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رامین اشرفی

در 18 ارديبهشت سال 1370 شركت نصب نيرو توسط سازمان 
گسترش و نوسازی منابع ايران و شركت سهامی توليد و انتقال 
نيروی برق ايران )توانير( تاسيس شد و اولين مدير عامل آن آقای 

مهندس حسين مرسلوئی بود.
25 سال از آن تاريخ می گذرد و امروزه جايگاهی بسيار ارزشمند 
دارد و اين شركت به عنوان پيمانكاری خوشنام و صاحب تكنيک 
شناخته می شود. هم اينک شركت نصب نيرو از لحاظ تراز مالی در 
بين 500 شركت برتر ايرانی مقام 257ام را بدست آورده و در گروه 

مپنا ششمين رتبه را دارد.
كاركنان مستقيم شركت بيش از 2000 نفر و كاركنان پيمانكاری 
بالغ بر 1500 نفر در 18 منطقه جغرافيايی و در 2 موقعيت خارج 
از كشور به كار و تالش مشغولند. طی اين ربع قرن فعاليت بيش 
از 300 قرارداد در حوزه های كاری: پروژه های ساختمانی،پروژه 
های نيروگاهی و صنعتی و پروژه های خط و پست منعقد شده كه 
220 پروژه خاتمه يافته و حدود 40 پروژه در حال اتمام و بيش از 

40 پروژه جاری است.
به تدريج شركت نصب نيرو از شيوه اداره سنتی خارج شده است 
و با تدوين چشم انداز،مأموريت و بازنگری نقشه استراتژی به جرگه 

شركت های استراتژی محور پيوسته است.
اطالعات وضعيت مالی و سهام شركت به عنوان زيرمجموعه 
شركت گروه مپنا در سايت كدال قابل مشاهده است. با توجه به 
پيشينه قدرتمند، چشم انداز شركت چنين به تصويب رسيد: يكی از 
پنج پيمانكار عمومی برتر در حوزه های انرژی، صنعت و ساختمان 
در كشور و برند معتبر در منطقه MENA تا سال 1404 برای اين 
چشم انداز مأموريت شركت تدوين و براساس آن نقشه استراتژی 

شركت بازنگری شد.
تمام  استراتژيک  اهداف  كه  شركت  استراتژی  تشريح  برای 
واحدهای شركت را پوشش می دهد،نقشه استراتژی شركت با 21 
هدف و موضوع استراتژيک بازنگری شده و با ابزار كارت امتيازی 
متوازن، اين اهداف و موضوع های استراتژيک را به مجموعه ای از 
معيارهای مرتبط با هم بدل كرده و توازن و ارتباط مناسب بين چهار 

جنبه را برقرار می كند. در پله اول ابزار BSC )كارت امتيازی متوازن( 
منابع و زيرساخت های شركت به عنوان منظر رشد و يادگيری آمده 

است و سه هدف استراتژيک دارد كه عبارتند از:
ارتقاء فرهنگ سازمانی با تمركز بر رويكرد استراتژی محور. 1
جذب،حفظ و توسعه كاركنان خبره. 2
توسعه زيرساخت ها. 3

درپله دوم يعنی منظر فرآيندهای داخلی، اهداف استراتژيک در 
چهار عنوان كلی تدوين شده:

سرآمدی عمليات. 1
مشتری مداری. 2
نوآوری. 3
اجتماعی و رفاهی. 4

سرآمدی عمليات حاوی 5 هدف استراتژيک است كه به ترتيب 
عبارتند از:

ارتقاء بهره وری نيروی انسانی. 1
بهبود كاربری ماشين آالت. 2
بهبود اثربخشی شركاء. 3
بهبود اثربخشی و كارآيی فرآيندها. 4
بهينه سازی زمان و كاهش هزينه ها. 5

مشتری مداری به منظور تقويت جايگاه برند حاوی 5 هدف 
استراتژيک است كه عبارتند از:

افزايش توانايی البی گری در بازارهای استراتژيک. 1
درک و پيش بينی نيازهای مشتری. 2
تطبيق سبد خدمات با نياز مشتری. 3
بهبود فعاليت های تجاری در حوزه های جديد. 4
توسعه سهم از فروش،مشتريان بالفعل. 5

اشتراک  افزايش  استراتژيک:  نوآوری،هدف  داخلی  فرآيند  در 
درون سازمانی برگزيده شده است. فرآيند داخلی اجتماعی و قانونی 

حاوی دو هدف استراتژيک و مستقل زير است كه عبارتند از:
اهتمام به حفظ بهداشت،ايمنی و محيط زيست با تقويت . 1

HSE رويكرد پيشگيرانه
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توسعه مسئوليت های اجتماعی. 2
در پله سوم يعنی منظر نتايج مشتری به منظور رسيدن به برندی 
قابل اطمينان با قابليت تكنولوژيک در محيط رقابتی با قيمت مناسب 

حاوی 2 هدف استراتژيک است كه عبارتند از:
های . 1 پروژه  كامل  پوشش  رسيدن  منظور  به  مشتری  حفظ 

شركت گروه مپنا
جذب مشتری هايی خارج از شركت گروه مپنا. 2

در پله چهارم و باالترين منظر نتايج مالی كه ثمره سه منظر قبلی 
است و در رأس نقشه استراتژی قرار می گيرد دو متغير در اين 
منظر انتخاب شده و متغير حاوی سه هدف استراتژيک است كه 

عبارتند از:
حفظ جايگاه فعلی در بازار داخلی. 1
افزايش فروش در حوزه های جديد كاری. 2
افزايش فروش در بازارهای بين المللی. 3

استراتژيک:  شركت،هدف  سرمايه  بازگشت  در  تداوم  برای  و 
افزايش سودآوری انتخاب شده است.

اهداف و موضوع های استراتژيک فوق بايد به شكلی شفاف و 
روشن با اقدام های عملياتی،در كل شركت اجرا شوند تا اثربخشی 

خود را در آينده نشان دهند.
موانع اجرای اثربخش استراتژی ها عبارتند از:

عدم انتقال استراتژی، بطوری كه كاركنان اطالعی از آن ندارند . 1
و با كمی كردن و در اختيار قرار دادن آن می توان تسريع كرد.

عدم همسويی كاركنان كه با جاری سازی و توسعه اهداف . 2
فردی و گروهی و يكپارچگی سيستم ارزيابی عملكرد با نتايج 
شاخص های استراتژيک و استفاده از همكاران عالقمند در 

جاری سازی آن می توان اقدام كرد.
عدم تعهد مسئولين شركت كه به دليل مشغله زياد نمی توانند . 3

در مورد استراتژی به اندازه كافی بحث كنند كه با تشكيل 
جلسه های منظم بازنگری استراتژی می توان تعهد را باال برد.

به . 4 بودجه  اتصال  دليل عدم  به  كافی  منابع  عدم تخصيص 
استراتژی كه می توان با اتصال فرآيندهای بودجه ريزی و 

برنامه ريزی اين بخش را هم اجرايی كرد.
به منظور تحقق اهداف استراتژيک شركت نصب نيرو و خارج 
ساير  محور،همچون  استراتژی  انسانی  منابع  به  سنتی   ... شدن 
واحدهای ستادی و پروژه های شركت،از سال 91 تاكنون در حوزه 
منابع انسانی در فرآيندهای زير، برنامه ريزی و اقدام هايی انجام 
شده كه اميد است با رشد متوازن اقدام های منابع انسانی، بلوغ منابع 

انسانی در شركت، توسعه بيشتری داشته باشيد.
برنامه ريزی استراتژيک منابع انسانی - طراحی و مهندسی ساختار 
شركت تجزيه و تحليل شغل و گريدينگ شغلی با مدل G20- برنامه 
ريزی جذب - حقوق و مزايا - جبران خدمت و خدمات رفاهی و 
روابط كار - سالمت، ايمنی، امنيت محيط كار و ارگونومی كاركنان 
- تحليل و توسعه شايستگی ها و استفاده از خدمات كانون ارزيابی 
مپنا مديريت عملكرد كاركنان - آموزش و يادگيری - سيستم پاداش 
و انگيزشی در پروژه ها)فعال در زمان بتن ريزی و يا سنكرون 
و...( - توانمند سازی - تقويت روحی كار تيمی - مربی گری - 
جانشين پروری - مديريت استعدادها - سيستم های اطالعاتی منابع 

انسانی)HRIS( - ارزش های سازمانی - نظام پيشنهادها.
با استراتژی شركت  در فاز اول استراتژی منابع انسانی همسو 
براساس مدل پيشنهادی اولريش با نگاهی به نقش های منابع انسانی 
در جهت خلق ارزش و خروجی كه منابع انسانی دارند انتخاب شده 
است كه در متن نشريه،طرح استراتژی منابع انسانی برای آگاهی 

بيشتر همكاران آمده است.
سهم واحد منابع انسانی در برآورده كردن اين نقش 20% و سهم 

مديران صف 60% و سهم كاركنان 20% است.
تمام  بودن  دخيل  و  استراتژی شركت  كل  تشريح  به  توجه  با 
واحدهای ستاد و صف در اجرای اين استراتژی واحد، از همكارانی 
كه برای عضويت در كارگروه های جاری سازی اهداف استراتژيک 
برنامه  تا  دهند  اطالع  شود  می  درخواست  دارند  تمايل  شركت 
ريزی الزم برای آموزش و مشاركت كاركنان عالقمند در جاری 
سازی اهداف و موضوع های استراتژيک شركت انجام شود.لطفًا 

عالقمندان در پروژه های شركت نيز اعالم آمادگی نمايند.
با تشکر از همیاری و مشارکت شما عزیزان
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* مصاحبه

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

کدام پروژه ها را بر عهده داشته اید؟
الكترونيک  رشته  در   1368 سال  در  بنده 
دانشگاه شيراز فارغ التحصيل شدم و از اوايل 
سال 1370 يعنی از بدو تشكيل شركت، افتخار 
همكاری با شركت نصب نيرو را دارم و به 
ترتيب بمدت 5 سال در نيروگاه سيكل تركيبی 
گيالن – حدود يكسال نيروگاه بخار ايرانشهر 
– 4 سال نيروگاه بخار شازند اراک – 4 سال 
در  – 4 سال  آذربايجان  بخار سهند  نيروگاه 
پااليشگاه گاز ايالم - 4 سال در نيروگاه بخار 
طرح توازن ذوب آهن اصفهان- و به مدت 3 
سال هم در نيروگاه گازی هرمزگان جمعاً به 
مدت 25 سال به عنوان مسئول اجرايی  برق 
و ابزار دقيق – سرپرست دفتر فنی – سرپرست 
كارگاه - و مدير پروژه  در اين شركت مشغول 

بكار می باشم .
  بهترین تجربه کاری خود را در کدام 

پروژه کسب کردید؟
با توجه به اينكه اكثر پروژه هايی كه بنده 
مشغول بكار بوده ام از پروژه های نيروگاهی 
بوده اند لذا بنظرم دوره 4 ساله مربوط به پروژه 
پااليشگاه گاز ايالم از شروع عمليات اجرايی 
بهترين  بعنوان  را  اندازی  راه  پايان  تا  نصب 

تجربه كاريم می توانم نام ببرم . 
  بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 

برای ما بازگو کنید.
در بدو ورود به شركت در سال 1370 و پس 
از مصاحبه در حضور سرپرست برق و ابزار 
دقيق و چند كارشناس ديگر از من پرسيده 
شد معرف و آشنای شما كيست؟ بنده گفتم 
كه هيچ آشنا و پارتی ندارم. ايشان هم گفتند 
چون پارتی نداريد بين چند نفر شما را انتخاب 

می نمائيم . البته انتخاب كارمند نمونه در سال 
بوده  بنده   خوب  خاطرات  از  هم   83-82
است – و اما بدترين خاطره متاسفانه مربوط به 
حادثه منجر به فوت پروژه هرمزگان می باشد 
كه باعث از دست دادن يكی از نيروهای جوان 
كشور شد و پيشرفت كار پروژه را در آن موقع 

تا حدودی با چالش روبرو ساخت 
  درباره فعالیتهای اجرایی و مسؤلیتهای 
اجرایی که تاکنون داشته اید برای خوانندگان 

ما بگویید؟ 
در اين مورد فكر ميكنم توضيحات كامل در 

سوال اول داده شده است.
که  بودید  عالقه مند  را  پروژه  کدام   
مدیریتش را بر عهده داشته باشید اما این 

اتفاق نیافتاد؟
باتوجه به اينكه طی 25سال حضور در نصب 
نيرو بنده عمدتاً در پروژه های نيروگاهی بخار 
و گاز و همچنين پااليشگاه مشغول بوده ام، 
دوست داشتم در پروژه های مربوط به انرژی 
نو و نيروگاههای بادی نيز فعاليت داشته باشم 

كه تاكنون محقق نشده است . 
  اگر این امکان وجود داشته باشد که 
زمینه کاری خود را تغییر دهید چه تخصصی 

را دنبال میکردید؟
بنظرم زمينه كاری حال حاضرم صرف نظر 
از مشكالت خاص خود از قبيل جابجايی ها 
و دوريهای خانوادگی از نظر تخصصی مورد 
رضايت است اما رشته و زمينه كاری مخابرات 

را هم دوست دارم .
  چه راهکارهایی برای انتقال تجربیات 
خود به دیگران در نظر دارید تا آنها شکست 

های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
انتخاب پيمانكار با تجربه و كارامد – اهميت 
دادن به مسايل بيمه و مفاصا حساب - اهميت 

دادن به موارد تاثير گذار همچون HSE و پيش 
بينی و اختصاص هزينه های جداگانه برای 
آنها - برگزاری جلسات ،آموزش و همايش 

های مشترک جهت تبادل اطالعات.
اجرای  در  را  انسانی  عوامل  نقش   
موفقیت آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟
خيلی زياد، بارز ترين نقش در اجرای هرچه 
بهتر پروژه را عوامل انسانی ايفاء می نمايند 
داشتن امكانات و تجهيزات و ماشين آالت 
كارآمد  و  باتجربه  نيروهای  كنار  در  خوب 

معنی پيدا می كند .
ارزیابی  چگونه  را  خود  کارکنان   

)ارزیابی عملکرد ( میکنید؟
اشنا  از وظايف خود  را  بايد كاركنان  ابتدا 
نظر  از  ارزياب  صحيح  انتخاب   - ساخت 
كارمند  كاری  انظباط  و  نظم   – شخصيتی 
– انتخاب تناسب معيارهای شغلی هر فرد – 
مسئولين   و  توسط سرپرستان  ارزيابی  انجام 
مستقيم – انتخاب زمان مناسب جهت ارزيابی 

و...
شما  نظر  مورد  انگیزشی  های  نظام   

چیست؟ 
تنش زدايی و ايجاد محيط و رابطه كاری 
به  دادن  اهميت  و  سازی  اعتماد   – دوستانه 
مسائل و مشكالت بيرونی و روحی روانی در 
حد ممكن – و تشويقها ، پاداشها و مسائل 
مالی  می توانند انگيزه های كاری در نفرات را 

تقويت نمايد . 
  برای حفظ کارکنان شایسته خود چه 

تمهیداتی را اندیشه اید؟
تا  كه  كليدی  و  ستادی  نيروهای  جهت 
كنند   می  احساس  شغلی  امنيت  حدودی 
نكات اشاره شده  همانند پاسخ قبل مهم  است 
نيروهای اجرايی كارگاه  برای كاركنان و  اما 

مصاحبه با آقای 
مهندس نادر عالیی 

مدیر پروژه نصب تابان
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مصاحبه*

بدليل بی ثباتی كاری و تعديل اجباری پايان 
افراد در فرصت های شغلی  پروژه، معموالً 
ديگری كه پيش ميايد ممكن است حاضر به 
ادامه همكاری نباشند. با اينحال سعی می شود 
اين نيروها نيز به پروژه های ديگر معرفی و 

مشغول بكار شوند . 
  انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.
بخش  و  ركن  دو  نظرم  به  زمينه  اين  در 
اساسی وجود دارد يكی بحث حمايت های 
مالی و تزريق به موقع نقدينگی به پروژه است 
و ديگر اينكه ايجاد  رابطه خوب كاری از قبيل 
برخوردهای منطقی، اعتماد دوطرفه  و ايجاد 

فضای بدور از تنش در محيط كار .
  مهمترین دستاورد خود را چه میدانید؟

عضو  عنوان  به  كه  كنم  می  افتخار  بنده 
ارتقاء  و  تشكيل  در  گروه  اين  از  كوچكی 
حرفم  ادعای  برای  و  داشتم  نقش  شركت 
همين بس كه در فاصله بين سالهای 70 الی 
76 بمدت 5 سال به همراه شركت نصب نيرو 
با وندور و سوپروايزرهای زيمنس همكاری 
باعث  داشتم و دستاوردهای همان عمليات 
شده تا 20 سال بعد شركت زيمنس جهت 
را  نيرو  نصب  شركت  عراق،  اربيل  پروژه 
مرزی  برون  عمليات  اجرايی  نيروی  بعنوان 

تائيد و انتخاب نمائيد. 
  به نظر شما موفق ترین پروژه اجرایی 
نصب نیرو کدام بوده است؟ آیا شما نقشی 

در آن داشته اید؟
به نظرم انجام عمليات اجرايی نصب و راه 
اندازی پااليشگاه ايالم و نيروگاه بادی تاكستان 
جزو پروژه های موفق نصب نيرو بوده كه بنده 
در مورد اول افتخار همكاری با ديگر همكاران 
شركت را داشته ام. البته نصب و راه اندازی 
نيروگاه طرح توازن ذوب آهن نيز كه دارای 
راه  به  اميدی  كارفرما  و  بود  ناقص  طراحی 
اندازی ان نداشت از افتخارات شركت است 
كه بنده هم بعنوان عضو كوچكی از شركت در 

آن سهم داشتم.
  آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

به  با توجه به روند رو  بنده فكر می كنم 
رشد انكارناپذيری كه شركت خصوصاً طی 
روند  اين  با  و  است  داشته  اخير  سال  چند 
نصب  آينده شركت  سال  چند  انشاءهلل طی 
نيرو از شركت های برتر داخل و خارج از 
كشور خواهد بود وبه اهداف چشم انداز خود 

خواهد رسيد.
  بهترین مشاور شما ؟ 

بسياری از مديران و همكاران محترم شركت 
و كارفرما در زمينه های مختلف نقش بسزايی 
اخير  های  دوره  در  اند  داشته  مورد  اين  در 
روش كاری و برنامه ريزی های نوين آقای 
های  پيام  محترم  مديرعامل  نيازی  مهندس 
مشاوره ای خوبی را در بر داشته است و از 
دوره های گذشته نيز ميتوان از آقای مهندس 
فهام، مهندس رهبری، مهندس قاسمی و...  نام 

فکر می کنم با 
توجه به روند رو به 
رشد انکارناپذیری 
که شرکت خصوصًا 
طی چند سال اخیر 
داشته است و با این 

روند انشاءهلل طی 
چند سال آینده 

شرکت نصب نیرو 
از شرکت های برتر 

داخل و خارج از 
کشور خواهد بود 
وبه اهداف چشم 
انداز خود خواهد 

رسید.

برد.
  به نظر شما موفقیت در اجرای پروژه 
های نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟

بنظرم جهت موفقيت در اجرای پروژه ها 
تيم  – تشكيل  اهداف  تعيين  مواردی  چون 
كاری  فضای  ايجاد  االمكان  وحتی  مجرب 
دوستانه و بدون تنش بين انها – تهيه برنامه 
فراگير و بروز نگهداری آن – محاسبه ميزان 
منابع انسانی و ماشين آالت – زمانبندی واقعی 
به پروژه  نقش  نقدينگی  به موقع  و تزريق 

بسزايی دارد .
  نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با 

چه چالش هایی روبرو است؟
كمبود نقدينگی شديد خصوصاً در پروژه 
های نيروگاهی كه اين امر در سالهای اخير 
به خاطر مسائل ناشی از تحريم ها و شرايط 
مملكت شدت بيشتری داشته است . به عنوان 
نمونه همزمان با  ثبت قرارداد هرمزگان افزايش 
سه برابری قيمت دالر و تورم و به تبع آن 
هزينه های پروژه اعم از ابزار – موارد مصرفی 
افزايش  نيز  و...  انسانی  نيروهای  دستمزد  و 
چشمگير داشته و جوابگو نبود كه انتظار می 
رود انشاءهلل با برداشته شدن تحريمها و ثبات 
اقتصادی كشور اين مشكل نيز در پروژه های 

بعدی رفع گردد . 
  همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 

پروژه شما همسو هستند؟
انسانی  عوامل  نظر  از  است  مسلم  آنچه 
جهت اجرای پروژه  سه ركن اساسی مديريت 
– نيروهای اجرايی پروژه- و نيروهای ستادی 
و پشتيبانی نقش مهمی دارند  كه ضعف يا 
عدم ارتباط صحيح بين هركدام ازآنها پروژه 
را با چالش مواجه می نمايد . خوشبختانه اين 
ارتباطات نسبت به قبل به مراتب بهتر شده و 
همكاريهای پروژه و ستاد روند روبه رشدی را 
داشته است . البته بنظرم هنوز هم جای بهتر 

شدن را دارد .
  روند فعالیتهای شرکت نصب نیرو  در 

سال 94 را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمان  از  نيرو  نصب  شركت  خوشبختانه 
رشد  روبه  روند  جديد  مديرعامل  انتصاب 
انكار ناپذيری را پيدا كرده و اين روند در سال 
همايش  برگزاری  است  داشته  ادامه  هم   94
ها – كالس های آموزشی مفيد – كسب 4 
رتبه درجه يک پيمانكاری-كسب ايزو های 
مختلف- افزايش اخذ پروژه های برون مرزی 

و ...  از اين جمله اند .
  و اما نصب نیرو در یک جمله ...... ؟

و  تخصص   – تجربه  سال   25 از  بيش 
تالش بی وقفه وموفق در زمينه های صنعتی 
و   – وخط  پست  پااليشگاهی   – نيروگاهی 

ساختمانی. 
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نظام پیشنهادهااخبار*
ضرورت ایجاد و توسعه فرهنگ تفکر 

در راستای بهبود مستمر

پيشنهادها  نظام 
فرصتی  و  روش 
است كه می توان  با 
استفاده از آن، از فكر 
كاركنان  انديشه  و 
شناسايی  برای 
آنها  حل  و  مسائل 
به  و  جست  بهره 
لحاظ ويژگی خاص 

آن با تمامی كاركنان سازمان مرتبط است، به عبارتی همه مسئولين و 
كاركنان به نوعی متولی اجرای آن هستند.

