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ضرب المثل )11(
از کتاب نوشته های اداری )راهنمای درست نویسی(

معرفی کتاب
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کارکنان نمونه
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امام على )ع( : دوستت را به اندازه دوست بدار، شايد روزى خصم تو گردد و با دشمنت به اندازه دشمنى 

كن شايد روزى با تو دوست شود.

هاى  شركت  معتبرترين  از  يکى  عنوان  به  نیرو  نصب  شركت 
و  انرژى  و  احداث  زمینه  در  خصوص  به  عمومى  پیمانکارى 
با  و   1370 سال  در  مپنا  گروه  شركت  تابعه  هاى  شركت  از 
كارگیرى  به  با  شركت  اين  شد.  تاسیس   83394 ثبت  شماره 
كارگران  و  مهندسین مجرب  از  اعم  پرسنل،  نفر  حدود 4000 
كارآزموده و پیمانکاران اجرايى در پروژه هاى داخلى و خارج از 
كشور فعالیت مى كند. مهم ترين حوزه هاى فعالیت اين شركت 
)گازى،  ها  نیروگاه  اندازى  راه  و  نصب  ساختمانى،  عملیات 
پااليشگاهى، صنعتى،  ، مجتمع هاى  بخارى(  و  تركیبى  سیکل 
بادى،  هاى  نیروگاه  نیرو،  انتقال  هاى  پست  و  احداث خطوط 
نیز ساخت  و  برق و آب شیرين  تولید همزمان  مراكز  ساخت 

اسکلت فلزى 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  نوآورى،  نمايند.  پربارتر  را  نشريه  كنیم،  مى 
پژوهش، گردآورى، ترجمه، عکس، نقاشى، درس آموخته هاى 
خود و اعضاى خانواده خود را با رعايت موارد زير به نشانى 

نشريه ارسال كنید. 
• اگر نوشته دريافتى بیش از دو برگ بود، در شماره هاى بعد و 

دنباله دار چاپ خواهد شد.
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• 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.
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رامین اشرفی

سخن سردبیر*

عید نوروز خجسته باد
سال جديد در حالى آغاز مى شود كه انبوهى از كارهاى اجرايى پروژه هاى جديد ابالغى به شركت را در پیش رو 
داريم، بسیارى از همکاران تالشگرمان در پروژه هاى دور و نزديک در ايام عید نیز در شیفت هاى روزانه مشخصى به 

سازندگى كشور و خدمت به میهن مان مشغول هستند، خدا قوت همکاران عزيز.
در طى سال 96 رويدادهاى خوبى را براى شركت نصب نیرو شاهد بوديم كه عبارتند از:

● EPC نصب اولین واحد نیروگاه بادى آقکند به عنوان پیمانکار
اخذ تنديس بلورين 34000 تعالى منابع انسانى از دانشگاه تهران ●
دريافت جايزه مدير پروژه برتر و كارشناس برتر در بخش HSE، در دهمین همايش HSE گروه مپنا  ●
 اخذ استاندارد ويرايش ايزو 2015  ●

ISO9001:2015 ،ISO14001:2015 ،OHSAS18001:2007 ،HSE-MS ،ISO10015:1999 

همچنین بر اساس گزارش IMI100 )نتايج منتشر شده بیستمین دوره رتبه بندى شركت هاى برتر ايرانى( شركت نصب 
نیرو از رتبه 194 به رتبه 169 در گروه دوم ارتقا يافت كه افزايش میزان ريالى قراردادها نشان از افزايش اعتبار و توان 

فنى و مهندسى شركت و توان فکرى، قابلیت و شايستگى هاى انسانى در شركت است.
بر اين اساس در بین شركت هاى گروه مپنا مقام پنجم را به دست آورده ايم و پیش بینى مى كنیم كه در گزارش 
IMI100 مربوط به ارزيابى سال 1396 شركت نیز چند رتبه بیشتر ارتقا يابیم. به همین دلیل بايستى تالش مجموعه 

