




سخن سردبیر
مصاحبه با آقای مهندس قنبر قزلو

اخبار
اینکوترمز  2010 

انتقال موثر تکنولوژی در شرکت هایی که دیر به عرصه تولید آمده اند
لیفت توربین و ژنراتور بخش بخار نیروگاه BOO عسلویه

روشی بهتر برای پیاده کردن استراتژی برند
اینفوگرافی

گزارش وضعیت پروژه های جاری شرکت نصب نیرو 
ویروس باج گیر )Ransomware( چیست؟ 
نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال )4(

HSE درخانه )6(

چگونه در سفر از ابتال به تب کنگو پیشگیری کنیم؟
بیمه مسئولیت مدنی یار دیرین نصب نیرو

ضرب المثل )8(
از کتاب نوشته های اداری )راهنمای درست نویسی(

معرفی کتاب
مسابقه

نقاشی کودکان کارکنان شرکت نصب نیرو به مناسبت ماه مبارک رمضان
ویژه نامه 

کارکنان نمونه

به نام خدا
حمکت علوی- َو َقاَل )عليه السالم( :قِيَمُة ُكلِّ اْمِرٍئ َما يُْحِسنُُه .

و هذه الکلمة التي ال تصاب لها قيمة و ال توزن بها حکمة و ال تقرن إليها كلمة .
امام عليه الّسالم )در باره هنر( فرموده است :

1-ارزش هر مرد )مقام او نزد مردم باندازه( چيزی )هنری( است كه آنرا نيکو ميداند )و بکار مى برد، 
سيّد رضّى »عليه الّرحمة« فرمايد:( برای اين سخن نمى توان بهايى تعيين كرد، و حکمت و اندرزی را 

با آن سنجيد، و سخنى را با آن برابر نمود

های  شركت  معتبرترين  از  يکى  عنوان  به  نيرو  نصب  شركت 
و  انرژی  و  احداث  زمينه  در  خصوص  به  عمومى  پيمانکاری 
با  و   1370 سال  در  مپنا  گروه  شركت  تابعه  های  شركت  از 
كارگيری  به  با  شركت  اين  شد.  تاسيس   83394 ثبت  شماره 
كارگران  و  مهندسين مجرب  از  اعم  پرسنل،  نفر  حدود 4000 
كارآزموده و پيمانکاران اجرايى در پروژه های داخلى و خارج از 
كشور فعاليت مى كند. مهم ترين حوزه های فعاليت اين شركت 
)گازی،  ها  نيروگاه  اندازی  راه  و  نصب  ساختمانى،  عمليات 
پااليشگاهى، صنعتى،  ، مجتمع های  بخاری(  و  تركيبى  سيکل 
بادی،  های  نيروگاه  نيرو،  انتقال  های  پست  و  احداث خطوط 
نيز ساخت  و  برق و آب شيرين  توليد همزمان  مراكز  ساخت 

اسکلت فلزی است.
 استانداردها: 

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

از همکاران صاحب ذوق، انديشه، تخصص و هنر درخواست 
نوشته،  دست  نوآوری،  نمايند.  پربارتر  را  نشريه  كنيم،  مى 
پژوهش، گردآوری، ترجمه، عکس، نقاشى، درس آموخته های 
خود و اعضای خانواده خود را با رعايت موارد زير به نشانى 

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

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

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

• مقاله های تاليفى يا تحقيقى، مستند به منابع علمى معتبر باشند.
• مقاله ها، عکس ها، منحنى ها و نمودارها كامال خوانا و قابل 

چاپ باشند و مطالب در قالب فايل word ارسال شوند.
• مقاله هايى كه منظم تايپ نشده باشند چاپ نمى شوند.

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

نشانى: تهران، بزرگراه كردستان، 
خيابان بيست و هفتم غربى، شماره 45

كدپستى: 47581-14377        صندوق پستى: 14155/6514
تلفن: 1-96663100               فاكس: 88350164
info@nasbniroo.com :پست الکترونيک
www.nasbniroo.com    :نشانى اينترنتى

 nashrieh@nasbniroo.com :پست الکترونيک نشريه

فصل نامه داخلی شرکت نصب نیرو

زير نظر شورای سياستگذاری نشريه
مدیر مسئول: ابوطالب نيازی

سردبیر: رامين اشرفى
شمالى،  حسين  امير  رهبری،  فرهاد  تحریریه:  هیئت  اعضای 
محمودی،           فرشيد  طاهرخانى،  ابوالفضل  زندی،  مهدی 
رامين اشرفى، مجتبى جشنى، پژمان خلعتبری، عزيزاله شاهيان، 

محمد رضا صفاران، ارمغان دانش پور، قنبر قزلو
مسئول اجرایی نشریه: مرضيه پيرهادی
طراح جلد و صفحه آرا: شکوفه شکيبا

نویسندگان و همکاران این شماره:  رامين اشرفى، مهدی زندی، 
فرشيد  بری،  خلعت  پژمان  كمانگر،  ژينا  طاهرخانى،  ابوالفضل 
محمودی هريس، مريم افضلى، مهدی خوشدل، مرضيه پيرهادی، 
فرخ  مطلق،  نکومنش  پژمان  رمضانى،  عليرضا  شکيبا،  شکوفه 
رمدانى، اميرحسين حيدری مقدم، عليرضا اقبال احمدی، وحيد 
ميرزايى شرا، محمدرضا صفاران، بهاره توكلى، ارمغان دانش پور

عکس:  مرضيه پيرهادی، سورن كشکولى

I    ISO 10015:1999  
I    ISO 14001:2004
I    HSE-MS

ISO 9001:2008
ISO 10002:2004 
OHSAS 18001:2007
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رامین اشرفی

در اين شماره از سال 96 راجع به وضعيت بخشى از رشد شركت درحوزه منابع انسانى با زبان گرافيک سخن 
خواهيم گفت، بطوريکه در چند نمودار اينفوگرافيک تهيه شده زير مالحظه مى فرماييد: 

سخن سردبیر*

در اين تصاوير كه خود گوياست ، شاهد افزايش توجه روزافزون شركت به رفاه و بيمه همکاران هستيد.
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سخن سردبیر*

همچنين رشد تعداد همکاران را كه به دليل افزايش پروژه های شركت و جذب كاركنان جديد بوده است. 

با جذب تعداد زيادی از نخبه های تحصيل كرده بهترين فرصت برای اشتغال تعداد زيادی از جوانان كشور 
را ايجادكرده و با افزايشى چشم گير برای بالغ بر 4000 نفر به طور مستقيم اشتغال زايى داشته ايم و امروزه 
شركت نصب نيرو جزو شركت های پيمانکاری مطرح كشور شناخته شده است كه متقاضيان زيادی برای 

ورود به نصب نيرو در صف انتظار جذب قرار دارند.
جالب است بدانيد كه در زمينه توسعه كاركنان و آموزش آنان ، بيش از105000 نفرساعت در سال 95 
سرمايه گذاری انجام داده ايم و رضايت نسبى حاصل شده و در سال 96 تصميم بر تقويت بيشتر آن در 

پروژه ها داريم. 
در سال 95 بيشترين حجم فعاليت در سال های عمر شركت نصب نيرو ثبت شده كه اين موفقيت را به 

همه همکاران تالشگر شركت تبريک عرض مى كنيم.
شركت نصب نيرو به مرحله ای از بلوغ سازمانى رسيده است كه همکاران برای بهينه كردن امور جاری 
و متناسب سازی هزينه ها و همچنين چاالكى بيشتر در انجام پروژه ها، كمر همت بسته و با تشکيل كميته 
های مختلف در پروژه ها، برای رسيدن به اهداف فوق تالش مى كنند تا به چشم انداز مصوب دست يابند.
در پروژه عظيم نيروگاه بادی آقکند به عنوان EPC وارد ميدان شده ايم و تخصص و تجربه شركت توامان 
باعث خواهد شد كه به عنوان شركتى مطرح و معتبر در كشور تثبيت شويم و زمينه رشد و تعالى آتى رقم 

زده خواهد شد.
اميد است همکاران عزيز با ارائه پيشنهادهای اجرايى خود در عرصه های مختلف باعث تعالى بيشتر شوند.
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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؟
شهرستان  در   1349 متولد  قزلو  قنبر  بنده 
تامقطع  را  خود  تحصيالت  گرمسارميباشم، 
ديپلم  در شهرستان گرمسار ، سپس  فوق ديپلم 
عمران از دانشگاه سمنان  و كارشناسى خود را 
از دانشگاه آزاد  واحد جنوب تهران  با گرايش  
عمران اخذ نمودم ، همکاريم با شركت نصب 
نيرو  از سال 7۲ از پروژه آلومينای جاجرم 
شروع شده  و  پس از آن در نيروگاه حرارتى 
شازند اراک، نيروگاه سيکل تركيبى كرمان ، 
نيروگاه سيکل تركيبى اصفهان ۲، يونيت 106 
از فاز 19 پااليشگاه پارس جنوبى ادامه پيدا 
كرده و هم اكنون نيز در نيروگاه سيکل تركيبى 

پرند انجام وظيفه مى نمايم.
 بهترین تجربه کاری خود را در کدام 

پروژه کسب کردید؟
بهترين تجربه كاری بنده مربوط به  نيروگاه 
قرارداد  كه  ميباشد  كرمان  تركيبى  سيکل 
عمليات ساختمانى آن به صورت EPC  در 
تعهد شركت  نصب نيرو بوده و در زمان خود 
شركت  مهم   و  بزرگ  های  پروژه  از  يکى 
محسوب  ميگرديد  و همچنين فاز 19 پارس 
اجرايى  عمليات  روند  و  ادبيات  كه  جنوبى 
قبل   های  تجربه  به  نسبت  نفت  شركت  با 

نيروگاهى بسيار متفاوت بود  .
 بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 

برای ما بازگو کنید.

 مصاحبه با 
آقای مهندس قنبر قزلو

مدیرپروژه

ای  مجموعه  را  شخص  هر  زندگى   
ميدهدكه  تشکيل  بد  و  از  خاطرات خوب 
  ، ميگردند   سرمايه های زندگى  محسوب 
ما فرمولى بابت  از بين بردن خاطرات بد و 
تکرار خاطرات خوب نداريم  و تنها بايد از 
آنها درس عبرت بگيريم  و تغييراتى در خود 
و زندگى خود در جهت بهبود ايجاد نماييم  تا 

به توازنى بين خاطرات برسيم .
   و اما جهت پاسخگويى به سئوال شما 
بايد  به عرض برسانم بهره برداری از عمليات 
كرمان   تركيبى  سيکل  نيروگاه   ساختمانى 
نقص  و  عيب  بدون  عملکرد  بخصوص  
بهترين  جزو  حريق  اطفا  و  اعالن  سيستم 
دادن   دست  از  متاسفانه  و  كاری   خاطرات 
فلزی   استراكچر  نصاب  همکاران  از  يکى 
در آخرين روزهای سال  و در زمان  نصب 
آخرين  قطعه باقيمانده سالن توربين از بدترين 

خاطرات ميتوان ياد كرد .
 درباره فعالیتهای اجرایی و مسؤلیتهای 
اجرایی که تاکنون داشته اید برای خوانندگان 

ما بگویید؟ 
آلومينای  پروژه  از  را  خود  همکاری  بنده 
جاجرم  با پست سازمانى نقشه برداری  شروع 
كردم  و هم زمان مسئوليت اجرايى  برخى 
نيروگاه  در  شدم،  دار  عهده  را  ها  سازه  از 
حرارتى شازند  با سمت  كارشناس دفتر فنى 
و سرپرست دفتر فنى  ادامه همکاری داده و 
كرمان،   های  نيروگاه  در  تاكنون  سال 83  از 
جنوبى  پارس   19 فاز  اصفهان۲،  نيروگاه 

ايفای  پروژه  مدير  با سمت  پرند  نيروگاه  و 
مسئوليت نموده ام .

که  بودید  عالقه مند  را  پروژه  کدام   
مدیریتش را بر عهده داشته باشید اما این 

اتفاق نیفتاد؟
زمينه  در  نيرو  نصب  های  فعاليت  عمده 
پروژه  تمام  در  تقريبا  و  بوده  نيروگاهى 
صورت  يکسانى  و   مشابه  های  هافعاليت 
بابت  خاصى  مزيت  و  شرايط  لذا  ميگيرد، 
عالقمندی به مديريت ساير پروژه ها برايم 
وجود نداشته است ولى ترجيح ميدهم  در 
آينده درپروژه هايى فعاليت نمايم كه همدلى  
مجموعه  تيم پروژه ) كار فرما – پيمانکار(  از 

هم زبانى آن بيشتر باشد .
 اگر این امکان وجود داشته باشد که 
زمینه کاری خود را تغییر دهید چه تخصصی 

را دنبال می کردید؟
اگر قرار بر تغييری  در زمينه كاری ومرتبط 
عالقمندم  باشد،  كنونى  های  فعاليت  با 
تجهيزات   نصب  بخش  در  را  فعاليتم  اين 
نيروگاهى بخصوص در زمينه انرژی های نو  
ادامه دهم و در رابطه با تغييرات غير مرتبط  با 
شرح  فعاليت های كنونى، فعاليت در توليد 
محصوالت گلخانه ای گزينه مورد عالقه ام 

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

های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
ثبت تجربيات و جمع بندی مستندات يک 
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مصاحبه*

دسترس   قابل  فايل  يک  صورت  به  پروژه 
همکاران و عالقمندگان ، برگزاری  گردهمايى 
های فصلى يا ساليانه در محل احداث پروژه 
ها  جهت انتقال تجربيات  گزينه های مناسبى 

جهت انتقال تجربيات خواهد بود.   
اجرای  در  را  انسانی  عوامل  نقش   
موفقیت آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟
امروزه  اهميت عوامل انسانى در موفقيت و 
يا شکست  پروژه ها بر كسى پوشيده نيست 
، ثروت سازمانهای  امروزی  ديگر سرمايه 
پايه  بلکه   ، نيست  تکنولوژی   و  فيزيکى  
كاركنان   را  ثروت  هر سازمان   اساس و  و 
در قالب دانش و انگيزه  و مهارت  هايشان 
تشکيل ميدهد  و وجود كاركنان توانمند و 
خالق و از آن مهم تر حفظ و نگهداری و 
توسعه بهره وری كاركنان ميبايست به صورت 

ويژه مد نظر  قرار گيرد .
ارزیابی  چگونه  را  خود  کارکنان   

)ارزیابی عملکرد ( میکنید؟
  ارزيابى عملکرد ما بر اساس امتياز دهى 
به فرم ها و سئواالت  فهرست شده  صورت 
ميگيرد   تا بتوانيم با تاثير از سوابق گذشته  كه 
افراد در ذهن ما ايجاد كرده اند  وضعيت فعلى  
كاركنان را قضاوت كنيم  و با ارزيابى عملکرد  
در جهت تشويق  عملکرد مطلوب  و جلو 
گيری از عملکرد نا مطلوب و اصالح آن  گام 
برداريم و بايد دقت نماييم از عملکرد  گذشته 
ارزيابى  بتوانيم  تا  نشويم  غافل  افراد  دور  و 

درستى از عملکرد كاركنان داشته باشيم.
شما  نظر  مورد  انگیزشی  های  نظام   

چیست؟ 
اولويت بندی عوامل انگيزشى ما با هدف 
افزايش بهره وری  و نيرو بخشى  به رفتار 
كنونى و جهت دهى  به رفتار  صورت ميگيرد،   
لذا نظام های انگيزشى ما تركيبى از پرداخت 
های  نقدی  و غير نقدی ، مشاركت در تصميم 
گيری، ارتقا پست سازمانى مى باشد كه بسته 
به شرايط پروژه و موقعيت و پست سازمانى 
افراد متفاوت خواهد بود ، در مجموع اقدامات 
ما  در جهت  تقويت حس هويت  و اهميت 
افراد   برآورده نمودن خواسته های  شغل  و 
ميباشد كه تاثير آن  در زندگى شخصى افراد 
نيز مشهود باشد ودر مقابل نيز موجب بهره 

وری سازمان در حد مطلوب شود .
 برای حفظ کارکنان شایسته خود چه 

تمهیداتی را اندیشیده اید ؟
نقش كليدی  منابع انسانى  باعث شده است  
كه برای جذب و حفظ و نگهداری كاركنان 
شايسته   بين سازمانها  رقابت  شديدی صورت 
و  گمنامى  و  شناسايى  از طرفى عدم  گيرد، 
قدر ناشناسى از كاركنان را  افت نگهداشت   
افراد شايسته ميدانيم، لذا در تالشيم تا افراد 
شايسته  مجموعه ما بدانند  كه ما به وجود آنها 
نيازمنديم، ما قدرشناس زحمات  آنها ميباشيم ،  

فرصت های برابر  برای فعاليت  و پيشرفتشان  
فراهم ميکنيم، كاركنان بايد بدانند كه واگذار 
كردن كارها  بر اساس شايستگى  آنها ميباشد 
كه  از طريق ارزيابى عملکرد مشخص ميگردد،  
نهايت اينکه شفافيت در ارائه اطالعات  معتبر  
و مرتبط با وظايف و مسئوليت ها و مزايای 
های  شاخص  با  ساالری  شايسته  و  شغلى 
جمله  از  و.....  تحصيالت  تجربه،  مهارت، 

موارديست كه هميشه مد نظر ما بوده است .
 انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.

در  بنده  كه  كارفرمايانى  بيشتر  چون  
خدمتشان بوده ام   از شركت های گروه مپنا 
بوده اند  و وجود مديران مشترک در هيات 
مديره و ...موجب شده كه در مواقعى توافقاتى 
جايگزين  گروه  صالح  و  صرفه  جهت  در 
از  اين موضوع  بندهای قراردادی شود، كه  
پروژه به پروژه ديگر نيز متفاوت بوده و از 
زمان برگزاری مناقصه تا تحويل موقت نوعى  
اعمال سليقه و سردر گمى برای مديران ميانى 
و پرسنل  طرفين ايجاد مينمايد، حتى  روند 
عمليات اجرايى را  تحت تاثير قرار ميدهد   و 
در اين ميان  شركت نصب نيرو كه  مقربتر به 
گروه ميباشد  جام بالی بيشتری تحت عنوان 

هم گروه بودن نصيبش مى شود ، لذا آنچه 
مهم است بايد بدانيم  همه پروژه ها  و  منابع 
گروه به رسم امانت  به ما سپرده شده است 
و لذا استفاده بهينه  از منابع گروه و رعايت 
شرط  انصاف و عدالت  و حسن همکاری 
از  ما  انتظارات  اهم   از  و وفاداری سازمانى 

كارفرمای محترم  ميباشد.  
 مهمترین  دستاورد خود را چه میدانید؟

دستاوردهای  ايجاد شده در پروژه ها  نتيجه 
اجرايى  و  مديريتى  عوامل   مجموعه  تعهد 
شركت نصب نيرو به تعالى  و ارتقای كيفيت و 
تمايل به انجام امور مختلف  و خلق ارزشهای 
 ، انگيزه  بنده  نظر  به  و  است.  بوده  جديد 
عشق و عالقه كاركنان  به ثبت ركوردهای 
اجرايى هم زمان با ارتقا كيفيت  از مهمترين 
دستاوردهای خانواده نصب نيرو بوده  واين 
مهم نتيجه تجربه ، توان ، تعهد و خود باوری 
كاركنان  زحمتکش  و حمايت مديران ارشد 

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

در آن داشته اید؟
موفقيت پروژه ها بستگى  به  تحقق اهداف 
تعريف شده در آن پروژه  دارد و بدون برنامه 
ريزی  و تعيين اهداف  و معيارهای مشخص، 
حتى اگر دستاوردهايى هم داشته باشد  الزاما 
ارزيابى  بنابراين  شود  نمى  محسوب  موفق 
موفقيت پروژه نيازمند  مطالعه دقيق مستندات  
شده   ريزی  برنامه  اهداف  تحقق  بررسى  و 
نميتوانم  قضاوت  بنده  لذا  بود  و   خواهد 
پروژه  موفقيت  يا عدم  موفقيت   از  درستى 
های كه در آن مسئوليت و مطالعه ای نداشته 
ام  ارائه نمايم، وليکن با توجه به نوع فعاليت 
های يکسان  و منابع مشترک و شرايط  تقريبا 
برابر و متاثر از شرايط  اقتصادی جامعه ميتوان   
پروژه سمنگان را  يکى از موفق ترين پروژه 
ها در كاهش زمان فعاليت های اجرايى عنوان 
نمود ،   بنده نقشى در پروژ فوق نداشته ام جز 
اينکه مديران  آن پروژه حق استادی برگردن 

بنده دارند .
 آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

شركت  های  فعاليت  عمده  اينکه  به  نظر 
نصب نيرو  در داخل گروه انجام مى شود  و 
نگاه به دو دهه  سوابق فعاليت اجرايى شركت 
از   متاثر  نيرو   نصب  آينده  ميدهد  نشان   ،
سياست گذاريها و  فعاليت های كالن شركت 
مپنا با توجه به چشم انداز شركت نصب نيرو  
خواهد بود  و با توجه به اينکه عمده فعاليت 
های مپنا در حوزه برق ميباشد  لذا شركت 
نصب نيرو نيز  در اين حوزه و صنعت پيشرو 

جای رشد بسياری خواهند داشت-ان شا اهلل
 بهترین مشاور شما ؟ 

بهترين مشاور هر شخص  هميشه خداوند 
نعمت  از  استفاده   و   اوست  به  توكل  و 

 پایه و اساس و ثروت  
هر سازمان  را کارکنان  
در قالب دانش و انگیزه  

و مهارت  هایشان 
تشکیل میدهد  و 

وجود کارکنان توانمند 
و خالق و از آن مهم 
تر حفظ و نگهداری 
و توسعه بهره وری 

کارکنان میبایست به 
صورت ویژه مد نظر  

قرار گیرد .
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و  نيروی  عقل  و انديشه ای  كه خداوند 
به ما عطا فرموده است، و اگر قرار است با 
شخصى مشورت نماييم  بايد ببينيم  كه طرف 
مشورت ما   چقدر در مورد موضوع مشورت 
مورد نياز ما مطلع  و با تجربه ميباشد ، و وجه 
مشترک مشاواران  مانند،  امانت داری ، تجربه 
، بردباری و... را مد نظر قرار دهيم. بنابراين 
نميتوان تنها يک مشاور را به عنوان بهترين 
های  حوزه  اينگه  مگر  نمود  معرفى  مشاور 
مشاوره را تفکيک نماييم  ، به فرض  بنده در 
حوزه فعاليت حرفه ای خود  از ميان اساتيد و 
پيشکسوتان شركت نصب نيرو كه تماما  بر 
گردن بنده حق استادی  دارند ميتوانم از جناب 
محترم  معاون  ناصرعسگری،  مهندس  آقای 
شركت   به  من  ورود  ابتدای  از  كه  اجرايى  
نصب نيرو هميشه چون برادر بزرگتر راهنمای 
بنده بوده اند به عنوان بهترين مشاور كاری ياد 
كنم ، كه هميشه مذاكره و كسب مشاوره از 
ايشان موجب آرامش روحى و روانى و كسب 

انگيزه و انرژی برايم بوده است .
 به نظر شما موفقیت در اجرای پروژه 
های نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟

پروژه ای موفق محسوب مى شود كه بتواند  
در بازار كسب كارسطح سود آوری مطلوب 
داشته باشد و اين مهم محقق نخواهد شد جز 
جلب  رضايت مشتری  و كاهش هزينه ها،  لذا 
عواملى كه مانع از دستيابى به  دو مورد فوق 
مى شود ميبايست  در ابتدا و دوران اجرای 
پروژه كامال شناسايى شده و برای كنترل هر 
كدام برنامه و هدف مشخصى تعريف شود  
كه به نمونه هايى از عوامل عدم موفقيت اشاره 

مينمايم: 
به مشاركت نگرفتن مشتری،موجب مى  ●

شود كه ما نتوانيم  از تامين نيارهای مشتری در 
طول اجرا اطمينان حاصل نماييم  و نتيجه آن 
ديفکت هايى مى شود كه مدتها  زمان و هزينه 

زيادی را از ما ميگيرد .
بدون  ● ها  پروژه  اجرايى  عمليات  شروع 

نداشتن  مالى كافى و حتى  منابع  اختصاص 
نقشه های اجرايى 

زمانبندی پروژه ها  بدون اطالع و توجه به  ●
زمان تامين منابع مالى و... 

ارتباط ضعيف  اعضای مديريتى پروژه به  ●
گونه ای كه تا  بحرانى نشدن شرايط ، ذينفعان  
از عدم تحقق برنامه ها بى خبر ميمانند ويا 
عالقه ای به كسب اطالعات واقعى پروژه  از 

خود نشان نميدهند 
پروژه  ● كاركنان  و  گروه  تمركز  عدم 

)پيمانکار و كارفرما (  به گونه ای كه نميدانند 
انجام دهند كه  بايد چه زمانى  چه كاری را 
نشاءت گرفته از تداخل های كاری ناشى از 

تاخيرات  ميباشند.
پشتيبانى ناكافى  حامى پروژه به هر دليل،   ●

دلگرمى  پروژه،   محدوده  خزش  و  تغيير 

ضعيف كاركنان نيز موجب كاهش انگيزه و 
عدم موفقيت پروژه مى شود.  

تمام  بخش  كوشش وحدت  و  تالش  لذا 
اعضای پروژه جهت  شناسايى دقيق عوامل 
عدم موفقيت و برنامه ريزی  و مديريت كنترل 
شدن   فراهم  موجب  عوامل  اين  حذف  و 

موفقيت پروژه خواهدبود    
 نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با چه 

چالش هایی روبرو است؟
عدم تامين مالى به موقع پروژه های در دست 
اجرا توسط كارفرمايان محترم ، عدم اطمينان از 
بازگشت سرمايه  در پروژه ها، توقف عمليات 
اجرايى  ناشى از عدم ابالغ به موقع نقشه ها، 
عدم ابالغ نقشه ها مطابق پروسه ساخت و 
اجرا  را  ميتوان از چالش های  نصب نيرو 

برشمرد 
 همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 

پروژه شما همسو هستند؟
ساختار  و  ها  دستورالعمل  به  توجه  با 
نيرو عمده مسئوليت های  سازمانى  نصب 
پيمانکاران  بابت  قرارداد  عقد  متريال،  تامين 
محاسبه  آالت،  ماشين  اجاره  و  ساختمانى 
و  تامين  پروژه،  كاركنان  حقوق  پرداخت  و 
اختصاص نقدينگى  به پيمانکاران، رسيدگى 
نهايى به صورت وضعيت های پيمانکاران و 
كنترل كالن برنامه ريزی و كنترل پروژه توسط 
مديران و كارشناسان و همکاران محترم  ستاد 
انجام مى شود لذا  مراتب سپاس  خود را  
از زحمات و حمايتهای صادقانه و تالش و 
همت واالی معاونين و مديران و كارشناسان 
و همه همکاران  محترم ستاد  و پروژه اعالم 

نموده و قدردان زحماتشان هستم.        
 روند فعالیتهای شرکت نصب  در سال 

96 را چگونه ارزیابی می کنید؟
نيرو   نصب  شركت  اخير  سال  چند  طى 
اقدامات بسيار مهمى در راستای چشم انداز 
مشى  خط  ماموريت  بيانيه  شده،  تعريف 
سيستم مديريت كيفيت ،بهداشت،  ايمنى و 
محيط زيست انجام داده است  و با بهبود زير 
ساخت های خود  شرايط بسيار خوبى جهت 
رقابت با ساير پيمانکاران  در بازارهای داخلى  
و  است  نموده  ايجاد  خود  برای  خارجى  و 
باتکيه بر دارايى های سازمانى خود  و نيازهای 
ذينفعان زمينه فعاليت های خود را با رويکرد  
انرژی های نو به بهترين نحو ادامه خواهد داد 

– ان شااهلل  
 و اما نصب نیرو در یک جمله ...... ؟

توانمندی  ديروز،  از  تجربه  بر،  تکيه  با   
امروز، و اميد به فرداهای روشن گل خورشيد 
شکوفا  هميشه  را  نيرو(  )نصب  آرزوهايم 

ميخواهم.
گرم باشيم پر از فکر و اميد

  عشق باشيم سراسر خورشيد

پروژه ای موفق 
محسوب می شود که 
بتواند  در بازار کسب 
کارسطح سود آوری 
مطلوب داشته باشد 

و این مهم محقق 
نخواهد شد  جز جلب  

رضایت مشتری  و 
کاهش هزینه ها.
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 شرکت نصب نیرو به عنوان واحد نمونه صنعتی

 در میان  2700 واحد صنعتی فعال در استان مرکزی
كارخانه توليد سازه های فلزی شركت نصب نيرو در سال 1396 برای دومين سال پياپى به عنوان واحد نمونه صنعتى 
در استان مركزی انتخاب شد. جشن روز صنعت و معدن استان مركزی با شعار تجليل از مدافعين حريم توسعه اقتصادی 
با حضور جناب آقای دكتر رحمانى قائم مقام وزير صنعت، جناب آقای آيت اله دری نجف آبادی نماينده محترم ولى 
فقيه و جناب آقای مهندس زمانى قمى استاندار محترم استان مركزی در تاريخ 13 تير 1396 برگزار شد و از شركت 
نصب نيرو به عنوان واحد نمونه صنعتى در ميان  ۲700 واحد صنعتى فعال در استان مركزی با اهدای تنديس و تقديرنامه 
تجليل به عمل آمد. همچنين شركت نصب نيرو موفق به دریافت تقدیرنامه واحد صنعتی  حامی حقوق مصرف کننده 

از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان شد.



