله کشی زيرزمينی فاز 14 بشمارة

 190/95/پ در تاريخ 96/09/27

10
ابالغ صورتجلسات تحويل قطعی جزاير WTP  و HVAC نيروگاه 

23گازی جهرم در تاريخ 96/09/04
مبادله الحاقيه شماره 5 قرارداد احداث ساختمانهای آتش نشانی و پست برق شماره 6 

جهت فاز14 پارس جنوبی در تاريخ 96/09/27

11
ابالغ صورتجلسات تحويل قطعی واحدهای 5 و6 وساختمان های 

CCB و فاير فايتينک نيروگاه گازی جهرم در تاريخ 96/09/04
24

توزيع الحاقيۀ يک قرارداد ساختمانی طرح اصالح سيستم خنک کن واحد2 نيروگاه 
شهيد مفتح همدان بشمارة 95 � 1 � 231 � 95 در تاريخ 96/09/25

12
ابالغ کار عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل ترکيبی چابهار 

25در تاريخ 96/09/05
سنكرون واحد اول بخار نيروگاه پرند در ساعت 3:11 بامداد مورخ 96/08/22 در 

تاريخ 96/08/22

13
ابالغ کار عمليات تامين ساخت وحمل و نصب اسكلتهای فلزی 

پروژه نيروگاه سيكل ترکيبی چابهار در تاريخ 96/09/05

برآورد کلاحجامنوع پروژه ها
حجم باقی مانده تجمعی انجام شده

درصدحجم درصدحجم 

پروژه های
ساختمانی

28%72686.031%2.488.8531.802.822عمليات خاکی )متر مكعب(
24%7610.219%43.29933.079آرماتوربندی )تن(

31%69261.895%836.420574.525قالب بندی )متر مربع(
27%73112.988%425.912312.924بتن ريزی اصلی )متر مكعب(

42%5813.868%33.20019.332نصب اسكلت فلزی )تن(

پروژه های
نیروگاهی و صنعتی

37%6318.387%49.13030.743نصب تجهيزات )تن(
45%5570.368%155.78585.418جوشكاری )متر طول(
47%53207.878%441.998234.120لوله کشی )اينچ قطر(
48%52870.137%1.814.114943.977کابل کشی )متر طول(

69%319.570%13.9004.330ساخت اسكلت فلزی )تن(

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری طی دوره گذشته
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گزارش وضعیت پروژه های

پروژه
GTG نصب
نیروگاه رومیله

متعلقات  ● همراه  به   Unit و   Main های  ترانس  نصب  اتمام 
واحدهای 1 تا 5

اتمام نصب باسداکت واحدهای 1 و 2 ●
اتمام نصب LCC واحدهای1 و 2 و 4 و 5 و 6 ●
اتمام نصب GCB واحدهای 1 تا 4 ●
اتمام نصب ترانس های خشک BFT و SEE واحدهای 1 و 2  ●

و 3 و 4
اتمام نصب ترانس خشک SFC واحدهای 1 و 3 و 5 ●
●  1 واحد  کانكشن  و  کشی  کابل  و  مسيرسازی  کليه  اتمام 

(I&C و MV،LV)

اجرای سيستم فاير آالرم واحد 1 )پيشرفت 95 درصدی( ●
اتمام نصب کليه پنل ها و JB های واحد 1 و2 ●
اتمام فيلينگ باتری های LCC واحد 1 ●
● Battery Charger و BUS LV برقدار کردن
اتمام مسيرسازی زير LCC واحد 3 ●
اجرای ارت اوليه و ثانويه ●
اتمام نصب اگزوز واحد 1 و 2 ●
اتمام نصب مين پارت های 3 و 4 واحد 1 و 2 ●
اتمام نصب ايراينتيک واحد 1 ●
اتمام نصب سايلنسرهای ايراينتيک واحد 1 ●
اتمام نصب ورتيكال وهوريزانتال های ماژول های ايراينتيک  ●

واحد 2

اتمام نصب سقف پلنيوم و ترنزيشن ايراينتيک واحد 2 ●
اتمام نصب چمبرهای واحد 3 ●
اتمام اجرای کليه خطوط باالی چمبر واحد 1 و 2 ●
اتمام عايقكاری و کلدينگ توربين و چمبر واحد 1 ●
نصب اينكلوژر چمبرهای واحد 1 ●
عايقكاری و کلدينگ توربين و چمبر واحد 2 ●
اتمام Water Level توربين واحد 3 و 4 ●
اتمام نصب اسكيدهای گاز،گازوئيل و روغن واحد 1 و 2 و 3 ●
اتمام نصب اسكيد هيدروليک واحد 1 و 2 ●
اتمام فالشينگ خطوط جكينگ واحد 1 و 2 ●
●  Lube Oil & Water Generator Cooling اتمام فالشينگ خطوط

واحد 1
اتمام فاينال االينمنت توربين واحد 1 ●
اتمام فيتاپ و جوش خطوط گاز و گازوئيل و روغن واحد  ●

1 و 2
فيتاپ و جوش خطوط کولينگ آب و روغن واحد  ● اتمام 

1 و 2
فيتاپ و جوش خطوط کولينگ آب و روغن واحد 3 ●
اجرای خطوط آتش نشانی واحد 1 ●
اجرای خطوط آنتی آيسينگ و پالس جت ايراينتيک واحد 1 ●
اتمام جوشكاری داخل ايراينتيک واحد 2 ●

درصد پیشرفت واقعی : %31
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اینفوگرافی*

جاری شرکت نصب نیرو

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

 پروژه  عملیات حمل
  و نصب اسکلت فلزی
  بخش خنک کن
  نیروگاه سیکل ترکیبی

 فردوسی 

اجرای کانال آبهای سطحی جنوب پست ●
نصب درپوش کانالهای پست و محوطه ●
اجرای سيستم HVAC بويلر فيد پمپ واحد 1 و 2 ●
اجرای سيستم HVAC بويلر کمكی ●
اجرای سيستم HVAC ساختمان CDP واحد 1 ●
اجرای سيستم HVAC ساختمان CEP واحد 1 ●
اجرای سيستم HVAC محوطه واحد 1 ●
● NET PIT ساختمان HVAC اجرای سيستم

اجرای نصب استراکچرسطح اول و دوم در ACC واحد اول ●

اجرای سيستم HVAC ساختمان کنترل پست  ●
اجرای سيستم HVAC ساختمان تصفيه خانه  ●
ادامه اجرای عمليات الكتريكال توربين هال واحد 1 ●
ادامه اجرای عمليات الكتريكال سوئيچگير خنک کننده واحد 1و 2 ●
اجرای گريتينگ های ترانس واحد 1 و 2 ●
اجرای ساندويچ پانل انكس واحد 1 ●
اجرای نصب مونوريل تصفيه خانه ●
اجرای تكميل پايپ اسليپر های محوطه ●

درصد پیشرفت واقعی : %83

درصد پیشرفت واقعی : %7
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 پروژه نصب و پیش
 راه اندازی سیستم های 
 )ACC( خنک کننده 
 نیروگاه سیکل ترکیبی

کرمانیان / سمنگان 

● Crane نصب سيستم
●  ACC انجام تاچ آپ خطوط
● Cleaning Water فيتاپ و جوش و نصب ساپورت
● ACC نصب ارت سينی ولدر
نصب لدر و کاندوئيت کاری و کابل کشی و نصب سيستم روشنايی  ●

ACC

● ACS تاچ آپ خطوط
نصب لدر و کاندوئيت کاری و کابل کشی و نصب سيستم  ●

ACSروشنايی
رفع ديفكت ●
انجام مارك آپ نقشه ها ●

درصد پیشرفت واقعی : %94

پروژه ساختمانی اینفوگرافی
نیروگاه سیکل ترکیبی 
فردوسی

ادامه اجرای عمليات  معماری ساختمان سوئيچگير کولينگ  و  ●
اتاقهای جانبی سه واحد  

ادامه اجرای داکت بانک و کانال کابل جنوب توربين هال  سه  ●
واحد

شروع اجرای عمليات کفسازی در بويلر فيدپمپ سه واحد ●
شروع اجرای داکت بانک و کانال کابل در محدوده بويلر واحد  ●

اول و مشترکات
اتمام اجرای عمليات سازه CEP و CPP Room در سه واحد ●
شروع اجرای کفسازی در توربين هال واحد اول ●
● Clean Drain Tank ادامه اجرای عمليات ديوارچينی و سقف
● Oily Seprator (Bop) اتمام اجرای ديوار و سقف
اتمام اجرای پدستالهای پارت C  پايپرك واحد دوم ●
شروع اجرای فونداسون و پدستال در پايپرك واحد سوم ●
ادامه اجرای کانال کابل خط 400 ●

شروع اجرای کانال کابل در پست برق ●
شروع اجرای  راه پله سوئيچگير توربين هال واحد اول وپايان  ●

ACC فونداسيون راه پله
پايان اجرای کفسازی CDP سه واحد ●
●  AUX. Services شروع اجرای فونداسيون تجهيزات
ادامه بكفيل پايپرك های واحد اول و دوم ●
ادامه اجرای ارت در پست برق ●
●  AUX. Boiler شروع اجرای فونداسيون تجهيزات
● Aux .Cooling Building ادامه اجرای معماری ساختمان
● Demin اتمام اجرای اسلب مخازن
شروع اجرای کانال ديزل ژنراتور ●
شروع اجرای عمليات معماری در ساختمان های BCR پست  ●

برق
اتمام اجرای اسلب در STORAGE TANK سه واحد ●

درصد پیشرفت واقعی : %49
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اینفوگرافی* پــروژه 
ساختمانی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
ارومیه

اجرای پرايمر ديواره و سطح ، بكفيل فونداسيون- نصب بولت  ●
HRSG1,2 و قالب بندی و بتن ريزی پدستالهای

● HRSG3,4 ادامه قالب بندی و بولت گذاری پدستالهای
● HRSG5,6 آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون
اجرای پرايمر سطح ديوار و فونداسيون ، نصب بولت پدستال و  ●

آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی ديوار و پدستال توربين 
هال واحد 1و2

ادامه آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون توربين هال واحد3 ●
آرماتوربندی و قالب بندی و نصب قطعات مدفون در بتن و بتن  ●

TG 1 (Top Deck( ريزی مرحله دوم
● TG 3 تكميل قالب بندی و ارت و بتن ريزی فونداسيون
● TG2 ادامه آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون
●  ACC ادامه آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی فونداسيونهای

1,2

 خاکبرداری ، تسطيح و رگالژ ، بتن ريزی مگر ، آرماتوربندی و  ●

ACC 3 قالب بندی و بتن ريزی  فونداسيون
تكميل قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون ساختمان ديزل  ●

ژنراتور
بتن ريزی فونداسيون  ● بندی و  قالب  آرماتوربندی و  تكميل 

مخزن آب
ادامه عمليات معماری ساختمان آزمايشگاه موقت بتن ●
ادامه احداث و تكميل سالن غذاخوری پرسنل ●
خاکبرداری و تسطيح و رگالژ و بتن ريزی مگر و آرماتوربندی  ●

فونداسيون سويچگير ACC واحد 1
●  ACC فونداسيون سويچگير و رگالژ  تسطيح  و  خاکبرداری 

واحد 2
خاکبرداری و تسطيح و رگالژ و بتن ريزی مگر و آرماتوربندی  ●

Aux.Boiler و قالب بندی فونداسيون
احداث اتاقک محافظ مخزن آب بچينگ جهت جلوگيری از يخ  ●

زدگی آب و تامين دمای مناسب جهت بتن ريزی در هوای سرد

درصد پیشرفت واقعی : %16

پروژه EPC احداث 
کارخانه
آب آشامیدنی
قشم

نصب اسكلت فلزی ساختمان اصلی با درصد پيشرفت ٪9 ●
گودبرداری کانال های داکت بانک الكتريكال غرب و شمال  ●

مخزن نيروگاه
گودبرداری کانال ترنچ بتنی غرب کارخانه ●
تكميل ساخت ارت پيت های ساختمان اصلی و نگهبانی ●
تكميل بتن ريزی فونداسيون  و پدستال های ساختمان اصلی ●
تكميل کرسی چينی ساختمان اصلی ●
اجرای ايزوگام کرسی ساختمان اصلی با پيشرفت  ●

بكفيل ساختمان اصلی با پيشرفت  ●
اجرای فونداسيون شناژ فنس محوطه سايت با پيشرفت  ●
اجرای فنس کشی محوطه با پيشرفت  ●
تكميل فونداسيون ساختمان نگهبانی ●
بكفيل ساختمان نگهبانی با پيشرفت  ●
تكميل اجرای کرسی چينی و پالستر زنی ساختمان نگهبانی ●
تكميل فونداسيون ساختمان پارکينگ ●
اجرای بكفيل ساختمان پارکينگ با پيشرفت  ●

درصد پیشرفت واقعی : %27
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پروژه ساختمانی اینفوگرافی*
 دیسپاچینگ زنجان
)بخش تکمیلی(

اجرای سقف کاذب کناف و سكو در فضاهای ساختمان مهمانسرا ●
نصب درب های چوبی و سكوريت و پنجره های upvc ساختمان  ●

مهمانسرا
اجرای قلوه ريزی و بتن مگر پد هليكوپتر ●
اجرای جداول محوطه و قلوه ريزی و بتن مگر داخل پياده روها  ●
اجرای آسفالت جاده گشت زنی شمالی و غربی سايت  ●
اجرای عمليات زيرسازی جاده گشت زنی جنوبی و شرقی ●
اجرای سنگفرش ميدان مرکزی سايت جنوبی ساختمان کنترل ●
اجرای عمليات زير سازی پارکينگ شمالی سايت ●
اجرای عمليات زيرسازی جاده ورودی موتورخانه مرکزی ●

اجرای نقاشی فضاهای داخلی ساختمان مهمانسرا ●
ساختمان  ●  MDF ديوارپوش  اجرايی  عمليات  شروع 

مهمانسرا
به  ● برق روشنايی محوطه  تابلوهای  نصب و سربندی 

همراه تكميل نصب پايه چراغهای روشنايی محوطه
نصب تجهيزات برقی و مكانيكی ساختمان مهمانسرا ●
اجرای سيستم آب باران  و فاضالب ساختمانهای جانبی ●
تكميل عمليات اجرايی سيم خاردار روی ديوار پيرامونی  ●