مديريتى و ستاد و صف نیز مضاعف و براى نگهدارى اين ارتقا در سطح مطلوب فعلى، بیشتر بکوشیم.
شاخص هاى شركت نشان مى دهند كه عالوه بر ارتقا سطح توسعه اى كاركنان، ارتقا كیفیت اجراى پروژه ها هم 
عالوه بر ارتقا ايمنى در شركت، به دست آمده است كه باعث تقويت برند و اعتبار بیشتر شركت نصب نیرو خواهد شد.
در سال جارى تاكنون به افتخار 14 میلیون ساعت كار بدون حادثه منجر به فوت و از آخرين حادثه، 32 میلیون ساعت 

كار بدون حادثه منجر به فوت نايل شديم كه اين دستاورد كلیدى را نیز به همه تالشگران شركت تبريک مى گويیم.
همکاران عزيز، در صورت تمايل به چاپ مقاله هاى خود در حوزه هاى تحقیق، ترجمه و كپى از مطالب روز و 
همچنین فعالیت در حوزه داستان سرايى مى توانید از طريق آدرس ايمیل Nashrieh@nasbniroo.com و آدرس تلگرام

https://t.me/nasbniroo_journal         اقدام نمايید.
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 مختصری از خودتان بفرمایید از اینکه از 
چه سالی وارد نصب نیرو شدید و مدیریت 

کدام پروژه ها را بر عهده داشته اید؟
بنده مهندس برق هستم و در سال 91 جهت 
تصدى سمت مديريت پروژه نیروگاههاى بادى 
از شركت محترم توسعه يک به شركت معظم 
نصب نیرو جابجا شدم و از آن زمان تاكنون در 
پروژه هاى نیروگاه بادى تاكستان و ابهر، نیروگاه 
گازى ايرانشهر ، نیروگاه سیکل تركیبى يزد تابان 
و  نوشهر  مگاواتى  گازى 25  هايى  نیروگاه  و 

بهشهر انجام وظیفه نموده ام.
کدام  در  را  خود  کاری  تجربه  بهترین   

پروژه کسب کردید؟
اينکه در  دلیل  به  تاكستان،  بادى  نیروگاه  در 
تجربه هاى قبلى  در بخشهاى برق، مکانیک و 
ابزار دقیق فعالیت داشتم و در نیروگاه تاكستان با 

فعالیت ساختمان آشنا شدم 
 بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 

برای ما بازگو کنید.
تحقق هر خواسته اى بهترين خاطره است، از 
جمله اتمام نصب واحدهاى تاكستان تا قبل از 
پايان سال 95 و تحقق به موقع پروژه هاى نوشهر 
و بهشهر. وقتى فکر مى كنم مى بینم كه خاطره 
بد هم كم ندارم از جمله تنش هاى ناشى از نبود 
نقدينگى در پروژه ها، خصوصا ايرانشهر و يک 
مورد اشتباه آزمايشگاه در اعالم نتیجه بتن ريزى 

در تاكستان كه خیلى تاثیرگذار بود.
مسؤلیتهای  و  اجرایی  فعالیتهای  درباره   
اجرایی که تاکنون داشته اید برای خوانندگان 

ما بگویید؟ 
از سال 82 در نیروگاه حرارتى سهند واقع در 
راه  را در  فعالیت خود  آذربايجان شرقى  استان 
پس  و  كردم  آغاز  دقیق  ابزار  تجهیزات  اندازى 
از مدتى در كالبیره و نصب تجهیزات ابزار دقیق 
فعالیت نمودم، پس از آن در شركت كشتى سازى و 
صنايع فرا ساحل ايران در بخش تعمیرات شناورها 
مسئولیت تعمیرات سیستم برق و ابزار دقیق شناور 
را به عهده داشتم، مجددا وارد فیلد نیروگاهى شده 
و مسئولیت برق و ابزار دقیق نیروگاه سیکل تركیبى 
كرمان با به عهده گرفتم. از اواسط سال 86  وارد 
مجموعه گروه مپنا شدم و در پروژه هاى نیروگاه 
گازى جهرم و نیروگاه گازى شاهرود با شركت 

محترم توسعه يک همکارى داشتم.
 کدام پروژه را عالقه مند بودید که مدیریتش 

را بر عهده داشته باشید اما این اتفاق نیافتاد؟
چنین موردى وجود ندارد.