شماره 8، تیر 1396 8

* بازدید مدیران ارشد گروه مپنا اخبار
از پروژه تابان یزد 

چهاردهم تير ماه  60 نفر از مديران ارشد گروه مپنا از 
پروژه تابان يزد بازديد كردند. 

در اين ديدار مراحل سنکرون واحد بخار نيروگاه تابان 
يزد تا آذر ماه بررسى و مسائل و مشکالت پروژه مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت.
معاون  ● عسگری  ابوالفضل  مهندس  آقای  جناب 

محترم مدير عامل مپنا و عضو هيئت مديره 
جناب آقای مهندس محمد بهمن پور مدير عامل  ●

محترم توسعه ۲ 
جناب آقای مهندس محمد نبى  فرجى مدير عامل  ●

محترم توسعه  1
جناب آقای مهندس محمد على  وحدتى مدير عامل  ●

محترم شركت انرژی گستر جم 
جناب آقای مهندس  هوشنگ مالکى معاون اجرايى  ●

توسعه ۲
جناب آقای مهندس ابوطالب نيازی مدير عامل محترم  ●

شركت نصب نيرو  
جتاب آقای مهندس ناصر عسگری معاونت اجرايى  ●

شركت نصب نيرو
از جمله كسانى بودند كه در اين بازديد حضور داشتند. 
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كمپين روز بدون خودرو گروه مپنا در دومين روز  ارديبهشت ماه سال 96 همزمان با روز محيط زيست در تمام شركت های گروه 
مپنا برگزار شد. 

اين روز در نهمين همايش HSE گروه مپنا اطالع رسانى و جهت اجرای آن تبليغ شد.
استفاده از دوچرخه، عدم استفاده از خودروی شخصى، پياده روی و كاشت  درخت از جمله برنامه هايى بود كه در گروه برنامه 

ريزی و اجرا شد.
شركت نصب نيرو نيز در آغاز نامگذاری اين روز در گروه مپنا،  به منظور گسترش فرهنگ آشتى با محيط زيست و حفظ و نگهداری 
از زمين  پاک و آسمان آبى،  تبليغات وسيعى در سطح ستاد و پروژه ها انجام داد تا همکاران محترم شركت نصب نيرو حداكثر مشاركت 
را در عدم استفاده از خودروی شخصى انجام دهند  و در روز دوم ارديبهشت،  بيش از 60 درصد همکاران برای حضور در سر كار 

خود از وسايل عمومى استفاده كردند.
با توجه به نامگذاری اين روز به نام روز محيط زيست و به دستور مديريت محترم عامل شركت نصب نيرو، نهالى با حضور مدير 
عامل محترم، معاونين محترم اجرايى، مدير محترم منابع انسانى و رئيس محترم  HSE ستاد در حياط ساختمان ستاد شركت نصب نيرو 

كاشته شد.  همزمان با ستاد، در پروژه های شركت نيز اين موضوع اجرايى شد.

 کمپین روز بدون خودرو و روز محیط زیست
 گروه مپنا
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* اخبار

به استناد ماده 131 قانون كار جمهوری اسالمى ايران و در راستای 
اجرای آيين نامه انجمن های صنفى و كانون های مربوط و به منظور 
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضع اقتصادی كارگران 
كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد انجمن صنفى كارگری 

مديران منابع انسانى استان تهران تشکيل شد . 
از مهمترين وظايف اساس و عام انجمن صنفى: 

كوشش در جهت استيفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونى  ●
اعضا از طريق ايجاد زمينه های مساعد برای دستيابى به اهداف 

انجمن. 
برنامه ريزی وتالش در راستای ارتقا سطح مهارت اعضا.  ●
تالش برای آموزش های فرهنگى و اجتماعى اعضا به منظور ارتقای  ●

سطح آگاهى های الزم در راستای شناخت و تامين حقوق اعضا.

جمع آوری اطالعات، بررسى و تحقيق درباره مشکالت، شناخت  ●
نياز ها و اولويت ها 

همکاری با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در جهت شناخت  ●
بهتر مشکالت كارگری و اجرای قانون 

و ... ●
مديرمنابع انسانى شركت نصب نيرو به عنوان عضو اين انجمن در 
تاريخ 96/04/1۲ در اولين نشست اين انجمن حاضر شدند و رای دادند.
در اين نشست پس از رای گيری از 60 نفر از اعضای هسته مركزی 
انجمن، جناب آقای دكتر آرين قلى پور، جناب آقای دكتر ابرهيم شيخ، 
جناب آقای جواد محجوب، جناب آقای دكتر پيمان ديانى و جناب آقای 
دكتر فرشيد سيف به عنوان اعضای محترم هيئت مديره انتخاب شدند. 

 انجمن صنفی
 مدیران منابع انسانی 
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اخبار*

با حمايت  مطابق روال سال های گذشته و 
مديران محترم شركت نصب نيرو نشست ساالنه 
سرپرستان HSE پروژه های نصب نيرو در تاريخ 
۲7 و ۲8 ارديبهشت ماه به ميزبانى پروژه پرند 

برگزار شد . 
اولين روز نشست از ساعت 8:30 در محل 
سالن اجتماعات پروژه پرند آغاز شد . در ابتدا 
ضمن خوش آمد گويى به مدعوين برنامه دو 
اعالم شد سپس همکاران دعوت شده،  روزه 
از پروژه پرند بخش ساختمانى و نصب بازديد 
كردند و مقرر شد در اين بازديد اگر مشکالتى 
در حوزه HSE در پروژه مشاهده شد كتبا گزارش 

شده تا همکاران محترم پروژه پاسخگو باشند.
سپس جناب آقای مهندس باستانى مديريت 
نشست حضور  اين  در  توسعه۲   HSE محترم 
يافتند و ضمن تشريح وضعيت كنونى پروژه ها 
به سواالت همکاران محترم پاسخ دادند. در اين 
 HSE محترم  همکاران  تمام  از  ايشان  نشست 
خواستند كه در مسئوليت های خود قاطعيت 
بيشتر و پيگيری جديتری بر روی مسائل پروژه 

ها داشته باشند.
 HSE عملکرد  وضعيت  استراحت،  از  پس 
شركت نصب نيرو در سال 1395 توسط آقای 

مهندس باغنده گزارش شد،
مديريت  قزلو  مهندس  آقای  جناب  سپس 
آقای  همراه  به  ساختمانى  پرند  پروژه  محترم 
پرند  پروژه  محترم  رياست  فر  مهندس محبى 
يافته و  ساختمانى در جمع حاضرين حضور 
ضمن تشريح وضعيت فعلى HSE در پروژه های 
نصب نيرو پيشنهادات و راهنمايى الزم را در 
اختيار همکاران محترم HSE قرار دادند در پايان 
رسم  به  كارگاه  محترم  سرپرست  و  ايشان  از 

يادبود تقدير به عمل آمد .

 اولین نشست ساالنه
 سرپرستان  HSE پروژه های نصب نیرو

رضايى  مهندس  آقای  اول  روز  پايان  در 
درس  اراک  كارخانه   HSE محترم  سرپرست 
بدو  معاينات  خصوص  در  را  خود  آموخته 
سرپرست  حسينى  مهندس  آقای  و  استخدام 
محترم HSE پروژه فردوسى درس آموخته خود 
پروژه  انجام شده در  را در خصوص كارهای 
بيان  ها   پروژه  ديگر  برای همکاران  فردوسى 

كردند . 
از پيست  نيز همکاران محترم  پايان روز  در 
كارتينگ و مجموعه ورزشى پرند استفاده كردند.
آغاز   8:30 ساعت  از  نيز  نشست  دوم  روز 
ابتدا چگونگى محاسبه شاخص های  در  شد 
عملکردی در بخش HSE ) شاخص های فعال 
و منفعل( توسط آقای مهندس نظيفى پور برای 
در  مشتركى  زبان  تا  شد  بازآموزی  همکاران 

محاسبه اين شاخص ها بوجود آيد. 
بری  خلعت  مهندس  آقای  دوم  قسمت  در 
سطوح  و  ايمنى  فرهنگ  پلکان  در خصوص 
مديريتى توضيحاتى به مدعوين داده و در پايان 
فرهنگ  گيری،  اندازه  ليست  چک  اساس  بر 
ايمنى در سطح سرپرستان HSE  اندازه گيری شد 
و مقررشد اين آموزش توسط همکاران محترم 
در سطح پروژه ها به افراد كليدی داده شده و 
چک ليست مربوطه تکميل و برای ستاد ارسال 
تا فرهنگ HSE با جامعه آماری بيشتری اندازه 
گيری و تحليل شود . همچنين در اين بخش 
در خصوص حادثه پالسکو و داليل آن بحث 

و بررسى شد. 
جناب آقای مهندس پورجعفر  مديريت محترم 
پروژه به همراه آقای مهندس دادخواه سرپرست 
در جمع حاضرين  پرند  كارگاه نصب  محترم 
 HSE حضور يافته و ضمن تشريح وضعيت فعلى
در پروژه های نصب نيرو پيشنهادات و راهنمايى 

الزم را در اختيار همکاران محترم HSE قرار دادند 
در پايان از ايشان و سرپرست محترم كارگاه به 

رسم يادبود تقدير به عمل آمد. 
مسابقه  تيمى،  روحيه  بردن  باال  منظور  به 
ورزشى )فوتبال دستى(  بين نفرات برگزار شد و 
آقايان مهندس شاطر زاده و مهندس اشکانى راد در 
اين مسابقه برنده شدند كه به رسم ياد بود هديه 

ای به ايشان به مبلغ 50 هزار تومان اعطا شد. 
در پايان اين نشست از همکاران برتر پروژه ها 

به رسم ياد بود تقدير به عمل آمد:
سرپرست  ● حدادی  صادق  مهندس  آقای 

سال  برتر  )پروژه  شيروان  پروژه   HSE

گذشته از ديدگاه كارفرما (
پور   ● رحمان  حسين  امير  مهندس  آقای 

سرپرست HSE پروژه های كهنوج نصب و 
)HSE رميله )نفر برتر در بخش سرپرستان

آبادی  ● حسن  مجتبى  مهندس  آقای 
سرپرست HSE پروژه پرند ساختمانى )نفر 

)HSE دوم در بخش سرپرستان
●  HSE آقايان مهندسين سعيد قائد سرپرست

بنفشى سرپرست  پروژه سبالن و غالب 
HSE پروژه پرند نصب )به طور مشترک 

به عنوان نفرات سوم در بخش سرپرستان 
)HSE

آقايان مهندسين ميالد عابدی كيا از پروژه  ●
نصب سمنگان، بهنام مقصودی از  پروژه 
پروژه  از  اكبر حمزوی  على  و  سيرجان 
ساختمانى پرند ساختمانى )افراد برتر در 

)HSE بخش كارشناسان
●  HSE سرپرست  حسينى  مهندس  آقای 

پروژه فردوسى )بهترين پرزنت پروژه(
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*  برگزاری دورهاخبار
آموزشی تخصصی بتن

حسب نظر مدير عامل محترم شركت مبنى بر تالش به منظور 
ارتقاء كيفيت بتن بعنوان اصلى ترين و پر مصرف ترين متريال در 
فرآيند اجرای پروژه های ساختمانى از يکسو و از سوی ديگر، بنا 
به درخواست مديران، سرپرست كارگاه ها و كارشناسان مرتبط با 
هماهنگى مدير سيستم ها و كيفيت، بخش كنترل كيفيت در روزهای 
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ 14، 15 و 16 تيرماه سال جاری با 
حضور برجسته ترين اساتيد اين امر از جمله دكتر حميدرضا اشرفى و 
دكتر پژمان وهاب كاشى از اعضای كميته تخصصى و هيات تحريريه 
مبحث 9 مقررات ملى ساختمان و با حضور تعداد زيادی از مديران 
دوره  برگزاری  به  اقدام  های شركت  پروژه  و  ستاد  كارشناسان  و 

تخصصى بتن نموده است. 
مباحث مرتبط با كيفيت، اجرا و نظارت بر عمليات ساخت بتن 

و اجرای سازه های بتنى با نگاه كامال تخصصى مطرح شد. دردوره 
سه روزه كه با استقبال شركت كنندگان همراه بود بيش از 50 نفر 
از همکاران محترم با اولويت كارشناسان بازرسى و كنترل كيفيت 

حضور داشتند  و با عناوين تخصصى مانند:
بتن،  بتن، خرابى های  كيفيت مصالح  كنترل  بتن،  اختالط  طرح 
ضوابط پذيرش بتن و ... كه در كيفيت مطلوب و رضايت مشتريان 
تاثير بسزايى دارد از طرف اساتيد ارائه شد. ودر انتهای دوره، ضمن 
برگزاری آزمون كه منجر به صدور گواهينامه شركت در دوره ها 
مى شود، همکاران ضمن قدردانى از نگرش ارتقاء و توسعه كاركنان 
شركت نصب نيرو، درخواست برگزاری دوره های تخصصى ديگر 
از قبيل گودبرداری و تاسيسات مکانيکى را مطرح كردند كه  در 

دست بررسى است.  
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اخبار*  گردهمایی سالیانه
 نمایندگان تضمین کیفیت 

پروژه ها

گردهمايى نمايندگان تضمين كيفيت پروژه ها برای سومين سال 
متوالى در تاريخ ۲1 ارديبهشت 1396 برگزار شد. اين گردهمايى با 
توجه به پيشرفتهای سيستمى و برنامه های سال جاری،  برنامه ريزی شده 
و از نمايندگان تضمين كيفيت در پست های مختلف برای حضور در 
محل ستاد شركت نصب نيرو دعوت به عمل آمد. محورهای گفتگو 

در اين گردهمايى به شرح ذيل بوده است:
تشريح سند راهبردی شركت: ●

از آنجا كه اطالع و آگاهى از سند راهبردی شركت از اهميت ويژه ای 
برخوردار است لذا تشريح اين سند در سطح كاركنان پروژه در دستور 

كار قرار گرفته و جزء اصلى موضوعات اين همايش بوده است.
تشريح رويکردهای جديد سيستمى جاری: ●
● IMS مرور كلى تغييرات استانداردهای
ارائه نرم افزار اقدام اصالحى و كنترل مدارک:  ●

با توجه به راه اندازی نرم افزار اقدام اصالحى و كنترل مدارک در 
سطح پروژه ها ، لذا آموزش های الزم جهت بهره برداری از اين نرم 

افزار به صورت يکپارچه ارائه شد.
تحليل چک ليست های ارزيابى سال 95: ●

واحد سيستمها و كيفيت / بخش تضمين كيفيت با هدف تربيت 
و افزايش مهارت و تعداد مميزين داخلى، بخشى از ارزيابى های 
سيستمى از پروژه را بر عهده نمايندگان تضمين كيفيت قرار داده تا 

براساس چک ليست مصوب، از واحدهای پروژه ارزيابى به عمل آيد. 
پس از ارزيابى های ماهيانه، اين چک ليست ها جمع آوری شده و 
پس از انجام تحليل های الزم، وضعيت سيستم در هر پروژه  به مدير 

عامل و ساير مديران گزارش داده مى شود.
بررسى موانع و مشکالت پياده سازی سيستم در سال 95 ●
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حمل تا بندر   کشور مبدأ ترم

  کشور

  مقصد

  

  کشور مقصد  بیمه

  اظهار به

  گمرك

  حمل تا

  بندر

  تخلیه بار در

  بندر

  بارگیري روي

  کشتی

بارگیري رو   تخلیه در بندر

  کامیون

  حمل تا نقطه

  مقصد

  ترخیص

  گمرکی

  عوارض

  گمرکی

EXW خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار خریدار  

FCA خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  فروشنده فروشنده  

FAS خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  فروشنده  فروشنده فروشنده  

FOB خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

CPT خریدار  خریدار  فروشنده  خریدار/فروشنده  فروشنده  خریدار  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

CFR 
(C&F) 

  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار/فروشنده  خریدار  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده

CIF خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  خریدار/فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

CIP خریدار  خریدار  فروشنده  خریدار/فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

DAT خریدار  خریدار  خریدار  خریدار  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

DAP خریدار  خریدار  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

DDP فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده  فروشنده فروشنده  

نویسنده: مهندس وحید میرزایی شرا

در دنياي تجارت امروز، قوانين اينکوترمز به يک بخش اساسى و اجتناب 
ناپذير از زبان تجارت مبدل شده كه در سراسر جهان و به منظور فروش 
محصوالت در قراردادها گنجانيده و بيانگر قوانين و راهنما جهت استفاده 
بيمه و دانشجويان  واردكنندگان، صادركنندگان، وكال، شركتهاي حمل، 
تجارت بين الملل مى باشد. اين قوانين در سرتاسر جهان مورد تأييد دولتها، 
مراجع قانونى و كارپردازان بازرگانى به منظور تفسير مشترک رايج ترين 

اصطالحات تجاري دنيا مى باشد. 
International Com�ريشه لغت اينکوترمز از مخفف سازي سه لغت التين 
mercial Terms  به معناي اصطالحات تجارت بين الملل تشکيل شده كه 

مهمترين علت كاربرد آن تعيين دقيق و روشن حدود مسئوليتها، ريسکها 
و هزينه ها در فرآيند تجارت بين الملل بين فروشنده، خريدار و همچنين 
اشخاص حقوقى، حقيقى دخيل در فرآيند تجارت مى باشد كه هر دوره 
توسط اتاق بازرگانى بين الملل   مورد بازنگري و باز نشر قرار مى گيرد. 
اينکوترمز اولين بار در سال 1936 تدوين شد، و در تاريخ اول ژانويه ۲011 

آخرين نسخه آن كه به اينکوترمز ۲010 موسوم است، منتشر شده است.

اینکوترمز  2010 
اينکوترمز ۲010 نسخه ي هشتم و نهايى از اينکوترمزها مى باشد، كه 
در 11 قانون تعريف شده و بر مبناي طريقه حمل به دو دسته كلى تقسيم 

بندي مى شوند:
گروه اول

 اين گروه شامل اينکوترم هايى مى باشند كه تمامى طرق حمل را در بر 
مى گيرند و متشکل از 7  قانون مى باشد. 

  EXW  - تحویل درب کارخانه)2( ●
در اين روش فروشنده، كاال را در محل توليد و يا انبار كاال به خريدار 
تحويل مى دهد و كليه مسئوليت ها و هزينه ها، اعم از بارگيري، حمل و 

نقل، بيمه، گمرک و ريسک خرابى كاال بر عهده خريدار است.

 FCA - تحویل در نقطه اي معین در کشور مبدأ)3(   ●
به معناي اين است كه فروشنده كاال را پس از ترخيص صادراتى درمحل 
مقرر به حمل كننده تعيين شده از سوي خريدار تحويل مى دهد. با توجه 
به اينکه محل تحويل كشور خريدار باشد، بارگيري با خريدار است و 
نقطه ريسک فرايند مى باشد. هزينه حمل و بيمه با خريدار است، همچنين 

معموالً )و نه الزاماً( عقد قرارداد حمل و بيمه به عهده خريدار مى باشد.

CPT - کرایه حمل پرداخت شده )4(   ●
اين قاعده كه نوعى حمل مركب مى باشد، براين مفهوم داللت ميکند كه 
فروشنده كاال را تهيه، حمل داخلى و ترخيص صادراتى نموده ، هزينه هاي 
ترخيص صادراتى را خود پرداخت ميکند . بعالوه حمل كننده كاال تا مقصد 
نهائى را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد و كرايه را تا محل مشخص در 
قرارداد بعنوان مقصد نهائى پرداخت مى نمايد. ريسک و مسئوليت فروشنده 
زمانى كه كاال را تحويل اولين حمل كننده مى دهد خاتمه مى يابد. همچنين 

پرداخت هزينه بيمه و عقد قرارداد بازرسى با خريدار است.

CIP - كرايه و بيمه حمل پرداخت شده )5(  ●
اين قاعده از اينکوترمز بدين معنى است كه فروشنده كاال را با اخذ 
مجوزهاي صادراتى از كشور خود و ترخيص صادراتى، به حمل كننده اي 
كه منتخب خود اوست و خود با آن حمل كننده قرارداد حمل منعقد كرده 
تحويل مى دهد بعالوه كرايه حمل كاال تا مقصد را پرداخت كرده و كاال را 
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بازرگانی*

تا مقصد بيمه نموده ، هزينه بيمه را هم پرداخت مى نمايد .

DAT - تحویل در پایانه کشور مقصد)6(   ●
تمام هزينه هاي حمل  بدين معنى است كه فروشنده  اين اصطالح 
و نقل )هزينه صادرات، حمل، تخليه از حامل اصلى در بندر مقصد و 
هزينه هاي بندر مقصد( و فرض قبول تمامى ريسک ها تا پايانه مقصد 
را عهده دار مى شود. پايانه مى تواند بندر، فرودگاه، و مکان تبادل كاال تلقى 
شود. ضمن اينکه حقوق ورودي، ماليات و هزينه هاي گمركى برعهده 

خريدار مى باشد.

DAP  - تحویل در نقطه اي معین در کشور مقصد)7(  ●
اين اصطالح مى تواند براي تمامى حاالت حمل و نقل استفاده شود، و 
يا در فرآيندي كه در آن بيش از يک حالت حمل و نقل وجود داشته باشد.  
فروشنده مسئول هماهنگى حمل و تحويل كاال، آماده سازي جهت انجام 
تخليه بار از وسيله نقليه، در محل مورد توافق مى باشد.  در اين روش 

پرداخت ماليات و پوشش بيمه بر عهده ی فروشنده نمى باشد.

عوارض  ● و  حقوق  پرداخت  با  مقصد  در  تحویل   -  DDP
گمرکی)8( 

فروشنده مسئول تحويل كاال در محل قيد شده در كشور خريدار است، 
و پرداخت تمامى هزينه هاي انتقال كاال به مقصد از جمله حقوق ورودي 
و ماليات بر عهده وي مى باشد.  اين ترم حداكثر تعهدات در فروشنده و 

حداقل تعهدات در خريدار را در بر مى گيرد.

گروه دوم
 اين گروه شامل اينکوترمهايى مى باشد كه شامل راه هاي آبى دريايى و 

داخلى )درون كشوري( هستند. 
FAS - تحویل در کنار کشتی)9(  ●

محل خاتمه ريسک فروشنده كنار كشتى در بندر است. مسئوليت عقد و 
پرداخت هزينه حمل، بيمه و بازرسى به عهده خريدار است.

● )10( FOB
فروشنده وقتى كاال را از روي نرده كشتى در بندر مبدأ عبور داد ريسک 
خود را خاتمه داده است. هزينه حمل و همچنين عقد قرارداد حمل از بندر 

تحويل، بيمه و بازرسى به عهده خريدار مى باشد.

CFR- هزینه و کرایه حمل)11(  ●
همان C&F سابق است ولى مخصوص حمل دريايى .كاال وقتى از روي 
نرده كشتى عبور مى كند )بارگيري مى شود( مسئوليت  فروشنده خاتمه 
مييابد. پرداخت هزينه بيمه و عقد قرارداد آن با خريدار، و همچنين پرداخت 

هزينه حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده مى باشد.

CIF - هزینه، کرایه و بیمه حمل)1۲( ●
در اين روش كاال وقتى از روي نرده كشتى بارگيري مى شود، مسئوليت 
فروشنده خاتمه مييابد. ضمن اينکه هزينه حمل و بيمه و عقد قرارداد آن ها 

با فروشنده مى باشد.

در جدول ابتدای مقاله، حدود تمامى مسئوليت هاي خريدار و فروشنده 
منطبق با هر يک از قواعد اينکوترمز ۲010 بخوبى مشخص شده است.

International Chamber of Commerce (ICC( �1
Ex�Works �2

Free Carrier �3
Carriage Paid to �4

Carriage and Insurance Paid to �5
Delivered at Terminal �6

Delivered at Place �7
Delivered Duty Paid �8
Free Alongside Ship �9

Free on Board �10
Cost and Freight �11

Cost, Insurance and Freight �12
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* انتقال موثر تکنولوژی در شرکت هایی مدیریتی
که دیر به عرصه تولید آمده اند

شركت ها براي حفظ و يا ايجاد مزيت 
رقابتي، خلق ثروت و داليلي ديگر همراستا 
با مامويت شركت و در جهت رسيدن به 
چشم انداز خود، مي بايست تکنولوژي خود 

را توسعه دهند.
تکنولوژی هنگامى به توليد ثروت منجر 
مى شود كه يا تجاری شود و يا در مسير 
يا عملياتى يک  استراتژيک  اهداف  تحقق 
شركت  به كار بسته شود. هر چند در مبحث 
مديريت تکنولوژی فرض براين است كه 
تکنولوژی مهم ترين عامل در سيستم توليد 
ثروت است ولى عوامل ديگری نيز در اين 
سيستم دخيل هستند. مثاًل، تشکيل سرمايه 
رشد  در  مهمى  نقش  گذاری،  سرمايه  و 
اقتصادی ايفا مى كنند. نيروی كار، عامل موثر 
ديگری در رشد اقتصادی است. مالحظات 
برفرايند  نيز  محيطى  و  سياسى  اجتماعى، 

توليد ثروت تأثير مى گذارند. 
برتر  و  جديد  تکنولوژی  انتقال  امروزه 
به عنوان يکي از روش هاي حفظ مزيت 
رقابتي محسوب مي شود. كشور ما در زمره 
كشورهاي در حال توسعه قرار دارد و انتقال 
تکنولوژی به عنوان راه ميانبري براي دستيابي 
به تکنولوژيهاي روز به اين كشورها توصيه 

سطح ماهیت  فعالیت  مفهوم انتقال 
تکنولوژي

هزینه انتقال 
تکنولوژي

تحقيقات كاربردي پژوهشي انتقال دانش بسيار پايين

تحقيقات توسعه اي تحقيق و توسعه انتقال دانش پايين

مهندسي طراحي فعاليتهاي مهندسي انتقال توانايي مناسب

مهندسي ساخت فعاليتهاي مهندسي انتقال توانايي قابل قبول

توليد مديريت انتقال ماشين باال

محصول تجارت انتقال محصول بسيار باال

واقعا  تکنولوژی  آنکه  شرط  به  شود؛  مي 
انتقال پيدا كند. با توجه به نرخ باالي شکست 
پروژه هاي انتقال تکنولوژی در بسياري از 
بنگاه ها،توجه به شناسايي عوامل بازدارنده 
و تسريع كننده جذب و توسعه تکنولوژی 
است.                                                                                                                                              برخوردار  سزايي  به  اهميت  از 
بخش  سه  شامل  تکنولوژی  انتقال  فرايند 

عمده است:
انتخاب و كسب تکنولوژی ●
انطباق، كاربرد و جذب تکنولوژی ●
توسعه و انتشار تکنولوژی .  ●

يک  در  تکنولوژی  كسب  هاي  روش 
شركت  به دو صورت است؛ يا آن شركت  
از  استفاده  با  و  زا  درون  صورت  به  بايد 
يک  ايجاد  مراحل  تمام  داخلي  تحقيقات 
و  آزمايشگاهي  تحقيقات  از  تکنولوژی، 
را  صنعتي  مرحله  تا  صنعتي  نيمه  مراحل 
اينکه  يا  كند  داخل طي  در  كامل  طور  به 
اين  قباًل  كه  از شركتى  را  تکنولوژی  يک 
تکنولوژی را به دست آورده است، انتقال 

دهد.
كه  توسعه  حال  در  هاي  شركت  براي 
شکاف فناورانه عميقي با شركت هاي پيشرو 
كاري  تکنولوژی  زاي  درون  ايجاد  دارند، 

زمانبر و پرهزينه است كه معموالً به دليل 
عدم وجود ساختارهاي الزم براي به ثمر 
رسيدن تحقيقات، باعث اتالف هزينه هاي 
انساني و مالي و افزايش تصاعدي فاصله با 

شركت  هاي توسعه يافته مي شود.
های  شركت  در  تکنولوژي  به  دستيابي 
توليدي تنها از طريق انتقال تکنولوژي امکان 
پذيراست ، چه انتقال عمودي و چه انتقال 

افقي .
و  تحقيق  انتقال  يا  عمودي  انتقال  در 
توسعه، اطالعات فني و يافته هاي تحقيقات 
طراحي  و  توسعه  مرحله  به  كاربردي 
تجاري  با  سپس  و  يافته  انتقال  مهندسي 
توليد وارد مي  فرايند  به  شدن تکنولوژي 
يک  از  تکنولوژي  افقي،  انتقال  در  شود. 
سطح توانمندي در كشور يا شركت ديگر، 
به همان سطح توانمندي در محل ديگري 
منتقل مي شود. در اين حالت هرچه سطح 
گيرنده تکنولوژي باالتر باشد هزينه انتقال 
تکنولوژي كاهش مي يابد و جذب آن به 
صورت موثرتري انجام مي شود. در جدول 
ذيل ماهيت و مفهوم انتقال تکنولوژي در هر 
سطح وهزينه آن در مقايسه با سطوح ديگر 

مشخص شده است.