سايت
اجرای نمای آجرنسوز مخزن آب آتشنشانی ●

درصد پیشرفت واقعی : %92

پروژه نصب
 HRSG  6 واحد 
نیروگاه
سیکل ترکیبی
سبالن

اتمام هارپ زنی بويلر های يک و دو ●
اتمام االيمنت هارپ های بويلر يک و دو ●
پيش مونتاژ و جوشكاری استک های بويلر 3 ●
پيش مونتاژ و جوشكاری استک های بويلر 4 ●
شروع نصب مدول های کيسينگ بويلر 3 ●
شروع نصب مدول های کيسينگ بويلر 4 ●
اتمام پيش مونتاژ و نصب راه پله بويلر يک ●
اتمام پيش مونتاژ و نصب راه پله بويلر دو ●

اتمام نصب درام های بويلر يک ●
اتمام نصب درام های بويلر دو ●
شروع عمليات نصب پايپ رك ●
شروع عمليات سندبالست و رنگ آميزی استک های بويلر  ●

يک و دو
شروع نصب  شل های استک بويلر يک و دو ●
شروع اينترنال پايپينگ بويلر يک و دو ●

درصد پیشرفت واقعی : %10
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اینفوگرافی* پروژه
BOP نصب
نیروگاه رومیله

●  BUS MV ,BUS LV Normal ,BUS LV Emergency ,BUS DC اتمام نصب
CCB ساختمان  Battery Charger

ساختمان ●  BUS LV Normal ,BUS LV Emergency نصب   اتمام 
LV Switch Gear Room

اتمام نصب تابلوهای MCC  ساختمان فورواردينگ و آنلودينگ ●
اتمام نصب تابلوهای  PLC و Marshaling سيستم سوخت ●
● Black Start و Emergency نصب ديزل های
● CCB ساختمان  SCADA Common و DCS نصب تابلوهای
 اجرای تاسيسات الكتريكی ساختمان های ●

LV Room ,CEB ,CCB ,Foam ,Forwarding ,Unloding

اجرای ارت اوليه و ثانويه ●
اتمام فيتاپ و جوش خطوط گازوئيل روی پايپ رك ●
اتمام فيتاپ و جوش خط گاز روی پايپ رك از واحد 1 تا 6 به همراه  ●

رايزرهای واحد 1 و 2
اتمام فيتاپ و جوش خطوط گازوئيل آنلودينگ تا مخزن سوخت ●
اتمام فيتاپ و جوش خط گازوئيل از پايپ رك تا ساختمان ديزل ●
● Black Start اتمام نصب اگزوز و سايلنسرهای ديزل های اضطراری و
اتمام اجرای خطوط آتش نشانی A/G ساختمان های CEB و CCB و  ●

Fire Box نصب
اجرای خطوط آتش نشانی A/G ساختمان ديزل و فورواردينگ ●
اتمام اجرای خطوط U/G شمال واحد و GPRS و محدوده مخزن  ●

سوخت و CEB تا مخزن آب آتش نشانی
اجرای خطوط U/G از مخزن آب آتش نشانی تا واحد 1 )بخش  ●

بخار(
اتمام نصب کليه ولوها و هايدرانت های سيستم U/G )به غير از  ●

بخش بخار(
اجرای خط هدر اصلی A/G آتش نشانی سالن توربين تا واحد 2 ●
برگشت ساختمان ● و  رفت  هدر  و جوش خطوط  فيتاپ   اتمام 

Forwarding

مسيرسازی روشنايی داخل توربين هال واحد 1 و 2 ●
اتمام سندبالست و رنگ مخزن سوخت  ●
اتمام فيتاپ و جوشكاری لوله A/G سيستم Cooling مخزن سوخت ●
اتمام فيتاپ و جوشكاری لوله های A/G سيستم Foam و نصب  ●

تجهيزات آن
● CEB سيستم فايرفايتينگ ساختمان A/G اتمام پايپينگ

درصد پیشرفت واقعی :64/37 %

پروژه  تامین و 
ساخت اسکلت فلزی 
غرب کارون 

 اتمام عمليات ساخت و ارسال سازه ●
Central Control Building (CCB) 

اتمام عمليات ساخت و ارسال سازه Turbine Hall  واحد  1 ●
اتمام عمليات ساخت و ارسال  سازه  Turbine Hall  واحد  2  ●
اتمام عمليات ساخت و ارسال  سازه  PCC  واحد 1 و 2 ●
اتمام عمليات ساخت و ارسال  سازه  GCB واحد 1 و 2 ●
●  Pipe Rack Fuel & Water  اتمام عمليات ساخت و ارسال  سازه

واحد 1 و 2.
● Cable Rack  اتمام عمليات ساخت و ارسال  سازه
● Cable Sleeper  اتمام عمليات ساخت و ارسال  سازه
● Aux.Service  اتمام عمليات ساخت و ارسال
●  Forwarding Pump House اتمام عمليات ساخت و ارسال
● Unloading Bay Shelter اتمام عمليات ساخت و ارسال

درصد پیشرفت واقعی : %52
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* اینفوگرافی

پروژه
STG نصب
نیروگاه سیکل ترکیبی
شیروان

رفع ديفكتهای واحد 1 ●
باز کردن داربستهای سالن توربين 1 ●
اجرای پايپينگ سالن توربين واحد 2 ●
نصب و جوشكاری T�Piece واحد 2 ●
سينی کاری سالن توربين و ماشين هال واحد 2 ●

اتمام نصب باسداکت اصلی واحد 2 ●
● LV کنترل و ،MV ،کابل کشی ابزار دقيق
و  ● دايورترها   ،DCS سوئيچگير،  تابلوهای  کاری  کانكشن 

فيدپمپهای واحد 2

درصد پیشرفت واقعی : %62

ساختمانی
فاز 14 پارس
جنوبی
)چهار قرارداد(

اتمام رنگ آميزی نمای ساختمان های UCB يونيت 106 ●
تحويل اتاق سوئيچ گير و کيبل روم وHVAC ساختمان ساب استيشن  ●

6 به کارفرما
اتمام عمليات اصالح آب بندی پشت بام ساب استيشن 1 ●
اجرای عمليات پياده رو ساختمان ساب استيشن 4و1 ●
اجرای عمليات گراول ريزی محوطه شمال يونيت 106 ●

ادامه اجرای عمليات بتن ريزی پيوينگ يونيت 132  ●
اجرای عمليات بكفيل خط فاير واتر شرق يونيت 132 ●
شروع عمليات رفع پانچ ابالغی کارفرما ، در تمامی قراردادها  ●
شروع عمليات نصب درپوش های کيبل ترنچ يونيت 132 ●
● SS6 شروع عمليات روشنايی و تكميل ارت صاعقه گيرساختمان

درصد پیشرفت واقعی : %90

پروژه  عملیات  حمل 
و نصب اسکلت فلزی 
بخش بخار
 نیروگاه سیکل ترکیبی 
فردوسی

ادامه نصب استراکچرفلزی توربين هال )واحد اول( ●
اتمام نصب استراکچر فلزی ساختمان سوئيچگير)واحد اول( ●
● AUX. Service نصب استراکچر فلزی در

● A.C.S Building نصب استراکچرفلزی در
●  AUX. Boiler شروع عمليات نصب استراکچر فلزی در

درصد پیشرفت واقعی : %24
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اینفوگرافی*

عايق کاری خطوط پايپينگ و درامهای بويلر 1 و 2 ●
شروع اخذ ECC های نظارت برای سيستمهای واحد 2 ●
رفع ديفكتهای واحد 1 ●
تكميل هيدروتست خطوط Internal Piping واحد 2 ●
ادامه تكميل اجرای خطوط External Piping واحد 2 و آمادگی  ●

جهت هيدروتست
اتمام عمليات اجرايی Non Pressurize Parts بويلر 3 و 4 ●
اجرای پايپينگ موقت اسيدشويی بويلر 3 ●
عايق کاری اليه اول درامهای بويلر 3 و خط بخار کمكی واحد 2 ●
شروع کاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق واحد 2 ●

درصد پیشرفت واقعی : %58

پروژه نصب 
HRSG 
 نیروگاه سیکل ترکیبی
شیروان

پروژه  تهیه و ساخت 
)خرید( اسکلت 
 فلزی بخش بخار
نیروگاه فردوسی 

● Aux. Cooling Building اتمام ساخت و ارسال قطعات سازه
● Water Treatment Plant Building اتمام ساخت و ارسال قطعات سازه
 اتمام عمليات ساخت و ارسال سازه Turbine Hall واحد 1. ●
● Aux.Service اتمام عمليات ساخت و ارسال سازه
● Aux.Boiler اتمام عمليات ساخت و ارسال
اتمام عمليات ساخت سازه Boiler Feed Water Pump House واحد  ●

1  و ارسال 82% از قطعات.
و  ●  1 واحد   Chemical Dosing Plant سازه ساخت  عمليات  اتمام 

ارسال 50% از قطعات اين سازه.
از  ● ارسال %35  اتمام عمليات ساخت سازه Diesel Generator و 

قطعات اين سازه.
شروع عمليات ساخت بخشی از سازه Turbine Hall واحد 2. ●

درصد پیشرفت واقعی : %36
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اینفوگرافی*

پروژه عملیات 
ساختمانی

فاز 1 نیروگاه 
بندرعباس

اتمام نصب قطعات مدفون و قالب بندی تاپ دك 1 ●
بتن ريزی تاپ دك واحد 1 ●
نصب قطعات مدفون تاپ دك واحد 2 ●
قالب بندی تاپ دك واحد 2 ●
● CCB آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون
بتن ريزی رينگ مخزن سوخت شماره 1 و 2 ●
شروع فعاليتهای معماری سوله انبار مپنا ●
فنس کشی انبار روباز ●
اجرای 2 اليه ساب بيس محوطه انبار روباز ●
تكميل آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون CF�1 سالن توربين ●

بتن ريزی فونداسيون CF�1 سالن توربين ●
تكميل آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون CF�2 سالن توربين ●
بتن ريزی فونداسيون CF�2 سالن توربين ●
تكميل آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون CF�3 سالن توربين ●
بتن ريزی فونداسيون CF�3 سالن توربين ●
آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون CF�4 سالن توربين ●
خاکبرداری فونداسيون CF�5�1 سالن توربين ●
خاکبرداری فونداسيون CF�6 سالن توربين ●
بتن ريزی فونداسيون CF�7 سالن توربين ●

درصد پیشرفت واقعی : %18

پروژه ساختمانی 
 نیروگاه 
 سیکل ترکیبی 
 گل گهرسیرجان
)شهید احمد کاظمی(

ساختمان  ● معماری  فعاليتهای  وشروع  بتنی  فعاليتهای  اتمام 
سوئيچگير کولينگ

●  ACC ادامه تكميل محوطه سازی بخش
● CEP تكميل کفسازی ساختمان
●  Pipe & Cable Sleepers ادامه فعاليت های فونداسيون و پدستالها

محوطه کولينگ
ادامه اجرای فعاليت های معماری ساختمان نگهبانی وديوارهای  ●

پيرامونی
 ادامه فعاليت های معماری ●

 Fire Fighting Station ،Canteen ،Admin، CEP 

اجرای کفسازی بخش سوئيچگيربخاروتحويل ●

تكميل پوشش ساندويچ پانل ديوار وسقف سالن بخار ●
تكميل پوشش ساندويچ پانل ديوار وسقف بويلرکمكی سوخت ●
● BOP ادامه اجرای پيتها وداکت بانكهای ورودی به ساختمانهای
بخش  ● به  مربوط   Oily Water Separator فعاليتهای  تكميل 

BOPسوخت،ترانسها و
ادامه اجرای کانالهای آبهای سطحی واجرای لوله های کاروگيت  ●

BOPبخش کازی و
تكميل فعاليت های بتنی ترانسهای کمكی بخار وکولينک  ●
ادامه اجرای فعاليتهای Pipe & Cable Trench و نصب درپوش  ●

وتحويل
●  Aux. cooling بكفيل محوطه وشروع معماری سازه

درصد پیشرفت واقعی : %84
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اینفوگرافی*  پروژه ساختمانی
نیروگاه سیکل ترکیبی
 بهبهان

اجرای رمپ ورودی ورودی مخزن آب آتش نشانی ●
نصب درپوش های پايپ ترنچ ها ●
اجرای پايپ اسليپر های شمال سه منظوره ●
● hvac فيت آپ و جوشكاری لوله های
آرماتور بندی-قالب بندی و بتن ريزی کانال آبهای سطحی شرق  ●

bfp1

● cep شيب بندی و اجرای ايزوگام پشت بام ساختمان
● bfp1,2 تكميل فعاليت های برقی و مكانيكی ساختمان
● cep تكميل فعاليتهای برقی ساختمان
● cdp شروع اجرای کاشی ضد اسيد ساختمان
● acc اجرای فونداسيون آسانسور

نصب و کابل کشی پايه های چراغ روشنايی محوطه ●
● cctv خاکبرداری و لوله گذاری
آرماتور بندی فونداسيون پايه دوربين های اطراف فنس ●
اجرای خطوط اويلی- شيميايی - سوييج و آب تميز ●
نصب درب ساختمان کولينگ کمكی – آناليزر و گيت هوس ●
آرماتور بندی شناژ زير پياده رو اطراف مخزن آتش نشانی ●
اجرای سنگ ازاره و سنگ درپوش مخزن آب آتش نشانی ●
اجرای ماسه آسفالت سقف مخزن آب آتش نشانی ●
● hvac نصب گريتينگ های ساختمان
● acc نصب گريتينگ های ترانس کمكی سوييچ گير
● bfp1 جرای رمپ ورودی

پروژه
نصب یونیت 106
فاز 14 پارس
جنوبی

واحد 101: اجرای عمليات هيدروتست پايپينگ )ICP(، نصب  ●
ساپورت، تری  و لدر های بخش برق و ابزار دقيق در قسمت 
UCB ها در LV Panel  نصب -Piperack  و  UCB ،های ايرفن کولر

واحد 201 : اجرای  عمليات هيدروتست پايپينگ )ICP(، نصب  ●
ساپورت، تری و لدر های بخش برق و ابزار دقيق در قسمت 
UCB ها در LV Panel  نصب -Piperack  و  UCB ،های ايرفن کولر

واحد 301 : اجرای  عمليات هيدروتست پايپينگ )ICP( ، نصب  ●
ساپورت ، تری و لدر های بخش برق و ابزار دقيق در قسمت 
UCB ها در LV Panel نصب -Piperack  و  UCB ،های ايرفن کولر

واحد 401: اجرای  عمليات هيدروتست پايپينگ )ICP(، نصب  ●
ساپورت، تری و لدرهای بخش برق و ابزار دقيق در قسمت های 

UCB ها درLV Panel نصب -Piperack و UCB ،ايرفن کولر
نصب 501: اجرای عمليات پايپينگ )ICP(، نصب ساپورت،  ●