استفاده مطلوب و درست از اين ابزار، ارج نهادن به ارزش های 
انسانی و به ياری طلبيدن افراد برای رسيدن به اهداف مشخص و 
مشترک می باشد به عبارتی استفاده از هر فكر و ايده نو كه بتواند 
منجر به ايجاد يک تغيير مثبت، بهبود روش، افزايش كيفيت، كاهش 
هزينه  و نهايتا باال بردن روحيه مشاركت كاركنان و تعالی سازمان 

می شود.
نقش نظام پيشنهادها و مشاركت همه جانبه فكری كاركنان برای 
محقق شدن اهداف سازمان ضرورتی انكار ناپذير بوده و فضای 
مناسبی است برای شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه 
كيفيت  بهبود  به  آنان  دلبستگی  و  تعلق  دامنه  افزايش  و  كاركنان 

خدمات.
حضور  و  نظارت 
ارشد  مدير  مستقيم 
رأًس  در  شركت 
پيشنهادها،  نظام 
كه  است  سندی 
بررسی،  فرايند  به 
و  اجرا  تصويب، 
اعتبار  پاداش ها 
می بخشد و زمانی كه كاركنان احساس كنند كه مدير ارشد شركت 
در رأس نظام پيشنهادهاست، با اشتياق درونی و جديت بيشتری به 
ارائه پيشنهادهاپرداخته و از اينكه می توانند به مدير سازمان خود 
برای بهبود امور كمک نمايند بسيار راضی و خشنود خواهند بود 
كه خوشبختانه اين امر مهم در شركت نصب نيرو محقق شده است.
 در اين رابطه پوستر تبليغاتی و اطالع رسانی تهيه و در سطح 
گسترده در پورتال شركت نصب نيرو و تمامی پروژه های ذيربط 

توزيع و اطالع رسانی شده است.
و  فعاليت  با  سطحی  هر  در  عزيز  همكاران  همه  دارد  انتظار   
مشاركت چشمگير خود برای دستيابی به بهبود مستمر، حصول 
نتايج و رسيدن به اهداف اصلی شركت، نظام پيشنهادها را ياری و 

تحقق آن را تضمين نمايند.

نویسنده: فرخ رمدانی 
)دبیر نظام پیشنهادها(
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اخبار*

مدت مركز آموزش دهندهعنوان دورهرديف
ساعت

تعداد 
نفر ساعتتاريخ پايانتاريخ شروعفراگيران

1621394/09/251394/10/1632مپناحسابرسی داخلی در عمل1

1821394/09/251394/11/0636مپناحسابرسی عملياتی2

821394/10/031394/10/0316مپناپنجمين همايش ICT گروه مپنا3

سمينار آموزشی آشنايی با انواع استانداردهای 4
421394/10/061394/10/068فراپيامآموزشی)فرايندها و ويژگی ها(

5ISO9001:2015 4201394/10/131394/10/1380نصب نيروآشنايی با تغييرات

16291394/10/161394/10/17464نصب نيروتحليل و آناليز حوادث و رويدادها6

20221394/10/211394/10/28440نصب نيروهوش هيجانی7

8ISO9001:2015 2241394/10/271394/10/2748نصب نيروآشنايی با تغييرات

آشنايی با نحوه محاسبه بيمه و ماليات تعلقی به 9
قراردادهای پيمانكاری

مركز آموزش و تحقيقات 
16251394/10/301394/11/01400صنعتی ايران

پياده سازی برنامه تضمين كيفيت در آموزش 10
سازمانی

موسسه ره آوران آفاق 
1621394/10/301394/11/0132صنعت

2021394/11/041394/11/1840همكاران سيستمآشنايی با نرم افزار منابع انسانی همكاران سيستم11

خانه صنعت، معدن و سمينار آموزشی مديريت ريسک12
861394/11/041394/11/0448تجارت جوانان ايران

خانه صنعت، معدن و تجwكنفرانس بين المللی هلدينگ ايران13
861394/11/051394/11/0548ارت جوانان ايران

20181394/11/051394/11/14360نصب نيروهوش هيجانی14

موسسه ره آوران آفاق قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعی15
16191394/11/071394/11/08304صنعت

معرفی FMEA به عنوان ابزاری جامع جهت 16
2231394/11/101394/11/1046نصب نيروتحليل ريسک

معرفی FMEA به عنوان ابزاری جامع جهت 17
2191394/11/141394/11/1438نصب نيروتحليل ريسک

دوره آموزشی تهيه و تدوين دستور العمل های 18
WPS & PQR &WPQ (WQT(  جوشكاری

شركت فنی مهندسی نفتا 
24261394/11/171394/11/18624كيفيت آزما

4121394/11/191394/11/1948نصب نيروآشنايی با نظام آراستگی محيط كار19

20201394/11/201394/11/27400نصب نيروهوش هيجانی20

موسسه مديريت پروژه يازدهمين كنفرانس بين المللی مديريت پروژه21
1651394/11/241394/11/2580آريانا

22ISMS 321394/11/241394/11/246امن نگر سامانسمينار

4211394/11/241394/11/2484نصب نيروآشنايی با نظام آراستگی محيط كار23

موسسه مديريت پروژه شاخص های كليدی عملكرد24
1641394/11/271394/11/2864آريانا

مركز آموزش تخصصی اولين همايش مديريت مسائل مالياتی25
851394/11/281394/11/2840موسسه مشاوران مديريت

26HEMP 16311394/11/281394/11/29496نصب نيرومديريت ريسک و آشنايی با نرم افزار

سومين كنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمايه 27
1611394/12/021394/12/0316مجتمع فنی تهرانانسانی

221394/12/051394/12/054مپناآشنايی با sharepoint و كاربری آن28

24191394/12/061394/12/11456نصب نيروهوش هيجانی29

شركت همايش آزما سومين همايش ارزيابی عملكرد مديران30
821394/12/081394/12/0816پارسيان

2261394/12/161394/12/1652نصب نيروآشنايی با نظام آراستگی محيط كار31

2291394/12/161394/12/1658نصب نيروآشنايی با نظام آراستگی محيط كار32

2281394/12/171394/12/1756نصب نيروآشنايی با نظام آراستگی محيط كار33

34PMP 32361394/12/181394/12/211152راهبران سيستم رستاکآشنايی با

3954926092        مجموع:

دوره های 
 آموزشی

 سه ماهه چهارم 
سال 94

چهارم  ماهه  سه  در 
سال 94، در مجموع 395 
آموزشی  دوره  ساعت 
كه  عمومی  و  تخصصی 
ها  دوره  در  نفر   492
حضور داشته و 6092 نفر 
برگزار  آموزشی  ساعت 

شده است.
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چهارمين همايش برنامه ريزی و كنترل پروژه شركت نصب نيرو با گردهمايی تيم های 
برنامه ريزی و كنترل پروژه ستاد و پروژه ها و تعدادی از مديران محترم پروژه و سرپرستان 
محترم كارگاه در روزهای 18 تا 21 اسفند ماه سال 1394  به مدت 4 روز در هتل آكادمی 
فوتبال تهران برگزار شد. هدف از اين گردهمايی آشنايی تيم برنامه ريزی و كنترل پروژه ها 
با مفاهيم و كاربردهای PMBOK;5 بود كه توسط آقای مهندس كتب زاده از موسسه راهبران 

سيستم رستاک برگزار شد.

چهارمین همایش 
برنامه ریزی و 

کنترل پروژه 

صالحيت  گواهی  دريافت  برای  كار  قانون  الزام  به  توجه  با 
ايمنی پيمانكاران ، شركت نصب نيرو اقدام به ثبت نام در سايت 
مربوطه كرده ومدارک مورد نياز را ارسال نمود . بر اساس اين 
الزام ميبايست كاركنان  پروژه پرند در بخش نصب و ساختمان ،  
آموزشهای عمومی مرتبط را زير نظر مدرس مورد تائيد اداره تعاون 
، كار و امور اجتماعی بگذرانند لذا پس از برنامه ريزی مقرر شد 
در تاريخ 8 لغايت 10 تير ماه 1395 اين دوره در محل پروزه پرند 

برگزار شود .
در اين دوره سه روزه حدود 200 نفر از كاركنان پروژه پرند دوره 
آموزش عمومی ايمنی و بهداشت كار ويژه كارگران را خواهد 
گذرانيد و در پايان پس از شركت در آزمون مربوطه برای نفرات 

گواهينامه صادر خواهد شد . 
در اين خصوص آقای مهندس نيازی مديرعامل محترم شركت 
نيز در يک دوره 4 روزه با عنوان آموزش عمومی ايمنی و بهداشت 
كار ويژه كارفرمايان شركت نمودند كه موفق به اخذ اين گواهينامه 

با حداكثر نمره شدند . 
با حمايت مديريت ارشد شركت برنامه ريزی الزم در خصوص 

برگزاری اين دوره ها در پروژه های ديگر نيز انجام شده است .
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به منظور بهبود تعامل پروژه ها با بخش تضمين كيفيت ستاد و در راستای بهبود وضعيت 
استقرار سيستم های مديريت يكپارچه ی مستقر در پروژه های شركت نصب نيرو ، ضمن تعيين 
مجدد و بازنگری ليست كارشناسان متولی مديريت سيستم های مديريت يكپارچه در پروژه ها؛ 
از ايشان جهت حضور در دوره ای آموزشی – توجيهی در محل ستاد شركت نصب نيرو دعوت 
بعمل آمد. در نهايت دوره ی آموزشی توجيهی با سرفصل های ذيل برنامه ريزی و با ياری 
همكاران بخش تضمين كيفيت و بخش توسعه كاركنان از واحدهای سيستم ها و كيفيت و منابع 

انسانی در تاريخ 95/02/31 در محل ستاد شركت نصب نيرو برگزار شد. 
تشريح اهداف سيستم های مديريت كيفيت و تشريح كلی الزامات سيستم مديريت  ●

)IMS( يكپارچه
تشريح تغييرات استاندارد ايزو 9001 در سال 2015 و تعميم به رويكردهای جاری شركت  ●

و پروژه ها 
مراحل حل مسئله مطابق با مدل 8D ) چرخه ی دمينگ( ●
● FMEA فرايند مديريت ريسک با استفاده از مدل تحليل ريسک
اصول مستندسازی سيستم مديريت كيفيت ●
ارائه نقشه استراتژی شركت و تغييرات آن در سال 95 به همراه تشريح ساختار نقشه  ●

 BSC استراتژی طی مدل
تشريح وظايف و رويكرد طرح ريزی شده جهت تعامل با نمايندگان تضمين كيفيت در  ●

پروژه ها
الزم به توضيح است اين اقدام نقطه ی عطفی است در راستای بهبود رويكردهای سيستمی 
در پروژه های شركت نصب نيرو و در ادامه ی روند اجرا و تحقق اهداف مطلوب ، همكاری 
نمايندگان محترم و تالشگر تضمين كيفيت پروژه ها با ستاد و نيز همكاری و تعامل مناسب ساير 

بخش های پروژه ها با اين نمايندگان را طلب خواهد كرد.

جلسه آموزشی  
IMS

مجمع عمومی 
عادی سالیانه 
صاحبان سهام 

شرکت نصب نیرو 

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شركت نصب نيرو برای عملكرد سال مالی منتهی 
به 29 اسفند 1394 با حضور اعضا به رياست جناب آقای مهندس مصلی در ساختمان مركزی 
مپنا در تاريخ 1395/03/19 برگزار شد. در ابتدای اين جلسه مدير عامل محترم شركت در 
حضور اعضا ضمن قرائت گزارش فعاليت عملكرد در خصوص دستاوردهای شركت نصب 
نيرو در سال 1394 در خصوص اهداف آتی شركت نيز ايراد سخن فرمودند. پس از سخنان 
مدير عامل محترم، گزارش حسابرسی برای عملكرد سال مزبور توسط جناب آقای شيرازی 
نماينده موسسه حسابرسی قرائت شد، در گزارش قرائت شده توسط حسابرس تشريح شد كه 
وضعيت مالی شركت نصب نيرو از تمام جنبه های با اهميت مطابق با استاندارهای حسابداری 
می باشد كه اين موضوع در حذف تعدادی از بندهای گزارش حسابرس و تكاليف مجمع به 
نسبت سال قبل از جمله حذف بند مربوط به برآورد مخارج آتی پيمان اشاره كرد كه اين موضوع 

نيز مورد توجه سهامداران قرار گرفت.
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بازدید دانشجویان رشته کارشناسی فن آوری اطالعات 
مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون عالمه طبرسی

توسعه 
کارخانه اراک

دانشجويان مركز آموزش علمی كاربردی علوم و فنون عالمه طبرسی، در روز دوشنبه 17 خرداد ماه سال 95 ، برای بازديد از فعاليت های اين 
سازمان و گذراندن درس كاربينی ، جهت ارتباط پايدار بين صنعت و دانشگاه ميهمان شركت نصب نيرو بودند تا بتوانند هرچه بيشتر در معرفی 
مشاغل و نيازهای آنها شناخت كسب نمايند. 25 نفر از دانشجويان كارشناسی فن آوری اطالعات اين دانشگاه ساعت 9 صبح در سالن كنفرانس 
شركت نصب نيرو گرد هم آمده و پس از استقبال و خير مقدم و توضيحات مقدماتی توسط آقای علی رهبر به همراه آقايان مهرانيان و نكومنش 

در خصوص بخش IT و تجهيزات فن آوری اطالعات شركت، از زيرساخت های فن آوری اطالعات بازديد كردند.

شركت نصب نيرو در راستای استراتژی توسعه محصول و توسعه زير ساخت اقدام به گسترش 
مساحت فضای توليد  كارخانه اسكلت فلزی اراک در حدود 6000 متر مربع نموده است كه پيش بينی 
می شود ظرفيت توليد به ميزان ماهيانه 1000 تن در سال 1395  افزايش يابد و همچنين زير ساخت 

های جديد جهت توليد سازه های ACC  ايجاد شود.
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در تاريخ 12 ارديبهشت ماه ، جشن روز كارگر در محل پروژه توس  برگزار شد . در اين 
مراسم كه از مديران و كاركنان پروژه دعوت بعمل آمده بود از كارگران تجليل شد. همچنين 
به كارگرانی كه در طول ماه های گذشته نكات ايمنی را به خوبی رعايت كرده بودند به رسم 

يادبود هدايايی اهدا شد.
جشن روز کارگر

مراسم گراميداشت روز زن و تجليل از همكاران خانم شركت همزمان با مراسم ربع قرن جشن روز زن
سالگرد تاسيس شركت برگزار شد. در اين مراسم با حضور اعضاء محترم هيئت مديره از 

تالش های همكاران خانم شركت قدردانی و به رسم يادگار هديه ايی به ايشان تقديم شد.
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* کلیدهای دستیابی به مدیریت
چابکی سازمانی

در يكی از جديدترين مطالب قرار گرفته بر 
روی سايت شركت مكينزی ، مونيكا موراركا 
Luke Col�( و لوک كالينز )Monica Murarka(

lins) دو تن از كارشناسان اين شركت به ترتيب 

سراغ ووتر آگينا )Wouter Aghina) و آرون دی 
برجسته  مدير  دو   )Aaron De Smet( اسمت 
شركت مكينزی رفته اند و با آنها مصاحبه ای در 
Organizational Agil� )زمينه چابكی سازمانی 
ity) انجام داده اند. آگينا و دی اسمت در اين 
مصاحبه به پرسش های مهمی در خصوص 
مفهوم چابكی سازمانی و راهكارهای عملياتی 
برای افزايش چابكی در سازمان های كوچک 
تا بزرگ پاسخ داده اند. در ادامه متن پياده شده 

مصاحبه ارائه شده است.

چابکی سازمانی به چه معنایی است؟
دی اسمت: چابكی به معنای توانايی يک 
سازمان برای نوسازی خودش، انطباق يافتن 
و سريع تغيير كردن و همچنين دستيابی به 
به سرعت در حال  موفقيت در يک محيط 
تغيير، مبهم و آكنده از بی نظمی است. چابكی 
با پايداری در تضاد نيست، بلكه برعكس برای 
اكثر سازمان ها چابكی نياز به پايداری دارد. 
نيازمند دو چيز است. اول  چابكی سازمانی 
توانايی پويا كه به معنای توانايی برای حركت 
سريع، چابک و واكنشگر است و دوم پايداری 
كه به معنای يک بستر يا پلت فرم پايدار از 
چيزهايی است كه تغيير نمی كنند. اين همان 
ستون فقرات ثابتی است كه به سكوی پرشی 
نقطه  حكم  و  می شود  تبديل  شركت  برای 
اهرمی را پيدا می كند كه وقتی همه چيزهای 
هستند،  تغيير  حال  در  مداوم  طور  به  ديگر 
ثابت می ماند. در كسب وكارهای نوپا كوچک، 
پايداری به طور معمول در فرد بنيان گذار تجلی 
می يابد و افراد كمی پيرامون فرد بنيان گذار به 
كه  فعاليت مشغول هستند. كسب وكارهايی 
شده اند  معروف  گاراژی  كسب وكارهای  به 
می توانند بدون نياز به سطح بااليی از پايداری 
به ميزان زيادی چابک و سريع شوند. اما به 
بزرگ تر  شركت تان  مقياس  اينكه  محض 
پايداری  از  درجه ای  داشتن  بدون  می شود، 
نمی توانيد به سطح باالتری از چابكی دست 

يابيد.

سازمانی  چابكی  بپرسيد  من  از  اگر  آگينا: 
به  را  آن  می دهم  ترجيح  دارد  معنايی  چه 
صورت غيرمستقيم برايتان توضيح دهم. مثال 
چيزهايی را در نظر بگيريد كه شكننده هستند. 
ليوان  يک  مثال  چيست؟  شكننده  می پرسيد 
بلوری. وقتی آن را تحت فشار می گذاريم و 
به آن نيرو وارد می كنيم، مقاومتش به تدريج 
كم می شود تا جايی كه بشكند. حال برعكس 
حالت شكنندگی چيست؟ فورا كلماتی مانند 
تاب آور، قوی، مقتدر و حتی انعطاف پذير به 
ذهن مان می رسد. چيزی كه در مقابل اعمال 
نيرو خم می شود، اما دوباره به حالت اوليه اش 
با  تضاد  در  مفهوم  اين  آيا  اما  برمی گردد. 
شكنندگی قرار می گيرد؟ يعنی چيزی كه وقتی 
به آن نيرو وارد می كنيم همان شكل قبلی را 
حفظ می كند؟برخالف تصور عموم، چيزی 
كه در مقابل مفهوم شكنندگی قرار می گيرد، 
نيرو و  اعمال  آن چيزی است كه در مقابل 
دنيای  در  می شود.  قدرتمندتر  آن،  به  تنش 
امروزی كه تغييرات از درون و بيرون به يک 
تصوير  همان  اين  می شوند  اعمال  سازمان 
آرمانی است كه به دنبالش هستيم و من آن را 
»چابكی« می نامم. پس چابكی سازمانی يعنی 
وقتی تالش می كنيد تغيير كنيد و از اين طريق 
قوی تر می شويد و همين ويژگی به يک مزيت 

رقابتی واقعی شما تبديل می شود. 

سازمانی  چابکی  زمینه  در  اصلی  چالش 
چیست؟

آگينا: چابكی همواره برای سازمان ها مهم 
بوده است. مثال بخش فناوری های پيشرفته 
)High�Tech( را در نظر بگيريد كه خود من 
بخش اعظم كارهايم را در اين حوزه انجام 
اندازه  به  اغلب  شما  بخش،  اين  در  داده ام. 
آخرين محصول تان خوب هستيد. اين به آن 

معنی است كه شما مجبوريد چابک باشيد. 
حال ممكن است شما بگوييد: »زمينه فعاليتی 
ما در حوزه فناوری های پيشرفته نيست، پس 
يعنی چابكی در مورد صنعت ما مصداق پيدا 
نمی كند؟« اما با سطح امروزی عدم قطعيت، 
و  دارد  بازار وجود  در  كه  نوساناتی  و  ابهام 
فرآيند جهانی سازی، بحث چابكی برای هر 
پيدا می كند.  نوع سازمان و صنعتی مصداق 
امروزه مهم است كه بتوانيد چابک باشيد و به 
سرعت به تغييرات پاسخ بدهيد و از تغييرات 
گوشه ای  در  می كنيد  فكر  اگر  ببريد.  نفع 
ايستاده ايد كه اين قضيه در مورد كسب وكار 
شما موضوعيت پيدا نمی كند پس بايد منتظر 
بحران هايی باشيد كه به سراغ تان می آيد چون 
به همين زودی تغييرات سراغ شما هم می آيند.
بسيار  و  بزرگ  شركت های  مورد  در  اما 
موفق – چه در زمان حال يا گذشته – چابک 
شدن بسيار دشوار است. اين شركت ها دارای 
ميراث و اعتبار هستند. آنها رشد يافته اند و 
ما  كه  چيزی  به  پايبندی  طريق  از  اكثرشان 
آن را سلسله مراتب مديريتی می دانيم و يک 
شيوه سنتی برای مديريت باال به پايين از طريق 
تعيين پست های شغلی، مرزها، ساختارها و 
فرآيندها به موفقيت دست يافته اند و حاال كه 
آنها می خواهند تالش كنند و چابک تر شوند، 
به افراد در سازمان فضای بيشتری بدهند تا 
بيشتر انعطاف پذير باشند، در عمل چه اتفاقی 
می افتد؟ هنگامی كه شما يک رهبر سازمانی 
هستيد و برای 20 سال از يک سلسله مراتب 
مديريتی مشخص استفاده كرده باشيد، وقتی 
چه  می شويد  اطمينان  عدم  و  ترس  دچار 
می كنيد؟ بديهی است به همان شيوه ای عمل 
می كنيد كه در گذشته نيز جواب می داد. شما 
افزايش می دهيد و به طور طبيعی  كنترل را 
فرآيندها، مولفه ها، قوانين و ساختارها را بيشتر 

مترجم: سید ساجد متولیان



13شماره 5، تیر 1395

مدیریت*

می كنيد )كه تماما در تضاد با چابكی است(. 
كاری كه بهتر است به عنوان يک رهبر برای 
سازمان  يک  در  سازمانی  چابكی  افزايش 
بزرگ انجام بدهيد اين است كه چيزهايی را 
كنار بگذاريد. شما مجبوريد كه ساختارها را 
كوچک كنيد و از تعداد فرآيندها بكاهيد. قبول 
دارم كه اين واقعا كار سختی است. به طور 
راحت تری  كار  كردن  اضافه  همواره  طبيعی 
اختيار  در  كاذب  احساس  شما  به  و  است 

داشتن امور را می دهد.
دی اسمت: يک طيف را در نظر بگيريد كه 
در يک سر آن سرعت، چاالكی و چابكی است 
و در سر ديگر سكون، آهستگی، كارآيی و 
تمركز قرار دارد. اكثر شركت ها در تقال هستند 
كه برای خودشان جايی بين اين دو طيف پيدا 
به  انديشيدن  اشتباه  دقيقا روش  اين  و  كنند 
اين موضوع است. شما نياز داريد كه هر دو 
وضعيت را داشته باشيد. شما در آن واحد به 
پايداری و توانايی پويايی )چابكی( نياز داريد. 
اگر شما صرفا سريع حركت كنيد و كامال از 
وضعيت سكون فاصله بگيريد – و احساس 
يا  ريسک  مديريت  كيفيت،  كنترل  تمركز، 
دستيابی به اقتصاد مقياس را كنار بگذاريد – 
شركت هايی ميليارد دالری را خواهيد يافت 
كه تقال می كنند مانند كسب وكارهای نوپا رفتار 
كنند. اين روش موثر نيست. اين شركت ها 
می شوند.  دچار  مشكالت  اقسام  و  انواع  به 
بهره  شركت شان  مقياس  از  نمی توانند  آنها 
را  غيرضروری  ريسک های  آنها  بگيرند. 
می پذيرند. بيش از حد در حوزه تصميم گيری 
تمركززدايی می كنند. افراد سراغ اختراع دوباره 
چرخ می روند. شايد اگر بيست كارمند داشتيد 
بدون  اما  می داد  جواب  چابكی  از  نوع  اين 
مقياس  در  روش  اين  پايداری،  از  درجه ای 
ديگر،  سوی  داد.از  نخواهد  جواب  جهانی 
افرادی را می بينيد كه راه تفريط را در پيش 
می گيرند و به شدت ُكند و صلب می شوند و 
سازمان شان را به ميزان زيادی درگير كاغذبازی 
اداری می كنند. نتيجه اين می شود كه به سرعت 
گير می افتند چون نمی توانند همگام با سرعت 
ادامه  حركت شان  به  بيرون  دنيای  تغييرات 
دهند. نكته حياتی در اين زمينه آن است كه 
سازمان و از آن مهم تر رهبری داشته باشيد كه 
بتواند راجع به آن ستون فقرات ثابت اصلی 
فكر كند يعنی همان چيزهايی كه قرار نيست 
تغيير كنند يا تغييرات شان محسوس نيست و 
شركت از آنها به عنوان سكوی پرش استفاده 
می كند؛ می توانيد اسمش را يک سخت افزار و 

سيستم عامل بگذاريد.