مقايسه مفهوم و هزينه انتقال تکنولوژي در سطوح توانايي تکنولوژي

نویسنده: مهندس امیرحسین حیدری مقدم
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مدیریتی*
 مدل C 7 در انتقال موفق تکنولوژی:

با توجه به روش های انتقال تکنولوژی 
ابعاد آن مى توان عوامل تاثير گذار در  و 
الگوی ذيل  اثربخش را به صورت  انتقال 
ارايه نمود كه هريک از اين عوامل نيز خود 

به پارامتر های متعددی وابسته مى باشند :

:)context( زمینه )1
انتقال تکنولوژی در خالء اتفاق نمى افتد. 
عملکرد يک تکنولوژی انتقال يافته به دامنه 

وسيعى از عوامل وابسته است:
محسوسى  طور  به  تکنولوژی  عملکرد 
و  پشتيبانى  های  زيرساخت  تاثير  تحت 
دسترسى به مهارت های مديريتى، نظارت 

و تعميرات قرار دارد.
تکنولوژی ای كه دريک دوره زمانى واجد 
ديگر  های  دوره  برای  الزاماً  است  شرايط 

مناسب نخواهد بود.
ضوابط عملکردی تکنولوژی ممکن است 
در نتيجه اطالعات جديد و يا تغيير ارزش و 

نگرش، تغيير كند.
:)Challenges( چالش ها )2

موانع زيادی بر سر راه انتقال تکنولوژی 
قرار دارد. طبيعت و شدت چنين چالش هايى 
به مواردی نظير شرايط محيطى غالب، تنوع 
تکنولوژی، كاربردهای خاص آن و ويژگى 
تکنولوژی  گيرنده  و  كننده  تامين  های 

بستگى دارد:
عدم منبع يابى مناسب برای تکنولوژی ●
موانع محيطى بر سر راه عملکرد بهينه  ●

تکنولوژی
اطمينان  ● ناكافى و غيرقابل  اطالعات 

و...
:)Choice(انتخاب )3

  الزامات گوناگون در انتخاب تکنولوژی 

مناسب:
بايستى تعريف، ثبت و درک  ● نيازها 

شوند.
گزينه های گوناگون برای تکنولوژی  ●

محيطى،  لحاظ  )از  مناسب  های 
اقتصادی و اجتماعى( بايستى مد نظر 

قرار گيرند.
روشهای منطقى و كاربردی  ●

انتخاب  تسريع  جهت 
تکنولوژی بهينه به كار 

گرفته شود.
برای  ● الزم  توانايى 

استفاده از تمام ظرفيت 
های بالقوه تکنولوژی 
مخرب  آثار  بدون 
بايستى  جانبى 
وجود داشته باشد.

اطمینان   )4
:)Certainty(

  پائين بودن سطح اطمينان و 
در پى آن افزايش ريسک، چه 
هر  شده،  درک  چه  و  واقعى 
دو از موانع عمده بر سر راه انتقال 

تکنولوژی به شمار مى روند.
عوامل كالن اقتصادی كه نشان دهنده عدم 

قطعيت پايين مى باشند ؛
تورم پائين ●
نرخ پايدار و واقعى ارز و بهره ●
قيمت گذاری واقعى بر مبنای داده ها  ●

و فرآيند ايجاد تکنولوژی
حذف كنترل همه جانبه دولت ●
امکان انتقال آزاد سرمايه ●
بازار رقابتى ●
سياست های شفاف سرمايه گذاری  ●

خارجى و تجارت آزاد
:)Communication(ارتباطات )5

لحاظ  از  هم  تکنولوژی  انتقال  زنجيره 
زمانى و هم فاصله عموماً بلند مى باشد. 
ديگر  يکى  بخش  اثر  ارتباطات  بنابراين 
موفق  انتقال  فرآيند  در  حياتى  اجزای  از 

تکنولوژی به شمار مى رود.
  )MISs(اطالعات مديريت  های  سيستم 
های  شبکه  و  دانش  مديريت  ابزارهای 
رسمى و غير رسمى چه به صورت متمركز 
و چه پراكنده همگى نقش موثری در اين 

فرآيند ايفا مى كنند.
:) Capacity(ظرفیت )6

ميزان ظرفيت برای انتقال تکنولوژی تا چه 
حدی مى باشد. ارتقا انتقال تکنولوژی كه 
موجب توسعه پايدار مى گردد به شدت 
است.  مناسب  شرايط  خلق  به  وابسته 

مهمترين عوامل اثر گذار بر ميزان ظرفيت 
انتقال تکنولوژی به ترتيب عبارتند از  در 
؛دولت ، موسسات مالى ، بيمه ، سازمانهای 

چند مليتى و...
انتقال  در  ای  سازنده  نقش  زير  شرايط 

تکنولوژی و تامين ظرفيت اثر گذارند :
بازار آزاد و رقابتى ●
خصوصيات عملکردی جامع و معتبر  ●

تکنولوژی
متخصصين بى طرف مسائل مالى ●
كنترل  ● برای  مناسب  های  سياست 

ريسک
:)commitment(تعهد )7

ارائه دهندگان تکنولوژی مى بايست با  ●
تعهد كامل، در جهت غلبه بر چالش 
ها، فراهم آوردن تکنولوژی مناسب و 
شايسته برای كاربران، ايجاد اطمينان 
ارتباطات  بهبود  ريسک،  كاهش  و 
انتقال  بين اعضای درگير در فرآيند 
محيطى  های  زيرساخت  تقويت  و 
انتقال  برای  الزم  های  ظرفيت 

تکنولوژی را فراهم آورند.

متقاضي تکنولوژي ، آمادگیها و هماهنگیها
روشهاي  قسمت  در  كه  طور  همان 
كسب تکنولوژي مطرح شد، هرچه سطح 
گيرنده تکنولوژي باالتر باشد، هزينه انتقال 
به  آن  جذب  و  يافته  كاهش  تکنولوژي 
صورت موثرتري انجام مي شود. نکته مهم 
براي دست اندركاران انتقال تکنولوژي اين 
مناسب  بايد  تکنولوژي  گيرنده  كه  است 
با سطح انتقال تکنولوژي باشد. به عنوان 
مثال گيرنده يک تکنولوژي نمي تواند در 
سطح طراحي مهندسي يک كارخانه باشد، 
را  تکنولوژي  دفترطراحي  يک  بايد  بلکه 
موجود  بخشهاي  به  و سپس  كند  جذب 
كند.  منتقل  توليد  و  ساخت  مهندسي 
بنابراين اگر هدف از انتقال تکنولوژي تنها 
عمرمحدود  مدت  در  محصوالت  توليد 
تکنولوژي است، آنگاه ممکن است انتقال 
ماشين آالت و دستورالعمل هاي فني بهره 
برداري از ماشين آالت و تعمير و نگهداري 
آن به يک واحد توليدي كه از نيروي انساني 
ماهر و شركت دهي خوب و دانش فني و 
اطالعات موردنياز برخوردار است ما رابه 
اين هدف نائل آورد ولي كمک چنداني به 
ايجاد توانايي طراحي و ساخت واحدهاي 
بارز  نمونه  كند.  نمي  كشور  در  مشابه 
توليد  هاي  كارخانه  ساخت  در  امر  اين 

علي  كه  افتاد  كشوراتفاق  در  سيمان 
رغم احداث حدود 30 كارخانه 
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كشور،هنوز  در  خارجي  شركتهاي  توسط 
توانايي طراحي و ساخت اين واحدها در 
ظرفيتهاي مختلف و با مواداوليه متفاوت در 
كشور وجود ندارد. درحالي كه اگر انتقال 
مي  انجام  باالتري  سطوح  در  تکنولوژي 
شد،تنها احداث تعداد انگشت شماري از 
اين واحدها با همکاري شركتهاي خارجي 
، كافي بود تا توانايي طراحي و ساخت اين 

نوع كارخانه ها در كشور به وجود آيد.
به عبارت ديگر در هر انتقال تکنولوژي 
در رابطه با نقش گيرندگان تکنولوژي بايد 

پاسخ سواالت ذيل مشخص باشد:
دفتر طراحي كارخانه و دفاتر طراحي  ●

تجهيزات آن كجاست ؟
آالت  ● ماشين  و  كارخانه  ساخت 

موردنياز در كجا انجام مي شود؟
نصب و راه اندازي آن چگونه انجام  ●

مي شود؟
بهره بردار و توليدكننده محصوالت آن  ●

كيست ؟
تعمير و نگهداري آن چگونه انجام مي  ●

شود؟

)Late Comers(شرکت های دیرآمده
  شركت های بسياری در صنايع مختلف 
وجود دارند كه يکباره در يک صنعت به 
مدت  در  و  شوند  مى  ظاهر  خصوص 
زمان اندكى، سهم قابل توجهى از بازار را 
تصاحب مى كنند. اين شركت ها با بهره 
تکنولوژی  انتقال  های  روش  از  گيری 
اثربخش و سرمايه گذاری به جا رشد خوبى 
را در ميزان سهم بازار بدست مى آورند. به 
 Late(اين گونه شركت ها، شركتهای ديرآمده

Comers( گفته مى شود.

عقب  يا  بودن  آمده  دير  ها  وقت  خيلى 
ماندگى در يک حوزه صنعتى فرصت است تا 
يک تهديد. اين فاصله مى تواند به عنوان يک 
فرصت در جهت كاهش شکاف تکنولوژی 

باشد.

کارخانه تولید سازه های فلزی شرکت 
نصب نیرو 

 كارخانه توليد سازه های فلزی شركت 
افتتاح   94/07/01 تاريخ  در  نيرو  نصب 

رسمى شد. 
كارخانه توليد سازه های فلزی نصب نيرو 
در فاز نخست با ظرفيت ساليانه 8000 تن به 
بهره برداری رسيده و تا شهريور ماه سال 95 

به ظرفيت توليد ۲0000 تن در سال دست 
يافته است. در حال حاضر تعداد 90 نفر 
بصورت مستقيم در اين كارخانه مشغول 
اند كه اين تعداد در فاز نهايى  بکار شده 
به 150 نفر خواهد رسيد. اين كارخانه در 
زمينى به مساحت 15600 متر مربع واقع در 
شهرک صنعتى خيرآباد اراک احداث شده 
است. فضای توليد به مساحت 6036 متر 
مربع مجهز به يک خط كاماًل مکانيزه و دو 
و  به همراه سالن های  مکانيزه  نيمه  خط 
رنگ امکانات الزم جهت توليد انواع سازه 

های H و BOX را فراهم آورده است.
فعاليت شركت  اينکه حوزه  به  با توجه 
نصب نيرو در ۲5 سال گذشته ارائه خدمات 
پيمانکاری بوده است و اين شركت به جز 
كم  تجهيزات  از  بعضى  موردی  ساخت 
حجم در محل پروژه هيچ تجربه ی ساختى 
نداشته است، لذا با توجه به كمبود 500 هزار 
تن توليد ساليانه سازه های فلزی در كشور 
به اين صنعت توليدی وارد شده است. پس 
از طراحى و آماده سازی زير ساخت های 
الزم انتقال تکنولوژی به صورت افقى انجام 

شده است.
در كارخانه ساخت اسکلت فلزی اراک، 
انتقال افقى در قالب قراردادهای همکاری 
و خدمات فنى صورت پذيرفته است. به 
اين شکل كه پس از ايجاد زير ساخت های 
سخت افزاری و استقرار نيروهای شركت، 
پروژه ها بصورت همکاری با شركت انتقال 
دهنده انجام شده. از اين طريق دانش ضمنى 
بدست آمده شركت انتقال دهنده در طول 
به  كوتاهى  زمان  مدت  در  گذشته  ساليان 
كاركنان كارخانه اسکلت فلزی اراک انتقال 
يافته است و شركت نصب نيرو تبديل به 
ساخت  صنعت  در  ديرآمده  شركت  يک 

اسکلت های فلزی شده است.
رشد  و  حفظ  برای  موضوع  مهمترين 
شركت های ديرآمده، توجه به چرخه ی 
عمر محصول  است. اين موضوع از اين 
جهت قابل تامل است كه پس از گذشت 
محصول از مرحله ی اشباع در بازار، مى 
)بلوغ  مجدد  رشد  جهت  اقدامى  بايست 
يا  اقدام  اين  باشد.  داشته  وجود  مجدد( 
تغيير محصول )ورود به اقيانوس آبى( است 
و يا تغيير فرآيند توليد محصول كه منجر 
به كاهش هزينه و در نتيجه كاهش قيمت 

محصول نهايى خواهد شد.

شرکت های بسیاری 
در صنایع مختلف 

وجود دارند که یکباره 
در یک صنعت به 
خصوص ظاهر می 

شوند و در مدت 
زمان اندکی، سهم 

قابل توجهی از بازار 
را تصاحب می کنند. 
این شرکت ها با بهره 

گیری از روش های 
انتقال تکنولوژی 

اثربخش و سرمایه 
گذاری به جا رشد 
خوبی را در میزان 

سهم بازار بدست می 
آورند. به این گونه 

شرکت ها، شرکتهای 
 )Late Comers(دیرآمده

گفته می شود.
خیلی وقت ها دیر آمده 
بودن یا عقب ماندگی در 

یک حوزه صنعتی فرصت 
است تا یک تهدید. این 

فاصله می تواند به عنوان 
یک فرصت در جهت 

کاهش شکاف تکنولوژی 
باشد
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نيروگاه گازی عسلويه معروف به نيروگاه B.O.O  )ساخت، 
بهره برداری، مالکيت ( در ۲5 كيلومتری منطقه ويژه اقتصادی 
پارس جنوبى در مجاورت روستای بستانو  در زمينى به مساحت 
1۲8 هکتار  قرار دارد. شركت مپنا مالک اين نيروگاه بوده و 

بخش بخار اين نيروگاه در دست احداث مى باشد.
اين نيروگاه دارای شش واحد گازی با ظرفيت 954 مگاوات 
و سوخت  بوده  طبيعى  گاز  نيروگاه  اين  باشد. سوخت  مى 
پشتيبان گازوئيل مى باشد و مصرف گاز در اين نيروگاه 140 

مترمکعب در ساعت مى باشد.
حدود يکسال پيش عمليات ساختمانى بخش بخار نيروگاه 

BOO آغاز شده است. 

در روزهای پايانى سال 95 بحث ليفت يک واحد توربين و 
ژنراتور بخش بخار اين نيروگاه در دستور كار شركت نصب 
نيرو قرار گرفت و از همان ابتدا مقرر شد عمليات ليفت در اين 
نيروگاه  با استفاده از جرثقيل 600 تنى كه جديداً توسط شركت 

خريداری شده انجام شود.
متعلقات جرثقيل در اسفند ماه 95، فروردين و ارديبهشت ماه 
سال جاری وارد كارگاه BOO عسلويه شد تحت نظارت سوپر 
وايزر آلمانى و اپراتورهای باتجربه شركت نصب نيرو، عمليات 

مونتاژ و تست جرثقيل 600 تن در كارگاه به انجام رسيد. 
همزمان با مونتاژ و تست جرثقيل 600 تن، پيمانکار مربوطه به 
منظور نصب بيس پليت  و پدستايل ها از مورخ 96/0۲/0۲ در 
كارگاه حضور يافت و فعاليت ايشان نيز در مورخ 96/0۲/۲0 با 

گروت ريزی بيس پليت ها پايان پذيرفت.
پس از گذشت زمان ۲8 روزه كيورينگ گروت ، مقدمات 
ليفت توربين و ژنراتور مهيا شد و سرانجام در تاريخ 96/03/31 
 BOO توربين و در مورخ 96/04/01، ژنراتور بخش بخار نيروگاه

عسلويه با موفقيت ليفت گرديد.
نکته حائز اهميت اينکه معموال در پروژه های ليفت توربين و 
ژنراتور بخار كه با جرثقيل انجام مى شود ، اسکلت فلزی سالن 
توربين بعد از عمليات ليفت اجرا و نصب مى شود اما در اين 
پروژه ، بعد از نصب اسکلت فلزی و با استفاده از قابليت جرثقيل 
600 تن، توربين و ژنراتور ليفت و در موقعيت اصلى مستقر شد.
مراحل مختلف حمل، ليفت و استقرار توربين و ژنراتور مطابق 

با تصاوير ذيل، به تصوير كشيده شده است. 

لیفت توربین و ژنراتور بخش بخار 
نیروگاه BOO عسلویه

نویسنده: مهندس علیرضا اقبال احمدی
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روشی بهتر برای پیاده کردن استراتژی برندارتباطات و بازار*

بازارياب ها هميشه مجبور بوده اند تا بين دو 
هدف متضاد تعادل برقرار كنند: متمایز ساختن 
برند خود و مرکزیت دادن به آن در صنعت 

مورد نظر.
برندهای مركزی مانند كوكاكوال در نوشابه و 
مک دونالد در فست فود، برندهايى هستند كه 
نمونه عالى صنعت خود هستند. با مطرح شدن 
هر صنعت، اين برندها زودتر از سايرين به ذهن 
متبادر مى شوند و برای مقايسه به عنوان مرجع 
در نظر گرفته مى شوند. اين برندها وضعيت 
هر صنعت را شکل مى دهند كه شامل انتخاب 
و  سرعت  و  گذاری  قيمت  مشتريان،  های 
جهت نوآوری ها مى شوند. برندهای متمايز 
مانند تسال در خودروسازی خود را از ديگران 
متمايز مى كنند و از رقابت مستقيم با برندهای 
مركزی پرطرفدار خودداری مى كنند. ايجاد 
تمايز حياتى  بين مركزيت و  مناسب  تعادل 
است زيرا انتخاب های يک شركت نه تنها بر 
نحوه تصوير برند تاثير مى گذارد بلکه بر ميزان 
فروش و قيمت آن و نهايتا بر سودآوری آن نيز 

تاثيرگذار است.
با اين حال، بازارياب ها ابزارهايى كه برای 
رسيدن به اين تعادل نياز است را در اختيار 
ندارند. به صورت سنتى، شركتها موقعيت برند 
و عملکرد تجاری را به صورت جداگانه مورد 
تحليل قرار مى دادند. بازارياب ها برای پيدا 
كردن خالء های بازار و بررسى اينکه مردم 
از  دارند،  احساسى  چه  آنها  برند  مورد  در 
نقشه های موقعيتى ذهنى استفاده مى كردند. 

كه در آنها معموال تصور مشتريان از برند و يا 
محصوالت را در جنبه های مختلف نشان مى 

دهند مانند ارزان بودن در برابر لوكس بودن.
ابزارهای  نيز  عملکرد  ارزيابى  برای 
شد  مى  گرفته  كار  به  متفاوتى  استراتژيک 
كه برندها را بر اساس معيارهايى مانند سهم 
ارزيابى مى  يا سودآوری  بازار، نرخ رشد و 
كنند. در اين مقاله، ما رويکرد جديدی را نشان 
مى دهيم كه نقشه مرکزیت - تمایز ناميده 
شده است و تا آنجا كه ما مى دانيم نخستين 
ابزاری است كه به شركت ها اجازه مى دهد تا 
مستقيما موقعيت برند را در يک نقشه ادراكى 
به نتايج تجاری مانند: فروش و قيمت مرتبط 
سازد. مديران مى توانند با استفاده از اين ابزار 
موقعيت مطلوب خود را در بازار تعيين كنند 
و بر اساس آن تصميم گيری های تخصيص 
منابع و استراتژی برند را انجام دهند، عملکرد 
را در مقايسه با رقبا در طول زمان ارزيابى كنند 
و استراتژی را بر اساس نتايج حاصله بسنجند. 
در اين ميان، آنها خواهند فهميد كه مركزيت 
و تمايز الزاما اهداف متضادی نيستند؛ ممکن 
است شركت ها به دنبال هر دو باشند و از اين 

موضوع سود قابل مالحظه ای ببرند.

موقعیت و عملکرد
ايجاد نقشه مركزيت - تمايز از يک صنعت 
كار ساده اما وقتگيری است. شركت كار خود 
را با شناسايى بازار جغرافيايى مورد نظر خود 
آغاز مى كند. كل كشور، يک منطقه و يا يک 

کاربرد ضمنی را ه حل مسئله

اين  از  استفاده  با  توانند  مى  ها  بازارياب 
ابزار، موقعيت كنونى و موقعيت مطلوب يک 
برند را تعيين كنند، عملکرد بازاری برند را 
پيش بينى كنند و استراتژی بازاريابى و برنامه 
اجرای آن را تهيه و دنبال كنند. نمونه های 
برای  را  ابزار  اين  ارزش  خودرو  بازارهای 
مديران برندها در هر صنعت نشان مى دهد.

نقشه مركزيت - تمايز بين تصور و عملکرد 
موقعيت  نقشه  اين  سازد.  مى  برقرار  رابطه 
و  مركزيت  تصور  اساس  بر  را  برند  نسبى 
تمايز در بازار نشان مى دهد )اينکه يک برند 
در صنعت خود تا چه حد مى تواند نماينده 
از  تواند  مى  چقدر  تا  و  باشد  صنعت  آن 
ساير برندها متمايز باشد( همچنين اين نقشه 
معياری خاص  كنار  در  نيز  را  مالى  عملکرد 
مانند: ميزان فروش و يا قيمت فراهم مى كند.

شركت ها برای مدت ها از نقشه های ادراكى 
برای درک چگونگى احساس مشتريان نسبت 
با برند رقبای آنها و  به برند آنها در مقايسه 
همچنين ايجاد موقعيت برند استفاده مى كنند. 
اما ارزش تجاری آنها محدود است زيرا نمى 
توانند موقعيت برند را به معيارهای عملکرد بازار 
مرتبط سازند. ساير ابزارهای بازاريابى برندها را 
بر اساس معيارهايى مانند سهم بازار، نرخ رشد، 
و سودآوری مى سنجند اما نمى توانند تصور 
مصرف كنندگان را در اين ارزيابى دخالت دهند.

شهر و بخشى از مشتريان را برای نظرسنجى 
تعيين مى كند. همانگونه كه بعدا بيان خواهد 
شد موقعيت يک برند در روی نقشه مى تواند 
بسته به اين عوامل شديدا تغيير كند. سپس 
كرد  خواهد  برگزار  نظرسنجى  يک  شركت 
تا داده های ادراكى مشتريان را در خصوص 
مركزيت يا تمايز به دست بياورد. در مقياس 
برای  نقطه خاصى را  )اين داده ها  تا 10   0
موقعيت هر برند بر روی يک ماتريس دو در 
دو فراهم مى كنند. همچنين اين نقشه عملکرد 
بازار را نيز جمع آوری مى كند: »حباب« هر 
برند متناسب با حجم فروش، قيمت معيارهای 
ديگر است. شركت ها مى توانند با تمركز بر 
مركزيت و تمايز )ابعادی كه برخالف ويژگى 
های محدود محصول بر همه برندها در همه 
صنايع قابل اعمال است( بين آنها در صنعت 
خود و در جغرافيای خاص، برندها را با هم 
مقايسه كنند. جايى كه برند در نقشه به دست 
مى آورد، بر فروش، قيمت گذاری، ريسک و 

سودآوری تاثير مى گذارد.
همچنين بازارياب ها نيز مى توانند تخمين های 
استراتژيکى مانند »اين بازار بيشتر از آن بازار دارای 
برندهای متمايز است« ارائه كنند. يک مطالعه 
موردی نقشه مركزيت - تمايز را برای صنعت 
خودرو در بازار اياالت متحده در نظر بگيريد(. 
برندهای اين صنعت كامال پراكنده هستند و اين 
امر نشان مى دهد كه رقابتى موثر در برابر طيف 
وسيعى از موقعيت ها حتى با برندهايى كه نه 

مركزيت دارند و نه تمايز نيز ممکن خواهد بود.

نویسنده: دکتر محمدرضا صفاران
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نقشه مرکزیت - تمایز
اين نقشه تصور مصرف كنندگان از برندها را 
با عملکرد تجاری آنها پيوند مى دهد. موقعيت 
برندها بر اساس اينکه مشتريان در دو بعد كلى 
چه امتيازی به آنها داده اند تعيين مى شود: 
خود  صنعت  معرف  چقدر  )آنها  مركزيت 
هستند( و تمايز )تا چه ميزان از ساير برندهای 
اين صنعت متمايز هستند(. اندازه حباب ها بر 
اساس عملکرد برند در حوزه امور مالى تعيين 

مى شود مثل: حجم فروش و یا قیمت.
فروش،  ● برای  نقشه  اين  از  ربع  هر 

كاربرد  سودآوری  و  ريسک  گذاری،  قيمت 
استراتژيک دارد. پراكندگى برندها در سراسر 
نقشه نکاتى را درباره فرصت های رقابتى و 

خطرات گوشزد مى كند.

توضیح نقشه مرکزیت - تمایز
برندهای الهامی به شدت متمايز هستند و 
مورد عالقه طيف وسيعى از افراد مى باشند. 
سازی،  خودرو  صنعت  در  مثال،  عنوان  به 
به خود  را  اين بخش 30 درصد فروش ها 
اختصاص داده است و برندهای قدرتمندی 
مانند مرسدس و بى ام دبيلو را در بر مى گيرد. 
اين برندهای كامال متمايز، معموال نسبت به 
امتياز پايين گرفته  برندهايى كه در اين بعد 
باالتری دارند. برندهايى كه  اند قيمت های 
دارند  كمى  تمايز  اما  دارند  بااليى  مقبوليت 
در قسمت پايين و سمت راست نقشه قرار 
مى گيرند. اين برندهای اصلی معموال وقتى 
مصرف كنندگان در مورد اين صنعت فکر مى 
كنند به ذهن آنان متبادر مى شوند. نبود تمايز در 
آنها قدرت قيمت گذاری را از آنها مى گيرد اما 
آنها بسيار پرطرفدار هستند و مصرف كنندگان 

صنعت  در  كنند.  مى  انتخاب  را  آنها  غالبا 
خودرو سازی، برندهای اصلى مانند فورد و 
شورلت حدود 44 درصد فروش را به خود 
اختصاص داده اند. برندهای فرعی برای تمايز 
چيز خاصى ندارند. احتمال اينکه اين برندها 
در ذهن افراد اولين باشند و يا انتخاب اول 
مصرف كنندگان باشند كم است. اين برندها 
شامل خودروهای كيا و ميتسوبيشى مى شود. 
على رغم قيمت پايين و عدم تمايز اين برندها، 
موقعيت  اين  در  فرعى  برندهای  از  بسياری 
ظاهرا غيرجذاب موفق مى شوند؛ آنها حدود 
باال  ۲4 درصد فروش خودروها در قسمت 
و سمت چپ از نقشه برندهای غیرمعمولی 
قرار دارند )برندهايى كه ويژگى های منحصر 
به فردی دارند و خود را از محصوالت سنتى 

هر صنعت متمايز مى كنند.( تسال، مينى و 
اسمارت خودرو را در نظر بگيريد. هر كدام 
از اينها به نحوی خود را از ديدگاه استاندارد 
همان  كنند.  مى  جدا  خودرو  خصوص  در 
گونه كه ممکن است حدس زده باشيد، پايين 
بودن سهم اين برندها از بازار )حدود ۲ تا 4 
درصد( نشان مى دهد كه اين استراتژی بازار 
خاص است. حال اجازه دهيد ببينيم چگونه 
مركزيت و تمايز عملکرد كسب وكار را در دو 
معيار)فروش و قيمت( در صنايع مورد مطالعه 

ما تحت تاثير قرار مى دهد.

