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رامین اشرفی

درچهارمين همايش مشتری مداری گروه مپنا يكی از كارفرمايان عزيز، نام از ژنرال های مپنا برد. واژه جديدی بوددرصنعت 
نيروگاهی و نيز در مپنا.

بايدگفت ژنرالهای مپنا كسانی هستند كه واقعا تمام مراحل كارراهه شغلی را از كارشناسی و سرپرستی و مديريت اجرايی در 
پروژه ها و ستاد طی كرده اند و به منصب های مديرعاملی رسيده اند و بسيار با تعاريف رايج ژنرالها در ديگر نهادها فرق ميكنند. 

زحمات تمام اين عزيزان را ارج می نهيم و برايشان آرزوی بهروزی ميكنيم.
كدهای رفتاری درارزش اخالق تهيه شده  كه ما در ارزش های سازمانی گروه مپنا به آن پايبندهستيم،خوب است كه 
كارفرمايان نيز با آن آشنا شوند ، با هديه كتاب كدهای رفتاری به كارفرمايان و قراردادن آن در وب سايت شركت می توان 

كدهای رفتاری را نزدكارفرمايان هم اشاعه داد.
سوالی پيش آمده كه اگر كارفرمايان مختلف خارجی با ما قراردادهايی منعقد كنند ، آيا كدهای رفتاری تعريف شده در گروه 

با ارزش های اخالقی تعريف شده در سازمان های خارجی كارفرمايی تطبيق دارد؟
»وقتی از شجاعت، عدالت، حقيقت جويی، نيكوكاری، پاكی و تقوا به عنوان ارزش های اخالقی نام می بريم، نظر به عده ای 
معين در زمان و مكان يا جامعه ای مشخص نداريم؛ بلكه پسنديده بودن عدالت و فضيلت نيكوكاری برای همگان و در هر زمان 

و در هر جامعه ای مورد تأييد است . 
با ثابت بودن منشأ پيدايش فضيلت ها و رذيلت ها، ثبات و اطالق خوبی و بدی نتيجه گرفته می شود؛ يعنی چون قوای درونی 
انسان ثابت و حاالت سه گانه افراط، تفريط و اعتدال در آن ها نيز امری يكنواخت است، فضايل و رذايل اخالقی كه ناشی از 

اين حاالت است، بالّطبع ثابت و به دور از نسبيت و تغيير خواهند بود. 
اين بيان مبتنی برمعرفت شناسی خاصی از قوای درونی است كه می كوشد با بيان عقالنی و متكی بر تبيينی ويژه از قوای 
نفسانی انسان، همه مفاهيم اخالقی را تفسير نمايد. قسمت عمده منابع اخالق اسالمی كه با نگرش فلسفی نگاشته شده اند، 
از اين شيوه پيروی می كنند. اين روش بسيار تحت تأثير نظامی است كه ارسطو در تبيين قضايای اخالقی پيش نهاده است.« 

)احمدديلمی-مسعودآذربايجانی( 
»فضيلت اخالقی انسان يعنی سپردن زندگانی اش به دست خرد و انديشه و انجام فعاليتهايش به بهترين وجه تحت رهبری عقل. 

بر همين اساس، اخالق نيز عبارت از اين خواهد بود كه:
بدانيم برای اينكه فعاليتهای انسان با موافقت عقل انجام شود، انسان چگونه بايد عمل كند. يعنی چه وقت و در چه مورد و 

چگونه و نسبت به چه كسی و برای چه چيزی عمل كند.
ارسطو برای اخالقی عمل كردن انسان، راهی اساسی پيشنهاد می كند:

انسان در هر امری، حد وسط ميان دو طرف افراط و تفريط را مراعات كند و به اين ترتيب فضيلت اخالقی عبارت از همين 
مراعات و انجام عمل معتدالنه خواهد بود.

افراط و تفريط در هر موضوعی خالف عقل بوده و رذيلت شمرده می شود. « )ارسطو(
»خصلت ها و مفاهيم اخالقی مطلق، و افعال و رفتار اخالقی نسبی اند، و آن چه موضوع احكام اخالقی است، خصلت ها 
و مفاهيم اخالقی است نه رفتارها و افعال خاص. افعال و رفتار انسان ها به تناسب اين كه مصداق كداميک از مفاهيم اخالقی 
باشند، محكوم به حكم اخالقی می شوند و چون رفتار واحد می تواند در شرايط مختلف، مصداق مفاهيم اخالقی گوناگونی 

گردد، در نتيجه محكوم به احكام اخالقی گوناگون می شود. اين امر به معنای نسبيت در احكام اخالقی نيست. 
مطالعات مردم شناسانه نشان می دهد كه بعضی اعمال و رفتارها، نزد قومی »خوب« و نزد مردمی ديگر »بد« تلقی می شود؛ 
مثاًل كاله از سر بر داشتن نزد برخی نشانه احترام و پسنديده است و نزد برخی ديگر مظهر بی احترامی و سوء ادب است. از 
اين قبيل اعمال فراوان است از همين رو بسته به توافق مردم جوامع مختلف، متفاوت و نسبی است؛ اما نسبيت آن ها موجب 

نسبيت در احكام اخالقی نيست.« ) استادمطهری(
پس خوب است اعمال و رفتار اخالقی شركت های كارفرمايی خارجی كه درحال حاضر باآنها كارمی كنيم يا در آينده مواجه 

خواهيم شد، مطالعه و بررسی به هنگام شوند و در زمان خود از آن استفاده كرد.
پيشاپيش سال نو را حضور تمام همكاران و سروران عزيز تبريک عرض كرده و اميدواريم سال پيش رو بسيار پر بار باشد.

از شما خواننده محترم می خواهيم كه ما را راهنمايی كنيد و از طريق ايميل نشريه nashrieh@nasbniroo.com ديدگاه های 
خود، مقاله و آثار مرتبط را برای ما ارسال كنيد.
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  لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از 
چه سالی وارد صنعت ساخت نیروگاه شدید؟و 

اهداف فعالین در این صنعت را چه میدانید؟
فارغ   1328 متولد  عسگری  ناصر  اينجانب 
التحصيل در رشته برق با سطح فوق ديپلم در 
سال 50 و فارغ التحصيل در رشته راه و ساختمان 
از دانشگاه علم و صنعت در سال 56 بنده از سال 
1353 وارد صنعت برق در شركت توانير شدم و 
تا سال 1371 در آن شركت در سمت های اجرا 
و نظارت كارهای سيويل مربوط به خطوط فشار 
قوی و همچنين ساخت منازل مسكونی برای 
از جمله  نيروگاه ها در سراسر كشور  كاركنان 
شهرهای مشهد ، اصفهان ، تبريز ، بندرعباس و 
همچنين ديسپاچينگ قديم تهران مشغول بودم 
و از سال 71 كه تقريباً شروع كار شركت نصب 
نيرو بود وارد اين شركت شدم و تاكنون افتخار 
همكاری با اين شركت را دارم و يا به عبارتی 
عماًل از سال 71 اينجانب وارد صنعت ساخت 
نيروگاه با شروع نيروگاه منتظر قائم در كرج شدم 
و در خصوص اهداف فعالين در اين صنعت كه 
سوال فرموديد بايد عرض كنم تامين انرژی برق 
كه مبنا و پايه و اساس پيشرفت يک كشور است 

از اهداف اوليه فعالين در اين صنعت است .
دوران  در  را  خود  دستاورد  مهمترین   

مختلف مدیریت تان چه می دانید؟
بنده شايد خودم دستاورد خاصی نداشته باشم 
ولی دستاوردهای بدست آمده برای اين شركت 
در اين 22 سال اخير كه اينجانب به عنوان مدير 
پروژه و يا معاون ساختمان مشغول به كار بوده 
بعنوان  مدت  اين  در  كه  همكارانی  مديون  ام 
سرپرستان كارگاه يا سرپرستان دفتر فنی كارگاه 
ها و يا نفرات اجرايی و يا پيمانكاران جز كه 

با ما همكاری داشته و مارا ياری داده اند بوده 
است كه الزم است هم اكنون از آن ها تشكر 
كنيم . كه مهمترين دستاورد اين همكاران تعدادی 
از  توليد  اتمام رسيده و درحال  به  پروژه های 
جمله پروژه های طرح توسعه بوكسيت آلومينا 
نيروگاه   ، بندرعباس  در  المهدی   ، جاجرم  در 
های گازی كازرون ، فارس بندرعباس ، اصفهان 
، كرمان و همچنين نيروگاه های سيكل تركيبی 
آبادان ، گناوه ، چادرملو ، نيروگاه توليد همزمان 
پروژه های ديسپاچينگ تهران و زنجان و اخيراً 
شرو ع پر.ژه تابان و سبالن و چندين پروژه ديگر 
كه اكنون بخاطر ندارم می باشد و بنده هر وقت 
را بخاطر می آورم  اين دستاوردهای همكاران 

احساس آرامش در خود پيدا ميكنم.
  به نظر شما موفق ترین شرکت گروه مپنا 

کدام است؟
زير  های  شركت  تمامی  اينجانب  نظر  به 
مجموعه گروه مپنا كه نيمی از ظرفيت توليد برق 
اند و در زمينه صنعت  كشور را بوجود آورده 
توليد  لوكوموتيو،  نيروگاهی  تجهيزات  توليد 
انرژی های پاک و توليد آب شيرين و غيره موفق 
هستند و انشااهلل در آينده نزديک و با برطرف 
شدن مشكالت مالی كشور و رفع تحريم ها و 
ايجاد زمينه كار بيشتر موفق تر هم خواهند شد 
ولی بنظر اينجانب موفق ترين شركت هايی كه 
نصب نيرو بطور مستقيم با آن ها همكاری بيشتر 
دارد و برای من قابل لمس تر می باشد شركت 
توسعه 2 می باشد كه با درايت مديريت محترم 
عامل آن و داشتن نيروهای متخصص و با تجربه 

و كاردان موفق تر عمل می كنند .
  آقای مهندس عسگری در دوران طوالنی 
سری  یک  به  شما  هرحال  به  شما  مدیریت 

مهمترین روش 
برای حفظ نیروهای 

نخبه در سازمان 
جبران خدمت 

فرد شاغل است. 
عواملی از قبیل 

ارج نهادن به فرد 
، قدردانی از کار 

انجام شده پرسنل 
و تشویق آن ها، 

ندیدن بخش خالی 
لیوان و دیدن 

بخش پر آن، ارتقا 
پست سازمانی 

صالحیت علمی و 
اخالق و سرپرستی 

مدیر برای عوامل 
زیر دست برند 

شرکت و حقوق 
مزایا در حفظ 

نیروهای خوب 
موثر می باشد.

مصاحبه با آقای مهندس ناصر عسگری
معاون ساختمانی 1 شرکت نصب نیرو
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اصول رسیده اید که اگر جای دیگر یا 
بنگاه اقتصادی دیگری بروید آنها را در 
سازمانهای دیگر هم به کاربرده و میتوانید 
در ابعاد مختلف سازمان استفاده فرمایید. 
اگر امکان دارد به چند مورد از این اصول 

اشاره فرمایید.
اوالً بنده فكر نميكنم بعد 40 سال فعاليت 
اقتصادی  بنگاه  يا  به جای ديگر و  كاری 
ديگری بروم و باعث افتخار من است كه 
اگر قرار است كار كنم در همين شركت 

مشغول باشم .
  پنج نکته کلیدی که در طول دوران 
کدام  یافته اید  دست  آن ها  به  مدیریت 

است؟
1(اعتماد به نفرات مجموعه همكاران 2( 
خوش بين بودن به آن ها در كارهايشان 3( 
رفتار برخورد توام با احترام با پرسنل  4( 
يادآوری و تشكر از كارهای خوب انجام 
شده پرسنل  5(مالحظات مالی پرسنل در 
جبران خدمت آن ها در مورد حقوق و مزايا 

با توجه به كارائی واقعی آن ها 
از  داشته اید  که  مدیرانی  میان  در    

شخص خاصی الهام گرفته اید؟
معاون  يا  و  پروژه  مدير  بعنوان  بنده 
ساختمان از تمامی پرسنل مجموعه از جمله 
مديران پروژه و سرپرستان كارگاه نفرات 
اجرائی پروژه ها كه به نحوی نظارت بر 
كارهای آن ها داشته ام و تشخيص داده ام 
كه كار آن ها صحيح است سعی كرده ام 
از رفتارهای مثبت آن ها الهام بگيرم و آن 
را اندوخته تجربه ام كنم آگر بخواهم نام 
شخص خاصی را ببرم می توانم از آقايان 
مهندسين عابدی، جهانگيری و سيفی نام 

ببرم .
  شیوه مدیریت شما با روز اول که به 
نصب نیرو آمدید چه تفاوتی کرده است؟
از آنجاييكه اعتقاد دارم تغيير نياز پيشرفت 
است قطعاً بنده هم سعی كرده ام در شيوه 
به  كه  اولی  به روز  نسبت  مديريت خود 
كه  كنم  ايجاد  تغيير  ام  آمده  نيرو  نصب  
مطالعه روش  با  را  تغيير  اين  ميكنم  فكر 
های جديد مديريت و يا با حضور در دوره 
های آموزشی كه طی مديريت جديد چند 
ساله اخير درشركت در اين زمينه تحول 
چشمگيری بوجود امده، ايجاد شده است. 

  در طول مدیریتتان چقدر توانسته 
اید به چشم اندازی که ترسیم کرده بودید 

برسید؟
از آنجاييكه شركت ما يک شركت پروژه 
محور بوده و از نظر بنده سود دهی يكی 
از چشم اندازهای عمده شركت برای بقا 
خود می باشد اينجانب سعی كرده ام اين 
هدف در پروژه ها محقق نمايم كه به كمک 
همكاران می توان گفت تا حدود زيادی در 

مصاحبه با
 آقای مهندس
 فرهاد رهبری

معاون نیروگاهی و صنعتی 
شرکت نصب نیرو 

همدلی و چابکی 
در تیمهای اجرایی 

پروژه و ستاد و 
باالبردن سرعت عمل 

واحدهای ستادی 
)مالی، منابع انسانی، 
پشتیبانی، مهندسی 
و قراردادها و واحد 
های برنامه ریزی( 

از پروژه ها و جا 
انداختن این فرهنگ 

که همه بایستی 
درستاد به نوک 

پیکان کار که همان 
پروژه های شرکت 

میباشند به جد کمک 
نموده و ایشان را 

حمایت نماییم .

اين مهم موفق بوده ايم .
  اگر بخواهید به یکی از مدیران موفق 
تان اشاره کنید از چه کسی نام میبرید؟ 
چه چیز ایشان شما را تحت تاثیر قرار 

میداد؟اگر خاطره ای دارید بیان کنید.
نيروگاه حرارتی شازند  در زمان اجرای 
ماهه   8 يا   7 كوتاه  مقطع  يک  در  اراک 
سرپرست  كارگاهی بنام مهندس عابدی 
مشغول كار شدند كه بنظر اينجانب موفق 
ترين مدير كارگاهی بودند كه من ديده بودم 
از خصوصيات مثبت ايشان قاطعيت باال، 
داشتن توان علمی، انجام اقتصادی كارها 
و توجه به كليه جوانب آن آشنايی كامل 
های  بخشنامه  و  قراردادها  و  ضوابط  به 
مديريت بودند  كه بنده از تمامی تجربيات 
خوب نامبرده بجز تندخويی اخالق ايشان 

بهره بردم .
  برای حفظ نیروهای نخبه در سازمان 
و  کنترل  نوع  دارید؟  روش هایی  چه 

ابزارهای کنترلی شما چیست؟  
مهمترين روش برای حفظ نيروهای نخبه 
در سازمان جبران خدمت فرد شاغل است 
كه شايد در وحله اول همه فكر كنند جبران 
خدمت فقط حقوق و مزايا باشد كه قطعًا 
اين طور نيست شايد مالی يكی از موارد كم 
اهميت آن باشد ولی بنظر اينجانب قبل از 
آن عوامل ديگری از قبيل ارج نهادن به فرد 
، قدردانی از كار انجام شده پرسنل، تشويق 
آن ها از كارهای مثبت انجام شده، نديدن 
بخش خالی ليوان و ديدن بخش پر آن، ارتقا 
نهادن به صالحييت  پست سازمانی، ارج 
برند  يادآوری  و  پرسنل  اخالق  و  علمی 
شركت و حقوق مزايا در حفظ نيروهای 

خوب موثر می باشد .
نیروهایی که در صف    در چینش 
و ستاد استفاده کرده اید آیا مالحظه ای 
داشتید؟ تفاوتی در چینش افراد قائل شده 

اید؟
در  چه  و  ستاد  در  چه  ها  چينش  در 
كارگاه ها بنده سعی كرده ام  مالحظاتی 
بجزء تجربه صالحيت كاری توان علمی 
ووانتظار برخورد خوب با كار فرما در واقع 
همان مشتری مداری چيز ديگری را مد نظر 

نداشته باشم 
  و اما نصب نیرو در یک جمله ...... ؟
بنظر  جمله  يک  در  نيرو  نصب  اما  و   
اينجانب با توجه به تغيير مديريتی شركت 
در چند سال گذشته و ايجاد تحول در زمينه 
های مختلف از قبيل به كارگيری مديريت 
نوين و دوری از مديريت سنتی ارتقا سطح 
آموزش ، ايجاد سيستم در شركت ، اخذ 
رتبه های باال در سازمان مديريت و برنامه 
ريزی كشور با  رفع تحريم ها انشااهلل آينده 

خوبی را برای شركت پيش بينی ميكنم. .
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  مختصری از خودتان بفرمایید از اینکه از 
چه سالی وارد نصب نیرو شدید و مدیریت 

کدام پروژه ها را بر عهده داشته اید؟
فرهاد رهبری هستم ، فارق التحصيل رشته 
مهندسی مكانيک ) گرايش حرارت سياالت ( از 
دانشگاه شهيد عباسپور ، بنده از ابتدای تاسيس 
شركت نصب نيرو در اين شركت مشغول به 
كار بوده ام ، به تعبيری ميتوانم عرض كنم كه 
يكی از بازمانده های بنيان گذاران شركت در 

آن زمان ) سال 72 (  ميباشم .
تا كنون مديريت پروژه های نصب بويلرهای 
نيروگاه سهند  ) دو واحد MW 325  ( و  پروژه 
ساختمانی ، نصب و راه اندازی پااليشگاه گاز 
ايالم را كه در ان زمان يكی از بزرگترين پروژه 

های شركت بوده را برعهده داشته ام .
 بهترین تجربه کاری خود را در کدام 

پروژه کسب کردید؟
بنده از ابتدای شروع بكار در هرپروژه ای 
را  مطالبی  خودم  اساتيد  از  كه  نمودم  سعی 
بيامزم و تا همين زمان هم هر روز در حال 
اموختن از همكاران خودم هستم وليكن يكی 
از تاثيرگذارترين اين پروژه ها پروژه ساختمانی 
، نصب و راه اندازی پااليشگاه گاز ايالم بود 
كه به خاطر نو بودن در سازمان و همراه شدن 
 ، سيويل  متفاوت  های  دانش  از  كمپلكسی 
نصب مكانيكال ، برق و ازار دقيق و راه اندازی 

احمدخان ، حسينی و باقری از لذت بخش 
ترين خاطرات بنده است . 

از  يكی  اجرايی  درگيريهای  و  چالشها   
اركان كار ماست ،زيرا ما با انسانها يی كه 
هريک سليقه های مختلف دارند، كارمی 
كنيم و هدف هم به انجام رساندن پروژه 
است ، ليكن بنده سعی ميكنم ازخاطرات نه 
چندان خوب درس گرفته و انها را به حيطه 

فراموشی بسپارم .  
  درباره فعالیتهای اجرایی و مسؤلیتهای 
برای  اید  داشته  تاکنون  که  اجرایی 

خوانندگان ما بگویید؟
بنده از كارشناسی اجرا در  بخش های 
و  نكا  گازی  )درنيروگاه   Piping مختلف 
كارشناس  بعنوان  بعد  و  شروع  رشت( 
نصب تجهيزات دوار و تنظيمات مكانيكی 
توربين در نيروگاه منتظرقائم ) بخش گاز ( 
،سرپرست كارگاه های  منتظرقائم  بخش 
گاز و بخار، پروژه نصب مخازن جاجرم ، 
معاون نيروگاه ايرانشهر )نصب واحد بخار 
نيروگاه  ،تعميرات  دو(  شماره   MW  65
خوی و سرپرست كارگاه پروژه بويلرهای 
نيروگاه شازند )چهار دستگاه بويلر 1200 
تا  نيروگاه(   BOP و  ساعت  در  بخار  تن 
سال 79 و بعد به عنوان مديرپروژه های 
بويلرهای نيروگاه سهند ) دو دستگاه بويلر 

پااليشگاه گاز  درسهای زيادی در ان موقع به 
من داد .

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

دركارما بهترين خاطره ها برميگردد به زمانی 
كه برنامه ريزی ها ی پروژه به نتيجه ميرسد 
كه شيرينی ان را همكاران پروژه بخوبی درک 
مينمايند وليكن يكی از اين خاطره های بنده 
برای  يا 76 كه  به حدود سال 75  برميگردد 
اولين بار كارليفتينگ توربين و ژنراتورهای بخار 
در سيكل های تركيبی از نيروگاه منتظرقائم 

شروع گرديد .
 مسئولين شركت مپنای ان زمان با شركتی 
انگليسی به نام ALE  كه تخصص بين المللی 
در صنعت Heavy Lift  داشت ، مذاكراتی در 
اين مورد انجام داده بودند و ان شركت مبلغی 
كار  اين  انجام  برای  ميليون دالر  حدود يک 
درخواست نموده بودند و با اينكه كانتينر حاوی 
ابزاراالت ايشان نيز در گمرک بود ، پس از اخذ 
تاييد انجام از ما در ان زمان كار را به شركت 
نصب نيرو واگذار نمودند  و ابزارالت ايشان را 

عودت دادند .
تجربه ساخت تجهيزات ليفتينگ با اتكا به 
بويلرهای  تنی (  ليفت درامهای ) 176  ابزار 
با  كار  اين  اجرای  و  اراک  شازند  نيروگاه 
همكاری دوستان عزيز آن زمان اقايان مهندسين 
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1200 تن بخار در ساعت  ( و ساختمانی و 
نصب و راه اندازی پااليشگاه گاز ايالم )دو 
خط توليد 7/5 ميليون مترمكعب گاز(  از 
سال 87 هم در پست معاونت نيروگاهی و 
صنعتی شركت در خدمت مجموعه هستم . 
که  بودید  عالقه مند  را  پروژه  کدام   
مدیریتش را بر عهده داشته باشید اما این 

اتفاق نیافتاد؟
بهتر است اينگونه عنوان كنم كه پروژه ای 
نبوده است كه االن برگردم نگاه كنم و عنوان 
كنم كه خوب بود من ان را انجام ميدادم زيرا 
همه پروژه هايی را كه تا كنون كاركرده ام 
بسيار دوست داشته و دارم زيرا عمری را 
برای انجام هريک سپری كرده ام،  وليكن 
عالقه دارم كه تعداد پروژه های خارج از 
كشور شركت نصب نيرو كه بصورت مستقل 
و در چالش با ديگر رقبا برنده ميشود خيلی 
بيشتر از پيش شود و از هركاری برای رسيدن 

به ان دريغ نخواهم كرد .
باشد  داشته  وجود  امکان  این  اگر   
تغییر دهید چه  را  زمینه کاری خود  که 

تخصصی را دنبال میکردید؟
مندم  عالقه  گردد  فراهم  امكان  اين  اگر 
تجهيزات صنعتی  توليد  و  كار ساخت  به 

مشغول گردم .
 چه راهکارهایی برای انتقال تجربیات 
خود به دیگران در نظر دارید تا آنها شکست 

های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
يكی از روشهايی كه به نظر بنده ميتواند 
كارهای  در  افراد  شدن  درگير  باشد  موثر 
اجرايی است كه همزمان با اخذ تجربه و 
طول  در  كه  مداومی  جلسات  در  حضور 
اجرای يک برنامه كاری و يا بررسی نحوه 
اجرای پيشرفت عمليات يک پروژه تدوين 
می يابد نسبت به انتقال تجربه و راهنمايی 
ايشان اقدام كرد ، در چنين شرايطی اثر اين 
نوع آموزش بمراتب عميق و موثرتر خواهد 

بود .  
اجرای  در  را  انسانی  عوامل  نقش   
مهم  اندازه  چه  تا  پروژه  آمیز  موفقیت 

میبینید؟
بی شک موثرترين عامل در اجرای يک 
پروژه  دران  درگير  انسانی  نيروهای  پروژه 
ميباشند ، در طول اين سالها به اين نتيجه 
رسيده ام هرگاه كه تيم پروژه افرادی حرفه 
ای و اگاه به مسائل و روند پروژه بوده اند و 
از امكانات ، ابزاراالت و پشتيبانی الزم هم 
برخوردار بوده اند توانسته اند آن پروژه را با 
موفقيت به پايان رسانده و نام شركت در ان 

پروژه سربلند نمايند .
ارزیابی  چگونه  را  خود  کارکنان   

)ارزیابی عملکرد ( میکنید؟
ارزيابی  روشهای  ترين  مناسب  از  يكی 
نيروها ، عملكرد بموقع ) On Time ( ايشان 

صميمانه ای داشتند  .
  آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

بسيار موفقيت اميز و درخشان 
  بهترین مشاور شما ؟

مشاور  بهترين  بعنوان  همسرم  از  ميتوانم 
خودم در كار و زندگی نام ببرم  هرچند كه 
در  بنده  و  ايشان  اجتماعی  فعاليتهای  حيطه 
دو زميته كامال متفاوت هست وليكن هميشه 
بهترين گوش برای شنيدن مسائل و مشكالت 
كاری بنده بوده و صادقانه ترين نظرها رو از او 

دريافت نموده ام .
  به نظر ما موفقیت در اجرای پروژه های 

نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟
همدلی و چابكی در تيمهای اجرايی پروژه و 
ستاد و باالبردن سرعت عمل واحدهای ستادی 
) مالی ، منابع انسانی ، پشتيبانی ، مهندسی و 
قراردادها و واحد های برنامه ريزی( از پروژه 
ها و جا انداختن اين فرهنگ كه همه بايستی 
درستاد به نوک پيكان كار كه همان پروژه های 
شركت ميباشند به جد كمک نموده و ايشان را 

حمايت نماييم .
  نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با 

چه چالش هایی روبرو است؟
با توجه به وضعيت بازار از چالشهای بزرگ 
شركت پايين بودن قيمتها و رقابت سنگين 
با رقبا ميباشد كه پايين بودن قيمت پروژه ها 
بخصوص در بخش نصب باعث خروج تعداد 
سيستم  از  ديده  اموزش  نيروهای  از  زيادی 

اجرايی ما ميگردد   . 
 همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 

پروژه شما همسو هستند؟
همانطور كه قبال عرض شد انجام يک پروژه 
خوب امكان پذير نيست مگر اينكه پشتيبانی 
واحد های ستادی از پروژه تمام قد باشد وليكن 
در خصوص همسويی و پشتيبانی همكاران 
ستادی با پروژه در برخی از واحدهای ستادی 
اين امر بسيار خوب و ستودنی است در برخی 
ديگر به اين خوبی نيست ، لذا نياز است كه 
برای تقويت اين هم سويی و همكاری اقدامی 

ويژه صورت گيرد . 
  روند فعالیتهای شرکت نصب نیرو در 

سال 94 را چگونه ارزیابی می کنید؟
اكثر  برای  نقدينگی  لحاظ  از   94 سال 
شركتهای پيمانكاری سال سختی بود ليكن 
و  فرجام  پسا  با حاكم شدن شرايط  انشااهلل 
سرعت گرفتن چرخه صنعتی كشور به نسبت 
قبل كه افزايش رشد اقتصادی را هم در پی 
دارد درگاه روشنی پيش روی همه قرارگرفته 

است .
 و اما نصب نيرو در يک جمله ...... ؟

نصب نيرو عشق و تالش ، اميد و زندگی در 
عرصه صنعت

در اجرای يک كار و ارزيابی پيش بينی ايشان از 
نتايج روند فعاليتهايی است كه مسئوليت اجرای 

آنها بر عهده ايشان گذارده شده است .
شما  نظر  مورد  انگیزشی  های  نظام    

چیست؟ 
با توجه به اينكه روابط حاكم بين ارتباطات 
انسانی است ، همه  با يكديگر ، روابطی  ما 
رفتارهای ما بايستی درچارچوب احترام متقابل 
باشد و پس از گذر از اين مرحله تشويق های 
متناسب با سن ، رتبه ، مسئوليت و شان افراد 
ميتواند در قدر دانی و دادن انگيزه موثر واقع 

گردد .  
 برای حفظ کارکنان شایسته خود چه 

تمهیداتی را اندیشه اید
دهد  اجازه  شركت  ضوابط  صورتيكه  در 
ارتقا ايشان در سيستم  ،  از روشهايی مانند 
افزايش دانش ايشان با اعزام ايشان به اموزش 
و شركت در دوره های جديد و نهايتا افزايش 
ميزان دريافتی ايشان  ميتوان تمهيداتی را در 

نظر گرفت .
  انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.