از  باالتری  سطح  به  دستیابی  کلیدهای 
چابکی سازمانی چه هستند؟

و  خالق  بزرگ،  شركت های  اسمت:  دی 
پيشرويی در حوزه فناوری های پيشرفته وجود 
دارند كه چابک هستند. اكثر شركت های اين 

حوزه چابک نيستند ولی چندتايی هستند كه از 
اين مزيت برخوردارند. برخی افراد می گويند: 
»خب، ما كه نمی توانيم مثل شركت اپل باشيم.« 
نيازی نيست مثل آنها باشيد. تحقيقاتی كه ما 
شركت های  كه  می دهد  نشان  داده ايم  انجام 
و  متوسط  بزرگ،  ابعاد  در  فراوانی  چابک 
كوچک در تمامی صنايع وجود دارند و حتی 
بنابراين  هستند.  سنتی  بسيار  آنها  از  برخی 
اينكه  خصوص  در  را  نكاتی  بخواهم  اگر 
بايد  كنم  جمع بندی  باشيم  چابک  چگونه 
گونه ای  به  را  شركت  اول  درجه  در  بگويم 
سازمان دهی كنيد كه پذيرای هر دو وضعيت 
پايداری و توانايی پويا باشد و ممكن است 
نياز به چيزهايی داشته باشيم كه تا به حال 
در موردشان اطالع نداشتيم و اين دوگانگی 
يعنی پايداری و پويايی را در سه حوزه رعايت 
كنيد: ساختار، فرآيندها و افراد سازمان. افراد 
زيادی وقتی به طراحی سازمانی فكر می كنند 
به سرعت به فكر اين می افتند كه به اجزای 
سلسله مراتب مديريتی يعنی خطوط و جعبه ها 

است(  و پست های سازمانی  روابط  )منظور 
اهميت بيشتری بدهند. اما اين صرفا يكی از 
شيوه هايی است كه می توانيد به سازمان دهی 
بپردازيد. ساختار، حكمرانی را نيز در برمی گيرد 
و اين شامل موارد مختلفی می شود. مثال كدام 
كميته ها بايد كار تاييد امور را به عهده بگيرند 
و تصميم سازی كنند، به كدام حوزه ها تفويض 
اختيار صورت گيرد، چه چيزی در يک نقش 
سازمانی گنجانده شود و افراد بايد راجع به چه 
چيزهايی تصميم بگيرند. تمام اينها بخشی از 

ساختار است.
فرآيندها بسيار حائز اهميت هستند، مثال: 
چگونه كار می كند؟ چه فعاليت هايی هستند 
انجام می دهيد منجر  با هم  كه وقتی آنها را 
به ايجاد ارزش می شود؟ چه تصميماتی طی 
زنجيره فعاليت ها اتخاذ می شود؟ چه كسانی 
اين تصميمات را اتخاذ می كنند؟ چگونه مورد 
سنجش قرار می گيرند؟ بنابراين به فرآيندها 
معيارهای  وقتی  باشيد.  داشته  ويژه ای  توجه 
اهداف  و  ايجاد  برای يک سازمان  سنجشی 
و مقاصد را مشخص می كنيم، در می يابيم كه 
اكثر سازمان ها كاری كه می كنند اين است كه 
سلسله مراتب مديريتی را به صورت تدريجی 
كوچک می كنند. اين فی نفسه بد نيست، اما 
اگر تمام كاری كه می كنيد همين است، صرفا 
درون  گروه های  )منظور  سازمانی  سيلوهای 
سازمانی است( را تشديد می كنيد. سيلوهای 
زيرا  می كنند  پيدا  بدتری  شرايط  ساختاری 
در سطوح پايينی سازمان هر كسی دارد كار 
خودش را می كند و اهداف متفاوتی را دنبال 
می كند. راه بهتر اين كار يا حداقل روشی كه 
گرفت  به كار  باال  روش  تكميل  در  می توان 
شاخصه های  شويد  مطمئن  كه  است  اين 
كرده ايد  شناسايی  را  فرآيند  يک  در  اصلی 
كسب وكار  واحدهای  كاركردها،  تمامی  و 
و محدوده هايی كه در آن تصميم يا فعاليت 
دخيل هستند براساس شاخص ها و اهداف 

يكسانی مورد سنجش قرار می گيرند.
شايد گفتن آن ساده باشد اما انجام دادنش 
به اين سادگی ها نيست. اكثر سيستم ها برای 
اگر  اما  نشده اند.  كار سازمان دهی  اين  انجام 
می توانيد فعاليت ها و تصميمات ارزش آفرين 
به  تا زمانی كه  به طور زنجيروار  را  كليدی 
در  كنيد،  شناسايی  می شود،  ختم  مشتری 
اين صورت فرآيندهای تصميم گيری را جدا 
از سلسله مراتب مديريتی به خط كنيد، مطمئن 
شويد به شيوه ای درست مورد سنجش قرار 
اين  در  نحوی  به  كه  كسی  هر  و  می گيرند 
فعاليت ها و تصميمات دخيل است در اهداف 
و شاخص ها گنجانده می شود. اين گونه است 
اكثر  كه  سازمانی  سيلوهای  مشكل  حل  كه 
تا  هستند  گريبان  به  دست  آن  با  سازمان ها 
حد زيادی آسان تر می شود. و آخرين اصل 
راجع  بايد  می شود.  مربوط  سازمان  افراد  به 
می تواند  افراد  به  راجع  چيزی  چه  اينكه  به 

امروزه مهم است 
که بتوانید چابک 

باشید و به سرعت 
به تغییرات پاسخ 

بدهید و از تغییرات 
نفع ببرید. اگر فکر 

می کنید در گوشه ای 
ایستاده اید که 

این قضیه در مورد 
کسب وکار شما 
موضوعیت پیدا 

نمی کند پس باید 
منتظر بحران هایی 

باشید که به سراغ تان 
می آید چون به همین 
زودی تغییرات سراغ 

شما هم می آیند.
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ايستا و چه چيز پويا باشد، فكر كنيد. يكی 
از چيزهايی كه می تواند در اين زمينه بسيار 
پويا باشد، تخصيص مجدد منابع با استفاده 
است.  موقت  يا  انعطاف پذير  كار  نيروی  از 
كارهای زيادی می توانيد انجام بدهيد كه واقعا 
افراد  اما در خصوص  انجام می شوند  سريع 
تعداد چيزهايی كه ثابت بمانند بسيار كم است. 
يكی از آنها فرهنگ سازمانی است. بسيار طول 
می كشد تا فرهنگ سازمانی تغيير كند. ساخت 
و  است  زمانبر  سالم  سازمانی  فرهنگ  يک 
نياز به فكر زيادی دارد. بنابراين فرهنگ يک 
سازمان و برخی از شايستگی ها و ظرفيت هايی 
كه منابع تمايز و مزايای رقابتی يک سازمان 
هستند چيزهايی می باشند كه سريعا تغييری 
نمی كنند و وقتی سازمان هايی را می بينيد كه 
بسيار چابک هستند، آنها معموال ويژگی بارزی 
راجع به افراد سازمان و فرهنگی دارند كه آن  

را ايجادكرده اند.
افراد زياد خطور  آگينا: اين سوال به ذهن 
به  بود.  چابک تر  می توان  چطور  كه  می كند 
زمينه  اين  در  كه  است  حوزه  سه  من  نظر 
بسيار اهميت می يابند: فرآيندها، ساختارها و 
حكمرانی.حكمرانی برای ما در تصميم گيری 
در  سرعت  به  نياز  ما  می شود.  خالصه 
نيز  پايداری  به  اما چرا  داريم،  تصميم گيری 
نياز داريم؟ خب ما نياز به پايداری داريم تا 
حال  عين  در  اما  بگيريم  خوبی  تصميمات 
پيدا  بيشتری  شتاب  تصميم گيری مان  بايد 
كند. چيزی كه بايد پايدار بماند اين است كه 
برای مثال شما به افرادی كه در سازمان تان در 
سطوح پايين تری فعاليت می كنند با اين الزام 
می توانند  آنها  كه  بخشيده ايد  قدرت  روشن 
تصميماتی كه در ارتباط با مشتری است را 
باشد  روشن  بايد  اين  كنند.  اتخاذ  خودشان 
و به يک مولفه پايدار از مدل عملياتی شما 
تبديل شود. حال نگاهی به ساختار بيندازيم. 
چيزی كه ما در سازمان های چابک می بينيم 
ساختار  كل  تغيير  هنگام  آنها  كه  است  اين 
سازمان را تغيير نمی دهند. سازمان های چابک 
تمايل دارند كه محور اصلی و فرعی ساختار 
سازمانی شان را تا حد زيادی ثابت نگه دارند 
تا به افراد حس تعلق به جايی داده شود كه در 
آن تخصص شان را ايجاد كرده اند. در باالترين 
سطح آن، آنها ساز و كارهايی فراهم می كنند 
تا تيم هايی با تخصص مناسب برای پرداختن 
به چالش ها و فرصت های پيش رو تشكيل و 
وارد عمل شوند. آنها راهی را يافته اند تا ضمن 
به سرعت  را  افراد  حفظ ساختار اصلی شان 
جايابی مجدد كنند. بنابراين مجددا ما تلفيقی 
از يک مدل سريع، انعطاف پذير و پويا را داريم 
كه درون يک چارچوب ثابت عمل می كند و 

به شما حسی واقعی از چابكی را می دهد.

McKinsey منبع: سايت

طرح استراتژی منابع انسانی 
شرکت نصب نیرو

مقدمه:
از آنجايی كه مهمترين رسالت واحد منابع انسانی ايجاد ارزش برای ذينفعانش است، از ميان 
چارچوبهای متنوع تدوين طرح استراتژی منابع انسانی، الگوی خلق ارزش ديويد اولريش چراغ 
راهنمای عمل واحد منابع انسانی انتخاب شده است. طبق اين الگو، متخصصين منابع انسانی 
طرح ارزش آفرينی به سازمان و ذينفعان پيشنهاد می دهند. در اين مقاله به طور خالصه طرح 
ارزش آفرينی معرفی شده و  به طور خاص طرح استراتژی منابع انسانی ارائه می شود. طرح 
استراتژی منابع انسانی شامل دستور كاری روشن برای كاركردهای منابع انسانی و اولويت 
بندی فعاليتهای منابع انسانی است كه اسناد آن به مديريت ارشد و تيم مديريت كسب و كار 

ارائه می شود.

معرفی مدل پیشنهادی اولریش- نگاهی به نقشهای منابع انسانی در جهت خلق ارزش
بعضی از انديشمندان، گاهی اوقات فكر ميكنند كه بايد مفهوم منابع انسانی را فراموش كرد 
يا آن را دور انداخت، چرا كه اين مفهوم قادر به ارزش افزايی يا نتيجه بخشی نبوده است. به 
نظر اولريش، بايد رويكرد متفاوتی نسبت به بحث منابع انسانی اتخاذ شده و سوال جديدی به 
اين شكل كه چگونه منابع انسانی می تواند ارزش افزايی كند، پرسيده شود. پاسخ به اين سوال 
نيازمند روش تفكری جديد درباره منابع انسانی است. تفكر فعلی درباره HR اين است كه افراد 
مرتبط با HR چه كاری انجام می دهند؛ در حالی كه بايد ديد چه خروجی ای تحويل می دهند. 
به نظر اولريش، رويكرد تكاملی نسبت به نقشهای منابع انسانی )مثال از عملياتی به استراتژيک( 
، ديدگاهی ساده انگارانه نسبت به فعاليتهای منابع انسانی دارد. زيرا متخصصان منابع انسانی 
بايد هر دو نقwش )مثال عملياتی و استراتژيک( را به طور همزمان داشته باشند. برای اينكه 
متخصصان HR بتوانند در فضای پيچيده كسب و كار ارزش بيافرينند، بايد بتوانند نقشهای پيچيده 
و حتی متناقض را بر عهده بگيرند.به بيان اولريش، اگر برنامه بعدی خلق ارزش قرار است كه 
از جانب HR باشد، نقشهای جديدی برای متخصصين HR بايد تعريف گردد. اين نقشها بايد 
چندگانه باشد و نه خاص. به اعتقاد او برای خلق ارزش و تحويل نتيجه، بايد دستاوردهای 

كار خود را تعريف كنند. او در خصوص نقشهای چندگانه كارشناسان 
و مديران منابع انسانی الگوی زير را پيشنهاد كرده است. چارچوب 
قابل  نتايج  قالب  در  را   HR متخصصين  كليدی  نقش   4 زير 
حصول ارائه می دهد. دو محور نشان دهنده تمركز و فعاليتهای  
متخصصين HR است. اين چارچوب حاصل همكاری اولريش با 
بسياری از شركتها و صدها حرفه ای منابع انسانی است. بسياری 
از شركتها از اين چارچوب به عنوان روشی برای توصيف نتايج 

قابل حصول از فعاليتهای HR خودشان 
استفاده می كنند. دامنه تمركز منابع 
استراتژيک  بلندمدت/  از  انسانی 
تغيير  در  عملياتی  مدت/  كوتاه  تا 
است. حرفه ای های منابع انسانی 
بايد ياد بگيرند كه هم استراتژيک 
عملياتی)كوتاه  هم  و  )بلندمدت( 
مدت( عمل كنند. همچنين دامنه 
فعاليتهای آنها از مديريت فرآيندها 
)ابزارها و سيستمهای منابع انسانی( 

به مديريت افراد در تغييير است.
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منابع انسانی*
آینده / استراتژیک

مدیریت 
تحول و تغییر

مدیریت منابع 
انسانی استراتژیک

مدیریت 
مشارکت کارکنان

مدیریت زیر ساخت 
شرکت

روزانه / عملیاتی

فرایندهاافراد

شكل1- نقشهای 4گانه منابع انسانی در ايجاد يک سازمان رقابتی

استراتژی منابع انسانی
استراتژی منابع انسانی ارزش قابل ارائه توسط واحد منابع انسانی 
را مشخص می كند. استراتژی منابع انسانی واحد منابع انسانی را با 
تعيين دستاوردها، توجيه منابع مصرفی و كمک به تعيين اولويتهايش 
سامان می دهد. استراتژی منابع انسانی ديدگاهی داخلی درباره واحد 
منابع انسانی شركت فراهم می كنند. اين ديدگاه ها شامل مفاهيم 
چشم انداز، ماموريت، ارزشها، اولويتها )اهداف(، اقدامات و شاخصها 
هستند. جدول زير برای شركت نصب نيرو تهيه گرديده است. الزم 
به ذكر است در تمامی موارد اهداف كالن استراتژيک مربوط به برنامه 
منابع انسانی مپنا )MPP( كه عبارتند از "ارتقاء فرهنگ سازمانی با 
تمركز بر رويكرد استراتژی محور" و "جذب، حفظ و توسعه كاركنان 

خبره" مورد نظر قرار گرفتند.

كاركنان و رهبران با اخالق حرفه ای، همدل با يكديگر و مشتاق و چشم انداز
پشتيبان تغيير در جهت اهداف شركت نصب نيرو

واحد منابع انسانی با برآورده كردن نياز همه ذينفعان خود اهتمام به ماموريت
ايجاد جوی صميمی و شايسته و پويا دارد و با ايجاد سيستمهای پاداش 
و مديريت عملكرد منصفانه با كمک رهبران صفی و سيستمهای 

اطالعاتی و ارتباطی به حفظ فرهنگ خود كمک خواهد كرد.

"من تا ما"ارزشها

افزايش سطح دانش و شايستگی كاركنان  ●اهداف
كاهش درصد افراد كليدی فاقد شرايط احراز شغل  ●
چابكی در جذب پست های كليدی ●
توسعه كاركنان كليدی ●
افزايش درصد تحقق برنامه ريزی آموزشی  ●
افزايش اثربخشی آموزشی كاركنان ●
كاهش نرخ خروج كاركنان  ●
بهبود كيفيت جذب ●
بهبود عملكرد كاركنان ●
افزايش ميانگين رضايتمندی كاركنان ●
متناسب سازی جبران خدمت ●
بهبود امكانات رفاهی ●
توسعه برنامه های شخصی كاركنان ●
بهبود عملكرد مديريت منابع انسانی ●
بهبود فرهنگ سازمانی ●

اولويتها 
)اقدامات(

تعريف و اندازه گيری شاخصهای كليدی عملكرد برای فرآيند جذب  ●
و به كارگماری

شناسايی نقاط قوت و ضعف در حوزه های رهبری، فرهنگ، سازمان  ●
و  شايستگی

جاری سازی دستورالعمل مديريت عملكرد، آموزشهای تخصصی و  ●
PM مداوم به مديران جهت اجرای

تعريف، استقرار و اندازه گيری شايستگی های كاركنان كليدی ●

متوسط انحراف از شايستگی مورد نياز ●شاخصها
تطابق افراد جديداالستخدام/ ارتقا يافته ستاد  با شرايط احراز شغل  ●
تطابق افراد جديداالستخدام/ ارتقا يافته پروژه ها  با شرايط احراز شغل  ●
مدت زمان جذب برای پست های كليدی )درخواست نياز تا  ●

جذب(
سرانه آموزشی كاركنان كليدی ●
درصد افراد ارتقا يافته/ افراد واجد شرايط ارتقا )بر اساس مسير  ●

شغلی(
درصد تحقق اهداف آموزشی)نسبت دوره های برگزار شده طبق  ●

تقويم به كل دوره های آموزشی تقويم(
ميانگين امتياز اثربخشی آموزشی كاركنان ●
"تعداد خروج كاركنان پروژه ناشی از استعفا و جابجايی به متوسط  ●

تعداد كاركنان پروژه در دوره ی مورد نظر
"تعداد خروج كاركنان ستاد به 2/)تعداد كاركنان ستاد در انتهای  ●

سال  + تعداد كاركنان ستاد در ابتدای سال ( "
ميانگين امتياز كسب شده در دوره ازمايشی ●
ميانگين نتايج ارزيابی عملكرد كاركنان ستاد ●
ميانگين نتايج ارزيابی عملكرد كاركنان پروژه ها ●
ميانگين نتايج رضايتمندی كاركنان )بعد تعلق/ تعهد( ●
ميانگين نتايج رضايتمندی كاركنان )توانمندی( ●
● )Iran talent( ميانگين فاصله جبران خدمت با استانداردهای بازار
سرانه رفاهی كاركنان ●
درصد برنامه های توسعه ای اجرا شده ●
درصد كاركنان كليدی دارای طرح توسعه ●
درصد كاركنانی كه استراتژی را درک كرده اند ●
سرانه نفر ساعت آموزش های فرهنگ سازمانی ●
سرانه نفر ساعت آموزش های مرتبط با استراتژی ●
امتياز مميزی فرهنگ )مدل دنيسون( ●
ميزان انطباق با كد های رفتاری مپنا ●

1

1. Mapna’s People Program



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

45

15 17 13

                                                      

ساختمانی تکمیلی مرکز آموزش مپنا

 ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن

(قرارداد دوم)نیروگاه پره سر. باقی مانده س

(1الحاقیه )ساختمانی توربین بادی تاکستان 

(خورماال)نصب نیروگاه گازی اربیل 

نصب بویلرهای نیروگاه پرند

 واحد توربین بادی تاکستان کهک12. س

 واحد توربین بادی تاکستان کهک12. ن

ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی توس

(شهید کاظمی )نیروگاه گل گهر سیرجان . س

نصب نیروگاه گازی سمنگان

عملیات تهیه و تامین اسکلت فلزی بخش 
بخار نیروگاه توس

عملیات حمل و نصب اسکلت فلزی بخش 
بخار نیروگاه توس

عملیات تهیه و تامین اسکلت فلزی سیستم 
خنک کن نیروگاه توس

عملیات حمل و نصب اسکلت فلزی سیستم 
خنک کن نیروگاه توس

41%

0%

0%

(بخش تکمیلی )ساختمانی دیسپاچینگ زنجان 

(آتش نشانی و پست ) 14ساختمانی فاز  پارس جنوبی14نصب تجهیزات فاز  (قرارداد اول)ساختمانی موادکاران مپنا

نصب نیروگاه گازی سیرجان ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج (قرارداد دوم)ساختمانی چند منظوره موادکاران

 احداث سازه ساختمان اداری کیان

سالن تعمیرات لکوموتیوسازی کرج

نصب بویلرهای نیروگاه کهنوج ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند باقی مانده ساختمانی نیروگاه یزد تابان

تامین و ساخت اسکلت فلزی پرند نیروگاه کهنوجSTGنصب  نصب توربین بخار نیروگاه یزد تابان

نصب باقی مانده بویلرهای نیروگاه شیروان نصب اسکلت فلزی پرند

(استراکچر) 14ساختمانی فاز  نیروگاه چادرملوHVACنصب بویلر و 

(سمنگان)ساختمانی نیروگاه مس کرمانیان  نیروگاه شیروانSTGنصب 

64%

68% 90%

کل پروژه های جاری  شرکت 
نصب نیرو

ساختمانی پست نیروگاه کهک (گنو ) نیروگاه گازی هرمزگان 2فاز . س (فاز یک و دو )ساختمانی دیسپاچینگ تهران 

توربین بادی کهک(10و9)نصب دو واحد  ساختمانی نیروگاه گازی بهبهان ساخت انبار دیسپاچینگ تهران

(سیویل) 14ساختمانی فاز  پارس جنوبی19نصب تجهیزات  فاز 

معاونت نیروگاهی و صنعتی معاونت ساختمانی دو معاونت ساختمانی یک

(سازه)ساختمانی دیسپاچینگ زنجان 

47%53%

67%

63%

0%

98%

89%56%

0%8%

43%

1%

97%

93%

18%

43%

91%

45%

6%

48%

48%

0%

97%65%100%

98% 99%91%

74% 93% 98%

12%

56%3%

29%

97% 99%

58% 95%

65%

47%

68%

30%

حوزه عملکرد سازمانی پروژه های خاتمه یافته پروژه های در حال اتمام
پروژه های ساختمانی 49 20

پروژه های نیروگاهی و صنعتی 50 21
پروژه های پست و خط 120 2

تعداد کل 219 43

تعداد پروژه های انجام شــده و در دست اجرا به تفکیک حوزه عملکرد سازمانی

% درصد پیشرفت واقعی
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اینفوگرافی*
نمودار عملکرد ماهانه پروژه های جاری شرکت نصب نیرو