تری و لدر های بخش برق و ابزار دقيق در قسمت های ايرفن 
Piperack و UCB ،کولر

نصب601: اجرای  عمليات پايپينگ )ICP(، نصب ساپورت،  ●
تری و لدر های بخش برق و ابزار دقيق در قسمت های ايرفن 

Piperack و UCB ،کولر
واحد 701: نصب ساپورت، تری و لدر های بخش برق و ابزار  ●

Piperack و UCB ،دقيق در قسمت های ايرفن کولر
واحد 801: نصب ساپورت، تری و لدر های بخش برق و ابزار  ●

Piperack و UCB ،دقيق  در قسمت های ايرفن کولر

درصد پیشرفت واقعی : %94

درصد پیشرفت واقعی : %38
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اینفوگرافی*

ادامه نصب کيسينگهای واحد1 و 2 ●
جوشكاری کيسينگهای واحد1 و 2 ●
ادامه کار در شاپ استک و رنگ سند بالست و جوشكاری استكها ●

ادامه نصب پايپرکها ●
پيش مونتاژ سايلنسر ●

 پروژه حمل تجهیزات 
نیروگاه بادی آقکند

نصب و پیش 
 HRSG راه اندازی 
نیروگاه گل گهر سیرجان 

حمل و تخليه سی نگله پره توربين در انبار روباز ●
حمل و تخليه ناسل واحدهای 1  الی 10 در انبار روباز ●
حمل و تخليه ژنراتور واحدهای 1 الی  10 در انبار روباز ●
حمل و تخليه گيربكس واحدهای 1 الی 10 در انبار روباز ●
حمل و تخليه هاب واحدهای 1 الی 5  در انبار روباز به درخواست  ●

شرکت پارس ژنراتور به دليل اصالحاتی که روی هاب قصد انجام 
آن را داشتند به تعويق افتاد و در هفته آتی 5 نگله برای حمل انجام 

خواهد شد .
حمل و تخليه سگمنت واحد های 1 الی 8 ●
حمل و تخليه ايرکاندوئيت های واحد 1 الی 10 ●
حمل و تخليه هاب کاورهای واحد 1 الی 10 ●
حمل و تخليه اسپينرهای واحد 1 الی 10 ●
حمل و تخليه قطعات دفنی واحد 1 الی 11 ●
حمل و تخليه اکسسوری های واحد 1 الی 6 ●

درصد پیشرفت واقعی : %7

درصد پیشرفت واقعی : %50

پروژه ساختمانی 
احداث فونداسیون 
 توربین ملی 
علی آباد ابهر 

اتمام عمليات بتن ريزی فونداسيون و پدستال توربين  ●
اتمام عمليات ارت اوليه و ثانويه  ●

اتمام عمليات کوتينگ فونداسيون ●
آماده سازی جهت شروع عمليات بكفيل ●

درصد پیشرفت واقعی : %90
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اینفوگرافی*  پروژه
نصب خنک کن های 
 اصلی و کمکی
  نیروگاه سیکل ترکیبی

 پرند 

اتمام کانكشن های برق و ابزاردقيق ●
رفع پانچ های مربوط به ECC های اخذ شده برق و ابزاردقيق و  ●

مكانيكال واحد يک
رفع پانچ های مربوط به ECC های اخذ شده مكانيكال واحد يک ●
ادامه جوشكاری و فيتاپ پايپينگ ACC  واحد 2 ●

ادامه جوشكاری و فيتاپ پايپينگ ACS واحد 2 ●
Pre�Assemble   فن بل های واحد 2 کولينگ اصلی  ●

فيتاپ و جوشكاری داکتهای عمودی کولينگ اصلی واحد 2 ●
نصب Dome Re�Heater کولينگ اصلی واحد 2 ●
نصب مخزن Hot Well واحد 3 کولينگ اصلی ●

پروژه
نصب بویلرهای

نیروگاه سیکل ترکیبی 
پرند

اتمام کانكشن های برق و ابزاردقيق ●
رفع پانچ های مربوط به ECCهای اخذ شده برق، ابزاردقيق و  ●

مكانيكال واحد يک
ادامه عايق کاری و کلدينگ تجهيزات و پايپينگ واحد يک ●
آماده سازی واحد يک برای تحويل به راه انداز جهت شروع  ●

تست سی روزه
اتمام فيتاپ و جوشكاری Internal Piping بويلر 3 و رو به اتمام  ●

بودن بويلر 4
فيتاپ و جوشكاری تست پكيج ها و پيگيری برای رسيدن به  ●

اولين تست در 96/11/1
ادامه فيتاپ و جوشكاری External Piping واحد 2 ●
اتمام فيتاپ و جوشكاری شل های Stack بويلر 3 و و رو به  ●

اتمام بودن جوشكاری بويلر 4
شروع برشكاری Opening استک بويلر 3 و آماده شدن برای  ●

Outlet Duct شروع نصب
ادامه لوله کشی هيدروليک Diverter بويلر 3 و ساپورت گذاری  ●

آن
فعاليت های تكميلی مونتاژ و نصب استراکچر آسانسور،  ●

Stair way، راه پله اضطراری و ساير متعلقات و پلتفرم های 

طبقات بويلر 3 و 4
ادامه نصب، تنظيمات، جوشكاری و گروت ريزی پايپرك در  ●

واحد 2 و 3 و سالن توربين
اتمام تنظيمات بويلر فيدپمپ و گروت ريزی اوليه واحدهای 2و3 ●
شروع نصب CEP Pump های واحد 2 ●
اتمام فيتاپ مدول های کيسينگ بويلر 5 و 6 ●
اتمام فعاليت های قبل هارپ زنی بويلر 5 ●
اتمام هارپ زنی بويلر 5 ●
شروع مونتاژ Down Commer های بويلر 5 ●

درصد پیشرفت واقعی : %38

درصد پیشرفت واقعی : %47



شماره 10، دی 1396 34

* اینفوگرافی

نصب مونوريل برای بويلر1 جهت شروع عمليات هارپ زنی بويلر ●
اتمام نصب هارپ بويلر 1  ●
اتمام جوشكاری بيرون و داخل کيسينگ بويلر 2 ●
اتمام نصب عايق و الينر بويلر 2 ●
باز کردن داربست داخل بويلر 2 ●
فول بولت، ايمپكت و تحويل ترك بولتهای سقف کيسينگ بويلر 2 ●
اتمام نصب هارپ بويلر 2  ●
اتمام عمليات ساخت استک های بويلر1و2 ●
اتمام عمليات رنگ آميزی استک های بويلر1و2 ●
اتمام عمليات نصب استک بويلر 1 و 2 ●
اتمام عمليات نصب درام های بويلر 1 و 2 ●
اتمام عمليات تنظيمات هارپ بويلر1 و 2 ●
اتمام عمليات نصب استراکچر درام LP بويلر 1 ●
اتمام عمليات نصب استراکچر درام LP بويلر 2 ●
اتمام عمليات نصب استراکچر سايلنسر بويلر 1 و 2 ●
اتمام عمليات نصب راه پله بويلر1 و 2 ●
ادامه عمليات نصب اينلت داکت بويلر 1و2 ●

ادامه عمليات نصب بفل بويلر 1 و2 ●
اتمام عمليات نصب پايپرك بويلر1 و 2 ●
اتمام عمليات پايپينگ اينترنال بويلر1 و 2 ●
اتمام عمليات نصب تجهيزات توربين و ژنراتور ●
●  CLEAN TANK ,DIRTY پكيجهای  نصب  عمليات  اتمام 

TANK ,LUBE OIL MODULE ,MAX

اتمام عمليات نصب ترانس های يونيت ●
ادامه عمليات نصب پايپينگ MAV سالن توربين ●
ادامه عمليات نصب پايپينگ MAW سالن توربين ●
و ● توربين  سالن  داخل  کاری  سينی  نصب  عمليات   شروع 

CABLE ROOM

شروع عمليات نصب سينی کاری بويلر 1 و 2  ●
شروع عمليات نصب روشنايی بويلر 1 و 2 ●
شروع عمليات نصب بويلر فيد پمپ های بويلر واحد 1 ●
اتمام عمليات نصب BLOW DOWN واحد 1 و 2 ●
شروع نصب تابلوهای PROTECTION سالن توربين ●
ادامه عمليات نصب پايپينگ اکسترنال  ●

 پروژه نصب
  نیروگاه سیکل ترکیبی
 کاشان

درصد پیشرفت واقعی : %35

 نصب و
 STG پیش راه اندازی  
 نیروگاه گل گهر سیرجان

●  Lube Oil Module نصب ماژول
نصب سينی کابل و لدر ●

● MAV اجرای پايپينگ

درصد پیشرفت واقعی : %7
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اینفوگرافی*
پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
نیروگاه یزد صدوق 
)تابان(

تكميل نماچينی ساختمان پكيج فاضالب و تحويل به کارفرما ●
تكميل ساختمان نگهبانی و تحويل به کارفرما ●
●  ECC تكميل سيستم روشنايی ساختمانهای نيروگاه و اخذ
اجرای محوطه سازی کل نيروگاه ●
تكميل نصب پايه چراغها و راه اندازی روشنايی محوطه نيروگاه ●
تكميل اجرای Piping سيستم HVAC کليه ساختمانها و محوطه  ●

نيروگاه 
تكميل سفت کاری ساختمانهای اداری و کانتين و تحويل به  ●

کارفرما ) مابقی کار Scope Out شده است (
اجرای اليه بيس جاده اطراف کولينگ ●
تكميل آسفالت جاده های محدوده بخار ●

درصد پیشرفت واقعی : %99

 پروژه نصب و پیش
 راه اندازی بویلرهای
)HRSG( بازیاب  

 نیروگاه کرمانیان / سمنگان 

مارك آپ نقشه ها ●
انجام رفع ديفكت ●
● Boiler Natural Gas  & Air In� طانجام فيتاپ وجوش خطو

 ternal Piping
●  Intermediate Blow Down انجام تاچ آپ و عايق و روکش

Tank & Piping
انجام تاچ آپ و جوشكاری ساپورت و عايق و روکش  ●

 Primary Heat Exchangerخطوط

درصد پیشرفت واقعی : %93

● Drain انجام عايق و روکش خطوط
● flash tank انجام عايق و روکش
نصب سينی و لدر باقيمانده و کانكشن کابل ها کابل کشی ●
● BMS نصب پنل
نصب تجهيزات ابزار دقيق ●
●  Lp و Hp نصب عايق وکلد
نصب استراکچر اسانسور ●
●  stack نصب عايق

پروژه لیفت، نصب   
 وپیش راه اندازی
  توربین و ژنراتور
)STG( بخش بخار  
 نیروگاه کرمانیان / سمنگان

مارك آپ نقشه ها ●
انجام رفع ديفكت ●
نصب عايق و روکش پايپنگ ●

● MAX تاچ آپ ساپورت های خطوط
● MAV تاچ آپ ساپورتهای خطوط
نصب دايوره  اينكلوژر ژنراتور  ●

درصد پیشرفت واقعی : %95
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* پروژه EPCاینفوگرافی
نیروگاه بادی
آقکند

 پروژه 
 ساختمانی و نصب
 نیروگاه 40 مگاواتی 
MGT40 پرند

ادامه فاز طراحی و مهندسی پروژه ●
آرماتوربندی و بتن ريزی فونداسيون های تجهيزات پست ●
اتمام خاکبرداری فونداسيون توربين واحد های 19، 14 ، 11  ، 15،  ●

16 ، 2 ، 6 و 10
اجرای بتن مگر بستر فونداسيون های  ، 11 ، 15 ، 19 ، 10 و 16 ●
بتن ريزی فونداسيون و پدستال واحد های 17 و 13 ●
اتمام عمليات بكفيل فونداسيون واحدهای13 و17 ●

تخليه و انبارش حدود 70 تريلر متريال مربوطه ●
● )LCC( حمل، ليفت و نصب کانتينرهای برق و کنترل
● MGT40 حمل، ليفت و نصب توربين
اجرای سازه Enclosure توربين و ايجاد سايبان موقت ●
اجرای سازه Fin Fan توربين ●
● Exhaust اجرای سازه
● Main Transformer حمل، ليفت و نصب

شروع عمليات نصب )سگمنت 5( واحد 17  ●
نقشه برداری و توپوگرافی جاده های دسترسی به واحد های  ●

شمالی و جنوبی
های  ● جاده  زنی  غلطک  و  رگالژ  و  تسطيح  ريزی  مخلوط 

دسترسی به واحد های  جنوب
اتمام عمليات مونتاژ جرثقيل 600 تن ●

● Gear Box اجرای گروت ريزی اپوکسی
● Gear Box حمل، ليفت و نصب
● MGT40 حمل و ليفت ژنراتور
● Gear Box تنظيمات اوليه توربين و
● TG اجرای کانال های کابل شمال
اجرای فونداسيون های کانتينر، فين فن ژنراتور، فين فن توربين،   ●

اسكرابر، ترانس اصلی، ترانس کمكی، تحريک و باس داکت

درصد پیشرفت واقعی : %14

درصد پیشرفت واقعی : %38

تامین و ساخت 
 اسکلت فلزی

 نیروگاه مکران 

مبادله قرارداد در تاريخ 96/07/23 انجام شد ●
شروع قرارداد در تاريخ 96/08/23 انجام شد ●
شروع ساخت اسكلت فلزی توربين هال واحد 1 و 2 گازی  ●

درصد پیشرفت واقعی : 0 %
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اینفوگرافی* پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
سبالن

● . STH # 1 تكميل بتن ريزی اسلب کفسازی طبقه همكف سازه  
تكميل بتن ريزی اسلب وپدستالهای  سقف تراز +4.5 & +10  ●

STH # 1 سازه
غربی  ● وهيدروماشين  پدستالهای  کامل  ريزی  بتن  اجرای 

STH #2  سازه  CWPIT وشرقی بخش
اجرای ساندويچ پنل ديواری وسقفی وفالشينگ و اجر چينی  ●

STH #1 نمای سازه
اسانسور  سازه   ● چاله  بخش  فونداسيون  ريزی  بتن  اجرای 

 HRSG #31& HRSG # 32

● STH # 3  سازه  CWPIT  بتن ريزی  کامل ديواره بخش
● CDP # 1  اجرای بتن ريزی فونداسيون تجهييزات سازه
● HRSG # 32  اجرای قالب بندی پدستالها ورينگ سازه
● HRSG # 31  اجرای بتن ريزی  پدستالها ورينگ سازه 
فونداسيون  ● از  بخشی  بندی  وقالب  بندی  ارماتور  اجرای 

HRSG # 21 ,HRSG # 12  جانبی  سازه
سازه    ● جنوبی  بخش  جانبی  فونداسيون  ريزی   بتن  اجرای 