انتظار بنده از همه كارفرمايان اين است كه 
با ما در دايره حق و انصاف برخورد نمايند و 
الغير ، كه اين دايره تنها قرارداد فيمابين ميباشد 
و همانطور كه ما از همه همكاران خودمان 
ميخواهيم هميشه با كارفرمايان خارج از قرارداد 
رفتار ننمايند از ايشان هم ) كارفرمايان ( نيز اين 

رفتار متقابل را انتظار داريم  . 
  مهمترین دستاورد خود را چه میدانید؟

ايجاد اعتماد و اطمينان كاری بين همكاران 
واحد نيروگاهی  و دارا بودن خصلت دلسوزی 
و تعهد در حفظ منافع شركت نصب نيرو در 

كمال صداقت .
 به نظر شما موفق ترین پروژه اجرایی 
نصب نیرو کدام بوده است؟ آیا شما نقشی 

در آن داشته اید؟
 همه پروژه هايی را كه شركت نصب نيرو 
انرا بر عهده ميگيرد ) چه  مسئوليت اجرای 
كوچک و چه بزرگ ( از لحاظ حس مسئوليت 
پذيری در انجام با كيفيت و موفق ان تفاوتی 
برای مديران شركت ندارد زيرا اين مسئوليت 
ماست كه همه فعاليتهای اجرايی واگذار شده 
را با كيفيت مناسب و در زمان مقرر به اتمام 
نظام شكل  يعنی موفقيت در  اين  رسانيم و 

گرفته و بلوغ يک سازمان .
در  شما  پرسش  مشخصا  چون  وليكن   
بايد  بنده  خصوص يک پروژه خاص است 
عرض كنم كه با توجه به شرايط بازار اجرای 
موفقيت اميز  پروژه های  نيروگاه  الصدر ، 
نيروگاه حيدريه نجف و خط تركمنستان را 
پروژه های موفق شركت ميدانم كه بنده تنها در 
پروژه های الصدر و نجف در خدمت دوستان 
بودم  و تقريبا همه مديران ستادی  شركت نيز 
در اين همكاری مانند يک تيم واحد همكاری 
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بر اساس نتايج منتشر شده هجدهمين دوره رتبه 
توسط  ساله  همه  كه  ايران  برتر  بندی شركتهای 
سازمان مديريت صنعتی و بر اساس ميزان درآمد 
)فروش( منتشر می شود، شركت نصب نيرو  با 
افزايش شانزده درصدی فروش نسبت به سال مالی 
قبل خود جايگاه 257 )دويست و پنجاه و هفتم( 
را در ميان بزرگترين شركت های ايران به خود 
اختصاص داد و اين در حالی است كه در اين رتبه 
بندی از مجموع بيش از 40 شركت تابعه گروه مپنا 
تنها يازده شركت در بين پانصد شركت برتر ايران 

قرار گرفته اند.
بر اساس اين رتبه بندی شركت گروه مپنا نيز 
با اخذ جايگاه 28 )بيست و هشتم( همچنان به 
ايرانی جايگاه خود را  پيمانكار  عنوان بزرگترين 

حفظ كرده است.
الزم به ذكر است بر اساس اين رتبه بندی شركت 
نصب نيرو با احتساب شركت گروه مپنا رتبه ششم 
را در ميان شركت های گروه به خود اختصاص 

داده است.
اميد است با تالش بيشتر همگی مان در آينده 
يكصد  ميان  در  نيرو  نصب  گرفتن  قرار  شاهد 
شركت برتر ايران نيز باشيم. كاری سخت و هدفی 
متعالی كه با استمرار تالش دلسوزانه، تخصص و 
تجريه شما همكاران گرانقدر غير قابل دسترسی 

نيست.

کسب رتبه 257
در بین  500 شرکت
برتر ایرانی
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پروژه نصب نیروگاه 
گازی هرمزگان 
)گنو(

پروژه نيروگاه گازی گنو در تاريخ 94/11/15 با حضور معاون اول رييس جمهور و وزير نيرو وجمعی 
از مديران صنعت برق و مپنا  رسماً به بهره برداری رسيد.

قرارداد نصب بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبی گنو كه در 25 كيلومتری شمال بندر عباس واقع شده 
است، شامل 4 واحد گازی 162 مگاواتی است . شروع قرارداد فروردين ماه 1392 و زمان اجرا15 ماه 
بوده است كه تاخيرات بوجود آمده براساس مستندات ارائه شده به كارفرما برعهده اين شركت نمی باشد.
واحد های يک تا چهار نيروگاه به ترتيب در ماه های خرداد و تير و آذر و اسفند 93 به شبكه سراسری 

متصل شدندص.
تحويل موقت واحد ها به ترتيب در تاريخ های 93/09/20 و 93/12/01 و94/03/20 و 94/08/14 

انجام شده است. 

سمینار آموزشی 
مدیریت ریسک

سمينار آموزشی مديريت ريسک و دومين كنفرانس بين المللی هلدينگ در تاريخ 4و5 بهمن ماه 
1394 برگزار شد كه تعدادی از مديران شركت نصب نيرو نيز در آن شركت داشتند.

در روز اول برگزاری كنفرانس آقای دكتر راكن از اندونزی موضوع مديريت ريسک را با تاكيد بر 
مديريت فرصت ها توضيح دادند. پس از آن نيز موضوع استاندارد ISO9001 :2015 كه در آن مديريت 
ريسک و فرصت ها به تازگی مطرح و در آن تاكيد شده است توسط آقای دكتر محمود اوليايی 
)رئيس هيات مديره انجمن مشاوران مديريت ايران( و تيم همراه توضيح   و به سوال های حاضرين 

پاسخ داده شد.
در روز دوم كنفرانس كه به موضوع هلدينگ ها اختصاص يافت نيز شركت گروه مپنا به عنوان 

هلدينگ برتر معرفی و لوح تقدير به نماينده اين شركت تقديم شد.



9شماره 4، فروردین 1395

اخبار*

با توجه به  ابالغ گروه مپنا در خصوص مديريت ريسک 
با رويكرد HEMP و لزوم آشنايی نفرات HSE پروژه ها با اين 
رويكرد ، شركت نصب نيرو اقدام به برگزاری دوره مديريت 
ريسک با رويكرد HEMP در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
مورخ 28 و 29 بهمن ماه سال 1394 كرد . در اين دوره كه 
با تدريس آقای دكتر ايرج محمد فام برگزار شد ، 30 نفر از 

همكاران HSE پروژه ها و ستاد حضور داشتند . 
چگونگی  در خصوص  فام  دكتر  آقای  دوره  اول  روز  در 
شناسايی خطرات و تكنيک های مربوطه صحبت كردند و سه 
نفر از حاضرين هر يک ، يكی از تكنيک ها را توضيح دادند 

و سپس در خصوص ارزيابی ريسک بحث و تبادل نظر شد .
در روز دوم دوره نيز چگونگی كمی كردن ريسک ها  توضيح 
 HSE داده شد و بعد از آن آقای مهندس علی كيانفر كارشناس
  HEMP رويكرد  با  ريسک  مديريت  در خصوص  مپنا  ستاد 
توضيحاتی دادند . پس از آن نرم افزار HEMP كه هم كنون در 
پرتال مپنا در دسترس است آموزش داده شد و تا يكپارچگی 
الزم در خصوص اجرای اين رويكرد بين پروژه ها انجام شد 
رويكرد جهت  يک  فقط   HEMP عنوان شد  دوره  اين  در   .
يكپارچگی شناسايی و ارزيابی ريسک در سطح گروه مپنا است 
و هر يک از همكاران ميتوانند با تكنيک های مختلف نسبت 
به شناسايی خطرات اقدام نموده و خروجی آن را با رويكرد 
HEMP گزارش نمايند . در پايان جلسه همكاران سئواالت خود 

را درباره نرم افزار HEMP از آقای مهندس كيانفر پرسيدند كه 
ايشان كامال موارد را شفاف سازی كرده و موضوعی مبهم باقی 
نماند ضمن اينكه آقای دكتر فام نيز در پايان جمع بندی الزم 
دوره دو روزه را انجام دادند . آقای مهندس بهشتی راد مدير 
محترم HSE موننكو نيز بعنوان مهمان در روز دوم بخش پايانی 

حضور داشتند .
شايان ذكر است در اين دوره از آقای داريوش گودرزی كه 
مفتخر به دريافت لوح تقدير از كارفرما پروژه فاز 19 شده بودند 

، تقدير به عمل آمد .

 برگزاری دوره مدیریت ریسک
HEMP با رویکرد 
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حمل و نصب توربین 
و ژنراتور واحدهای 

2و1 بخش بخار 
نیروگاه سیکل 

ترکیبی پرند

  شرح عملیات نصب توربین و ژنراتور 
واحد بخار

عمليات نصب توربين وژنراتور واحدهای 
بخار نيروگاه پرند نسبت به ساير نيروگاه های 
انجام شده متفاوت می باشد.چرا كه در اين 
  Heavy Lift  نيروگاه از جرثقيل به جای سازه
استفاده شده واين امر باعث افزايش سرعت 
نصب و از طرفی باعث افزايش ريسک های 

كاری شده است . 
جرثقيل استفاده شده دارای تناژ اسمی 450 
تن كه پس از مونتاژ و تست توسط شركت 

TUV Nord مورد استفاده قرار گرفت.

تناژ توربين 159تن و تناژ ژنراتور 250تن 
است.كه برای ليفت هر يک از سيم بكسل 
استفاده  جداگانه  صورت  به  و  مخصوص 
شد.يعنی به ازای هر توربين يک سيم بكسل 
مخصوص به ابعاد 18*5.8 و برای ليفت 3 

ژنراتور تنها يک سيم بكسل به ابعاد 8.5*25 
استفاده می شود. 

دستگاه  يک  از  نصب،ابتدا  عمليات  برای 
بوژی 12محوربرای حمل استفاده شد كه طبق 
گفته سازنده آن  هر محور دارای قدرت تحمل 
20 تن بار را می باشد. برای حمل توربين اين 
تعداد محور جواب گو بوده اما برای حمل 
ژنراتور نياز به افزايش تعداد محورها می باشد 

بنابراين 3 محور ديگر به بوژی اضافه شد.

  اهداف
و  توربین  لیفت  و  حمل  عملیات  انجام 
رعایت  با  بخار  بخش  واحدهای  ژنراتور 

کامل موازین :
1. ايمنی) Safety ( شامل : 

آموزش بدو استخدام نفرات اجرايی ●
اخذ پرميت اجرايی مربوط به فعاليت  ●

حمل و ليفت 
برگزاری TBM قبل از شروع هر فعاليت ●
و  ● توربين  نصب   Lifting Plan تهيه  

ژنراتور
انجام عمليات تست جرثقيل 450 تن  ●

پس از مونتاژ و اخذ Certificate جرثقيل 
و بوژی حمل بار

ايمن سازی مسير حمل ، جابجايی و  ●
ليفت تجهيزات

2. بهداشت و سالمت )Health( شامل :
اعزام نفرات اجرايی به مركز طب كار جهت 

انجام معاينات
تشكيل پرونده پرسنلی برای افراد آموزش 

ديده
3. محيط زيست )Enviroment( شامل :

عمليات  انجام  محوطه   HouseKeeping

اجرايی

 94/12/6 پنجشنبه  روز   19:35 ساعت  در 
ژنراتور واحد سوم بخار پرند لیفت شد و بر 
ترتیب  بدین  گرفت.  قرار  فوندانسیون  روی 
کل عملیات لیفت توربین و ژنراتورها در یک 
بازه زمانی دو ماهه از ششم دی ماه تا ششم 
اسفند ماه به طور انجامید که این عملیات یک 
رکورد بی نظیر در اجرای نیروگاهی می باشد. 
این موفقیت را به تمام همکاران گروه مپنا و 

شرکت نصب نیرو تبریک عرض می کنیم.
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نمای شماتیک لیفت توربین
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مراحل ابتدایی آماده سازی بوژی

 حمل توربین

لیفت توربین

نصب توربین در موقعیت خود

آماده سازی بوژی جهت حمل توربین

آماده سازی تجهیزات لیفت

اخبار
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نمای شماتیک نصب ژنراتور

استفاده از 2 بوژی کش بعلت سنگینی ژنراتور

لیفت ژنراتور 

نصب ژنراتور در موقعیت خود

آماده سازی بوژی جهت حمل ژنراتور 
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تقدیر از دو تن از 
پیشکسوتان شرکت 

نصب نیرو

طرح ریزی و استقرار 
نظام پیشنهادها

با حضور معاونت محترم ساختمانی 2، مدير 
واحد بازرگانی و پشتيبانی در كارگاه نيروگاه 
سيكل ترگيبی سمنگان، از دو تن پيشكسوتان 
و  ظريفكار  ناصر  آقای  نيرو  نصب  شركت 
آقای رحيم نيكبخت  به پاس 30 سال تالش 
صادقانه در صنعت كشور تقدير به عمل آمد .

مشاركت دادن كاركنان و ساير ذی نفعان در 
ايجاد، توسعه و بهبود فعاليت های سازمان ، 
روشي موثر در زمينه مديريت نوين و ارتقاء 
باشد.  می  ها  سازمان  رساني  سطح خدمت 
بارزترين پيام يک سازمان با چنين خصوصياتي 
اين است كه انديشه و نظر مخاطبان نه تنها از 
سوي مديران ديده و شنيده مي شود بلكه با 
بررسي، پذيرش و اجراي پيشنهادهاي قابل 
سازمان  رهبري  و  مديريت  در  عمال  اجرا، 

مشاركت داده مي شوند. 
“نظام پيشنهادها” راه حلي عملي براي ايجاد 
اين تعامل نيكو بين مديران، كاركنان و مخاطبان 
است. اين نظام هم اينک در بسياري از سازمان 
ها در سطح جهان و نيز كشور عزيزمان برقرار 
شده است و عمال در تقويت حس مسئوليت 
فردي و جمعي نسبت به حيطه امور سازمان 

ها نقش برجسته اي را ايفا كرده است. 
توسعه  راستای  در  نيرو  نصب  شركت 
مستمر  بهبود  رويكرد  با  كاركنان  مشاركت 

در  انگيزشی  و  مشاركتی  بسترهای  ايجاد  و 
سازمان؛ اقدام به تدوين و تصويب اين نظام 
در قالب نظامنامه ای مستقل كرده است و در 
حال حاضر در حال استقرار و جاری سازی 
عناصر و زيرساخت های الزم آن می باشد كه 
در همين راستا كميته های اجرايی در اين زمينه 

تشكيل شده است .  
طی اين نظام نامه ، كميته های تخصصی 
مربوطه، ضمن دريافت پيشنهادها از گلوگاه 
های پيشبينی شده در اين خصوص، اولويت 
بندی های الزم را انجام و نتايج حاصله را 
عالوه بر بهبود و در صورت نياز اصالح رويه 
های سازمانی ، در رويكردهای انگيزشی بكار 

خواهند برد. 
باشد كه با مشاركت تمامی همكاران عزيزو 
زحمتكش در تمامی سطوح و زير ساخت 
های اين سازمان چه پروژه ای و چه ستادی 
گام های موثری در راستای متعالی ساختن 

سازمان برداشته شود. 

در اين مراسم  مديريت محترم شركت مپنا 
توسعه 2 و پرسنل بخش ساختمانی و نصب 
در  شاغل  نيرو   نصب  شركت  تجهيزات  
نيروگاه سمنگان حضور داشتند ؛كه در انتهای 
اين  تقديم  يادبود   رسم  به  هدايايی  مراسم 

عزيزان شد.

اخبار



15شماره 4، فروردین 1395

اخبار*

تحریریه فصلنامه 
شرکت نصب نیرو

هيئتی كه امروز به نام هيئت تحريريه شركت 
نصب نيرو شناخته می شود كار خود را رسما 
از 1394/2/15 در اولين جلسه كميته راهبری 
اما   . آغاز كرد  نيرو  تحريريه شركت نصب 
سابقه بولتن داخلی اين شركت به سال 1392 

مربوط می شود .
پس از 9 شماره بولتن داخلی و 2 شماره 
 1393 سال  پايان  در  كه   HSE نامه  فصل 
منتشرشد ، به همت مديران ارشد سازمان و 
با هدف انتقال دانش و اخبار شركت در قالبی 
كاملتر و با رويكرد سيستماتيک و با حكم 
مديريت محترم عامل آقای مهندس نيازی ، 
كميته تحريريه با 12 نفر عضوء تشكيل شد .

در همان ابتدا آئين نامه نشريه داخلی نصب 
نيرو در تاريخ 1394/2/19 به تصويب مدير 
عامل محترم شركت رسيد و پس از آن چهار 
به صورت كلی مورد  چوب مطالب نشريه 
توافق كميته تحريريه قرار گرفت و در پرتال 

بازدید کمیته اجرایی 
ستاد نصب نیرو

 از شرکت مپنا بویلر

شركت نصب نيرو با هدف باال بردن بهره 
وری با بهبود كيفيت ، باال بردن بازدهی توليد 
و كاستن زمان انجام كار و دستيابی به كارگاهها 
و دفتر ستادی آراسته و پاكيزه ، جاری سازی 

نظام آراستگی را آغاز كرده است .
در اين راستا كميته های راهبری و اجرايی 
ستاد و پروژه ها تشكيل شده و دوره های 
شركت  كاركنان  آشنايی  جهت  به  آموزشی 
شده  انجام  آنها  از  بخشی  و  ريزی  برنامه 
است . قطعا استفاده از تجربيات شركت ها و 
همكارانی كه در اين زمينه پيشرو بوده بسيار 
اهميت دارد و اين مجموعه را در رسيدن به 
اهداف جاری سازی اين سيستم ياری ميرساند  
شركت نصب نيرو با اين رويكرد اقدام به 
مكاتبه با برخی از شركتهای پيشرو در جاری 

به  داخلی  نشريه  عنوان  با  فضايی  شركت 
جهت اطالع رسانی مقاالت و  ديگر مطالب 

نشريه راه اندازی شد .
سياست های كالن در كميته سياست گذاری 
به رياست مدير عامل محترم تدوين و مصوب 
شد و در تير ماه 1394 اولين شماره فصل نامه 
شركت نصب نيرو در 60 صفحه منتشر شد. 
.در آبان ماه دومين شماره در 72 صفحه و در 
بهمن ماه 1394 نيز سومين شماره فصل نامه 

در 70 صفحه انتشار يافت .
اجرايی  و  راهبری  كميته  اعضاء  به همت 
تحريريه فصل نامه بين شركتهای گروه مپنا و 

شركتهای هم صنف پخش ميشود .
اميد است به همت همه همكاران محترم 
شركت نصب نيرو و با حمايت مديران ارشد 
سازمان بتوانيم اين راه را با گامهايی مطمئن 
تر و در جهت انتشار دانش در سال 1395 

ادامه دهيم .

بتواند  تا  سازی سيستم نظام آراستگی كرده 
ضمن بازديد از كارهای انجام شده از تجربيات 
ديگر همكاران استفاده نمايد لذا طی مكاتبه ای 
كه با شركت بويلر داشته ايم درخواست بازديد 
اعالم  اين شركت  به  را  اجرايی ستاد  كميته 
نموديم كه با همكاری و مساعدت مديريت 
محترم عامل شركت مپنا بويلر مقرر شد بازديد 

در تاريخ 94.12.2 انجام شود .
در تاريخ ياد شده اعضاء كميته اجرايی نظام 
آراستگی ستاد به محل كارخانه بويلر عزيمت 
و  ستاد  موجود  شرايط  از  بازديدی  و  كرده 
كارخانه  آن شركت  انجام شد  ضمن اينكه 
مقرر شد همكاران HSE شركت بويلر نيز به 
منظور راهنمايی بيشتر از ستا شركت نصب 

نيرو بازديد كنند.
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* هشتمین همایشسالیانه  اخبار
HSE شرکت گروه مپنا

هشتمين همايش ساليانه HSE گروه مپنا با 
موضوع وضعيت HSE مپنا در دوران پساتحريم، 
روز پنج شنبه، ششم اسفند ماه در سالن خليج 
فارس باغ موزه دفاع مقدس به ميزبانی شركت 

توسعه يک برگزار شد.
در اين همايش كه با حضورمدير عامل محترم 
گروه، معاونين و مديران ارشد و كارشناسان 
HSE شركت های تابعه برگزار شد، در ابتدا 

آقای مهندس فرجی مدير عامل شركت توسعه 
يک ضمن خوش آمدگويی  وضعيت عملكرد 
HSE  شركت توسعه يک در سال 1393 را 

شرح دادند و در ادامه آقای مهندس حسنی، 
نقش  به  يک  توسعه  شركت   HSEامور مدير 
مشاركت گروه های فنی و اجرايی در پيشبرد 

HSE اشاره كردند.

  HSE سپس آقای مهندس كيانفر، كارشناس 
ستاد گروه مپنا ، وضعيت عملكرد HSE گروه 
در سال 93 و شاخص های كليدی بخش های 



17شماره 4، فروردین 1395

اخبار*
مختلف را شرح دادند.

در ادامه دو فيلم "دوباره هرگز" با موضوع 
حادثه شيروان و "چالش های HSE در نيروگاه 

همزمان آب و برق قشم " به نمايش درآمد.
 Frank Elebracht در قسمت بعدی برنامه  آقای
 HSE مشاور ارشد مدير عامل زيمنس در حوزه

در خصوص فرهنگ ايمنی سخنرانی كردند.
در ادامه پانلی با حضور آقايان مهندس بهبهانی 
مدير عامل محترم بخش سرمايه گذاری مپنا، 
مهندس بهمن پور مدير عامل محترم شركت 
توسعه 2، دكتر بهمنی مدير عامل محترم شركت 
توگا، مهندس نيازی مدير عامل محترم شركت 
 HSE نصب نيرو و دكتر محمودی مدير محترم
 HSE گروه مپنا برگزار شد و بررسی وضعيت
شركت گروه مپنا در دوران پساتحريم را بررسی 

كردند .
 در اين پنل آقای مهندس نيازی مدير عامل 
محترم شركت نصب نيرو در خصوص مزيت 

های رقابتی اين شركت در گروه مپنا صحبت 
حدود 40  به حضور  توجه  با  ايشان  كردند 
درصدی نفرات HSE در شركت نصب نيرو 
، تحوالت مثبت و يا منفی در اين شركت را 
تاثير گذار بر كل عملكرد و شاخص های گروه 
عنوان و پيشنهاد كردند موضوع طرح جامع 
آموزش در گروه مپنا اجرايی شود . همچنين 
ايشان شفاف سازی مسئوليتها در حوزه HSE و 
يكپارچگی در رويه و دستور العمل ها را مهم 

دانستند .
سپس آقای دكتر يزدی زاده به نيابت از آقای 
دكتر علی آبادی در خصوص استراتژی پسا 

تحريم سخنرانی كردند .
 در پايان نيز از برترين های گروه در سال 
93 تقدير به عمل آمد. شركت نصب نيرو به 
عنوان يكی از چهار شركت برتر كه در ارزيابی 
آقای  از   ، داشتند  را  بيشترين رشد  سال 93 
مهندس نيازی و مهندس محمودی قدردانی 

شد. همچنين بابت پروژه ايمن سازی قالب 
ساختمانی  پروژه   ACC ستونهای  كاليمينگ 
كهنوج از آقايان مهندسين رضا هراتی زاده مدير 
پروژه، علی رستمی كارشناس QC و سيد ضياء 
حسينی سرپرست HSE  و آقای مهندس سعيد 
قائد، سرپرست HSE پروژه ساختمانی هرمزگان 
به عنوان كارشناس برتر HSE در گروه انتخاب 
و همگی به دريافت لوح تقدير از جناب آقای 
محترم شركت  عامل  مدير  آبادی  علی  دكتر 

گروه  مپنا مفتخر شدند. 
شايان ذكر است كه افتخارات به دست آمده 
برای اولين بار توسط شركت نصب نيرو در 
گروه مپنا اتفاق افتاده است و اين مهم با حمايت 
مديران محترم شركت نصب نيرو و تالش همه 
همكاران در پروژه و ستاد بدست آمد اميد است 
با ادامه حمايت های مدير عامل محترم و ديگر 
كاركنان  دو چندان  و تالش  سازمان  مديران 

بتوانيم افتخارات بيشتری را كسب نمائيم .
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ساختمان*

طراحی و ساخت حوضچه شستشوی میکسر بتن در پروژه بهبهان

شکل و ساختار کلی حوضچه :

گزارش تصویری از حوضچه شستشوی تراک میکسر
 در کارگاه بهبهان

رانندگان ميكسر های بتن بدون در نظر گرفتن خطرات آلوده كردن محيط زيست،  اقدام به تخليه و رهاسازی باقيمانده بتن و پساب ناشی از 
شست و شوی مخزن ميكسر بتن آماده در سايت پروژه می كند كه اين اقدام باعث آلودگی خاک و همچنين گرد و غبار ناشی از خشک شدن اين 

پسماندها، موجب آلودگی هوا می شود.
پرت سيمان در محيط به صورت دوغاب و يا گرد؛ نشت افزودنی های شيميايی در زمين؛  گرد وغبار ناشی از پودر ميكروسيليس و استنشاق 
توسط كارگران با اثرات تنفسی و سرطان زا؛ ناشی از پساب حاوی از شست و شويی ميكسر بتن، كه حاوی مواد شيميايی بوده و می تواند با ورود 
به گستره آب های سطحی و سفره هاي آب زيرزميني در مناطق پذيرنده پساب، موجب آلودگی منابع آبی شود. لذا واحد HSE شركت نصب نيرو 
در پروژه بهبهان جهت جلوگيری آلودگی ناشی  از شست و شويی ميكسر و پمپ بتن بر روی خاک در سايت كارگاهی ،حوضچه ای برای شست 
وشو و جمع آوری پساب ناشی از عمليات بتن ريزی ساخته شده است كه با اين كار می توان از نشت پساب به آبهای سطحی و زير زمينی نيز 
جلوگيری كرد همچنين آب استفاده شده جهت شست وشوی ناشی از ماشين آالت مربوطه دوباره به چرخه جهت استفاده مجدد باز گردانده شود . 