45 پروژههايجاريشركتنصبنیرو 6,564,688 100% 40% 48%

30 پروژههايساختماني 5,327,021 81% 40% 47%
13 پروژههايمعاونتساختمانييك 1,535,765 29% 37% 48%

(فازيكودو)ساختمانيديسپاچینگتهران 98,158 6% 98% 98%
ساختانبارديسپاچینگتهران 17,280 1% 97% 97%

(سازه)ساختمانيديسپاچینگزنجان 21,000 1% 96% 99%
(بخشتکمیلي)ساختمانيديسپاچینگزنجان 93,311 6% 64% 65%
(قرارداداول)ساختمانيموادكارانمپنا 32,756 2% 89% 95%

(قرارداددوم)ساختمانيچندمنظورهموادكاران 20,442 1% 34% 67%
باقيماندهساختمانينیروگاهيزدتابان 381,900 25% 47% 63%
نصبتوربینبخارنیروگاهيزدتابان 35,100 2% 0% 0%
احداثسازهساختماناداريكیان 39,362 3% 81% 98%
سالنتعمیراتلکوموتیوسازيكرج 25,911 2% 89% 89%

ساختمانينیروگاهسیکلتركیبيسبالن 545,261 36% 3% 12%
(قرارداددوم)نیروگاهپرهسر.باقيماندهس 199,584 13% 42% 56%

ساختمانيتکمیليمركزآموزشمپنا 25,700 2% 4% 41%
17 پروژههايمعاونتساختمانيدو 3,791,256 71% 41% 47%

(گنو)نیروگاهگازيهرمزگان2فاز.س 218,778 6% 88% 93%
ساختمانينیروگاهگازيبهبهان 347,792 9% 57% 65%

(سیويل)14ساختمانيفاز 269,047 7% 98% 98%
(استراكچر)14ساختمانيفاز 69,000 2% 99% 99%

(آتشنشانيوپست)14ساختمانيفاز 121,371 3% 58% 58%
ساختمانينیروگاهسیکلتركیبيكهنوج 223,600 6% 89% 90%
ساختمانينیروگاهسیکلتركیبيپرند 551,544 15% 40% 47%
تامینوساختاسکلتفلزيپرند 150,480 4% 42% 68%

نصباسکلتفلزيپرند 11,400 0% 15% 30%
(سمنگان)ساختمانينیروگاهمسكرمانیان 604,279 16% 46% 56%

ساختمانيبخشبخارسیکلتركیبيتوس 668,752 18% 0% 3%
عملیاتتهیهوتامیناسکلتفلزيبخشبخارنیروگاهتوس 172,200 5% 0% 0%
عملیاتحملونصباسکلتفلزيبخشبخارنیروگاهتوس 4,100 0% 0% 0%

عملیاتتهیهوتامیناسکلتفلزيسیستمخنككننیروگاهتوس 326,200 9% 0% 0%
عملیاتحملونصباسکلتفلزيسیستمخنككننیروگاهتوس 6,812 0% 0% 0%

(شهیدكاظمي)نیروگاهگلگهرسیرجان.س 0 0% 0% 6%
نصبنیروگاهگازيسمنگان 45,900 1% 12% 45%

15 پروژههايمعاونتنیروگاهيوصنعتي 1,237,667 19% 41% 53%
ساختمانيپستنیروگاهكهك 33,500 3% 49% 74%

توربینباديكهك(10و9)نصبدوواحد 13,400 1% 95% 100%
پارسجنوبي19نصبتجهیزاتفاز 172,346 14% 87% 91%

نیروگاهچادرملوHVACنصببويلرو 80,276 6% 77% 97%
پارسجنوبي14نصبتجهیزاتفاز 124,298 10% 29% 29%

نصبنیروگاهگازيسیرجان 38,390 3% 50% 68%
نصببويلرهاينیروگاهكهنوج 60,000 5% 37% 64%

نیروگاهكهنوجSTGنصب 38,000 3% 65% 91%
نصبباقيماندهبويلرهاينیروگاهشیروان 170,590 14% 37% 43%

نیروگاهشیروانSTGنصب 84,557 7% 10% 18%
(خورماال)نصبنیروگاهگازياربیل 112,500 9% 59% 97%

نصببويلرهاينیروگاهپرند 227,800 18% 0% 1%
واحدتوربینباديتاكستانكهك12.س 69,847 6% 28% 43%
واحدتوربینباديتاكستانكهك12.ن 0 0% 0% 8%

(1الحاقیه)ساختمانيتوربینباديتاكستان 12,163 1% 93% 93%

عملکرد ماهانه پروژه های جاری شرکت نصب نیرو واقعيتاتاريخ
94/11/12 مبلغنهاييفاكتوروزني95/02/31واقعيتاتاريخ

قرارداد
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اینفوگرافی*
مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی دوره گذشته

1
ابالغ افزايش 25 درصد مبلغ قرارداد پروژه ساختمانی كيان در قالب قيمت جديد در 

16تاريخ95/02/27 
ابالغ تحويل موقت واحد اول بخار  ساختمانی نيروگاه سيكل تركيبی پره سر - قرارداد اول در تاريخ 95/01/31

2
ابالغ قرارداد نصب و پيش راه اندازی تجهيزات اصلی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی يزد 

17تابان در تاريخ 95/03/04
سنكرون واحد بخار نصب نيروگاه چادرملو در تاريخ 95/02/28

3
مبادله قرارداد نصب و پيش راه اندازی تجهيزات اصلی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی 

18يزد تابان در تاريخ 95/03/04
ابالغ تحويل قطعی ساختمانی نيروگاه خرم آباد در تاريخ 95/02/01

4
ابالغ 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد ساختمان نيروگاه سمنگان در تاريخ 95/02/08

19
ابالغ تحويل موقت كليه عمليات ساختمانی  توربين هال واحد 4 ساختمانی نيروگاه گازی هرمزگان 2 فاز يک 

در تاريخ 95/02/13

5
ابالغ قرارداد ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی توس در تاريخ 95/02/10

20
ابالغ تحويل موقت عمليات ساختمانی غذاخوری ، نمازخانه ، چربی گيری ، ساختمان كنترل مركزی و 

فونداسيون ترانس ها ، عمليات ساختمانی توربين هال واحد اول ،  عمليات ساختمانی كنترل مركزی ساختمانی 
نيروگاه گازی هرمزگان 2 فاز يک در تاريخ 95/03/04

6
ابالغ قرارداد تهيه و تامين اسكلت فلزی بخش بخار نيروگاه توس در تاريخ  95/02/11

21
ابالغ تحويل موقت قرارداد ساختمانی تكميلی و عمليات تاسيسات مكانيكی و برقی سالنهای توليد ساختمانهای 

جنبی و محوطه طرح و توسعه پرتو در تاريخ 94/12/17

7
ابالغ قرارداد عمليات حمل و نصب اسكلت فلزی بخش بخار نيروگاه توس در تاريخ 

95/02/1122
تحويل دائم بخش نصب توربين های هشتگانه فاز اول نيروگاه بادی كهک تاكستان در تاريخ 95/01/21

8
ابالغ قرارداد عمليات حمل و نصب اسكلت فلزی سيستم خنک كن نيروگاه توس در تاريخ 

95/02/1123
ابالغ تحويل موقت قرارداد نصب و پيش راه اندازی مخازن سوخت نيروگاه حيدريه نجف در تاريخ 93/07/01

9
ابالغ قرارداد عمليات تهيه و تامين اسكلت فلزی سيستم خنک كن نيروگاه توس در تاريخ 

95/02/1124
ابالغ تحويل موقت پروژه نيروگاه سيكل تركيبی گناوه در تاريخ 94/12/15

10
مبادله قرارداد نصب و پيش راه اندازی تجهيزات سيستم BOP نيروگاه روميله در تاريخ 

95/02/0425
ابالغ تحويل دائم بخش نصب توربين واحدهای شماره يک الی هشت با كليه متعلقات نيروگاه بادی تاكستان 

در تاريخ 94/12/11

11
مبادله قرارداد نصب و پيش راه اندازی تجهيزات اصلی GTG واحدهای گازی فاز اول 

26نيروگاه روميله  در تاريخ 95/02/11
ابالغ تحويل موقت قرارداد خريد و نصب و پيش راه انداری يک واحد گازی و مشتركات نجف در تاريخ 

94/12/04

12
ابالغ تحويل موقت نصب و پيش راه اندازی نيروگاه گازی چادرملو واحد اول و دوم در 

27تاريخ 95/02/14
ابالغ الحاقيه يک اجرای عمليات نصب و پيش راه اندازی 2 واحد گازی نيروگاه ايرانشهر در تاريخ 94/12/04

13
مبادله قرارداد خريد بالک متريال و نصب و پيش راه اندازی تجهيزات سيستم BOP فاز اول 

28نيروگاه روميله در تاريخ 95/02/28
انجام ترنينگير واحد اول پروژه خورماال اربيل در تاريخ 5 خرداد 95

ابالغ تحويل قطعی پروژه احداث ساختمان چند منظوره قشم در تاريخ 2995/03/18ابالغ الحاقيه 5 نصب 6 دستگاه بويلر نيروگاه سيكل تركيبی شيروان در تاريخ 1495/02/28

ابالغ تحويل موقت ساختمانی نيروگاه گازی حيدريه نجف در تاريخ 1595/02/31

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری در فروردین و اردیبهشت 95

نوع پروژه ها احجام برآورد کل تجمعی انجام شده تا تاریخ 
94/12/01

تجمعی انجام شده تا 
95/02/31تاریخ 

حجم انجام شده در 
فروردین و اردیبهشت 

95

درصد انجام شده 
درفروردین و 

95اردیبهشت  

حجم باقی مانده در 
95/02/31تاریخ 

درصد باقی مانده در 
95/02/31تاریخ 

(متر مکعب  )عملیات خاکی  2,220,407 1,298,302 1,481,759 183,457 8% 738,648 33%

(تن  )آرماتوربندی  35,342 19,386 22,636 3,250 9% 12,706 36%

(متر مربع  )قالب بندی  724,128 363,489 406,879 43,390 6% 317,249 44%

(مترمکعب  )بتن ریزی اصلی  342,983 181,024 205,858 24,834 7% 137,125 40%

(تن  )نصب اسکلت فلزی  62,106 11,453 12,422 969 2% 49,684 80%

2,748 (تن  )نصب پایپ رک  2,468 2,609 140 5% 139 5%

(تن )نصب تجهیزات 34,160 25,577 28,372 2,795 8% 5,787 17%

(متر طول)جوشکاری  111,939 58,595 76,976 18,381 16% 34,963 31%

(اینچ قطر  )لوله کشی  148,762 79,645 108,680 29,034 20% 40,083 27%

(متر طول  )کابل کشی  935,561 162,068 439,161 277,093 30% 496,400 53%

نی
تما

ساخ
ی 

 ها
وژه

پر
تی

صنع
 و 

هی
وگا

نیر
ی 

 ها
وژه

پر
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* گزارش وضعیت پروژه هایاینفوگرافی

نصب 
نیروگاه 
گازی اربیل 
)خورماال(

راه اندازی Turning Gear توربين واحد 31 ●
نصبTurning Gear  توربين واحد 31 و32 ●
فالشينگ خطوط روغن و هيدروليک و نرمال سازی خطوط بعد  ●

از فالشينگ واحد 31 و32
●  Anti�Icing نصب خطوط درين و عايقكاری وكلدينگ خطوط

ايرينتک و واحد 31 و32
نصب خطوط ونت و درين ژنراتور واحد31 و32 ●
اتمام عايقكاری و كلدينگ توربين واحد 32 ●
●  Pressure Measuring و GT Drainage و Blow off نصب خطوط

توربين واحد 31 و32

●  Fine و سايلنسر ها و   Droplet Separator و Filter House نصب
Filter ايرينتک واحد 31 و32

نصب خطوط Fogging Skid واحد 31  ●
نصب خطوط آب )Evaporative Cooling( واحد 31 و32 ●
نصب خطوط گاز و گازوييل توربين واحد 31 و 32 ●
Blow out خطوط روغن واحد 31 و32 ●

●  Fire Fighting و تست خطوط Fire Fighting CO2 نصب خطوط
CO2 واحد 31 و32

االيمنت پمپ های CCW واحد 31 و32 ●

درصد پیشرفت واقعی : %97

پروژه عملیات 
ساختمانی آبگیر 
نیروگاه آب 
شیرکن قشم 

تكميل بكفيل و راكفيل خطوط لوله رفت و برگشت دريا ●
تكميل بتن ريزی اطراف منهول ارتباطی خطوط دريا و خشكی ●
و  ● رفت  لوله  مسير خطوط  تراز  و  تسطيح  خاكريزی،  تكميل 

برگشت خشكی
جمع آوری جتی بارگيری مصالح دريايی ●

درصد پیشرفت واقعی :%99
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اینفوگرافی* جاری شرکت نصب نیرو
فروردین و اردیبهشت 95

ساختمانی فاز 
14 پارس جنوبی
)سه قرارداد(

●  UCB6 اجرای عمليات بتن ريزی فونداسيون و ديوار  ساختمان
 & UCB8

● UCB 1�2�3�5�7 اجرای عمليات ايزوگام سقف ساختمانهای
●   UCB4 اجرای عمليات بتن ريزی سقف
اجرای عمليات جوش خط لوله كربن استيل بين كمپرسورهای  ●

واحد يک الی چهار
اجرای عمليات خاكبرداری و بتن ريزی Cable Trench يونيت 108  ●

) ترين  1و2 و3 و4  ( 
اجرای عمليات بتن ريزی ديچ  و Trench يونيت 146-131  ●
اجرای عمليات آرماتوربندی و قالب بندی  Paving  محدوده  ●

  Sub1 شرق
اجرای عمليات بتن ريزی Paving  بويلرهای يونيت 121  ●
● -121  Cable Trench اجرای عمليات خاكبرداری و آرماتوربندی

124-123
اجرای عمليات نصب استراكچرهای دمونتاژ شده يونيت 108 ●
اجرای عمليات بتن ريزی Paving ايركولرهای شمال پايپرک  ●

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

درصد پیشرفت واقعی : %98

پروژه
 ساختمانی 
دیسپاچینگ تهران 
)فاز 1و2 و انبار( 

تكميل پياده رو و لوله فاضالب محوطه ●
تكميل لوله كشی فاضالب و آب شرب ساختمان انبار ●

اجرای فضای سبز محوطه ●
اجرای آالچيغ های محوطه ●

درصد پیشرفت واقعی : %97.5
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* اینفوگرافی

نصب توربین 
ژنراتور بخش 
بخار نیروگاه 
شیروان

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

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

●  STG  اجرای سينی كاری   تراز 0,0 و  4,5 متر در ساختمان های 
)در حال انجام (

نصب  تابلو های LV &MV ساختمان سوئيچ گير واحد اول  ●

نصب   تابلو های  JB واحد اول ●
● Heavy Lift آماده سازی فونداسيون توربين وژنراتور واحد3 جهت
●  Station  و ترانس  واحد اول  Main اجرای باس داكت ترانس

) در حال اتمام (
بارگذاری خطوط HP  و  LP  در سالن توربين واحد اول ●
● )MAW و MAV( آماده سازی خطوط جهت فالشينگ در واحد اول

درصد پیشرفت واقعی : %18

پروژه  
احداث سازه 
ساختمان 
اداری کیان

نصب پله فلزی ●

درصد پیشرفت واقعی : %98
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*

پروژه نصب 
نیروگاه گازی 
سمنگان

Level توربين واحد 2 ●

نصب Filter House  ايرينتک واحد 1 ●
اجرای پايپينگ خط گاز واحد 1 ●
اجرای پايپينگ خط روغن و فالشينگ سيستم روغن واحد 1 ●
اجرای پايپينگ خط CCW واحد1 ●
اتمام نصب Fin Fan  واحد 1 ●

فالشينگ سيستم CCW واحد 1 ●
نصب استک اگزوز واحد 1 ●
اتمام نصب ترانس واحد 1 و 2 ●
فاينال االيمنت توربين و ژنراتور واحد1 ●
Turning Gear  واحد 1 ●

اتمام جوشكاری و تست باس داكت واحد 1 ●

درصد پیشرفت واقعی : %45

پروژه عملیات 
نصب بویلرهای 
نیروگاه پرند

نصب كيسينگ و هارپ بويلر يک و نصب كيسينگ بويلر دو  ●

درصد پیشرفت واقعی :%1

اینفوگرافی
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* اینفوگرافی
پروژه نصب و 
پیش راه اندازی  
نیروگاه گازی 
سیرجان

پروژه نصب 
  HRSG بویلرهای
نیروگاه کهنوج

نصب توربین 
ژنراتور بخش 
بخار نیروگاه 
کهنوج

عايق كاری توربين واحد 2 ●
اتمام نصب ايرينتک واحد 2 ●
فالشينگ آب واحد 2 ●
اجرای سيستم Pulse jet واحد 2 ●
انمام جوشكاری باس داكت واحد 2 ●

● Roof Enclosure اجرای استراكچر راه پله ، پلتفرم های جانبی و
اتمام نصب Blow Down Tank و CBD Tank بويلرهای HRSG 1و2  ●
اتمام نصب Boiler Feed Pump بويلرهای HRSG 1و2 ●
● Sampling & Dosing اتمام نصب اسكيدهای
● LP Steam و HP Steam اجرای پايپينگ و نصب ساپورت سيستم
● LP Bypass و HP Bypass اجرای پايپينگ و نصب ساپورت سيستم

●  MAV, MAW, MAG, MAL, MAX, پايپينگ سيستم های اتمام 
MAN, MAC, MAM

● QFB, Measuring اتمام پايپينگ خطوط
●      Turbine Hall, DCSدر كاری  كاندويت  و  كاری  سينی  اجرای 

 Cable Gallery, Switchgear

● MV,LV,I&C كابل كشی و كانكشن كابلهای

انجام فالشينگ روغن واحد 2 ●
كابل كشی واحد 2 ●
جوشكاری استک اگزوز واحد 2 ●
Turning Gear واحد1 ●

آغاز اخذ ECC های واحد 2 ●

● Feed Water اجرای پايپينگ و نصب ساپورت سيستم
 Condensate و

● Sampling & Dosing  اجرای پايپينگ و نصب ساپورت
اجرای سينی كاری ، كاندويت كاری و كابل كشی  ●
اجرای كامل روشنايی بويلرهای HRSG 1و2 ●

●  MV, LV, LV Essential, Steam Turbine, اتمام نصب تابلوهای
Battery Charger, Protection

● Bus Duct & IPBD ادامه نصب
● NGR اتمام نصب ترانس تحريک ، تابلوی تحريک و تابلوی
اتمام نصب باطريها به همراه اسيد ريزی و شارژ آنها ●

درصد پیشرفت واقعی : %68

درصد پیشرفت واقعی : %64

درصد پیشرفت واقعی : %91
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*
پروژه ساختمانی 12 
واحد نیروگاه بادی 
کهک تاکستان
)قرارداد جدید(

خاكبرداری فونداسيون های ساختگاه 20  ●
برش و خم آرماتورهای ساختگاه 20 الی 22 ●
اجرای كوتينگ فونداسيون و پدستال ساختگاه13  ●
اجرای گروت ساختگاه 13 ●
بكفيل و كمپكت فونداسيون ساختگاه 13  ●

تسطيح و رگالژ مسير حركت جرثقيل 800 تن ●
خاكبرداری مسير كابل از ساختگاه 11 به پست ●
نصب پيالر ساختگاهها ●
ادامه تجهيز كارگاه ●

درصد پیشرفت واقعی : %43

پروژه 
ساختمانی 
موادکاران مپنا 

اجرای گچ و خاک ديوار ها بخش اداری كليه تراز ها ●
اجرای سنگ كف بخش اداری كليه ترازها ●
اجرای سقف كاذب كناف بخش اداری ●
اجرای رابيس كاری و گچ كاری  ●
اجرای كاشی و سراميک سرويس ها ، موزائيک پشت بام، سنگ  ●

پالک جانپناه، آجر نمای خرپشته، مخازن دفنی و درپوش ها

اجرای سنگ كف راه پله، فونداسيون آسانسور باری، سيمانكاری  ●
ديوارهای آسانسور نفرو و باری و جدول پياده روی محوطه

اجرای هندريل های راه پله ، پوشش سقف پله گردان ، ساخت  ●
نرده روی جانپناه ، تهيه و نصب گرتينگ پله ها

تهيه و نصب درب رول آپ، درب های فلزی و جمع آوری  ●
فوم بتن

درصد پیشرفت واقعی :%95

پروژه ساختمانی 
فاز2 نیروگاه 
گازی هرمزگان 
)گنو( 

تكميل  عمليات اجرايی فضای سبز نيروگاه ●
● .Sewage Package تكميل فعاليت های سازه
تكميل ريپ رپ شمال ديوار پيرامونی. ●
تكميل ريپ رپ اطراف مخازن سوخت  ●
تكميل ريپ رپ جنوب ساختمان انبار و تعميرگاه. ●
تكميل ريپ رپ شرق واحد های گازی. ●

درصد پیشرفت واقعی : %93

  تكميل محوطه سازی و تسطيح و رگالژ محدوده شمال پست. ●
جنوب  ● محدوده  رگالژ  و  تسطيح  و  سازی  محوطه  تكميل 

مخازن سوخت و شمال دفاتر مپنا و نظارت.
تكميل نصب استراكچر و ساندويچ پنل شلتر مخزن آب  آتش  ●

نشانی.
ادامه عمليات رفع ديفكت سازه ها. ●

اینفوگرافی
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اینفوگرافی*

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

اتمام عمليات بتن ريزی فونداسيون و پدستال تجهيزات پست  ●
اجرای كانالهای كابل پست و اجرای ارت پست ●
● CCR پست و بتن ريزی سقف CCR تكميل نصب استراكچر
اجرای عمليات كرسی چينی و ايزوالسيون CCR پست ●
● Oily Seperator بتن ريزی فونداسيون و ديواره
ادامه نصب استراكچر بويلر فيد پمپ واحد 1و 2 ●
نصب استراكچر و شروع مقدمات كفسازی كيميكال واحد 1 ●
ادامه بتن ريزی فونداسيون و پدستال پايپ رک واحد 1و2 و3 ●
شروع كفسازی ،  اجرای زير سازی آبروها و نما چينی سوئيچگير  ●

توربين هال واحد 1
نصب استراكچر توربين هال واحد 1 و2  ●
●  AUX.Service نصب استراكچر
● WTP نصب استراكچر ،  كفسازی ، نماچينی ساختمان
● NET.PIT آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون
اتمام نما چينی و كفسازی بام و تست بام سوئيچگير خنک كننده  ●

واحد 1

فونداسيون AUX.Trans  شمال  ● بندی  قالب  و  بندی  آرماتور 
سوئيچگير خنک كننده واحد 1

●   AUX.Trans خاكبرداری و بتن مگر و آرماتور بندی فونداسيون
جنوب سوئيچگير خنک كننده واحد 1

بتن ريزی سقف دوم و شروع عمليات نماچينی سوئيچگير  ●
خنک كننده واحد 2

زير سازی سقف و آرماتوربندی و قالب بندی سقف سوئيچگير  ●
خنک كننده واحد 3

● CEP نصب استراكچر
تكميل بتن ريزی ديواره و پدستال CRT 3 واحد ●
بتن ريزی فونداسيون های استارت آپ واحد گازی ●
بتن ريزی فونداسيونهای برقگير ترانس  ●
شروع كفسازی ديزل روم ●
اجرای داكت بانک محوطه سايت ●
اجرای كانالهای كابل واحد ها  ●
ورود ساندويچ پانل سقفی و ديواری توربين هال واحد 1 ●