برندهای اصلی
برندهای اصلى موقعيت مركزی خود را از 
به  توسعه محصول  و  دقيق  مهندسى  طريق 
نحوی كه با ذائقه اكثريت هماهنگ باشد ايجاد 
مى كنند و از طريق تبليغات قوی برند خود را 

مترادف با صنعت مورد نظر مى كنند. موقعيت 
استراتژيک آنان نيازمند نظارت بدون ريسک 
ناگهانى  تغييرات  ايجاد  از  آنها  است.  برند 
بزرگ  دليل  به  آنها  اما  كنند.  مى  خودداری 
كنندگان  مصرف  انتظارات  توانند  مى  بودن 
را بهتر از برندهايى كه در ساير موقعيت ها 
كوكاكوال  مثال،  برای  دهند.  شکل  هستند، 
متوجه تغيير ذائقه مصرف كنندگان به سمت 
نوشابه های كم شکر و كم كربن تر مى شود 
و به خوبى مهاجرت بازار به اين سمت را با 
برندهای رژيمى خود و سپس با برند داسانى 
كه برند آب معدنى است، رهبری مى كند. 
چالش رقابتى اصلى برندهای اصلى، از طرف 
محصوالت فرعى و غيرمعمول است كه مى 
توانند با تغيير ذائقه مصرف كنندگان تبديل به 

برند اصلى شوند.

برندهای فرعی
اين برندها معموال استراتژی» من هم همين 
مزايايى مشابه  آنها  كنند.  دنبال مى  را  طور« 
مزايای ارائه شده توسط برندهای مركزی ارائه 
مى كنند. مصرف كنندگان معموال آنها را به 
خريداری  اصلى  برندهای  جايگزين  عنوان 
مى كنند زيرا قيمت كمتر برای آنها جذابيت 
دارد و يا با صنعت مورد نظر كمترين رابطه 
را دارند. برندهای فرعى به طور ميانگين نه 
حجم فروش برندهای مركزی را دارند و نه 
قيمت باالی برندهای متمايز را. با اين وجود، 
اين موضوع مى تواند موقعيت مناسبى برای 
برندهايى كه مدل های كسب كار آنها نيازمند 
بازاريابى و هزينه های نوآوری كم هستند باشد 
)مانند توليدكنندگان عمومى و يا تحت برند 
دارويى.(  و  غذايى  صنايع  در  ديگر  شركت 
ممکن است برندهای فرعى تالش كنند كه 
موقعيت خود را از طريق افزودن ويژگى های 
متمايزكننده و يا انجام كمپين های تبليغاتى 
تغيير دهند. اما اين كار نَبردی دشوار و پرهزينه 
خواهد بود. برای مثال در دهه گذشته شركت 
هيوندای اقدام به ارائه گارانتى های طوالنى تر 
و همچنين ايجاد مدل های لوكس تری مانند 
جنسيس نموده است. اين حركت ها موجب 
افزايش فروش شده اند اما موقعيت هيوندای 
فرعى  روی  دنباله  شركت  يک  عنوان  به  را 
چندان تغيير نداده اند كه از خواهر خود برند 
كيا و همچنين برندهای درجه دوی ژاپنى مانند 
مزدا فاصله ای ندارد و در آخر، احتمال اينکه 
برندهای فرعى از بازار خارج شوند بيش از 
برندهای ساير ربع هاست )نمونه اين امر را 
در برندهای پونتياک و سيتروئن مشاهده مى 
كنيد(، اما مدل كسب وكار كم هزينه آنها مى 
تواند برای تقويت موقعيت نسبتا غيررقابتى 

آنها مورد استفاده قرار گيرد.

برندهای غیرمعمول
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عرصه خاص  بازيگران  ربع  اين  برندهای 
هستند. مدل های كسب وكار آنها بايد برای 
سودآوری در تعداد كم تنظيم شده باشد و يا 
اينکه موقعيت آنها در نقشه تنها يک مرحله 
برای كسب مركزيت بيشتر باشد. اموری كه 
مى  انجام  بيشتر  مركزيت  به  دستيابى  برای 
شوند شامل رايج كردن ويژگى های خاص 
تبليغ سياست  با  برند)مثال مانند آنچه تسال 
های تشويق كننده خودروهای برقى در حال 
انجام دادن است( و يا افزودن ويژگى های 
ماءالشعير  به محصول مى شوند)مانند  رايج 
استال كه در حال حاضر عالوه بر بطری به 
از  يکى  شود.(  مى  ارائه  نيز  گالنى  صورت 
استراتژ يهای منطقى برايشركت های تسال و 
استال اين است كه از ربع غيرمعمول به ربع 
الهامى مهاجرت كنند. اين كار باعث افزايش 
فروش مى شود بدون اينکه تمايز(و قيمت 

باالی آن) را به خطر بيندازد.
نکته  اين  ذكر  الهامى  برندهای  مورد  در 

ضروری است كه:
برندهای الهامی باید از موقعیت خود  ●

در برابر مهاجمانی که از ربع اصلی و 
ربع غیرمعمول به آنها حمله می کنند 

دفاع کنند.
همانگونه كه نمودارها نشان مى دهند:

فروش  ● مرکزیت، حجم  رفتن  باال  با 
افزایش یافته و قیمت کاهش می یابد.

از طرفی تمایز بیشتر یک برند، باعث  ●
کاهش حجم فروش و افزایش قیمت 

می شود.

چگونه از نقشه مرکزیت - تمایز استفاده 
کنیم؟

همان گونه كه نشان داديم، موقعيت برند 
در نقشه مذكور كاربردهای استراتژيک دارد. 
تحليل  از  استفاده  با  توانند  مى  ها  شركت 
برگشتى به ايجاد سناريوهای احتمالى برای 

را  برند  تا  بپردازند  مختلف  های  استراتژی 
به سمت مركزيت و يا تمايز حركت دهند 
و تاثير آن را بر فروش و سودآوری ارزيابى 
كنند. شركت ها مى توانند با تعيين موقعيت 
خود )و رقبا( در طول زمان به درک بهتری 
ازهزينه های مرتبط با استراتژی های مختلف 
و تاثير تغييرات ايجاد شده در موقعيت برند بر 

عملکرد آن، دست پيدا كنند.

حجم فروش
بيشتری  امتياز  برندی  هرچه  بازار،  در 
بيشتری  فروش  حجم  بگيرد  مركزيت  در 
كه  تويوتا  مثال:  عنوان  به  داشت.  خواهد 
برند خودرويى است كه بيشترين امتياز را در 
نظرسنجى ما گرفته است، تنها برندی است كه 
در سال ۲014 يک ميليون خودروی شخصى 
در اياالت متحده فروخته است. اثر باال بردن 
مركزيت حتى به مقدار كم نيز شديد است: 
تحليل پسرفتى ما نشان مى دهد كه يک واحد 
افزايش)در مقياس 0 تا 10( به طور ميانگين 
معادل فروش ۲00 هزار خودرو بيشتر در هر 
سال برای هر برند است. البته اين اعداد تئوری 
هستند كه از طريق مدل های رياضى داده ها 
حاصل شده اند. در عمل، حجم فروش تحت 
تاثير عوامل زيادی است و برای بسياری از 
شركت ها تغيير موقعيت حتى به اندازه يک 
واحد تعهد بسيار باال و حجم قابل توجهى 
منابع  بازاريابى و ساير  از تحقيق و توسعه، 
را مى طلبد. با اين حال، اين فرصت بسيار 
جذاب است. در واقع، افزايش مركزيت هدف 
گران  متمايز،  كامال  خودروی  استراتژيک 
و تمام برقى تسال است. در مقابل، افزايش 
برای خودرو  فروش  كاهش حجم  با  تمايز 
از  تر  آن ضعيف  تاثير  اگرچه  است،  مرتبط 
تاثير مركزيت است. تحليل ما نشان مى دهد 
كه افزايش تمايز برند به اندازه يک واحد به 
سال  هر  در  واحدی  حدود144000  كاهش 

برای برندهای خودرو مى شود.

قیمت
اگر تمايز بيشتر منجر به فروش كمتر مى 
شود، پس چرا بسياری از برندها به دنبال ربع 
اين پرسش  پاسخ  باال هستند؟  تمايز  شلوغ 
است.  متمايز  برندهای  باالتر  قيمت  در 
پورشه كه متمايزترين خودرو در نظرسنجى 
ماست، باالترين ميانگين قيمت را دارد. برای 
خودروها يک واحد افزايش در ميزان تمايز، 
با ميانگين افزايش1۲900دالری درهر خودرو 
مرتبط است. از طرف ديگر، معموال مركزيت 

رابطه منفى ای با قيمت در صنعت دارد.

کاربردهای استراتژیک
به  بسته  نقشه  بر روی  برند  موقعيت يک 
مشتريان، منطقه و ساير عوامل تغيير كند. برای 
مثال در نظرسنجى ملى ما در حوزه خودروها، 
برند سوبارو نه مركزيت دارد و نه تمايز. با 
اين حال نظرسنجى مصرف كنندگان كه در 
نورث ايست انجام شده است به احتمال زياد 
قرار مى دهد.  ها  الهامى  ربع  در  را  سوبارو 
به همين صورت، مصرف كنندگان مسن تر 
نيز ممکن است كاديالک را يک برند الهامى 
بدانند در حالى كه مصرف كنندگان جوان به 
گرفت.  خواهند  نظر  در  فرعى  موقعيت  آن 
فارغ از اينکه يک برند در كجای اين نقشه 
قرار مى گيرد، موقعيت برند بايد نشان دهنده 
تجاری  مدل  با  و  باشد  شركت  استراتژی 
به  بياييد  اكنون  باشد.  اين شركت هماهنگ 
كاربردهای استراتژيک برای هر ربع نگاهى 
بياندازيم. به دليل اينکه برندهای الهامى هم 
دارند، شركت ها مى  تمايز  مركزيت و هم 
توانند از حجم فروش و قيمت های باال بهره 
مند شوند. اين برندهای معتبر موقعيت خوبى 
برای راه اندازی مدل های جديدی دارند كه 
صنعت مورد نظر را مجددا تعريف مى كند. 

نقشه مركزيت  -تمايز صنعت خودرو سازی
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با توليد خودروی پريوس به معرفى  تويوتا 
خودروهای هيبريدی به بازار پرداخت و در 
را  راه  و  شد  بازار  مسلط  بازيگر  زمينه  اين 
برای ساير برندها ايجاد كرد. آزمايش هايى 
كه شركت دايملر)شركت مادر مرسدس بنز( 
و تويوتا بر روی سلول های سوختى انجام 
داده اند به منظور آغاز يک انقالب در صنعت 
خودروسازی انجام گرفته است. برای برندهای 
الهامى نکته كليدی اين است كه ويژگى های 
متمايز خود را به اندازه كافى به عنوان ويژگى 
های اصلى محصول بشناسانند تا بدون اينکه 
عادی گردند، برای عموم جامعه جذاب شوند. 
آنها بايد از موقعيت خود در برابر مهاجمانى 
كه از ربع اصلى و ربع غيرمعمول به آنها حمله 

مى كنند دفاع كنند.

ما پنج کاربرد برای تعیین موقعیت برند در 
نقشه مرکزیت- تمایز قائل هستیم:

را  خود  برند  موقعیت  استراتژی   -1
ارزیابی کنید.

غالب مديران برندها معتقدند كه استراتژی 
تمايز بازاريابى، برند آنها را در ذهن مصرف 
فروش  عامل  و  كند  مى  متمايز  كنندگان 
محصوالت آنهاست. ارزيابى تصورمشتريان از 
تمايز برند و ارتباط دادن آماری آن به عملکرد، 
به سرعت موثر بودن استراتژی را نشان مى 
دهد. برای مثال، اگر هدف بازاريابى اين باشد 
كه قيمت را تا حد ممکن باال ببريم، اما در ذهن 
مشتريان برند بيشتر، به سمت مركز حركت 
مى كند، نقشه مركزيت-تمايز عدم ارتباط بين 
استراتژی و اهداف را نشان مى دهد. شركت 
ها مى توانند از اين ابزار برای ارزيابى اينکه 
آيا تغييرات استراتژی اثر دلخواه را بر عملکرد 

كسب وكار دارد يا خير استفاده كنند.
2- رقبا را تحت نظر داشته باشید.

مصرف  تصور  معموال  سنتى  های  نقشه 
كنندگان را در خصوص ويژگى های محدود 
محصول ارزيابى مى كنند. برای مثال، ممکن 
يک نقشه به ارزيابى يک برند ماءالشعير را بر 
اساس تلخى و يا ميزان كف آن بپردازد. با اين 
حال، همسايگى در روی اين نقشه الزاما به 
معنای رقابت نخواهد بود. ممکن است هينکن 
و اولد ميلواكى به يک اندازه تلخ و كف آلود 
باشند اما آنها مستقيما با هم رقابت نمى كنند.

3- نقشه های مرکزیت-تمایز این گونه از 
چالش ها را برطرف می کند.

زيرا اين نقشه ها موقعيت برند را در تناسب 
با ديگران به نحوی تعيين مى كنند كه نشانگر 
نماينده ذهنى مصرف كنندگان در اين صنعت 
های  فعاليت  تمركز  در  موضوع  اين  باشد. 
رقابتى بر رقبای واقعى و نه خيالى كمکمى 
كند. برای نمونه، ممکن است برای مديران 
برند لينکون شگفت انگيز باشد كه برند آنها 
در ذهن مصرف كنندگان به كرايسلر نزديک 
تر است تا به برند كاديالک. همچنين، اگرچه 

رقيب  را  داج و شورلت خود  است  ممکن 
بدانند اما نقشه مركزيت-تمايز نشان مى دهد 
كه مصرف كنندگان تفاوت های بنيادينى بين 

اين دو برند مى بينند.
4- دارایی های برند خود را مدیریت کنید.
به دليل اينکه مى توان نقشه های مركزيت-
ايجاد  صنعتى  هر  در  برند  هر  برای  تمايز 
امکان  اين  ها  به شركت  ها  نقشه  اين  كرد، 
را مى دهند كه عملکرد و استراتژی برند را 
در صنعت خود مقايسه كنند. در نتيجه يک 
شركت كه از طريق چندين برند در چندين 
محصول مختلف فعاليت مى كند مى تواند از 
نقشه برای تخصيص منابع عادالنه برای هر 

صنعت استفاده كند.
5- برندهای جهانی را مدیریت کنید. 

بسياری از شركت هايى كه در تالش اند تا 
برندهای جهانى را به روش استاندارد مديريت 
كنند، با تفاوت های زياد بازارهای گوناگون 
متوقف مى شوند. نقشه های مركزيت-تمايز 
راهى را برای تجسم تفاوت های تصورات 
بازارهای  در  عملکرد  و  كنندگان  مصرف 

گوناگون ارائه مى كند.

نظر  در  را  تايد  و  شورلت  های  شركت 
بگيريد. هر دوی اين برندها در اياالت متحده 
كامال مركزی هستند اما در بازارهای جديد 
و در حال ظهور مانند هند در مركزيت و يا 
تمايز، امتياز كامال پايينى مى گيرند. توانايى 
ارزيابى اين تفاوت ها در سه سطح مفيد است. 
نخست: اين كار به شركت كمک مى كند تا 
اهداف عملکردی واقع بينانه ای برای برندهای 
جهانى در بازارهای جغرافيايى متفاوت تعيين 
كند. دوم:  اين كار در توضيح تفاوت های 
مى  كمک  مختلف  بازارهای  در  عملکردی 
كند و در نهايت، اين كار به مديران جهانى در 
تصميم گيری در خصوص استاندارد سازی 
برند در مقابل بومى سازی آن ياری مى رساند.
مديران غالبا در تعيين كميت تاثير فعاليت 
مصرف  تصورات  بر  خود  بازاريابى  های 
كنندگان مشکل دارند و از طرفى دو بعدی 
نظر  نقشه های مركزيت  -تمايز تحت  كه 
مى گيرند )مركزيت و تمايز( در همه برندها 
مشترک هستند و در طول زمان نيز مفيد واقع 
مى گردند. بازارياب ها بايد بتوانند از طريق 
تعيين هميشگى موقعيت برند بر روی نقشه 
های  فعاليت  از  حاصل  تغييرات  اساس  بر 
بازاريابى، به ارزيابى چگونگى تاثير اقدامات 
مصرف  تصورات  بر  خود(  رقبای  )و  خود 
كنندگان بپردازند. برای مثال، شركت ها بايد 
های  كمپين  يا  و  گذاری  قيمت  نوسانات 
تبليغاتى متمركز )مانند كمپين »من يک مک 
توسط  هستم«  سى  پى  يک  »من  يا  هستم« 
شركت اپل( را به حركت برندها بر روی نقشه 
مركزيت-تمايز پيوند دهند تا از آنچه موجب 
تغيير تصور مصرف كنندگان مى شود، آگاه 
شوند. هر چه تعيين موقعيت بر روی نقشه 
انجام شود، خصوصا در صنايعى كه  بيشتر 
و  گيرد  مى  صورت  آن  در  زيادی  نوآوری 
تغييرات بازار زياد است، تصوير به دست آمده 
واضح تر خواهد بود. اينکه يک برند در كدام 
ربع نقشه مركزيت-تمايز قرار مى گيرد نشان 
دهنده استراتژی شركت، توانايى های آن، و 
طبيعت بازار است اما اين موقعيت وحى منزل 
نيست. شركت ها مى توانند موقعيت برند را 
تغيير دهند تا از حوزه های با رقابت كمتر بهره 
برداری كنند. برای مثال برای افزايش فروش، 
بخواهند  غيرمعمول  برندهای  است  ممکن 
بيشتری  در ذهن مصرف كنندگان مركزيت 
كسب كنند تا سهم بيشتری از بازار را به دست 
بگيرند همان كاری كه تسال در حال انجام آن 
فرعى فرصت  برندهای  است  است. ممکن 
هايى را در تبديل شدن به برند اصلى ببينند 
مانند شركت كيا. نقشه های مركزيت-تمايز 
از طريق قادر ساختن شركت ها به ارزيابى 
موقعيت استراتژيک، ارزيابى خطرات و پاداش 
های تغيير موقعيت و نظارت بر پيشرفت در 
راه مورد نظر، اطمينان مى دهند كه سرمايه 

گذاری ها به سوددهى مى رسند.

 در این مقاله، ما رویکرد 
جدیدی را نشان می دهیم 
که نقشه مرکزیت - تمایز 

نامیده شده است و تا آنجا 
که ما می دانیم نخستین 

ابزاری است که به شرکت ها 
اجازه می دهد تا مستقیما 

موقعیت برند را در یک نقشه 
ادراکی به نتایج تجاری 

مانند: فروش و قیمت مرتبط 
سازد. مدیران می توانند با 

استفاده از این ابزار موقعیت 
مطلوب خود را در بازار 

تعیین کنند و بر اساس آن 
تصمیم گیری های تخصیص 

منابع و استراتژی برند را 
انجام دهند.
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 )EPS( ساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت

42

11 17 8 5 1

.

نصب HRSG نیروگاه پرند ساختمانی فاز 14 (پیوینگ)

نصب STG نیروگاه پرند
ساختمانی فاز 14 (سیویل 

جدید)

باقی مانده ساختمانی 

نیروگاه پره سر(قرارداد 

دوم)

نصب ACC نیروگاه پرند
ساختمانی نیروگاه سیکل 

ترکیبی پرند

کل پروژه هاي جاري  

شرکت نصب نیرو

نصب تجهیزات فاز 14 پارس 

جنوبی

ساختمانی نیروگاه گازي 

بهبهان

ساختمانی فاز 14 (استراکچر)
نصب HRSG نیروگاه شیروان 

(الحاقیه 1)

49%

95%

72%

77%

83%

78%

مدیریت تامین و 

پشتیبانی
30%

حمل تجهیزات 

نیروگاه بادي آقکند
2%

نصب GTG نیروگاه رومیله

 نصب BOP نیروگاه رومیله
ساختمانی نیروگاه مس 

کرمانیان (سمنگان)

باقی مانده ساختمانی 

نیروگاه یزد تابان

نصب STG نیروگاه شیروان
ساختمانی فاز 14 (آتش 

نشانی و پست )

معاونت اجرایی سه معاونت اجرایی دو معاونت اجرایی یک

نصب توربین بخار نیروگاه 

یزد تابان

31%

کارخانه تولید آب 

آشامیدنی قشم

 ساختمانی نیروگاه سیکل 

ترکیبی سبالن

47%

خرید پایپ رك دوبویلر 

بازیاب حرارتی پرند

کارخانه ساخت اسکلت 

فلزي اراك

نصب اسکلت فلزي پرند

2%

32%

87%

2%

42%

پروژه EPC نیروگاه بادي آقکند 36%

نصب نیروگاه سیکل ترکیبی 

کاشان

حمل و نصب اسکلت فلزي 

بخش بخار نیروگاه فردوسی

ساختمانی فونداسیون توربین 

بادي علی آباد زنجان

حمل و نصب اسکلت فلزي 

سیستم خنک کن نیروگاه 

فردوسی

8%

66%

نصب ACC نیروگاه کرمانیان 

(سمنگان)
46%

ساختمانی نیروگاه ارومیه 1%

ساختمانی بخش بخار سیکل 

ترکیبی فردوسی

نصب HRSG نیروگاه 

کرمانیان (سمنگان)

7%

0%

56%

63%

58%

ساختمانی نیروگاه گل گهر 

سیرجان ( شهید کاظمی)

ساختمانی نیروگاه بندرعباس 

(تحکیم بستر)

نصب STG نیروگاه کرمانیان 

(سمنگان)

40%

86%

87%

59%

ساختمانی نیروگاه غرب 

کارون

نصب اسکلت فلزي غرب 

کارون

33%

51%

40%

30%

31%

13%

34%

14%

ساختمانی دیسپاچینگ 

زنجان (بخش تکمیلی )

34%

تامین و ساخت اسکلت فلزي 

غرب کارون
35%

تهیه و تامین(خرید) اسکلت 

فلزي بخش بخارنیروگاه 

فردوسی

29%

تهیه و تامین (خرید) اسکلت 

فلزي سیستم خنک کن 

فردوسی

4%

99%

88%

92%

85%

27%

76%

80%

تامین و ساخت اسکلت فلزي 

پرند

نوع پروژه ها
پروژه هاي 

خاتمه یافته

پروژه هاي در 

حال اتمام

پروژه هاي 

جاري
جمع

پروژه هاي ساختمانی 51 28 18 97

پروژه هاي نصب نیروگاهی 58 22 14 94

پروژه هاي ساخت اسکلت فلزي 0 0 5 5

پروژه هاي حمل توربین 1 2 1 4

پروژه هاي نصب اسکلت فلزي 1 1 4 6

پروژه هاي پست و خط 113 1 0 114

تعداد کل 224 54 42 320

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

% درصد پیشرفت واقعی
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اینفوگرافی*
مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی دوره گذشته

1
تمديد تعليق واحد 3 پروژه نصب و پيش راه اندازی بويلر نيروگاه پرند 

ابالغ تحويل موقت قرارداد نصب بويلرهای برق و بخار دماوند در تاريخ 996/0۲/۲7)از تاريخ96/0۲/03 تا 96/05/03( در تاريخ 96/03/۲4

10ابالغ الحاقيه شماره ۲ نصب بويلر نيروگاه پرند در تاريخ 296/03/۲1
ابالغ افزايش ۲5 درصد مبلغ اوليه قرارداد نصب تجهيزات  مکانيکال و الکتريکال 

پروژه نصب فاز 19 پارس جنوبى در تاريخ 96/0۲/18

3
ابالغ قرارداد عمليات ساختمانى بخش بخار نيروگاه سيکل تركيبى 

11اروميه در تاريخ 96/04/07
ابالغ افزايش مبلغ قرارداد نصب 8 واحد توربين بادی تاكستان )كهک( در تاريخ 

96/0۲/۲7

4
ابالغ تعليق قراردادهای نصب و پيش راه اندازی واحد 3 توربين و 
نصب و پيش راه اندازی واحد 5و6 بويلر نيروگاه شيروان در تاريخ 

96/03/08
12

ابالغ تحويل دائم بخش نصب توربين های 9 و 10 نيروگاه كهک در تاريخ 
96/03/07

5
ابالغ الحاقيه شماره 3 پروژه نصب تجهيزات  فاز 14 در تاريخ 

96/0۲/1013
ابالغ الحاقيه شماره 3 ، پروژه عمليات ساختمانى نيروگاه گازی خرم آباد بابت 

پرداخت خسارت ناشى از تطويل قرارداد توقف،افت راندمان و هزينه های ناشى از 
عدم ابالغ تعليق در تاريخ 96/04/17

6
ابالغ الحاقيه درآمدی پروژه های ساختمانى نيروگاه بهبهان و نصب 

14توربين ، ژنراتور وبويلر نيروگاه شيروان در تاريخ 96/04/11
عمليات راه اندازی Cold Crank نيروگاه بهشهر در ساعت 00:0۲ بامداد 

روز96/0۲/06 با موفقيت انجام شد

7
ابالغ تحويل موقت بخش نصب توربين های 11،1۲،13 نيروگاه بادی 

سنکرون نيروگاه بهشهر در تاريخ 1596/03/01كهک در تاريخ 96/03/۲7

8
ابالغ صورتجلسه تحويل موقت نصب فاز 19 پارس جنوبى 

سنکرون نيروگاه نوشهر در تاريخ 1696/03/09)واحدهای 1،۲،8( در تاريخ 96/03/۲1

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری طی دوره 95

درصدحجمدرصدحجم

%837,03331%2,721,5001,884,46769عملیات خاکی (متر مکعب)

%8,01224%33,29125,27976آرماتوربندي (تن)

%234,95233%715,537480,58567قالب بندي (متر مربع)

%78,55323%336,577258,02477بتن ریزي اصلی (متر مکعب)

%10,91139%28,23917,32861نصب اسکلت فلزي(تن)

%1,01742%2,4021,38558نصب پایپ رك (تن)

%16,63241%40,33723,70659نصب تجهیزات (تن)

%81,38544%186,990105,60556جوشکاري (متر طول)

%165,74756%298,505132,75844لوله کشی (اینچ قطر)

%652,81462%1,050,386397,57238کابل کشی (متر طول)

%14,75070%21,0606,31030ساخت اسکلت فلزي (تن)

پروژه هاي 

ساختمانی

پروژه هاي 

نیروگاهی و 

صنعتی

تجمعی انجام شده

برآورد کلنوع پروژه ها احجام

حجم باقی مانده
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گزارش وضعیت پروژه های

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سبالن

اجرای بتن ريزی كامل ديوار اتش و SETUP و بکفيل و بتن ريزی  ●
Main Trans # 1 شيب بند سازه

اجرای بتن ريزی مگر وارماتوربندی وقالب بندی وبتن ريزی  ●
STH #1  سازه  CPP.PIT فونداسيون وارماتوربند ديواره

● F1 ,CEP.  اجرای ارماتوربندی فونداسيون, فونداسيون تجهييزات
STH #1 سازه PIT

●  Mashin اجرای ارماتوربندی وقالب بندی وبتن ريزی فونداسيون
STH #1  سازه  CWPIT غربى وشرقى بخش hall

بتن ريزی ديوار غربى وشرقى و ارماتوربندی وقالب بنديديوار  ●
STH # 2 سازه CWPIT شمالى بخش

● STH # 3 سازه  CWPIT  اتمام بتن ريزی فونداسيون
بتن ريزی پدستالها ورينگ سازه  HRSG # 21 , HRSG #22  )بغير  ●