ته نشین شدن بتن حاصل از شستشوی تراک میکسر که توسط بیل مکانیکی تخلیه میگردد.

5 متر

ایجاد دریچه تخلیه اب

5 متر

15 متر
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ساختمان* نحوه استفاده از طرح به صورت تصویری:

تخلیه  آب ناشی از شستشوی تراک میکسر به داخل حوضچه اول

 سر ریز شدن آب به حوضچه های بعدی و ته نشین شدن مصالح بتنی در داخل حوضچه

آب باز یافتی و قابل استفاده در حوضچه سوم
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اینفوگرافی*
ساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت )EPS( در سال 1394
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اینفوگرافی*

نصب نیرو

غرب نیرو

نمودار روند نیروی انسانی پروژه های جاری شرکت نصب نیرو

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری و فعال در سال 1394

وضعیت تعدادی پروژه های شرکت در سال 94
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* گزارش وضعیت پروژه هایاینفوگرافی

از تاریخ 1/1/ 94 الی 94/12/1

نصب 
نیروگاه 
گازی اربیل 
)خورماال(

نصب توربين و ژنراتور واحد 31 و 32 ●
گروت ريزی Anti-Seismic & Center Guide واحد 31و32 ●
نصب Lateral Skids سمت چپ و راست واحد 31و32 ●
تكميل لوله های ارتباطی Lateral Skids واحد 31 و32 ●
●  Combustion نصب و تكميل كردن ولوها و  لوله های ارتباطی

Chamber واحد 31

نصب هندريل و گرتينگ های Combustion Chamber واحد 31و  ●
32

نصب پنل ها ،نصب سقف ،نصب Ducts & Fans و استراكچر  ●
Enclosure توربين واحد 31

نصب پنل های و استراكچر Base Module واحد 31 ●
االيمنت و تنظيم نهايی Intermediate Shaft توربين واحد 31 ●
● Base Module نصب وااليمنت نهايی
● Lube oil & Jack- طنصب و تكميل لوله ها و ساپورت های خطو

ing واحد 31

●  Lube oil و فالشينگ خطوط Lube oil & Jacking تميزكاری تانک
Jacking & از Base Module به Turbine واحد31

االيمنت ژنراتور و گروت ريزی ساپورت و بولت ها ژنراتور  ●
واحد 31

نصب پايپينگ ارتباطی ژنراتور واحد 31 ●
مونتاژ و نصب Air Intake Upper & Lower Duct واحد 31و 32 ●
مونتاژ و نصب Air Intake Upper & Lower Cone واحد 31و 32 ●
نصب و تكميل استراكچر Air Intake واحد 31 و32 ●
نصب Ladder & Platform Air Intake واحد 31 و32 ●
پيش مونتاژ Weather Hood های سيستم Air Intake واحد31 و 32 ●
مونتاژ و نصب Air Intake Plenum واحد 31  ●
مونتاژ و نصب Air Intake Filter House & Accessories  واحد 31 ●

●   Modules Air Intake fine filter & Weather Hood مونتاژ و نصب
واحد 31

● Anti-Icing ، Anti-Icing Piping،Pulse Jet Equip-  نصب و مونتاژ
ment واحد 31

مونتاژ و نصب  Evaporative Cooling واحد 31 ●
نصب ، فيتاپ و جوشكاری Diffuser توربين واحد 31 و 32 ●
مونتاژ، نصب و فيتاپ و جوشكاری Elbow واحد 31 و32 ●
گروت ريزی پايه های استراكچر Elbow واحد 31 و32 ●
نصب و فيتاپ و جوشكاری سايلنسر های Elbow  واحد 31 و32 ●
●  lower Transition & lower silencer فيتاپ و جوشكاری ونصب

واحد 31 و32
●  Upper Transition & upper silencer فيتاپ و جوشكاری و نصب

واحد 31 و32 
فيتاپ و جوشكاری و نصب Stack lower & upper واحد 31   ●

و32
نصب استراكچر و قطعات فين فن Water & Oil واحد31 و 32 ●
جوشكاری ساپورت های PCC واحد 31 و32 ●
نصب سينی و لدر های Base & Dual Module و Fin Fan واحد  ●

 31
كابل كشی و كانكشن كابل های LV ,I&C,MV  از PCC  به  ●

Base & Dual ModuleوFin Fan Motors وTurbine  واحد 31 و32

نصب سقف و PCC Sun Roof واحد 31 و32 ●
نصب گلند و كانكشن تمامی كابل های LV ,I&C,MV  تابلو  ●

های داخل PCC واحد 31 و 32
نصب و كانكشن باطری های واحد 31 و 32 ●
نصب ترانس های SFC/SEE، كابل كشی LV ، نصب گلند و  ●

كانكشن آنها در واحد 31 و 32 
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اینفوگرافی* جاری شرکت نصب نیرو
در سال 94

نصب
بویلرهای 
نیروگاه شیروان

نصب توربین 
ژنراتور بخش 
بخار نیروگاه 
شیروان

اجرا و تكميل عمليات اينترنال پايپينگ بويلرهای1~6 ●
اجرا و تكميل عمليات اكسترنال پايپينگ بويلرهای 1و2 ●
اجرای عمليات  اكسترنال پايپينگ بويلر 3 و 4 )در حال انجام( ●
اجرای عمليات برق و ابزار دقيق  بويلرهای 1و2 ●
اجرای عمليات برق و ابزار دقيق  بويلر های 3 و 4 )د رحال  ●

انجام(
●  OUTLET اجرای عمليات نصب استک  بويلر های 3 الی 6 و

DUCT بويلر های  3 الی 4

●  Seal Steam&Leak( نصب تجهيزات توربين و ژنراتور واحد اول
Off, Gland Steam, Oil Module و ولوهای HP&LP  و ...( 

●  MAW, MAV, MAL, MAM, MAN انجام عمليات پايپينگ خطوط
و MAX توربين و ژنراتور واحد اول

نصب ترانس های Main, Unit, Auxiliary و Station واحد اول ●

اجرای  عمليات نصب دايورتر بويلرهای 3 الی 5 ●
نصب پايپرک های واحد2و3 )درحال انجام( ●
نصب استيل استراكچر واحد3 )بويلرهای 5 و 6( ●
نصب اسكيدهای ساختمان بويلر فيدپمپ 1~5 ●
● Sampling1~2 نصب اسكيدهای ساختمان
اجرای روف كاناپی بويلرهای 1 و 2 ●
نصب دارم ها بويلر های 5 و 6  و استراكچر سايلنسر بويلرهای  ●

4 الی 6

انجام عمليات برق و ابزار دقيق ساختمان STG ، سوئيچگير و  ●
CCB )در حال انجام(

●  Heavy آماده سازی فونداسيون توربين وژنراتور واحد2 جهت
Lift

اجرای باس داكت  واحد اول) در حال انجام( ●
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پروژه نصب و اینفوگرافی*
پیش راه اندازی  
نیروگاه گازی 
سیرجان

پروژه نصب 
  HRSG بویلرهای
نیروگاه کهنوج

نصب توربین 
ژنراتور بخش 
بخار نیروگاه 
کهنوج

عايق كاری توربين واحد 1 ●
اتمام نصب ايرينتک واحد 1 ●
اتمام فالشينگ آب واحد 1 ●
نصب ترانس اصلی و كمكی هر دو واحد ●
نصب Anti-Rain ايرينتک واحد 2 ●
اتمام سيستم Pulse jet واحد 1 ●

آغاز و اتمام نصب قطعات سنگين بويلرهای HRSG 1و2 ) شامل  ●
نصب Casing ، Harps ، Stack ، Inlet &Outlet duct،   Drums( و ادامه 

 Partition Baffle نصب
● Pipe Rack آغاز و اجرای كامل
●  Inlet Duct شروع عايق و الينر
اجرای  پايپينگ HP ) در حال انجام ( ،  اجرای پايپينگ LP ) در  ●

آغاز و اتمام نصب  توربين و ژنراتور و ترانس های اصلی و واحد ●
●  MAV,MAW,MAG,MAL,MAX آغاز و اجرای پايپينگ سيستم های
● MAV تكميل فالشينگ سيستم
● MAW سيستم Blow Off تكميل
آغاز و اجرای سينی كاری داخل سالن توربين ) در حال انجام ( ●

جوشكاری باس داكت واحد 2 ●
انجام فالشينگ روغن واحد 1 ●
اتمام كابل كشی واحد 1 ●
نصب سايلنسر باكس اگزوز واحد 2 ●
جوشكاری استک اگزوز واحد 2 ●
آغاز اخذ ECC های واحد 1 ●

حال انجام (
●  Internal Piping  تكميل جوشكاری
اجرای  پايپينگ  Feed Water و Condensate ) در حال انجام ( ●
اجرای  سينی كاری و كاندويت كاری و كابل كشی روشنايی  ●

) در حال انجام (

آغاز و اجرای كابل كشی MV,LV,I&C ) در حال انجام ( ●
● MV,LV,LV Essential,Steam Turbine,Bat-  تكميل نصب تابلوهای

tery Charger,Protection

● Bus Duct شروع نصب
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اینفوگرافی*
پروژه نصب 
نیروگاه گازی 
سمنگان

پروژه نصب 
یونیت 106 
فاز 19 پارس 
جنوبی

آغاز و تكميل نصب توربين و ژنراتور و Water Level توربين  ●
واحد 1

نصب Transition Duct  ايرينتک واحد 1 ●

انجام Firs Firing  واحدهای 401 و 501 ●
انجام عمليات پيش راه اندازی و فالشينگ واحدهای 601 و  ●

 701
انجام عمليات Free Run  مربوط به Air Gas Cooler  واحدهای  ●

401 ، 501 و 601 و 701
انجام عمليات Box Up  مربوط به درام های 101 الی 801  ●
نصب 8 واحد درام و انجام االيمنت آنها ●
نصب اكسترنال درام كليه واحدها به همراه گروت ريزی آن  ●
نصب  8 واحد توربين و كوپلينگ بين توربين و گيربكس آن ●
از واحد 301 و 801 و  ● بغير  نهايی كليه توربين ها  االيمنت 

تحويل دهی آن به كارفرمای اصلی.
نصب و تكميل اكسترنال كليه تجهيزات  ●
نصب كوپلينگ بين كمپرسور و گيربكس كليه واحدها  ●
و  ● واحد های 401  كمپرسور  كوپلينگ  نهايی  االيمنت  انجام 

501 و تحويل دهی آن به كارفرمای اصلی
انجام Pre Alignment كوپلينگ بين كمپرسور و گيربكس كليه  ●

واحد ها
گروت ريزی G3 باكس ها و فريم های كمپرسور كليه واحدها ●
گروت ريزی G2 كليه تانک روغن كمپرسورها و باكس های  ●

استراكچر كولركمپرسور و ران دان تانک كليه واحدها
نصب سيستم روتاری كليه كولرهای هوايی و االيمنت آن )  ●

نصب اسكيد های جانبی توربين واحد 1 ●
نصب دايورتر باكس اگزوز واحد 1 ●
نصب استراكچر اگزوز واحد 1 ●

AGC ها (

جابجايی Gas Volute واحدهای 401 ، 801 و 301  ●
و  ● تانک  راندان  و  اگزوز  های  استراكچر  جوشكاری 

كولركمپرسور واحد ها 
اهم فعاليت های انجام شده در  اين دوره  ●
انجام Cold Cranking توربين واحد 601 ●
انجام Firs Firing  واحدهای 401 و 501 ●
اتمام عمليات فالشينگ كولر های توربين واحدهای 601  ●

و 701 
ادامه  ● و   601 و   501 واحدهای  كمپرسور  فالشينگ  اتمام 

عمليات فالشينگ كمپرسور واحد701
انجام تنظيمات نهايی و تحويل Air Gas Cooler  واحد 401  ●

و 501
تنظيمات نهايی اگزوز واحد 101 و 201 و 801  ●
تنظيمات داكت خروجی اگزوز واحد 101 الی 801  ●
تحويل دهی موقت ايراينتک واحد 501 و 601 ●
تميزكاری و رفع پانچ ايراينتک واحد 701 ●
جابجايی Gas Volute  اگزوز واحد 301  ●
ادامه نصب پلتفرم و گرتينگ و هندريل اطراف توربوكمپرسور  ●

واحد 101 الی 801 
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* پروژه نصب اینفوگرافی
تجهیزات فاز 
14 پارس 
جنوبی

پروژه نصب دو 
واحد الحاقیه 
قرارداد نیروگاه 
بادی کهک تاکستان 
) قرارداد قدیم (

نصب و االيمنت توربين واحد های 301 و 401 ●
همرينگ تست فونداسيون های 501 الی 801 ●
نصب و تنظيمات Turbine Enclosure و FUB  واحد های 501  ●

الی 801
نصب FUB های واحد های 501 الی 801 ●
نصب تنظيم و جوشكاری استراكچر اگزوز و قطعات اگزوز واحد  ●

های 501 الی 801
مونتاژ، نصب و تنظيم استراكچر  Compressor Oil Cooler و تجهيز  ●

Compressor Oil Cooler واحد های 501 و 601

نصب و پيش راه اندازی توربين بادی واحد 9  ●

مونتاژ، نصب و گروت ريزی استراكچر Run Down Tank  واحد  ●
های 501 و 601 

واحد  ●  Air Intake قطعات  و    Air Intake استراكچر  نصب 
های301 و 401 و501 و 601

مونتاژ و نصب تجهيزات Ventilation System  واحد های 501  ●
الی 801

گروت ريزی  & Oil Tank Compressor Frame واحدهای 101  ●
الی 401

نصب توربين بادی واحد 10 ●

پروژه ساختمانی 
12 واحد قرارداد 
جدید نیروگاه بادی 
کهک تاکستان
)قرارداد جدید(

خاكبرداری فونداسيون های ساختگاه 11 الی 19 ●
اجرای بتن مگر ساختگاه 11 الی 18 ●
نصب قطعات دفنی ساختگاه 11 الی 18  ●

آرماتوربندی فونداسيون ساختگاه 11 الی 15 ●
اجرای ارت اوليه ساختگاه 11 الی 14 ●
قالب بندی فونداسيون ساختگاه 11 الی 14 ●
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اینفوگرافی* پروژه نصب 
بویلرهای برق 
و بخار عسلویه

نصب نیروگاه 
گازی 
هرمزگان

اجرای عمليات اسيد شويی بويلرهای HRSG واحد های 1 و 2 ●
اجرای Vent & Drain بويلر های HRSG واحد 1 و 2 ●
●  PRH Pump و BFPH Pump پيش راه اندازی و فالشينگ روغن

بويلرهای HRSG واحد های 1 و 2
نصب جرثقيل سقفی بويلرهای HRSG واحد های 1 و 2 ●
نصب آناليزر دود بويلرهای HRSG واحد های 1 و 2 ●
نصب Flow Element بويلر HRSG واحد 1 ●
●  HRSG بويلرهای Cat B و رفع پانچ Piping اصالح ساپورت های

اتمام فعاليت های باقی مانده جهت سنكرون واحد ها  ●
رفع ديفكت های باقی مانده پروژه ●
سنكرون واحد های 1 تا 4 با سوخت گاز و متعاقبا با سوخت  ●

واحد های 1و 2
تكميل عمليات Tubing I&C بويلرهای HRSG واحد های 1و 2 ●
اتمام كليه كابل كشی برق و ابزار دقيق بويلرهای HRSG واحد  ●

های 1و 2
نصب كليه تجهيزات برق و ابزار دقيق بويلر های HRSG واحد  ●

های 1و 2
تحويل دائم بويلر كمكی ●

گازوئيل 
تحويل موقت واحد های 1 تا 4 ●

پروژه ساختمانی 
دو واحد الحاقیه 
نیروگاه بادی کهک 
تاکستان
)قرارداد قدیم(

اتمام بكفيل وآب پاشی و كمپكت اطراف پدستال  ساختگاه 9 ●
اتمام اتمام بكفيل وآب پاشی و كمپكت اطراف پدستال  ساختگاه  ●

10

كابل كشی از ساختگاه 9 تا پست ●
كابل كشی از ساختگاه 3 تا پست ●
خاكبرداری مسير كابل ساختگاه 10 تا ساختگاه 5 ●
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* پروژه اینفوگرافی
ساختمانی پست 
نیروگاه بادی 
کهک

آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی ترنچهای اصلی و فرعی  ●
داخل ساختمان كنترل

بلوک چينی و اجرای پالستر و نصب نعل درگاه  و فريم پنجره  ●
داخل ساختمان كنترل

اجرای لوله های آب باران و لوله كاندوئيت و گچ كاری داخلی  ●
ساختمان كنترل

آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی كف داخل ساختمان  ●
كنترل

نصب استراكچر و  قوطی ترنچ های داخل ساختمان  ●
شيب بندی سقف و اجرای پرايمر و ايزوگام سقف ساختمان  ●

كنترل
آرماتور بندی،قالب بندی ، نصب قطعات مدفون و آماده سازی  ●

جهت بتن ريزی سقف ساختمان اداری
اجرای بتن مگر و آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی ترنچ  ●

و فونداسيون داخل ساختمان ديزل روم
بكفيل و شن ريزی و كمپكت اليه ای كف ساختمان ديزل روم ●
بلوک چينی و اجرای پالستر و نصب نعل درگاه  و فريم پنجره  ●

داخل ساختمان ديزل روم
آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی در پوشهای ترنچ پست ●

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

● WTP اتمام عمليات بتن ريزی پدستال و كرسی چينی
اتمام كليه عمليات  مخزن آب خام  ●
بكفيل Power House واحد 1 & 2& 3 ●
بتن ريزی فونداسيون و پدستالهای گنتری و تجهيزات واحد 1  ●

الی 3
اتمام بتن ريزی و بكفيل فونداسيون و پدستال های ACC واحد  ●

1 الی 3
بتن ريزی سقف اول  و دوم سوئيچ گير كولينگ واحد 1  و بتن  ●

ريزی سقف اول سوئيچ گير كولينگ واحد 2
بتن ريزی ستون و ديواره سوئيچ گير كولينگ واحد 3 ●
عمليات بتن ريزی فونداسيون های Pipe Rack  واحد 1 و 2 و 3 ●
● Die- و AUX.Boiler  بتن ريزی فونداسيون و كرسی چينی و بكفيل

sel Room

اجرای كفسازی بويلر فيد پمپ واحد 1 الی 4 ●
بتن ريزی فونداسيون و پدستال Steam Duckt واحد 1 الی 3 ●

بتن ريزی TOP Deck واحد 1 الی 3 ●
قالب بندی و آرماتور بندی و بتن ريزی سقف اول و دوم  ●

سوئيچ گير توربين هال واحد 1
● CONDAN-آرماتوربندی و قالب بندی  و بتن ريزی فونداسيون 

SATE STORAGE TANK واحد 1

●  CRT ،CPP آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون
و CEP واحد 1 و 3

آرماتوربندی و قالب بندی  و بتن ريزی فونداسيون CCR و  ●
BCR پست 3 واحد

اجرای كامل UNIT Trans واحد 3 ●
بتن ريزی ديوار آتش  3 واحد ●
اجرای  پدستال HRSG واحد 5 الی 6 و بكفيل HRSG 6 واحد ●
اجرای بتن ريزی فونداسيون Fan Skid و HPU 6 واحد ●
● AUX.Cell اجرای كفسازی
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اینفوگرافی*
پروژه نصب 
HVAC بویلر و

نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
چادرملو

عمليات  ● انجام  و   Expansion Closing مخازن  استراكچر  نصب 
 Central HVAC پايپينگ ساختمان

●  WTP, Dosing, BFP2 ساختمان های HVAC هيدروتست خطوط
 , Aux Service

●  Workshop ساختمان HVAC اتمام عايق كاری و كلدينگ خطوط
 & Store

● WTP ساختمان HVAC شروع عايق كاری و كلدينگ خطوط
ادامه عمليات پايپينگ سيستم HVAC ساختمان های سالن توربين  ●

 Admin ، CEP گازی ، موتورخانه
انجام عمليات هيدروتست خطوط بويلر 2 ●

شروع عمليات اسيد شويی خطوط بويلر 1 ●
نصب Burner های بويلر 1و2 ●
انجام عمليات فالشينگ خطوط هيدروليک دايورتر دمپر واحد  ●

1و2
ادامه كابل كشی و كانكشن كابل های الكتريک و ابزار دقيق  ●

بويلر 1و2
ادامه عمليات پايپينگ اكسترنال بويلر 1و2 ●
اتمام نصب عايق و كلد درام های بويلر 1 و شروع  نصب عايق  ●

و كلد خطوط اينترنال

نصب اسکلت 
فلزی پرند 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

پروژه لیفت 
توربین و 
ژنراتور 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

مراحل پايانی نصب قطعات Power house واحد 1 ●

آغاز و اتمام ليفت توربين و ژنراتور واحد يک و دو ●
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* اینفوگرافی
پروژه تا مین و 
ساخت اسکلت 
فلزی نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
پرند

● Power House # 1 اتمام ساخت قطعات
ساخت Column,Rafter,Strut,V.Bracing,H.Bracing  های مربوط به  ●

Power House # 2

● Power House # 2 ساخت%80 از قطعات

●  CDP و  Boiler Feed Pomp ساخت %90  از قطعات مربوط به
واحد اول )2 سازه(

●  Water Treatment Plant  ،Aux. Service شروع ساخت قطعات
Aux. Boiler Building و Building

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سبالن

خاكبرداری  و تحكيم بستر سازه HRSG  1 تا 6 ●
خاكبرداری فونداسيون سازه STH # 1 & STH # 2  تا تراز 2.20- ●
● STH # 3 خاكبرداری فونداسيون سازه
● FWPH # 1 & FWPH # 2 اجرای خاكبرداری سازه

● FWPH # 1 اجرای بتن مگر سازه
اجرای ارماتوربندی فونداسيون FWPH # 1 و شروع قالب بندی  ●

FWPH # 1 فونداسيون
● HRSG # 1 ارماتوربندی فونداسيون

پروژه  
احداث سازه 
ساختمان 
اداری کیان

آغاز و اتمام  عمليات اجرايی فونداسيون و اسكلت بتنی ستون و  ●
سقف های 1- تا  6+ ) 13 طبقه (

آغاز آرماتوربندی ستون های سقف مثبت 7 ●
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اینفوگرافی*
پروژه عملیات 
ساختمانی 
نیروگاه یزد 
صدوق )تابان(

بتن ريزی فونداسيون و آرماتوربندی ستون های ساختمان اداری  ●
و فونداسيون تجهيزات هيدرو ماشين سالن توربين بخار

تكميل عمليات اجرايی HRSG  واحد 1 و 2 ●
تكميل نما چينی ساختمان Aux .Boiler بخش بخار ●
اتمام آرماتوربندی كف سازه نت پيت  ●
تكميل ساختمانUnloading  و تحويل به كارفرما و اتمام اجرای  ●

سكوها و كفسازی محوطه تخليه سوخت
تكميل اسليپرهای مسير سوخت و ساپورت كابل های داخل  ●

مخازن سوخت
●  )Oily،Chemical، سيستم فاضالب( Under Grand اجرای خطوط

نيروگاه
شروع خاكبرداری Patrol Road  ضلع جنوب نيروگاه ●
● STG اتمام بتن ريزی
تكميل پدستالهای ماشين هال بخار ●
بتن ريزی ديوار Calabe Gallery ساختمان سوئيچگير بخار و  ●

شروع كفسازی آن
● Permeat و Demin اجرای فونداسيون مخزن
●  Oily Separator تكميل آرماتوربندی و قالب بندی ديواره مخزن

بخار

ساختمانی فاز 
14 پارس جنوبی
)سه قرارداد(

●  UCB6 اجرای عمليات خاكبرداری ساختمان
● RC اجرای عمليات خط لوله
اجرای عمليات بكفيل خط لوله كربن استيل شمال پايپرک 106 ●
اجرای عمليات ترنچ يونيت 108 (  ترين  1و2 و3 و4  (  ●
اجرای عمليات بتن ريزی پايپ ساپورت ها يونيت 131  ●
اجرای عمليات بكفيل دايک وال های يونيت های 146-134 ●
اجرای عمليات بتن ريزی Paving  بويلرهای يونيت 121  ●
اجرای عمليات بتن ريزی كانال غرب يونيت 121 ●
● UCB شروع عمليات آرماتوربندی ساختمانهای
اجرای عمليات نصب استراكچرهای يونيت 129 و 106 ●

اجرای عمليات بتن ريزی Paving  ايركولرهای شمال پايپرک  ●
106 و 121 بويلرها 

اجرای عمليات بتن ريزی ترنچ های يونيت 106 و 108  ●
اجرای خط لوله RC  يونيت 106 ●
استيل  ● پايپينگ خطوط O.D  و كربن    U.G اجرای عمليات

يونيت 106 
اجرای عمليات خاكبرداری خط لوله Fire Water  يونيت 106  ●
اجرای عمليات رفع پانچ و تحويل موقت سازه های سيويل  ●

و استراكچر 
راه اندازی بچينگ نصب نيرو ●
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پروژه اینفوگرافی*
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پره سر

عمليات خاكی و تسطيح محوطه دپوی خاک مازاد غرب پست  ●
به مساحت 8 هكتار

عمليات خاكی و تسطيح در محوطه نيروگاه به مساحت 12 هكتار ●
تكميل كانال زهكش ذوزنقه ای ●
اجرای كانال جدولی  ●
اجرای فضای سبز نيروگاه ●
تكميل پايه روشنايی محوطه داخلی نيروگاه ●
● HVAC تكميل سيستم
تكميل پل دوم زير لوله گاز ●
زير سازی جاده شرق مخازن ●

تكميل پياده رو های محوطه نيروگاه ●
تحويل موقت واحد2 بخار ●
● Sewage و Oily تحويل موقت سيستم
اجرای آسفالت محوطه ورودی نيروگاه ●
اجرای ديوار شمال شرقی نيروگاه ●
شروع عمليات سنگ ديوار ورودی ●
شروع عمليات ساب بيس جاده پاترول رود از محوطه ورودی  ●

Unloading

كابل كشی ايستگاه گاز ●

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
چادرملو 

اخذ  97% پيشرفت فيزيكی پروژه در پايان زمان قراردادی ●
تحويل موقت سازه های : ●

سالن توربين گاز واحد 1و2 به همراه فونداسيون های جانبی ○
ساختمان C.C.B به همراه ترانس كمكی ○
○ Aux.Service ساختمان
○  Foam Station ساختمان
ساختمان L.V Switchgear به همراه ترانس كمكی ○

○ Row Water مخزن
ساختمان سه منظوره آتش نشانی ) ضلع غربی ( ○
اجرای عمليات آسفالت جاده درون نيروگاه ●
اجرای محوطه سازی به همراه بلوک چينی درون نيروگاه ●
اجرای كانال زهكش اطراف نيروگاه ●
اجرای محوطه سازی به همراه بلوک چينی و نصب پايه چراغ  ●

های روشنايی درون نيروگاه
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اینفوگرافی* پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی کهنوج 

اجرای معماری و نصب ساندويچ پنل و قسمت عمده تاسيسات  ●
برق و مكانيكال سالن توربين هال

اجرای سوئيچگير اصلی واحد بخار ●
اجرای بخش اعظم ستون های بتنی ACC  و اتمام آنها ●
اجرای ساختمان سوئيچگير كولينگ از  مرحله بتن ريزی ديوار تا  ●

اتمام كليه آيتم های معماری و تاسيسات مكانيكی و بخش اعظم 
تاسيسات برقی

اجرای معماری بويلر فيدپمپ های واحد 1و 2 و انجام قسمت  ●
عمده فعاليت های برقی و مكانيكال

برق و مكانيک  ●  ، آيتم های معماری  اجرای  اتمام كفسازی و 
ساختمان شميكال دوزينگ

اجرای كفسازی و عمليات معماری ، برق و مكانيک ساختمان  ●
های تصفيه خانه و بويلر كمكی

اجرای مخزن خنثی سازی ●
اجرای ساختمان CEP تا مرحله نصب ساندويچ پنل ●
● CPP اجرای مخزن
اجرای ساختمان كولينگ كمكی بهمراه پيت های مربوطه ●
اجرای بخش عمده خطوط لوله زير زمينی سيستم های جمع  ●

آوری كننده روغن، آب های شيميايی 
اجرای فونداسيون ترانس های كمكی بخار و كولينگ و تكميل  ●

آيتم های ساختمانی ترانس اصلی بخار
●  CPP اجرای اتاق كنترل

پروژه 
ساختمانی فاز2 
نیروگاه گازی 
هرمزگان )گنو(

تكميل  اجرای جاده های داخلی و پاترول رود تا مرحله ) اليه  ●
دوم آسفالت (.