درصد پیشرفت واقعی : %47

پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
نیروگاه یزد 
صدوق )تابان(

تكميل سقف ساختمان سوئيچگير بخار ●
تكميل فونداسيون تجهيزات و كفسازی طبقه همكف سالن بخار ●
تكميل نما چينی ساختمان Aux .Boiler بخش سوخت ●
بتن ريزی ديوار سازه نت پيت  ●
فاضالب  ● )سيستم   Under Grand خطوط   اجرای  ادامه 

،Oily،Chemical( نيروگاه
تكميل اجرای دو اليه ساب بيس Patrol Road  و جاده های  ●

محوطه گازی
بتن ريزی فونداسيون كندانسور سالن بخار  ●
●  Permeat و Demin تكميل فونداسيون مخزن
تكميل مخزن Oily Separator بخار ●
تكميل كفسازی و نصب ساندويچ پانل سقفی و ديواری ساختمان  ●

های بويلر فيد پمپ واحد1و2
●  Chemical Dosing تكميل كفسازی ساختمان 
اجرای كانال جمع آوری آب های سطحی نيروگاه ●
● )Gate House( اجرای فونداسيون و ستون های ساختمان نگهبانی
اجرای 30% از سقف ساختمان اداری  ●
● Work Shop & Store نما چينی ساختمان
نما چينی ساختمان دو منظوره ●
●   Aux. Boiler اجرای ساندويچ پانل ديواری و سقفی ساختمان های

بخش سوخت و بخار  ، شلتر محوطه تخليه سوخت   
● HRSG Clean Drain اجرای كف و ديواره سازه
تكميل بتن ريزی و كفسازی جاده سوخت رسانی از درب  ●

ورودی سوخت تا جايگاه تخليه سوخت

درصد پیشرفت واقعی : %63
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اینفوگرافی*

پروژه نصب 
یونیت 106 
فاز 19 پارس 
جنوبی

استارت مجدد واحد های 401 الی 601 با گاز شيرين شده  ●
مربوط به سايت فاز 19  

انجام First Fire واحد 601 ●
اتمام عمليات Free Run كولر هوايی ) AGC ( كليه واحد ها ●
كمپرسور  ● شارژ  ديس  و  ساكشن  خطوط  پارالل  فلنج  انجام 

واحد 701 جهت انجام االين نهايی كمپرسور
االين نهايی كمپرسور واحد 701 و نصب كوپلينگ گارد آن ●
االين نهايی كوپلينگ بين توربين و گيربكس واحد های 601  ●

و 701 و نصب كوپلينگ گارد آن
انجام  ● و   301 واحد  توربين  اينكلوژر   Gas Volute جابجايی 

تنظيم اوليه توربين با آن
االين  ● انجام  توربين واحد 301 جهت  لقی محور  رفع  انجام 

نهايی توربين 
انجام PreAlign توربين واحد های 101 و 201 و 801 ●
و  ● چمبر  بين  عايق  و  ايراينتک  و  اگزوز  های  عايق  نصب 

ونتيليشن خروجی اگزوز كليه واحد ها
نصب فلنج های سيستم FGMS اگزوز واحد های 101 الی  ●

801
تكميل اكسترنال توربوكمپرسور واحد های 101 و 201 و  ●

801    ) درحال انجام (
انجام فعاليت های باقيمانده ايراينتک واحد 101 و 201 و  ●

801 تا مرحله فيلتر گذاری 
اتمام عمليات فالشينگ توربين و كمپرسور واحد 701 ●
انجام فالشينگ كمپرسور و كولر توربين واحد 801  ●
استارت عمليات فالشينگ كمپرسور واحد 201  ●
رفع پانچ های ابالغی و تحويل دهی آن به كارفرما ) 135  ●

پانچ از 340 پانچ تحويل شده است (
ادامه عمليات تاچ آپ استراكچر كليه واحد ها ●
ورود گاز ترش به فاز 19 ●

درصد پیشرفت واقعی : %91

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سبالن 

ريزی مت فونداسيون سازه و آرماتوربندی ريشه های بخش  ●
 Main Trans# 2, ,ديوار اتش مرحله 1 سازه های, SET UP

Main Trans# 1  Main Trans# 3

● Aux. Boiler بتن ريزی فونداسيون سازه
بتن ريزی  اصلی  فونداسيون و پدستال وديواره سازه های  ●

 FWPH # 1 ,FWPH # 2, FWPH # 3, FWPH # 4 , FWPH # 5

بتن ريزی  اصلی  فونداسيون ,آرماتوربندی و قالب بندی  و  ●
 FWPH # 6  نصب قطعات مدفون در بتن پدستال وديواره سازه

●  HRSG# 1 , HRSG# 2, بتن ريزی اصلی  فونداسيون سازه های
   HRSG# 3, HRSG# 4,  HRSG# 5, HRSG# 6

● WTP آرماتوربندی  و قالب بندی فونداسيون سازه
● STH # 3 ,STH # 2 ,STH # 1 اتمام خاكبرداری فونداسيون سازه های
خاكبرداری و بتن مگر وآرماتوربندی و قالب بندی و بتن  ●

درصد پیشرفت واقعی : %12

TGC # 1, TGC # 2 ريزی اصلی  فونداسيون سازه
●   TGC # 3 آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون سازه
● STH # 1 فونداسيون سازه  TG بتن ريزی اصلی  نعل اسبی جنوب
●  SWGR # 1 بتن ريزی بخش كيبل گالری  فونداسيون سازه
●  SWGR # 2 ,ارماتور بندی بخش كيبل گالری  فونداسيون سازه

  SWGR # 3

●   Chemical dosing # 3 آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون سازه
آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون موتورخانه  ●

  Camp سازه
●  Temporary Lab اتمام عمليات معماری سازه
خاكبرداری  و بتن ريزی مگر  و آرماتوربندی و قالب بندی  و  ●

بتن ريزی فونداسيون و اجرای آرماتوربندی ستونها ونصب انها  
Adminstration و اجرای قالب بندی بخشی از ستونهای سازه
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پروژه نصب اینفوگرافی*
تجهیزات فاز 
14 پارس 
جنوبی

پروژه نصب 12 
واحد توربین 
نیروگاه بادی کهک 
تاکستان 2  ) قرارداد 
جدید  (

مونتاژ پلت فرم GTE واحد 101 و 201   ●
مونتاژ و جوشكاری فريم Oil Cooler واحد 801 ●
گروت ريزی فرم Compressor Frame واحد 401 ●

تحويل فونداسيون و شروع نصب Tower واحد 11 ●

مونتاژ و جوش استراكچر Oil Cooler واحد 701 و 801 ●
جوشكاری استراكچر Run Down Tank واحد 501 و 601 ●

عمليات ليفت و نصب روتور واحد 11 ●

درصد پیشرفت واقعی : %29

درصد پیشرفت واقعی : %8

پروژه 
ساختمانی پست 
نیروگاه بادی 
کهک

اجرای شيب بندی ) بتن سبک( و نرمه كشی پشت بام و بتن  ●
ريزی كف ساختمان اداری

اجرای وال پست و بلوک چينی و اجرای پالستر و نصب نعل  ●
درگاه  و فريم پنجره داخل ساختمان اداری

اجرای كاشی و رنگ ضد اسيد باتری خانه ●
نصب در و پنجره ها و اجرای نقاشی و نصب تابلو های داخل  ●

ساختمان كنترل
نصب ساندويچ پانل سقف و ديوار و بتن ريزی سقف داخلی و  ●

اجرای پالستر و نرمه كشی ديوار های ساختمان انبار

شيب بندی سقف و اجرای ايزوگام سقف و اجرای موزائيک  ●
كاری پشت بام ساختمان نگهبانی

نقاشی داخل و نصب لوازم الكتريكال ) هواكش،كليد و پريز و  ●
چراغ ( و تحويل ساختمان ديزل

اجرای پيت های برق ، پايه چراغ ها و ارت محوطه پست ●
اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ريزی ديوار پيرامونی ●
فونداسيون  ● بتن مگر محل  اجرای  و  خاكبرداری و كمپكت 

ترانس طرح توسعه

درصد پیشرفت واقعی : %74
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*

درصد پیشرفت واقعی : %68

پروژه تامین و 
ساخت اسکلت 
فلزی نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
پرند

● Power House # 1 اتمام ساخت قطعات
● Power House # 2 اتمام ساخت قطعات
اتمام ساخت قطعات Boiler Feed Pomp  )2 سازه( ●

و CDP و CEP واحد اول 

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

شروع ساخت BFP و CDP  و CEP  واحد های  ●
2 و 3 

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی کهنوج 

آغاز و اتمام عمليات فونداسيون ساختمان های موزه انرژی و  ●
كانتين

شروع عمليات فونداسيون و ديوار سازه ديوار حائل  ●
اجرای عمليات خطوط HVAC محوطه ) 94,4% اجرايی گرديده  ●

است( 
● WTP � Main SWG ACC�تكميل سقف كاذب كليه ساختمان های

Steam TH

اجرای سينی كاری داخل سالن توربين ) در حال انجام ( ●
اجرای عمليات كاندوئيت كاری و كابل كشی ساختمان های  ●

حال  در   (  WTP�Main SWG ACC�Steam TH –Aux.Boiler

انجام(
شروع عمليات سيويل ساختمان پمپخانه درياچه ●
آغاز و پايان عمليات سيويل و نصب ژئوتكستايل و ژئوممبران  ●

حوضچه تبخيری
شروع  عمليات سيويل و نصب ژئو تكستايل و ژئو ممبران  ●

درياچه كانتين و موزه انرژی
شروع عمليات راه سازی جاده های سايت و راه های دسترسی ●
● Clean Drain – Surface شروع عمليات اجرايی خطوط

درصد پیشرفت واقعی : %90

پروژه عملیات 
ساختمانی گل 
گهر سیرجان 

بتن ريزی فونداسيون HRSG واحد1 ●
بتن ريزی فونداسيون سالن توربين بخار  ●
● CCB رنگ آميزی و اجرای سقف كاذب ساختمان

بتن ريزی كفسازی فين فن واحد2 ●
اجرای ادامه ترنچ ها و داكت بانک ها ●
● ACC خاكبرداری، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون های

درصد پیشرفت واقعی :%6

اینفوگرافی
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نصب اسکلت فلزی اینفوگرافی*
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند 

نصب استراكچر توربين هال واحد 1 ●
نصب استراكچر توربين هال واحد 2 ●
نصب استراكچر WTP ) تصفيه خانه ( ●
نصب استراكچر بويلر فيد پمپ واحد 1 و2 ●

نصب استراكچر CCR پست ) ساختمان كنترل پست ( ●
● AUX.Service نصب استراكچر
نصب استراكچر CEP واحد 1 ●

درصد پیشرفت واقعی : %30

پروژه عملیات 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی توس 

اجرای عمليات تجهيزكارگاه بخش ساختمانی. ●
اجرای انبار روباز مپنا . ●
ادامه عمليات خاكبرداری  فونداسيون سازه HRSG واحدهای 1  ●

الی 4 
شروع عمليات آرماتوربندی  فونداسيون سازه HRSG واحدهای  ●

1 الی 4  

شروع عمليات قالب بندی  فونداسيون سازه HRSG واحدهای  ●
1 الی 2 

●  ، بهداری   ( منظوره موقت  فونداسيون ساختمان سه  اجرای 
آزمايشگاه، آتش نشانی (. 

اجرای عمليات محوطه سازی ساختمان اداری مپنا. ●

درصد پیشرفت واقعی :%6

نصب
بویلرهای 
نیروگاه شیروان

اجرای عمليات  اكسترنال پايپينگ بويلر 3 و 4 )در حال انجام( ●
اجرای عمليات برق و ابزار دقيق  بويلرهای 1 الی4 )تكميل  ●

كليه فعاليت های بويلر 1 و 2 و   همچنين  اجرای سينی و 
لدر، روشنايی و نصب پانل ها الكتريال و I & C و كابل كشی و 

)HRSG 3 , 4 در   I &C و  POWER  كانكشن
ادامه عمليات نصب پايپرک های واحد2 – ) نصب كامل پارت  ●

3 و 4 واحد 2(
نصب تجهيزات ساختمان بويلر فيدپمپ واحد 3 )اجرای نصب   ●

، انجام تنظيمات و گروت ريزی (

نصب تجهيزات ساختمان Sampling واحد 3 )اجرای  ●
نصب  ،انجام تنظيمات و گروت ريزی (

اجرای روف كاناپی بويلرهای 3 و داربست بندی و  ●
آماده سازی متريال برای اجرای روف كاناپی واحد 4

شروع عمليات اكسترنال پايپينگ واحد 3 - بويلر 5  ●
 Feed Water Storage و 6 )جوشكاری و فيتاپ خطوط
 ، Feed Water Sys. High pressure & Low Pressur Sys. ،

(.Sampling Sys و Blow Down

درصد پیشرفت واقعی : %43
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*

پروژه نصب بویلر و 
HVAC نیروگاه سیکل 

ترکیبی چادرملو

انجام عمليات Blow Out  بويلر 1و2 و سنكرون واحد بخار ●
اتمام عمليات پايپينگ اكسترنال ●
عايق كاری و كلدينگ خطوط روی ديواره بويلر 1و2 ●
اتمام عايق كاری و كلدينگ خطوط داخل سالن توربين بخار ●
تكميل نصب Roof Canopy سايلنسر بويلر 2 ●
اتمام نصب استراكچر آسانسور بويلر 1و2 ●
ادامه نصب Heat Tracing بويلر 1و2 ●

نصب تجهيزات ابزار دقيق بويلر ها و داخل سالن توربين بخار ●
● Yard مربوط به HVAC عايق و كلدينگ خطوط
● Admin راه اندازی سيستم سرمايش موتورخانه
اتمام نصب رادياتورهای كليه ساختمان ها ●
● Central HVAC Room ادامه عمليات پايپينگ داخل ساختمان
ادامه نصب Fan  های داخل ساختمان ●

درصد پیشرفت واقعی : %97

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سمنگان 

● CCB اتمام معماری
اتمام بتن ريزی ديوار سالن توربين بخار ●
آرماتور بندی Top Deck توربين بخار ●
اجرای معماری Work Shop , Unloading, Deiseal, و ساختمان  ●

سه منظوره 

اجرای ادامه ترنچ ها و داكت بانک ها ●
● ACC آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ريزی پدستال های
اجرای جاده  ورودی به نيروگاه ●
● Aux.Cooling اتمام سازه
● Valve Pit اجرای فونداسيون

درصد پیشرفت واقعی : %56

ساختمان 
تکمیلی مرکز 
آموزش مپنا

اجرای ستون ها و ديوار برشی های باقيمانده ضلع جنوبی از تراز  ●
10,09+ تا 14,81+ ساختمان آموزش

اجرای سقف تيرچه بلوک ضلع جنوبی تراز 14,81+ ساختمان  ●
تاريخ 95/02/14  از  ريزی  بتن  آماده سازی جهت  و  آموزش 

)تعليق از جانب كارفرما به علت مشكالت شهرداری(
اجرای ستون ها و ديوار برشی های ضلع جنوبی از تراز 14,81+  ●

تا 19,51+ ساختمان آموزش

عمليات خاكبرداری، تسطيح، رگالژ، بتن مگر و اجرای شناژ  ●
ديوار مابين ساختمان آموزش و كارخانه مپنا بويلر

عمليات ديوار چينی و خاكريزی پشت ديوار مابين ساختمان  ●
آموزش و كارخانه مپنا بويلر

عمليات خاكريزی و تسطيح چشمه فونداسيون های ساختمان  ●
موتورخانه

اجرای ستون و ديوار محور )D/7�8( ساختمان موتورخانه ●

درصد پیشرفت واقعی :%41

اینفوگرافی
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اینفوگرافی*
پروژه نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
بهبهان 

تكميل نقاشی – سقف كاذب و اجرای پياده رو ساختمان كانتين ●
تكميل سقف كاذب و نقاشی ساختمان آنلودينگ ●
تكميل فعاليت برقی و مكانيكی ساختمان فوروادينگ، ساختمان  ●

  LV، CCR

● HRSG 1 بتن ريزی فونداسيون و پدستال سازه
● CEP خاكبرداری سازه
● CDP بتن ريزی فونداسيون و ديواره
● BFP 1 بتن ريزی فونداسيون و ديوار سازه
● ACS تكميل بتن ريزی سازه
● NET PIT آرماتور بندی فونداسيون
● Compressor Room تكميل بتن ريزی پدستال های سازه

شروع كف سازی سالن توربين بخار)آرماتور بندی- قالب  ●
بندی-بتن ريزی(

تكميل اجر نما و نصب موزاييک ساختمان سه منظوره ●
● ACC شروع آرماتور بندی و قالب بندی ستون های سازه
● Steam duct بتن ريزی پدستال
اجرای ارت محوطه ●
خاكبرداری- بتن فونداسيون و آرماتور بندی ديوار سازه  ●

ACC SWITCHGEAR

شروع نصب ساندويچ پانل سقفی سالن توربين بخار ●
خاكبرداری- بتن ريزی فونداسيون - آرماتور بندی و قالب  ●

بندی ستون های ساختمان نگهبانی

درصد پیشرفت واقعی : %65

پروژه تأسیسات 
برقی، مکانیکی 
و شبکه کامپیوتر 
ساختمان موادکاران 

اجرای لوله گذاری روی پايپرک  ●
اجرای لوله PVC و لوله گالوانيزه جهت كاندوئيت بانک های  ●

محوطه
تست و تحويل لوله كشی گالوانيزه فايرباكس های كليه ترازها ●
ساخت شاسی ساپورت جهت دستگاههای ايرواشر و اگزاست  ●

فن ها روی پشت بام 
اجرای لوله كشی هوای فشرده از داخل موتورخانه به موادكاران ●
اجرای كاندودئيت PVC و PG جهت سيستم روشنايی ، پريز ،  ●

تلفن و شبكه و UPS كليه ترازها

اجرای سيم و كابل كشی جهت سيستم روشنايی، پريز، تلفن ،  ●
پيجينگ ، فايرآالم و شبكه UPS كليه ترازها

نصب چراغ های صنعتی و مهتابی های كليه ترازهای ساختمان ●
كانكشن چراغهای سقفی و پريزهای ديواری همراه با باكس  ●

مربوطه
ساخت ساپورت های تابلوهای روشنايی ●
اجرای كابل كشی جهت تابلو ها ●
اجرای ساپورت و لوله كشی موتورخانه موادكاران ●

درصد پیشرفت واقعی :%67
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اینفوگرافی*
پروژه باقی 
مانده 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

تحويل موقت سيستم Oily ،  Sewage ، واحد2 بخار، كلرزنی،  ●
سيستم روشنايی و كليه ساختمان های بخش بخار و مشتركات 

اجرای فاز يک طرح زهكش بين پست و نيروگاه ●
اجرای كليه پلتفرم های دسترسی ●
اجرای فضای سبز نيروگاه ●
اجرای آسفالت محوطه ورودی نيروگاه ●
اجرای ديوار شمال و شمال شرقی نيروگاه ●

درصد پیشرفت واقعی : %56

اجرای عمليات سنگ ديوار ورودی ●
●  Guard House از Patrol Road شروع عمليات بتن ريزی جاده

Unloading  تا
تكميل كانال زهكش ذوزنقه ای ●
●  Patrol Road تكميل كانال جدولی
تكميل پايه روشنايی محوطه داخلی نيروگاه ●
● HVAC  تكميل سيستم
تكميل پل دوم زير لوله گاز ●
تكميل پياده رو های محوطه نيروگاه ●
تكميل سيستم تلفن و پيجينگ ●

درصد پیشرفت واقعی : %65

پروژه
 ساختمانی 
دیسپاچینگ زنجان 
)بخش تکمیلی و سازه(

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

اجرای عمليات نقاشی ساختمان كنترل. ●
نصب دربهای چوبی ساختمان كنترل. ●
سقف ساختمان كنترل. ●
● HVAC اجرای فونداسيون تجهيزات ساختمان
تكميل سقف بتنی مهمانسرا. ●
اجرای تاسيسات الكتريكی ) كاندوئيت گذاری( در پارت شرقی  ●

ساختمان مهمانسرا .
تكميل نمای بيرونی ساختمان گيت و گارد. ●

نصب تاسيسات الكتريكی و مكانيكی ساختمان آموزش. ●
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. ●
تكميل كاشی كاری ساختمان ترينينگ. ●
در  ● كوئل  فن  نصب  و  مكانيكی  و  برقی  تاسيسات  اجرای 

ساختمان ترينينگ.
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* نکاتی راجع به اینفوگرافی
تاسیسات 

الکتریکال )1(

مقدمه:
همه ی مهندسين  برق و ديگر رشته ها پس 
از ورود به دنيای كار و پروژه، متوجه عدم 
در  اختصاصی  و  كاربردی  مطالب  يا كمبود 
واحدهای درسی  دوران تحصيل شده و جای 
خالی مباحث اجرايی و نياز مبرم به يادگيری 

آن را، بدرستی درک می كنند.
 " برق  تاسيسات  كاربردی  نكات   " كتاب 
از مطالب كاربردی و مقرراتی  مجموعه ای 
سالها  از  پس  كه  است  برق  مهندسی  رشته 
تحقيق، تفكر، اشتغال و استفاده از معلومات 
افراد با تجربه تدوين گرديده؛ تا بتواند گامی در 

علیرضا  مهندس  آقای  جناب 
و  تالشگر  همکار  رمضانی 
دانشی شرکت نصب نیرو کتاب 
نکات کاربردی تاسیسات برق، 
را  آسانسور  و  حریق  اعالم 
چاپ  به  و  اند  کرده  تالیف 
رسیده است که از نامبرده تقدیر 

و تشکر می شود.

جهت رشد سطح علمی مهندسين، تكنسين ها 
و عالقمندان به تاسيسات برق بردارد.

شامل  فصل  دوازده  شامل  كتاب  اين 
استانداردها و تعاريف، برآورد انرژی، سيستم 
های زمين، هاديهای الكتريكی و خصوصيات، 
خازن گذاری، سيستم های روشنايی، جريان 
می   ... و  آسانسور  حريق،  اعالم  ضعيف، 
باشد كه همگام با سرفصلهای نظام مهندسی 
ساختمان و استانداردهای معتبر، گردآوری و 

تاليف شده است.

مفهوم استاندارد و دالیل لزوم رعایت آن در تاسیسات:

استاندارد يعنی نظم و قانون و از آنجاكه هر 
تاسيسات  اجرای  و  تامين  باالخص  كاری، 
الكتريكال كه عدم رعايت نظم و قوانين، توجه 
به حريم های دسترسی، خصوصيات و قابليت 
های مواد در موقعيت ها متفاوت  و ... موجب 
عدم پايداری و قابليت اطمينان سيستم، تامين 
صحيح پارامترهای انرژی، سادگی و قابليت 
تعمير، سرويس و گسترش و همچنين گاهی 
بروز حوادثی می گردد كه هزينه های مالی 
لذا  داشت؛  پی خواهد  در  و جانی سنگينی 
الكتريكال  تاسيسات  استاندارد  رعايت  لزوم 
در سراسر دنيا، تبديل به امری اجتناب ناپذير 

شده است.