 اگر این امکان وجود داشته باشد که زمینه 
را  تغییر دهید چه تخصصی  را  کاری خود 

دنبال میکردید؟
تدريس 

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

های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
مهمترين راهکار، رويه سازى صحیح است و 
فرايندى كه پس از سعى و خطا نتیجه داده، مى 
بايست ثبت شده و در قالب يک دستورالعمل و 
يا يک چک لیست مورد استفاده قرار گیرد . ولى 
واقعیت اين است كه به تعداد لحظه هاى پروژه، 
احتمال بروز شرايط جديد وجود دارد، كه بروز ايراد 
در هر كدام را مى توان يک شکست در نظر گرفت.

 نقش عوامل انسانی را در اجرای موفقیت 
آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟

بى شک، 100 درصد 
 کارکنان خود را چگونه ارزیابی )ارزیابی 

عملکرد ( میکنید؟
هر فردى توسط باالدستش ممیزى مى شود و 
ارزيابى سرپرستان كارگاهها توسط خودم انجام 

مى شود.
 نظام های انگیزشی مورد نظر شما چیست؟ 
ايجاد جو دوستانه، شرايط مناسب خدمات دهى 
از جمله سرويس و خوابگاه و پرداخت به موقع 
حقوق، پرداخت وام و از همه مهمتر اينکه نتايج 
حاصل از تالش دوستان با معرفى تیم تاثیرگذار در 

فرايند، به مجموعه معرفى شود.
چه  خود  شایسته  کارکنان  حفظ  برای   

تمهیداتی را اندیشه اید؟
و  حقوق  افزايش  براى  مجوز  اخذ  پى گیرى 

تالش براى برقرارى محیط كارى با امنیت روانى
 انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.
فقط وظايف قراردادى خود را انجام دهند.
 مهمترین دستاورد خود را چه میدانید؟

دوستان خوب

مصاحبه

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

در آن داشته اید؟
به نظر بنده در اين شرايط صنعت، تمام پروژه 

ها موفق هستند كه روى پا ايستاده اند.
  آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

بديهى است وقتى شما به سمت يک هدف 
خوب  هدف  آن  به  داريد،  برمى  قدم  خوب 

خواهید رسید. 
  بهترین مشاور شما ؟ 

معاون محترم اجرايى، جناب آقاى مهندس رهبرى
  به نظر شما موفقیت در اجرای پروژه های 

نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟
مهمترين عامل موفقیت پروژه، انعقاد قراردادى 
اى درست  هزينه  و  زمانى  لحاظ  از  كه  است 
پیش بینى شده باشد. متعهد بودن كارفرما در 
خصوص تزريق به موقع نقدينگى نیز بسیار تاثیر 
گذار است . قطعا مواردى همچون، بکارگیرى 
پیمانکار توانمند و مديريت صحیح ايشان نیز 

اهمیت بااليى دارد.
  نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با چه 

چالش هایی روبرو است؟
چالش هاى اصلى پروژه ها عبارتند از كمبود 
كه  متريال  كسرى  مدارک،  كسرى  نقدينگى، 

عمدتا در تعهد كارفرمايان محترم قرار دارند. 
  همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 

پروژه شما همسو هستند؟
قطعا پیشبرد پروژه يک فرايند جمعى مى باشد 
به  يابى  كه بدون همکارى همه جانبه، دست 