تكميل اجرای آجر چينی ديوار پيرامونی  ) 1910 متر طول (  ●
و تكميل اجرای قرنيز و شاخک های روی ديوار پيرامونی در 

ضلع شرقی 
●  Fire Fighting Station، ساختمان  اجرايی  های  فعاليت  تكميل 

Workshop & Store، Gate House، Guard و ...

تكميل خطوط Sewage، Surface ، خطوط ارت ●
اجرای روشنايی جاده های داخلی ●
شروع عمليات اجرايی فضای سبز نيروگاه ●
● Sewage Package اجرای فعاليت های معماری سازه
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* اینفوگرافی
پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سمنگان 

پروژه نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
بهبهان

آرماتور بندی و قالب بندی ديوار توربين و ژنراتور واحد بخار ●
اتمام فونداسيون سالن توربين گازی واحد 1و2 ●
اتمام فونداسيون های ترانسهای اصلی بخش گازی و بخار ●
اتمام فونداسيون های مخازن ●
● ACC بتن ريزی فونداسيون های
●  CCB اجرای آجر نمای
اجرای آجر نما سالن توربين ●
● Battery Room آرماتوربندی و قالب بندی ساختمان

تكميل فعاليت های معماری و برق و مكانيک و شروع نقاشی  ●
ديوار و سقف در  ساختمان اداری

تكميل آجر نما - سنگ كف و ديوار- گچ كاری و ادامه فعاليت  ●
برقی در ساختمان كانتين

تكميل فعاليت های معماری و نصب ساندويچ پانل ساختمان  ●
ديزل

تكميل نازک كاری و نمای ساختمان آنلودينگ ●
●  LV  ، تكميل فعاليت معماری ساختمان فوروادينگ، ساختمان

● Row Water بتن ريزی سقف
●  LV , Aux Boiler , Aux  اجرای عمليات معماری ساختمان های

Service و سه منظوره

● Bus Duct & GCB اجرای فونداسيون
● BOP2  و BOP1 بتن ريزی كانال های
بتن ريزی فونداسيون های ترانس های خشک ●
● Pipe Sleeper اجرای فونداسيون های

  CCR

تكميل بتن ريزی مخزن آب آتش نشانی  ●
● ACS تكميل آرماتور بندی و شروع قالب بندی سازه
● ACC تكميل اجرای فونداسيونهای سازه
● Steam duct تكميل  بتن ريزی فونداسيون
اجرای جداول كنار خيابانهای و شن ريزی محوطه پست ●
اجرای ارت محوطه ●
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اینفوگرافی* پروژه 
ساختمانی 
دیسپاچینگ 
تهران فاز 1و2 و 
انبار 

پروژه 
ساختمانی 
دیسپاچینگ 
زنجان
)بخش تکمیلی(

اجرای پياده رو و لوله فاضالب محوطه ●
اجرای فونداسيون پله فلزی ساختمان انبار و آموزش ●
اجرای آسفالت و پله محوطه ●
تكميل نصب چراغهای انبار ●
نصب سقف كاذب در ساختمان كنترل و انبار ●
تكميل سنگ كف و نقاشی ساختمان انبار ●

سربندی كابل، اجرای سقف كاذب، لكه گيری گچ، اجرای ويدئو  ●
وال كريدور ميانی، نقاشی، در ساختمان كنترل 

اجرای عمليات نقاشی ساختمان كنترل ●
اجرای ايزوگام اليه دوم بام شرقی ساختمان مهمانسرا ●
اجرای سقف بتنی وكفسازی و كرسی چينی مهمانسرا ●
اجرای تاسيسات الكتريكی ) كاندوئيت گذاری( در پارت شرقی  ●

ساختمان مهمانسرا 
اجرای نمای بيرونی ساختمان گيت و گارد ●
نصب تاسيسات ساختمان آموزش ●

تكميل كاشی كاری و موزاييک بام انبار ●
تكميل كابل و كاندوئيت ساختمان انبار ●
تكميل لوله كشی فاضالب و آب شرب ساختمان انبار ●
اجرای كليه فعاليتهای تاسيساتی و فعاليتهای معماری ساختمان  ●

انبار

سنگ كاری كف ساختمان آموزش  ●
اجرای عمليات الكتريكال و مكانيكال در ساختمان آموزش ●
نصب تاسيسات الكتريكی و مكانيكی در ساختمان ديزل ●
نصب درب و پنجره وگچكاری ساختمان كانتين  ●
ايزوگام و كاشی كاری سرويسهای كانتين ●
كاشی كاری ساختمان ترينينگ ●
در  ● كوئل  فن  نصب  و  مكانيكی  و  برقی  تاسيسات  اجرای 

ساختمان ترينينگ



شماره 4، فروردین 1395 36

* پروژه اینفوگرافی
ساختمانی 
طرح تکمیلی 
پرتو 3

پروژه 
ساختمانی 
موادکاران 
مپنا

اجرای سقف بتنی ترازهای +5.5 ،  +9.75 ، +14.10 سالن سراميک ●
اجرای سقف بتنی تراز +6.80 سالن ماشين كاری ●
اجرای آجر نمای ديوارهای داخلی و اجرای سنگ ازاره سالن  ●

سراميک
اجرای آجرنمای ديوارهای داخلی و پيرامونی ساختمان پست  ●

برق

تكميل نصب اسكلت فلزی و اجرای گروت ريزی ستون ها ●
اجرای آجرنمای پيرامونی و داخلی ●
اجرای سقف های بتنی تراز های 1.5+ ، 5+ ، 8.5+ ●
اجرای كف سازی بتنی تراز 5.5- ●
اجرای كاشی ضداسيد سالن استريپينگ الين و اجرای كاشی  ●

رختكن و سرويس بهداشتی
اجرای فونداسيون پله گردان و پايپرک تأسيسات ●

اجرای كف سازی زيرزمين پست برق  ●
ساختمان  ● پيرامونی  و  داخلی  ديوارهای  آجرنمای  اجرای 

موتورخانه
ساخت و نصب پنجرهای UPVC سالن سراميک و ماشينكاری  ●
اجرای ارت سالن سراميک ●

ساخت و نصب پله گردان  ●
اجرای كروم بندی و ايزوگام پشت بام ●
اجرای ساخت و نصب گرتينگ و هندريل  ●
● UPVC ساخت و نصب درب ها و پنجرهای
عمليات حفاری چاه چاله آسانسور باری ●
اجرای بتن ريزی شناژ جهت سكوی بتنی زير شاسی تجهيزات  ●

مكانيكی پشت بام تراز 14.40
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اینفوگرافی* پروژه تأسیسات 
برقی، مکانیکی 
و شبکه کامپیوتر 
ساختمان 
موادکاران

اجرای بخش 
ابنیه سالن 
تعمیرات 
لکوموتیو

اجرای لوله كشی فاضالب كليه ترازهای ساختمان ●
اجرای لوله كشی هوای فشرده و آتش نشانی ) اطفاء حريق ( كليه  ●

ترازهای ساختمان
اجرای ساخت و نصب كانال ، عايق و كلدينگ تأسيسات مكانيک  ●

از تراز -5.5 تا +8.5
اجرای كاندوئيت PVC و PG جهت سيستم روشنايی، پريز، تلفن  ●

و شبکهUPS  از تراز -5.5 تا +5
اجرای سيم و كابل كشی جهت سيستم روشنايی، پريز، تلفن و  ●

سالن  ● فلزی  های  پله  آميزی  رنگ  و  جوشكاری   ، ساخت 
مونتاژنهايی

اجرای تأسيسات مكانيكی سالن مونتاژ  ●
اجرای كف سازی نيمه غربی حد فاصل محور 1 الی 6 سالن  ●

مونتاژنهايی
اجرای نصب ريل و بتن اصلی مسير ريل حد فاصل محور 2 تا 3  ●

و 3 تا 4 سالن مونتاژنهايی

شبكهUPS  از تراز -5.5 تا +5
نصب چراغ های صنعتی و مهتابی های كليه ترازهای ساختمان ●
اجرای ساپورت و نصب سينی كابل ها در تراز +1.5 و +5 و  ●

8.5+

اجرای لوله كشی آب باران ساختمان ●
اجرای لوله كشی سرد و گرم حمام و سرويس های بهداشتی  ●

در تراز +1.5 و +5
ساخت و نصب پايپرک تأسيسات جهت لوله كشی ●

اجرای تأسيسات برقی سالن مونتاژ ●
اجرای مخزن زير زمينی جهت جمع آوری و خروجی آب و  ●

روغن پيت های سالن مونتاژ
اجرای سازه نگهبان پيت خط شستشو ●
اجرای بتن كف ، ديوار و ستون های ميانی پيت خط شستشو ●
اجرای تأسيسات مكانيكی پيت خط شستشو ●
ساخت و نصب تير زير ريل و ريل پيت خط شستشو ●
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* اجرای اینفوگرافی
ساختمان 
موتورخانه و  
مرکز آموزش 
مپنا

پروژه ساخت 
اسکلت فلزی 
انبار موقت 
نیروگاه 
هرمزان

پروژه 
آبگیرآب 
شیرین کن قشم 

اجرای خاكبرداری و فونداسيون ساختمان موتورخانه ●
اجرای ستون و ديوار حائل ساختمان موتورخانه  ●
ساختمان  ●  1.15+ و   1.75- ترازهای  سقف  ريزی  بتن  اجرای 

موتورخانه
اجرای بتن ريزی سقف ترازهای 5.37 و 1.09 ساختمان مركز  ●

آموزش
اجرای تيرچه بلوک سقف ترازهای 5.37 و 1.09 ساختمان مركز  ●

آموزش

آغاز و اتمام عمليات ساخت و نصب اسكلت فلزی ●

ادامه عمليات بكفيل خطوط لوله دريايی ●

اجرای ستون های ترازهای5.37 و 1.09 ساختمان مركز آموزش ●
اجرای لوله كشی زهكش ساختمان موتورخانه ●
آسانسور  ● چاله  روشنايی  سيستم  و  فونداسيون  ارت  اجرای 

ليفتراک بر ساختمان موتورخانه
اجرای لوله كشی سيستم فاضالب زيرزمين 2-  ساختمان مركز  ●

آموزش
انجام تأسيسات برقی زيرزمين 2- ساختمان مركز آموزش ●
تحويل موقت پروژه به مشاور ●

سازه در تاريخ 94/11/17 تحويل موقت شد.  ●

ادامه عمليات راكفيل خطوط لوله دريايی ●
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شرکت نصب نیرو
 پیمانکار پیشرو در ساخت و نصب
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* مدیریت

است  فرايندی  واقع  در  ريسک  مديريت 
گذار  تاثير  بالقوه  عوامل  تحليل  بر  متمركز 
شناسايی،ارزيابی،     راستای  در  ها  سازمان  بر 
اولويت بندی و در نهايت توزيع پتانسيل های 

سازمان متناسب با  آن اولويت بندی ها . 
در دنيای تجارت امروزی سازمان ها برای 
بازار حفظ  بتوانند جايگاه خود را در  اينكه 
كرده و يا بهبود ببخشند ملزم به رويكردی 
پيشبينانه و پيشگيرانه هستند، لذا در اين راستا 
خواهد  شكل  استراتژيک  های  طرحريزی 
و سوی حركت  واقع سمت  در  كه  گرفت 

سازمان ها را مشخص می نمايد . 
در طرحريزی های استراتژيک كه سازمان ها 
با بكارگيری مدل های مختلفی اقدام به تحليل 
می  آن  طی  خود  خارجی  و  داخلی  عوامل 
نمايند، در واقع رويكردی مبتنی بر ريسک را 
سرلوحه كار خود قرار داده تا بتوانند سازمانی 
آينده نگر با نگاهی دقيق تر بر مخاطرات و نيز 

فرصت های آتی و بالقوه پديد آورند. 
در دنيای امروز كه مرز های فيزيكی بواسطه 
تكنولوژی از ميان برداشته شده و سازمان ها 
كسب وكاری در سطوح بين المللی دارند.  تنها 
جاری ساختن سيستم های مديريتی مختلف و 
متنوع در سازمان ها كافی نبوده و موفقيت ، 
شكست و يا حتی بقای سازمان را ضمانت 
نمی كنند . در اين شرايط سازمان هايی موفق 
خواهند بود كه دارای مشخصه هايی به شرح 
زير بوده و البته تمامی آنها را بدنبال هم و به 

نحوه مقتضی اجرا نمايند . 
دارای توانايی باال در زمينه ی شناسايی  ●

و تحليل مستمر تمامی عوامل موثر بر 
كار سازمان خصوصا عوامل  كسب و 

خارجی .
بندی  ● اولويت  در  باال  توانايی  دارای 

رسيدگی به عوامل موثر اعم از تهديدها، 
فرصت ها و اتخاذ تصميمات مناسب در 

خصوص آنها.
دارای توانايی باال در اجرای تصميمات  ●

اتخاذ شده در قالب برنامه هايی هدفمند 
استفاده  و  تهديدات  حذف  جهت  در 

حداكثری از فرصت ها.
دارای توانايی باال در اجرای تصميمات  ●

در كمترين زمان ممكن.
در دنيايی كه دائماً در حال تغيير و پيشرفت 
است. رفته رفته داشتن يک استراتژی جامع 
و كامل برای كنترل مجموعه ای از ريسكهای 

مختلف الزم می باشد.
در واقع فرايند تدوين استراتژی های سازمان 
خود رويكرديست مبتنی بر ريسک  و اگر 

نگوئيم بقاء يک سازمان، بايد قبول كرد كه 
حداقل موفقيت آن در گروی اتخاذ تصميمات 
استراتژيک صحيح و مقتضی شرايط می باشد.
بين  های  تحريم  رفتن  ميان  از  با  امروز 
المللی و برداشته شدن سدها و ديوارهای ميان 
بازارهای داخلی و خارجی ؛ اتخاذ تصميمات 
مناسب و خردمندانه به جهت حضور موثر و 
موفق در عرصه های بين المللی و مقابله با 
تهديدها و استفاده از فرصت های پيش رو ،  
بيش از پيش مستلزم رويكردی استراتژيک و 

مبتنی بر مديريت ريسک ها می باشد.  
همانطور كه در دوران جديد برای تجارت 
ما و سازمان های ما خصوصا گروه مپنا می 
تواند فرصت های جديد و خوبی پديدار شود 
و در جهت تامين ملزومات پروژه ها و نيز 
توسعه بازارهايمان تاثيری مثبت داشته باشد ؛ 
بايد در نظر داشت به همان ميزان عدم استفاده 
از فرصت ها و اتخاذ تصميمات نا متناسب در 
اين هنگام ، تهيداتی به مراتب پر رنگ تر از 
آن فرصت ها پديد خواهد آورد. لذا همانطور 
بر رويكردهای  ، عالوه  باال ذكر شد  كه در 
استراتژيک در اين زمان ، توانا ساختن سازمان 
در  استراتژيک  تصميمات  اجرای  در جهت 
حداقل زمان ممكن ، بسيار حائز اهيمت است 
پذيری سازمان  انعطاف  اين همان  واقع  . در 
هاست كه در دوران مملو از تحوالت خرد و 
كالن می تواند عاملی در جهت موفقيت آنها 

محسوب شود. 
اميد است با طرحريزی فرايندهای مقتضی 
و اتخاذ تصميمات مناسب در اين مسير گام 
برداشته و در اين طوفان تغييرات ، شركتی 

چابک داشته باشيم .

در واقع فرایند 
تدوین استراتژی 

های سازمان خود 
رویکردیست مبتنی 

بر ریسک  و اگر 
نگوئیم بقاء یک 

سازمان، باید قبول 
کرد که حداقل 

موفقیت آن در گروی 
اتخاذ تصمیمات 

استراتژیک صحیح 
و مقتضی شرایط می 

باشد.

 MLM منبع : سايت تحليلی

» مدیریت ریسک و نقش آن در مدیریت عملکرد سازمان ها در دوران پساتحریم «

نویسنده : سعید عزیزی بروجردی
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مدیریت*

از  ای  مجموعه  يا  فرهنگ  از  صحبت 
است.  دار  معنی  مفهومی  سازمان  ارزشهای 
سازمانها دارای ارزشها نيستند. بلكه در عوض، 
رهبران كليدی يا دروازه بانان ارزشها را دارا 
بازيكنان  ارزشهای  تا  است  الزم  و  هستند 
 Ostroff,( ارزيابی كرد  را  كليدی در سازمان 
Shin, & Kinicki, 2005(. تالش برای پرورش 

های  برنامه  بر  سازمانها  در  اخالقی  هدايت 
و  اخالقی  كدهای  همچون  اخالقی  رسمی 
دفاتر اخالق تمركز كرده است. اما دستيابی به 
اهداف يک برنامه اخالقی ممكن است بسيار 
بيشتر به فضا و زمينه وسيعتر سازمانی وابسته 
باشد تا خود برنامه رسمی اخالقی. در يكی 
از تحقيقات انجام شده اينكه چگونه فعاليتهای 
برنامه اخالقی با ادراكات كارمندان از انصاف 
و عدالت در سازمان به هم تنيده شده است، 
 Treviño &( است  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
سياستهای  سازمان  اينكه   .  )Weaver, 2001

اخالقی پذيرفته شده را دنبال می كند يا نه، 
عنصر مهمی از عدالت رويه ای در سازمانها 
بنيادينی  اجتماعی  انتظار  عدالت،  باشد.  می 
است كه رفتار را برمی انگيزاند و ادراک بی 
عدالتی به رفتارهای جبرانی و مخرب منجر 
كاركنان  قدرت  كه  آنجايی  از  شد.  خواهد 
نسبت به مديران كمتر است، رفتارهای مذكور 
در كاركنان پوشيده و غيرمستقيم خواهد بود. 
از سويی ديگر كاركنانی كه رفتارهای منصفانه 
در سازمان دريافت می كنند، برای جبران آن 
دست به رفتارهای فرانقشی از قبيل اعم از 
می  مديريت  به  اخالقی  مشكالت  گزارش 
اين مشكالت  مورد  در  اينكه  به جای  زنند 
بی تفاوت بوده و آنها را مشكلی مربوط به 

مدير بدانند. در اينجا می توان به نقش سبک 
اشاره  كاركنان  رفتارهای  هدايت  در  رهبری 
انجام  پژوهشهای  از  يكی  در  داشت.  ای 
شده با تشريح مكانيزم تاثير اجتماعی، ارتباط 
اجتماعی و  كاريزماتيک  ميان سبک رهبری 
رفتارهای انحرافی كاركنان بررسی شده است 
مقاله  اين  در   .)Brown & Trevin˜o, 2006(
كاريزماتيک  رهبران  كه  است  شده  پيشنهاد 
تاثير خود را بر رفتارهای انحرافی در محيط 
كار از طريق فرآيند تناسب ارزشی اعمال می 
نمايند، چرا كه رهبران كاريزماتيک اجتماعی 
با پرورش ارزشهای تسهيم شده، پيروان خود 
را می انگيزاند. طبق مفهوم ارائه شده توسط 
كاريزماتيک  رهبران   ،  )Howell, 1988(هاول
اجتماعی رهبرانی هستند كه ارزشهای اخالقی 
را انتقال داده، به جای خودمحوری بر ديگران 
می  اخالقی  هدايت  الگوی  و  دارند  تمركز 
باشند. سبک رهبری نظارتی می تواند به رفتار 
رهبران  اما  دهد  كاری شكل  های  گروه  در 
الگوهای  عنوان  به  اجتماعی  كاريزماتيک 
اخالقی عمل كرده و پيروان را می انگيزانند تا 
به خاطر گروه از نفع شخصی خود فراتر روند. 
افراد از اين رهبران پيروی می كنند چرا كه 
مجذوب دورنما و ارزشهای او شده اند. اين 
رهبران به عنوان الگوهای اخالقی، از طريق 
انتقال ارزشهای اخالقی و گره زدن اهداف به 
ارزشهای پيروان خود، در آنها نفوذ می نمايند. 
همچنين طبق تئوری يادگيری اجتماعی آلبرت 
باندورا)Bandura, 1986( اگر رهبران الگوهای 
مدلهای اخالقی باشند، در اينصورت كاركنان 
رفتار اخالقی آنها را مشاهده و تقليد كرده و 
در نتيجه رفتارهای انحرافی كمتری از خود 

ارزشهای  اين دليل كه  به  نشان خواهند داد 
تاكيد  دوستی  نوع  بر  اجتماعی  كاريزماتيک 
به  كه  اعمالی  ارتكاب  از  را  افراد  و  دارند 

ديگران آسيب می رساند، باز می دارند.
بسياری از مديران تصور می كنند كه اخالق 
مساله ای شخصی است؛ موضوعی محرمانه 
اين مديران هر عمل  ميان فرد و وجدانش. 
اقدام  يک  عنوان  به  سرعت  به  را  نادرستی 
شخصی فرد سركش تلقی می كنند. اين فكر 
كه سازمان بايد مسئوليت بدكرداری افراد را بر 
عهده بگيرد، هيچ گاه به ذهنشان خطور نمی 
كند و با اين اوصاف، اخالق كاری با مديريت 
همه  اخالق  كه  است  اين  واقعيت  ندارد. 
كاری با مديريت دارد! و به ندرت خطاهای 
رفتار  سوئ  تنهايی،  به  فرد  يک  شخصی 
معمول،  طور  به  ميكند.  تشريح  را  سازمانی 
اقدام غيراخالقی كسب و كار شامل همكاری 
ضمنی )و يا آشكار( ديگران بوده و بازتاب 
الگوهای  و  زبان  باورها،  نگرشها،  ارزشها، 
رفتاری ای است كه فرهنگ عملياتی سازمان 
را تعريف می كنند. بنابراين اخالق به همان 
اندازه كه مساله ای شخصی است، سازمانی نيز 
هست.  مديرانی كه نتوانند به درستی رهبری 
كنند و سيستمهايی را نهادينه نمايند كه هدايت 
اخالقی را امكان پذير كند، از لحاظ مسئوليت 
با آنها كه اعمال غيراخالقی سازمانی انجام می 
دهند، شريک هستند مديران بايد به نقش خود 
در شكل دادن به اخالق سازمانی اذعان داشته 
و از اين فرصت استفاده كنند تا جوی ايجاد 
نمايند تا بتواند مناسبات و خوشنامی هايی 
كه موفقيت سازمان شان به آن بستگی دارد، 

.)Paine, 1994(تقويت كند

رهبران و جاری سازی ارزشها
نویسنده : زکیه حسن زاده
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* آشنایی با مفاهیم کلی برندسازی مدیریت
به ویژه در حوزه خدمات

تصوير كل گرايانه از برند اجزايی از قبيل: ارزش ها، رنگ ها، نام ها، 
سمبل ها، كلمات و شعارها را يكپارچه می كند. برخی از صاحبنظران در 
اين حوزه عنوان كردند: هنگامی كه سازمان تصويری از يک برند موفق 
و مطلوب را ايجاد می كند، وظيفه اصلی آن تضمين انسجام و استحكام 
آن برند می باشد. همچنين از آنجايی كه اغلب شركت های خدماتی، 
استراتژی يكپارچه برندينگ را دنبال می كنند، مصرف كنندگان به طور 
ذهنی تمامی مجموعه ارزش های شركت را با يكديگر تركيب كرده و آنها 
را مقايسه می كنند و از مجموعه فوق انتظار يكنواختی و همسانی را دارند. 