HRSG #11

سازه ● ديواره   و  فونداسيون  بتن ريزی   اجرای 
HRSG Clean Drain .Tank 

سازه   ● وتجهييزات  وفونداسيون  کفسازی  عمليات  اجرای 
FWPH # 22

●  Pipe rack # 32 اجرای بتن ريزی فونداسيون وپدستالهای سازه
 HRSG # 32 جنوب سازه

●  Unit trans # 2اجرای بتن ريزی فونداسيون وحوضچه سازه
اجرای بتن ريزی حوضچه  اجرای بتن پرکنده جهت شيب  ●

.Unit trans # 1 بندی و نصب ريل سازه
اجرای بتن ريزی  فونداسيون وارماتور بندی حوضچه وديوار  ●

SWGR شرق سازه  Aux.Trans #1 اتش سازه
ارماتور بندی و قالب بندی فونداسيون وارماتوربندی ريشه  ●

.HRSG Clean Drain های ديوار سازه
اجرای تكميل اجر چينی نمای و بتن ريزی کف ونصب  ●

.BOP Battery room  کاشی ضد اسيد ديواره سازه
بكفيل وقلوه ريزی واجرای داکت بانک الكتريكال سالن  ●

STH # 3 تور بين هال سازه
● TGC # 3 سازه  TOPDK بتن ريزی وتكميل بخش
● .TGC # 2 اجرای بتن ريزی  پوترهای بخش کندانسور سازه
اجرای اجر چينی نما و اتمام تيغه های داخلی و پالستر  ●

Admin زنی ديوارهای داخلی سازه
● Mosque  اجرای بتن ريزی  فونداسيون وپدستالهای سازه
اجرای نصب پنجره های  و کاشی ضد اسيد باتريخانه  ●

.SWGR # 1 سازه
●   SWGR #2 سازه HVAC اجرا ونصب کانالهای
بندی  ● وقالب  وارماتوربندی  کفسازی  عمليات  اجرای 

WTP وبتن ريزی  فونداسون تجهييزات سازه
ازاره   ● ايزوگام وسنگ  و  اجرای کرسی چينی وپالستر   

WTP کرسی و شروع و ادامه  اجر چينی نما ی سازه
اجرای ابرو سقفی بخش جنوبی ونصب ساندويچ پنل   ●

WTP سقف اول سازه
سازه ● سطح  نمودن  اسفالت   اجرای 

Demin Water Tank # 1& Demin Water Tank # 2 

بندی و  ● ارماتور  ادامه  بتن ريزی  فونداسيون و  اجرای 
NET.PIT  قالب بندی ديوار  سازه

اجرای ارماتوربندی وقالب بندی اسلب کفسازی سازه  ●
Aux. Boiler

چينی  ● اجر  و  ازاره  وسنگ  چينی  کرسی  اتمام  اجرای  
Aux.Boiler  نمای سازه

چينی  ● اجر  وشروع  ازاره  وسنگ  چينی  کرسی  اجرای 
  Camp نمای سازه

درصد پیشرفت واقعی : %50
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* اینفوگرافی

پروژه نصب 
واحد بخار 
نیروگاه تابان یزد

اتمام کابل کشی برق وابزاردقيق ●
اتمام تجهيزات ابزاردقيق سالن توربين ●
● MV اتمام کانكشن و تست های کابل های
ارنج وکانكشن کابل های ابزاردقيق  ●
● LV ارنج وکانكشن کابل های
اخذ ECC  سيستم ها ●
● ECC رفع ديفكت های

پيش راه اندازی تجهيزات سالن توربين ●
سنكرون واحد ●
اتمام مارك آپ نقشه های بخش مكانيک ●
مارك آپ نقشه های برق وابزاردقيق ●
شروع باالنس متريال ●
تشكيل جلسه تحويل موقت واحد ●

درصد پیشرفت واقعی :%98

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
سمنگان

تكميل و تحويل ساختمان گيت هوس ●
● WTP ادامه اجرای عمليات معماری ساختمان
● U/G ادامه اجرای خطوط
ادامه اجرای محوطه سازی ساختمانها ●
ادامه اجرای تاسيسات برق و مكانيک ساختمانها ●
اجرای سيستم HVAC داخل محوطه ●
● Irrigation اجرای فونداسيون مخزن

ادامه ساخت مخزن هوايی ●
اجرای درپوش های بتنی کانالها و درپوش چدنی پيت ها ●
شروع عمليات اجرای جاده های داخلی ●
● Gas Oil Separator ادامه اجرای عمليات معماری
● Steam Oil Separator ادامه اجرای عمليات معماری
● HRSG Clain drain ادامه اجرای عمليات معماری

درصد پیشرفت واقعی : %93

 پروژه  تهیه و ساخت
  )خرید( اسکلت فلزی
  سیستم خنک کن
 نیروگاه فردوسی

اتمام عمليات ساخت و ارسال بخش Lower  از ACC  واحد 1 ●
شروع عمليات ساخت و ارسال بخش Upper از ACC واحد 1 ●
اتمام عمليات ساخت  PLATFORM MAIN BEAM و ارسال 90% از اين  ●

سازه
شرو ع عمليات ساخت بخش FAN BRIDGE با درصد پيشرفت فيزيكی   ●

% 76
شرو ع عمليات ساخت بخش FAN SCREEN با درصد پيشرفت فيزيكی  ●

% 74
شرو ع عمليات ساخت بخشPLATFORM DECK با درصد پيشرفت  ●

فيزيكی %40
شرو ع عمليات ساخت بخش A�FRAME با درصد پيشرفت فيزيكی  %30 ●

درصد پیشرفت واقعی : %26
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اینفوگرافی* پروژه نصب
اسکلت فلزی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
غرب کارون

● CCB. تكميل نصب اسكلت فلزی ساختمان
تكميل نصب اسكلت فلزی سالن Turbine Hall  واحد 1و2  . ●
●  Turbine Hall نصب گريتينگ ها و هندريلها و لدرهای  سالن

واحد 1و2.
●  Forwarding Pump House تكميل نصب اسكلت فلزی ساختمان

. Forwarding Pump House نصب گريتينگهای سازه
● .Cable Rack تكميل نصب اسكلت فلزی سازه

● .Cable Rack نصب گريتينگهای سازه
● .Cable Rack گروت ريزی پايه های استراکچر
● .Aux Service تكميل نصب اسكلت فلزی ساختمان
● .Cable Sleepers نصب اسكلت فلزی
نصب اسكلت فلزی سازه GCB  واحد 1و2. ●
● .Unloading Bay Shelter نصب اسكلت فلزی سازه

درصد پیشرفت واقعی : %29

 پروژه نصب
توربین و ژنراتور 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
پرند 

رفع پانچ های مربوط به ECC های اخذ شده برق، ابزاردقيق واحد  ●
يک

رفع پانچ های مربوط به ECC های اخذ شده مكانيكال واحد يک ●
اتمام کانكشن های برق و ابزاردقيق واحد اول ●
اتمام نصب باس داکت توربين واحد اول ●
اتمام تمامی فعاليت های مكانيک واحد اول ●

اتمام تجهيزات واحد يک ●
اتمام عايق کاری و کلدينگ و پايپينگ واحد اول ●
شروع نصب باس داکت واحد دوم ●
شروع عمليات سيستم های پايپينگ واحد دوم ●
شروع عمليات نصب برق و ابزار دقيق واحد دوم ●
ادامه نصب تجهيزات توربين و ژنراتور واحد دوم ●

درصد پیشرفت واقعی : %51

پروژه نیروگاه سیکل 
ترکیبی چابهار

تحويل زمين در تاريخ 96/09/27 انجام شد. ●
تجهيز کارگاه از تاريخ 96/09/27 در حال انجام می باشد. ●
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پروژه ساختمانی *
نیروگاه سیکل ترکیبی  
غرب کارون

● ACC اتمام آرماتور و قالب بندی و بتن ريزی فونداسيونهای
● ADMIN اجرای سنگ و آجر نمای ساختمان
● ADMIN اجرای پالستر و سفيدکاری اتاقهای ساختمان
دفنی ● مخازن  های  ديوار  ريزی  بتن  و  بندی   قالب 

AUX. COOLING BUILDING

● AUX. COOLING SYSTEM آرماتور بندب و قالب بندی
● AUX. SERVICES آجرای آجر نما و بند کشی ساختمان
بتن ريزی پياده روهای ساختمانهای BCR پست ●
● BOP AREA OILY WATER SEPERATOR بتن ريزی ديوار
● CABLE SLEEPER بتن ريزی فونداسيونهای
● CABLE TRENCH LV ROOM بتن ريزی ديوار
نصب پنجره ها و اجرای نما و ايزوگام سقف وسفيد کاری  ●

CCB ديوارهای
● CCB اجرای کانالهای هوا و سينی کاری و کابل کشی
ريزی  ● بتن  و   PVC خطوط  نصب   ، بندی  قالب  و  آرماتور 

داکت بانكهای مسير سنكرون واحد گازی
ادامه ارت تجهيزات پست ●
مسير  ● الكتريک  پيتهای  ريزی  بتن  و  بندی  قالب  و  آرماتور 

سنكرون واحد گازی
 اجرای خطوط آب سرد و گرم، نصب سنگ ديوار و ايزوگام  ●

سقف ساختمان سه منظوره
نصب سنگ ازاره و اجرای نمای ساختمان فوم ●
فونداسيونهای  ● ريزی  بتن  و  بندی  قالب  و  بندی  آرماتور 

FUEL FORWARDING PUMP HOUSE پمپهای
شيب بندی ترانسهای اصلی و يونيت واحد 1و2 ●
گروت و بتن ريزی ريلهای ترانس اصلی واحد 1و2 ●
بتن ريزی ديوار آتش ترانس يونيت واحد 1و2 ●
بتن ريزی فونداسيون ضلع  ● بتن ريزی مگر و   ، خاکبرداری 

جنوب دايک وال
نصب ساپورتها و فابريكيت خطوط آب باران توربين هال ●
بتن ريزی  ● بندی و  قالب  بندی،  نصب گل ميخ ها، آرماتور 

سقف انكس ژنراتورهای واحد 1و2
تكميل نصب ساندويچ پانلهای توربين هال واحد 1و2 ●
●  GATE اجرای ايزوگام و موزائيک کاری سقف دروازه های

HOUSE

● GATE HOUSE کاندوئيت کاری و کابل کشی
آبدارخانه  ● و  بهداشتی  سرويس  سراميک  و  کاشی  نصب 

GATE HOUSE

● HRSG# 1 قالب بندی و نصب بولتهای
● IGNITION SYSTEM خاکبرداری و بتن ريزی مگر
● LCC# 1&2 کفسازی
ريزی  ● بتن  نيز  و  بولت  نصب  و  فونداسيون  تكميل 

LUBE OIL HEAT EXCHANGER # 1 پدستالهای
● PIPE SLEEPER بتن ريزی پدستالهای
●  PIPE اجرای آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی

TRENCHES

●  POST DIESEL آرماتور بندی و قالب بندی تير و سقف
ROOM

قالب بندی و بتن ريزی ديوار ●
●   SFC,SEE,UNIT AUX. TRANSFORMERS # 1&2 

و  ● پست  غرب  محوطه  کمپكت  و  تسطيح  خاکريزی، 
ACC جنوب

ريزی  ● بتن  و  بندی  آرماتور  حفاری،  عمليات  اجرای 
 STEAM TURBINE HALL شمعهای

● SUBSTATION 230 KW قالب بندی و  بتن ريزی شناژ فنس
● SUBSTATION 230KW شروع نصب فنس
●  SUBSTATION قالب بندی و گروت ريزی پايه تجهيزات

BAY 1

● CCR رنگ آميزی ديوار اتاقهای
● CCR اجرای پياده روهای
● CCR نصب کاشی ضد اسيد ديوار
خاکبرداری، بتن ريزی مگر و جدول کاری کانال آبهای  ●

SUBSTATION 230 KW سطحی
سقف ● ريزی  بتن  و  آرماتوربندی  بندی،   قالب 

TRANSFORMER AREA OILY WATER SEPERATOR

●  UNLOADING بتن ريزی سقف مخزن 100 متر مكعبی
PUMP HOUSE

اجرای خطوط آب سرد و گرم، کاندوئيت کاری و کابل  ●
UNLOADING PUMP HOUSE کشی

سقف ● بندی  شيب  و  ريزی  پوکه  و  ايزوگام   اجرای 
UNLOADING PUMP HOUSE

ساختمان ● نمای  اجرای  و  ازاره  سنگ   نصب 
UNLOADING PUMP HOUSE

درصد پیشرفت واقعی : %50

اینفوگرافی
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برق* نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال
)قسمت ششم(

نویسنده: مهندس علیرضا رمضانی

سیستم های روشنایی )بخش دوم( 

همانطور که در بخش اول سيستم های روشنايی گفته شد، طبق نظريه 
پالنک)فيزيک دان( بايد مقدار معينی از انرژی به اجسام اعمال شود تا از 

آن، نور به صورت بسته ی انرژی ساطع گردد.
 نکته: چون تعداد المپها و  نمود رنگ ها متعدد می باشد و هر 
توليد کننده المپ، يک نام برای محصول خود گذاشته است و شناخت 
تمامی آنها برای کارشناسان دشواراست، لذا استاندارد يک کد را به عنوان 

ويژگی مشخص کرده است.
سيستم کد گذاری بين المللی برای نام المپها:

                                           International  Lamp Coding System = ILCOS

بر اساس ILCOS، هر المپ با سه عدد معرفی می شود که عدد اول 
شاخص CRI المپ و دو عدد ديگر، شار نوری المپ را نشان ميدهد.

Daylighte 865 : شاخص CRI المپ80% و شار نوری 6500 لومن  ●

می باشد و کاربرد آن در فروشگاههای لباس، کفش، جواهر، عينک، مواد 
غذايی، کارخانجات لباس ، پارچه و ... می باشد.