از بخش چاله اسانسور(
اجرای بتن ريزی فونداسيون وپدستالهای Pipe rack # 11 جنوب  ●

HRSG # 11 سازه
●  FWPH اجرای عمليات كفسازی وفونداسيون وتجهييزات سازه

# 11

اتمام بتن ريزی فونداسيون تجهييزات و ارماتوربندی وقالب بندی  ●
FWPH # 12 اسلب سازه

اتمام بتن ريزی فونداسيون تجهييزات و ارماتوربندی اسلب سازه    ●
FWPH # 21

●  Pipe rack # 12  &  اجرای بتن ريزی فوندايون وپدستالهای سازه
Pipe rack # 21

اجرای بتن ريزی فونداسيون وديواره و قال بند وارماتوربندی  ●
. Raw Water سقف سازه

●  Aux.  اجرای بتن ريزی پدستالهای و بکفيل ديواره شمالى سازه

 .Service

بتن ريزی ستونها وسقف و كرسى چينى فونداسيون سازه   ●
.  BOP Battery room

●  CW.PIT  اجرای بتن ريزی پدستالهای غربى وشرقى بخش
.STH # 1 سازه

اتمام بن ريزی مزانين و ادامه ستونهای C1 & C2  و بتن ريزی  ●
ديوار W1  و شروع قالب بندی وارماتوربندی TOPDK  سازه  

.TGC #2

اجرای قالب بندی و بتن ريزی ستونهای طبقه اول و اجای  ●
ارماتوربندی وقالب بندی وتيرچه گذاری سقف,  بتن ريزی 

# SWGR مگروارماتوربندی جهت كفسازی كيبل گالری سازه
اجرای بتن ريزی سقف كيبل گالری وارماتوربندی وقالب  ●

 SWGR #3  بندی و بتن ريزی ستونهای طبقه اول سازه
شروع عمليات كفسازی وارماتوربندی وقالب بند فونداسون  ●

WTP  تجهييزات سازه
اجرای عمليات خاكى وبتن ريزی مگرو ارماتوربندی سازه  ●

Demin Water Tank # 1

●  Demin Water اجرای عمليات خاكى وبتن ريزی مگر سازه
 Tank # 2

● NET.PIT  اتمام خاكبرداری و تسطيح فونداسيون سازه
●  HRSG Clean سازه  فونداسيون  خاكبردای  وادامه  شروع 

Drain .PIT

آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی سقف طبقه اول   ●
وارماتوربندی وقالب بندی وبتن ريزی ستونها طبقه دوم 

  Camp سازه

درصد پیشرفت واقعی : %27
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اینفوگرافی*

جاری شرکت نصب نیرو

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

اجرای فونداسيون ترانس پست ●
اجرای سقف و كف كاذب  CCR، BCR واحد ۲ و 3 ، سوئيچگير  ●

خنک كننده واحد 1 ،سوئيچگير توربين هال واحد 1
اجرای كاندوئيت و كابل كشى CCR و BCR پست  ●
●   CCR اجرای فن ضد انفجار
●  BCR & CCR اجرای بتن پياده رو
● CCR اجرای داكت بانک غرب
اجرای تست آب بندی مخزن آب خام ●
اجرای آهن كشى و نصب گريتينگ و ... ترانس های كمکى واحد 1 ●
اجرای نصب استراكچر پايپ رک كمکى واحد 1 و ۲ و 3 ●
نصب پانل انکس توربين هال واحد 1 ●
اجرای كاشى ضد اسيد كيميکال واحد 1 و ۲ و 3 ●
تکميل اجرای لوله های Under Ground  محوطه  ●
كننده واحد 1  ● نصب كفشک های كف كاذب سوئيچگير خنک 

قسمت الکتريکال روم
اجرای كارهای فلزی Hot Well Pit  واحد 1 و ۲ ●
اجرای موزائيک كف ساختمان كولينگ كمکى ●
اجرای پوشش ديوار بيرونى مخزن نت پيت  ●
اجرای كانال و داكت بانک جنوب واحد 3 ●
اجرای داكت بانک بويلر واحد 3 الى 6 ●
اجرای فونداسيون تاور ●
اجرای پيتهای آب و روغن شمال واحد 1 گازی ●
كفسازی HRSG  واحد 3 ●
كفسازی CEP واحد 3 ●
اجرای فونداسيون باس داكت ●
اجرای داكت بانک از CCR تا ترانس اصلى ●
اجرای فونداسيون های پايه فنس پست ●

ساخت ارت پيتهای محوطه  ●
اجرای كاشى ضد اسيد باطريخانه واحد ۲ ●
ادامه اجرای كاشى ضد اسيد كانال بويلر كمکى ●
اجرای اليه ژئوممبران و ژئوتکستال حوضچه تبخير ●
تست حوضچه تبخير ●
تکميل لوله كشى زير زمينى مربوز به كيميکال ●
اجرای لوله كشى آب باران بويلر واحد 6 ، توربين هال واحد ۲ ،  ●

HVAC ساختمان تصفيه خانه

نصب سند تراپ ساختمان ديزل روم ، ساختمان سرويس كمکى ،  ●
CEP واحد 1 ، كيميکال واحد 1 ، توربين هال واحد ۲

نصب فن های ضد انفجار توربين هال واحد 1و ۲و 3 ●
نصب دريچه هوا سوئيچگير توربين هال واحد 1 ●
اجرای كانال هوا به همراه عايقکاری سوئيچگير خنک كننده واحد 3 ●
اجرای لوله های كف CEP واحد 3 ●
اجرای خط كيميکال جنوب تصفيه خانه به نت پيت  ●
اجرای نصب چشم شور باطريخانه واحد 1 ●
● CCR اجرای نصب چشم شور ساختمان
و  ● فاضالب  و نصب سپتيک   CCR فاضالب لوله كشى  اجرای 

شيميايى
اجرای كاندوئيت كاری و كابل كشى سوئيچگير توربين هال واحد 1 ●
●  BCR,CCR اجرای كاندوئيت كاری و كابل كشى
اجرای ارت ثانويه ساختمان ديزل روم و كولينگ كمکى و بويلر  ●

كمکى و سرويس كمکى و سوئيچگير توربين هال ، ساختمان 
تصفيه خانه

● BCR, CCR اجرای ارت داخلى ساختمان
بويلر فيد پمپ واحد 1 و ۲ و  ● كاندوئيت كاری و كابل كشى 

كيميکال واحد 1

درصد پیشرفت واقعی : %78
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پروژه نصب *
یک واحد 
HRSG نیروگاه 
سمنگان 

نصب Casing و Inlet Duct و Outlet Duct و Stack واحد يک ودو ●
تکميل پايپرک ها  و استراكچر بويلر واحد يک و دو ●
شروع نصب Burner  واحد دو  ●
● Flush Tank  واحد يک و دو و CBD و  IBD نصب تانک های
● Dosing نصب اسکيد
● Extraction Pump نصب
نصب منوريل و تجهيزات بويلر فيد پمپ واحد يک و دو ●
نصب كانتينر های MCC  واحد يک ودو ●

اجرای عايق Casing و Inlet Duct واحد يک و دو ●
تکميل سينى كاری بويلر دو و شروع ارت   ●
شروع نصب تابلو ها و JB های ابزار دقيق واحد يک و دو ●
اجرای Internal Piping واحد يک و دو )%95( ●
ادامه پاييپينگ خطوط اكسترنال واحد يک و دو ●
● LP  Stor�  تکميل  نصب بامپرساپورت ها، بفل ها، هارپ ها،

age ,DEaerator ،HP و Expansion Bellows واحد يک و دو

درصد پیشرفت واقعی : %40

اینفوگرافی

پروژه باقی 
مانده ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پره سر

● Admin & Canteen تحويل دائم ساختمان
● Paging تحويل موقت سيستم
اجرای آسفالت اليه دوم در بلوار و واحد های گازی و .. ●
تکميل فضای سبز نيروگاه ●
تکميل جاده بتنى ورودی نيروگاه ●
● WTP و ساختمان Pipe Rack اجرای عايق و كلدينگ بر روی
تکميل سقف كاذب و چراغ های شلتر سردرب ورودی نيروگاه ●
اجرای مخزن كندانس مخازن گازوئيل ●
تکميل پلتفرم و نصب گريتينگ و طرح آب بندی بر روی سقف  ●

انکس های واحد های گازی
تکميل درپوش های چدنى باقى مانده ●
تکميل كانال جمع آوری آبهای سطحى در جنوب مخازن سوخت ●
نصب و راه اندازی Motorized Valve دستگاه هواساز ●
نصب و راه اندازی سيستم ساعت ●
نصب پايه های پروژكتور محوطه اسکله ●
● Cooling اجرای جاده و جدول شمال و شرق
تکميل سنگ ستون های ورودی نيروگاه ●

درصد پیشرفت واقعی : %76
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اینفوگرافی*
پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
نیروگاه یزد صدوق 
)تابان( 

ديوارچينى طبقه همکف و اول ساختمان اداری ●
تکميل فونداسيون و اسکلت بتنى ساختمان كانتين ●
معماری ساختمان نگهبانى و سردر نيروگاه ●
اجرای كانالهای آبهای سطحى و Pipe trench های محدوده  ●

ساختمان اداری و كانتين
خاكبرداری جاده محدوده ساختمان اداری و كانتين ●
تکميل و تحويل ژئوممبران كف حوضچه تبخير ●
اجرای اليه بيس جاده محدوده بويلرها ●

شروع معماری اتاق كنترل پکيج فاضالب ●
نصب و راه اندازی چراغهای روشنايى محوطه ●
اجرای پياده روی اطراف ساختمانها و جاده های نيروگاه ●
اجرای Piping سيستم HVAC داخل ساختمانها ●
اجرای خطوط زير زمينى سيستم Chemical  و Clean جهت  ●

اسيد شويى بويلرها
ادامه عمليات تأسيسات برق و مکانيکى سالن توربين بخار و  ●

ساختمانهای جانبى بخار

درصد پیشرفت واقعی : %92

پروژه عملیات 
ساختمانی 
نیروگاه بهبهان

● HRSG CLEAN DRAIN هيدرو تست مخزن
● NET PIT اجرای كاشى ضد اسيد
كاندوئيت  ● و  كاری  ساختمان-سينى  اسيد  ضد  كاشى  اجرای 

كاری-اجرای رمپ ورودی-اجرای قسمتى از پياره رو ساختمان 
WTP

● AUX BOILER اجرای پياده رو و رمپ ورودی ساختمان
● ACC اجرای فونداسيون راه پله و آسانسور ستونهای
● CPP waste water اجرای فونداسيون

● BFPH1,2  نصب ساندويچ پانل
اجرای پاركينگ بيرونى ●
اجرای خطوط اويلى – سوييج و شيميکال ●
●  ACC اجرای كانال هوا و كاندوئيت كاری ساختمان سوييچگير
اجرای داكت بانک ●
اجرای پايپ ترنچ ها ●
● HRSG1,2 اجرای فونداسيون های اطراف
● CEP تکميل كف سازی

درصد پیشرفت واقعی : %87
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پروژه نصب واحد اینفوگرافی*
بخار نیروگاه 
تابان یزد

نصب اسکلت فلزی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

پروژه عملیات 
تحکیم بستر نیروگاه 
بندرعباس 

اتمام فعاليت های نصب تجهيزات و لوله كشى سالن بخار ●
تحويل مارک آپ های بخش مکانيک  ●
عايق كاری توربين و  لوله ها ●
نصب تابلو ها در سويچ گير بخار ●
كابل كشى های برق و ابزاردقيق  ●

نصب استراكچر پايپ رک كمکى واحد 1 ●
نصب استراكچر پايپ رک كمکى واحد ۲ و 3 ●
نصب گريتينگ بخش شمالى واحد 1 توربين هال  ●

اتمام كليه عمليات خاكبرداری در تمام قسمتها ●
اتمام  عمليات خاكريزی مخزن سوخت شماره 1 ●
اتمام عمليات خاكريزی اليه ششم مخزن سوخت شماره ۲ ●
اتمام عمليات خاكريزی انبار روباز 1- قسمت شمالى  ●
اتمام عمليات بستر سازی و قلوه ريزی انبار روياز ۲- قسمت  ●

جنوبى

ارنج وكانکشن كابل های برق وابزاردقيق ●
كاليبراسيون و نصب تجهيزات ابزاردقيق ●
● LV و MV پيش راه اندازی تابلوهای
تست های ترانس اصلى ●
● MAV شروع پيش راه اندازی سيستم

ادامه نصب هندريل و گريتينگ سازه ها ●
تکميل نصب پالتفرم داخلى CEP واحد ۲ و 3 ●
نصب راه پله ها و هند ريل داخل توربين هال واحد 1 و ۲ و 3 ●

اتمام عمليات خاكريزی در محل  استقرار سالن توربين گاز و  ●
ساختمان كنترل مركزی

اتمام عمليات خاكريزی در قسمت پست ●
آماده سازی بستر انبار موقت ) شرق پست ( ●
اتمام بستر سازی و اجرای خاكريزی ۲5%  از محل  استقرار  ●

بخش بخار

درصد پیشرفت واقعی : %85

درصد پیشرفت واقعی : %56

درصد پیشرفت واقعی : %86
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*

پروژه ساختمانی 
 نیروگاه 
 سیکل ترکیبی

 غرب کارون 

تکميل فونداسيون و پدستالهای بخش پست و شروع اجرای  ●
ارت و كانالهای كابل

اتمام نصب اسکلت فلزی، اتمام فعاليت های بتنى سقف و  ●
CCB شروع فعاليت های معماری

● Gas Turbine Hall 1,2 شروع كف سازی و  نصب اسکلت فلزی
● Main & Unit Trans 1,2 ادامه فعاليت های بتنى
●  Pipe & Cable پدستالهای  و  فونداسيون  های  فعاليت  شروع 

Sleepers

● Gas Oil Storage Dike ادامه فعاليت های فونداسيون و ديوار
●  Fire Fighting Station Fuel Forwarding تکميل فعاليت های بتنى

Pump House ، Aux Boiler ، Aux Service ، Work Shop & Store

ادامه فعاليت های اسکلت بتنى Unloading Pump House و نيز  ●
تکميل سازه بتنى Unloading Bay Shelter و اجرای كانال لوله 

 Unloading Bay

●  Fire Fighting Station ، Gate house شروع معماری ساختمانهای
، LV Room ، BCR 1�8,CCR

● Canteen و HVAC بتن ريزی ستون های ساختمان های
● Foam Station شروع فعاليت های اسکلت بتنى
● Fire & Raw Water Reservior تکميل بتن ريزی ديوار
● Fuel Area Oily Water Separator تکميل بتن ريزی ديوار
● Aux. Trans CCB تکميل فعاليت های بتنى
شروع فعاليت های بتنى Aux. Trans LV )بتن ريزی فونداسيون  ●

و Step Up و آرماتوربندی ديوار آتش(
●  ACC بتن ريزی بخشى از فونداسيون و پدستالهای
توسط  ● ها  فعاليت  )ادامه   HRSG#1 فونداسيون آرماتوربندی 

كارفرما متوقف شده است(
بتن مگر و برش و خم آرماتور فونداسيون HRSG#2 )ادامه  ●

فعاليت ها توسط كارفرما متوقف شده است(
● LCC #1 , #2 شروع فعاليت های بتنى سازه
●  Deluge & Storage و   Aux. cooling های  سازه  خاكبرداری 

Valve Pit و Tanks

درصد پیشرفت واقعی : %34

 EPC پروژه
نیروگاه بادی 
آقکند

ادامه فاز طراحى و مهندسى پروژه ●
ادامه تجهيز كارگاه ●
جانمايى و گچ ريزی ساختکاه 17 ●
كوبش اليه سوم بکفيل ساختگاه 11 ●
تکميل لوله گذاری ، آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی مسير راه  ●

دسترسى توربين ها جنب ساختگاه 16

ادامه نصب پايه های فنس انبار روباز ●
ادامه سفيدكاری نمای بيرونى انبار روباز ●
دسترسى  ● جاده  روی  اب  مسير  كاروگيت  لوله  اجرای 

ساختگاه 11،14،15،16
قالب بندی مسير زه كش راه دسترسى جنب ساختگاه 11،15،16 ●
● KV315 بتن ريزی پايه ترانس برق

درصد پیشرفت واقعی : %2

اینفوگرافی
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* پروژه نصب اینفوگرافی
نیروگاه سیکل 
ترکیبی کاشان 

اتمام نصب پانل های ديواره كيسينگ بويلر 1 ●
اتمام نصب پانل های كف و سقف كيسينگ بويلر 1 ●
اتمام نصب پانل های ديواره كيسينگ بويلر۲ ●
اتمام نصب پانل های كف و سقف كيسينگ بويلر 1 ●
اتمام پيش مونتاژ شل های استک بويلر 1 ●
اتمام پيش مونتاژ شل های استک بويلر ۲ ●
اتمام داربست بندی داخل بويلر 1 ●
اتمام جوشکاری ديواره های بيرونى بويلر1 ●
شروع جوشکاری ديواره های داخلى بويلر1 ●

نصب پلت فرم باالی بويلر 1 ●
پيش مونتاژ راه پله بويلر1 ●
نصب پانل های اينلت داكت بويلر 1 ●
نصب پانل های اينلت داكت بويلر ۲ ●
شروع داربست بندی داخلى بويلر۲ ●
اتمام داربست بندی بيرونى ديواره بويلر۲ ●
اتمام فول بولت سقف بويلر 1 ●
انتقال مونوريل به سايت برای شروع هارپ زنى بويلر 1 ●

پروژه ساختمانی 
دیسپاچینگ زنجان  
بخش تکمیلی

الکتريکال و  ● تاسيسات  اجرای سقف كاذب زيرزمين،عمليات 
مکانيکال در زيرزمين ساختمان كنترل 

تحويل ساختمان گارد به كارفرما  ●
تحويل  ساختمان گيت به كارفرما  ●
تحويل  ساختمان آموزش به كارفرما  ●
تحويل طبقات همکف و اول ساختمان كنترل به كارفرما  ●
تحويل بخش سوييچ گير ساختمان ديزل به كارفرما ●

اجرا وتکميل عمليات نازک كاری و نقاشى و نصب تاسيسات  ●
در ساختمان موتورخانه 

تاسيسات در  ● نقاشى و نصب  نازک كاری و  اتمام عمليات 
ساختمان كانتين و درخواست تحويل برای كارفرما 

اجرای عمليات كابل كشى،نصب پايه چراغها،نصب چراغها،آب  ●
باران محوطه،جدول كاری محوطه 

درصد پیشرفت واقعی : %8

درصد پیشرفت واقعی : %88
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اینفوگرافی*

پروژه تامین و ساخت 
اسکلت فلزی نیروگاه 
سیکل ترکیبی پرند

● Power House # 1 اتمام ساخت قطعات
● Power House # 2 اتمام ساخت قطعات

●  # Power House 3اتمام ساخت قطعات
اتمام ساخت قطعات مشتركات  ●

پروژه احداث 
کارخانه آب 
آشامیدنی قشم 

●  Aux. Cooling تکميل  نصب  استراكچر
تکميل  پايپينگ ACS و اماده سازی جهت فالشينگ  ●
●  ACC شروع سندبالست پايپينگ
●  )Filling, Storage & Deluge( تکميل نصب مخازن
● Aux. Cooling شروع سينى كاری
تکميل  نصب Fan bell ها ●
● A,B,C های الين Tube Bundle تکميل نصب
● A,B الين Header Duct تکميل

اتمام عمليات مربوط به تجهيز كارگاه شركت نصب نيرو  ●
اتمام عمليات آبکشى جهت اجرای عمليات تحکيم بستر زمين ضلع  ●

شمال نيروگاه
اتمام عمليات خاكبرداری مناطق غير لجنى زمين شمال نيروگاه  ●
اتمام عمليات لجن برداری مناطق لجنى زمين شمال نيروگاه  ●

● B الين Collector تکميل نصب
● Hot Well تکميل نصب و جوشکاری مخزن
●  Main Duct R2 & R3 تکميل نصب و جوشکاری
● Elbow (Right(و Main Splitter نصب
شروع پيش مونتاژ داكت های عمودی  ●
● Main Cooling ادامه سينى كاری
● ACC سوئيچگير  LV تکميل نصب تابلو

اتمام عمليات مخلوط ريزی و اجرای الشه ريزی سنگى جهت  ●
اجرای تحکيم بستر زمين شمال نيروگاه

اتمام عمليات پخش مخلوط های ريخته شده و همچنين اجرای  ●
الشه چينى سنگى جهت تحکيم بستر زمين ضلع شمال نيروگاه

ادامه عمليات مخلوط ريزی، پخش و تسطيح زمين شمال نيروگاه  ●

درصد پیشرفت واقعی : %46

درصد پیشرفت واقعی : %2

درصد پیشرفت واقعی : %99

پروژه نصب یک 
 ACC واحد
نیروگاه سمنگان



شماره 8، تیر 1396 34

ساختمانی فاز اینفوگرافی*
 14 پارس جنوبی

 )چهار قرارداد ( 

اجرای عمليات تکميلى ساختمان های UCB,SS1,SS6,SS4 جهت  ●
تحويل به كارفرما

اجرای  عمليات بتن ريزی paving جنوب يونيت 106 به پيشروی  ●
واحد 4

● UCB شروع اجرای عمليات رنگ آميزی داخلى ساختمان های

اتمام عمليات پايپينگ UG يونيت 106 ●
اجرای عمليات پيوينگ Area 11 شمالى   ●
اجرای عمليات بتن ريزی كيبل ترنچ های اطراف UCB ها  ●

يونيت 106
تکميل اجرای عمليات نصب استراكچر شلتر جنوب يونيت 106 ●

درصد پیشرفت واقعی : %81

 پروژه 
 GTG نصب
نیروگاه رومیله

نصب Main Part4 اگزوز واحد 1 و ۲ ●
فيتاپ و جوشکاری Flow Grider سايلنسر Main Part4 اگزوز واحد  ●

1 و ۲
نصب اكسپنشن جوينت مربعى اگزوز واحد 1 و ۲ ●
جوشکاری ديفيوزر اگزوز واحد 1 و ۲ ●
فيتاپ و جوشکاری و نصب عاق و الينر Main Part1 اگزوز واحد  ●

1 و ۲ 
فيتاپ و جوشکاری از داخل و بيرون دمپر ايراينتک واحد 1 و ۲ ●
پيش مونتاژ ورتيکال ماژول های ايراينتيک واحد 1 و۲ ●
حمل بيم های افقى استراكچر ايراينتک واحد 1 به سايت ●
نصب تيوب بندل روغن و آب واحد 1 ●
مونتاژ و نصب استراكچرهای Lube Oil Cooler  واحد 1 و ۲   ●
مونتاژ و نصب استراكچر های Water Generator Cooler واحد 1 و ۲  ●

نصب Accessory ترانس Main واحد 1 ●
شروع عمليات Filling ترانس Main واحد 1 ●
نصب ترانس يونيت واحد های 1 الى 4 ●
االين ترانس Main و Unit واحد 1 و ۲ ●
 نصب ترانس و اينکلوژر ترانس های BFT و SEE واحد 1 ●
مونتاژ و نصب استراكچر Bus Duct  واحد 1 و ۲ ●
نصب چمبر L&R توربين واحد 1 ●
حمل و چرخاندن و تميزكاری اينتر فيس چمبر L-R توربين واحد  ●

۲ ) آماده نصب (
نصب ديفيوزر توربين واحد 1 و ۲ ●
نصب ولو و پايپينگ Blow Off توربين واحد 1 و ۲ ●
انجام Water Level توربين واحد 1 و ۲ ●

درصد پیشرفت واقعی : %13
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اینفوگرافی* پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
گل گهر سیرجان 

● HRSG Clean Drain Pit اتمام عمليات اجرايى
● gate house اجرای فونداسيون، ستون و سقف ساختمان
● cooling building اجرای سقف اول و دوم ساختمان
● ACC SWG اجرای سقف اول ساختمان
● HRSG Pipe Rack اتمام عمليات اجرايى
●  BOP2 , DUCT BANK , PIPE SLEEPER , : اجرای بخش های 

 … ,PIPE TRENCH

اجرای كفسازی سالن بخار ●
● CDP اجرای كفسازی ساختمان
● Compressor Room اجرای كفسازی

● AUX Boiler 1,2 اجرای كفسازی
● WTP شروع عمليات معماری ساختمان
اجرای عمليات معماری سالن بخار ●
● Admin اجرای عمليات معماری ساختمان
● canteen  اجرای عمليات معماری ساختمان
اجرای بخشى از جاده ها داخلى و پيرامون  ●
اجرای خطوط U / G  و پيت گذاری ●
● CRT . CEP , Storage Tank اجرای فونداسيون های
● Demin& Permeate Water Tank اجرای رينگهای مخازن
اجرای عمليات تکميلى ديوار پيرامونى ●

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سمنگان 

اتمام خاكبرداری و شروع بتن ريزی ترانشه ديواره حوضچه های  ●
تبخير

اتمام آسفالت بلوار اصلى ●
اتمام آسفالت جاده های گشت زنى ●
● CEP اتمام كفسازی و اجرای عمليات معماری ساختمان
● ACC SWG اتمام عمليات معماری ساختمان
●  AUX Cooling اتمام كفسازی و اجرای عمليات معماری ساختمان

 Building

● HRSG#1,2 اتمام كفسازی
● Chemical Dosing اتمام كفسازی و عمليات معماری ساختمان
● Aux Boiler اتمام كفسازی ساختمان
اتمام بتن ريزی ديوار و سقف مخزن درين روغن ●
ادامه بکفيل و محوطه سازی ساختمانها ●

اجرای عمليات معماری سالن توربين بخار ●
اجرای عمليات معماری ، كاشى ضد اسيد و كفسازی ساختمان  ●

WTP

اجرای داكت بانکها و ترنچهای واحد بخار ●
اجرای سيستم Oily Drain واحد بخار و مخازن سوخت ●
اجرای سيستم آندرگراند پساب شيميايى و آبهای سطحى ●
اجرای عمليات معماری ساختمان سه منظوره ●
رفع ديفکت ساختمانهای Work Shop & store ، ساختمان اداری،  ●

سازه ها و ساختمانهای مسير سوخت گازوييل
رفع ديفکتهای تحويل موقت واحد 1 ، ۲ گازی و ساختمانهای  ●

ديزل ژنراتور و كنترل مركزی
اجرای عمليات معماری ساختمان كانتين ●

درصد پیشرفت واقعی : %63

درصد پیشرفت واقعی : %87
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اینفوگرافی*

نصب اسکيد های واحد يک و دو در سالن توربين ●
نصب تمامى ولوهای اصلى و بای پس HP, LP برای واحد يک  ●

و دو
االيمنت نهايى شفت و گيربکسهای توربين و ژنراتور و نصب  ●

كولر واحد يک و دو
●  MAV, MAW, MAX, اجرای پايپينگ سالن توربين )سيستمهای

MAG,MAN( واحد يک

اتمام عمليات فالشينگ سيستم MAV و شروع عمليات آماده  ●

سازی برای فالشينگ سيستم MAW واحد يک
اجرای سينى و لدر و ساپورتهای Cable Gallery واحد يک ●
كابل كشى بخش الکتريکال و ابزار دقيق واحد يک ●
نصب  تمامى تابلوها در سويچ گير، ER و CCB برای واحد يک ●
نصب ترانسفورماتورهای اصلى، يونيت و كمکى واحدهای  ●

يک، دو و سه و انجام تستهای روغن
نصب استراكچر باس داكت و اجرای ترانک باس داكت برای  ●

ترانس استيشن واحد يک

پروژه نصب سه 
واحد سیستم خنک 
کن نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند 

نصب مخازن CRT واحدهای يک، دو و سه اصلى ●
نصب و جوشکاری داكتهای عمودی واحد يک و دو )اصلى( ●
اتمام عمليات پيش مونتاژ و نصب فن بلهای واحد يک )اصلى( ●
نصب گيربکس و موتور مربوط به فن بلهای واحد يک )اصلى( ●
نصب Filling, Storage, Deluge Tank واحدهای يک، دو و سه  ●

فرعى
اتمام نصب استراكچر فلزی واحد يک ) فرعى( ●
نصب فن بلها و تيوپ بندل های واحد يک )فرعى( ●
اتمام نصب پمپهای واحدهای يک، دو و سه فرعى ●