بنابراين انسجام و استحكام برند بايد بدرستی مديريت شود. 
هنگامی كه از برند خدمات به عنوان يک نوع تعهد تعريف و تفسير می 
شود، بازاريابان بر روی مدل كالسيک برندينگ محصول تاكيد می كنند 
و توجه آنها بيشتر بر روی برانگيختن انتظارات مشتريان از طريق تبليغات 
است. به دليل وابستگی شركت های فعال در بخش خدمات به نگرش 
و طرز رفتار كاركنان شان، ايجاد استانداردهای منسجم و پايدار به منظور 
دستيابی به چنين انتظارات به وجود آمده ای دشوار می باشد. كاتر و 
هسكت معتقدند در جايی كه تاكيد و تمركز بر روی فرآيند خدمات است 
و كاركنان آنها از ارزش های سازمان شان مطلع هستند امكان عملكرد 
بهتری وجود دارد. درک اين ارزش ها و شناخت نقش آنها، استرس 
كارمندان را كاهش داده و تعهد در ارائه موفق برند خدمات را افزايش 

می دهد
يكی از تفاوت های ميان برند محصوالت و برند خدمات اين است 
كه تماس و ارتباط بين برندهای خدمات و ذی نفعان كمتر می باشد، به 
طوری كه الزم است يک استراتژی ارتباطی منسجم و يكپارچه داخلی و 
خارجی سازمانی تدوين و اجرا شود. دليل عمده و اصلی شكست برند 
در بخش خدمات اين است كه كارمندان شاغل در اين بخش ارتباط 
منسجم و پايداری با ذی نفعان گوناگون مرتبط با برند شركت خود را 
ندارند و پيام برند خود را به گوش آنها نمی رسانند. اين ضعف می تواند 
از طريق اجرای دوره های آموزشی برای كاركنان برطرف شده و تعهد 
بيشتری را درآنها ايجاد نمايد. همچنين آگاهی از فرهنگ سازمانی كمک 
می كند تا مديران به شناخت اصولی بپردازند كه به برند برای موضع يابی 

ارزشی برای مشتريان ماهيت حقيقی بخشند. بنابراين الزم است مديران 
اصول سازمانی را شناخته تا از آن بتوانند مجموعه ای معتبر از ارزش های 
مربوط به برند خدمات را بوجود آورند. اگرچه مصرف كنندگان خود 
شروع به درک و شناخت برخی از برندهای خدمات به ويژه آنهايی كه 

ايجاد ارتباطات را تشويق می كنند می پردازند. فقدان برندهای قوی در 
بخش خدمات نشان می دهد كه ارتباطات در بخش خدمات در مقايسه 
با برند در بخش محصوالت از توسعه و پيشرفت كافی برخوردار نبوده 

است. پايداری و سازگاری برند از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
علت آن معروفيت و محبوبيت استراتژی يكپارچه برندينگ است.

مدل سازی برندینگ خدمات
با افزايش اهميت بخش خدمات، تمايالت استفاده از مدل های 
برندينگ كه به منظور استفاده و بكارگيری آنها در برندهای مبتنی 
بر محصول ايجاد شده بود افزايش يافت. اين عامل می تواند به 
افزايش موفقيت برندهای با ارزش خدمات كه تعداد آنها اندک 
می باشد كمک نمايد. اجرای استراتژی برندينگ خدمات به دليل 
وجود عواملی از قبيل ماهيت غيرقابل لمس خدمات و يا ادراک 

و شناخت متغير از كيفيت، نيازمند توجه و دقت بيشتری است.
اصول  از  برخی  از  بايد  خدمات  موفق  برند  يک  توسعه  در 
برندينگ محصول استفاده كرد، زيرا مفهوم برند دارای مفاهيم 
مشترک واقعی ميان بازار محصول و بازار خدمات است. يک 

برند، مجموعه ای از ارزش های وظيفه ای و احساسی است 
كه وظايف، اهداف و تجربيات ويژه ای را متعهد می شود. در 

برند محصول، مجموعه ای از ارزش ها وجود دارند كه می توانند 
توسط توليد، ارتباطات و سيستم توزيع كنترل شوند. اگرچه اين موارد در 
برندينگ خدمات نيز وجود دارند اما كنترل كردن آنها دشوار می باشد. 
فرهنگ سازمانی نيز نقش مهمی را در تاثير گذاری بر رفتار كاركنان در 
بخش خدمات دارد. در شكل زير عوامل موثر بر توسعه برندهای موفق 

خدمات نمايش داده شده است.
موارد مذكور تمامی به فرهنگ سازمان ها بستگی دارند كه ارزش های 
اصلی سازمان را تعريف می كنند و به وسيله ی ارزش های سازمانی 
سعی می شود تا رفتار كاركنان بهبود يابد. اين امر مديران سازمان های 
خدماتی را قادر می سازد تا تعهد برند خدمات را از طريق تركيب 
ارزش های وظيفه ای و احساسی تعريف نموده و موجب می شود تا 

برند موضع خود را پيدا كرده و شخصيت خود را رشد  و گسترش 
و  برند  تعهد  انداز خدمات،  درباره چشم  اطالعات  تبادل  با  دهد. 
را  خود  نقش  توانند  می  بهتر  كاركنان   كننده،  مصرف  انتظارات 
از طريق  تواند  امر می  اين  نمايند كه  برند درک  به عنوان سازنده 

نویسنده: محمدرضا صفاران
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آموزش گسترش يابد. همچنين سيستم های 
هماهنگ ارائه خدمات به عالوه فرآيندهای 
سازمانی )از قبيل توسعه كاركنان( می توانند 
موجب تشويق و ايجاد ارزش های مشترک 

سازمانی شوند.
بيشتر بر جنبه  در برندينگ خدمات 
های غيرقابل لمسی چون برند به عنوان 
تاكيد  به عنوان سمبل  برند  شخص و 
ويژه ای می شود. كاركنان عامل مهمی 
در برندينگ خدمات به شمار می آيند و 
با استخدام كاركنانی كه ارزش هايشان به 
طور وسيعی با برند سازمان هماهنگ و 
تركيب شده اند امكان موفقيت بيشتری 
موفقيت  در  معيار  سه  دارد.  وجود 

برندهای خدمات مهم می باشند:
موقعيت متمركز.  ●
 پايداری و سازگاری.  ●
 ارزش ها. ●

برندهای موفق بخش خدمات مبتنی 
ارائه خدمات  نحوه  به  و  بوده  ها  ارزش  بر 
وابسته می باشند. اين امر به هدايت صحيح 
به  خدماتی  برندهای  همچنين  دارد.  نياز 

بسيار  سازمان  خارجی  و  داخلی  ارتباطات 
وابسته هستند. برندهای موفق خدمات از فهم 
كنندگان  پايداری در ذهن مصرف  ادراک  و 
برخوردارند. برندهای موفق دارای سيستمی 
هستند كه پايداری و سازگاری را ميان ارزش 

های برند و رفتار كاركنان، ارتباطات داخلی و 
خارجی سازمان و رفتار كاركنان مورد تشويق 

قرار داده و حمايت می كنند. 

از ديگر موارد بسيار مهم درباره برندهای 
قيبيل  اين  كه  است  اين  خدمات  موفق 
می  بيرون  هايی  سازمان  درون  از  برندها 
شفافی  انداز  چشم  و  ديد  دارای  كه  آيند 
ويژه  به  هستند.  هايشان  ارزش  مورد  در 
اين سازمان ها برای فرهنگ سازمانی 
خود ارزش بسياری قائلند و سعی می 
فرهنگ سازمانی خود  از طريق  كنند 
شان  مشتريان  به  كيفيتی  با  خدمات 
پيشنهادی،  برندينگ  ارائه دهند. مدل 
يک مدل مفهومی بوده و به آزمايش و 
معتبرسازی نيازمند است. همچنين اين 
مفهومی  های  محدوديت  دارای  مدل 
برند  اگر  مثال،  عنوان  به  باشد.  می 
برند يک محصول  موردنظر،  خدمات 
چندگانه و يا برند يک شركت باشد، 
اين ديدگاه نمی تواند به طور مستقيم 
بكار برده شود. عالوه بر اين، چارچوب 
فعلی می تواند از طريق مفاهيم گوناگون 
هفت پی )P( كه در ادبيات بازاريابی خدمات 
و  تنظيم  دقيق  شكلی  به  است  شده  ارائه 

هماهنگ شود.
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در ماه های اخير بحث Ransomware ها يا باج افزارها 
در دنيای امنيت ديجيتال بسيار داغ شده است و ماهی 
نيست كه خبری در اين مورد منتشر نشود. به عنوان 
Look-  مثال در هفته گذشته نيويورک تايمز به نقل از
out خبری را منتشر كرد كه در آن باج افزار جديدی با 

هدف قرار دادن تلفن های هوشمند اندرويد، در حال 
گسترش بوده است.

باج افزار چیست؟

Ran-  باج افزار كه ترجمه بسيار خوبی برای واژه
somware است، در حقيقت يک بدافزار است كه با 

نصب بر روی دستگاه های رايانه ای )لپ تاپ، رايانه 
روميزی، تلفن های هوشمند و ... ( امكان دسترسی به 
بخشی يا كل دستگاه فرد قربانی را از بين می برد. اين 
بدان معناست كه اگر رايانه شما دچار باج افزار شود، 
در  يا  و  بشويد  عامل  وارد سيستم  نمی توانيد  شما 
حالت پيشرفته تر، امكان دسترسی به اطالعات خود 
را نداريد زيرا تمام هارد ديسک رايانه يا حافظه تلفن 

همراه تان رمزگذاری شده است!
در اين حالت و زمانی كه شما دسترسی به رايانه/ 
تلفن همراه خود را به دليل قفل يا رمزگذاری شدن 
اطالعات توسط باج افزار از دست بدهيد، فرد يا افراد 
خرابكار از شما درخواست می كنند كه مبلغی را از 
طريق تماس تلفنی و يا بيت كوين واريز كنيد تا به اين 
صورت آنها كليد خصوصی )Private Key( برای باز 
كردن رمزگذاری هارد ديسک تان و يا كد باز كردن 

قفل سيستم عامل تان را برای شما ارسال كنند.

سه نمونه معروف باج افزار

برای درک بهتر عملكرد باج افزارها، بد نيست به 
سه نمونه معروف باج افزارها كه تاكنون ميليون ها دالر 

درآمد برای خالفكاران سايبری به ارمغان آورده اند 
را معرفی كنيم :   

ريووتون  باج افزار   :)Revoton( ريووتون   -1
در سال 2012 ابتدا در اروپا و سپس در آمريكا 
به  را  پيامی  باج افزار  اين  كرد.  پيدا  گسترش 
كاربران قربانی نشان می داد كه رايانه آنها به دليل 
غيرقانونی  دانلود  مانند  غيرقانونی  فعاليت های 
نرم افزارها و يا پورنوگرافی كودكان قفل شده است 
و صاحب رايانه بايد مبلغی را به عنوان جريمه 
 Paysafecard يا   Ukash وب سايت های  طريق  از 

پرداخت كند.
2- كريپتوالكر )Crypto Locker(: كريپتوالكر را 
می توان يكی از پيشرفته ترين باج افزارها دانست 
كه بيش از 27 ميليون دالر درآمد برای فرد/ افراد 
پشت اين باج افزار به ارمغان آورد هر چند كه در 
باج افزار  اين  خرداد 1393(   12( 2 جون 2014 
توسط وزارت دادگستری اياالت متحده آمريكا از 

بين رفت.
كاركرد اين باج افزار به اين صورت بود كه تمامی 
اطالعات بر روی رايانه فرد قربانی را رمزگذاری 
می كرد و فرد قربانی تنها 72 ساعت وقت داشت تا 
مبلغ مورد نظر را پرداخت كند و كليد رمزگشايی 
را دريافت كند؛ در صورت عدم پرداخت همچنان 
امكان دسترسی به اطالعات وجود داشت اما هزينه 
دريافت كليد رمزگشايی به 10 بيت كوين )5000 
دالر آمريكا( افزايش پيدا می كرد. شايد بد نباشد 
به اين نكته نيز اشاره كنم كه موفقيت اين باج افزار 
آنقدر زياد بوده است كه ديگر خالفكاران سايبری 

نيز به فكر ايجاد نسخه های مشابه آن افتاده اند.
تصوير زير نمونه ای از پيام های اخطار باج افزار 
كريپتوالكر است كه در آن از رمزگذاری اطالعات 

Ransomware
یا

باج افزار چیست؟

گردآورنده: علی رهبر

باج افزار که ترجمه 
بسیار خوبی برای 

 Ransomware واژه
است، در حقیقت 
یک بدافزار است 

که با نصب بر روی 
دستگاه های رایانه ای 

)لپ تاپ، رایانه 
رومیزی، تلفن های 

هوشمند و ... ( امکان 
دسترسی به بخشی 

یا کل دستگاه فرد 
قربانی را از بین 

می برد.
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رايانه خبر می دهد:
 ScareMeNot و Scare Package  -3
: اين باج افزارها را می توان جز اولين 
تلفن های  كه  دانست  باج افزارهايی 
در  و  داده اند  قرار  هدف  را  همراه 
اين مورد هدف تلفن های هوشمند 
اندرويد هستند! اين باج افزارها مانند 
قربانی  اندرويد  دستگاه  باال  موارد 
هم  را  آن  علت  و  می كنند  قفل  را 
پورنوگرافی  كودكان،  پورنوگرافی 
از  استفاده  سوء  حيوان خواهی، 
حجم  با  اسپم  ارسال  و  كودكان 
براساس  بسيار زياد اعالم می كنند. 
داده  انجام    Lookout كه  تحقيقی 
طريق  از  باج افزارها  اين  است، 
نشان  با  و  مختلف  وب سايت  های 
دادن يک اپليكيشن جعلی اندرويد 
)مانند فلش پلير يا آنتی ويروس( و 
درخواست نصب آنها بر روی تلفن 
هوشمند قربانی، دستگاه وی را قفل 

می كنند.
تصوير زير نمونه ای از پيامی است 
فرد  اندرويد  همراه  تلفن  در  كه 

قربانی نمايش داده می شود:

روش های مقابله با باج افزارها

به احتمال زياد با خواندن مطالب 
پيش  شما  برای  سوال  اين  باال 
با  می توان  چگونه  كه  است  آمده 

باج افزارها مقابله كرد؟

در پاسخ به اين سوال بايد بگويم 
كه شما با رعايت يک سری نكات 
می توانيد تا حد بسيار زيادی از آلوده 
به  هوشمندتان  تلفن  رايانه/  شدن 
باج افزارها جلوگيری كنيد هر چند 
امنيت  دنيای  در  كه تضمين ٪100 

ديجيتال بی معنی است!
و  فايل  نصب  و  دانلود  از   -1
ناشناس  از وب سايت های  نرم افزار 

و مشكوک شديدا خودداری كنيد.
پشتيبان  نسخه  يک  همواره   -2
خود  حياتی  اطالعات  از  آفالين 
هارد  دی وی دی،  سی دی،  روی  بر 
زيرا  باشيد  داشته   ... و  اكسترنال 
بر  اطالعات  می توانند  باج افزارها 
يا  باكس  دراپ  مانند  كلود  روی 
گوگل درايو را هم رمزگذاری كنند.

اپليكيشن ها  كردن  دانلود  از   -3
وب سايت های  و  فروشگاه ها  از 
خودداری  غيرمشهور  و  ناشناس 

كنيد.
سيستم  نرم افزارهای  همواره   -5
و  نگهداريد  روز  به  را  عامل خود 
به هيچ عنوان به روز كردن ويندوز، 
گوش  پشت  را   ... و  آنتی ويروس 

نياندازيد.



شماره 4، فروردین 1395 46

* بهداشت
پزشکی 

و طب کار)1(

چکیده:
ارگونومی يا همان مهندسی فاكتورهای انسانی، علمی تركيبی است كه 
سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايی 
هايی جسمی – فكری و محدوديت ها و عالئق انسانها، طراحی نمايد. 
اين علم با هدف افزايش بهره وری، با عنايت بر سالمتی، ايمنی و رفاه 
انسان در محيط، شكل گرفته است. در حقيقت معنای اين علم هماهنگ 

كردن محيط با انسان هست و نه انسان با محيط .
اين علم از طراحی صحيح وسايل بسيار ساده )مانند يک انبر دست( 
تا طراحی ماشين آالت پيچيده و حتی تعيين استاندارد شرايط فيزيكی 

محيط )دما، رطوبت و ...( را شامل می شود.

مقدمه
نياز به توجه هر چه بيشتر به عوامل انسانی در هر سازمانی بدون 
شک جزو مهمترين اصول و معيارهای آن سازمان است زيرا تمامی 
سازمان ها بدون استفاده از منابع انسانی، در واقع بی معنی و بی اعتبار 
هستند و فلسفه وجوديشان به خطر می افتد. پس ناگفته پيداست كه بايد 
برای اين انسانهای شريفی كه در سازمان ها و شركت های مختلف با دل 
و جان كار می كنند، ارزش قائل شده و قبل از هر چيز آنها را به عنوان 
همنوع خود در نظر آوريم، نه به مثابه قسمتی از دستگاه توليدی سازمان.
در نظر گرفتن اصول ارگونومی در كار، نه تنها باعث حفظ سالمت 
نيروی انسانی و كارآمد در جوامع بشری می شود، بلكه مانع تحمل 
بسياری از هزينه های مالی بر اقتصاد كشورهای فقير خواهدشد. بعنوان 
مثال با طراحی درست و اصولی محل كار، می توان از متحمل شدن 
بيشترِ هزينه هايی چون هزينه از كار افتادگی، هزينه ناشی از حوادث، 
هزينه زمان از دست رفته توليد، هزينه ضايعات توليد اجتناب كرد. كم 
كردن زمان انجام كار، حذف حركات اضافی در روند كار، شيوه ارتباط 
با محيط بيرونی، موازنه عرضه و تقاضا، بهينه سازی محيط كار، صرفه 
جويی در مصرف انرژی، و در يک كالم ارتقاءِ سطح سالمت انسان و 
شكوفايی اقتصادی، همه و همه از جمله مسائلی است كه با شناخت 

صحيح از اين دانش نوين می توان به آن دست يافت.
ارگونومی يا همان مهندسی فاكتورهای انسانی، علمی تركيبی است كه 
سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايی 
هايی جسمیـ  فكری و محدوديت ها و عالئق انسانها، طراحی نمايد. 
اين علم برای طراحی و ساخت ابزار و سيستم های توليدی از ساده 
تا پيچيده و بغرنج، حل مشكالت مربوط به تكنولوژی نوين، و حتی 
ابزار و وسائل زندگی روزمره، كاربرد دارد. امروزه، از طراحی يک ابزار 
ساده نظير انبردستی ساده )از نظر نوع جنس، مصالح بكار رفته، اندازه 
دسته، نوع و تركيب پالستيكی دسته آن و …( و يا يک خودكار )از نظر 
قطر، اندازه، رنگ و …( گرفته تا طراحی يک سيستم توليدی كامل، از 

ارگونومی استفاده می شود.

تاریخچه ارگونومی

حوزه پيدايش ارگونومی به انقالب صنعتی ـ اواخر قرن نوزدهم و 
اوائل قرن بيستمـ  برمی گردد. كارهای پژوهشی فرانک و ليليان گيلبرت 
مطالعات  بر  سرآغازی  كارگاهی  مديريت  و  كارسنجی9  زمينه  در 
ارگونوميک بود. پس از جنگ جهانی دوم و بويژه با روشن تر شدن 
مشكالت كاری و حتی تلفات ناشی از عدم توجه به دانش ارگونومی 
در محيط كاری، نياز به طراحی محل كار بصورت ارگونوميک بيشتر 
احساس شد. پيچيدگی اشتباه های احتمالی در زمينه های مختلف 
همچون هواپيماهای جنگی، رادار و ديگر تجهيزات در طول جنگ، 
هم جنبه مهندسی و هم جنبه رفتاری داشت و گروه هايی متشكل از 
روانشناسان، مهندسان، انسان شناسان و فيزيولوژيست ها، همراه با هم 
كوشش هايی را جهت حل مشكالت طراحی و آموزش آغاز كردند. در 
4 دسامبر 1984ميالدی، نشت گاز متيلو سوسيانات در كارخانه توليد 
سموم ضد آفات شركت يونيون كاربايد در بوپال هند، سبب مرگ 
نزديک به 4000 تن و آسيب ديدن 200000 نفر ديگر شد. دو سال 
بعد، در 1986 ميالدی، انفجار شديدی در نيروگاه هسته ای چرنوبيل 
در شوروی )سابق(، سبب مرگ 300نفر و قرار گرفتن طيف وسيعی 
از مردم در معرض تابش های زيان آور و آلوده شدن ميليون ها هكتار 
زمين به راديو اكتيو شد. سه سال بعد در 1989 ميالدی در يک واحد 
تگزاس  در  فيليپس  نفت  شركت  به  متعلق  پالستيكی  مواد  توليدی 

گردآورنده: دکتر مهدی خوشدل     
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انفجاری روی داد كه شدت اين انفجار معادل 
انفجار 10 تُن تی. اِن. تی بود. 23 نفر كشته و 
100 نفر مجروح شدند.تمام موارد ذكر شده 
و موارد بسياری كه ذكر نشد به علت عدم 

طراحی صحيح و ارگونوميک بوده است.

يک شخص يا گروهی از افراد، وظايفی را 
انجام  طوالنی  نسبتا  زمانی  دوره  يک  برای 

می دهند.
مهندسی  رضايت  وری،  بهره  مشكالت 
صنايع،  در  كار  طراحی  با  ايمنی  و  شغلی 

ارگونوميک  طراحی  دارد.  مستقيم  ارتباط 
محل كار، با در نظر گرفتن جنبه های روانی 
شغلی  رضايت  افزايش  باعث  فيزيكی،  و 
می شود.  حوادث  ميزان  كاهش  و  كاركنان 
محيط كار مطلوب، محيطی است كه نه تنها از 
نظر بهداشتی آسيب رسان نباشد، بلكه موجب 

 Micro-gravity Changes in Height, Waist, and Chest Measured on
Skylab Crewmen: One-G Measurements as Baseline

 Body Size of the 40-Year-Old American Male in One Gravity Conditions

نمونه هايی از داده های منتشر شده توسط ناسا

شاخه های دانش ارگونومی
حيطه  چهار  در  علمی  ارگونومی 
عمده زير فعاليت دارد كه به اختصار 

توضيح داده می شود:
 روانشناسی مهندسی: ●

روانشناسی  يعنی  اول،  حيطه  در 
پردازش  های  جنبه  مهندسی، 
اطالعات مرتبط با كار، مورد بررسی 

قرار می گيرد.
فيزيولوژی كار: ●

و  انرژی  تبادالت  قسمت  اين  در 
مفاهيم  است.  مطرح  بدن  متابوليسم 
خستگی، بررسی كارهای ايستا و پويا 
و رژيم های كار و استراحت از ديدگاه 
فيزيولوژی كار مورد تجزيه و تحليل 

قرار می گيرد.
 بيومكانيک شغلی: ●

شغلی  بيومكانيک  مباحث  در 
بدن  اندام های  مكانيكی  ويژگيهای 
اين  در  می گيرد.  قرار  بررسی  مورد 
حيطه، حركت اندام ها و اعمال نيرو 
در بافت های مختلف بدن تجزيه و 

تحليل می شود.
آنتروپومتری: ●

ابعاد  سنجش  به  آنتروپومتری، 
فيزيكی بدن و كاربرد داده های ابعادی 
ايستگاه  فيزيكی  شرايط  اصالح  در 
كه  آنجايی  از  و  می پردازد  كار  های 
بر  وارده  فشارهای  داليل  از  يكی 
اندام ها، عدم تطابق ابعاد محل كار با 
ويژگی های ابعادی بدن كارگر يا كاربر 
را  آنتروپومتريک  داده های  می باشد، 
طراحی  در  مؤثری  طور  به  می توان 
تجهيزات، ايستگاه های كار، ابزارآالت 

و محصوالت بكار بست.
آنتروپومتری ميبايست  از آنجاييكه 
بر اساس جداول مختص هر منطقه و 
قوم و نژاد كه از قبل تهيه شده انجام 
ميشود و با توجه به اينكه متاسفانه اين 
نشده  آوری  داده ها در كشور جمع 
است لذا به اجبار از داده های ساير 
كشور ها به خصوص داده هايی كه 
توسط ناسا منتشر شده است استفاده 

می شود. 

طراحی یک پست کار:
آن  در  كه  است  محلی  كار،  پست 

سالمتی  و  بهداشت  سطح  ارتقاء 
فيزيكی و چه  از نظر  كاركنان ـ چه 
از لحاظ روانی شود. همچنين طراحی 
محيط كار مطلوب از طريق بهبود بهره 
سود  كار،  از  غيبت  كاهش  و  وری 
داشت.  خواهد  بدنبال  را  سرشاری 
مطلوب  كار  محيط  طراحی  برای 
ابعاد  به  بايد  طراح  ابتدا  مناسب،  و 
فيزيكی افراد يا كارگران توجه نموده و 
سعی كند كه در طراحی خود حداقل 
طراحی  محدوده  در  را  آنان  از   %90
قرار دهد. در اين رابطه، اصلی وجود 
دارد كه موضوع را روشن تر می كند: 
در مورد حد دسترسی و اعمال نيرو، 
افراد كوچكتر يا ضعيف تر مورد توجه 
قرار می گيرند و برای درهای ورود و 
 … و  نياز  مورد  خروج فضای خالی 
اين افرادِ بزرگتر هستند كه در طراحی 

مد نظر هستند .
محل ابزارها را در پست كار به گونه 
تمامی  برای  كه  نماييد  انتخاب  ای 
وظايف مورد استفاده قرار گيرد. پست 
كاری كه به گونه مطلوب طراحی شده 
باشد، موجب صرفه جويی در زمان و 
افزايش بهره وری ميشود. مكان يابی 
مناسب برای ابزار دستی، كنترل ها و 
قطعات بايستی بر اساس درجه اهميت 

و اولويت آنها انجام شود.