●  6500 نوری  شار  و  المپ%90   CRI شاخص   :  Daylighte 965

لومن می باشد و کاربرد آن درموزه ها، گالری های نقاشی، البراتوار 
دندانپزشكی، اتاق کار گرافيست، سالن رنگ صنايع خودروسازی و 

... می باشد.
Cool white 840 : شاخص CRI المپ80% و شار نوری 4000  لومن  ●

می باشد و موارد کاربرد آن در محوطه هايی نظير کارگاه، دفاتر اداری ، 
نمايشگاه، سالنهای ورزشی، بانک و .... می باشد

Warm white 830 : شاخص CRI المپ80% و شار نوری 3000   ●

لومن می باشد و موارد کاربرد آن در مهد کودکها، بيمارستانها، هتل، 
سالنهای کنفرانس، رستوران و ...  است
روشهای اعمال انرژی و توليد نور  

ایجاد نور در اثر حرارت:  ●
نوری که از خورشيد )بزرگترين و اصلی ترين منبع نور(به زمين می 
رسد در اثر حرارت ناشی از فعل و انفعاالت شيميايی است. المپ های 
رشته ای و هالوژنی نيز عملكرد مشابه خورشيد دارند و در اثر عبور 
جريان از رشته فيالمان ،تنگستن گداخته،حرارت توليد نموده، ملتهب 

شده و از آنها نور ساطع می شود.
تخلیه الکتریکی در گاز :  ●

در اثر تخليه الكتريكی در گاز های سديم ،جيوه و هاليد فلزات به 
الكترونهای در حال دوران به دور هسته، توليد انرژی و نور می گردد. 
مانند انواع المپ فلورسنت، بخار جيوه، بخار سديم و متال هاليد )گاز 

پرفشار و کم فشار ( 
تشعشع کریستالها :    ●

عبور جريان الكتريكی در نيمه هادی ها خود به خود باعث تحريک 
الكترونها و رفتن آنها به تراز باالتر و انتشار نور می شود. که LEDها از 
اين دسته هستند و امروزه تنوع بسياری پيدا کرده اند و در حال تكوين 

هستند.
همانطور که گفته شد، فاکتوری به نام درصد بازتاب رنگ)CRI( در 
منابع نوری وجود دارد که اين فاکتور، يک عامل تعيين کننده در انتخاب 

نوع المپ برای محيط مختلف می باشد. 

  )CRI( - گروه درصد بازتاب رنگ

%90-100 1A

%80-90 1B

%70-80 2A

%60-70 2B

%40-60 3

%20-40 4

گروه 1A )نمود رنگ %90-100 ( :  
برای مكانهايی که نمايش واقعی رنگ نياز است مانند :

صنايع چوب، کارخانجات نساجی و رنگرزی،  سالنهای آرايش،
گريم و ..

گروه 2B ) نمود رنگ %70-80 ( : 
پمپ بنزين ، انبار ها ، پارکينگ ، محوطه های بيرونی و .. 
آشنایی با انواع المپ، نحوه تولید نور، قابلیت و کاربرد:

المپهای رشته ای : ○
اولين نوع المپهايی که در دنيا توليد شدند )بيش از 100 سال( المپهای 
رشته ای بودند که در اثر عبور جريان از فلز تنگستن، فلز گداخته و 

ملتهب شده و اين گداخته شدن منجر به توليد نور می گردد.
در ابتدا در داخل حباب، هيچ گازی وجود نداشت و اکسيژن باعث از 
بين رفتن تنگستن می شد؛ ولی بعدها گاز کريپتون که رسانايی حرارتی 
کمی دارد، به اضافه شد تا مقداری از حرارت به بيرون منتقل شده و 

راندمان باال می رود.

معایب المپهای التهابی مزایای المپهای التهابی

 راندمان بسيار پايين- حدود
12لومن

 نور گرم و آرامبخش - مسكونی
، بيمارستانی و استراحتی

انتشار حرات در محيط  نمود رنگ خوب – نصب و راه
اندازی آسان

طول عمر پايين  عدم نياز به مدارات جانبی و
توليد هارمونيک

قابل استفاده بصورت DC و AC  افت زياد شار نوری

 المپهای هالوژن –تنگستن : ○
عمر  طول  انرژی،  باالی  مصرف  بر  عالوه  ای  رشته  المپهای  در 
پايين)گداخته شدن و تبخير شدن فلز تنگستن ( و افت شار نوری باعث 

شد که المپ های هالوژن ساخته و وارد  بازار گردند. 
با اضافه کردن يک گاز هالوژن )برم( داخل حباب المپ رشته ای، 
موجب می شد، تنگستنی که بر اثر سوختن؛ تبخير  و داخل حباب المپ 
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کاربرد مدل
 در سقف های کاذب جهت نقاط نورانی، چراغهای

مطالعه و غيره HALOSTAR

 برای تابلوهای نقاشی در گالری ها، ويترين ها و
HALOSPOTE غيره

 معروف ترين نوع هالوژن ، قابل استفاده در مصارف
 عمومی مانند تامين روشنايی منازل، گالری های

   نقاشی،  فروشگاهها و غيره
DECOSTAR

انواع المپ هالوژن و موارد استفاده

مدار داخلی المپ فلورسنت

آزاد شده است، قبل از اينكه به حباب المپ بچسبد و موجب سياهی 
المپ و کاهش عمر آن شود؛ با گاز هالوژن ترکيب شده و با برخورد 
مجدد  به تنگستن؛ به جای قبلی خود بر ميگردد؛ که هم طول عمر باالتر 

و هم عدم کاهش شار نوری را در پی خواهد داشت.

 المپهای فلورسنت: ○
داخل حباب اين المپها از گاز بخار جيوه کم فشار پرشده است که در 
اثر تخليه الكتريكی در گاز، نور ماوراءبنفش توليد ، و زمانيكه اين اشعه 
به اليه پوشش فلورسانی داخلی المپ برخورد می کند ؛ باعث توليد 

نور مرعی می گردد.

نحوه تولید نور در المپهای فلورسنت به روش زیر است :

نکته: زمانيكه تخليه الكتريكی آغاز و المپ روشن گردد، جريان از 
داخل تيوپ عبور کرده و نور منتشر می گردد، چون مقاومت داخلی 
المپ کم است؛ جريان بايد بگونه ای محدود گردد تا به تاسيسات 
صدمه ای وارد نكند که چوك همچون يک امپدانس بزرگ اين کار را 

انجام ميدهد . 
عالوه بر تاثير لرزش بر طول عمر المپ های فلورسنت، الكترود ها 
آسيب پذير ترين قسمت اين المپ ها می باشند لذا يكی از عمده ترين 
عوامل دير روشن شدن يا روشن نشدن فلورسنت ها الكترود های آن 

می باشد.
از آنجاکه  در محيطهای پر لرزش مانند ديوار ماشين آالت، صنايع 
نفت، گاز، پتروشيمی و ... تعويض المپ دشوار، هزينه بر و گاهی 
خطرناك است )مانند تونلها، سقفهای بلند و ...( از المپهای فلورسنت 

بدون الكترود استفاده می شود که عمر بسيار بااليی)60/000 ساعت( 
دارند و به بيان ديگر، اگر نشكنند نخواهند.

پوشش فسفر بر نمود رنگ المپهای فلورسنت تاثیر دارد :
- المپهای فلورسنت اوليه با يک اليه فسفر بودند )هالوفسفات(، نمود 

رنگ آنها 70-50% و در گروه 3 و 2B قرار داشتند. 
- نسل جديد المپها که 20-10 سال است وارد بازار شده اند سه اليه 
پوشش فسفر دارند) ترايبند ( که هر اليه حاوی يكی از رنگهای اصلی 
بوده و نمود رنگ اين نسل 90-80% و در گروه 1B  قرار دارند و در 
ضمن راتدمان بااليی دارند ) چون تبديل اشعه ماوراء بنفش به نور در 

آنها  به خوبی انجام می شود (
انواع المپهای فلورسنت موجود 

T12  :  نسل اوليه با قطر 38mm و توانهای 20-40-65 وات ●

T10  :  نسل دوم  با قطر 32mm و توانهای 20-40-65 وات ●

T8  :  نسل سوم با قطر 26mm و توانهای 18-36-58 وات ●

T5 : نسل آخر با قطر 16mm و پوشش فسفر ترايبند و بهره نوری  ●

108 لومن بر وات و طول عمر 20/000 ساعت دارند.
المپهای فلورسنت فشرده)CFL(، معروف به کم مصرف: ○

عملكرداين المپها مشابه المپهای فلورسنت می باشد و چون ابعاد و 
حجم کوچكی دارند به نام فلورسنت فشرده يا CFL خوانده می شوند 
که برگرفته از compact florescent lamp می باشد و از آنجا که اين المپها 
نسبت به المپهای رشته ای، مصرف کمی دارند به المپهای کم مصرف 
معروف شده اند و دارای انواع با باالست سرخود و بدون باالست می 

باشند.
○  )HID(  المپهای تخلیه الکتریکی در گاز 

در اين المپها همانند المپهای فلورسنت، از گاز بخار جيوه کم فشار 
استفاده می شود که برای داشتن نور زياد دو راه داريم :

فشاز گاز داخل المپ باال برود ) قابل اجرا (
به ميزان زيادی حجم المپ بزرگ شود ) غير قابل اجرا (

 )High Intensity Discharg( المپهای تخلیه الکتریکی در گاز پرفشار
یا HID انواع زیر را دارد :

جيوه  ● بخار  تنگستن  المپهای 
: )MBTF -مستقيم(

به هيچ  نياز  اين دسته المپها،  چون 
گازی  المپهای  به  ندارند  اندازی  راه 
مستقيم معروفند و با وصل کليد، ولتاژ 
دو سر المپ  اعمال و روشن ميشوند.

خصوصيات آنها:
الف: بهره آن نسبت به المپ رشته 
جايگزين  ميتواند  و  بوده  باالتر  ای 

خوبی به جای آن باشد .
ب: نياز به مدارات جانبی ندارد.

المپهای  ديگر  به  نسبت  چون  ج: 
گازی ، راندمان و عمرکمی دارد ؛ در صنعت کم استفاده می شود .

● : )MBF -المپهای بخار جيوه )مستقيم 
اين المپها، الكترود کمكی و فيالمان ندارند و تخليه الكتريكی در گاز 
جيوه انجام ميشود لذا نياز به چوك )برای اعمال ولتاژ ناگهانی( خواهند 

داشت. 
نکته: بداليل راندمان پايين بخار جيوه نسبت به ديگر گازها و همچنين 
خطرات جيوه برای محيط زيست؛ طول عمر توليد اين المپها در حال 

پايان است.
● : )SOX - المپهای بخار سديم )کم فشار

اين المپها ، بيشترين بهره نوری را در بين تمام المپهايی که تاکنون 
شناخته ايم دارند ) 173 لومن بر وات ( 

نکته: فشار گاز اين المپها کم نيست )باالتر از يک اتمسفر( ولی چون 
از نوع پرفشار کمتر هستند؛ به نام کم فشار معروفند.

برق
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محلهای  غیر مجاز مصرف  محلهای مجاز مصرف
المپ بخار سدیم

 محلهای با پرتردد بلند مدت مثل
پياده رو ها

 روشنايی معابر شهری و برون
شهری

مراکز فروشگاهی– پارك ها انواع اتوبان ، خيابان و جاده

نورپردازی ابنيه و سالنهای توليد انواع تونل

رنگ قرمز فلز ليتيوم

رنگ آبی فلز اينديوم

رنگ سبز فلز تيتانيوم

رنگ زرد فلز سديم

 برگرفته از کتاب "هندبوك کاربردی مهندسی برق" 
گردآوری و تاليف مهندس عليرضا رمضانی 

 نور اين المپها زرد و با طول موج 590 ناتومتر  است که در محيطهای 
با گرد و غبار و مه آلود بيشترين کاربرد را دارند . ولی در محلهايی نظير 

انواع اسكله، بنادر، خيابانها  و بزرگراهها و... استفاده می شوند.
● :)Tublar - المپهای بخار سديم )پر فشار

از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ترين المپ تخليه گازی است چون 
بهترين بهره نوری و طول عمر زياد را داشته ولی بدترين نمود رنگ را 

دارند و در دو نوع ساخته می شوند:
الف :  نيازمند ايگناتور و يک محدود کننده جريان )چوك( می باشند.
 ب : فقط نيازمند چوك هستند و ايگناتور آن سرخود ) داخل کالهک 

المپ( است.

المپهای متال هاليد: ●
در اين المپها در حباب داخلی هاليد فلزات مختلف )ترکيب يک گاز 
هالوژن و فلزات( پرشده است و چون هر فلز طيف نور مشخصی را 

منتشر می کند؛ نمود رنگ نور اين المپ ها بسيار خوب است.

بدليل نمود رنگ باال، نور سفيد و درخشنده و راندمان قابل قبول در 
حال جايگزينی با ساير انواع المپها هستند.

نکات متال هالیدها: از نظر ساختار با المپهای بخار سديم پرفشار، 
تفاوت چندانی ندارند و نياز به ايگناتور و محدود کننده جريان )چوك(

می باشند.
و  تماس(  و  رطوبت  برابر  حفاظت   ( درونی  حباب  دو  دارای   .1
جلوگيری از اشعه ماوراءبنفش به بيرون و حباب بيرونی و ايجاد تخليه 

الكتريكی ميباشند 
2. در صورتيكه حباب بيرونی بشكند؛ هر چند المپ روشن می ماند 
ولی بسيار خطرناك بوده و موجبات آسيب جدی به چشم و پوست 

می شود.
3. ولتاژ کار اين المپها به جز المپهای با توان 2000 و 3500 وات 

همگی، 230 ولت است.
4. افت ولتاژ 10%، باعث خاموش شدن المپ خواهد شد.

:)LED( ديود های ساطح کننده نور
همانگونه که گفته شد يكی از روشهای توليد نور ، توليد نور توسط 
تشعشع الكترونها می باشد؛ که LED ها با اين  روش توليد نور می کنند .
LED از نيمه هادی نوع N  و P  تشكيل شده اند و وقتی که به آن ولتاژ 

اعمال می گردد ، تخليه الكتريكی در بين دو نيمه هادی اتفاق افتاده و 
نور توليد می گردد.

LED ها توليد کننده طيف نور بسيار باريكی هستند که هيچ گونه اشعه 

ماوراء بنفش و مادون قرمزی ندارد .
خصوصيات منابع نور عالی،کوچک بودن،کارا بودن) شار نور خوب ( 
و طول عمر باال می باشد که اين خصوصيات را تنها LEDها می توانند 
داشته باشند؛ که در سالهای اخير تحقيقات گسترده ای روی آنها اتفاق 

افتاده است.

خصوصیات LEDها:
الف: با ولتاژ dc کار ميكنند که پالريته آن بسيار مهم است و در 

صورت عدم رعايت ، روشن نمی شوند.
ب: رنگ نور led ها عالوه بر وابسته بودن به جريان عبوری، به نوع 

کريستالها و درصد ترکيب آن  نيز بستگی دارد.
روند تولید و گسترش LEDها:

در سالهای اول توليد LED ها ، بهره نوری آنها کم بود و تنها در  ●
مدارات الكترونيكی استفاده می شدند .

تا چندين سال قبل ) 5-15 سال ( بهره نوری به حدود 30 لومن بر  ●
وات رسيد و حتی نوع رنگی آن تا 50 لومن هم رسيد.

در سالهای اخير بهره نوری آن به -110-100-90-80  لومن و حتی  ●
بيشتر هم در برخی سازندگان معتبر و بزرگ ، رسيده است .