چند تعریف مهم:
و  فنی  مشخصات   :)Standard( استاندارد 
ساير قواعدی است كه بر پايه اتفاق نظر عام 
و بوسيله مراجع شناخته شده)رسمی( و  به 
جهت كابرد مكرر يا مستمر تصويب می شود. 
 IEEE ، ANSI ، DIN ، BS مانند استانداردهای

IEC ، و ... .

مقررات )Regulation(: سند الزم االجرايی 
است كه حاوی قواعد حقوق، انتظامی و اداری 
بوده و بوسيله ی مرجع واجداالختيار قانونی 
مباحث  مانند   . يابد  می  انتشار  و  تصويب 
22 گانه مقررات ملی ساختمان ايران )نظام 
مهندسی( كه در اين بين، مباحث 13 )طرح 
و اجرای تاسيسات برقی ساختمان( و 15 ) 
تاسيسات  به  مربوط  برقی(  پله  و  آسانسور 

الكتريكال می باشد.
كه  مداركی  )Cod Of Practice(؛  نامه  آيين 
قواعد قانويی را توضيح و تشريح می نمايد 
و حاوی توصيه هايی برای طراحی، ساخت، 
احداث، نگهداری و يا بهره برداری از وسايل، 
تجهيزات، تاسيسات، سازه ها يا محصوالت 
و   110-1 نشريه  مانند  باشد.  می  توليدی 
سازمان   ... و   502  ،479  ،375  ،110-2

مديريت و برنامه ريزی .

نویسنده:  علیرضا رمضانی
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* ISIRI Iranian Standard & Industrial Research Institue سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
IEC Internationصصal Electrotechnical Commission كميته بين المللی مهندسی برق ) آمريكا( 
VDE Verband Deutscher Electrotechniker e.V.  از استاندارهای كشور آلمان
IEEE Institution of Electrical & Electronic Engineers سازمان مهندسی الكتريک و الكترونيک
BS British Standard استاندارد انگليس
ANSI American National Standards Institution )سازمان ملی استاندارد آمريكا)برق منطقه ای
NEC National Electrical Code كد های ملی الكتريک
ESC Nioc Equepment Standard & Code استاندارد تجهيزات
NFPA National Fire Protection Assosiation انجمن ملی اعالم و اطفای حريق
NEMA National Electrical Manufactures Association انجمن ملی سازندگان تجهيزات الكتريكی
NFC Nome Francaise برقگيرهای الكترونيكی ) فرانسوی(

اینفوگرافی

منبع اصلی مبحث 13مقررات ملی و لزوم 
: IEC توجه به استاندارد

سيزدهمين مبحث مقررات ملی ساختمان 
نامه  آيين  بر  مبتنی  مهندسی(،  )نظام 
1937مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی 
از  برگرفته  نامه  آيين  اين  كه  است  ايران 

استاندارد IEC گروه  60364 می باشد . 
و  ايران  در  برق  صنعت  رشد  با  همزمان 
از  از مهندسين مشاوری كه  جهان، هر يک 
كشورهای مختلف در انواع پروژه های ايران 
حاضر می شدند، از استانداردها و روشهای 
موضوع  اين  كه  كردند  می  استفاده  خويش 
باعث بروز ناهنجاری هايی شده است؛ مثاًل 
استانداردهای VDE و  DIN از كشور آلمان و 
استاندارد BS از انگلستان، نمونه استانداردهای 

وارده می باشند.
لذا برای از بين رفتن ناهنجاری ها و اجرای 
يک استاندارد بين المللی معتبر، الزم است از 
استاندارد IEC كه دارای مدارک منتشر شده 
با كيفيت خوب، اعتبار روز افزون در دنيا و 
توسعه مدارک در تمام زمينه های برق است، 

تبعيت كنيم.

انرژی  از  استفاده  چشگیر  رشد  علل 
الکتریکی:

در تمامی دنيا اين اتفاق نظر وجود دارد كه 
عالوه بر اينكه مصرف انرژي الكتريكي باعث 
از  )يكی  گردد  نمی  زيست  محيط  آلودگي 
تميزترين انرژيها( و انتقال آن نسبت به ديگر 
انرژی ها آسان و كم هزينه تر است و همچنين 
نوراني، مكانيكي و  انرژي هاي  به  آن  تبديل 
صوتي براحتی صورت می گيرد؛ لذا سعی بر 
آن است كه انرژی های موجود طwبيعی مانند 
سوخت های فسيلی)نفت، گاز، ازت و ...(، 
انرژی های ناشی از باد، ذخيره آب و هسته 
ای را به انرژی الكتريكی تبديل نموده و پس 

از انتقال به نقاط مختلف مورد نياز، مصرف 
نمايند .

الزم بذكر است كه در سالهای اخير احتمال 
و خطر به اتمام رسيدن انرژی های فسيلی، 
انديشمندان سرتاسر دنيا را  به مطالعه و تحقيق 
استفاده انرژی های خورشيدی، زمين گرمايی، 
جز و مد دريا، سوخت  زباله ها  و ... برای 

توليد انرژی الكتريكی وا داشته است.

سیکل تولید و مصرف انرژی الکتریکی:
های  سوخت  از  الكتريكی  انرژی  توليد 
ژنراتورها  توسط  ها،  انرژی  ديگر  و  فسيلی 
ژنراتورهای  آنجاكه  از  پذيرد و  صورت می 
ديزلی)ديزل ژنراتورها( بدليل رنج توليد و عمر 
كم، برای مصارف كوچک يا مناطقی كه به 
شبكه سراسری متصل نيستند بكار ميروند، لذا 
منابع اصلی توليد انرژی الكتريكی؛ ژنراتورهای 
نيروگاهی مختلف می باشند. معموالً نيروگاه 
ها بر اساس سوخت مصرفی شان نامگذاری 
بنا  مختلف  های  نيروگاه  بازده  و  می شوند 
به نوع سوخت اوليه و پروسه تبديل انرژی 
اوليه به انرژی الكتريكی متفاوت است بعنوان 
مثال بازده نيروگاه آبی حدود  30%، نيروگاه 
های بخار 40% و نيروگاه های گازی 20% تا 
35%  می باشد؛ بعبارتی در نيروگاه ها، همه 
ی سوخت مصرفی به انرژی الكتريكی تبديل 
نمی شود و بخشی از انرژی بصورت گاز گرم، 

دود، بخار و ... تلف می شود.
 از آنجا كه در نيروگاه های گازی، تركيب 
هوا  با  مازوت(  گاز-  نفت   - )گاز  سوخت 
منجر به توليد گازی با دمای بيش از 1200 
درجه سانتيگراد، گردش توربين و توليد برق 
بصورت  نيروگاه  اين  تلفات  لذا  شود،  می 
با دمايی حدود 500-600  پرانرژی  گازهای 
درجه سانتيگراد است كه از طريق دودكش از 
چرخه توليد خارج می شود و همين امر سبب 

كاهش راندمان اين نيروگاه می گردد.

به  و  بخار  توليد  نياز  مورد  دمای  چون   
های  نيروگاه  در  توربين  درآمدن  حركت 
بخاری همين رنج دماست، تفكر استفاده از 
گاز خروجی تلف شده نيروگاه گازی برای 
اولين  برای  بخار،  توربين  توسط  برق  توليد 
بار در سال1950 به مرحله اجرا درآمد. بدليل 
اين روش   ) از %50  افزايش راندمان) بيش 
بخاری؛  و  گازی  نيروگاه  دو  هر  به  نسبت 
نيروگاه جديدی بصورت استفاده همزمان از 
نيروگاه  بنام  بخار،  و  گاز  سيكل  تكنولوژی 
سيكل تركيبی پا به عرصه ظهورگذاشت كه 
بدليل داشتن مزايا نسبت به ديگر نيروگاه ها، 

بسرعت توسعه و فراگير شد.  

انرژی تولیدی نیروگاه ها و انتقال آن :
از  دوری  و  محيطی  زيست  مسائل  بعلت 
فاصله ی نيروگاه ها از  منابع انرژی، عمدتاً 
نقاط مصرف زياد است و چون معموالً ولتاژ 
توليدی در نيروگاه ها 11 و نهايتاً 33 كيلو ولت 
می باشد، لذا بايد انرژی الكتريكی توليدی به 
زير  روابط  طبق  شود.  منتقل  مصرف  محل 
با تلفات زياد همراه بوده و  باال  انتقال توان 
توليد، بهره برداری و نگهداری چنين هادی 
های برای انتقال غير ممكن است، به همين 
دليل بايد با تجهيزاتی ولتاژ را افزايش و از 

ميزان  جريان بكاهيم:
P=√3*V*I*COSØ          توان مورد نظر انتقال
P=R*I(_^2(                            انرژی تلفات

چون رابطه ی توان خطی است، لذا برای 
انتقال توان باال؛ اگر ولتاژ را افزايش و جريان 
را كاهش دهيم می توان با سطح مقطع كم و 
در نتيجه تلفات پايين، توان مورد نظر را به 
مصرف كننده رساند كه اين اساس كار پست 
های نيروگاهی و پستهای واسط بين نيروگاه تا 

مصرف كننده ها می باشد.

معرفی چند استاندارد :
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* مسمومیت غذاییبهداشت

به  بیشتر مسمومیت های غذایی  اهمیت و شیوع  به  با توجه 
خصوص در فصول گرم سال بر آن شدیم در این مقاله از صفحه 

پزشکی و طب کار به توضیحاتی در این زمینه بپردازیم.

تعریف مسمومیت غذایی:
 بيماريهای منتقله از غذا بيماريهايی هستند كه از خوردن وآشاميدن 
غذا يا نوشيدنی آلوده ناشی می شود . عوامل اين آلودگی باكتری ها، 

توكسينها )سموم(، ويروسها و انگلها هستند.
Foodborne intoxication or food poison�  مسموميت منتقله از غذا )
ing ( مسموميت غذايی نوشيدني كه قباًل با يک سم آلوده شده ناشي 

مي شود منابع اين سموم عبارتند از:
باكتري هاي ويژه مانند استافيلوكوک  ارئوس، باسيلوس سرئوس  ●

و كلستريديوم   بوتولينوم
مواد شيميايي سمي مانند حشره كش ها و هيدروكربن ها  ●
سموم با منشاء طبيعي مانند حيوانات دريايي، گياهان و قارچ ها  ●
آلودگي با فلزات سنگين مانند مس، آهن و جيوه  ●

مواردي نيز وجود دارند كه به هر دو روش فوق ايجاد بيماري 
مي كنند مانند بوتوليسم در نوزادان و كودكان از طريق خوردن عسل 
حاوي كلستريديوم بوتولينوم. امروزه استفاده از سموم كشاورزي و 
آلودگي غذا در مراحل مختلف فرآوري محصوالت غذايي به يک 

چالش بهداشتي تبديل شده است.

مشخصات پاتوژن هاي منتقله از غذا:
باکتري: عوامل باكتريايي مختلفي ايجاد بيماري مي كنند. آنها بطور 
طبيعي در محيط يافت مي شوند در محيط زنده مانده و تكثير مي يابند. 
در بدن ميزبان و در غذا تكثير مي يابند. بعضي از آنها اسپور تشكيل 

مي دهند و مي توانند توكسين توليد كنند.
به عنوان مثال سالمونال موجب عفونت غذايي و استاف ارئوس 

موجب مسموميت غذايي مي شوند.
سموم: سمومي هستند كه عمدتاً توسط باكتري ها توليد 
و آزاد مي شوند گرچه سموم ناشي از گياهان، حيوانات، 
قارچ ها و سموم شيميايي مي توانند مسموميت غذايي 
بدهند اما در اين راهنما تأكيد ما بيشتر متوجه سموم 
باسيلوس سرئوس  استاف ارئوس،  است.  باكتريايي 
و كلستريديوم بوتولينوم عوامل ايجاد كننده سموم 
شايع تر  بقيه  از  استاف ارئوس  اما  هستند  باكتريايي 

است.
ویروس ها: ارگانيسم هاي كوچكي هستند كه فقط در 

داخل سلول زنده تكثير پيدا مي كنند.
ايجاد  انسان  در  مي كنند  آلوده  را  غذا  كه  ويروس هايي 

عفونت منتقله از غذا مي كنند ويروس ها در غذا نمي توانند 
تكثير پيدا كنند و تنها در بدن ميزبان تكثير 

ويروس  و  نوروويروس  مي يابند. 
هپاتيت آ از مهمترين آنها می 

باشند.
انگل ها: ارگانيسم هاي تک سلولي يا چند سلولي هستند كه در بدن 
ميزبان تكثير پيدا مي كنند و در غذا نمي توانند تكثير يابند. انگل ها 
مي توانند تشكيل كيست بدهند و در محيط بمانند وقتي كه كيست ها 
غذا يا آب را آلوده بكنند و خورده شوند در بدن ميزبان تكثير مي يابند 
و ايجاد عفونت غذايي مي كنند ژيارديا المبليا شايع ترين تک ياخته 

گزارش شده مسبب عفونت گوارشي است.
عالئم بالیني: عالئم و نشانه هاي باليني در اغلب بيماري هاي منتقله 
از غذا شامل اسهال، تهوع، استفراغ و كرامپ هاي شكمي )نوعی درد 
شكم( است اين نشانه ها بطور متوسط در مدت 24 تا 48 ساعت بعد 

از عفونت ظاهر شده و براي يک تا دو روز ادامه مي يابد.
دوره كمون كليد تشخيصي مهمي در تعيين علت بيماري مي باشد 
با  اصلي  عالمت  عنوان  به  استفراغ  با  همراه  كوتاه  كمون  دروه 
توكسين هايي رخ مي دهد كه سبب تحريک مستقيم معده مي گردند 
مانند فلزات سنگين يا توكسين هاي از قبل تشكيل شده استاف اورئوس 
يا باسيلوس سرئوس. اين موضوع اهميت يک شرح حال دقيق را از 
طرف بيماران نشان می دهد تا به كمک آن و عاليم بالينی، پزشک 

معالج شما بتواند تشخيص دقيقی داشته باشد.

روشهای جلوگیری از مسمومیت غذایی:
شما می توانيد  با راهكارهای ساده از  اغلب موارد مسموميت غذا 

جلوگيری كنيد: 
تمیز کنید: هميشه پيش از دست زدن به غذا دستان خود را بشوئيد.
كاردهای آشپزخانه، تخته ی گوشت و اپن آشپزخانه را تميز نگه 
داريد.می توانيد آنها را با آب گرم،اسپری آب پاش بشوييد يا آنها را در 
ماشين ظرفشويی قرار بدهيد و از ضد عفونی كننده برای تميز كردن 

كابينت استفاده كنيد.
جدا کنید: گوشت خام را از ميوه ، سبزيجات و ديگر غذاها دور 
نگه داريد. گوشت پخته را در يک سينی تميز بگذاريد نه در ظرفی كه 

در كنار آن گوشت خام وجود دارد.
بپزید: حتماً گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ را كاماًل بپزيد.

يخچال  داخل  را  غذا  ی  باقيمانده  دارید:  نگه  خنک  جای  در 
بگذاريد.ميوه ی برش زده و سبزيجات را در دمای اتاق به مدت 
طوالنی نگه نداريد. اگر شک داريد،آن را دور بياندازيد. اگر مطمئن 
نيستيد كه غذا سالم است يا نه،آن را نخوريد. حتما تمام غذاهای قابل 
جوشاندن و كنسرو ها را قبل از مصرف حداقل به مدت 

20 دقيقه بجوشانيد.

گردآورنده: دکتر مهدی خوشدل     
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* ضرب المثل هاضرب المثل
برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش پنجم(

خدا سيمی را بخير بگذراند ●
یکی از عقاید خرافی عامه است که گمان کنند هرچیز یا هر کاری که دو بار شد بی شک سومی خواهد 
داشت. مرحوم شمس العلماء قریب گرکانی که یکی از ادبای فاضل این عصر بود همیشه بمزاح در این 
مورد میگفت هفتاد سال از عمر من میگذرد و گوشهای من که در گاه تولد دو بود هنوز سه نشده است. 

نظیر: هیچ دوئی نیست که سه نشود. التثنی االوقد تثلت.
خر سواری را حساب نميكند ●

گویند مالنصرالدین را ده خر بوده. روزی بر یکی زا آنها سوار شد و خران خویشرا شمردن گرفت چون 
مرکوب را بحساب نمی آورد شمار نه برآمد. سپس پیاده شده شماره کرد شمار درست و تمام بود. 
چندین بار در سواری و پیادگی عمل تکرار یافت عاقبت پیاده شد و گفت سواری به گم شدن یک خر 

نیرزد.
خرک سياه بر در است ●

گویند روزی امیر خلف السجزی بشکار رفته بود و بر شکل ترکان کاله کج نهاده و سالح بربسته. ناگاه 
از حشم جدا افتاد. مردی را دید دراعه بسته و بر خری سیاه نشسته، امیر بر وی سالم کرد. آن مرد جواب 
داد. امیر پرسید از کجائی؟ گفت از بلخ. گفت کجا می روی؟ گفت به سیستان به نزد امیر خلف، که شنیده 
ام که او مردی کریم است، و من مردی شاعرم و نام معروفی است. شعری گفته ام، چون در بارگاه او 
خوانم از انعام او نصیب یابم. گفت آن قصیده برخوان تا بشنوم. چون برخواند گفت بدین شعر چه طمع 
میداری؟ گفت هزار دینار. گفت اگر ندهد؟ گفت پانصد دینار. گفت اگرندهد؟ گفت صد دینار. گفت اگر 
ندهد ]آنگاه تخلص شعر بنام خرک سیاه خود کنم[. امیر بخندید و برفت. چون به سیستان آمد معروفی 
بخدمت او آمد و شعر ادا کرد. امیر را بدید و بشناخت اما هیچ نگفت و چون قصیده تمام بخواند امیر 
پرسید که از این قصیده چه طمع داری از من؟ گفت هزار دینار. گفت بسیار باشد. گفت پانصد دینار. 
امیر همچنین مدافعت میکرد تا بصد برسید. امیر گفت بسیار باشد. گفت یا امیر خرک سیاه بر در است. 

امیرخلف بخندید و او را انعامی نیکو داد. و این گفته مثل شد که خرک سیاه بر در است.
خرم توئی گاوم توئی گوسفندم توئی ●

حسینقلیخان بختیاری را ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه حکمران اصفهان بمهمانی بشهر آورده و بسیار 
تجلیل میکرد. روزی که حکمران و میهمان با جمعی از سران شهر در تاالر حکومتی نشسته بودند لری 
سر و پا برهنه وارد شده سالم گفت. خان سر بر داشت و خشمگین گفت برای چه بشهر آمده ای؟ گفت 
آمده ام تو را زیارت کنم. خان گفت احمق، خر و گاو و گوسفند خود را رها کردن و چندین فرسخ پیاده 

بدیدن من آمدن چه ضرورت دارد. گفت ای خان خرم توئی گاوم توئی گوسفندم توئی...
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ادبیات*

الزم به ذکر است: )و عبارات مشابه آن مانند الزم به ذكر است، الزم به يادآوری است، الزم به توضيح است و جز اينها( اين  ●
عبارات كه هر روز بارها در راديو و تلويزيون، خاصه در تفسير اخبار، تكرار می شود غلط مسّلم است، زيرا الزم بودن حرف 
اضافه »به« نمی گيرد، بلكه اساساً بی حرف اضافه به كار می رود، چنانكه كسی، مثاًل برای نشستن، هرگز نمی گويد: »الزم به 
صندلی است« بلكه می گويد: »صندلی الزم است«. بنابراين به جای آن عبارت رايج در راديو و تلويزيون نيز به سادگی می توان 
گفت: »اين تذّكر الزم است...« )بگذريم از اينكه در اكثر موارد نيازی به استعمال اين عبارت قالبی نيست و می توان آن را به كّلی 

از كالم حذف كرد بی آنكه معنی ناقص شود.(
مربوطه: اين كلمه در عربی صفت مؤنّث است،يعنی همراه اسمی كه مؤنّث باشد به كار می رود. اما در فارسی به غلط آن را با  ●

كلمه هايی كه در عربی مذكر است نيز به كار می برند، مانند »رئيس مربوطه«، »قانون مربوطه«، »حكم مربوطه« يا با كلمه هايی 
كه در اصل فارسی است، مانند »پرونده مربوطه«، »گزارش مربوطه«، »دستگاه مربوطه«. چون در فارسی مؤنث و مذكر وجود 

ندارد، بهتر است كه در همه موارد مربوطه گفته شود، اعم از اينكه موصوف آن عربی يا فارسی باشد.
ممهور: به معنای »مهر شده«. كلمه مجعولی است كه در دوره صفويه از روی واژه ُمهر فارسی به شيوه اسم مفعول عربی ساخته  ●

اند. بهتر است كه از استعمال آن خودداری شود.به جای آن می توان گفت: ُمهر شده يا ُمهر كرده يا ُمهر خورده )در تعبير عاميه 
پا به مهر می گويند :»سند پا به مهر«(.

ناهار/نهار: نهار كلمه عربی به معنای »روز« است و نبايد آن را با واژه فارسی ناهار، يعنی »غذايی كه در حدود ظهر خورده می  ●
شود«، اشتباه كرد. بعضی از فضال استعمال نهار را به ناهار مطلقا مردود می شمارند و نويسندگان را از آن بر حذر می دارند. 