نتیجه گیری:
دانش  گسترده  حيطه  به  توجه  با 
اين  بر  نظر  اعمال  با  و  ارگونومی 
ديدگاه كه اين علم گستره وسيعی از 
سيستم های صنعتی، يعنی محيط كار، 
را مورد توجه  انسان و ماشين آالت 
قرار می دهد، می توان گفت كه يكی 
از مهمترين راه های توجه به انسان و 
چگونگی عملكرد صحيح و برتر او، 
كاربرد  ارگونومی و  از اصول  آگاهی 
پست های  طراحی  در  اصول  آن 
بكارگيری  با  آنكه  اميد  است.  كاری 
در  مطرح  تكنيک های  بيشتر  هر چه 
انسانی  نيروی  از  بتوانيم  ارگونومی، 
زحمت كش كشورمان هر چه بهتر و 
مفيدتر بهره مند شده و قدر اين منبع 
اصلی توليدی را كه حتی بسياری از 
كشورهای صنعتی و فراصنعتی هم از 

داشتن آن بی بهره اند، ارج نهيم.
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پیش از انسان، خورشید بود و زمین بود. زمین بر گرد خود می گشت 
و بر گرد خورشید نیز. انسان آمد و بر زمین نشست. از آن زمان که 
اولین دم فرو برد و برآورد و اندیشید و از نخستین گاه که زیستن آغاز 
کرد، طبیعت را و محیط را با خود و در برابر خود دید. خورشید را 
دید که بر آمد. انسان هر چشم که بر هم زد خورشید را دید که پیش 
تر آمد و باالتر، و بعد فرو شد، شب شد و صبح باز آمد. در هر نقطه 
از زمین اگر انسانی بود روز را و شب را - و این تکرار و توالی را – و 
مدت شب و روز را به گونه ای دید که طبیعت آن نقطه خواسته بود. 
اما به هر گونه که بود توالیش در یاد انسان ماند و این همه تعبیر و 
توجیه از زمین و خورشید و طبیعت، در ادیان و اساطیر و فلسفه، از 
نیروی کنجکاوی، علت جویی و علت خواهی انسان پدید آمد. انسان 
دید که بسیاری از پدیده های محیطی و طبیعی تکرار می شوند و این 
تابع نظمی بسیار دقیق است. یک وقت باران می بارد،  گیاهان می 
رویند، میوه هایی خاص پدید می آیند. بعد هوا کم کم گرم می شود، 
پس از چندی برگها می ریزند، بعد سرما و برف و بوران است و سپس 
دوران سرما به سر می آید و گل ها می شکفند و در هر نقطه از زمین 
این توالی به گونه ای است، چرا که هر نقطه از زمین قلمرو عوامل 
طبیعی خاصی است که شرایط ویژه ای را می آفریند اگر تابستان در 
ایران فصل خشکی و سوزندگی است در هند و چین هنگامه باران 

های موسمی است. 
سپس برای تقسیم زمان بشر طبیعت را به کار گرفت و قراردادها را 
بر اساس آن بنیان نهاد واز اینجا در این خاک داریم "سال شمسی" یا 
"خورشیدی" را که بر گردش خورشید نهاده است. به هر تعبیر و هر 
اعتقاد، نوروز جشن شروع دوباره گردش طبیعت است، و "سر سال" 
و "پیشانی سال نو" که از آن زمان سال را و گردش طبیعت را یافتند، 
نوروز را در آغاز آن نهادند. نوروز بزرگترین آغاز است، بزرگترین 

جشن است با اصیل ترین سنت ها و مراسم جاودانه.

مرتضی هنری، هنر و مردم، شماره 138 
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نوروز باستاني كه از هزاران سال پيش تاكنون برگزار مي 
شود ، جشن رستاخيز طبيعت و نو شدن زندگي، جشن 
جنبش و تكاپو و كار وكوشش و جشن سرشت است. عيد 
نوروز و گرامي بودن آن نزد ايرانيان بسيار ديرين و كهن 

است.
نوروز"  "تاريخ  عنوان  با  خود  كتاب  در  رضايي  عبدالعظيم  استاد 
مي نويسد: گاهشماري به صورت كنوني در 73 سال پيش در ايران 
يعني  قرارگرفت  ايرانيان  رسمي  سال  وسال شمسي،  پديدار گشت 
گردش سال را از آغاز فرارسيدن بهار حساب كرده و كبيسه را در هر 
سال قرارداده و نوروز را كه در گردش بود، پابرجا و در آغاز نخستين 

روز بهاربنا نهادند.
 پيش از آن در ايران، سال و ماه قمري بناي تاريخي و آغاز سال به 
شمار مي رفت و سپس پديده تاريخ در ايران، سال هجرت قرار گرفت 
وبه جاي سال شمسي و ماههاي ايراني ، سال و ماه قمري پديد آمد 
ولي زرتشتيان  همچنان گاهشمار ساساني را نگه داشته و حساب سال 

وماهشان با سال و ماه شمسي بود.
در سال 1304 هجري شمسي برابر با 1343هجري قمري ، بنابر قانون 
مصوب يازدهم فروردين ، آغاز سال با آمدن بهار به گونه اي رسمي، 
آغاز سال ايران اعالم و به جاي ماههاي قمري ، ماههاي ايراني به كار 

گرفته شد.
ملكشاه  ازروزگار  بهار،  آغاز  در  نوروز  قراردادن  كه  نماند  ناگفته 
سلجوقي )465 تا 485 هجري قمري ( برقرار گشت كه به نام سازنده 
آن )تاريخ جاللي - تاريخ ملكي ( نامگذاري شد. در اين هنگام به فرمان 
ملكشاه ، اخترشناساني همچون عمر خيام ، حكيم لوكري ، ميمون بن 
نجيب واسطي ، ابوالمظفر اسفزاري و چند تن ديگر به اصالح تقويم 
دست يازيدند. بايد دانست كه پيش از آن ، نوروز درگردش بود و هيچ 
گاه در جاي اصلي خود يعني برج حمل و آغازين روز بهار،قرار نمي 

گرفت .

خرید نوروزي
از ورود برج اسفند يعني ماه حوت بود كه كم كم انديشه عيد 

نوروز در دل هاي اغنيا و غم وغصه آن به خاطر فقرا نشسته 
و جنب و جوش دادوستد در بازارها و دكاكين ظاهر 
گشته ، مردم به تهيه وسايل عيد برمي خاستند و مقدم بر 
همه رخت و لباس دوخته و ندوخته براي خود واطفال 

بود كه دغدغه و وقت زيادتر مي طلبيد.
البسه عيد اطفال غالبا از رنگهاي زنده سبز وسرخ و 
زرد و آبي تهيه مي شد كه نشاط داشته باشدو بعد از آن 

نوبت كفش و كاله و احيانا جوراب مي رسيد كه 
مي بايست خريداري مي شد.

خانه تکاني
بعد از آسوده شدن از رخت و لباس و كفش 
تكاني  به خانه  نوبت  ها  بچه  و  و كاله خود 

مي رسيدو اين سنتي بود كه در خانه هيچ اعيان 
و گدايي تعطيل پذير نمي گرديد و كل و جزء خانه 

بايد بيرون ريخته و پاكيزه و نظيف و شسته و گردگيري 

شده و مرتب به جاهاي خود عودت داده مي شدند و با همين خانه 
تكاني هاي عيد هم بود كه اشياي زايد يک ساله بيرون ريخته و دلها به 
دريازده شده و حلبي ها كه بيش از قيمت خود پول لحيم كاري برده 
بود و چراغ موشي هاي نشتي كه به كلفتي خود به اطرافشان قره قروت 
چسبيده و به داخلشان گچ ريخته شده بود و شيشه پيله هاي شكسته بي 
مصرف مانند كاسه پياله هاي ترک خورده و لب پريده كه تا اين هنگام 
دل به طرد و دور افكندنشان راضي نمي گرديد، به بيرون افكنده شده يا 

براي فروش به دوره گردها، كنارگذاشته مي شدند.
در اين خانه تكاني ها اطاق ها كامال از اشيا واثاث تخليه گرديده و 
جزء و كل آن به حياطهاريخته شده تا پس از نظافت و خاک گيري 
وشستشو به جاهاي خود برگردانده شوند و ايضا درهمين خانه تكاني 
ها بود كه قيافه اطاقها تغييرات كلي يافته و ظروف چيني مكان عوض 

كرده و به جاي ديگر قرار مي گرفت و تنوعي به وجودمي آورد.

نور و چراغ
از ديگر اعتقادات شب سال نو اين بود كه بايدشعله و نور و چراغ زياد 
در خانه باشد يعني اجاقشان روشن و چراغهايشان ، هر چند كه دارند 
و حداقل در هر اطاق يكي دو چراغ ، روشن باشد، كه سواي سنت و 
روايت مذهبي نيزداخل آن شده بود روايتي كه مصرف نور وچراغ را 
هر چه باشد، اسراف ندانسته  به همان گونه كه مصارف سفر حج هر 
چه تبذير و به هر خاطر كه شود، اسراف به حساب نيامده ومواخذه 
نخواهد داشت و همين چراغها بود كه بايد يک سره تا صبح يک روز 
روز  يعني  نو  از سال  بعد 
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دوم نوروز روشن مانده و خللي در روشنايي 
آنها به وجود نيايد در حدي كه حتي درنفت 
مي آمد  به عمل  كمال دقت  بايد  آنها  گيري 
تاخاموش نشده و لطمه اي به شعله و لوله 
و الله آنهااصابت ننمايد و جالب اينكه عقيده 
همچنان  انتها  تا  ازابتدا  چراغها  اگر  داشتند 
صحيح و منور مانده ونورافشاني كنند، سال 
صاحب آن  پربركت ونعمت و با دلخوشي و 

تندرستي و سالمت توام مي گرديد.

حاجي فیروزها
و  چهره  كردن  سياه  با  فيروزها  حاجي 
بخشي  خاطرنشاط  به  سرخ  لباس  پوشيدن 
بعد  اسامي  از  يكي  كه  فيروز،  نام  داشتن  و 
به  صاحبانشان  كه  بود  شدنشان  خريده  از 
مانند:  مي گذاشتند،  رويشان  به  خاطرشگون 
مبارک ،سعادت ، شربت ، بشير، زمرد، الماس 

، ياقوت وامثال آن .

محل هاي سیزده بدر
اماكني را كه در آن به سيزده به در مي رفتند 
عبارت بود از بيرون هر دروازه  مانند: بيرون 
دروازه دولت ، زير سايه درختهاي باغ صنيع 
الدوله و كنار نهرهاي منشعب از آن و باغاتي 
دروازه  بيرون  مي شدند.  مشروب  آن  از  كه 
شميران ، كنار جوي خيابان شميران و سايه 
باغ  تا  آن  گنجشک  زبان  و  اقاقيا  درختهاي 
صبا وباالتر. بيرون دروازه دوشان تپه تا خود 
الدوله  وثوق  باغ  و  سليمانيه  و  تپه  دوشان 
. بيرون دروازه دوالب تا منتهااليه دوالب و 
سبزي كاري ها وسرآسياب هاي آن و كنار 
جويها و زير هر تک درخت و رشته درختي 
اين  باشد، چه  نشستن  قابل  مي توانست  كه 
مرغوب ترين محل براي سيزده بدر بود كه 

تهراني ها به آنجا هجوم بردند.
همچنين بيرون دروازه خراسان كه آن نيز 
بازمنتهي به دوالب و اكبرآباد و گوشه زواياي 
آن مي گرديد و بيرون دروازه شاه عبدالعظيم 
كه به آب متكا و چشمه علي و باغ بي بي 
زبيده و باغات ابن بابويه و مسجد ماشاءا... و 
صفاييه و باغ شاه سلطنه و باغ درويش صفا 
و سرآسياب و خود شاه عبدالعظيم و غيره 
مي انجاميد، منهاي دروازه غارو دروازه خاني 
براي  ،جز  آن  هاي  دروازه  بيرون  زيرا  آباد;  
بازي اطفال و بزرگساالن و قمار و الواتي و 
به كار ديگري نمي آمد و سبزه و   ، رذالت 
درختي در آن به نظر نمي رسيد. ساكنان خود 
آن نيزنصفي به طرف دروازه گمرک و سبزه 
كاري هاي امين الملک و مثل آن و نصفي به 
طرف شاه عبدالعظيم و دولت آباد و منصورآباد 

و عبدا...آبادو باغات فرح آباد رومي آوردند.

مردم ازبكستان پس از رهايي از سلطه اتحاد جماهير شوروي و به 
بركت استقالل هر سال نوروز را به عنوان يكي از عمده ترين جشن 

هاي ازبكستان گرامي مي دارند.
اقوام مختلف  نوروز را در اين كشور به شكل ها و در ابعاد متفاوت 
جشن مي گيرند و بيشتر آن ها نوروز را بدرقه فصل زمستان و پيشواز 
فصل بهار مي دانند. نوروز همانند ايران در ديگر مناطق آسياي مركزي 

و كشورهاي خاور نزديک جشن گرفته مي شود.
طي روزگار متمادي جشن نوروز از لحاظ مضمون عميق تر و در 
ظاهر نيز از غنا و شكوه بيشتري برخوردار شده است. اين جشن 
از قرون گذشته تاكنون در شهرهايي مانند بخارا، سمرقند، خوارزم، 
خوقند و شهرسبز باشكوه و شوكت خاصي برگزار شده كه آثار آن را 

در البه الي صفحات تاريخ مي توان مرور كرد.
با وجودي كه به علت عدم برگزاري جشن نوروز در دوران شوروي 
سابق )70 سال دوران كمونيسم(، اين مراسم ريشه هاي خود را از 
دست داده و كم رونق شده بود در آستانه استقالل برقراري مجدد 
جشن هاي مردمي توجه جامعه را به خود معطوف كرد. به همين 
علت در فوريه)اسفند( سال 1989 ميالدي در ازبكستان درباره تجليل 

ازبکستان

'جشن نوروز' تدابيري اتخاذ شد و به تصويب رسيد و در پي آن در 

مارس )فروردين(سال 1990 ميالدي جشن همگاني و مردمي 'نوروز' 
به عنوان روز تعطيل اعالم شد كه اين امر مورد استقبال مردم اين 

كشور قرار گرفت.

آیین نوروزی
در روز نوروز سمنک، حليم، سنبوسه اي گياهي از سبزيجات، بويژه 
آش پلو و طعام هاي گوناگون پخته مي شود. دختران لباس هاي زيبا 
مي پوشند و هنرمندان به نغمه سرايي مي پردازند. در همه جا آهنگ 
و نواي نوروز طنين انداز مي شود. به ويژه بچه ها با خوشحالي زياد 

مشغول بادبادک بازي مي شوند.
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جشن هولي نوروز هندیان
جشن هولي همان جشن نوروز در ميان هنديان است. اين جشن 
به مدت پنجاه روز در فصل بهار برگزار مي شود. هولي هنديان مانند 

بهار رنگارنگ است.

آیین هندیان در جشن نوروز
آيين اين جشن طي دو روز به انجام مي رسد. در روز اول غروب 
يا شب هنگام آتشي بزرگ روشن مي شود. قبل از آن، آتش بزرگ 
ديگري بر روي مكاني كه از قبل آماده شده، روشن مي شود و 
تمثالي از هوليكا كه از خيزران و بوريا ساخته شده ،در حركتي 
محلي  نوازندگان  و  خوانندگان  به همراه  منظم  و  دسته جمعي 
به وسيله ي برهمن ها به محل حمل مي شود. تمثال در وسط آتش 
گذارده مي شود و دستيار برهمن هفت بار آن را طواف مي كند و قبل 

هند

از اينكه آن را آتش بزنند، اشعاري را در ستايش هولي ذكر مي كند.
در روز دوم از صبح تا ظهر مردم با هر عقيده  مذهبي بر سر و روي دوستان 
و خويشان گرد رنگ مي ريزند يا با آب فشان آب رنگي بر سر و روي هم 

مي پاشند. 
در غروب همان روز مردم شيريني تعارف مي كنند و دوستان سه بار همديگر 

را در آغوش مي گيرند و براي هم آرزوي خوشبختي مي كنند.
اين جشن همزمان با ماه فوريه و مارس است و اصل آيين در دو روز برگزار 

مي شود.

چین

به هنگام شب سال عيد نوروز  آيين هاي كهن  مردم چين طبق 
كاغذهاي سرخ را بريده و به شيشه ها و چارچوب پنجره ها مي چسبانند. 
كاغذها بايد به رنگ قرمز باشد وپيرترين زن خانواده بايد اين برشها 

را تهيه كند.

آویختن کاغذهاي رنگي به پنجره ها
چيني ها عقيده دارند كه اين كاغذها مي تواند روح شيطان را از آنان 

و خانواده شان دور كند.
امروزه اين رسم در چين تغيير كرده و انواع كاغذها به رنگهاي شاد و 
زيبا به پنجره ها آويخته مي شود. چيني ها عقيده دارند اين كاغذها سبب 

خوشبختي در سال نو مي شود.
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پیشینه تاریخی
آغاز جشن نوروز كه با اول فروردين مصادف است تنها يک 
سالروز سالنامه ای كه شروع يک دور تازه را در گردش زمين 
مشخص می سازد، نيست بلكه نماد دنيا دنيا فرهنگ و آيين هايی 
است كه سينه به سينه به مردم افغانستان منتقل شده است. جشن 

نوروز در افغانستان همراه با رسوم خاصی برای هر روز است.

آیین و رسوم نوروزي در بلخ
نوروز در افغانستان يا به عبارتی در بلخ و مزار شريف هنوز به 
همان فر و شكوه پيشين برگزار می شود. در روزهای اول سال 
همه دشت های بلخ و ديوار و پشت بام های گلی آن پر از گل 
سرخ می شود. بلخ سبدی از گل سرخ يا اجاق بزرگی می شود 
كه اين الله ها در آن می سوزد. اين گل فقط در بلخ به وفور می 

افغانستان

رويد و از اين رو جشن نوروز و جشن گل سرخ هر دو به يک معنی به كار 
می رود. از آيين و رسم نوروزی در سرزمين بلخ می توان به شستشوی فرش 
های خانه و زدودن گرد و غبار پيش از آمدن نوروز و انجام مسابقات مختلف 
از قبيل بزكشی، شتر جنگی، شتر سواری، قوچ جنگی و كشتی خاص اين 

منطقه اشاره نمود. 

در پاكستان غالبا صفت عالم افروز را در مورد نوروز به كار می برند و اين 
حكايت از عالقه مندی مردم اين كشور به نوروز دارد. بسياری از خانواده های 
پاكستانی مراسم نوروز را گرامی می دارند به طوريكه برای يكديگر كارت 
تبريک طاليی و الوان مزين به گل و بلبل كه نشان از نو شدن طبيعت دارد، 
می فرستند كه معموال بر آن عبارت عيد مبارک نقش بسته است.آنها هم مانند 
ايرانی ها خانه تكانی می كنند، لباس نو می پوشند، به ديد و بازديد می روند و 
سعی می كنند كدورت و غم را از دل ها بزدايند و زندگی را به شادی بگذرانند. 
خانواده های پاكستانی به هنگام نوروز سفره نوروزی رنگين می گسترانند و 
انواع شيرينی و ميوه ها را بر آن می چينند و بزرگترها به كوچكترها هديه می 
دهند. از آداب و رسوم عيد نوروز در ميان مردم پاكستان تهيه نمودن انواع 
شيرينی مثل لدو، گالب حامن، رس مالئی،كيک برفي،شكرپاره، كريم رول، 
سوهن حلوا و همچنين پختن غذاهای معروف اين ايام و عيدی دادن و گرفتن 

و ديد و بازديد اقوام است.
مردم اين سرزمين نوروز را آغاز بهار طبيعت و شروع تجديد حيات و طراوت 
در جهان و برخی روز مقدس در كنار شب قدر و شب برائت و برخی عامل 
اتحاد و همبستگی و حتی آن را زادروز امام علی و تعيين ايشان به خالفت و 

سالروز ازدواج ايشان با حضرت فاطمه زهرا)س( دانسته اند.

پاکسـتان
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مردم قزاقستان نوروز را اعتدال بهاری می  دانند و بر اين باورند كه 
در اين روز ستاره های آسمانی به نقطه ابتدايی می  رسند و همه جا 

تازه می شود و روی زمين شادمانی بر قرارمی شود.
در شب سال تحويل تا شب قزير صاحبخانه دو عدد شمع در 
باالی خانه اش روشن می كند وخانه اش را خانه تكانی كرده و چون 
مردم قزاق باور بر اين دارند كه تميز بودن خانه در آغاز سال نو باعث 

می شود افراد آن خانه دچار بيماری و بدبختی نشوند.

مسابقه نوروزي قول ترزاق
مسابقات معروفی نيز در اين ايام در قزاقستان برگزار می شود كه 
مهمترين آنها »قول توزاق« است كه بين گروههای مرد و زن برگزار 
می شود. اگر برنده زن ها باشند قزاق ها معتقدند آن سال خوب و 
پربركتی است اگر مردها پيروز شوند آن سال نامساعد خواهد بود. 
از ديگر مسابقات می توان به كوكپار برداشتن بز از مكانی مشخص 

توسط سواران، آودار يسپاق، قيزقوو و آلتی باقان اشاره نمود.
در عصر نوروز نيز مسابقه آيتيس آغاز می شود كه مسابقه شعر و 

شاعری است.

قزاقستان

ترکیه

مردم عثمانی كه تركيه امروز بخشی از آن امپراطوری به شمار 
می رود ،عيد نوروز را به عنوان يكی از معدود ايام جشن می گرفتند. 
در اين روز حكيم باشی معجون مخصوصی كه نوروزيه ناميده 
می  شد جهت پادشاهان و درباريان تهيه می  نمود كه گفته شده است 
اين معجون از چهل نوع ماده مخصوص تهيه می  شده كه شفابخش 
بسياری از بيماری ها و دردها بوده و باعث افزايش قدرت بدنی 
می  شده است. مردم اين سرزمين نوروز را آغاز بهار طبيعت و 
شروع تجديد حيات و طراوت در جهان ،برخی روز مقدس در 
كنار شب قدر و شب برائت و برخی عامل اتحاد و همبستگی و 
حتی آن را زادروز امام علی)ع( و تعيين ايشان به خالفت و سالروز 

ازدواج ايشان با حضرت فاطمه زهرا)س( دانسته اند.
نوروز تا نخستين سال های تشكيل جمهوری تركيه در ميان تركان 
اين كشور برگزار می شد اما به تدريج اين مراسم اهميت پيشين 
خود را از دست داد وتا مدتها اين جشن در مناطق كردنشين و 
در پاره ای از مناطق شمال رسم و آئين نوروز موجوديت خود را 
حفظ كرد. اما در چند سال اخير دولت تركيه برگزاری اين عيد را 
به صورت رسمي اعالم كرده است تا جاييكه وزارت آموزش و 
پرورش تركيه در اواسط ژانويه 2005 طی بخشنامه ای به مراكز 
آموزشی اين كشور، خواهان برگزاری آئين های ويژه عيد نوروز به 

عنوان عيد رسمی شد.
 از ويژگی های آن يكی نواختن پر سر و صدای سورنا و دهل و 
ديگری ايراد سخنرانی های آتشين در كنار كپه های آتش است. اين 

آئين ها در ميدان های بزرگ و اصلی شهرها و روستا ها برگزار. در خانه ها 
پختن شيرينی های خانگی و غذا های خاص نوروز از سنت های ديگر 

مراسم نوروزی است.



55شماره 4، فروردین 1395

*
نوروز

 درکشورهای مختلف

ویتنام

نوروز در مصر برگرفته از فرهنگ ایران
نوروز قبطی در مصر با نوروز در ايران هر چند از لحاظ زمان 
برگزاری تفاوت دارد ولی در اصل يكی است زيرا مصريان جشن 
نوروز را از ايرانيان گرفته و با همان نام و آداب و سنن برگزار می 
كردند. نوروز مصری هر سال با آغاز فصل زراعی و زمانی كه رود 
نيل طغيان كرده و زمين های اطراف خود را سيراب می سازد، آغاز 
می شود به عبارت دقيق تر روز دهم يا يازدهم از ماه سپتامبر يعنی 

روز اول ماه توت كه يكی از ماههای مصر باستان است .

در آلباني سلطان نوروز به عنوان يک جشن ملي هر ساله با شكوه 
برگزار مي شود. باشكوه ترين مراسم در تكيه اصلي بكتاشي ها در تيرانا 
و با حضور درويش بابا رشادي، رهبر فعلي آنان و شركت مريدان برپا 
مي شود. مريدان بكتاشي يا آرشيک ها به زيارت گور رهبران پيشين 
كه در باغ تكيه قرار دارد ،مي روند و با بابا رشادي يا كورجوش، ديدار 

مي كنند.

نوروز در ويتنام اواسط بهمن ماه است. اين عيد به طور رسمي، سه 
روز است كه گاه ممكن است تا يک هفته كامل طول بكشد.

مردم ويتنام در نوروز براي احترام به ارواح ،اجداد و بزرگان فاميل 
مراسم ويژه اي برگزار مي كنند. همچنين هدايايي از انواع غذا و اشياي 

زيبا ميان دوستان و همسايگان مبادله مي شود.
برسانند و  به خانه و جمع خانواده  را  ويتنامي ها مي كوشند خود 
كيک  چهارگوش پرتقالي همراه با غذاهاي سنتي صرف كرده و در 
دعاي خانواده شركت كنند. مرباي زرد رنگ نارگيل نيز تهيه مي شود. 
در بازارها انواع كاردستي ها مانند درخت و انواع شكالت به اشكالي 
مختلف ساخته و عرضه مي شود كه همه سمبلي از زندگي و آينده 

خوش است.

مصر

آلبانی

تایلند
تايلندي ها عيد نوروز را »سانگ ران« مي نامند هرساله در روز 13 
ماه آوريل يا 25 فروردين آغازمي شود و به اين مناسبت  جشنواره اي 
به مدت سه روز برگزارمي شود كه به »جشنواره آب« مشهور است.

»سانگ ران« كه در زبان تايلندي به معناي حركت است فرصتي را 
براي گردهم آمدن اعضاي خانواده فراهم مي آورد تا به بزرگترهاي 
خانواده اداي احترام كنند. در اين مراسم بزرگترها با ريختن آب معطر 
بر روي دستان كوچكترها آنها را متبرک كرده و به خانه خويش 
مي فرستند. »سانگ ران« همچنين روزي براي يک پاكسازي بهاري 
است كه در آن براساس باورهاي مذهبي هرچيز كهنه و بي استفاده 

بايد دورانداخته بشود تا بدشانسي از صاحبش دور شود.
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نياكان تركمن عيد نوروز را به عنوان سنبل و نماد زندگی دوباره، 
بركت ، مكنت ، سعادت و رفاه تلقی كرده اند. در تركمنستان يكم 
و دوم فروردين مطابق با 21 و 22 ماه مارس هر سال به مناسبت 
عيد نوروز تعطيل رسمی بوده و جشن های مختلف مردمی در 

سراسر اين كشور برپا می شود.
 در كشور تركمنستان، نوروز به نشانه احياء آداب و رسوم ديرينه 
است . تركمن ها آداب خاصی برای نوروز مانند غذاهای خاص 

نوروز و برپايی بازی ها و مسابقات گوناگون دارند.
عيد نوروز در تركمنستان جشن كشاورزانی است كه آذوقه مردم 
را تامين می كنند و به همين دليل كشاورزان دامنه های كوه “كپت 
داغ” و كناره های آمودريا با عظمت خاصی نوروز را جشن می 
گيرند. پس از استقالل كشور تركمنستان رييس جمهوری اين 
كشور به منظور احيای رسم ديرين كشوركه از نسل های پيش 

ترکمنستان

وجود داشته ، سال نو را نوروزاعالم نمود و امروز عيد نوروز به عنوان جشن 
ملی به رسميت شناخته شده است.