سالهای آينده و با پيشرفت های صورت گرفته باالی 110 لومن بر  ●
وات ميرسد و ...

برقبرق
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نویسنده: مهندس پژمان خلعتبریایمنی در برابر زلزله

چندی است بحث زلزله در کشور ما داغ 
شده و به دنبال خود نگرانی هايی در دل 
همه انداخته است. اين موضوع در برخی از 
شهرهای بزرگ مثل کالن شهر تهران، تبديل 
به يک موضوع پيچيده و مبهم شده است. 
اينكه قرار است زلزله ای مهيب ارامش اين 
شهر را بر هم بزند يا نه موضوع بحث نيست. 
ما از زمان وقوع زلزله خبری نداريم و هنوز 
به درجه ای از تكنولوژی دست نيافته ايم 
که زمان دقيق و محل وقوع زلزله را پيش 
بينی کنيم. آنچه که مهم است، آن است که 
برای اينكه از شدت پيامدهای وقوع زلزله 
بكاهيم قبل، حين و بعد از زلزله چه اقداماتی 
بايد انجام دهيم. در اين مقاله به اين موضوع 
که زلزله چيست و چگونه بوجود می آيد 
نمی   پردازيم و اکتفا می کنيم به موضوع مهم 

آمادگی و واکنش در مقابل آن.

نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله:
نيست، پس  بينی  پيش  قابل  زلزله  وقوع 
بهتراست قبل از وقوع آن به نكات زير توجه 

کنيم:
و خانه خود  زندگی  محل  در  را  مكانی 
انتخاب کنيد تا در هنگام وقوع زلزله درآنجا 
نيز يک  اتاق  بگيريد. همچنين در هر  پناه 
نقطه را مشخص کنيد تا اعضای خانواده در 
صورت نداشتن زمان کافی، سريع در آنجا 

پناه بگيرند.
کمک های اوليه و نحوه امداد رسانی 

را فرا بگيريد.
محل  بنای   بودن   محكم  از 
حاصل  اطمينان  خود  زندگی 
کنيد. استفاده از مصالح مرغوب 
در ساخت ساختمان و زير سازی 

آن از نكات مهم در استحكام  
ساختمان است.

می  آنجا  در  که  محلی 
لوستر،  زير  نبايد  خوابيد 

سقف،کنار  از  آويزان  وسايل 
پنجره، آينه، کمد و ساير وسايل 

شكننده باشد.
سنگين  وسايل 
که  ای  انباشته  و 

در  است  ممكن 
هنگام وقوع زلزله سقوط کنند را 

در جای خود محكم کنيد.

نشانی،  آتش  رسانی  امداد  محل های 
اورژانس، هالل احمر نزديک محل سكونت 
خود را بيابيد تا در هنگام وقوع زلزله بتوانيد به 

سرعت از آنها کمک بخواهيد.
آتش  امدادی  های  سازمان  تلفن  شماره 
نشانی 125، هالل احمر112، اورژانس115، 

امداد گاز 194 را به خاطر بسپاريد.
خانه و اموال خود را در برابر زلزله بيمه کنيد.
از مهندسين طراح ساختمان برای بررسی و 

مقاوم سازی ساختمان خود کمک بگيريد.
کيف ايمنی تهيه کنيد. همه بايد کيف های 
ايمنی داشته باشند. برای کيف ايمنی شخصی 
بهتر است از کوله پشتی يا کيف های کوچک 
نقل  و  حمل  برای  زيرا  کنيد  استفاده  ديگر 
راحت تر هستند. اين کيف ها برای  بيشتر 

موارد اضطراری مفيد خواهند بود. 
بعد از يک زلزله يا بالی ديگر ممكن است 
برق، آب، حمل و نقل، سيستم های ارتباطی 
و ديگر سيستم های مهم برای چند روز قطع 
شوند. ستادهای حوادث و بيمارستان ها ممكن 
است تخريب شده و نتوانند به موقع به کمک 
شما بيايند. دانستن کمک های اوليه و داشتن 
موارد حياتی،  شرايط را برای شما راحت تر 
کرده و باعث ميشود در مقابل حوادث آينده 
بهتر عمل کنيد. در اين کيف بايستی موارد، 
برای سه روز تا يک هفته موجود باشد. موارد 

مربوط به کيف ايمنی :

های  ● نسخه  يا  بيمه  دفترچه  داروها، 
اطالعات  و  دکتر  نام  مهم،  دارويی 

شخصی
فرم رضايت پزشكی برای بستگان ●
جعبه کمكهای اوليه و دستورالعمل آن ●
دستكش های کار)غير الستيكی( ●
ماسک گردو غبار ●
عينک يا لنزهای يدك به همراه محلول  ●

شستشو
بطری آب ●
سوت )برای مشخص کردن محلتان به  ●

نيروهای امدادی(
کفش های محكم ●
پول اضطراری ●
نقشه شهر ●
فهرست تلفن مراکز اورژنس خارج از  ●

منطقه شما
غذای فاسد نشدنی با آب و کالری زياد ●
در بازکن ●
فالشر با باطری اضافی ●
موارد بهداشتی شخصی ●
دستمال های مرطوب ●
موارد تفريحی مانند بازی، مداد رنگی،  ●

نوشت افزار، عروسک
شما  ● برای  که  خاصی  بهداشتی  موارد 

مانند  اتان  خانواده  اعضای  ديگر  يا 
سالمندان، ناتوانان، بچه های کوچک و 

حيوانات الزم است.
کيسه پالستيكی ●
لباس های اضافی ●
)گواهينامه  ● شناسايی  های  کارت  کپی 

رانندگی، کارت شناسايی شغلی 
و غيره( 

در  شدنی  فاسد  مواد 
کيف ايمنی شامل غذا، 
آب، دارو، مواد جعبه 
و  اوليه،  های  کمک 
ساله  هر  را  باطری 

عوض نماييد.

ایمنی هنگام  نکات 
وقوع زلزله:

هنگام وقوع زلزله 
می بايست اعتماد به 
نفس داشته و آرامش خود 

را حفظ کنيد.
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بهداشت*

نویسنده: دکتر مهدی خوشدل

آلودگی هوا
زمانی که زلزله رخ داد برای خروج و گريز 

از منزل از آسانسور و پله ها استفاده نكنيد.
اگر هنگام وقوع زلزله در راه پله هستيد به 
بنشينيد و سر و  نرويد،  پايين  يا  باال  سمت 

گردن خود را توسط دستهايتان بپوشانيد.
اگر در رختخواب هستيد تغيير مكان ندهيد 
بالشت روی آن  با قرار دادن  و از سر خود 

محفاظت کنيد.
اگر در نزديكی خود ميز يا وسيله محكمی 
مانند تخت داشتيد به زير آن برويد و تا اتمام 

زلزله آنجا بمانيد.
اگر به مكان امنی دسترسی نداريد ودر جايی 
مانند راهرو هستيد به کنار ديواری برويد و 
به حالت نشسته  سر را به طرف زانوها خم 
کرده و ضمن اينكه با کف دستهايتان پشت 
سر خود را گرفته ايد با بازوانتان سر خود را 

محافظت کنيد.
سينما،  مانند  عمومی  های  مكان  در  اگر 
فروشگاه ها و يا نمايشگاه هستيد از هجوم 
به سمت درب های خروجی خودداری کنيد 
و در عوض به گوشه بنای آن ساختمان رفته 
و از وسايل بزرگ و سنگين مانند قفسه ها 

فاصله بگيريد. 
اگر در مطب دکتر و يا آزمايشگاه ها هستيد 

از مواد شيميايی به سرعت دور شويد. 
را  خود  سرعت  هستيد،  اتومبيل  در  اگر 
کاهش داده و در يک مكان امن متوقف شويد 
و در خودرو بمانيد. فقط در هنگام ضرورت 

از تلفن استفاده کنيد. 
اگر بيرون از منزل و يا ساختمان ها هستيد 
از تير های چراغ برق، درختان و هر وسيله ای 
که احتمال سقوط دارد فاصله بگيريد و به يک 

مكان آزاد با کمترين ميزان ساختمان برويد.
تا زمانيكه لرزش ها متوقف شود درجای 
خود ثابت بمانيد و سعی کنيد راه نرويد و 

ندويد.

نکات ایمنی پس از وقوع زلزله:
حتی شديدترين زلزله تاريخ هم چند ثانيه 
بيشتر طول نمی کشد و چيزی که بعد از آن 
به چشم می آيد خرابی های به بار آمده است، 
بعد از زلزله، دو حالت برای ساختمان ها و بنا 
ها رخ می دهد. يا ساختمان فرو می ريزد يا در 

برابر زلزله مقاومت کرده است.
نكات  باره  در  نگاری  زلزله  کارشناسان 
ايمنی زلزله توصيه کرده اند اگر بعد از زلزله 
در ساختمانی هستيم که تقريباً در برابر زلزله 
مقاوت کرده است بهتر است آنجا را ترك کنيد 
برای چند روز در مكان ديگری ساکن شويم 
چون اين امكان وجود دارد که بعد از زلزله 
کامل  ريختن  فرو  باعث  آن  های  لرزه  پس 

ساختمان شود.
اخبار دقيق و موثق را از طريق راديو و رسانه 

های رسمی کشور پيگيری نماييد.

گازی،  ترکيبات  وجود  از  عبارتست 
مايع، جامد و يا مخلوطی ازآنها در هوا 
که بسته به منشا توليد، ماهيت، غلظت 
و مدت زمان حضور در اتمسفر، بتوانند 
سالمتی  مستقيم،  غير  يا  مستقيم  بطور 
و بهداشت انسان را به خطر انداخته، به 
جانوران، گياهان، ساختمان ها و اجسام 
آسيب رسانده و بطور کلی رفاه و آسايش 
عمومی و تعادل طبيعی محيط زيست و 
ازآثار  بسياری  سازند.  مختل  را  اتمسفر 
آلودگی هوا، تدريجی، ناشناخته و جبران 
ناپذيرند. آلودگی هوا می تواند ناشی از 
عوامل طبيعی مانند فوران شديد آتشفشان، 
طوفان، بادهای شديد و يا به علت فعاليت 
صنايع، کارخانجات، نيروگاه ها، وسايل 
فعاليت های کشاورزی،  نقليه موتوری، 

شهرسازی و وسايل گرمايشی باشد.
آالينده های اصلی هوای تهران عبارت 
اکسيدهای  مونوکسيدکربن،  از  است 
نيتروژن، اکسيدهای گوگرد، ترکيبات آلی 

فرار و ذرات معلق.
منابع متحرك )خودرو و سوخت آن( 
عامل اصلی آالينده های فوق می باشد، 
ثابت )شامل  منابع  آلودگی،  ديگر  عامل 

کارخانه ها و سوخت منازل( است.
آلودگی هوا، رعايت  افزايش  در زمان 
سالمتی  مورد  در  بخصوص  موارد  اين 
بيماران  )سالمندان،  باال  ريسک  با  افراد 
قلبی، بيماران ريوی، کودکان، خانمهای 
باردار( در کوتاه مدت از اهميت بيشتری 

برخوردار است:
شرايط هشدار:

پرهيز از فعاليت به خصوص در فضای باز ●
عدم خروج غيرضروری ازمنزل ●
کاهش حضور دانش آموزان در فضای  ●
باز
کاهش استفاده از وسايل نقليه شخصی ●
 تنظيم موتور خودروها ●
 جلوگيری از فعاليت هايی که در معابر  ●

جمله  از  شود  آلودگی  افزايش  موجب 
روشن کردن آتش، عمليات قيرکاری 

سوزاندن الستيک ●
در شرايط اضطرار:

عدم حضور سالمندان و کودکان در  ●
فضای باز

تعطيلی مراکز آموزشی نظير مهد های  ●
مدارس  دبستان،  دبستانی،  پيش  کودك، 

راهنمايی
سيار  ● واحدهای  و  پايگاه  استقرار 

امدادرسانی فوريت های پزشكی در مراکز 
شلوغ و آلوده شهر

محدوديت زمانی و مكانی برای تردد  ●
خودروها

خودروهای  ● حرکت  ممنوعيت 
تک  سرنشين

مراکز  ● و  ها  کارخانه  موقت  تعطيلی 
آالينده شهر

در شرايط بحران:
تعطيلی کليه مراکز آموزشی از سطح  ●

مهد کودك تا واحدهای دانشگاهی
تعطيلی موقت کليه مراکز اداری ●
خودروهای  ● تردد  کامل  ممنوعيت 

دارای پالك شخصی به غير از خودروهای 
گاز سوز

مواد غذايي مضر در زمان آلودگي هوا
هوا،  آلودگي  پديده  بروز  هنگام  در 
آسيب هاي  مي تواند  زير  خوراکي های 

وارده را تشديد نمايد:
غذاهاي پر چرب بخصوص چربيهاي  ●

اشباع
غذاهاي پر پروتئين ●
فست فودها ●
دارنده  ● نگه  مواد  غذايي حاوي  مواد 

مثل چيپس، پفک و انواع کنسرو
و چند توصيه ديگر:

نوشيدن حداقل روزانه دو ليوان شير ●
حداقل 400 گرم سبزی و ميوه تازه در  ●

طی روز
غالت سبوس دار ●
حداقل يک عدد سيب در طول روز ●

* استفاده صحيح از ماسک تا حدودی 
می تواند موثر باشد، زمان های تعويض 
ماسک بسته به شرايط بالينی فرد و ميزان 
باشد. ماسک های  آلودگی متفاوت می 
اثر جذبی بهتری برخوردار  از  فيلتر دار 

است.
* مصرف شير و لبنيات، آب فراوان،  ميوه 
جات و سبزيجات تازه به خصوص نوع 
رنگی و قرمز که حاوی آنتی اکسيدان های 
فراوانی ميباشند مانند انار و گوجه فرنگی 
و مرکبات )به دليل وجود ويتامين ث( 
است.  مفيد  کاهو  و  ها  کلم  انواع  و 

 مصرف غذا های دريايی می تواند
 کمک کننده باشد. 
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ضرب المثل*

ضرب المثل ها
برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش دهم(

سه چیز است که اگر حقیر باشد آنرا استحقار نشاید کرد، بیماری و وام و  ●
دشمن

بيماری اگرچه در آغاز سهل نمايد چون در مداوات آن اهمال رود مزمن شود و وام 
اگرچه اندك باشد چون متراکم شود مكنت بسيار از ادای آن قاصر آيد و دشمن اگرچه 
کوچک بود چون استصغار و خوار داشت از اندازه بگذرد مقاومت او بآخر صورت 

بندد. مرزبان نامه.
شاه خدای بنده سنده کی سنده منده کی منده ●

مطهر  تا جسد  برآورد  نيت  بدين  را  گنبد سلطانيه  گويند سلطان محمدخدابنده 
اميرالمؤنين علی عليه السالم را از نجف بدانجا تحويل کند، چون بنا بپايان رسيد شبی 
آنحضرت را در خواب ديد که بدو فرمود: شاه خدابنده سنده کی سنده من ده کی 
منده. جمله ترکی است و درميان پارسی زبانان نيز چون مثلی متداول شده و معنی آن 

اين است: شاه خدابنده آن تو، ترا و آن ما، مارا.
شاه می آید شهر، کارها خوب میشود ●

پس از کشته شدن ناصرالدين شاه کار نان و گوشت و ساير خوردنيها در شهر نسبت 
بسابق بد بود و ورود سلطان سعيد مظفرالدين شاه نيز به بطهران دير ميكشيد، مردمان 
شهر در برابر شكايت از تنگيابی و گرانی چيزها يكديگر را به نويد با جمله "شاه می 
آيد شهر کارها خوب ميشود" دل خوش می داشتند. سپس که شاه بپای تخت رسيد 
و کار گرانی و بدی ارزاق برهمان حال بماند اين بار جمله مزبور را چون مثلی در 
جواب هر شكايتی باستهزاء ادا می کردند و امروز نيز کنند. مثال: امسال چرا باران نمی 

آيد! شاه می آيد شهر کارها خوب می شود.
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ادبیات*

 از کتاب نوشته های اداری
 )راهنمای درست نویسی(

ترکیب های عربی:
علی رغم، من جمله، فی المثل، ... ●

اين ترکيب ها بهتر است با حروف اضافه فارسی بيايند. پس بهتر است بنويسيم:
به رغم، از جمله، در مثل )يا برای مثال(.