اتمام جوشکاری پايپينگ كولينگ فرعى واحد يک ●
شروع عمليات هيدروتست پايپينگ فرعى واحد يک ●
اجرای جوشکاری پايپينگ اصلى واحد يک ●
اتمام نصب تمامى تيوب بندلهای كولينگ اصلى واحد يک ●
اجرای جوشکاری Header Duct, Collector های واحد يک ●
اجرای سينى و لدر در كولينگ اصلى و فرعى واحد يک ●
اجرای عمليات كابلکشى در كولينگ فرعى واحد يک ●
اتمام نصب و تست ترانسهای Auxiliary واحد يک ●

    پروژه نصب 
 STG سه واحد
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند 

درصد پیشرفت واقعی : %31

درصد پیشرفت واقعی : %31
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اینفوگرافی* عملیات ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی فردوسی 

پروژه نصب 
HRSG نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
شیروان

● GPRS و N2 نصب تجهيزات
تکميل اجرای خطوط پايپينگ واحد 1 ●
اتمام هيدروتست خطوط Internal Piping واحد 1 ●
اتمام هيدروتست خطوط External Piping واحد 1 ●
اتمام نصب Expansion Joint های بويلر 1 ●
آغاز عايق كاری خطوط پايپينگ و درامهای بويلر 1 و ۲ ●
عمليات  ● آغاز  و   1 بويلر  اسيدشويى  تجهيزات  نصب  اتمام 

عمليات اجرايى در  ديوار آتش ترانس واحدهای اول، دوم و سوم ●
اتمام عمليات اجرايى ديوار مخزن آب خام ●
● FIRE FIGHTING اجرای عمليات در ديوار
● AUX. BOILER  اتمام عمليات اجرايى
● AUX. SERVICES اتمام عمليات اجرايى
اتمام عمليات اجرايى ترانس كمکى ديزل ●
اتمام عمليات اجرايى فونداسيون های تجهيزات HRSG  واحد  ●

پنجم
اجرای عمليات فونداسيون تجهيزات در پست برق ●
●  Aux .Cooling Building اجرای عمليات در سقف ساختمان

اسيدشويى
عمليات Blow Out مربوط به خط Aux. Steam بويلر 1 ●
اتمام نصب و رفع ديفکت الينرهای Inlet Duct بويلر 1 و ۲ ●
آغاز اخذ ECC های نظارت برای سيستمهای واحد 1 ●
آغاز اجرای خطوط پايپينگ ورودی به سالن توربين واحد ۲ ●
آغاز كاليبراسيون تجهيزات ابزار دقيق بويلر 1 و ۲ ●
● MV كابلهای Hi Pot آغاز تست

اجرای عمليات نصب اسکلت در توربين هال واحد اول ●
اجرای عمليات در فونداسيون تجهيزات توربين هال واحد  ●

اول، دوم و سوم
اجرای عمليات در فونداسيون های  پايپرک ●
● CO 2 Room & Elec� یاتمام عمليات اجرايى سقف اتاق ها

trical واحد اول

اجرای عمليات در سقف دوم ساختمان سوئيچ گير كولينگ  ●
واحد اول، دوم و سوم

اجرای عمليات اجرايى در ترانس های كمکى سوئيچ گير  ●
كولينگ واحد اول، دوم و سوم

درصد پیشرفت واقعی : %36

درصد پیشرفت واقعی : %51
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* پروژه نصب STG اینفوگرافی
نیروگاه سیکل 
ترکیبی شیروان

آغاز فالشينگ روغن سيستم MAV واحد 1 ●
اتمام اجرای پايپينگ سالن توربين واحد 1 ●
اتمام عمليات Blow Out سيستم MAW واحد 1 ●
نصب و جوشکاری سايد وال و T�Piece واحد 1 ●
آغاز اخذ ECC های نظارت برای سيستمهای واحد 1 ●
نصب Turning Gear ژنراتور واحد 1 ●
اتمام بخش عمده كابل كشى و كانکشن واحد 1 ●

واحد 801 : نصب توربين، نصب فريم كمپرسور و كمپرسور،  ●
نصب اويل تانک، نصب فن های ايركولر، مونتاژ فيلترهوس، 

نصب اويل كولر كمپرسور 
واحد 701 : نصب توربين، نصب فريم كمپرسور و كمپرسور،  ●

نصب اويل تانک، نصب فن های ايركولر، مونتاژ فيلترهوس، 
نصب اويل كولر كمپرسور 

نصب 601 : تنظيم اويل تانک كمپرسور، نصب و تنظيم فريم  ●
كمپرسور و گروت ريزی آن

نصب 501 : تنظيم اويل تانک كمپرسور و گروت ريزی آن،  ●
نصب و تنظيم فريم كمپرسور و گروت ريزی آن

نصب ترانس Station واحد ۲ و 3 ●
نصب تجهيزات جانبى و تست روغن ترانس اصلى واحد ۲ ●
نصب استراكچر بيرونى باسداكت اصلى واحد ۲ ●
●  Gland Steam، Seal Steam، Leak Off Steam، تجهيزات  نصب 

Clean & Dirty Oil Tanks و Oil Module سالن توربين واحد ۲

● CCB در ساختمان AP01�02 و SCADA نصب تابلوهای
● DCS و MV & LV Switch Gear اتمام كانکشن كاری تابلوهای

واحد 401 : نصب توربين و كوپلينگ ، نصب قطعات جانبى  ●
كمپرسور

واحد 301 : نصب توربين و كوپلينگ ، نصب قطعات جانبى  ●
كمپرسور

واحد ۲01 : نصب و تنظيم توربين و كوپلينگ بين توربين و  ●
گيربکس ، نصب قطعات جانبى كمپرسور

واحد 101 : نصب و تنظيم توربين و كوپلينگ بين توربين  ●
و گيربکس، نصب قطعات جانبى كمپرسور – شروع پايپينگ 

ICP بخش

درصد پیشرفت واقعی : %40

پروژه نصب یونیت 
106 فاز 14 پارس 
جنوبی 

درصد پیشرفت واقعی : %33
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اینفوگرافی* پروژه عملیات 
نصب بویلرهای 
نیروگاه پرند

نصب كيسينگ، هارپ و درامهای بويلر يک، دو، سه و چهار ●
نصب استراكچر فلزی بويلرهای يک و دو ●
اتمام  پايپ رک بويلر يک و دو ●
اتمام اينترنال پايپينگ بويلر يک و دو  ●
اجرای اينترنال پايپينگ بويلر سه و چهار ●
نصب بويلر فيدپمپهای بويلر سه و چهار ●
اتمام نصب استکهای بويلر يک و دو ●
اجرای سينى و لدر )بخش الکتريکال( بويلر يک و دو ●
كابل كشى بويلر يک و دو در بخش كنترل و ابزار دقيق ●
نصب كليه پنلهای الکتريکال بويلر يک و دو ●

اجرای اكسترنال پايپينگ بويلر يک و دو ●
اتمام عمليات هيدروتست پکيج های بويلر يک ●
اجرای عمليات هيدروتست پکيج های بويلر دو ●
آماده سازی برای شروع عمليات اسيدشويى با اجرای پايپينگ  ●

اسيدشويى بويلر يک
اتمام پيش مونتاژ استکهای بويلر سه و چهار ●
اجرای بالست و رنگ استکهای بويلر سه و چهار ●
اجرای عايقکاری و كلدينگ استکهای بويلر سه و چهار ●
اتمام نصب دايورتردمپرهای بويلر يک، دو و سه ●
اجرای نصب دايورتردمپر بويلر شش ●

درصد پیشرفت واقعی : %30

 پروژه
 BOP نصب 
نیروگاه رومیله

شروع سندبالست و رنگ مخزن از تاريخ 96/03/11 ) سندبالست  ●
و پرايمر 90% سقف از بيرون (

الى  ●  1396/01/۲7 تاريخ  از  سوخت  مخزن  هيدروتست  اتمام 
96/0۲/۲6

اتمام عمليات تخليه آب مخزن سوخت ) درحال انجام تخليه لجن  ●
و خاک كف مخزن (

فيتاپ و جوشکاری لوله A/G سيستم Cooling مخزن سئخت ●
فيتاپ و جوشکاری لوله های A/G سيستم Foam ) از ساختمان  ●

Foam به مخزن سوخت (

شروع عمليات نصب خطوط Foam و Colling محوطه مخزن  ●
)سرجوينت فلنجى (

● CEB ساختمان A/G اسپول سازی لوله ای
● CEB ساختمان A/G ساخت ساپورت خطوط
حفاری كانال U/G لوله های پلى اتيلن ●

لوله كشى لوله های پلى اتيلن متناسب با جبهه های باز  ●
اسپول سازی و جوشکاری اسپول های ساخته شده در شاپ  ●
ساخت، نصب و جوشکاری ساپورت های خطوط گازوئيل  ●
● LV Room اتمام نصب تابلو های ساختمان
●  CEB ساختمان MV نصب كليه تابلوهای
●  CEB مسير سازی سيستم روشنايى ساختمان
●  BOP2 to Fuel Oil Area, BOP2 اتمام عمليات مسيرسازی ترنچ

 to LV Room

● CEB Cable Gallery, LV Room  اتمام مسيرسازی ساختمان های
●  LV  و  CEB ساختمان های  Aux ترانس های Accessory نصب

Room

انجام عمليات Filling و Flushing ترانس های Aux ساختمان های  ●
LV Room  و  CEB

درصد پیشرفت واقعی : %42
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* تهیه و تامین )خرید( اینفوگرافی
اسکلت فلزی 
بخش بخارنیروگاه 
فردوسی 

تامین و ساخت 
اسکلت فلزی غرب 
کارون 

ساختمانی 
فونداسیون توربین 
بادی علی آباد 
زنجان)توربین ملی(

● Aux. Cooling Building اتمام ساخت و ارسال قطعات سازه
● Water Treatment Plant Building اتمام ساخت و ارسال قطعات سازه

● CCB اتمام ساخت و ارسال سازه
اتمام ساخت سازه  Turbine Hall  واحد 1و۲  و ارسال 540تن از  ●

آن به سايت.
شروع ساخت سازه Forwarding Pump House ، عمليات ساخت  ●

اين سازه با پيشرفت فيزيکى 6۲% در حال انجام است.

اتمام عمليات بتن ريزی مسير كاندوئيت فونداسيون  ●
اتمام عمليات نصب و تنظيم رينگ پايين قفس دفنى و نصب آنکر  ●

بولت روی رينگ پايين
تخليه قطعات دفنى فونداسيون ●
تخليه بليد های توربين ●

اتمام عمليات ساخت سازه Turbine Hall واحد 1 و ارسال 470  ●
تن از آن به سايت

شروع ساخت سازه Cable Rack، عمليات ساخت اين سازه نيز  ●
با پيشرفت فيزيکى 50% در حال انجام است.

شروع عمليات قطعه زنى و ساخت سازه Aux.Service با درصد  ●
پيشرفت فيزيکى %30

اتمام عمليات حفر 4 حلقه چاه ارت رينگ پايين در زمين  ●
سنگى

اتمام عمليات آرماتور بندی، قالب بندی، و نصب قطعات دفنى  ●
و آمادگى جهت بتن ريزی فونداسيون 

درصد پیشرفت واقعی : %29

درصد پیشرفت واقعی : %35

درصد پیشرفت واقعی : %66
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اینفوگرافی* پروژه نیروگاه گازی 
پرتابل 25 مگاواتی 
مازندران 

پروژه نوشهر
 :Power Block بخش

●  C5انجام عمليات نصب گريتينگ و پلت فرم های شاسى
● .Piping انجام عمليات فيتاپ و جوشکاری
تکميل كابل كشى و كانکشن كليه تجهيزات. ●
اجرای عمليات تست های پات كابل های مربوطه. ●
انجام عمليات فالشينگ توربين و ژنراتور. ●
اجرای عمليات تاچ آپ پايه شاسى ها. ●
نصب و تنظيم لدر های مربوط به هر كدام از شاسى ها. ●
آماده سازی واحد جهت عمليات راه اندازی. ●
سنکرون موفقيت آميز نيروگاه و تثبيت در دور 3000. ●

:BOP بخش
نصب شاسى C8  و ترانس مربوطه. ●
كابل كشى و كانکشن كليه تجهيزات. ●
كابل كشى كابل 63 جهت كانکشن پست به شبکه. ●
تکميل نصب بوشينگ های پست و برقدار نمودن آن. ●
● .Piping انجام عمليات فيتاپ و جوشکاری
نصب تجهيزات Unloading� Forwarding�Fire water skid و  ●

مخازن سوخت
انجام عمليات فالشينگ خطوط گازوئيل. ●
عايق كاری خطوط گازوئيل. ●

محوطه:
تکميل محوطه سازی و گراول ريزی محوطه سايت. ●
اجرای عمليات فنس كشى محوطه سايت. ●
نصب و تکميل روشنايى محوطه. ●

پروژه بهشهر
 :Power Block بخش

● . C5انجام عمليات نصب گريتينگ و پلت فرم های شاسى
● .Piping انجام عمليات فيتاپ و جوشکاری
تکميل كابل كشى و كانکشن كليه تجهيزات. ●
اجرای عمليات تست های پات كابل های مربوطه. ●
انجام عمليات فالشينگ توربين و ژنراتور. ●
اجرای عمليات تاچ آپ پايه شاسى ها. ●
نصب و تنظيم لدر های مربوط به هر كدام از شاسى ها. ●
آماده سازی واحد جهت عمليات راه اندازی. ●
سنکرون موفقيت آميز نيروگاه و تثبيت در دور 3000. ●

:BOP بخش
نصب شاسى C8  و ترانس مربوطه. ●
كابل كشى و كانکشن كليه تجهيزات. ●
تکميل نصب بوشينگ های پست و برقدار نمودن آن. ●
● .Piping انجام عمليات فيتاپ و جوشکاری
نصب تجهيزات Unloading� Forwarding�Fire water skid و  ●

مخازن سوخت
انجام عمليات فالشينگ خطوط گازوئيل. ●
عايق كاری خطوط گازوئيل. ●

محوطه:
تکميل محوطه سازی و گراول ريزی محوطه سايت. ●
اجرای عمليات فنس كشى محوطه سايت. ●
نصب و تکميل روشنايى محوطه. ●

درصد پیشرفت واقعی : %98

پروژه حمل 
تجهیزات نیروگاه 
بادی آقکند

تخريب بلوار مسير حركت حمل پره و برداشت خاک مسير ●حمل و تخليه دو نگله پره توربين در محل پروژه ●

درصد پیشرفت واقعی : %2
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* پروژه نصب اینفوگرافی
 STG یک واحد
نیروگاه سمنگان 

پروژه ساختمانی 
پست نیروگاه 
بادی کهک 

تکميل ليفت و نصب توربين ، ژنراتور  ●
تکميل نصب مخازن  Lube Oil ،  Clean  ، Dirty،Oil Separator  و  ●

Transfer Pump

●  Gland Steam Condenser ، Gland Seal تکميل نصب اسکيد های
Steam ، Leak Off  ، Hydraulic وHP/LP Bypass   ولوها  

 تکميل نصب تابلو ها و JB های سالن توربين ●
تکميل نصب باطری ها واسيد ريزی باطری ها ●

افتتاح پست 63كيلوولت با حضور وزير محترم نيرو و مديريت  ●
محترم عامل شركت مپنا  

رفع ديفکت كليه ساختمانها ، محوطه پست ، محوطه تجهيزات  ●
پست و ديوار پيرامونى

تحويل موقت ساختمانهای اداری، انبار، نگهبانى، ديزل ، كنترل  ●
تحويل موقت محوطه پست ، تجهيزات پست و ديوار پيرامونى  ●

در حال انجام است
نصب فن ضد انفجار باطری روم ساختمان كنترل ●

● MAW و   MAV تکميل پايپينگ
●   MAG و  MAX و  MAL ادامه پايپينگ
ادامه فالشينگ روغن ●
ادامه عمليات سينى كاری و ارت سالن بخار ●
● Cable Gallery  تکميل سينى و لدر و ارت
● MV ,LV ,I&C & Control شروع كابل كشى  وكانکشن كابل های
تکميل استراكچر BUS DUCT  و شروع نصب ترانک ها ●

تکميل و تحويل سيستم آبرسانى ساختمان نگهبانى ●
نصب آرم مپنا روی نرده های ديوار پيرامونى و نقاشى آنها ●
تکميل عمليات كابل كشى فاير آالرم بين ساختمانها ●
نصب صاعقه گير روی بام ساختمان اداری ●
تکميل و Connection كابل كليه واحد ها به سوئيچگير ساختمان  ●

كنترل

درصد پیشرفت واقعی : %58

درصد پیشرفت واقعی : %99/5

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

شروع ساخت Column ،Beam  ،Bracing های واحد 1 با درصد  ●
پيشرفت فيزيکى 7 %

درصد  ● با    ۲ واحد  های   Column ،Bracing ساخت شروع 
پيشرفت فيزيکى 3 %

درصد پیشرفت واقعی : %4
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اینفوگرافی*
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ویروس باج گیر )Ransomware( فناوری اطالعات*
چیست؟ 

با  رمزنگار  ويروس  كرايپتووال،  يا   )Ransomware( باجگير  ويروس 
اسامى)encrypted، Cryptowall(، ويروسى است بسيار خطرناک كه با برنامه 
ها كاری نداشته كه بتوانيد آنها را بعد از ويروس كشى حذف كنيد. ويروس 
باجگير دقيقاً دنبال فايل های مورد نياز شماست يعنى فايل های متنى مهم 
شما مثل قرارداد ها، يادداشت ها، موسيقى ها، كليپ، عکس های يادگاری 
شما و خالصه همه چيزهای مهم شخصى شماست و همچنين تسالكريپت 
و آلفاكريپت بدافزارهای خطرناک و پيشرفته ای هستند كه تمامى نسخه های 
با  و  مى دهند  قرار  خود  حمالت  هدف  مورد  را  ويندوز  سيستم عامل 
رمزنگاری تمامى فايل ها به كاربران اجازه دسترسى به آن ها را نمى دهند. 
اين بدافزارها كه به بدافزارهای )باج گير( يا )باج افزار( مشهور هستند پس 
از نفود به رايانه كاربران تمامى اطالعات و فايل ها آن ها را اسکن كرده و با 
روش رمزنگاری AES تمامى آن ها را رمزگذاری مى كنند و تا وقتى كه مبلغى 
يه عنوان باج از آن ها نگيرند، اجازه نمى دهند تا به رايانه يا فايل های شان 

دسترسى داشته باشند.
ويروس » سربر « نظير ويروس » الكى « در دسته بندی نرم افزارهای »باج 
گير«  قرار مى گيرد. اين ويروس فايل های شخصى موجود در كامپيوتر 
قربانى را با الگوريتم RSA�2048 رمزنگاری و غيرقابل استفاده مى نمايد. به 
فايلهای رمزنگاری شده پسوند .cerber3 اضافه شده و اسم فايل به حروف 
تصادفى )ده حرفى( تغيير مى كند. مثاًل فايل عکسى به نام arefi.jpg به  » 
G0S�4kha_j.cerber3 « تغيير مى كند.  اين ويروس با نشان دادن اطالعاتى 

روی صفحه اصلى ويندوز تقاضای پرداخت باج به مبلغ 0/7154 بيت كوين 
)معادل 500 دالر يا 1/5 ميليون تومان( مى نمايد همچنين به قربانى تذكر 
مى دهد كه اگر طى 96 ساعت مبلغ باج پرداخت نشود، مبلغ باج به دوبرابر 

مبلغ فعلى افزايش خواهد يافت.
 Cryptowallیا بدافزار باجگیر )Ransomware( نحوه عمل ویروس باجگیر

پس ا ز ورود به كامپيوتر از طريق ايميل يا دانلود فايل آلوده به دنبال 
فايلهای مورد توجه شما با فرمتهای تصويری، صوتى، متنى، عکس ها، 
زيپ، rar مى گردد و آنها را با رمز نگاریRSA�2048  تغيير فرمت مى دهد 
به نحوی كه مثآل اگر فايل شما يک آهنگ 10 مگابايتى است يک فايل 
متنى با كدهای نامشخص با همان حجم خواهيد داشت كه قابل استفاده 
هم نيست. اين ويروس از روی ميزان كار شما با فايها به ميزان اهميت آنها 
پى مى برد و در درجه اول فايلهايى كه بيشتر با آن سر و كار داريد را رمز 
نگاری و تغيير فرمت و بى استفاده مى كند و در تمام درايوها هم نفوذ مى 
كند و در درايوها پيامى مى گذارد كه مبلغى را بپرداز يا برای حل مشکل 
به فالن آدرس برو و بعد از رفتن به آن آدرس از شما طلب مبلغى برای 
بازگرداندن و دی كد كردن فايلهای رمزنگاری شده شما مى كند. در واقع 
روش تشخيص آلودگى رايانه شما به اين ويروس اين است كه اگر ديديد 
فايلهای شما به صورت گفته شده تغيير يافته و در درايوها و پوشه های 
آلوده و رمزنگاری شده يک فايل متنى با مضمون زير قرار داده شده بدانيد 

كه سيستم شما آلوده شده است:
!!!! IMPORTANT INFORMATION !!!

All of your files are encrypted with RSA�2048 and AES�128 ciphers

:More information about the RSA and AES can be found here

(http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

 Decrypting of your files is only possible with the private key and decrypt

,program

.which is on our secret server

:To receive your private key follow one of the links

http://i3ezlvkoi7fwyood.tor2web.org/8924A3B7B7C44BCA .1

http://i3ezlvkoi7fwyood.onion.to/8924A3B7B7C44BCA .2

http://i3ezlvkoi7fwyood.onion.cab/8924A3B7B7C44BCA .3

 نحوه نفوذ سربر 3
سربر 3 با سه روش زير به كامپيوتر قربانى نفوذ مى كند:

 آگهى های تبليغاتى كه بصورت جذاب طراحى شده و با يک كليک  ●
بر روی آنها ويروس را به دستگاه قربانى مى فرستند.

 دانلود برنامه های كرک شده كه همراه برنامه اصلى ويروس هم به  ●
دستگاه قربانى وارد مى شود.

ايميل های ناشناس، تبليغاتى و هرزنامه ها كه در مورد سربر 3 معموالً  ●
ضميمه آنها شامل فايل »ورد word« و يا »pdf« است كه با دانلود و 
اجرای آنها، ماكروی آنها باعث دانلود ويروس اصلى و آلوده شدن 

كامپيوتر قربانى مى شود.
فايلهای به اشتراک گذاشته در شبکه كه با آلوده شدن آنها، ديگر  ●

كامپيوتر ها هم آلوده مى شوند.
سربر 3 فايل های مهم حاوی اطالعات را هدف قرار مى دهد تا قربانى 
مجبور به پرداخت باج درخواستى شود. البته اين ويروس ابتدا كشور قربانى 
را از تنظيمات كامپيوتر قربانى تشخيص مى دهد و اگر كشور ارمنستان، 
آذربايجان، بالروس، گرجستان، قرقيزستان، قزاقستان، مولداوی، روسيه، 
تركمنستان، تاجيکستان، اوكراين يا ازبکستان باشد، خود را پاک مى كند و 

فايلهای اين محدوده از كشورها را رمزنگاری نمى كند.
نحوه خرابکاری ویروسهای باجگیر )Ransomware( تسالکریپت و آلفاکریپت
اين نوع بدافزارها پس از اتمام فرآيند رمزنگاری، دستورالعملى برای كاربر 
نمايش مى دهند كه او چگونه قادر است اطالعات خود را رمزگشايى كند. 
در دستورالعمل به نمايش گذاشته شده از كاربر خواسته مى شود كه در ازای 
بازگردانى فايل های خود، مبلغى در حدود 500 دالر از طريق بيت كوين 
پرداخت كند. با اين ترفند شناسايى سودجويان و متصديان اين قضيه تقريبا 
غيرممکن مى گردد! چرا كه برای هر كاربر، آدرس يکتايى برای پرداخت 

وجه موردنظر توليد مى شود.
زمانى كه تسالكريپت يا آلفاكريپت در سيستم قربانى نفوذ مى كند، در 
پوشه )%AppData%( برنامه اجرايى با نام تصادفى ايجاد مى كند. اين برنامه 
تمامى درايوها را اسکن كرده و تمامى فايل های مورد نظر خود را رمزنگاری 
كرده و به انتهای آن ها پسوندی اضافه مى كند. پسوند اضافه شده به انتهای 
فايل ها بستگى به نوع بدافزار دارد. در تسالكريپت به انتهای فايل ها پسوند 

.EXX يا .ECC و در آلفاكريپت .EZZ افزوده مى شود.
نحوه خرابکاری ویروس باجگیر )Ransomware( سربر 3

از  خارج  محدود  در  كامپيوتری  شدن  آلوده  محض  به  ويروس  اين 
AppData%\{2ED2A2FE�% پوشه در  را  باال، خودش  يادشده  كشورهای 
بصورت  را  نام خود  و  كرده  كپى   \{872C�D4A0�17AC�E301404F1CBA

نویسنده: مهندس پژمان نکومنش مطلق
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فناوری اطالعات*

تصادفى با نام يکى از برنامه های اجرايى ويندوز مثاًل autochk.exe تغيير 
مى دهد. سپس با دستکاری تنظيمات ويندور باعث بوت شدن اتوماتيک 
ويندوز به حالت »سيف مد )Safe Mode(« مى شود. در حالت »سيف مد« 
خود را بعنوان »محافظ صفحه« به سيستم تحميل مى كند. بعد با خاموش 
و روشن كردن سيستم شروع به دستکاری اطالعات فايل های شخصى  
فايل نوشتاری« روی صفحه اصلى  قربانى مى كند. ويروس سربر »سه 
ويندوز )دسکتاپ( و داخل پوشه های آلوده، با نام های زير قرارمى دهد و در 
آن آلوده شدن و رمزشدن فايل های قربانى و  دستورالعمل پرداخت باج را 

برای بازگرداندن اطالعات توضيح مى دهد.
DECRYPT MY FILES #.html #

DECRYPT MY FILES #.txt #

DECRYPT MY FILES #.vbs #

در آخرين خط هر يک از سه فايل باال جمله ای به التين نوشته شده است 
كه عبارت است از: Quod me non necat me fortiorem facit كه ترجمه آن 
مى شود »چيزی كه مرا نمى كشد، من را قوی تر مى كند« البته اين ترجمه من 
نويسنده است ولى به نظرم حرص درآور است. ويروس سربر 3 با شما 
صحبت هم مى كند، اگر فايل # DECRYPT MY FILES #.vbs را اجرا نماييد 

متن باج گيری را برای شما به انگليسى خوانده مى شود!
پسوندهایی مورد هدف تسالکریپت:

tesla virus

 پسوندهای مورد هدف آلفاکریپت:
alpha virus

سوندهای مورد هدف سربر 3:
 sql, .mp4, .7z, .rar, .m4a, .wma, .avi, .wmv, .csv, .d3dbsp, .zip, .sie, .sum,

 .ibank, .t13, .t12, .qdf, .gdb, .tax, .pkpass, .bc6, .bc7, .bkp, .qic, .bkf, .sidn,

 .sidd, .mddata, .itl, .itdb, .icxs, .hvpl, .hplg, .hkdb, .mdbackup, .syncdb, .gho,

 .cas, .svg, .map, .wmo, .itm, .sb, .fos, .mov, .vdf, .ztmp, .sis, .sid, .ncf, .menu,

 .layout, .dmp, .blob, .esm, .vcf, .vtf, .dazip, .fpk, .mlx, .kf, .iwd, .vpk, .tor, .psk,

 .rim, .w3x, .fsh, .ntl, .arch00, .lvl, .snx, .cfr, .ff, .vpp_pc, .lrf, .m2, .mcmeta,

 .vfs0, .mpqge, .kdb, .db0, .dba, .rofl, .hkx, .bar, .upk, .das, .iwi, .litemod, .asset,

 .forge, .ltx, .bsa, .apk, .re4, .sav, .lbf, .slm, .bik, .epk, .rgss3a, .pak, .big, wallet,

 .wotreplay, .xxx, .desc, .py, .m3u, .flv, .js, .css, .rb, .png, .jpeg, .txt, .p7c, .p7b,

 .p12, .pfx, .pem, .crt, .cer, .der, .x3f, .srw, .pef, .ptx, .r3d, .rw2, .rwl, .raw, .raf,

 .orf, .nrw, .mrwref, .mef, .erf, .kdc, .dcr, .cr2, .crw, .bay, .sr2, .srf, .arw, .3fr,

 .dng, .jpe, .jpg, .cdr, .indd, .ai, .eps, .pdf, .pdd, .psd, .dbf, .mdf, .wb2, .rtf, .wpd,

 .dxg, .xf, .dwg, .pst, .accdb, .mdb, .pptm, .pptx, .ppt, .xlk, .xlsb, .xlsm, .xlsx,

.xls, .wps, .docm, .docx, .doc, .odb, .odc, .odm, .odp, .ods, .odt

اين بدافزارها تمامى اطالعات حافظه ها و درايوهای متصل به سيستم 
قربانى اعم از ديسک های سخت، حافظه های قابل حمل، فايل های به اشتراک 
گذاشته در شبکه و حتى دراپ باكس را شناسايى كرده و با رمزنگاری آن ها 

به هيچ فايلى رحم نمى كنند.
Shad�بعد از اتمام مراحل رمزنگاری تمامى نسخه های پشتيبان موسوم به 
ow از روی سيستم قربانى حذف مى گردد تا اميد كاربر برای بازگرداندن 

فايل ها كامال از بين برود. در انتها پيغام هايى شبيه تصاوير زير برای كاربران 
نمايان مى گردد.همچنين در كنار فايل های رمزنگاری شده، فايل های متنى 
HELP_TO_DECRYPT_YOUR_FILES.txt، HELP_RESTORE_FILES.txt و 

يا HELP_TO_SAVE_FILES.txt را مى توان مشاهده كرد.