غذاهاي نوروزي
مانند  نوروزی  معروف  غذاهای  پختن  با  ايام  اين  در  تركمنستان  مردم 
نوروزكجه، نوروز بامه، سمنی )سمنو( و اجرای بازی های مختلف توسط 
جوانان تركمن حال وهوای ديگری به اين جشن و شادی می دهند. درايام 
نوروز مسابقات مختلفی در تركمنستان برگزار می شود كه می توان به مسابقات 

اسب دوانی، كشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، و غيره اشاره نمود.

روسیه

عيد نوروز در ميان 25 ميليون مسلمان از حدود 40 قوميت 
در روسيه، به شكلي جذاب و با آداب و سنن متفاوت كه 

ريشه در تاريخ هر يک از آنها دارد، جشن گرفته مي شود.
عيد نوروز كه خاستگاه آن ايران باستان بوده است با توجه 
به تاثير فراوان و عميق فرهنگ ايران بر كشورها و ملل منطقه 
بويژه مناطق آسياي مركزي و قفقاز، جايگاه ويژه اي در ميان 
اين ملت ها يافته و بدين ترتيب تقريبا از يک هزار سال پيش 

به روسيه راه يافت.
عيد نوروز چه در ميان اقوام بومي ساكن روسيه همچون 
لزگي ها، آوارها، اوستيايي ها و چه اقوام مهاجر همچون 

تاجيک ها، افغان ها، قرقيزها، ازبک ها، آذري ها و قزاق ها بصورت 
گسترده جشن گرفته مي شود.

توجه به برگزاري منظم و باشكوه جشن نوروز در سال هاي پس از 
فروپاشي شوروي سابق چشمگير بوده و در پنج سال اخير نمايندگان 
بيش از 30 قوم و مليت از جمله ايراني ها، ترک ها و قزاق ها هر سال 
در ايام نوروز مراسم ويژه جشن و شادي بصورت دسته جمعي برگزار 

مي كنند.
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عراق يكی ديگر از كشورهای منطقه است كه عيد نوروز را جشن 
می گيرد. دولت عراق به مناسبت عيد نوروز پنج روز تعطيل رسمی  اعالم 
می كند و بيشتر مقام های عالی كشور به ويژه كردها مراسم ويژه نوروز 

برگزار می كنند.

پیشینه نوروز در عراق
از نخستين روز تاسيس حكومت كنونی عراق در اين كشور نوروز تعطيل 
رسمی بوده و يكی از اعياد و روزهای مهم عراق محسوب می شده است.
در زمان حكومت صدام حسين با وجود اينكه وی دشمنی سرسختانه ای 
با آيين های غير عربی داشت، مراسم عيد نوروز برگزار می شد. با سقوط 
رژيم بعث و تاسيس نظام جديد و نوپای فعلی در عراق نوروز اهميت 
ويژه ای در اين كشور پيدا كرد. به گونه ای كه در نخستين روز بهار كه 
مصادف با اول فرودين می شود، مقام های سياسی اين كشور عيد نوروز را 

به ملت عراق تبريک می گويند.

زنگبار )تانزانیا(
در زنگبار )تانزانيا( به مراسم نوروز ، نوروزی گفته می شود. زنگی 
يک واژه فارسی است به معنی تيره رنگ، قهوه ای و سياه، بار يعنی 
جايگاه ، محل، كاخ مانند و نيز به معنی ساحل، كناره و كرانه و زنگبار 
يعنی ساحل سياهان و يا سرزمين سياهان. غير اعراب اين واژه را ، به 
گويش " زنجبار" به كار می برند و اروپاييان آن را "زنزيبار"  می خوانند. 
زنگبار، در سواحل شرقی قاره آفريقا قرار دارد و ايرانی ها از دوران 
هخامنشی ها با اين بخش از آفريقا دررفت و آمد بازرگانی بوده اند. در 
زمانهای كهن ، به ويژه پس از يورش تازيان به ايران زمين ، گروه بزرگی 
از مردم شيراز به زنگبار، كوچ كردند و از همان زمانها ، آيين های ايرانی 
مانند نوروز را نيز با خود به  همراه بردند و اينک سالهاست كه نوروز 

جشنی شناخته شده به نام  نوروزی در زنگبار می باشد.

قرقیزستان

عيد نوروز در قرقيزستان تنها يک روز آن هم در روز اول يا دوم فروردين 
ماه است. اگر اسفند 29 روز باشد اول فروردين و اگر 30 روز باشد در 
روز دوم فروردين برگزار می شود. مراسم جشن اين روز را در شهرها 
دولت تدارک می بيند و در روستاها بزرگان و ريش سفيدان در برگزاری 

آن دخالت دارند.
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ماهیت دیني نوروز در آذربایجان
در ميان مردم آذربايجان عيد نوروز با ماهيت 
ديني از ارزش خاصی برخوردار است. عيد 
نوروز كه فرهنگ ها و باورهای باستانی مردم 
را در خود  اسالمی  ارزش هاي  آذربايجان و 
سابق  شوروی  زمان  در  است  نموده  جمع 
محيط  چارچوب  در  مردم  اما  بود  ممنوع 
خانواده و محل زندگی توانستند اين عيد را 
زنده نگه دارند. دولت شوروی در زمينه زبان 
به زعم  التفاتی كه  به خاطر  و فرهنگ ملی 
خود نشان داده بود سعی داشت تا تاريخ و 
فرهنگ هزار ساله، آداب و رسوم و اعتقادات 
دينی مردم را به صورت حساب شده از ميان 
بردارد. در آن زمان همه آداب و رسوم تاريخی 
و اعياد از جمله عيد نوروز به عنوان ميراث 
مضر گذشتگان تبليغ و اعياد جديد و ساختگی 
ژانويه  اول  مي شد.  آنها  جايگزين  شوروی 
نخستين روز سال ميالدی به عنوان عمومی 
عنوان  به  نوروز  عيد  و  مي شد  برگزار  مردم 

باقيمانده دين و ارتجاع معرفی مي گشت.

آیین نوروزي
مراسم عيد در آذربايجان از روز سه شنبه 
)چهارشنبه سوری( آغاز مي شود. در اين روز 
آتش  يا در محله ها،  مردم در حياط خانه ها 
گلوله هاي  با  و  تفنگ ها  يا  مي كنند  روشن 
مخصوص به تيراندازی مي پردازند و همه جا 
را روشن مي سازند وهر كس به اندازه توانايی 
همه  مي گويد  و  مي پرد  آتش  روی  از  اش 

جمهوری آذربایجان

دردها و رنج هايم بر روی آتش ريخته شود. 
بچه ها مراسم عيد نوروز را با شوق بيشتری 
برگزار مي كنند آنها نوروز را تبديل به يک عيد 
كودكانه مي كنند. آنها با تخم مرغ هاي رنگ 
كرده با هم مسابقه مي دهند و به ترتيب از روی 
آتش مي پرند. در بعضی از روستاها بازی هاي 
مخصوص عيد به صورت ايلی و دسته جمعی 
برگزار مي شود و بازی هايی مانند كوسا، گود 
و به صورت تئاتر به نمايش در مي آيد و از 
جنگ بين خروس ها و يا سنگ ها هم به حالت 
تفريحی استفاده مي شود. در چهارشنبه سوری 
پس از خاموش شدن آتش ها بر سر سفره عيد 
مي نشيند و سپس مراسمی مانند پاييدن در، از 
در و ديوار كيسه و كاله انداختن به اجرا در 
مي آيد. دختران جوان در را مي پايند و اولين 
جمله هايی را كه مي شنوند، تفسير مي كنند. 
در عين حال فال انگشتر، حنا بستن، پوشيدن 

لباس پسر از طرف دختران 
همسايه  خانه  به  رفتن  و 
اين  ديدنی  صحنه هاي  از 
مراسم است. از صبح روز 
چهارشنبه به كنار چشمه ها 
از  مي روند،  رودخانه  و 
آب  مي پرند،  آنها  روی 
مي آورند  منزل  به  چشمه 
را در  و حتی حيواناتشان 
آب چشمه سيراب مي كنند 
كه اين مراسم در بعضی از 

روستاها واجب و ضروری شمرده شده و از 
آن به عنوان خير و بركت ياد مي كنند. 

و  خانواده  بزرگان  ديدار  عيدنوروز  در 
ديدار  و  قبور  زيارت  وبستگان  خويشان 
خانواده هاي داغدار از جمله مراسمی است كه 

اهميت فراوانی به آن داده مي شود.
مردم جمهوری آذربايجان به واسطه اعتقادات 
به آيين و مراسم نوروز برای با شكوه تر انجام 
تدارک  اين مراسم  برای  نوروز  شدن جشن 
ويژه ای مانند سرودن ترانه ها پيش از نوروز 
تدارک بساط شادی ايام نوروز،تهيه لوازم و 
مواد مورد نياز سفره نوروز ،تهيه چيستان های 
نوروزی ،ستايش و نفرين های نوروزی ،پند 
،اعتقادات نوروزی ،عادات  امثال نوروزی  و 
و  آيين  انجام  و  نوروزی  نوروزی،تماشای 

مراسم نوروزی مي بينند.

مردم ژاپن در عيد نوروز از جامه هاي سنتي خود )كيمونو( استفاده مي ژاپن
كنند.

کیک موشي،غذاي نوروزي
رسم پختن و خوردن كيک موشي يک رسم ديرينه در ميان مردم ژاپن 
است.  كيک موشي  آرد برنج پخته است كه با هاون خميرشده و با مواد 

مختلفي همراه و خورده مي شود.  
امروزه در خانه هاي كوچک كنوني جايي براي كوبيدن و پختن اين نوع 
كيک نيست. مردم از ماشين هاي كيک پز كه ويژه موشي پزي است، استفاده 

مي كنند كه به آن موشي تاكي مي گويند.
در گذشته مردم ژاپن در هنگام فرار رسيدن بهار و عيد نوروز از جارو 
كردن جلوي درب خانه هايشان خودداري مي كردند زيرا معتقد بودند اين 

رسم موجب ماندگاري خير،بركت و سالمتي خواهد شد.



59شماره 4، فروردین 1395

*
نوروز

تاجیکستان درکشورهای مختلف

عيد نوروز در تاجيكستان و برخي ديگر از 
نقاط آسيای مركزی "عيد سر سال" يا "عيد 
تاجيكان همچون  ناميده می شود.  نو"  سال 
ديگر ايرانی نژادها آيين و آداب خاصی برای 
جشن نوروز دارند. روز نوروز در تاجيكستان 
با سال شمار دهقانی تاجيكی اول ماه حمل و 
با حساب ميالدی 21 يا 22 مارس شروع می 
شود كه به نام 'خيدير ايام' يعنی جشن بزرگ 

معروف است.
مردم تاجيكستان به ويژه بدخشانيان در ايام 
عيد نوروز خانه تكانی و ظروف خانه را كامال 
تميز می كنند تا گردی از سال كهنه باقی نماند 
و برابر رسم ديرينه نوروز قبل از شروع عيد 
نوروز بانوی خانه وقتی كه خورشيد طلوع 
كرد دو جارو را كه سرخ رنگ است و درفصل 
پاييز از كوه جمع آوری كرده و تا جشن نوروز 
نگاه داشته در جلوی خانه راست می گذارند، 
زيرا رنگ سرخ برای اين مردم رمز نيكی و 
پيروزی و بركت است. پس از طلوع كامل 
خورشيد هر خانواده می كوشد هرچه زودتر 
وسايل خانه را به بيرون آورده و يكپارچه قرمز 
را باالی سر در ورودی خانه بياويزد كه اين 
معنی همان رمز نيكی و خوشی ايام سال است 
. سپس درها و پنجره ها باز می شوند تا هوای 

برگرفته از سايت تحليلی خبر عصر ايران

نوروزی و بهاری كه حامل بركت و شادی 
است وارد خانه شود.

ها  ايرانی  همچون  تقريبا  هم  ها  تاجيک 
سفره هفت سين می چينند كه به آن سفره 
را  نوروز  جشن  اما  گويند  می  "دسترخان" 

برخالف ايرانی ها به خيابان ها می كشاندند 
تا همه در آن شريک باشند در واقع نوروز در 
تاجيكستان فقط به خانه ها نمی آيد بلكه تمام 

شهر را متحول می كند.
انواع  كلوچه،  )سمنو(،  سومنک  پلو،  آش 
شرينی، سمبوسه، نان فتير، نان چپاتی، انار، 
ماستابه، انگور، سيب، مويز، گردو، بادام، برگه 
ی زردآلو و هلو از جمله خوراكی های سنتی 
است كه در عيد نوروز بر سفره ی هر خانواده 

ی تاجيک ديده می شود.

غذاهاي نوروزي
روز  نخستين  در  ها  تاجيک 
انواع  با  را  صبحانه  نوروز، 
می  صرف  شيرين  غذاهای 
كنند كه عبارت است از حلوا، 
اين  به   ، شيربرنج، غوز حماچ 
زندگی  سال  پايان  تا  كه  اميد 
شان شيرين باشد. پس از صرف 

ورودی  در  باالی  را  پارچه سرخی  صبحانه 
بهروزی و  خانه می آويزند كه آن را نشانه 
را  خانه  اثاث  آنگاه  دانند.  می  بختی  خوش 
كه از قبل تميز كرده اند به طرزی نيكو می 
چينند، سپس پنجره ها را می گشايند تا نسيم 
درآيد.  گردش  به  خانه  زوايای  در  نوروزی 
همه لباس تازه به تن می كنند و كوچكترها در 
حالی كه غنچه ای از گل سرخ در دست دارند 
نزد بزرگترها می روند و با گفتن"شاگون بهار 
مبارک" سالی خوش برايشان آرزو می كنند. 
از كله و  نو  در بدخشان در شب دوم سال 
پاچه گوسفند وگندم غذای مخصوصی تهيه 

می كنند كه به آن "باج" می گويند.

لبنان

با وجود اينكه فرهنگ ايراني از احترام ويژه اي در ميان لبناني ها 
برخوردار است اما عمده مراسم نوروز توسط كردهاي لبناني برگزار 
مي شود. هزاران كرد لبناني، هر سال عيد نوروز مصادف با اولين روز 
بهار و نو شدن طبيعت را به عنوان روز ملي همچون ديگر ايرانيان در 

درون و بيرون از ميهنشان، جشن مي گيرند.
لبنان كشوري است كه مردم آن به واسطه حضور پر رنگ فرهنگ 
غربي در كنار فرهنگ عربي - اسالمي، بسياري از آداب و رسوم 
كشورهاي غربي را در كنار آيين هاي اسالمي و عربي به اجرا در 
مي آورند اما شايد سخت باشد تصور كنيم كه عيد نوروز در اين كشور 

جشن گرفته مي شود.
بنابراين مي توان گفت كه در كنار كشورهاي ايران، عراق، تركيه، 
قرقيزستان،  ازبكستان،  آذربايجان،  قزاقستان،  سوريه،  افغانستان، 

پاكستان، مصر، هند، و تركمنستان لبناني ها نيز جشن نوروز را برگزار 
مي كنند و براي آن مراسم برپا مي دارند.

ايران  از  دور دست  در گذشته  كه  ايرانيان  از  همچنين شماري 
مهاجرت و در مناطق بعلبک در شرق لبنان و جنوب به ويژه شهر 

صور زندگي مي كنند نيز مراسم عيد نوروز را برگزار مي كنند
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برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش چهارم(

تو بهتر دانی يا پيغمبر خدا؟ ●
عجوزی فرتوت را پسر در زنبیلی نهاده بزیارت پیغمبر زمان برد. پیغمبر بمزاح پسر را فرمود مادرت را بشوی ده. 
جوان گفت با این پیری شوهر کردن او چگونه میسر و سزاوار باشد؟ مادر برآشفت و به پسر بانگ زد که تو بهتر 

دانی یا پیغمبر خدا؟
جز به خردمند مفرما عمل                       گرچه عمل كار خردمند نيست )سعدی( ●

نظیر: سلطان سنجر را پرسیدند در آنوقت که بدست غزان گرفتار شده بود که چه بود که ملکی بدین وسعت و 
آراستگی که ترا بود چنین مختل شد؟ گفت کارهای بزرگ بمردم خرد فرمودم و کارهای خرد به بمردم بزرگ 
رجوع کردم. که مردم خرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد، و مردم بزرگ از کارهای خرد عار داشتند. و در 
پی نرفتند، هردو کار تباه شد. و نقصان بملک رسید و کار کشور و والیت و لشکری روی بفساد آورد. دولتشاه 

سمرقندی.
حاال كه تاالن تاالن است صد تومان هم زير پاالن است ●

جمعی دزدان به خانه یکی از اهل کاشان ریخته اموال او را بتاراج و یغما میبردند. مرد چون دید همه کاال و 
خواسته او بغارت رفته صد تومان نقدینگی خود را نیز که زیر پاالن نهفته داشت بدزدان نموده و گفت حاال که 

تاالن تاالن است صد تومان هم زیر پاالن است. آب که از سر گذشت.....
حاال من ميو ●

گربه ای سخت گرسنه در کنار سفره ای بنای مومو گذاشت. صاحب سفره پاره ای باو انداخته و لقمه ای برای خود 
برمی داشت و هنوز مرد لقمه خود را نجائیده گربه سهم خویش را فرو برده فریاد از سر گرفت. پس از چند بار 
تکرار عمل، مرد برخاست و گربه را به جای خویش نشانیده و خود چهارپا بجای گربه نشسته گفت: حاال من میو

حالل حاللش به آسمان رفت ●
مادری پیر از فرزند که راهزنی و عیاری پیشه داشت در خواست که برای او کفنی از مال حالل بدست کند. پسر 
طالب علمی را در بیابان بدید دستار او بربود و گفت این را بر من حالل کن و او امتناع می ورزید. راهزن چو 
بدست برکشید و مرد را بزدن گرفت و سپس او هرچند فریاد می کرد حالل کردم دست باز نمی داشت آخراالمر 
دزدان دیگر میانگی کرده او را رها ساختند. دزد دستار بمادر آورد. مادر از چگونگی حلیت دستار پرسید، گفت 

آنقدر زدم که حالل حاللش به  آسمان رفت..
خانه دروغگو آتش گرفت هيچكس باور نكرد ●

گویند مردی به الغ بارها بر بام شدی و فریاد برآوردی که خانه ام بسوخت. همسایگان باطفاء حریق گرد آمدندی 
و او بر خوش باوری و گولی آنان خندیدی. عاقبت شبی براستی آتش بخانه او در افتاد و او نفیر برآورد ولی این 

نوبت همسایگان بگمان مزاح بیاری او نشتافتند تا رخت و خانه طعمه آتش گردید.

الغ : مسخرگی
نجائیده : نجویده
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ادبیات*

فرمايشات: واژه فرمايش فارسی است و جمع بستن آن  ●
با »ات« عربی خالف قاعده است. به جای آن بايد گفت: 

فرمايش ها
فوق الذكر: تركيب غلطی است كه نه در زبان عربی به كار  ●

رفته )زيرا جزء اول اين نوع تركيبات بايد صفت باشد نه 
اسم( و نه در متون معتبر فارسی آمده است. به جای آن می توان گفت: سابق الذكر، مذكور )در فوق(، پيش گفته و نظاير آنها.

قابل مالحظه/قابل توجه: در چند سال اخير، خاصه در راديو و تلويزيون، رسم شده است كه به جای بسيار و مرادف های آن  ●
)مانند فراوان، زياد، هنگفت، كالن، سنگين، معتنی به، سرشار، عمده و جز اينها( می گويند: قابل مالحظه يا قابل توجه. در برنامه 
اخبار راديو، نظاير اين جمله فراوان شنيده شده است: »به علت انفجار بمب در فالن محل، خسارات قابل مالحظه ای به بار آمد.«
اين استعمال ناهنجار كه گرته برداری از كلمه considerable فرانسوی و انگليسی است، بر اثر تنبلی ذهنِی مترجمان خبر گزاری 
ها كه به صورت ظاهر كلمه اكتفا می كنند و از معنای واقعی آن غافل می مانند رواج يافته است. و اما قابل مالحظه و قابل 
توجه در فارسی به معنای »ديدنی« و »جالب توجه« است و در جمله فوق اگر مقصود اين باشد كه به علت انفجار بمب، 
خسارات ديدنی يا جالب توجهی به بار آمده است البته عبارت صحيح است! ولی مقصود گوينده فقط اين بوده كه خسارات 

بسياری يا مهمی به بار آمده است.
كليه/كليه: تلفظ اين دو كلمه يكسان ولی اصل و معنای آنها متفاوت است. كليه، بر وزن »سفره«، كلمه ای عربی و به معنای »اندام  ●

ترشح كننده دستگاه ادرار« است. اما كليه كلمه ای فرانسوی )collier( و به  معنای »گردن بند« است: »كليه الماس«. بهتر است كه 
به جای كلمه اخير همان گردن بند گفته شود.

گشتن )يا: گرديدن(: اين فعل دو كاربرد مختلف دارد. نخست به صورت فعل خاص عمل می كند به معنای »چزخيدن« و نيز  ●
»گردش كردن«:

چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد
من نه آنم كه زبونی كشم از چرخ فلک )حافظ(

می گشتم اندر آن چمن و باغ دمبدم
می كردم اندر آن گل و بلبل تأملی )حافظ(

اما گشتن )يا گرديدن( فعل عام )يا فعل اِسنادی( نيز هست، يعنی همراه صفت می آيد و معنای آن را كامل می كند و از اين 
لحاظ معادل شدن است. بعضی از فضال برای گشتن حصر معنايی قايل شده اند و آن را در همه موارد همانند شدن نمی 
دانند. ولی در متون معتبر فارسی چنين حصری ديده نمی شود و شواهد فراوانی هست حاكی از اينكه گشتن و شدن كاماًل 
همپايه يكديگرند. امروزه نيز در فارسی فصيح می توان آنها را به جای هم به كار برد: »دشمن به مالطفت دوست نگردد بلكه 
طمع زيادت كند« )گلستان سعدی،185(؛ »روح انسانی از جنس مالئكه سماوی است و جوهری پاک و صافی است، اما به 

واسطه بدن آلوده گشته است و تيره شده است« )كتاب االنسان الكامل، 234(؛
به زرق تو اين بار غره نگردم

گر انجيل و تورات پيشم بخوانی )منوچهری(
آشنايان ره عشق درين بحر عميق

غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده )حافظ(
گشتن و صفت همراه آن مجموعًا يک عبارت فعلی تشكيل می دهد كه به صورت فعل الزم عمل می كند. فعل متعدی آن 

گرداندن است. )گرداندن(

بخشی از کتاب
       غلط ننویسیم

)بخش سوم(



شماره 4، فروردین 1395 62

زندگی نامه*

ابوالحسن نجفی )7 تير 1308 در نجف – 2 
مترجم  و  زبان شناس  تهران(،  در  بهمن 1394 
ايرانی بود. او عضو پيوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی بود و دبيری مجله  ادبيات تطبيقی 
و  ادبی  فعاليت های  عمده  داشت.  عهده  بر  را 
علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ويرايش، 
نجفی  است.  فارسی  و وزن شعر  زبان شناسی 
يكی از دقيق ترين دايره ها را برای طبقه بندی وزن 
شعر فارسی تدوين كرده كه به »دايره نجفی« 

معروف است.
ابوالحسن نجفی در سال 1308 در نجف به 
دنيا آمد. به گفته  خودش، او تنها عضو خانواده  
متولد شد، زيرا  بود كه در شهر نجف  نجفی 
پدرش برای تحصيل علوم دينی به آن شهر رفته 
و مجتهد جامع الشرايط بود. برادرش، فضل اهلل 
واقعه   در  كه  بود  افسرانی  جمله  از  نجفی، 
معروف به قيام افسران خراسان در تابستان 1324 
به سرگرد اسكندانی پيوست و جان خود را در 

اين راه گذاشت.
به  خانواده  همراه  بعد،  سال  چند  نجفی 
ايران آمد. او تحصيالت ابتدايی و متوسطه را 
در اصفهان گذراند و در سال 1326 در رشته  
ادبی ديپلم گرفت. از جمله معلمان او در دوران 
دبيرستان، جعفر آل ابراهيم بود كه كالس هايش 
برای  او سپس  تأثير گذاشت.  بسيار  نجفی  بر 
ادامه تحصيل به تهران آمد و در دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران در رشته  زبان فرانسه مشغول 
به تحصيل شد. در دوران دانشگاه، از استادانی 
مثل پرويز ناتل خانلری، فاطمه سياح و موسی 
بروخيم تأثير پذيرفت. او به داليلی دو سال ترک 
تحصيل كرد و در سال 1332 با ارائه  رساله ای به 
زبان فرانسه درباره  صادق هدايت فارغ التحصيل 
عنوان  به  فارغ التحصيلی،  از  پس  نجفی  شد. 
دبير دبيرستان های اصفهان مشغول به كار شد. 
در همان سال ها همراه با عبدالحسين آل رسول 
تهران  در  را  نيل  انتشارات  عظيمی،  احمد  و 
پايه گذاری كرد. كار اين انتشارات با انتشار كتاب 
ساده دل از ولتر با ترجمه  محمد قاضی آغاز شد.
در سال 1338 برای ادامه تحصيل به فرانسه 
رفت و تحصيالت خود را تا مقطع فوق ليسانس 
در رشته  زبان شناسی در دانشگاه سوربن پاريس 
ادامه داد. در دوران تحصيل، از كالس های آندره 
مارتينه بهره برد و قرار بود رساله  دكتری خود را 
نيز درباره  »ساخت های حروف اضافه در زبان 

فرانسه« زيرنظر او بنويسد؛ اما به داليلی در سال 
1344 به ايران برگشت، البته با اين هدف كه 
به فرانسه بازگردد و كار رساله را ادامه دهد، اما 

چنان كه خودش می گويد:
راستش اول فكر می كردم چون تمام فيش ها 
و مآخذم همراهم هست، می توانم كارم را در 
ايران تمام كنم. اما بعد كه به ايران آمدم، ديگر 
تمركزم از بين رفت و گرفتار كارهای ديگر شدم 
و به هرحال نتوانستم دنبال آن كار را بگيرم. مثاًل 
ترجمه  بچه های كوچک قرن را كه در پاريس 
تمام كرده بودم، در همان چند ماه اوِل  تقريباً 
ورودم به ايران آماده كردم و تحويل انتشارات 