مصدرهای استن و هستن:
اين کارمندان با داشتن 5 سال سابقه کار هنوز آزمايشی هستند. ●
برخالف نظر جنابعالی، بايد بگويم که همكار جديد ما، چنان که بايد، با اين امور آشناست. ●

بهتر است تا حد ممكن از صيغه های مختلف "است" استفاده کنيم و "هست" را برای تأکيد نگه 
داريم. پس بهتر است بنويسيم:

اين کارمندان با داشتن 5 سال سابقه کار هنوز آزمايشی اند.
برخالف نظر جنابعالی، بايد بگويم که همكار جديد ما، چنان که بايد، با اين امور آشنا هست.

عبارت های وصفی:
اسناد را جعل کرده مقداری پول از صندوق گرفته و متواری گشتند. ●
الزم است کاالها را بازرسی کرده آنها را تحويل گرفته و به انبار ارسال داريد. ●

به اين قبيل عبارتهايی که فعل آنها به جای اينكه به يكی از صيغه های صرفی باشد، به صورت 
صفت مفعولی می آيد وجه وصفی يا عبارت وصفی می گويند. کاربرد اين صورت در نثر امروزی 
درست نيست. بهتر است از صيغه های صرف فعل به طور کامل استفاده کنيم و عبارت وصفی به 

کار نبريم.
پس بهتر است بنويسيم:

اسناد را جعل کردند، مقداری پول از صندوق گرفتند و متواری شدند.
الزم است کاالها را بازرسی کنيد، آنها را تحويل بگيريد و به انبار بفرستيد.

استفاده از وجه وصفی در موارد زیر بجاست:
زمانی که در جمله در جايگاه صفت بيايد: نامه امضا شده به دست متقاضی برسد؛ در اين  ●

جمله مقصود اين است که نامه به صورت امضا شده به دست متقاضی برسد، نه آنكه امضا 
بشود و...

وقتی که فعل معين صيغه صرفی )ماضی نقلی يا ماضی بعيد( به قرينه حذف شده است: طرح  ●
های پيشنهادی در جلسه بررسی شده، به تصويب رسيده و به به بخش های مختلف ابالغ 

شده است.

نویسنده: فرزانه طاهری
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معرفی کتاب*
قلعه حیوانات 

عقاید یک دلقک 

جستارهایي در 
رهبري 

 نویسنده :  جورج اورول
مترجم: امير اميرشاهی  
موضوع : رمان خارجی

تعداد صفحات: 128
ناشر : جامی

نویسنده : هاينريش بل
مترجم: محمد اسماعيل زاده   

تعداد صفحات: 353
ناشر: چشمه

نویسنده : پيتر دراکر و 
ديگران

مترجم:  محمدابراهيم 
محجوب 

موضوع: مديريت 
عمومی و شگردها  

تعداد صفحات: 336  
ناشر: نشر نی

کتاب »عقايد يک دلقک« نوشته ی 
»محمد  ترجمه ی  با  بل«  »هاينريش 
رسيده  چاپ  به  اسماعيل زاده« 
از  يكی  می توان  را  کتاب  اين  است. 
رمان های تاثيرگذار قرن بيستم دانست 
که در ميان آثار هانريش بل به دليل 
مضمون عاشقانه، نام جذاب و فضای 
شهرت  عاطفی اش،  و  نوستالژيک 
بيشتری پيدا کرده است. هاينريش بل 
نويسنده ای آلمانی است که موفق به 
کسب نوبل شده است. مضمون بيشتر 

نوشته های او جنگ و پيامدهای آن بر زندگی و اوضاع 
انسان هاست. »عقايد يک دلقک« داستان دلقكی به نام »شنير« 
است که از وقتی همسرش او را ترك کرده، دچار افسردگی 
شده است. او برای فراموشی دردهايش به نوشيدن مشروب 
روی می آورد. بعد از فضاحتی که در يكی از نمايش هايش 
به وجود می آيد، به ناچار به محل زندگی اش بازمی گردد. 

دانشگاه هاروارد نقشي بس مهم و 
ايفا  جهان  سرنوشت  در  تعيين کننده 
کرده چرا که بسياري از رهبران سياسي 
اقتصادي اجتماعي صنعتي جهان در آن 
آموزش ديده اند يا از تجربه و دانش 
بهره مند  مرکز  آن  درس خوانده هاي 
پژوهش  حاصل  کتاب  اين  شده اند. 
گروهي از برجسته ترين پژوهشگران 
اين دانشگاه درباره موضوعات مهمي 
استراتژي،  سياست،  اخالق،  چون 
سازماني،  يادگيري  سازمان دهي، 
جانشيني، فرهنگ سازماني و خالقيت 

است که با بهره گيري از تجربيات اجرايي در سازمان هاي 
بزرگي چون دستگاه رياست جمهوري آمريكا، بريتيش 
پتروليوم، هيوليت پكارد، بي بي سي، ناسا و مانند اين ها رقم 

اثر  حيوانات«  »قلعه ی  کتاب 
مشهور،  روزنامه نگار  و  رمان نويس 
اميرشاهی«  »امير  را  اورول«،  »جورج 
ترجمه کرده است. اين رمان زبانی ساده، 
روان و طنزآميز دارد. در جای جای اين 
آشنا  کاراکترهايی  با  به کرات  کتاب 
می شويم که هريک سمبل طبقه يا قشر 
خاصی از جامعه هستند. اورول در اين 
رمان برای به تصوير کشيدن هر يک از 
اين طبقات و قشرها از حيوانات استفاده 

می کند. برای مثال بنجامين يكی از اين حيوانات است که 
نماد آن قشر صوفی مآب جامعه است که همواره منزوی 
است و اميدی به تغيير ندارد و يكی از کليدی ترين جمالت 
کتاب مربوط به باورهای او نسبت به اليتغير بودن زندگی 
است. در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد: »تنها بنجامين 
معتقد بود که جزئيات زندگی طوالنی اش را به خاطر دارد 
و می داند همه چيز همان است که هميشه بوده و بعدها نيز 
به همين منوال خواهد بود، زندگی نه بدتر می شود و نه 
بهتر. او می گفت گرسنگی و مشقت قوانين اليتغير زندگی 
است.« اين چيزی نيست جز محكوم کردن انقالب های 

سوسياليستی توسط افرادی که معتقدند 
ريشه ی استثمار و ستم طبقاتی همواره 
آرمانی  و جامعه ی  بود  پابرجا خواهد 
سوسياليست ها تحقق نخواهد پذيرفت. 
اورول خود جزو کسانی بود که به نقاط 
مختلفی سفر کرده و همواره کشورهای 
سوسياليستی را از نزديک ديده بود. او 
از منتقدان انقالب های سوسياليستی بود. 
نويسنده به خوبی توانسته در قالب يک 
داستان نمادين، بسياری از واقعيت های 
اجتماعی و سياسی يک جامعه را توصيف کند. کتاب 
حاضر را انتشارات »جامی« منتشر کرده و در اختيار مخاطبان 

قرار داده است.
اگر به فهرست هايی که با معيار های مختلف، صد کتاب 
برتر قرن بيستم را معرفی کرده اند، نگاهی بيندازيم، بدون 
شک عنوان »قلعه ی حيوانات« اثر »جورج اورول« را خواهيم 
ديد. اين کتاب کوتاه در سال 1945 منتشر شده است و 
تاکنون توانسته به يكی از تاثيرگذارترين و محبوب ترين 
داستان ها در ميان مردم دنيا تبديل شود .حيوانات مزرعه 

انقالب می کنند.

ازآنجاکه در مضيقه ی مالی است، دفترچه 
تلفنش را باز می کند و با آشنايان تماس 
بارها به گذشته  اين ميان  می گيرد. در 
می رود و خاطراتش را مرور می کند.... 
. بخشی از کتاب را با هم می خوانيم: 
»وقتی وارد شهر بن شدم، هوا تاريک 
شده بود. هنگام ورود، خودم را مجبور 
کردم تن به اجرای تشريفاتی ندهم که 
طی پنج سال سفرهای متمادی انجام داده 
بودم: پايين و باال رفتن از پله های سكوی 
ايستگاه راه آهن، به زمين گذاشتن ساك 
سفری، بيرون آوردن بليت قطار از جيب پالتو، برداشتن 
از  عصر  روزنامه ی  خريد  بليت،  تحويل  سفری،  ساك 
کيوسک، خارج شدن از ايستگاه و صدازدن يک تاکسی، 
پنج سال تمام تقريبا هر روز يا از جايی مسافرت کرده بودم 
و يا اينكه به جايی وارد شده بودم.« اين کتاب را انتشارات 
»چشمه« منتشر کرده و در اختيار عالقه مندان قرار داده است.

خورده است.
و  فلسفه  با  بيشتر  مقاالت  محتواي 
آن  ويژگي هاي  و  رهبري  سرشت 
سروکار دارد به گونه اي که خواننده را 
به انديشيدن درباره اين کيفيت هاي مهم 
انساني وامي دارد. درست است که هر 
مدير و هر رهبري، از جامعه و فرهنگي 
که در آن رشد کرده اثر مي پذيرد ولي اين 
ما را از مطالعه و پژوهش درباره درون مايه 
کيفيت رهبري بي نياز نمي سازد که هيچ، 
براي  باشد  انگيزه اي  مي تواند  خود 
اين که ببينيم چگونه مي توانيم از حاصل 
انديشه ها و پژوهش هاي متفكراني که در 
فرهنگ و اجتماعي ديگر رشد کرده اند براي مديريت بهتر 

زندگي و اجتماع خود بهره مند شويم.
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مسابقه*

مسابقه

1. شکاف نسلی چه موقعی رخ می دهد و آیا در جامعه ما این اتفاق 
صورت گرفته است؟

2. برای کاهش فاصله نسلی چه تدبیری می اندیشید؟
4. چه جمعیتی بیشترین حساسیت را به اثرات مضر وای فای دارند 

و چه اختالالتی در آنها ایجاد می کند؟
5. چگونه خطرات اشعه وای فای را محدود کنیم؟

به بهترین پاسخ های تشریحی به تعداد 10 نفر، جوایز 
ارزنده ای اهدا خواهد شد.

برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

*

دو ماهی در اعماق يک حوضچه شناور 
بودند و به باال می نگريستند. پرتويی از نور 

خورشيد به حوضچه می تابيد.
ماهی کويی گفت: "نمی دانم انسان کی 

برمی گردد".
فرشته ماهی زمزمه کرد: "کاش من هم 
يک انسان بودم، آنها ذخيره ی بی پايانی از 

غذا دارند".
ماهی کويی با جديت گفت: "من مخالفم، 

دنيای آنها خيلی مواج و لرزان است.

 Two fish hung in the sun�shafted

.depths of a small pool, looking up

I wonder when the human will re�”

.turn,” said the koi

 I wish I was a human,” murmured the”

angelfish. “They’re blessed with an end�

“.less supply of fish pellets

 I don’t,” said the koi vehemently.”

 “Their world is dreadfully ripply and

.“shaky
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پروژهمعدلمقطع تحصیلینام فرزندمعدلمقطع تحصیلینام فرزندنام و نام خانوادگی همکار

دفتر مرکزیخیلی خوباول دبستانآندیا16/59سوم نظریعلیشیراسب مسعود

الهامعالیی نادر
کارشناسی ارشد 
-مهندسی مکانیک
طراحی کاربردی

دفتر مرکزی17/39

دفتر مرکزیکارشناسی ارشدسمنکارشناسی ارشدساراخیاط نوروزی کریم

غرب نیرو- 14فازخیلی خوبششمپرنیاخیلی خوبسوم ابتداییامیرموسوی یعقوب

غرب نیرو- 14فازخیلی خوبسوم ابتداییکیاناخواستار کیامرث

غرب نیرو- 14فازخیلی خوبدوم ابتداییمحسندریس ابراهیم

غرب نیرو- 14فاز13/38هشتمهاشم15/57سوم نظریاملمطوری قاسم

غرب نیرو- 14فازخیلی خوباول دبستانمحمد طاهاکالنی اسکندر

غرب نیرو- 14فاز17/83نهمگل شیدخیلی خوبپنجممهشیدگودرزی  یعقوب

دفتر مرکزیخیلی خوباول دبستانکیاناکوهرام کیانوش

14فاز16/35کارشناسیآیداالساداتزارعیان جهرمی  سید جمال الدین

دانش آموزان  ممتاز



    یلدا            مبارک
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شب يلدا يا شب چله آخرين روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترين شب سال است. ايرانيان باستان با باور اينكه 
فردای شب يلدا با دميدن خورشيد، روزها بلند تر شده و تابش نور ايزدی افزونی می يابد، آخر پاييز و اول زمستان را 

شب زايش مهر يا زايش خورشيد می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.
اين جشن در ماه پارسی »دی« قرار دارد که نام آفريننده در زمان قبل از زرتشتيان بوده است که بعدها او به نام 

آفريننده نور معروف شد.
نور، روز و روشنايی خورشيد، نشانه هايی از آفريدگار بود در حالی که شب، تاريكی و سرما 

نشانه هايی از اهريمن. مشاهده تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين باور رسانده بود که 
شب و روز يا روشنايی و تاريكی در يک جنگ هميشگی به سر می برند. روزهای بلندتر 

روزهای پيروزی روشنايی بود، در حالی که روزهای کوتاه تر نشانه يی از غلبه تاريكی.
يلدا روز تولد ميترا يا مهر است. اين جشن به اندازه زمانی که مردم فصول را تعيين کردند 

کهن است.
آيين شب يلدا يا شب چله، خوردن آجيل مخصوص، هندوانه، انار و شيرينی و ميوه های 

گوناگون است که همه جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی 
هستند. در اين شب هم مثل جشن تيرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم 

است. حاضران با انتخاب و شكستن گردو از روی پوکی و يا پری آن، آينده 
گويی می کنند.