اما كلمه نهار لزوماً غلط نيست،زيرا 
می توان آن را مخّفف همان ناهار 
ادب  بزرگان  دانست.  فارسی 

فارسی نيز آن را به كار برده اند:
 

گفتم دال چه بود كه گستاخ می روی 
گفتا شراب داد مرا يار بر نهار 

)مولوی،ديوان كبير(

نقطه نظر: اين تركيب كه ترجمه  ●
لفظ به لفظ point de vue فرانسوی 
يا point of view انگليسی است در 
فارسی بی معنی است و بهتر است 
كه از استعمال آن پرهيز شود. در 
قديم نظرگاه به همين معنی بوده 
می  نيز  ديدگاه  امروزه  و  است 

گويند كه درست است:

از نظرگاه است ای مغز وجود         
اختالف مسلم و گبر يهود 

)مولوی،مثنوی(

بخشی از کتاب
       غلط ننویسیم

)بخش چهارم(
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*عنوان

هویت اخالقی ایرانیان معاصر در گفت و 
گو با دکتر احد فرامرز قراملکی

]ياسر هدايتی )دبير گروه انديشه([
قريب به 2500 سال پيش بزرگ ترين مورخ 
يونانی هرودوت در كتاب مشهور تاريخش در 
وصف ايرانيان نوشته است: »ايرانيان دروغ را 
بزرگ ترين گناه می دانند و وامداری را ننگ 
می شمارند و می گويند وامداری از اين رو 
بد و ناپسند است كه كسی كه بدهكار باشد 
رو  اين  از  بگويد؛  دروغ  شود  می  مجبور 

همواره از ننگ بدهكار شدن می پرهيزند.«
او در ذيل همان فرازها كه به اوصاف ايرانيان 
به همسايگان  »ايرانيان  می پردازد می گويد 
احترام بسيار می گذارند،هرچه همسايه نزديک 
تر باشد بيشتر مورد توجه است و همسايگان 
دور و دورتر در مراتب پايين تری از احترام 
متقابل قرار دارند...« با اين همه اما بر هويت 
اخالقی ايرانيان در گذر روزگار چه رفته است 
می  ايرانيان  خلقيات  از  جمالزاده  وقتی  كه 
نويسد از باب نقد برخی رفتارهای ما از زبان 
كنت گوبينوی فرانسوی می نويسد: »فكر و 
ذكر ايرانی اينست كه كاری را كه وظيفه اوست 
انجام ندهد.« و يا كسی مثل جيمز موريه می 
گويد: »هرقدر به عمارتشان بكوشی به خرابی 
تو می كوشند!« فارغ از حقد و حقارت هايی 
كه برخی در توصيف ايرانيان در طول تاريخ از 
خود بروز داده اند اما به نظر می رسد هويت 
اخالقی ايرانيان از ديرباز به عنوان يكی از مهم 
ترين و تأثير گذارترين ملت ها مورد توجه 

خودی و غير خودی بوده است.
اخالقی  هويت  نيز  ما  كنونی  روزگار  در 
باشد،از  بايد  كه  آنگونه  معاصر  ايرانيان 
است  ای  های جدی  دغدغه  و  موضوعات 
كه به واسطه شناخت و مداقه در آن می توان 
نوعی رفتارشناسی و پيامد آن برنامه ريزی را 
در حوزه اجتماعی،اقتصادی و حتی سياسی 
فرامرز  احد  دكتر  با  رو  اين  داشت.از  انتظار 
قراملكی درباره هويت اخالقی ايرانيان معاصر 

به گفت وگو نشسته ايم.
فلسفه وكالم  دكتری  با  كه  قراملكی  دكتر 
تمام  استاد  كه  شود  می  سالی   10 اسالمی 
پژوهشی  حوزه   3 است.در  تهران  دانشگاه 
مهم  آثار  برخی  است؛تصحيح  نامبردار 
منطقی،تدوين روش شناسی مطالعات دينی 
و تدوين آثار و طراحی دوره های آموزشی 
در اخالق حرفه ای.فعاليت اخير ايشان اما در 

به جای نصیحت مردم، سازمان ها را اخالقی کنیم

اين سال ها با عهده داری رياست پژوهشكده 
اخالق حرفه ای دانشگاه تهران به پژوهش و 
تاليف و آموزش اخالق حرفه ای اختصاص 
و  سازمانی  اخالق  های  است.كتاب  يافته 
سازمان های اخالقی در كسب و كار از جمله 

آثار ايشان در اين زمينه است.
ایرانیان  اخالقی  هویت   -- گو  و  گفت 
معاصر چه مولفه هایی دارد و دستخوش چه 
تغییراتی شده است و به زعم شما چه افقی 
را پیشه روی خود دارد و چگونه باید باشد؟
ابتدای بحث در خود عنوان هويت اخالقی 
ايرانيان معاصر يک مالحظه ای دارم.بحث از 
هويت اخالقی به لحاظ علمی بحث بسيار 
دليل كسانی كه در  دشواری است.به همين 
عنوان  به جای  اند  كرده  پژوهش  زمينه  اين 
هويت اخالقی تعبير به خلقيات اخالقی كرده 
اند.علت آن نيز اين است كه سنجش برآيند 
را  ما  هويتی  نيمرخ  چگونه  كه  ما  خلقيات 
تشكيل می دهد كار بسيار دشواری است.من 
خود چنين ترسيمی ندارم.بنابراين ترجيح می 
دهم به جای هويت اخالقی ايرانيان معاصر از 
خلقيات ايرانيان معاصر سخن بگويم و مراد از 
ايرانيان معاصر قاعدتا ايرانيان در سال 1394 
نيست.بلكه ما بايد حداقل يک قرن و يک سده 
و يا نيم سده اخير را مالک قرار دهيم به دليل 
آن پيوستگی ای كه خلقيات ما در نسل های 

مختلف با هم دارد.
البته اینجا منظور ما بیشتر ایران معاصر است 

تا ایرانیان معاصر.
بله اما آنچه هويت اخالقی ايران معاصر را 
شكل می دهد در واقع خلقيات ايرانيان معاصر 

است.و اين تعبير »ايران معاصر« در گفتن آسان 
است اما در خط كشيدن و مرزبندی سخت 
ايرانيان  از  منظور  بگوييم  اينكه  است.مثل 
معاصر ايرانيان سال 1394 است يا ايرانيان دهه 
های اخير و يا ايرانيان سده اخير مورد توجه 
هستند و در مداقه علمی اين خط كشی بسيار 

دشوار است.
اما نخستين نكته ای كه در خلقيات ايرانيان 
كم  موضوع  شود،  می  توجه  آن  به  معاصر 
توجهی به حقوق ديگران است.اين كم توجهی 
به حقوق ديگران را می توان در مصداق های 
عينی رفتاری به نظاره نشست.رانندگی ما يک 
نوع از بروز خلقيات ماست.اين رانندگی از 
چند حيث قابل تامل است.ببينيد كه ما در اين 
آب و هوای آلوده چقدر خودرو تک سرنشين 
در حال تردد داريم.درست است كه ما بهانه و 
يا دليلی داريم كه به غرم تمام امكانات حمل و 
نقل عمومی برای استفاده از اين وسايل حمل 
و نقل عمومی باز هم مشكالتی داريم.اما قطعا 
اين توجيهی برای اين رفتار غير اخالقی نمی 
شود.اينكه در اين شهر آلوده برای رفاه حال 
خودم تنها از خودروی خود و به صورت تک 
سرنشين استفاده كنم و در نتيجه به آلودگی اين 

هوا دامن بزنم.
حقوق  به  توجهی  بی  از  از  مصداقی  اين 
يكديگر است.همچنين در رانندگی می بينيم 
عامل  عنوان  به  پليس  اگر  متأسفانه  گاه  كه 
بازدارنده نباشد افراد خيلی راحت با تضييع 
انجام می  قانونی  اعمال غير  حقوق ديگران 
دهند.مثل بی توجهی به چراغ راهنمايی و يا 
تردد در مسير عبور ممنوع و عدم رعايت حق 
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تقدم.پس نخستين مورد بی توجهی به حقوق 
افراد است.

نيست،به  اين خاص مردم عادی  متأسفانه 
عنوان مثال در ميان فرهيختگان و همكاران 
فعاليت  پژوهشی  آموزشی  مراكز  در  كه  ما 
شان  دانشجويان  حقوق  بر  كنند،چقدر  می 
حساسيت وجود دارد.داستان گوشت قربانی 
كردن پايان نامه ها،داستان زمينه چينی های غير 
اخالقی برای  جذب پايان نامه ها،داستان خط 
و نشان كشيدن برای دانشجويان برای پايان 
به  اگر  كه  است  انگيزی  غم  ها،داستان  نامه 
خوابگاه ها مراجعه كنيد،مكررا موارد تلخی را 
از زبان دانشجويان شنيده و يامشاهده خواهيد 

كرد.
از ديگر موارد اينكه من استاد چقدر مطالعه 
می كنم بعد می روم سر كالس،چقدر دغدغه 
حقوق دانشجو را دارم،دانشجو از حيث طرح 
سؤال 15 حق دارد.اصال ما استادان اين حقوق 
را چقدر می شناسيم و چقدر به آن پايبنديم.
بنابراين نخستين خلق بارزی كه به گونه ابری 
تيره بر هويت اخالقی ما سايه افكنده است 
و نمی گويم هويت اخالقی ماست بحث بی 

توجهی و كم توجهی به حقوق افراد است.
عدم  و  درستكاری  بحث  مورد  دومين 
درستكاری است،در جامعه امروزی ما مواردی 
از عدم درستكاری متأسفانه بروز دارد،يعنی 
چه در جايی كه توليد محصول می كنيم،چه 
در جايی كه توليد خدمات می كنيم،چه در 
جايی كه عرضه دانش می كنيم،متأسفانه اين 

موارد رنج آور وجود دارد.
به  اگر  زنم  مثال می  فرهيختگان  از حوزه 
مراجعه  كشور  بزرگ  های  دانشگاه  جلوی 
و  مقاله  كشور  اين  در  كه  بينيد  كنيد،می 
می  تقلب  يعنی  فروشند.اين  می  نامه  پايان 
كشور  اين  در  فروشی  تقلب  فروشند،يعنی 
آگهی  واضح  ندارد.خيلی  قانونی  منع  هيچ 
می زنند،تلفن و نشانی می گذارند و به در 
و ديوار می چسبانند بدون اينكه روح كسی 
آزرده بشود و گوشزد بشود كه اين درستكاری 
علمی،كتابسازی،سرقت  تقلب  نيست.بحث 
علمی و... اينها در ميان عوام الناس نيست،اينها 
در ميان فرهيختگان يا به اصطالح نا استادان 
در  متأسفانه  استادان  نا  اين  كه  دارد  رواج 
هستند. عالی  آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه 
اين عدم درستكاری متأسفانه در ميان اقشار 
مختلف بروز پيدا كرده است و كسی كه از 
دور داوری می كند،اگر نتواند اليه های درونی 
را ببيند،شايد بپندارد كه اساسا هويت اخالقی 
ايرانی ايناست،به همين دليل غربی هايی كه 
اند،روی  كرده  داوری  ايرانی  اخالق  روی 
اند. انگشت گذاشته  متأسفانه  همين مسائل 
سومين بحث در خلقيات بارز و آشكار در 

ما،بحث وارونگی ارزش هاست.
آیا این وارونگی ارزش ها را امری بنیانی می 
دانید و نه فرعی،شبیه خلق های جزئی که 

در هویت اخالقی ما تیرگی ایجاد می کنند.
تريم  بزرگ  را  ها  ارزش  وارونگی  بله،من 
مصيبت جامعه فعلی خودمان می دانم.امروز 
نزد  نه  است  شده  وارونه  ها  ارزش  هرم 
همه،اما متأسفانه من مالكم بروز داشتن است 
و آنچه آشكار است اين است.هر كسی يک 
ارزشی،هرمی  هرم  اين  دارد،كه  ارزشی  هرم 
های  برويم،ارزش  راس  به  هرچه  كه  است 
بنيانی تر وجود دارد،هرچه پايين  مهم تر و 
تر بياييم،ارزش ها عمومی تر و فرعی تر می 
شوند.هرچه بيرون از اين هرم است،در واقع 
غير ارزش و ضد ارزش محسوب می شود.
مثل اين هرم در حافظه جمعی يک ملت هم 
ميتواند باشد.متأسفانه اين هرم ارزشی وارونه 
هوا،چرا؟  وارونگی  مثل  است.درست  شده 
وقتی ما كار گريزی را زرنگ انگاری می دانيم 
و در مهمانی ها و يا جمع دوستان و آشنايان 
با آب و تاب تعريف می كنيم و از كار گريزی 
خود قهرمانانه سخن می گوييم و اصطالح 
»پيچاندن« را باب می كنيم بی آنكه به ركاكت 
و زشتی آن دل كسی آزرده شود،اين نشان می 
دهد كه ارزش ها وارونه شده است.يا وقتی 
دروغ و فريب را زيركی بپنداريم و يا كسی را 

كه دروغ نمی گويد، »دست پا چلفتی« تلقی 
كنيم،اين بدين معناست كه ارزش ها وارونه 
شده است.يا ارزش های بسيار مهم و اساسی 
همديگر،مسئوليت  حقوق  رعايت  مانند  را 
و  بدانيم  مهم  غير  را  پاسخگويی  و  پذيری 
ارزش های غير مهم را مهم بدانيم اين بدين 
معناست كه وارونگی ارزش ها رخ داده است.

تعبیر دقیق شما از پاسخگویی به عنوان یک 
ارزش اخالقی چیست؟

پاسخگويی يک ارزش بسيار مبنايی است،در 
حدی كه به تصريح آيه 21 سوره انبياء،مرز بين 
خدا و غير خدا پاسخگويی است.ولی متأسفانه 
ما ناخواسته و ناهوشيار می خواهيم بر مسند 
ربوبی و الهی تكيه كنيم و خود را پاسخگو 
ندانيم،بی خبر از آنكه پاسخگويی ارزش مهم 
در زندگی انسان هاست.اين وارونگی ارزش 
ها ابعاد بسيار مختلفی دارد كه مجال موسعی 

می طلبد.
مورد ديگری كه متأسفانه رواج هم دارد،بی 
توجهی و حساس نبودن به بيت المال و منابع 
است.ما يک قاعده طاليی در اخالق داريم كه 
هم در آثار كنفسيوس و هم در همه اديان آمده 
است و هم اينكه در منابع اسالمی درباره آن 
روايت داريم؛و آن هم اين است كه،بر ديگران 
بپسند آنچه بر خود می پسندی و بر ديگران 

مپسند آنچه بر خود نمی پسندی.
من در بحث بيت المال اين قاعده را غايب 
می دانم.در جاهايی اگر بحث جيب خودمان 
جيب  اگر  كنيم،اما  نمی  هزينه  باشد،مطلقا 
كارفرما،دولت يا بيت المال باشد،دست گشاده 
و سخی می شويم.به نظر می رسد ما مقداری 

به بيت المال بی توجهيم.
بد نیست این موضوع را انضمامی تر و در 
گشتره اش تشریح کنید چرا که در بحث 
حوزه  به  افراد  المال،بیشتر  بیت  پیرامون 

اقتصاد فکر می کنند.
طبيعت  كنم؛روز  می  عرض  مثال  چند 
پناه می بريم،اينجا  )13فروردين( به طبيعت 
طبيعت مادر و مام ماست و ما به دامن اين 

مادر پناه می بريم،اما در پايان روز طبيعت
سنجش  بايد  انتصابات  در  اساسا  ما 
داشته  ای  حرفه  و  اخالقی  های  صالحيت 
باشيم،در صالحيت های اخالقی و حرفه ای 
2 بحث پيش می آيد،يكی بحث تخصص و 
ديگری بحث تعهد است.عدم تخصص گاهی 
موجب اختالس می شود چرا كه اگر مدير 
متخصص و حرفه ای نباشد،ممكن است در 
سايه مديريت او،اختالس های زيادی شكل 

بگيرد.
چه چيزی پديد می آيد جز بی توجهی به 
منابع طبيعی و خسارت زدن به منابع طبيعی 
و آلوده كردن محيط زيست.در حالی كه ما 
اگر به باغچه خودمان پناه می برديميا اگر باغی 
داشتيم و به باغ خود پناه می برديم،آيا هرجای 
اين باغ آتش روشن می كرديم؟ آيا درختان را 
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می شكستيم؟ آيا محيط را كثيف كرده و زشت 
رها می كرديم؟ يا جارو زده و تميز شده،می 
برای  برآنچه  ما  دهد  می  نشان  رفتيم.اين 
خودمان است بيشتر حساسيت داريم ولی آنجا 
كه برای بيت المال است كمتر حساسيت نشان 
می دهيم و گاه حتی بی توجهيم،بی توجه به 
اينكه اين بيت المال دقيقا برای ماست،برای 

نسل آينده است.
بحث  و  اقتصادی  بعد  بعدی،همان  مثال 
اختالس است،چرا بايد در اين كشور اختالس 

در گزنده و در حدی غير قابل تصور باشد؟
تعريفی كه ما از اختالس داريم نشان می دهد 
كه اختالس دارای درجه ها و مراتب مختلفی 
را  زيادش  تا  كم  درجات  همه  اگر  است،و 
در نظر بگيريم،ما يک بيماری بزرگی به نام 
اختالس در جامعه داريم كه اين بيماری را بايد 

جدی بگيريم و به ريشه های آن دقت كنيم.
دارد،يكی  وجود  بحث   2 اختالس  در 
كسی كه اختالس می كند و در واقع نسبت 
به بيت المال بی توجه است و منافع خويش 
را بر منافع ملی ترجيح می دهد،ديگری كسی 
است كه اين افراد را در اين فرصت ها جای 
می دهد. گويا در كشورمان مميزی اخالقی 
انتصابات وجود ندارد،متأسفانه ما وقتی می 
خواهيم كسی را در پستی منصوب كنيم،اصال 
مميزی اخالق شخصيتی و اخالق حرفه ای 
وجود ندارد.يعنی به اين صورت نيست كه 
اين شخص  مثال  كه  كنيم  ارزيابی  را  كسی 
ميزان امانتداری اش در چه حدی است.آيا اگر 
در شعبه يک بانک باشد،امانتدار است؟ممكن 
است كسی در حد يک شعبه بانک امانتدار 
باشد ولی در حد مدير كل تسهيالت اعتباری 

امانتداری نداشته باشد.
آیا در اینجا بحث تخصص و تعهد که از 
همان آغاز انقالب به ویژه محل چالش بود 

مطرح نمی شود؟
ما اساسا در انتصابات بايد سنجش صالحيت 
در  باشيم،  داشته  ای  حرفه  و  اخالقی  های 
صالحيت های اخالقی و حرفه ای 2 بحث 
پيش می آيد، يكی بحث تخصص و ديگری 
بحث تعهد است. در اختالس هر دو وجود 
دارد. عدم تخصص گاهی موجب اختالس 
می شود چرا كه اگر مدير متخصص و حرفه 
ای نباشد، ممكن است در سايه مديريت او، 
بنابراين  بگيرد.  شكل  زيادی  های  اختالس 
بحث بروز اختالس، تخصص مهم است اما 
از طرفی تعهد هم سنجيده می شود. امروز در 
دنيا ميزان تعهد افراد نسبت به كارشان سنجيده 

می شود.
در  مثال  مديريت،  مختلف  های  اليه  در 
بانكداری اگر در نظر بگيريم، برای  صنعت 
الزم  امانتداری  از  سطح  يک  شعبه  رياست 
است و برای مديريت اعتبارات و تسهيالت 
امانتداری افزون تر الزم است و برای مدير 
عاملی امانتداری بسيار افزون تر.اينها امروزه 

كرده  نياز  احساس  ما  است،  سنجش  قابل 
ايم كه از اين سنجش ها استفاده كنيم. امروز 
از  اخالقی،  جدی  های  سنجش  وسيله  به 

اختالس هاپيشگيری می شود.

پیشینه حرف زدن از خلق و خوی ایرانیان 
معاصر

از  گروهی  طرف  اين  به   1344 سال  از 
محققان در رشته های گوناگون به اين پرسش 
و  ها  پژوهش  قالب  در  ايرانيان  خلقيات  از 
آثاری پاسخ داده اند.شايد بشود گفت مقاله 
طوالنی »سازگاری ايرانی« كه در ضميمه كتاب 
»روح ملت ها« به قلم مهندس بازرگان منتشر 
بود.بالفاصله  ادبيات  اين  آغاز  نوعی  به  شد 
بعد از آن كتاب »خلقيات ما ايرانيان« از سيد 
محمدعلی جمالزاده منتشر شد؛كه در واقع آن 
هم مقاله مفصلی بود كه بعدتر تفصيل داده و 
تازه ترين  تبديل به يک كتاب شد و ظاهراً 
كتابی كه در اين زمينه نشر يافته كتاب »دريغ 
است ايران كه ويران شود« از دكتر فرامرز رفيع 
پور است كه سال 1394 منتشر شده.بنابراين 
من اگر عرايضی داشته باشم قاعدتا بايد در 
ادامه اين ادبيات باشد.نكته كوتاه و البته مهم 
ديگر اينكه اظهار نظر درباره هويت اخالقی 
يک ملت كاری اخالقا دشوار و مسئوليت آور 
است.زيرا رعايت انصاف و دقت در اين زمينه 
محتاج ابزارهای بسيار دقيق تری است.علت 
آن هم اين است كه خلقيات يک ملت اليه 

های مختلف دارد و به ديده ساده نگر اليه 
هايی كه بارز است هويت اخالقی ما را ترسيم 
خواهد كرد.اما اين ساده انگاری است.اليه های 
پنهان تر در ترسيم نيم رخ هويت اخالقی ما 
سهم بيشتری دارد.به عنوان مثال شما وضعيت 
اخالقی ما را در قبل از دفاع مقدس در قبل از 
انقالب ايران و در دوره حاضر با هم مقايسه 
كنيد.آن وقت خواهيد ديد كه پيروزی و شكل 
گيری انقالب اليه های پنهان تری از خلقيات 
ما را عيان ساخت و هويتی را از ما نشان داد 
كه مانند آفتابی در پس ابرهای تيره ظاهری 
مانده بود.نتيجه اين بحث اين است كه از نظر 
من خلقيات ما ايرانيان حداقل 2 اليه دارد.اليه 
های بارزی كه متأسفانه چون ابر تيره ای بر 
هويت نورانی اخالقی ما تيرگی انداخته است.
اما اليه های درونی تری وجود دارد كه در 
شرايط بسيار خاصی مثل دفاع مقدس اين اليه 

ها از پس آن ابرها طلوع می كند.
اخالقی  هويت  از  بحث  در  من  بنابراين 
ايرانيان معاصر به خلقيات در اليه های بارزتر 
و ظاهرتر می پردازم اما اين بروز و ظهور به 
ما  اخالقی  هويت  در  داشتن  اصالت  معنای 

نيست.
یعنی این مباحث اخالقی و بالطبع کیفی را 

از نظر کمیتی هم می توان سنجید؟
دارد،در  وجود  دنيا  در  مقياس  بله،امروز 
وجود  ايران  در  دانش  هست.اين  هم  ايران 
دارد و در بخش خصوصی هم استفاده می 
كنند،در بخش خصوصی برای انتصاب مدير 
عامل،هلدينگ هايی هستند كه برای انتصاب 
مدير عامل شان به پژوهشكده های مربوط 
نيز برای  به اين حوزه مراجعه می كنن،آنها 
سنجش شيوه های تلفيقی و تركيبی دارند.البته 
پايان اين سنجش نمره نيست،چون متأسفانه 
در يكی از سازمان ها در ايران،يک فردی كه 
تخصص اين كار را نداشت،به مديران نمره 
شيوه  بدترين  و  ترين  غلط  داده،اين  اخالق 
ای است كه می توان تصور كرد.ما شيوه های 
علمی ای داريم كه اين ارزش های كيفی را به 
مترهای كمی تبديل می كند و حاصل ارزيابی 
پيش بينی اين است كه اگر اين شخص در اين 
پست باشد چه اتفاق هايی رخ خواهد داد.به 
اين صورت نتيجه ارزيابی بايد گزارش شود و 
نه به صورت نمره دهی.به هر حال يک روی 
اختالس اين است كه افراد را كه انتصاب می 
كنيم و در موقعيت ها و فرصت ها قرار می 
دهيم،سنجش اخالقی نمی كنيم،نظارت كم 
انجام می دهيم و خود آن افراد هم به لحاظ 
تربيت اخالقی به بيت المال بی توجه هستند.