نيل دادم.
پس از بازگشت به ايران، وی با دعوت بهرام 
صادقی و محمد حقوقی و ابراز تمايل آنان به 
حلقه  ادبی ُجنگ اصفهان پيوست و از شماره 
سوم مجله  ُجنگ اصفهان، همكاری نجفی با 
اين جمع آغاز شد؛ و اين سرآغاز ارتباِط پيوسته 
و نزديک ابوالحسن نجفی با هوشنگ گلشيری 
و جمع ُجنگ اصفهان و تأثيرگذاری نجفی بر 
اين جمع، خاصه بر داستان نويسی بهرام صادقی 
و حتی هوشنگ گلشيری و ديگران شد. نجفی 
همچنين تا سال 1349 در گروه ادبيات فارسی 
در  بود.  مشغول  تدريس  به  اصفهان  دانشگاه 
مهرماه سال 1349 به تهران آمد و كار در مؤسسه  
فرانكلين را آغاز كرد. در همين حال، به عنوان 
استاد مدعو در گروه زبان شناسی دانشگاه تهران 
تدريس می كرد. از سال 1355 تا 1357، در كار 
سرپرستی، تنظيم و ويرايش متون برای دانشگاه 
آزاد ايران شركت داشت و در همين زمان كتاب 
مبانی زبان شناسی و كاربرد آن در زبان فارسی 

را تأليف كرد.
دانشگاه ها،  فترت  انقالب، در دوره   از  پس 
نصراهلل  با  و  رفت  دانشگاهی  نشر  مركز  به 
همكاری  اين  كه  داشت  همكاری  پورجوادی 
تا سال 1382 ادامه داشت. در سال 1362، بنا 
به حكم وزارت علوم، در گروه زبان و ادبيات 
به  مشغول  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  فارسی 
اين  در  تدريس  كار  تا سال 1366  و  كار شد 
مركز  در  كار  دوران  در  داد.   ادامه  را  دانشگاه 
نشر دانشگاهی، كالس هايی در اين مركز برگزار 
می شد كه نجفی مسئوليت تدريس سه درس 
را در اين كالس ها بر عهده داشت: »وزن شعر 
فارسی«، »مبانی زبان شناسی و كاربرد آن در زبان 

فارسی« و »امكانات زبان فارسی در ترجمه«.
ابوالحسن نجفی در سال 1369 به عضويت 
در  و  درآمد  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
شد.  تطبيقی  ادبيات  گروه  مدير   1383 سال 
انتشار شش ماه يک بارِ مجله  ادبيات تطبيقی 
با مقاالت، گزارش ها و نقدهايی در اين حوزه، 
زيرنظر  كه  است  بخش  اين  فعاليت های  از 
ابوالحسن نجفی و با نظارت او انجام می شدند. 
پيش از نجفی، جواد حديدی مديريت بخش 
ادبيات تطبيقی را بر عهده داشت، و نجفی در 

اين بخش با او همكاری می كرد.
وی در شهريور و مهر 1394 به علت كسالت 

مدتی در بيمارستان بستری بود.
 1394 بهمن   2 جمعه  نجفی،  ابوالحسن 
مهر  بيمارستان  در  سالگی  در 86  خورشيدی 
رفسنجانی،  هاشمی  اكبر  درگذشت.  تهران 
اردكانی،  داوری  انصاری، رضا  حسين جابری 
سيد عباس صالحی، رضا صالحی اميری، مجيد 
غالمی جليسه، غالمعلی حداد عادل، عليرضا 
را  دباغ درگذشت نجفی  مختارپور و سروش 

تسليت گفتند.
مراسم تشييع از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
6 بهمن 1394 در كتابخانه  فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی برگزار شد. غالمعلی حداد عادل، 
نصراهلل  گيالنی،  سميعی  احمد  محقق،  مهدی 
پورجوادی، سليم نيساری و بهمن فرمان آرا در 
اين مراسم صحبت كردند. پس از اقامه  نماز به 
امامت سيد محمود دعايی بر پيكر نجفی، تشييع 
اسالمی  جمهوری  فرهنگستان های  ميدان  تا 
نجفی،  صالح  موحد،  ضيا  شد.  انجام  ايران 
موسايی،  داود  فانی،  كامران  سبحانی،  توفيق 
حسن انوری، علی رواقی، علی اشرف صادقی، 
قطب الدين صادقی، يحيی مدرسی تهرانی، سيد 
رضا صالحی اميری، اسماعيل سعادت، محمود 
عابدی، محمدرضا نصيری، موسی بيدج، شهاب 
مقربين، حسين معصومی همدانی، ليلی گلستان، 
محمدعلی موحد، نوش آفرين انصاری، فرزانه 
طاهری، مژده دقيقی، محمدرضا شفيعی كدكنی، 
علی كافی، عالءالدين طباطبايی، يونس تراكمه، 
علی اصغر علمی و علی اصغر محمدخانی از ساير 
حاضران در مراسم تشييع بودند. پيكر نجفی در 
قطعه  نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

مراسم ختم ابوالحسن نجفی روز پنج شنبه 8 
بهمن 1394 در مسجد الرضا در تهران برگزار شد.

زندگینامه مرحوم 
ابوالحسن نجفی
نویسنده کتاب غلط ننویسیم
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معرفی کتاب*

مشتری در جایگاه شریک
ناشر : رسا )24 تير، 1385( 

نویسنده :  چيپ آر .بل 
مترجم : غالمرضا صالحی معوا  

تعداد صفحه : 262 
شابک : 4-434-317-964

قیمت : 32.000 ريال 
قطع کتاب : رقعی

مدیریت آسان
ناشر : مهربان 

نویسنده :   هنري مينتزبرگ 
صفرزاده-  حسين   : مصحح   / مترجم 

فاطمه اللهياري  
تعداد صفحه : 212 

شابک : 9786007317761
تاریخ ثبت : 23-01-1384 

قیمت : 130.000 ريال 

مشتري در جايگاه " شريک" يعني نگرشي نو به مشتري، نگرشي 
بسيار فراتر از رابط ه اي كه ميان ارائه دهندگان خدمات يا فروشندگان 
كاال با مصر ف كنندگان وجود دار د . نويسنده كه خود صدها مقاله 
و كتاب نوشته و در عين حال سخنران، مشاور و استاد دانشگاه در 
ايالت جورجياي جنوبي است ، اعتقاد دارد كه اين كتاب  مي تواند 
به تقويت بنية همكاري هاي راهبردي يا تمام برخوردهاي ناشي از 

خدمات به مشتري بپردازد.
يكي از نقاط عطف شخصيتي سازماني، داشتن درک مناسبي از 
مفهوم مشاركت است . رسيدن به اين درک و شناخت عقالني كه 
قطعا به تغيير مجر مي گردد، هدف اصلي نويسنده است . بي شک در 
بسياري از موارد ، بي توجهي به مشتريان ، ربطي به مقررات سازماني 
ندارد، بلكه به جهت نقص موجود در روانشناسي روابط پيش مي 
آيد. محتواي كتاب، جوانب عاطفي روابط انساني رابازگو مي كند 

مديريت  كتاب  شده  نسخه خالصه  واقع  در  آسان  مديريت  كتاب 
آينده به زبان هنری مينتزبرگ و ترجمه دكتر حسين صفارزاده و فاطمه 
اللهياری است كه چكيده مطالب مهم آن برای مديران و افراد عالقه مند به 
مبحث مديريت استخراج شده است. در بخشی از اين كتاب می خوانيم 
»مديران با مشتری ها، تامين كنندگان، همكاران،  سازمان های عمومی، بانيان 
اتحاديه ها و بسياری ديگر و همچنين با افراد صف و ستاد سازمان خود 

پيوند برقرار می كنند.
يک مدير مدرسه می تواند به كمک همسايگان مدرسه  حتی خانم های 

مسن باتجربه كه شناخت خوبی در مورد آن محله يا جامعه دارند و 
اوضاع مدرسه را رصد می كنند، از دست زدن به اقدامات و توسعه های 
غيرمعمول اجتناب كند.جان كليگورن به منظور تاثيرگذاری بيشتر روی 
سرمايه گذاران اقتصادی رويال بانک برای آنها يک مهمانی ناهار برگزار 
می كند و برايان آدامز نيز با شركت های همكار بومباردير در سرتاسر 
دنيا همكاری دارد.« اين كتاب قرار نيست راه حل های آسان را در اختيار 
شما قرار دهد، بلكه سعی دارد شناخت و درک عميق تری نسبت به 

موضوعات مديريت را در شما برانگيزد

كتاب حاضر شامل 29 بخش است . هر بخش به موضوعي خاص مي 
پردازد كه به نوعي در ارتباط مستقيم با مشتري است . هر بخش معمو الً 
با يک داستان آغاز مي شود و به دنبال آن نكات مهم به اطالع خواننده مي 
رسد. در تلخيص كتاب سعي شده است كه ، با توجه به تأكيد نويسنده 
بر مطالعة اين داستا  ها، اشار ه اي كوتاه به كليات اين داستا ن ها بشود. 
عالوه براين ، چند بخش پاياني كتاب توسط چند تن از دوستان م ؤلف 
به نگارش درآمده است كه تقريباً از لحاظ محتوا و مضمون مشابه داستان 
هايي است كه مؤ لف در ا بت داي هر بخش نگاشته است . بدين لحاظ 
و براي كوتاه شدن حجم خالصه كتاب، از پرداختن به بخش داستان 
گونه پاياني كتاب خودداري شده است.. نويسنده، كتاب حاضر ر ا براي 
مطالعة دو گروه از افراد نوشته است : گروه اول افراد ي اند كه مستقيماً با 
مشتريان سروكار دارند و گروه دوم كسان ي اند كه با اين افراد سروكار 

دارند كه طبعا رييس يا مدير آن ها هستند.

اوج گیری، 
قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

ناشر : آريانا قلم 
نویسنده : ريچ هورواث 

مترجم : نادر سيدكاللی و بابک وطن دوست  
تعداد صفحه : 240 

شابک : 4-92-6227-600-978
قیمت : 135.000 ريال 

بر اساس مطالعه ای كه در مجلة چيف اگزكيوتيو منتشر شده است، 
ارزشمندترين مهارت رهبران امروز، تفكر استراتژيک است. در عين 
حال، بسياری از شركت ها معتقدند تفكر استراتژيک همان مهارتی 

است كه رهبران ارشدشان بايد آن را كسب كنند .
كتاب اوج گيری ابزارها و تكنيک هايی در اختيار مديران قرار می دهد 
كه با استفاده از آنها می توانند قابليت های تفكر استراتژيک پيشرفته را 
كسب كنند و به رهبران استراتژيک واقعی تبديل شوند. چارچوب 
ارائه شده در قالب »قواعد سه گانة تفكر استراتژيک پيشرفته« رهبران را 
قادر به تركيب استراتژی و نوآوری خواهد ساخت و برايشان رشدی 

سودآور به  همراه مزيت رقابتی به ارمغان خواهد آورد.
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نویسنده: پژمان خلعتبری

پرده اول: خانه تکانی شب عید

خانه تكانی شب عيد بازمانده يكی از سنن 
قديمی ايرانی است كه قدمت آن به چند هزار 
پنج  ايرانيان  رسم،  اين  طبق  رسد.  می  سال 
روز آخر سال را به نظافت منازل خود می 
پرداختند و معتقد بودند كه در آغاز سال ارواح 
درگذشتگان به خانه خود باز می گردند و به 
همين خاطر، منازلشان بايد تميز و پاكيزه باشد. 
اما اگر اين رسم زيبا با رعايت نكات ايمنی 
همراه نباشد شيرينی همنشينی در كنار اعضای 
خانواده بر سر سفره هفت سين تلخ خواهد 
شد. عدم رعايت اين موارد ممكن است به 
يک دردسر بزرگ تبديل شود، دردسری كه 
سالمتی اعضای خانواده به ويژه خانم های 
كمردرد،  كرد.  خواهد  تهديد  را  دار  خانه 
گردن درد، مسموميت، تنگی نفس، حساسيت 
ارتفاع  از  پا، سقوط  و  پوستی و درد دست 
و برق گرفتگی از رايج ترين عوارض خانه 
تكانی های غير ايمن است. عوارضی كه با 
توان  می  ايمنی  ساده  اصول  برخی  رعايت 
اهم  رساند.  حداقل  به  را  آنها  بروز  احتمال 
توصيه های ايمنی در اين خصوص عبارتند از:

در طول خانه تكانی تا جايی كه برايتان  ●
اثاثيه  و  اسباب  كردن  بلند  از  است  مقدور 
از  آن  جای  به  و  كنيد  پرهيز  منزل  سنگين 
شيوه های جايگزين مانند هل دادن يا كشيدن 

استفده كنيد.
قبل از بلند كردن يک جسم سنگين، دقيقًا  ●

مشخص كنيد كه می خواهيد آن را كجا قرار 
هنگام حمل جسم سنگين  هميشه  و  دهيد 
يادتان باشد كه آن را نزديک به بدنتان نگه 

داريد.
بلند كنيد كه  ● اثاثيه ای را  فقط اسباب و 

وزن مناسبی دارند و اگر نياز به كمک داشتيد 
تعارف را كنار بگذاريد و حتماً از يک يا چند 

نفر كمک بگيريد.
از بلند كردن يک جسم سنگين و چرخيدن  ●

اگر هنگام  كنيد.  به طور همزمان خودداری 
چرخيدن  به  نياز  سنگين  جسم  يک  حمل 
داشتيد يادتان باشد كه از كمر نچرخيد، روی 

پاهيتان بچرخيد.
وقتی می خواهيد جسم سنگينی را روی  ●

زمين بگذاريد به جای خم كردن زانوهايتان 
را خم كنيد و جسم را روی زمين قرار دهيد.

از  ● سنگين  جسم  يک  كردن  بلند  موقع 
روی زمين يا موقع جابجا كردن آن، پشتتان 
را صاف نگه داريد و قوز نكنيد، زانوهايتان 
را خم كنيد و برای تحمل وزن آن جسم، به 
عضالت پايتان تكيه كنيد. اين كار موجب می 
به جای  از جسم سنگين،  ناشی  شود فشار 
كمر به مفصل ران شما منتقل شود و گرفتگی 
عضالنی و درد ناگهانی عضالت مخصوصًا 

كمردرد به سراغتان نيايد.
موقع بلند كردن اجسام سنگين بهتر است  ●

اول پاهيتان را به اندازه عرض شانه ها باز كنيد 
و سپس جسم مورد نظر را بلند كنيد. اين كار 

باعث حفظ تعادل بدن می شود.
هيچ وقت نبايد اشيای سنگين را به طور  ●

ناگهانی و سريع از زمين بلند كنيد و هرگز در 
حالی كه جسمی را با يک دستتان بلند كرده 
ايد سعی نكنيد با دست ديگرتان جسم سنگين 

ديگری را بلند كنيد.
وقتی در حال تميز كردن در و پنجره يا  ●

به  دسترسی  برای  هستيد  ديوار  كردن  رنگ 
نقاط دورتر، به جای آن كه دست خود را به 
آن سمت دراز كنيد از صندلی يا نردبان استفاده 

كنيد.
وقتی در حال گردگيری يا تميز كردن وان  ●

حمام هستيد به جای خم شدن بيش از حد از 

ناحيه كمر، سعی كنيد آرام بنشينيد و كار مورد 
نظرتان را انجام دهيد.

اگر به مدت طوالنی مشغول كار در منزل  ●
هستيد مرتب و در فواصل منظم استراحت 
كنيد و تا جايی كه برايتان مقدور است به طور 

متناوب تغيير وضعيت دهيد.
چهارپايه  ● يا  نردبان  از  خواهيد  می  اگر 

استفاده كنيد ابتدا از سطح اتكای آن با زمين 
كاماًل مطمئن شويد و حتی المقدور از نردبان 

های دو طرفه و استاندارد استفاده كنيد.
موقع پاک كردن شيشه ها و پنجره های  ●

منزل بايد خيلی مراقب باشيد و از رفتن روی 
نرده ها يا قرنيزهای آن اكيداً خودداری كنيد.

هنگام شست و شوی بخش های فوقانی  ●
در، پنجره و ديوار، پس از هر 2 تا 3 دقيقه كار 
مداوم، مدت كوتاهی سرتان را پايين بيندازيد 

و به سر و گردنتان استراحت دهيد.
از آنجايی كه برای نظافت از انواع شوينده  ●

دستكش  از  استفاده  شود،  می  استفاده  ها 
مناسب يكی از بهترين كارها برای پيشگيری 
از اگزماست. پوشيدن يک دستكش نخی زير 
دستكش های الستيكی يا استفاده از دستكش 
های دواليه ای در پيشگيری از اين بيماری 

مؤثر است.
بسياری از زنان خانه دار برای شستشوی  ●

سرويس های بهداشتی از مايع های شيميايی 
نظير انواع سفيد كننده و جوهر نمک استفاده 
می كنند و از انجا كه سرويس های بهداشتی 
معموالً در فضاهای بسته و كوچک قرار دارند 
قرار گرفتن در اين فضاهای بسته برای مدتی 
طوالنی ممكن است آسيب فراوانی به ريه های 
اين افراد وارد كند. لذا حتی المقدور از مصرف 
مواد شوينده در فضاهای بسته خودداری كنيد. 
پنجره  و  بازكردن در  و  البته وجود هواكش 

شماره 4، فروردین 1395
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ایمنی*

کمردرد، گردن 
درد، مسمومیت، 

تنگی نفس، 
حساسیت 

پوستی و درد 
دست و پا، 

سقوط از ارتفاع 
و برق گرفتگی 

از رایج ترین 
عوارض خانه 

تکانی های غیر 
ایمن است. 

عوارضی که با 
رعایت برخی 

اصول ساده 
ایمنی می توان 

احتمال بروز 
آنها را به حداقل 

رساند.

نيز می تواند تا حد زيادی از بروز خطرهای 
احتمالی جلوگيری كند.توصيه می شود هنگام 
استفاده از شوينده های شيميايی، حتماً ماسک 
بزنيد يا از دستمالی ضخيم بر روی دهان و 

بينی تان استفاده كنيد.
بخار متصاعد شده از تركيب جوهر نمک  ●

بويژه  است،  بسيار خطرناک  كننده  سفيد  و 
برای چشم، پوست و ريه. توصيه می شود 
از تركيب اين دو ماده خودداری كنيد. بهترين 
اقدام برای مسمومان ريوی، خارج كردن سريع 
فرد از محل سربسته و استفاده از هوای آزاد 
و تماس با اورژانس برای تجويز اكسيژن و 

مصرف داروهای ضد التهابی است.
اگر در روزهای خانه تكانی تصميم به تميز  ●

كردن يک وسيله برقی گرفتيد يادتان باشيد كه 
پيش از شروع به نظافت، ابتدا برق آن وسيله 
برقی را قطع كنيد. حواستان به اين نكته باشد 
كه لوازم برقی به هيچ وجه نبايد با آب تماس 
داشته باشند. از ريختن آب بر روی كليد، پريز 

و سيم برق هم اكيداً خودداری كنيد.

پرده دوم:ایمنی در سفر های نوروزی

نوروز بيشترين حجم سفرهای كشور را در 
خود جا داده است بنابراين عجيب نيست اگر 
پرحادثه ترين و پر خسارت ترين سفرهای 
سال هم در آن اتفاق بيفتند. ما برای داشتن 
يک سفر ايمن توصيه هايی داريم كه خواندن 

آن برای هر مسافری الزم است:
قبل از سفر حتماً مطمئن باشيد كه تمام  ●

درها و پنجره ها را بسته ايد. شير گاز را حتمًا 
چک كنيد و كاماًل ببنديد. از دادن كليد منزل 
به افراد غير مطمئن و ناآشنا خودداری كنيد 

حتی برای آب دادن گلدان هايتان.
هميشه پيش از سفر خوب استراحت كنيد  ●

تا در زمان رانندگی دچار خستگی و خواب 
آلودگی نشويد.

تأمين  ● بر  عالوه  ايمنی  كمربند  بستن 
سالمت راننده، باعث می شود تسلط بيشتری 

در رانندگی داشته باشيد.
از سوار كردن سرنشينان بيش از حد مجاز  ●

خودرو خودداری كنيد.
در رانندگی های طوالنی هر چند وقت  ●

نرمشی  حركات  خود  های  شانه  در  يكبار 
انجام دهيد و سعی كنيد در حالت خستگی 
از ماشين پياده شده و چند حركت ورزشی 

انجام دهيد.
احساس خواب  ● رانندگی  هنگام  در  اگر 

جاده)جايگاه  كنار  حتماً  داريد  آلودگی 
و  توقف  امن  جای  يک  در  يا  پاركينگ( 

استراحت كنيد.
مناسب  ● نور  از  شب  در  رانندگی  زمان 

استفاده كنيد.

سعی كنيد پيش از سفر خودروی خود  ●
را از هر نظر كنترل كنيد تا دچار نقص فنی 
نباشد.)باد الستيک ها، روغن موتور، روغن 
ترمز، برف پاک كن ها، چراغ ها، باطری و ...(

تعمير  ● نياز  مورد  اوليه  و  ايمنی  وسايل 
ماشين را حتماً هوراه داشته باشيد.)چراغ قوه، 
اطفاء  كپسول  زاپاس،  مثلث خطر، الستيک 

حريق، جعبه لوازم ايمنی، زنجير چرخ و ...(
در هنگام نوروز به دليل نوسانات آاب و  ●

هوا و غير قابل پيش بينی بودن شرايط جوی 
سعی كنيد در هنگام روز رانندگی كنيد چرا 
كه رانندگی در شب می تواند با خطای ديد و 

حوادث بيشتری همراه باشد.
به عالئم رانندگی و تابلوهای هشداردهنده  ●

در جاده ها به ويژه در جاده های كوهستانی 
توجه كنيد.

نورباال  ● از  شب  در  رانندگی  هنگام  در 
استفاده نكنيد. زيرا ديد راننده جلوی شما را 

دچار مشكل می كند.
حتماً از آب آشاميدنی سالم و بهداشتی  ●

استفاده كنيد. چون مصرف آب های آلوده و 
غير بهداشتی باعث بروز بيماری هايی مثل 
بيماری های  حصبه، وبا، هپاتيت، اسهال و 

انگلی می شود.
داشته  ● همراه  به  را  زير  وسايل  سفر  در 

باشيد: جعبه كمک های اوليه، وسايل گرمايی 
قوه،  چراغ  ضخيم،  های  لباس  و  پتو  نظير 
كبريت، طناب، شناسنامه افراد و كارت ملی 
نقشه  و  سفر  مسير  نقشه  بيمه،  دفترچه  و 

گردشگری شهر مورد نظر.
سعی كنيد از غذاهای رستوران های بين  ●

راهی حتی االمكان استفاده نكنيد.
از پختن غذاهايی كه زود فاسد می شوند  ●

را  كنيد و غذاهای سبک و سرد  خودداری 
انتخاب كنيد.

گوشت، مرغ و ماهی را حتماً از جاهای  ●
معتبر تهيه كنيد.

از  ● محلی  شير  و  دوغ  ماست،  خريد  از 
اماكن غير مجاز خودداری كنيد.

اگر از محصوالت كنسروی استفاده می  ●
كنيد حتماً قبل از مصرف آنها را در 20 دقيقه 
در آب جوش بجوشانيد و تاريخ مصرف آنها 

را چک كنيد.
از ريختن زباله های خود در جاده، كنار  ●

رودخانه ها و جنگل خودداری كنيد. حتمًا 
همراه  ماشين  در  را  زباله  مخصوص  كيسه 
خود داشته باشيد و هنگام توقف ماشين كيسه 

های زباله را در سطل آشغال بيندازيد.
از روشن كردن آتش در جنگل خودداری  ●

كنيد، چون می تواند منجر به آتش سوزی 
شود.
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*
دانش آموزان و 
کارکنان ممتاز

مبین عبداهلل زاده
فرزند: وحید

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: اول

معدل: خیلی خوب

نرگس صبوری
فرزند: کریم

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: هشتم

معدل: 18/52

مهزیار زارعی چمنی
فرزند: هومان

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: دوم

معدل: خیلی خوب

علی نجفی زاد
فرزند: پژمان
پروژه: ستاد

پایه: اول
معدل: خیلی خوب

عباس اعالیی فرد
فرزند: محمد

پروژه: نصب سمنگان
پایه: سوم

معدل: خیلی خوب

بهروز رستمی
فرزند: روح اله

پروژه: نصب فاز 14
پایه: چهارم

معدل: خیلی خوب

علی اصغر اسکندری
فرزند: دادرضا

پروژه: نیروگاه کهنوج
پایه: سوم

معدل: خیلی خوب

مهدی زارعی چمنی
فرزند: هومان

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: ششم

معدل: خیلی خوب

محمدرضا لشکری نژاد
فرزند: ابوذر

پروژه: نیروگاه شوباد کهنوج
پایه: سوم

معدل: خیلی خوب 

علیرضا رودباری
فرزند: بهمن

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: هشتم       

معدل: 19/88

علیرضا اعرابی
فرزند: محمد

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: هشتم

معدل: 19/43

پارسا صادقی کیانی
فرزند: کیومرث

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: هشتم

معدل:19/93

حسین رودباری
فرزند: محسن 

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: هشتم
معدل: 19

حسین قاسمعلی   
فرزند: داود

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: اول متوسطه

معدل: 18/40

دانیال رودباری
فرزند: محسن

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: دوم

معدل: خیلی خوب

سیروس صبوری
فرزند: کریم

پروژه: نیروگاه  اربیل خرماال
پایه: چهارم

معدل: خیلی خوب

سودا رودباری
فرزند: غالمرضا

پروژه: نیروگاه  اربیل خرماال
پایه: دوم

معدل: خیلی خوب

زینب رضایی
فرزند: محمد

پروژه: نیروگاه  اربیل خرماال
پایه: سوم

معدل: خیلی خوب

رانیا عبداهلل زاده
فرزند: وحید

پروژه: نیروگاه اربیل خرماال
پایه: دوم

معدل: خیلی خوب
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مسابقه*

الهام محدث
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد 

مشاوره خانواده
محل خدمت: ستاد

معدل: 20

میثم بابایی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد 

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
محل خدمت: ستاد

معدل: 18/40

مسابقه
يک پست كار كه متناسب با اصول 

ارگونومی باشد، طراحی و تشريح نماييد
روشی برای مدل سازی برند شركت نصب نيرو 

ارائه نماييد.
نقش رهبران در جاری سازی ارزش های سازمان را 

تشريح نماييد.

1

2

3

به بهترین پاسخ های 

ی به تعداد 10 
تشریح

نفر، جوایز ارزنده ای 

اهدا خواهد شد.

ابقه در 
برندگان مس

صلنامه بعدی معرفی 
ف

خواهند شد.
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*عنوان