بعد از آلوده شدن رایانه خود، چه باید بکنیم؟
اگر متوجه شديد كه سيستم تان مورد حمله قرار گرفته است، سريعا رايانه 
خود را خاموش كرده و در اسرع وقت به متخصصين و يا واحد فناوری 
اطالعات شركت مراجعه نماييد تا از گسترش ويروس در دستگاه خود 
و همچنين سازمان جلوگيری نماييد و در صورتى كه خودتان ميبايست 
اقدامات الزم را جهت جلوگيری از آن انجام دهيد ابتدا از اطالعات كنونى 
خود با كمک ويندوز های مجازی )Bootable( ، نسخه پشتيبان تهيه كنيد. 
اين كار باعث خواهد شد بخشى از اطالعات شما كه هنوز دستخوش 
تغييرات نشده سالم بماند و همچنين اگر در آينده برنامه ای برای رمزگشايى 
اطالعات از سوی فعاالن حوزه امنيت به بيرون درز كند، بتوانيد فايل های 

خود را رمزگشايى كنيد.
چگونه رایانه  تان آلوده می شود؟

وجود ضعف های امنيتى فراوان در سيستم عامل ويندوز و ديگر نرم 
افزارهای كاربردی نظير جاوا، ادوبى فلش و آكروبات ريدر در رخ دادن 
حمله های سايبری بى تاثير نيستند اما باز كردن ايميل ها و سايتهای ناشناس 
و يا باز كردن فلش ها و درايو نوری قبل از اسکن با آنتى ويروس اورجينال 

و به روز شده باالترين و اصلى ترين علت اين آلودگى هاست.
برای دسترسی به فایل ها، آیا مبلغ تعیین شده را پرداخت کنیم؟

در صورتى كه بدافزار فرصت كافى داشته و موفق به رمزگذاری فايل ها 
شود، هيچ كدام از نرم افزارهای ضدويروس در دنيا قادر به بازگرداندن 
فايلهای رمز شده نيستند و تنها اقدام به شناسايى و حذف فايلهای مخرب 
و مرتبط با بدافزار مى كنند. تنها راه حل عملى برای بازگرداندن فايل ها، 
پرداخت باج است. اما اين نکته را در نظر داشته باشيد كه پرداخت مبلغ 
تعيين شده تنها باعث تشويق و ترغيب هکرها و افراد سودجو خواهد شد 
چرا كه بعد از پرداخت مبلغ تعيين شده هيچ تضمينى مبنى بر بازگشت 

فايل ها وجود ندارد.
آیا راه حلی برای رمزگشایی فایل های کد گذاری شده وجود دارد؟

خوشبختانه تا به اين لحظه ابزارهايى برای اين فايل ها ساخته شده است 
اما هيچ كدام جواب قطعى برای بازگرداندن اطالعات شما نخواهند داشت 
. برای استفاده از آن ها با جستجو در اينترنت ميتوانيد نرم افزار هايى را پيدا 

كنيد كه ممکن است برخى از فايل های شما را رمزگشايى كند.
برای در امان ماندن از گزند این نوع حمالت، چه باید کنیم؟

روز  هر  باج افزار  ويروس های  امنيتى  های  شركت   گزارش  براساس 
پيشرفته  تر مى شوند و در چند سال اخير رشد چشمگيری داشته  اند. لذا 
برای در امان ماندن از گزند اين نوع حمالت انجام اقدامات پيشگيرانه 

ضروری به نظر مى رسد. برخى از اقدامات پيشگيرانه :
عالوه بر تجهيز رايانه خود به ضدويروس های قدرتمند و معتبر از به روز 

بودن آن ها اطمينان حاصل كنيد.
به ضدويروس ها اكتفا نکنيد و در صورت امکان به صورت دستى فايل ها 

را به كمک آنتى ويروس اسکن كنيد.
بروزرسانى سيستم عامل و نرم افزارهای كاربردی و نصب اصالحيه های 

امنيتى آن ها را هرگز فراموش نکنيد.
از تمام اطالعات و فايل های مهم خود يک نسخه پشتيبانى - backup به 

صورت هفتگى و حتى روزانه در اختيار داشته باشيد.
بابت باز گشايى فايل های قفل شده خود، هرگز هزينه ای پرداخت نکنيد. 
اغلب برنامه های باجگير با فريب كاربران، آنها را مجبور به پرداخت هزينه 
تعيين شده مى كنند اما پس از آن، هيچ يک از فايل های از بين رفته را بر 

نمى گردانند.
و  ناشناس  های  لينک  روی  بر  نکردن  كليک  مثل  مواردی  به  توجه 
مشکوک، بازنکردن ايميل های ناشناس و مشکوک، عدم دانلود برنامه ها و 

نرم افزارهای ناشناس يا مشکوک را جدی بگيريد.
و توصيه نهايى اين كه متاسفانه در بيشتر موارد امکان بازيابى مستقيم فايل 
های قفل شده وجود ندارد بنابراين يا با رعايت جوانب سفت و سخت 
حفاظتى از نفوذ ويروس های باجگير جلوگيری كنيد و يا همواره يک 
نسخه پشتيبان جديد از اطالعات و اسناد مهم خود در اختيار داشته باشيد.
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* نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکالبرق
)قسمت چهارم(

نویسنده: مهندس علیرضا رمضانی
هادیهای الکتریکی:

به بخشى از مدارهای الکتريکى كه وظيفه هدايت جريان )هاديهای 
فاز(، تامين حفاظت)هاديهای PE يا  PEN و هادی هم بندی( وكنترل و 
حفاظت )هاديهای كنترل( را بعهده دارند، هادی گفته مى شود و جنس 

آن  بقرار زير است:
آلومينيوم)AL(: عمدتاً در خطوط ولتاژ متوسط و باالتر ، به دليل ؛  ●

سبکى ، صرفه اقتصادی و تحمل درجه حرارت باال استفاده مى 
شود .

مس )CU(: در ولتاژهای توزيع و  فشار ضعيف ●
فوالد )ACSR(: در خطوط فوق توزيع و انتقال بهمراه آلومينيوم از  ●

چندين رشته سيم فوالدی كه در داخل آن و برای افزايش مقاومت 
مکانيکى قرار مى دهند استفاده مى شود .

انواع هادیهای الکتریکی :
)Bus Dukt( باسداكت  )1
)Wire( سيم با روكش )۲

)Cable( كابل )3
)Bar Conductor( سيم لخت )4

1( باسداکت:
همانطوری كه از نام آن پيداست از دو قسمت اصلى "باس" )Bus( و 
"داكت" )Duct( تشکيل مى شود. "باس" همان شينه مسى يا آلومينيومى 

هادی جريان برق است كه وظيفه انتقال برق را برعهده دارد و "داكت" 
نيز كانال پيش ساخته الکتريکى است كه باسهای انرژی درون آن قرار 
مى گيرند. نامهای ديگر آن "باسبار ترانکينگ" )Busbar Trunking( و 
"باس وی" )Busway( هستند كه معناهای مشابهى دارند. "ترانکينگ" به 
معنای كانال پيش ساخته الکتريکى آماده هادی گذاری مى باشد كه اين 
هاديها مى توانند كابلهای مسى يا باسبارهای مسى يا آلومينيومى باشند.

بعبارتی دیگر: باسداكت نوعى كانال پيش ساخته الکتريکى همراه با 
هادی الکتريکى است كه موادی با جنسهای رزين يا چسب صنعتى ، 

عمل عايق كاری بين هاديهای فاز و خنثى و ... را انجام مى دهند .

باسداکت های لوله ای :
از آنجا كه طبق قوانين اكترومغناطيسى، تمايل عبور جريان، از سطح 
عبور  برای  معموالً  لذا  پوستى(،  باشد)اثر  مى  هادی  پوسته  يا  رويه 
جريانهای باال از هادی های تو خالى استفاده مى شود و از آنجا كه 
جريان بين ژنراتور و ترانسفورماتورهای اصلى نيروگاه جريان بااليى 

است، از باسداكت نوع لوله ای برای اين كار استفاده مى گردد. باسداكت 
های لوله ای در محدوده ولتاژی بين 10 الى 36 كيلوولت و آمپراژی بين 
1000 الى 5۲000 آمپر و با هادی های نوع آلومينيومى يا مسى ساخته  
مى شوند كه بوسيله مقره های مناسب به بدنه آلومينيومى باسداكت 

)ضخامت 3 الى 10 ميليمتر( متکى مى گردند.

تاریخچه پیدایش باسداکت :
در سال 19۲0 ميالدی يعنى حدود 97 سال پيش در آمريکا، مشکل 
"جنرال  شركت  توليدی  مختلف  واحدهای  توسعه  در  آمده  بوجود 
موتورز " )General Motors(  باعث گرديد اين مشکل با شركت "جنرال 
الکتريک" )General Electric) مطرح و اين شركت پس از طراحى ها 
و بررسى تئوری های مختلف، برای اولين بار باسداكت هوا عايق را 
با بدنه فلزی طراحى و به شركت جنرال موتورز ارائه نمود. با ورود 
باسداكت و جايگزينى اين سيستم بجای سيستم كابل، حجم زيادی از 
كابلهای برق بعالوه سينى های حامل كابلها، نردبان كابلها يا همان لدرها 
و همچنين تعداد زيادی از تابلوهای توزيع برق حذف گرديدند و بجای 
آنها، كانالهای پيش ساخته مدوالر با قابليت جابجايى آسان و سريع و 

توانايى انتقال و توزيع برق در ظرفيتهای باالتر جايگزين شدند.
پس از شركت جنرال الکتريک، به مرور شركتهای بزرگ و مطرح دنيا 
دست به توليد باسداكت در طبقه بندی های مختلف ولتاژی و عايقى 

پرداختند و در ايران هم از سال 1370، توليد داخلى آن آغازشد. 

مزیت اصلی باسداکت ها :
؛  ● هاديها  ديگر  به  نسبت  نحوه ساخت،  و  فيزكى  بدليل شکل 

پايداری مکانيکى بااليى دارند . 
برخالف هاديهای كابلى، به سادگى مى توان از آن انشعاب گرفت. ●
قابليت عبور آمپراژهای باالتر و عدم آتش سوزی ●
 سهولت جابجايى دستگاهها بدون محدوديت و  همچنين امکان  ●

آسان توسعه آينده 

کاربردهای باسداکت در صنعت:
برقرسانى در صنايع و كارخانجات  ●
تغذيه آسان دستگاههای مختلف تکفاز و سه فاز ●
حدفاصل تابلوی اصلى توزيع برق و ترانسفورماتور قدرت در  ●

پستهای توزيع برق
حدفاصل ژنراتور تا ترانسفورماتور قدرت در نيروگاه ها ●
رايزر برقرسان ساختمانهای بلند و نيمه بلند  ●

2( کابل )cable(، سیم )wire( و سیم لخت )Bar Conductor( نمونه 
ها ، روش نامگذاری و ...   

يا بدون  الکتريکى، كابلها و سيم ها)روكش دار  اكثر مدارهای  در 
روكش( بعنوان هاديهای اصلى، وظيفه هدايت جريان)هاديهای فاز(، 
و  وكنترل  بندی(  هم  هادی  و   PEN يا   PE حفاظت)هاديهای  تامين 
حفاظت )هاديهای كنترل( را انجام داده و  با توجه به نوع كاربرد، مى 
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برق*

توانند تک رشته ای )sigle core ( يا چند رشته ای )multi core ( باشند. 

شکل قرار گیری هادی کابل :
1( دايره ای شکل كه با حرف R نشان داده مى شود

۲( قطاعى شکل كه با حرف S نشان داده مى شود
 نکته : وقتى هاديها به يکديگر نزديک مى شوند ، راكتانس كم شده 
و منجر به كاهش امپدانس كابل مى شود  و در نتيجه افت ولتاژ كابل 

كم ميشود .

لذا در كابل قطاعى افت ولتاژ كم است  ولى چون نقطه تيزی در هاديها 
ايجاد مى شود در سطوح ولتاژ باال باعث افت ولتاژ مى گردد. كابلهای با 
مقطع قطاعى تنها در سطوح ولتاژ كم ، باعث كاهش افت ولتاژ ميشوند .

تراکم هادی کابل :
  S نمايش با  حرف ) solid( يکپارچه )1

  m نمايش با حرف)stranded( رشته ای )۲
كابلهای با هادی يکپارچه مقرون به صرفه تر توليد مى شوند ولى چون 
شکننده است، بهتر است طبق اثر پوستى )عبور جريان از سطح هادی( 
از كابل رشته ای استفاده شود تا بتوان تعداد رشته های سطح را بيشتر 

از مركز در نظر گرفت. 
در سايزهای باال ، از كابل با تر اكم رشته ای و در سايز پايين از كابل 

نوع مفتولى و ساليد استفاده مى شود .

چند رشته بودن کابل :
 ) sigle core( تک رشته )3
 )multi core( چند رشته )4

در نوع تک رشته )sigle core(  تبادل هوا بين هاديها بهتر است و جريان 
دهى  بهتری صورت مى پذيرد ، ولى بدليل فاصله هاديها از يکديگر ؛ 

راكتانس بيشتر و در نتيجه افت ولتاژ باال مى رود. 

روشهای نامگذاری انواع کابل :
نام كابلها از چندين حرف و عدد تشکيل شده است كه هر كدام 

نمايانگر موضوع خاصى به قرارزير مى باشد :

  Y، ( در نامگذاری فوق گاهى بعد از حرف نشان دهنده روكش اوليه
2Y يا 2X ( حروف S و SE نيز اضافه مى شوند كه مفهوم زير را دارند : 

S : كابل تک رشته است  ●
SE : كابل چند رشته است  ●

 m حرف ،) S يا R( در نامگذاری فوق گاهى بعد از حرف شکل هادی
اضافه مى شوند كه مفهوم به هم بافته شدن هاديهای كابل است.

معرفی نمونه های سیم و کابل پرکاربرد :
●  PVC سيم با هادی تک مفتولى از جنس نرم با عايق : NYA سيم
سيم NYAF : سيم با هادی قابل انعطاف )افشان( از جنس نرم با  ●

 PVC عايق
سيم NYIF :  سيم با هادی تک مفتولى از جنس نرم با عايق  ●

PVC – سيم زير گچى

سيم NYZ :  سيم بصورت بند تخت دوتايى قابل انعطاف با عايق  ●
PVC

● PVC سيم با هادی نيمه  افشان از جنس نرم با عايق  : NYAB سيم
كابل NYY : كابل  با هادی های مسى مفتولى با عايق اوليه و  ●

PVC ثانويه
كابل NYMHY : كابل با هادی های مسى قابل انعطاف ) افشان (  ●

PVC  با عايق اوليه و ثانويه
●   PVC  كابل با هادی های مسى با عايق اوليه و ثانويه : NYCY كابل

ودارای شيلدی است كه از نفوذ ميدان مغناطيسى به داخل كابل 
جلوگيری مى كند  

●   PVC  كابل با هادی های مسى با عايق اوليه و ثانويه : NYRY كابل
و آرمورداراست) دور كابل به جهت باال بردن مقاومت مکانيکى 

مفتولهايى تابيده شده است(.
كراس  ● اتيلن  پلى  اوليه  روكش  با  مسى  كابل   :  N2XSY كابل 

pvc لينک)مستحکم( - تک رشته ای - و با عايق نهايى
كابل N2XSEY : كابل مسى با روكش اوليه پلى اتيلن كراس لينک  ●

pvc چند رشته ای – و  با عايق نهايى -
كابل NA2XS2Y 1*35 rm/16 : كابل آلومينيومى با روكش اوليه پلى  ●

اتيلن كراس لينک ، تک رشته ای -  با عايق نهايى پلى اتيلن 
-  سطح مقطع كابل 35*1 ميليمتر - مقطع هادی دايره ای شکل 

به هم بافته شده است - مقطع شيلد 16 ميليمتر مربع 
كابل  N2YKSE2Y 3*95 r/50 : كابل مسى با روكش اوليه پلى اتيلن  ●

- با غالف سربى ، چند رشته ای -  با عايق نهايى پلى اتيلن -  با 
سطح مقطع 95*3 ميليمتر ، دايره ای شکل - با مقطع شيلد 50 

ميليمتر مربع

برگرفته از كتاب”هندبوک كاربردی مهندسى برق”
گردآوری و تاليف مهندس عليرضا رمضانى
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* HSE در خانه ایمنی
آب را گل نکنیم

)6(

زيست  عناصر  ترين  اساسى  از  يکى  آب 
است. برخورداری از آب سالم برای نيازهای 
انسانى ازعوامل اساسى و به منزله عامل تمدن 
شناخته شده است. به طوری كه همواره مورد 
احترام جوامع بوده و رودخانه های مختلف در 
سراسر جهان، نزد جمعيت های ساكن در آن 
نواحى اهميت زياد داشته و مورد تقدس بوده 
است. هيچ كشوری بدون اطمينان از داشتن 
آب نمى تواند ثبات اقتصادی و اجتماعى و 

سياسى خود را حفظ كند.
امروزه كمبود و آلودگى آب زندگى ميليون 
ها نفر از ساكنين زمين را به شدت با خطر 
مواجه ساخته است. از نگاه آمار، 80 درصد 
از ذخاير  به ۲0 درصد  تنها  جمعيت جهان 
آب سالم و بهداشتى دسترسى دارند. بحران 
اب مشکلى ناشناخته است كه كشتار آن به 
مراتب از بيماری های مسری چند صد سال 
پيش بيشتر خواهد بود. اگر چاره ای انديشيده 
نشود و بشر به خود نيايد بحران آب درآينده 
ای نه چندان دور فاجعه ای به بار خواهد آورد 
كه ساالنه ميليون ها نفر از مردم جهان را به 
كام مرگ خواهد فرستاد. در واقع امروزه ما 
بر لبه تيغ تيزی نشسته و شاهد نابودی نسل 

خويشيم.
راه هایی ارزان قیمت برای جلوگیری از 
هدر روی آب و صرفه جویی در مهمترین 

ماده برای حیات بشر:
اگرچه توالت و حمام كوچک ترين اتاق در 
منزل است اما حدود 75 درصد آب منزل در اين 
مکان مصرف مى شود. در يک دوش گرفتن 
به طور متوسط به مدت شش دقيقه حدود 60 
ليتر آب مصرف مى شود. مدت دوش گرفتن 

خود 
را به پنج 

كاهش  كمتر  يا  دقيقه 
دهيد، از دوش با جريان كم آب استفاده كنيد.

مدت  طوالنى  های  رفتن  حمام  جای  به 
دوش بگيريد. با دوش گرفتن ۲-3 برابر كمتر 
از حمام رفتن آب مصرف مى شود. در طول 
مدت حمام حتماً در هنگام شامپو زدن به سر 

و يا شستن بدن با ليف آب را ببنديد.
شيرهای آبى كه چکه مى كنند را تعمير كنيد. 
نشتى ها لوله ها را برطرف كنيد. شير آبى كه 
در هر ثانيه يک بار چکه مى كند ساالنه 6000 
ليتر آب را هدر مى دهد كه همين ميزان آب 
مى تواند آب مصرفى روزانه 40 نفر را تأمين 

كند.
از دريچه قطع و وصل آب برای شيرهای آب 
خود استفاده كنيد. )سنسورهای الکترونيکى 

برای قطع و وصل خودكار شيرهای آب(
سيفون توالت دشمن آب است. در آمريکا 
فالشينگ  برای  تازه  آب  ليتر  ميليارد   18

)سيفون( توالت مصرف مى شود.
از سيفون های دوكاره استفاده كنيد)برحسب 
نوع استفاده شما از توالت كار مى كنند(. در 
تکنولوژی جديد تا 67 درصد نسبت به توالت 
جويى  صرفه  آب  مصرف  در  قديمى  های 
مى شود و يا از سيفون های با حجم تانک 

كوچکتر استفاده كنيد.
اگر در تابستان مى خواهيد آب سرد ميل 
كنيد اينقدر آب را باز نگذاريد تا سرد شود. 
بلکه هميشه يک بطری آب در يخچال داشته 

باشيد.
باز  بيهوده  را  آب  زدن  مسواک  موقع  در 

نگذاريد. در 
هر دقيقه 10 ليتر آب به همين دليل 

به هدر مى رود. قبل از مسواک زدن يک ليوان 
آب با خود ببريد و با آن دهان خود را بشوييد.
در زمان شستن ميوه ها آب را باز نگذاريد. 
ظرفى را پر از آب كنيد و ميوه را در آن بشوييد 

و سپس آبکشى كنيد.
كتری را به اندازه مورد نياز آب كنيد.

هنگام شستن ظرف ها آب را بيهوده و با 
فشار زياد باز نگذاريد. بعد از شستن ظرف 
باز كنيد و  با فشار كم  با اسکاچ آب را  ها 
به سرعت ظرف ها بشوييد. متأسفانه وسواس 
بسياری از خانم ها در شستن ظرف و شستن 
لباس ها و كاًل شستشوی زياد در منزل باعث 

هدر روی مقدار بسيار زيادی از آب است.
برای شستن ظروف با مايع ظرفشويى غليظ 
بايد آب زيادی مصرف كرد. از مايع رقيق شده 

ظرفشويى استفاده كنيم.
آب هايى كه از شتشوی ميوه ها و سبزی 
به  آنها را  نريزيد،  ها به جای مى ماند دور 
گلدان ها بدهيد. باغچه ها و گلدان هايمان را 
با آب درون لوله آبياری نکنيم بلکه آب اضافى 
شست وشوی سبزی و كاهو را پای درخت و 

گلدان ها بريزيم.
باغچه خانه را در طول روز آب پاشى نکنيد 
و اين كار را به عصر و شب محول كنيد تا 
آب بخار نشود. ميزان آبى كه هر شخص در 
موقع آبياری يک ساعته باغچه هدر مى دهد 
مى تواند مصرف روزانه يک خانواده چهار 

نفری را تأمين كند.
ماشين  گنجايش  كل  اندازه  به  زمانى  تا 
ماشين  از  نداريد  كثيف  لباس  لباسشويى 

نویسنده: مهندس پژمان خلعتبری
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لباسشويى استفاده نکنيد. يک بار استفاده از 
ماشين لباسشويى با كل ظرفيت كمتر از دو بار 

با نصف ظرفيت آب مصرف مى كند.
در هنگام شستشوی اتومبيل به جای استفاده 

از شيلنگ آب از سطل آب استفاده كنيد.
به جای كاشت چمن در محيط های غير 
ضروری كه زياد آب مى خواهد از برگ های 
سبز )پاپيتال( كه آب نمى خواهند بجای آن 
بکاريم و پای درختان خانه گونى بيندازيم و 
پوشال  پای درختان جلوی خانه در خيابان 

بريزيم كه مانع تبخير آب نشوند.
از آب حفاظت كنيد، چون زندگى ما به آن 
وابسته است. هيچگاه به دليل اينکه فرد ديگر 
مسئول پرداخت آب بهاء است، آب را هدر 

ندهيد.
برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته 
ها و گل ها از آبياری قطره ای صرفه جويى 

كننده آب استفاده كنيد.
از جريان آب به منظور آب شدن يخ گوشت 
يا ديگر مواد غذايى منجمد استفاده نکنيد و 
برای آب شدن يخ مواد خوراكى منجمد، آن را 

در هوای آزاد قرار دهيد.
از  حفاظت  به  نياز  مورد  در  را  فرزندانتان 
آب آگاه سازيد. از خريد اسباب بازی ها و 
نياز  ثابت آب  به جريان  سرگرمى هايى كه 

دارند، اجتناب كنيد.
برای نظافت حياط بجای مصرف آب، بهتر 

است از جاروب استفاده شود.
تمام شيلنگ ها، اتصاالت و شيرها را بطور 
مرتب كنترل كنيد تا از نشتى آب جلوگيری 
شود. ضروری است برای اطمينان از سالمت 
لوله ها و شيرهای آب آنها مرتباً كنترل شوند.