جشن شب يلدا جشنی است که از 7 هزارسال پيش تاکنون در 
ميان ايرانيان برگزار می شود. 7 هزار سال پيش نياکان ما به 

دانش گاه شماری دست پيدا کردند و دريافتند که نخستين 
شب زمستان بلندترين شب سال است.

در برخی ديگر از جاهای ايران نيز شاهنامه خوانی 
رواج دارد. بازگويی خاطرات و قصه گويی پدربزرگ 
نيز يكی از مواردی است که  ها و مادربزرگ ها 
يلدا را برای خانواده ايرانی دلپذيرتر می کند. اما 
گرد  ها  خانواده  تا  است  ترفندهايی  اينها  همه 
يكديگر آيند و بلندترين شب سال را با شادی و 

خرسندی به سپيده برسانند.
يابيد  نمی  را  زمين، جايی  ايران  در سراسر 
که خوردن هندوانه در شب يلدا جزء آداب 
و شيوه آن نباشد. در جاهای گوناگون ايران، 
گونه های تنقالت و خوراکی ها به تبع  شيوه 
اما  شود  می  برده  بهره  منطقه  مردم  زندگی 
قلم  از  گاه  هيچ  که  است  ای  ميوه  هندوانه 
نمی افتد، زيرا شمار زيادی به اين باورند که 
اگر مقداری هندوانه در شب چله بخورند در 
يعنی زمستانی  بزرگ و کوچک  سراسر چله 

که در پيش دارند سرما و بيماری بر آنها غلبه 
نخواهد کرد.

مردم شيراز در شب يلدا به شب زنده داری می 
بستگان  و  از دوستان  بسياری  نيز  برخی  و  پردازند 

خود را دعوت می کنند. آنها در اين شب سفره يی می 
گسترانند که بی شباهت به سفره هفت سين نوروز نيست و 

در آن آينه را جای می دهند. گونه های بی شمار آجيل و تنقالتی 
چون نخودچی، کشمش، حلواشكری، رنگينک و خرما و ميوه هايی 

چون انار و به ويژه هندوانه خوراکی های اين شب را تشكيل می دهند.
در آذربايجان مردم هندوانه چله )چيله قارپوزی( می خوردند و باور دارند که با 

خوردن هندوانه لرز و سوز و سرما به تن آنها تاثيری ندارد.

يلدا، شبی که خورشيد از نو زاده می شود
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در اردبيل رسم است که مردم، چله بزرگ را سوگند می دهند که زياد سخت نگيرد و معموالً گندم برشته   )قورقا( و 
هندوانه و سبزه و مغزگردو و نخودچی و کشمش می خورند. در گيالن هندوانه را حتماً فراهم  می کنند و باورمندند که 
هرکس در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس تشنگی نمی کند و در زمستان سرما را حس نخواهد کرد. 
»آوکونوس« يكی ديگر از ميوه هايی است که در اين منطقه در شب يلدا رواج دارد و به روش خاصی تهيه می شود.
در فصل پاييز، ازگيل خام را در خمره می ريزند، خمره را پر از آب می کنند و کمی نمک هم به آن 
می افزايند و در خم را می بندند و در گوشه يی خارج از هوای گرم اتاق می گذارند، ازگيل سفت 
و خام، پس از مدتی پخته و آبدار و خوشمزه می شود. آوکونوس )ازگيل( در اغلب خانه های 
گيالن تا بهار آينده يافت می شود و هر زمان هوس کنند ازگيل و تازه و پخته را از خم بيرون 
می آورند و آن را با گلپر و نمک در سينه کش آفتاب می خورند.بنا به روايت مردم کرمان تا 
سحر انتظار می کشند تا از قارون افسانه يی استقبال کنند. قارون در پوشاك هيزم شكن برای 
خانواده های فقير تكه های چوب می آورد. اين چوب ها به زر دگرگون می شوند و برای آن 

خانواده، ثروت و روزی به همراه می آورند.
چله بزرگ، چله کوچک، چارچار، سده، اهمن و بهمن، سياه بهار و سرما پيرزن کلمات زيبا و 

دوست داشتنی با ال کلماتی هستند که برای نسل قديم بسيار آشناست.
زمستان به دو بخش چله بزرگ و چله کوچک تقسيم ميشده است که چله 
بزرگ از اول دی ماه تا دهم بهمن ماه ميباشد و چهل روز کامل، و چله 
کوچک از يازدهم بهمن تا پايان بهمن ماه 20 روز کامل  است و به 
همين دليل که چون  20 روز کمتر است چله کوچک ناميده 

شده است.
غروب اخرين روز چله بزرگ  جشن سده برگزار 
ميشد و مردم دورهم جمع ميشدند  و از اين اين 
جشن لذت ميبردند و در نهايت با برپايی آتش و 
خواندن شعر و پايكوبی  بدور آتش سده را جشن 

ميگرفتند.
اين دو برادر )چله بزرگ و چله کوچک( در 
هشت روز در کنار همديگر هستند که آن 8 
روز را چارچار  می  نامند. چار چار به چهار 
روز آخر چله بزرگ و چهار روز اول چله 

کوچک گفته ميشود.
پس از چارچار نوبت به اهمن و بهمن، 
پسران پيرزن )ننه سرما( ميرسد که خودی 
نشان دهند 10 روز اول اسفند را اهمن و 10 
روز دوم اسفند را بهمن ميگويند و اين 20 
روز ممكن بود آنقدر بارندگی باشد که اين 
دوبرادر به چله طعنه بزنند، با توجه به شعر که 
قديمی های نازنين ميخواندند )اهمن و  بهمن، 
آرد کن صد من، روغن بيار ده من،  هيزم بكن 
خرمن، عهده همه با من( تا اينجا 20 روز از اسفند  
به نام اهمن و بهمن نامگذاری شده اند و می ماند 
10 روز 10 روز آخر اسفند ماه که 5 روز اول سياه بهار 
نام گرفته و شعری هم که قديمی ها ميخوانند )سياه بهار 
شب ببار و روز بكار( از اين شعر هم مشخص ميشود در 
اين ايام شب ها بارندگی فراوان بوده و روزها کشاورزان مشغول 
کشت و زراعت بوده اند، 5 روز آخر هم سرما هم پيرزن نام گرفته 
است که در اين روز ها آسمان گاهی ابری و گاهی آفتابی، گاهی همراه 
با باد و اکثر اوقات از آسمان تگرگ می بارد که قديمی ها های دل پاك بر اين 

باور بودند که گردنبند پيرزن پاره شده و مهره های آن به زمين ميريزد.
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علی فخری

نيما عزيزی

عکس های شرکت کنندگان
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احمد شريفی

فهامه رستين

 مسابقه شب یلدا
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مهرداد آريافر

حسين مزجردی

کامران جهانگيری
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مهدی روزفراخ

مجيد شعين زاده
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عليرضا محمدیپدرام پيوندی

رضا زمانی محمد حسين پور
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سليم عارفی ارده

محسن توانگری کلهرودیوحيد ارشاد

مهدی مختاری
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مجيد قجریفرشيد محمودی هريس

اميرحسين اشراقی مهدی  اسماعيلی
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محمد قربانی

ابوالفضل طاهرخانیميثم بابايی

محسن فيضی
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قنبر قزلوزهرا يوسف زاده

وحيد قيدار

مهدی آيينه ورزان

عليرضا لطفی

سينا ميار
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ژينا کمانگرحبيب گورکانی

مهدی سروی

محسن خدمتلو

حميد طباطبايی قمی

معصومه سهيلی نسب
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مهدی عباسی

اسداله فالح کالکی
محمدحسين دامود

مهدی رضايی
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پژمان  نكومنش مطلق

حامد معدنی پور
امير نبی زاده



نيروگاه سيكل ترکيبی فردوسی در کيلومتر 15 جاده مشهد قوچان در مجاورت نيروگاه قديم توس واقع شده است . اين پروژه شامل اجرای 
عمليات ساختمانی و نصب استراکچرهای فلزی بخش بخار و خنک کن می باشد که در قالب 3 قرارداد ) عمليات ساختمانی ، ساخت و نصب 
کليه استراکچرهای فلزی ( با کارفرمای پروژه شرکت توسعه و احداث نيروگاه های مپنا )توسعه 1( به شرکت نصب نيرو واگذار شده است.

عمليات ساختمانی اين نيروگاه در انتهای سال 94 ، نصب اسكلت فلزی بخش بخار در انتهای سال 95 و نصب اسكلت فلزی بخش خنک 
کن در آبان ماه 96 آغاز شده است که ميزان پيشرفت هر يک از پروژه مطابق جدول فوق است : 

نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی

میزان پیشرفت نام پروژه

49 درصد عمليات ساختمانی

24 درصد حمل و نصب اسكلت فلزی بخش بخار

7 درصد حمل و نصب اسكلت فلزی بخش خنک کن

خارج کردن انحصار ساخت اسکلت فلزی بخش خنک کن از شرکتهای خارجی
پروژه نيروگاه سيكل ترکيبی فردوسی از اين نظر منحصر به فرد ميباشد که تا يک دهه گذشته طراحی و ساخت استراکچر فلزی و بعضا 
تامين متريال اسكلت نيروگاههای کشور )خصوصا در بخش خنک کن(  ACC به شرکتهای خارجی واگذار می شد اين دانش تخصصی هم 
اکنون در اختيار متخصصان شرکت نصب نيرو بوده و تاکنون به زعم نظر بسياری از کارشناسان نيروگاهی توانسته است اسكلت فلزی با کيفيت 

مطلوب و شايد بهتر از انواع خارجی توليد و نصب نمايد. 
برخی رکوردهای حاصل شده در عملیات اجرایی:

موفقيت شرکت نصب نيرو در پروژه نيروگاه سيكل ترکيبی فردوسی عبور از رکورد حجم بتن ريزی ماهانه در پروژه های شرکت مپنا بود،   ●
اين عدد که قبال 5000 مترمكعب در يک ماه بود در آبان ماه 95 به 6000 مترمكعب بتن ريزی حاصل شد.

همچنين در اين پروژه عمليات اجرايی تاپدك واحد اول از مرحله آغاز آرماتوربندی تا اتمام بتن ريزی در مدت 50 روز انجام پذيرفت که  ●
رکوردزمانی اجرای تاپدك بخش بخار در کشور با بتن ريزی در اين نيروگاه شكسته شد.

میزان پیشرفت عملیات ساختمانی هر واحد نیروگاه: 

Tous Combine Cycle Power Plant

  GENERAL %88
  STEAM UNIT 1 %58.23
  STEAM UNIT 2 %57.15
  STEAM UNIT 3 %53.83

  COMMON %32.18

فونداسيون سازه  HRSG 1 . 2 . 3 . 4 .5 . 6  اتمام شد و واحد اول گازی جهت نصب بويلر تحويل داده شد.  ●
فونداسيون سازه های ACC  وA.C.S Building  و WTP و AUX. SERVICES و AUX. BOILER و توربين هال واحد اول و ديزل ژنراتور اتمام  ●

يافت و جهت نصب استراکچر فلزی تحويل داده شد.
اجرای فونداسيون تجهيزات  و کفسازی توربين هال واحد اول روبه اتمام می باشد. ●
فونداسيون توربين هال های واحد های دوم و سوم پايان يافت هم اکنون در حال کفسازی می باشد. ●
سازه ترانس های اصلی واحد های اول و دوم و سوم پايان يافت و جهت نصب تحويل گرديد هم اکنون اجرای فنس پيرامونی آغاز شده  ●

است. 
فونداسيون های ترانس های کمكی اتمام گرديد. ●
کفسازی فونداسيون های CDP و BFP واحدهای اول و دوم و سوم انجام گرفت. ●
فونداسيون های ساختمان CEP  و اتاق های CPP  اجرا گرديد ،کرسی چينی CEP رو به اتمام می باشد. ●
عمليات اجرايی ساختمان های سوئيچگير ACC و اتاقهای جانبی واحدهای اول و دوم و سوم  اتمام گرديد عمليات معماری در اين سازه  ●

ها در حال اجرا می باشد.
اجرای فونداسيون های پايپرك واحدهای اول و دوم اتمام شد و هم اکنون عمليات بكفيل داخلی در حال اجرا ميباشد. ●
فونداسيون پايپرك واحد سوم در حال اجرا می باشد. ●
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میزان پیشرفت نام سازه ردیف

%93.5    Power House 1 1

%57.3 AUX. BOILER 2

%49.9 AUX. SERVICES 3

%89.8 A.C.S Building 4

%100.0 Switchgear Building 1 5

%91.5 WTP 6

%98.6 ACC 7 1 طبقه اول

%98.0 ACC 1 طبقه دوم 8

فونداسيون تجهيزات پست و اتاق های BCR مربوطه اتمام يافت و جهت نصب  ●
تحويل گرديد. و هم اکنون شبكه  ارت و کانال کابل  در اين قسمت در حال اجرا می باشد.

سازه OILY SEPARATOR  پايان يافت هم اکنون عمليات الينينگ داخلی و عايق  ●
بيرونی در حال اجرا می باشد.

سازه Clean drain Tank اتمام گرديد . ●
مخازن دمين و کندانس هرسه واحد و بكفيل داخلی آنها پايان يافت. ●
کانال کابل 400 در حال اجرا می باشد. ●
فونداسيون تجهيزات و کانال های مربوطه در ديزل ژنراتور، سرويس کمكی و بويلر  ●

کمكی در  حال اجرا می باشد.
کانال کابل و داکت بانک در سه واحد و قسمت مشترکات در حال اجرا می باشد. ●
عمليات معماری ساختمان A.C.S Building در حال اجرا می باشد. ●

میزان پیشرفت نصب در اسکلت فلزی سازه ها:
  از10900 تن اسكلت فلزی تاکنون به مقدار 951 تن در بخش بخار و 501 تن 

دربخش خنک کن نصب شده است.