اگر بی توجهی به بيت المال با منطق فازی 
تحليل شود هرگز صفر و يک نيست،اصال 
اينطور نيست كه يا بی توجهی هست يا نيست 
بلكه بی توجهی و توجه كردن به بيت المال 
درجه دارد.ممكن است كسی در بی توجهی 
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يک و ديگری صد يا هزار باشد.آن وقت اگر 
متأسفاده بگوييم كه بی توجهی در درجه های 
حتی پايين تر رواج دارد،يک نتيجه بسيار ترس 
آور را می توان گرفت و آن اين استكه افرادی 
كه به بيت المال بی توجهند اگرچه بی توجهی 
شان بسيار پايين باشد اما اگر اينها در موقعيتی 
قرار بگيرند كه بتوانند اخالس های زياد بكنند 

البته البته اختالس خواهند كرد.
يعنی در ان شرايط بی توجهی كم شان به بی 
توجهی زياد تبديل می شود.به همين دليل است 
است كه سنجش وفاداری،امانتداری،تعهد و... 
در انتصابات بسيار مهم است.اگر از مديران 
كه  كنيم  درخواست  سياستگذار  و  دلسوز 
جدی  را  اخالقی  انتصابات،سنجش  در 

بگيرند،شايد به فوايد بسيار زياد ملی برسيم.
المال  بیت  مفهوم  شما  اینکه  به  توجه  با 
از  دانید،تعریفی  می  گسترده  مفهومی  را 
این وصف  با  که  کنید،چرا  ذکر  اختالس 
شما به زعم من الزم نیست فردمدیر باشد 
دچار  متداوماً  نیز  عادی  شهروندان  بلکه 
عدم رعایت منافع بیت المال و اختالس می 

شوند.
من هرگونه تخصيص منابع اعم در مصارف 
اخص،بدون مجوز قانونی را اختالس تعريف 
می كنم و براساس اين تعريف هرگونه ناخنک 
منابع  المال،چه  بيت  به  شكلی  هر  به  زدن 
طبيعی، چه منابع دولتی مالی باشد،بی توجهی 
كنم.برای وضوح  می  تعريف  المال  بيت  به 
بحثم مثالی درشت و واضح از بی توجهی به 
بيت المال می گويم؛مثالی فرضی.اگر فرض 
يا  باشم  بنده يک مدير سياستمدار  كنيد كه 
نماينده شهری يا وزيری باشم و دوست داشته 
باشم كه در حوزه انتخابی من يا در شهری 
بزرگ  مركز  هستم،يک  آن  شهروند  من  كه 
توليد تاسيس كنم؛يا بی مطالعه يا با مطالعه كه 
نشان می دهد در اين منطقه چنين تاسيساتی 
مقرون به صرفهاز نظر ملی نيست،آن وقت 
آن منابع را به آنجا تخصيص بدهم،صرفا به 
دليل اينكه شهر من است،يا حوزه انتخابی من 
است و نه به هيچ دليل توجيه كننده ديگر-كه 
اگر بخواهيد در طول 100 سال گذشته مثال 
های متعددی در اين زمينه می توانم بزنم-اين 
هم يک نوع اختالس و بی توجهی به بيت 
المال است.مورد ديگری كه شهروندان سخت 
از آن آزرده اند و اگر پای صحبت هر كسی 
بنشينيم،اين را به ما می گويند،متأسفانه پديده 
جايی  است.تا  رشوه  شوم  و  زشت  بسيار 
كه  بگويد  سازمان  يک  مدير  امروز  اگر  كه 
سازمان من مطلقا اهل رشوه گرفتن نيست،ما 
يا بايد بگوييم نادان است يا بگوييم خود او 
با رشوه بگيرها در تعامل است.متأسفانه اين 
پديده بسيار زشت رواج دارد،امروز بحث اين 
است كه در بعضی سازمان ها،صندلی های 
خاصی 10 برابر حقوق خود،درآمد رشوه ای 
دارند،اين واقعيت بسيار تلخی است كه دست 

روی دست گذاشتن و كاری نكردن در زمينه 
ريشه كنی آن البته سبب فرو رفتن در منجالب 
اخالقی خواهد بود.امروز حقيقتا پديده ارتشا 
در حوزه ها و سازمان های مختلف،مردم ما را 
آزرده كرده است.مردم رشوه می دهند بسيار 
آزرده اند و اين رشوه ای را كه می دهند با 
هزار لعن و نفرين همراه می كنند.حال چرا 
رشوه می دهند؟داليلش خيلی روشن است.
نمونه ای برای شما می آورم،تا بگوييم چطور 
كسی رشوه می دهد، اين نمونه ای كه می 
آورم، مستقيم بحث رشوه نيست ولی به شما 
نشان خواهد داد كه چطور می شود افراد به 

رشوه دادن روی می آورند.
به  اینکه فرمان های اخالقی  ما به جای 
شهروندان بدهیم این فرمان های اخالقی را 
به سازمان ها و دولت، بدهیم و بگوییم که 
سازمان ها و دولت، ممیزی اخالقی آیین 
نامه ها، قوانین و مقررات و ممیزی اخالقی 
فرآیندها را در دستور کارتان قرار دهید تا 
فرآیندها بازسازی اخالقی نشوند، نه ارتشا، 
نه اختالس، نه مسئله بی توجهی به بیت 

المال و... حل نمی شود.
نخستين بحث اين است كه سازمان های 
ما چقدر برای شهروندان پيش بينی پذيرند.
يعنی اگر من بخواهم از يک مديريتی،مجوز 
بينی  پيش  من  برای  بگيرم،چقدر  راهسازی 
قانونی،از  پذير است؟از حيث محاسبه های 
حيث زمان اعالم كردن اين موافقت،از حيث 

من  اگر  و....  كنند  می  توافق  كه  ای  نحوه 
شهروند به سازمان هايی برای گرفتن خدمات 
مراجعه می كنم اگر پيش بينی پذير نباشند،من 
دچار اضطراب می شوم و احساس می كنم 
كه حقوقم در حال از بين رفتن است.حاال اگر 
بوروكراسی هم به اين اضافه بشود،يعنی فرآيند 
ارائه خدمات دولتی در معنای اعم كلمه،يک 
فرآيند بوروكراتيک،پيچيده و پيش بينی ناپذير 
باشد و از طرفی هم همانطور كه گفتيم در 
می  مقدم  را  خود  خدمات،خويشان  ارائه 
داريم،شهروند در چه موقعيتی قرار می گيرد.
در يک موقعيتی قرار می گيرد كه حاال می 
خواهم ترسيمش كنم؛ببينيد دولت ما به درستی 
به كارآفرينی اهميت می دهد و از شركت های 
اگر  كند،حاال  می  مالی  بنيان حمايت  دانش 
وضعيت شركت های دانش بنيان را در ايران با 
يک كشور صنعتی مقايسه كنيم،فرض كنيد من 
يک شركت دانش بنيان دارم،مراجعه می كنم 
به معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
اين موضوع  بگيرم،فرايند  و می خواهم وام 
كوچه  چه  از  كنيد،كه  تصور  مقابلتان  در  را 
پسكوچه هايی بايد بگذريم،ايده ها و اثبات 
كردن آن چقدر فرايند بوروكراتيک دشوار دارد 
يا ندارد؟حال فرض می كنم كه اين حمايت 
مالی را گرفتم،به من وام می دهند،حال بايد 
مجوزها را بگيرم،بايد از وزارت كار،وزارت 
بتوانم  تا  بگيرم  مجوز  و...  صنايع،شهرداری 
ايده ام را عملياتی كنم.به نظر شما چه چيزی 
كه  آفرين،من  كار  من  آيد،اينكه  می  پيش 
شركت دانش بنيان دارم و وامی هم از دولت 
گرفتم،به جای اينكه به توليد برسم بايد اول 
اين مجوزها را بگيريم كه البته كار درستی هم 
هست اما نكته اين است،توان يک انسان برای 
گفتن »نه!« چقدر است،من چقدر به خودم 
می توانم بگويم »نه!«،حاال شما براساس اين 
توان،شخصی كه شركت دانش بنيان دارد را 
در نظر بگيرد كه جلو می رود و مدام می بيند 
كه نمی شود و نمی شود.به خودش می گويد 
كاری كه با يک رشوه حل می شود چرا بايد 
برايش ای همه وقت بگذارم؛اما از طرفی هم 
به خودش می گويد كه »رشوه نده!« اما اين 
كلمه »نه!« را چقدر می تواند بگويد،به چند 
اداره و چند جا می تواند بگويد؟فرض كنيد آن 
شخص طماع هم نيست،فقط انسانی اخالقی 
است كه می خواهد در اين مملكت با شركت 
دانش بنيان خود تعاملی ايجاد كن.اين دائماً به 
خودش می گويد كاری كه حق الزحمه يا با 
رشوه ای حل می شود چرا من بايد اين همه 
انسانی اخالقی است  وقت بگذارم.اما چون 
دائماً به خودش می گويد كه »نه!«؛اين گفتن 
كلمه »نه!« به لحاظ روانشناسی حد دارد،يعنی 
آدم تا بی نهايت نمی تواند »نه!« بگويد،انرژی 
اش تمام می شود.آن وقت است كه بايد از 
های  شركت  از  بكشد،خيلی  دست  كارش 
دانش بنيان ما در حال ورشكسته شدن هستند 
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و اين به دليل بوروكراسی زياد،پيچيده بودن و 
پيش بينی ناپذير بودن سازمان هايی است كه 

شركت های دانش بنيان با آنها در ارتباطند.
در واقع به نظر شما برای ریشه کنی برخی 
اخالق  در  اجتماعی  های  اخالقی  بی  از 
امروزی بیشتر از فرد باید متوجه سازمان ها 

و نهادها بود؟
و  ناپذير  بينی  پيش  محيط  يک  در 
شود  می  مجبور  گاه  بوروكراتيک،شخص 
كه كار غير اخالقی انجام بدهد.اين جو،جو 
اخالقی.اينجا  جو  نه  است  روانشناختی 
هرگز نبايد به مردم بگوييم رشوه ندهيد،اين 
دستور،دستور نقض اخالقی است.اينكه ما به 
مردم بگوييم كه رشوه ندهيد،اين يک فرمان 
اخالقی بيهوده است و هيچ وقت عملی نمی 
نمی  نظر روانشناختی مردم  از  شود،چرا كه 
توانند بيشتر از حدشان به خودشان بگويند 
يعنی  اخالقی  معضل  اين  بايد  بلكه  »نه!« 
»ارتشا« را به طريقی بنيادی تر حل كرد،ما بايد 
كشورهای  كنيم.در  اصالح  را  فرآيندهايمان 
توسعه يافته،بحثی نهادينه شده به نام »بازسازی 
ساختاری«،يعنی ساختارها را بازسازی كردند 

و بازمهندسی اخالقی كردند.
چقدر  را  مالزی،فرآيندها  كشور  در  ببينيد 
تغيير  و  ساختاری  بازسازی  دادند.اين  تغيير 
فرآيندها به گونه ای شده كه در واقع امكان 
رشوه دادن و گرفتن كم بشود.اين مديريت 
شهری مجازی،كه خوشبختانه جزو اولويت 
بازمهندسيمهمی  تهران،يک  شهردار  های 
است كه می تواند خيلی از مشكالت اخالقی 
اگر  كند،يعنی  را حل  ارتشا  بحث  از جمله 
داشته  كار  افراد سر و  با  شهروندان مستقيم 
باشند و با پرتال و دولت مجازی سر وكار 
داشته باشند،بی احترامی به شهروندان،رشوه 
خواستن،تبعيض و... منتقی می شود.اما بايد 
مديريت  ديگر  طرفی  از  باشد  حواسمان 
برای  بشود  ای  زمينه  است  ممكن  مجازی 
رانت های اطالعاتی بسيار مؤثر كه آن را هم 

بايد مميزی اخالقی كنيم.
پس پيشنهادی می كنم برای حل اين مسائل 
و آن پيشنهاد اين است كه ما به جای اينكه 
بدهيم  شهروندان  به  اخالقی  های  فرمان 
سازمان  به  را  اخالقی  های  فرمان  اين  اين 
و  ها  سازمان  كه  بگوييم  و  بدهيم  دولت  و 
ها،قوانين  نامه  آيين  اخالقی  دولت،مميزی 
و مقررات و مميزی اخالقی فرآيندها را در 
دستور كارتان قرار دهيد.تا فرآيندها بازسازی 
اخالقی نشوند،نه ارتشا،نه اختالس،نه مسئله 
بی توجهی به بيت المال و... حل نمی شود،به 
بيان ديگر آنچه منشأ بداخالقی اجتماعی می 
شودآدم ها نيستند بلكه ساختارها،زمينه ها،آيين 
نامه ها،مقررات بوروكراسی ماست.سازمانيكه 
بيش از اندازه سنگين و بوروكراتيک و پيش 
بينی ناپذير باشد و عدالت توضيعی و رويه 

ای در خودش نهادينه نكند،چگونه می تواند 
كارمندان آن سازمان،شهروندان و كاربران آن 
سازمان را توجيه كند كه رشوه نگيريد و رشوه 
ندهيد،مگر شدنی است؟اگر شدنی بود كه تا 

حاال حل شده بود.
بنابراين من معتقدم كه ما در خلقيات بارزمان 
تيرگی های بسيار زيادی  داريم كه 5 مورد را 
بيان كردم.اما چند نكته را می خواهم عرض 
های  ها،تيرگی  تيرگی  اين  اينكه  كنم؛يكی 
سخن  اين  و  است  بارز  كه  است  خلقياتی 
هرگز به اين معنا نيست كه همه ما اينگونه 
ما  اكثر  كه  نيست  معنا  اين  به  هستيم،حتی 
اينگونه هستيم بلكه به معنای اين است كه اين 

نكته بارز است و ديده می شود.
نكته دوم اينكه،همه اينها قابل درمان اند.ما 
به جای اينكه درباره خلقيات خودمان،روضه 
خوانی و گريه كنيم و نا اميدی و يأس را در 
جامعه زياد كنيم و تيره بودن را زياد كنيم،بايد 
تهديد را به فرصت تبديل كنيم و يک روی 
آورد علمی دقيق به اخالق كاربردی و اخالق 
اخالق  مثل  هايی  حوزه  كنيم،در  ای  حرفه 
دولتی،اخالق  خدمات  شهروندان،اخالق 
كسب وكار،نياز به كارهای بسيار جدی داريم 
و اين كارها اصال به اين معنا نيست كه صرفا 
شهروندان را نصيحت كنيم بلكه بايد شناخت 
دقيق زمينه های غير اخالقی از جمله زمينه 
های ساختاری را در دستور كار خودمان قرار 

بدهيم.



45شماره 5، تیر 1395

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.

مسابقه

برندگان شماره قبل:
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معرفی کتاب*
چهار میثاق

ناشر:  نشرپيكان 
نویسنده: دون ميگوئل روئيز

مترجم: دل آرا قهرمان
تعداد صفحه: 288
سال انتشار: 1386

موضوع: راه و رسم زندگی

خالصه کتاب 
اين كتاب حاصل تجربيات و انديشه های مردی است از تبار سرخپوستان آمريكای مركزی. وی 
تحصيالت پزشكی خود را به پايان رسانيد و در جراحی تخصص گرفت و كاماًل جذب زندگی 
متجدد شده بود كه در اثر سانحه اتومبيل تجربه ای نزديک به مرگ برايش پيش آمد و اين تجربه 
زندگی او را متحول كرد او شروع به طرح پرسشهايی از خويشتن كرد و برای يافتن پاسخ ها به 

تمرينات شديدی در جهت كسب مهارت در خرد باستانی اعقاب خويش پرداخت .
آنچه دون ميگوئل روئيز می خواهد بگويد اينست كه هريک از ما در قلمرو زندگی شخصی خويش قادريم باورهای منفی موروثی را بتدريج 
تغييردهيم و سهمی در تبديل اين »رويای دوزخی « به »رويای بهشتی« ايفا كنيم. وی معتقد است شما بايد چهار ميثاق را در زندگی خود اختيار 

كرده تا شاهد تحوالت شگفت انگيزی باشيد:
»با كالم خود گناه نكنيد« ، چون كالم شما می تواند كل باور يک نفر را در مورد خودش در جهت مثبت يا منفی تغيير دهد. 1
» هيچ چيز را به خود نگيريد « چون هيچكدام از كارهايی كه ديگران می كنند به خاطر شما نيست وقتی كه چيزی را به خود ميگيريد خود . 2

را به رنج می اندازيد و باور خود را تغيير می دهيد بنابراين همواره به دنبال دل خود برويد
»تصورات باطل نكنيد « زيرا در اينصورت تعارض درونی بسياری ايجاد می كنيد. 3
» هميشه بيشترين تالشتان را بكنيد« در نتيجه زندگی پرشوری خواهيد داشت و فعال و خالق خواهيد بود. 4

بیشعوری
 

نویسنده: خاوير كرمنت
مترجم: محمود فرجامی
قیمت : 150,000 ريال

خالصه کتاب 
كتاب »بيشعوری« اثر خاوير كرمنت با ترجمه ی محمود فرجامی، شما را با 
خطرناک ترين بيماری تاريخ بشريت يعنی بی شعوری آشنا می كند. اين كتاب 
با زبانی طنزگونه به بررسی پديده ی بی شعوری در دنيای امروز می پردازد. اگر 
برای شناخت و درمان اين معضل بزرگ تاريخ بشريت و نحوه ی رفتار با 
مبتاليان به اين بيماری يک راهنمای عملی ارزشمند می خواهيد، در خواندن 

اين كتاب درنگ نكنيد.
نويسنده معتقد است بی شعورها، افرادی نابغه و باهوش هستند. نابغه هايی 
خودخواه، مردم آزار و با اعتمادبه نفسی كاذب. اين افراد با منفعت طلبی های خود 
در نهايت به خود و افراد جامعه ضرر می رسانند. بی شعوری يک بيماری است 
و بی شعور يک بيمار. خاوير كرمنت در اين كتاب اين موضوع را به خوبی مورد 
بحث قرار داده و با لحنی طنزگونه و ماجراهايی ساختگی اما نزديک به واقعيت 
زندگی ، يک چيز را به ما گوشزد می كند: دنيا را بيماری مسری و خطرناک 

بی شعوری تهديد می كند و اگر االن به فكر چاره نباشيم، بی شعورها دنيا را نابود می كنند.
در بخشی از كتاب می خوانيم: »بيشتر بيشعورها را می توان از روی رفتار تهاجمی و اخالق قلدرمآبانه شان شناخت. 
اگر با گردن كلفتی و ترساندن ديگران نتوانند كارشان را به انجام رسانند، حقه سوار می كنند يا قانون و 
مقررات را طوری انگولک می كنند تا نتيجه اش به نفع شان شود. مثل تمام اعتيادها، مساله ی انكار 
در بی شعوری هم مساله ی مهمی است. آن ها قبول نمی كنند كه بايد مسئوليت پذير باشند 

و يا دست كم زير حرفشان نزنند و حاضر به پذيرش اشكال و اشتباه در كارشان باشند. 
بيشعورها كسانی اند كه فكر می كنند قانون در رابطه با آن ها تعريف و معين 
می شود و آن ها تافته های جدابافته ای اند كه حق انجام هر كاری را كه اراده 
كنند، دارند. بيشعوری مرض وقاحت و سوءاستفاده از ديگران است. 
مشكل درمان بيشعوری آن است كه آدم بيشعور معموال قبول نمی كند، 
بيشعور است. اگر هم عاقبت قبول كند، باز هم تمايل دارد 

تقصير آن را به گردن ديگران بيندازد.«
انتشارات تيسا كتاب »بيشعوری« نوشته ی خاوير 
كرمنت را با ترجمه ی محمود فرجامی و به همراه 
»قلم بيشعوری« منتشر كرده و در اختيار مخاطبان 

قرار داده است.
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معرفی کتاب*

جادوی فکر بزرگ
ناشر : نشرفيروزه 

نویسنده : دكتر د.شوارتز 
مترجم : ژنا بخت آور  

تعداد صفحه : 432 
نوع چاپ : سياه و سفيد 

تاریخ چاپ : 1392  
نوبت چاپ: سی پنجم  

قطع کتاب: رقعی
وزن: 350  گرم

موضوع: مهارت های زندگی

شاخص های کلیدی 
عملکرد : 

ناشر : نگاه دانش )بهمن، 1394( 
نویسنده : برنارد مار 

مترجم : عادل آذر 
تعداد صفحه : 432 

شابک : 4-307-157-964-978 
تاریخ ثبت : 23-01-1384 

قیمت : 220,000 ريال 
قطع کتاب: وزيری

وزن: 900 گرم
خالصه کتاب

شاخص های كليدی عملكرد )KPI( را می توان به عنوان ابزاری قدرتمند و حياتی برای مديران 
و رهبران سازمانی در راستای درک ميزان موفقيت و نيز انطباق با مسير برنامه راهبردی به شمار 

می رود. مجموعه مناسبی از شاخص ها و KPI افق های روشنی پيرامون عملكرد سازمان در برابر 
ديدگان مديران ارشد روشن می نمايد و مواردی از عملكرد سازمان را كه بايد مورد توجه بيشتر 
قرار گيرد، مشخص می كند. بودن وجود KPI دقيق و شفاف، مانند اين است كه مديران ارشد در 

تاريكی حركت می كنند.
مشكلی كه بسياری از مديران با آن مواجه هستند در اين است كه در بسياری از سازمان ها حجم 

وسيعی از داده ها كه سنجش آن آسان است، جمع آوری می شود و مديران بدون داشتن هيچ ديدی و 
در حاليكه تشنه اطالعات مناسب می باشند، در آنها غرق می شوند. مديران اثربخش به خوبی اين نكته 
را درک كرده اند كه با فهم دقيق ابعاد كليدی عملكرد شركت و تعيين KPI دقيق و حياتی برای آنها 
می توان عملكرد شركت را به طور كارا و مفيد تحت كنترل درآورد. به عنوان مثال يک دكتر می داند 

كه با سنجش ضربان قلب، فشار خون، كلسترول و … می تواند وضعيت سالمت و حال عمومی 
بيمار خود را در گام اول تشخيص دهد.

همانگونه كه در مقاله قبل اشاره شد، در راستای تعيين KPI مناسب و دقيق، مديران ارشد 
سازمانی بايد در گام اول استراتژی سازمان را به خوبی تعريف نمايند و سپس اهداف راهبردی 

سازمان را مشخص كنند. در گام بعد برای تحقق هر يک از اهداف راهبردی، شاخص های كليدی 
مناسبی كه ميزان تحقق آن هدف را نمايان كند، تعريف كنند. اين اقدام سبب می شود KPI همسو با 

اهداف راهبردی سازمان و اولويت های بحرانی كسب وكار باشد.

خالصه کتاب
عرضه  كتاب  اين  در  كه  هايی  روش 

كردن  عمل  منظور  به  است  شده 
اين   -  -  - صرف.  مطالعه  نه  است 

بديع  تازه و  به قدری  تكنيكها  روشها 
است كه نويسنده ناگزيردست به ابداع 
.دكتر  است  زده  جديدی  اصطالحات 
شوارتز در اين كتاب مراحلی را كه بايد 

برای نيل به قابليتهای فكر بزرگ پيموده شود ، 
ترسيم كرده است ،او در اين كتاب  می آموزد 

از  مسائل عمده  بر روی  تمركز  با  كه چگونه 
قيد نكات جزئی ودست و پاگير رهايی يابيد . او 

ثابت می كند نوع خاصی از تفكر ، در حكم برگ 
برنده ای است كه در اختيار شما قرار می دهد . او 
با عرضه يک برنامه پيشرفت سی روزه  شما را 
هدايت می كند كه بتوانيد پيشرفت خود را به سوی 

اهداف مورد نظرتان ارزيابی كنيد . به شما می 
آموزد كه چگونه با يک سرمايه گذاری دراز 

مدت روی خودتان وضع مادی خود را برای 
آينده ،مستحكم و مطمئن سازيد.