از نصب سيستم های آب تزيينى )مثل فواره 
ها( اجتناب كنيد. مگر اينکه آب در سيستم 

درجايى  را  سيستم  همچنين  شود.  بازيافت 
نصب كنيد كه تلفات كمى در اثر تبخير و باد 

داشته باشيم.
لوله های آب منزلتان را عايق بندی كنيد، 
عايق كاری لوله های گرم، روشى است كه 
گرم  آب  خروج  از  قبل  را  آب  رفتن  هدر 
كاهش مى دهد. لوله های آب گرم را عايق 
بندی كنيد تا برای رسيدن آب گرم به شير آب 

الزم نباشد آن را بى جهت باز بگذاريد.
يک بطری پر از آب يا يک كيسه نايلونى پر 
از شن و كاماًل در بسته را در مخزن آب توالت 
فرنگى و يا فالش تانک قرار دهيد تا مصرف 
آب را در هر بار كشيدن سيفون كاهش دهيد. 
)الزم است اين وسايل را در جايى از مخزن 
اجزای عمل  با كار وسايل و  قرار دهيد كه 

كننده درون مخزن تداخل نداشته باشد(.
با  را  توالت  تانک  فالش  احتمالى  نشت 
افزودن مواد رنگى به آب آن بيابيد. اگر فالش 
ظرف  رنگى  ماده  باشد،  نشت  دارای  تانک 
مدت 30 ثانيه از محل نشت پديدار مى شود. 
فالش  شد،  انجام  آزمايش  اينکه  محض  به 
تانک را بکشيد چون ممکن است ماده رنگى 
به مخزن آب آن آسيب برساند. فالش تانک 
هايى كه نشتى دارند آب را به داخل كاسه 

توالت هدر مى دهند.
در حالى كه كمبود آب در شهر احساس 
مى شود لزومى به شستشوی پياده روی مقابل 

مغازه و منزل نيست.
كارگران  از  ساختمان  احداث  هنگام 
ساختمانى بخواهيد از آب تصفيه شده استفاده 

نکنند.
نصب كولر در سايه و با استفاده از پوشش 
مناسب و جلوگيری از نشت آب كولرهای 
باعث صرفه جويى زيادی در مصرف  آبى، 

آب مى شود.
به مسافرت مى رويد، ضروری  زمانى كه 
است شير فلکه بعد از كنتور آب را ببنديد تا از 

وقوع هر گونه حادثه پيشگيری شود.
هر گونه اتالف قابل توجه آب را )شکستگى 
لوله ها، باز بودن لوله ها، هدر روی آب در 
و  آب  مردمى  ارتباطات  مركز  به  نقطه(  هر 

فاضالب اطالع دهيد.
هنگامى كه شير آب را باز مى كنيد و منتظر 
هستيد آب گرم در لوله جريان يابد، مقدار آب 
سردی را كه از لوله مى رود در ظرفى بريزيد 
تا بعداً از آن در آبياری گياهان خانگى استفاده 
نماييد. اين كار بين 400 تا 1۲00 ليتر آب را 

در ماه ذخيره مى كند.
هنگام شستن ظرف ها به جای اين كه شير 
از  كنيد  باز  ها  روی ظرف  بر  كامال  را  آب 
جريان كم آب برای شستشوی آن ها استفاده 
نماييد و برای خيساندن ظروف موقع شستشو 
با يک آب پاش كوچک آن ها را بخيسانيد. 
اين روش باعث ذخيره آب بين 800 تا ۲000 

ليتر در ماه مى شود.
حتى المقدور برای پوشش و زيبايى فضـای 
سبـز از چمـن استفاده نکنيد و در صورت 
استفاده، چمن ها را بيش از اندازه كود ندهيد، 
زيرا اين مسئله باعث مى شود هنگام آبياری، 
از  بيشتر  كند.  مصرف  بيشتری  آب  چمن 
تركيبات  شامل  كه  كنيد  استفاده  كودهايى 
داخل  در  آب  سازی  رها  تا  باشند  نيتروژن 

خاک به آهستگى صورت گيرد.
قطع  مواقع  در  آب  ذخيره  صورت  در 
احتمالى و جيره بندی آب، آب های ذخيره 
شده را پس از وصل مجدد آب، دور نريخته و 

بصورت متناسب استفاده نماييد. 
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* چگونه در سفر از ابتال به تب کنگو بهداشت
پیشگیری کنیم؟

گردآورنده: دکتر مهدی خوشدل

دهنده  خونريزی   تب  ويروسى  بيماری 
كريمه-كنگو كه به اختصار CCHF نيز خوانده 
مى شود يک بيماری حاد تب دار و خونريزی 
دهنده است كه از طريق گزش كنه، تماس با 
خون، ترشحات يا الشه دام و انسان آلوده به 
ويروس ناقل بيماری منتقل مى شود اين بيماری 
اولين بار در سال 1944 در شبه جزيره كريمه 
اوكراين ديده شد و تب خونريزی دهنده ناميده 
شد. ميزبان اصلى اين بيماری حيوانات هستند 
اما موارد پراكنده در انسان نيز ديده مى شود. 
بيماری CCHF در انسان درصد مرگ و مير 
بااليى حدود 30 درصد ايجاد مى كند و متاسفانه 

شيوع بيمارستانى آن نيز بسيار باال است.
روش انتقال تب كنگو

صحرايى،  خرگوش های  مى شود  تصور 
برای  خوبى  ميزبان  جوندگان  و  پرندگان 
باشند. همچنين،  بيماری  اين  عامل  ويروس 
حيوانات اهلى مانند گوسفند، بز و گاو مى توانند 
ميزبان اين بيماری باشند. نکته قابل توجه اين 
است كه اين بيماری در حيوانات اهلى عالئم 
مشخصى ندارد و حداكثر باعث تب مى شود 
معموال انسان ها از نيش كنه ناقل بيماری آلوده 
بيمارستان ها ممکن است  كاركنان  مى شوند. 
از طريق تماس با خون و ترشحات بيماران 
همچنين،  شوند.  آلوده  بيماری  اين  به  آلوده 
انتقال عفونت از گوشت تازه قصابى  امکان 
شده به فرد قصاب وجود دارد. بيشتر قربانيان 
دامپزشکان،  قصاب ها،  ويروسى  بيماری  اين 

كشاورزان و دامداران هستند
عالئم بيماری

شيوع بيماری اغلب در فصل گرم سال و با 

شروع فعاليت كنه ها آغاز مى شود. در صورت 
گزش عميق كنه بين يک تا سه روز و حداكثر 
نه روز و در صورت تماس با گوشت يا خون 
آلوده بين پنج تا شش روز و حداكثر سيزده روز 
بيماری خود را نشان مى دهد. تهوع، استفراغ، 
اسهال، شکم درد، گلودرد، تب، درد عضالنى، 
گردن درد، سفت شدن بافت گردن، درد چشم، 
حساسيت چشم نسبت به نور، نوسانات خلقى 
شديد و خواب آلودگى، افزايش ضربان قلب، 
تورم غدد لنفاوی، بزرگ شدن كبد، خونريزی 
داخلى قابل مشاهده از روی پوست، نارسايى 
ابتال به اين بيماری  كبد و ريه از نشانه های 
هستند. همچنين، تنها راه درمان بيماری استفاده 
از داروهای ضد ويروسى هستند كه به صورت 

خوراكى يا وريدی استفاده مى شوند.
پيشگيری از تب كنگو

از آنجايى كه هيچ واكسنى برای پيشگيری 
از اين بيماری وجود ندارد، مسافران در هنگام 
سفر به روستاها يا جنگل  ها در خطر ابتال به اين 
بيماری قرار دارند. بنابراين، بايد تدابيری مشابه 
اقدامات جلوگيری از گزش كنه و حشرات 
با  تماس  از  اينکه  البته  و  كنند  اتخاذ  موذی 
حيوانات وحشى مانند خرگوش های صحرايى 

و جوندگان به شدت اجتناب كنند.
مصرف  از  مى شود  توصيه  اين،  بر  عالوه 
گوشت تازه خودداری شود و حتما گوشت 
پيش از مصرف به مدت سه تا چهار ساعت 
درون فريزر قرار داده شود. بايد توجه داشت 
كه تماس دست با حيوان عامل بيماری بدون 
استفاده از دستکش و در صورت وجود خراش 
و بريدگى روی دست بالفاصله منجر به انتقال 

در  مى شود  توصيه  مى شود.  فرد  به  ويروس 
صورت لزوم به تماس با گوشت حيوان ذبح 
شده از دستکش، روپوش و چکمه بلند استفاده 

شود.
روی  شده  انجام  تحقيقات  از  يکى  نتايج 
مسافران مبتال به اين بيماری در سال گذشته، 
حاكى از آن است كه احتمال ابتال به تب كنگو 
در طول سفر پايين است و اين بيماری بيشتر 
در افرادی كه در مشاغل در معرض ابتال به 
اين بيماری فعاليت دارن بيشتر ديده مى شود. 
بيماری  اين  با  مبارزه  در  مسئله  مهم ترين 
ويروسى در وهله نخست پيشگيری و سپس 

تشخيص زودهنگام آن است.
اگر زياد در خارج از خانه و محيط هايى كه 
اطمينان  آن ها  پاكيزگى  و  به سالمت  نسبت 
باشيد.  كنه ها  مراقب  مى بريد،  به سر  نداريد 
قدم  گياهان  و  علف ها  ميان  در  كه  هنگامى 
مى زنيد يا نشسته ايد ممکن است به پوست 
شما بچسبند و امکان اينکه ناقل بيماری باشند 
كم نيست. سعى كنيد دست ها و پاهای خود را 
خوب بپوشانيد و پس از حضور در مکان های 
سرسبز و جنگلى خود را چک كنيد و از عدم 

وجود كنه مطمئن شويد.
در حد امکان از استفاده از گوشت  بازرسى 
نشده بدون مهر دامپزشکى و گوشتى كه از 
پخت صحيح آن مطمئن نيستيد خودداری كنيد. 
اگر به هر دليل با گوشت يا عامل مشکوک به 
بيماری تماس داشتيد بالفاصله سطح آلوده را با 
آب و صابون خوب بشوييد. گندزدايى توالت 
و محل آلوده با استفاده از مواد ضدعفونى كننده 

نيز مى تواند مفيد باشد.

در حد امکان از 
استفاده از گوشت  

بازرسی نشده بدون 
مهر دامپزشکی و 

گوشتی که از پخت 
صحیح آن مطمئن 
نیستید خودداری 

کنید
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بیمه* بیمه مسئولیت مدنی یار دیرین نصب نیرو  

میانگین تعداد نفرات 
تحت پوشش سال

۲07۲ 90

۲197 91

۲370 9۲

۲304 93

30۲6 94

3595 95

مسئولیت مدنی در فرهنگ لغت:
 مسئوليت به معنى پرسيده شده و خواسته شده 
آمده است و غالباً به مفهوم تکليف و وظيفه و 
آنچه كه فرد عهده دار و مسئول آن باشد تعريف 
شده است. بر اين اساس مسئول به كسى اطالق 
مى شود كه از وی به خاطر اعمالش سئوال و 
بازخواست نمايند، در ارتباط با زندگى اجتماعى، 

مفهوم مسئول بودن يا مسئوليت به اين معنى است كه هر شخص بايد پاسخگوی آثار و نتايج 
حاصل از اعمال خويش باشد.

قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئوليت مدنى مصوب سال 1339 و مشتمل بر 16 ماده مى باشد و مواد مندرج در اين 

قانون تاكيد بر جبران خسارت جانى و مالى توسط عامل زيان را دارد.
بيمه های مسئوليت دارای تقسيم بندی های متعددی 
ميباشد ولى مى توان آنها را با توجه به قوانينى كه 
در كشورمان وجود دارد به گروههای اصلى زير 

تقسيم بندی نمود:
بيمه مسئوليت مدنى كارفرما در قبال كاركنان ●
 بيمه مسئوليت عمومى ●
بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان كاال ●
 بيمه مسئوليت حرفه ای ●
 بيمه مسئوليت قراردادی  ●

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان:
با توجه به رشد فزاينده فعاليت های اقتصادی و گستردگى مشاغل 
در دنيای پر شتاب امروزی و وجود انواع ريسک ها، بروز حوادث و ايجاد خطرات 
در هر يک از مشاغل، وجود بيمه نامه ای كه بتواند مسئوليت كارفرمايان را در قبال 
كاركنان تحت پوشش قرار دهد بسيار مورد نياز است. اين بيمه نامه طى چند 
سال گذشته در صنعت بيمه يکى از موفق ترين و كاربردی ترين بيمه نامه ها 
نزد كارفرمايان بوده است. لذا با رشد اقتصادی كشور و انجام فعاليت های 
ساخت و ساز، ايجاد و تاسيس موسسات و صنايع متعدد و برپايى طرحهای 
عمده عمرانى كاربرد چنين بيمه نامه ای بسيار قابل توجه مى باشد. در اين بيمه 
نامه در صورتيکه كارگران و كاركنان در اثر حوادث كاری دچار مصدوميت شوند 
و طى آن كارفرما مقصر شناخته شود، تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مى گيرند. اين بيمه نامه 

دارای پوشش های جانبى ديگری با نام پوشش های الحاقى )كلوز( مى باشند.
چنانچه در جريان انجام كار و در محل كار در اثر حادثه، خسارت بدنى به كاركنان شاغل 
بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط توسط بيمه گر محرز شود، خسارت 

وارده جبران خواهد شد.
منظوراز جبران خسارت بدنى شامل :

پرداخت هزينه های پزشکى ●
غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مى باشد. ●

مبنای تعيين مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در جمهوری اسالمى ايران، قانون كار است 
كه حدود مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان درآن مشخص شده است اين قانون شامل ۲03 
ماده و 1۲1 تبصره مى باشد. قانون مذكور، كارفرما را در مقابل خسارت جانى كاركنان كه 
ناشى از عدم رعايت مقررات حفاظت فنى و همچنين خدمات بهداشت كار مى باشد، مسئول 

مى شناسد و كارفرما را ملزم به جبران خسارات حاصله مى نمايد.
شركت نصب نيرو سالهاست نسبت به خريد بيمه نامه مسئوليت مدنى كارفرما در مقابل 
كاركنان اقدام نموده،  اين بيمه نامه با گذشت زمان كاملتر و دارای كلوز های بيشتری شده است 
آذرماه سال 1393، بيمه نامه مسئوليت مدنى در پروژه های داخلى در يک بيمه نامه تجميع شد 

و يک بيمه نامه واحد برای تمام پروژه ها خريداری شد.
 تعداد نفرات تحت پوشش بيمه مسئوليت مدنى به اين شرح است:

نویسنده: مهندس بهاره توکلی
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ضرب المثل هاضرب المثل*
برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش هشتم(

رفتم شهر کورها دیدم همه کور من هم کور: ●
گويند وقتى منجمى خبر داد فالن روز  بارانى بارد كه هركس قطره ای از آن نوشد ديوانه شود.پادشاه به وزير 
امر داد انباری از آب كردند و در آن استوار ساختند تا با آب باران نياميزد. باران موعود بيامد و مردمان مملکت 
از آن بياشاميدند و بجملگى ديوانه شدند مگر پادشاه و وزير كه با آب ذخيره همچنان عاقل مانده و در اعمال 
و اقوال ديوانگان بحيرت و اسف ميديدند.عاقبت شاه از مشاهده آن اوضاع بجان آمده به وزير گفت مرا بيش 
طاقت تحمل نمانده است و نزديک تا خود را هالک سازم. وزير گفت هالک كردن خويش نمى بايد ما نيز 
چون آنان شويم و مشکالت كنونى از پيش بر خيزد.گفت چگونه چون آنان توان شد.گفت از همان آب ما 
نيز مى آشاميم.پادشاه رضا داد و چنين كردند و چون آن دو نيز ديوانه شدند از رنج و تعب پيشين بياسودند. 

نظير: خواهى نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.
چون بدر خانه زنگى شوی          روی چو گلنارت چون قار كن)ناصر خسرو(
حسين اذا كنت فى بلده          غريباً فعاشر بآدابها)منسوب به على عليه السالم(

زدیم نگرفت: ●
شاه عباس كبير درشکار گاهى دهقانى را ديد كه آثار درويشى و فقر از صورت حال او هويدا بود.شاه عباس 
گفت مگر سه را به نه نزدی؟ )يعنى مگر سه ماه مدت زرع را كشت نکردی تا برای نه ماه ديگر سال آسوده 
باشى( دهقان گفت زديم و نگرفت. )يعنى كار كردم وليکن آفات سماوی چون سرما و ملخ و سن رنج و 

كوشش مرا بيحاصل كرد.(
زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند: ●

چون سلطان محمود از دعوات خواندن فارغ شد قبا درپوشيد و كاله بر سر نهاد و در آئينه نگاه كرد چهره 
خود را بديد تبسم كرد و احمد حسن را گفت دانى كه اين زمان در دل من چه مى گردد؟ گفت خداوند 
بهتر داند. گفت ميترسم كه مردمان مرا دوست ندارند از آنچه روی من نه نيکوست و مردمان بعادت پادشاه 
نيکو روی دوست تر دارند. احمدحسن گفت ای خداوند يک كار بکن تا تورا از زن و فرزند و جان خويش 
دوست دوست تر دارند و بفرمان تو در آب و آتش شوند. گفت چکنم گفت .... محمود را خوش آمد و 

گفت هزار معنى و فايده در زير اين است ... از سياست نامه خواجه نظام الملک.
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ادبیات*  از کتاب نوشته های اداری
 )راهنمای درست نویسی(

بهتر است مثاًل بنویسید ... به جای ...

همانطور كه اطالع داريد/چنان كه آگاهيد همانطور كه مسبوقيد

به مزايده مى گذارد به مورد مزايده مى گذارد

با احترام به اطالع مى رساند محترماً اشعار مى دارد

اميدوار است رجاء واثق دارد

به پيوست ارسال مى شود به ضميمه ايفاد مى گردد

از همکاری شما بسيار ممنونم/متشکرم همکاری شما موجب مزيد امتنان است

خواهشمند است در اين باره اقدام شود متمنى است اقدام الزم را مبذول دارند

تا در اين باره به نحو مقتضى اقدام شود تا در اين راستا اقدام مقتضى به عمل آيد

اين واحد نمى تواند وسايل الزم را تأمين كند اين واحد قادر به تأمين وسايل الزم نمى باشد

در صورت لزوم از اين دستگاه ها استفاده 
كنند

حسب ضرورت اين دستگاه ها را مورد 
استفاده قرار دهند

در مورد خريد كامپيوتر تصميم گرفته شد در مورد خريداری كردن كامپيوتر اتخاذ 
تصميم شد

هنوز مجوز ساخت ندارد هنوز از مجوز ساخت برخوردار نيست

بيشترين توليد را دارد بيشترين رقم توليد را به خود اختصاص داده 
است

در مورد نمايندگى های شركت اجرا خواهد 
شد

در رابطه با نمايندگى های شركت به مورد 
اجرا گذاشته خواهد شد

حاضر شدند و رأی دادند حضور به هم رسانيده در رأی گيری شركت 
نمودند
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* معرفی کتاب

کتاب خیابان یک طرفه

زندگی سراسر حل مسئله است

نگرش تا تغییر

هدف اين كتاب اين نيست كه با جمله نگرش همه چيز است شما را بمباران كند. 
چون نگرش بدون مهارت به هيچ دردی نمى  خورد. اين كتاب در پى آن است كه به شما 
بگويد، نگرش مى  تواند در زندگى تفاوت ايجاد كند. البته مشروط بر اينکه بدانيد، نگرش 
نمى  تواند جايگزين كفايت و تجربه شود، نمى  تواند واقعيات را تغيير دهد، نمى  تواند 
جايگزين رشد شخصيت شود و نمى  تواند به خودی خود خوب بماند. پس نگرش 

منجر به تغيير مى  شود كه به درستى انتخاب شده و برای آن بهای الزم پرداخته شود. 

اين مجموعه شامل گفتارها و مقاالتى است از "كارل پوپر" كه در دو بخش تنظيم شده 
است. در بخش نخست فلسفه علم و معرفت شناسى و مسائل علوم طبيعى بررسى شده، 
پوپر در آنها برخى از مهمترين و جسورانه ترين ديدگاههای خود را درباره معرفت و 
علم انسانى و مسائلى از قبيل چگونگى تکامل نظريه علمى، نظريه سه جهان، حدسها و 
ابطالها، نظريه تکاملى معرفت و... بيان ميکند. بخش دوم مشتمل بر مقاالتى در زمينه تاريخ 
و سياست است كه طى آنها مسائلى از قبيل دموكراسى، صلح، پيشرفت،آزادی،تکنولوژی 

فلسفه تاريخ، كمونيسم و سوسياليسم تبيين ميشود. 
عناوين مباحث كتاب عبارتاند از: منطق و تکامل نظريه علمى، يادداشتهای يک رئاليست 
درباره جسم و ذهن، معرفت شناسى و مسئله صلح، موقعيت معرفت شناختى و معرفت 
شناسى تکاملى، بسوی يک نظريه تکاملى معرفت، متافيزيک كپلر درباره منظومه شمسى 
و نقد تجربى وی درباره آزادی، درباره نظريه دموكراسى، زندگى سراسر حل مسئله است، 
عليه تفسير كلبى مسلکانه تاريخ، جنگيدن به خاطر صلح، سقوط كمونيسم؛ درک گذشته و 
تاثير آينده، ضرورت صلح ،مازاريک و جامعه باز، و چگونه بدون زحمت فيلسوف شدم.

كتاب »خيابان يک طرفه« نوشته ی »والتر بنيامين« و ترجمه ی »حميد فرازنده« است. در 
توضيحات پشت جلد كتاب آمده است: »خيابان يک طرفه دومين و آخرين كتابى است كه از 
بنيامين در زمان حياتش انتشار يافته است. آثار اين متفکر، ناقد، تاريخ نويس انديشه، و فيلسوف 
آلمانى كه در اثر نامتعارف بودن سبک و انديشه اش در زمان حيات كم و بيش ناشناخته ماند، 
در دهه های اخير مورد توجه قرار گرفته و به چندين زبان ترجمه شده اند. اين كتاب چنان 
كه در نگاه نخست به نظر مى آيد يک كتاب گزين گويه نيست، بلکه مجموعه ای است از 
تصوير های انديشه گرايانه. احضار چيزهايى است كه بيان آن ها با وازه ها امکان پذير نيست. 
شکل مرموز آن ها انديشه را، در شکل مفهومى سنتى خود انعطاف ناپذير و قراردادی مى نمايد، 
فعال مى كند، خودانگيختگى و نيروی آن را به جريان مى اندازد و به خواننده مى فهماند در 
واقع ديری است چيزهايى كه در صدد انکارشان بوده مى دانسته است.« در قسمتى از كتاب 
مى خوانيم: » هيچ چيز درمانده تر از حقيقتى نيست كه همان طور بيان شود كه به ذهن خطور 
كرده است. اين گونه نوشتن حتى به يک عکس بد هم نمى  ماند. و در حالى كه ما زير پارچه 
سياهى سر فرو برده  ايم، حقيقت مانند كودک يا زنى كه ما را دوست ندارد از اين كه جلو 
عدسى دوربين نويسنده بى حركت بماند و لبخند بزند امتناع مى كند. حقيقت خواهان آن است 
كه در يک ضربه از جايى كه در آن غرق شده است، يا با قيل و قال، يا موزيک، يا فرياد كمک 

طلبانه ناگهان بدرخشد و به درآيد.« اين كتاب را نشر »مركز« منتشر كرده است.

ناشر : انتشارات سپید 
نویسنده :  جان سى مکسول

مترجم: نعیمه ترابی فرد  
تعداد صفحه : 168 

شابک :978-600-90630-3-1

مناسب برای : بزرگساالن 
نویسنده : والتر بنيامين
مترجم: حميد فرازنده 
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مسابقه*

مسابقه

1. با توجه به مميزی پيشرو در سال جاری كه بر اساس آخرين تغييرات 
استانداردهای سيستم مديريت يکپارچه )سال ۲015( انجام خواهد شد، به 
نظر شما چه سيستم هايى برای پوشش الزامات جديد مى بايست برای 

دريافت اين گواهينامه طرح ريزی شود؟
چه پيشنهادی برای اجرای طرح ريزی مورد نظرتان داريد ؟ 

2. آخرين نسخه اينکوترمز ۲010 در چه سالى، با چه هدفى و توسط 
كدام سازمان منتشر شد؟

3. يکى از مهمترين راه های  مقابله با ويروس باج گير چيست ؟
4. چه تعداد از پروژه های جاری نصب نيرو در حال حاضر درصد 

پيشرفت واقعى بيشتر از 50% را دارند؟
5. چه تعداد حکم در بخش جبران خدمت در سال 95 صادر شده است؟ 
6. چند نفر از همکاران در شركت نصب نيرو در سال 95 تحت پوشش 

بيمه مسئوليت مدنى كارفرما در قبال كاركنان بوده اند؟

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

برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.
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متعال  وند  خدا از  و  نموده  رعض  تسلیت  را  ذیل  کاران  هم هب  وارده  مصیبت  بدینوسیله 

کنیم. می  تقاضا  کاران  هم این  ربای  جمیل 
صـبر 

گرامی؛ کار  هم

قنبر قزلو  مهندس  آقای  جناب 
مدیرپروژه

خانواده مرحوم جناب آقای هورمزد آذرپور
یزد تابان  ساختمانی  پروژه  اجرایی  تکنسین 

*
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 نقاشی کودکان کارکناننقاشی*
 شرکت نصب نیرو

هستی جهانگیری - 8 ساله

علی نجفی زاد

طاها دادخواه - 10 سالهمحمدرضا شکری

امیررضا علی پسندی - 6 ساله پریزاد پالودی
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نقاشی*  به مناسبت
 ماه مبارک رمضان 

علی ابراهیمی مهسا زمانیاسرا نورزاد- 9 ساله

آندیا شیرآسب

آیدا اکبریان آنیتا اکبریان

یگانه امامی
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* نقاشی

دنیا دلگشایی- 7 ساله درسا دلگشایی- 7 ساله

سارا شکریرها امیری- 5 ساله

شایان شکیباسمانه فخری - 12 ساله
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نقاشی*

مهراب رحمتی کسری میرزائی - 8 ساله

ماهان آئینه ورزانیکیانا کوه رام

امیر عظیمی- 9 سالهنسرین کریمی - 10 ساله



نيروگاه نيروگاه پرتابل ۲5 مگاوات نوشهر  و نيروگاه پرتابل ۲5 
مگاوات بهشهر

قادر است برق مصرفى ساكنان شهری با جمعيت حدود يکصد 
هزار نفر را به شکل مطمئنى تامين نمايد
اين نيروگاه ها شامل تجهيزات اصلى :

توربوژنراتور ●
سامانه برق و كنترل ●
سامانه سوخت رسانى ●
خنک كننده روغن روان كننده ●
اعالن و اطفاء حريق ●
بخش تامين هوای ورودی توربين ●
بخش تخليه گازهای احتراق ●
توربين و سيستم روغن كاری ●

اين واحد ها قابليت كاركردن با هر دو سوخت گاز طبيعى و 
گازوئيل را دارند.

فضای مورد نياز اين واحدها بسيار كم ميباشد بطوری كه در 
زمين هايى با مساحت حدود شصت متر در هفتاد متر مربع قابل 

احداث ميباشد.
عمليات احداث اين واحد ها به طور همزمان به شركت نصب 
نيرو ابالغ شد كه در دوره 7 ماهه هر كدام با ظرفيت ۲5 مگاوات 

راه اندازی و وارد مدار شد.

نیروگاه های 25 مگاواتی پرتابل مازندران
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قرارداد :
اجرای عمليات ساختمانى ، تامين ،نصب و پيش راه اندازی دو واحد واقع در نوشهر و بهشهر شامل انجام 

همه فعاليت های سيستم های BOP، بلوک نيرو و پيش راه اندازی ميباشد.
عمليات ساختمانى در يک دوره سه ماهه با وجود تمامى مشکالت آماده بارگذاری شد.

عمليات نصب در يک دوره سه ماهه تکميل و پس از پيش راه اندازی تحويل كارفرما شد.
 اين عمليات با موفقيت راه اندازی و وارد مدار شد.

مشخصات قراردادی :
نوشهر: شماره قراداد عمليات ساختمانى ، نصب و پيش راه اندازی: 
بهشهر: شماره قراداد عمليات ساختمانى ، نصب و پيش راه اندازی:

شماره قراداد خريد بالک متريال الکتريک و مکانيک: 
تاريخ ابالغ قرارداد  : 1395/08/17

تاريخ شروع قرارداد  : 1395/08/17
مدت زمان قرارداد: 8ماه

شركت نصب نيرو در نيروگاه های نوشهر و بهشهر با وجود مشکالت فراوان توانست با مديريت عالى و 
بهره گيری از نيروهای متخصص و تجربيات گذشته، زود تر از زمان مقررپروژه ها را به سرانجام برساند. 
يکى از مهمترين موارد، پيشتازی شركت نصب نيرو از برنامه زمانبندی است و ازمعدود پروژه هايى 

محسوب ميشوند كه زودتر از زمان مقرر به پايان رسيده است.
آغاز قرارداد در تاريخ 95/08/17 بوده كه عمليات نصب اولين شاسى در تاريخ 95/11/۲7 انجام شد. 

وضعيت پيشرفت پروژه به شرح زير مى باشد:
% 99 :Plan پيشرفت برنامه ای براساس

% 84 :Replanپيشرفت براساس
پيشرفت واقعى پروژه : 98 % 
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عواملى كه ميتوانست باعث توقف مسير بحرانى پروژه شود ولى با برنامه ريزی و مديريت صحيح تمامى 
موانع و مشکالت مرتفع شد.

1- 15 روز توقف بدليل شرايط جوی نامساعد و وزش باد.
۲- 15 روز تاخير در دريافت نقشه نهايى شده ارت شبکه قبل از بتن ريزی فونداسيون ها.

3- 17 روز تاخير در ورود به سايت شاسى C8 و ترانس مربوطه.

Date ۲016/07/11 ۲016/07/1۲ ۲017/07/01 ۲017/07/0۲ ۲017/07/03 ۲017/07/04 ۲017/۲6/05 ۲017/0۲/06 ۲017/۲3/06 ۲017/08/07 ۲017/08/09 ۲017/15/10

Plan %0,00 %3,1۲ %1۲,۲4 %۲4,65 %48,18 %8۲,01 %96,57 %97,34 %99 %100,00

RePlan %0,00 %3,1۲ %7,01 %14,4۲ %۲6,16 %39,56 %71,00 %77,00 %84,00 %95,79 %98,73 %100,00

actual %0,00 %1,86 %8,31 %14,9۲ %31,63 %55,33 %91,۲1 %93,67 %98
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* کارکنان نمونه

امین پورجعفر
واحد معاونت اجرایی

علیرضا بلوریان طهرانی
واحد مهندسی و قراردادها

غزاله جعفری زاده
واحد مالی

امیرحسین اشراقی
واحد مهندسی و قراردادها

پیام نجات خواه
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

سمانه دزیونی
واحد مالی

میثم صادقعلی پور
واحد مالی

محسن رستم آبادی
واحد معاونت اجرایی

مجتبی جشنی
واحد منابع انسانی

مهدی باغنده
واحد سیستم ها و کیفیت

مسعود امامی آرندی 
واحد سیستم ها و کیفیت

زکیه حسن زاده
واحد منابع انسانی

حسن ابراهیمی
 واحد تامین و پشتیبانی

مرضیه پیرهادی 
واحد منابع انسانی

کارکنان نمونه ستاد 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه دوم سال 95