نتايج مطلوب امکان پذير نخواهد بود.
  روند فعالیتهای شرکت نصب نیرو در 

سال 96 را چگونه ارزیابی می کنید؟
فعالیتهاى شركت نصب  پروردگار،  به شکر 
مهم  هاى  برنامه  كه همه  بوده  نحوى  به  نیرو 
مربوط به پروژه هاى شركت مپنا محقق شده 

است و اين يعنى روند رو به جلو.
  و اما نصب نیرو در یک جمله ...... ؟

سرپناهى كهن با ستون هاى برافراشته

مصاحبه با آقای مهندس 
علی گلیجانی مقدم

مدیر پروژه
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 ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 ،OHSAS18001:2007 ،HSE-MS ، ممیزى خارجى شركت نصب نیرو براى اخذ گواهینامه هاى استاندارد
ISO10015:1999 در تاريخ 7 الى 10 اسفند ماه توسط شركت توف نورد ايران انجام شد. در طول فرآيند ممیزى ممیزان محترم پروژه هاى 

ساختمانى فردوسى مشهد  و نصب كاشان را ممیزى كردند و در ادامه فرآيند هاى ستادى مورد ممیزى دقیق قرار گرفت. در اين بین 
الزامات جديد استانداردها در نسخه 2015 ممیزى شد. در نهايت مطابق گزارش تیم ممیزى، شركت نصب نیرو موفق به اخذ گواهینامه 
هاى ذكر شده بدون هیچ عدم انطباقى شد كه با توجه به جديد بودن اين ويرايش جديد، تالش همه همکاران در رعايت استانداردهاى 

بهینه و جديد اين ويرايش قابل تقدير و تشکر فراوان است.

اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت
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ممیزی پروژه کاشان

ممیزی پروژه مشهد
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بر اساس نتايج منتشر شده بیستمین دوره رتبه بندى شركتهاى برتر ايران كه همه ساله توسط سازمان مديريت صنعتى و بر اساس میزان درآمد 
)فروش( صورت مى پذيرد، شركت نصب نیرو  با ارتقاء 25 پله اى نسبت به سال مالى قبل، جايگاه 169 )صد و شصت و نه( را در میان بزرگترين 

شركت هاى ايران به خود اختصاص داد.
بر اساس اين رتبه بندى شركت گروه مپنا نیز با اخذ جايگاه 24 )بیست و چهارم( همچنان جايگاه خود را به عنوان بزرگترين پیمانکار ايرانى 

حفظ كرده است.

شرکت نصب نیرو برای دومین سال متوالی در 
میان ده پیمانکار برتر ایران جای گرفته است

برگزاری جلسه بازنگری مدیریت
جلسه بازنگرى مديريت شركت نصب نیرو مطابق برنامه زمانبندى كه در ابتداى سال 96 انجام شده بود، در تاريخ 28 بهمن ماه برگزار 
شد. در اين جلسه مديرعامل محترم، معاونین و مديران ارشد شركت و همچنین برخى از روسا حضور داشتند. از موارد مورد بحث در اين 
جلسه مى توان به بررسى وضعیت شركت در سال جارى، تحلیل استراتژى ها و میزان دستیابى به آن، تحلیل روند شاخص ها، اهداف و 
برنامه هاى سال 97 و ... اشاره كرد. همچنین در پايان دستورهاى مديريتى از سوى مدير عامل محترم صادر و مقرر شد در اين خصوص 
اقدامات الزم از سوى هريک از مديران مربوط انجام شود. همچنین مصوب شد در سال 1397 پیاده سازى BPM مديريت فرآيندهاى كسب 

و كار در شركت انجام شود.
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اخبار* ارگونومی
با توجه به نتايج اندازه گیرى عوامل زيان آور محیط كار ستاد در سال 1396 مشخص شد كه وضعیت ارگونومى محیط كار برخى همکاران 
مناسب نبوده و در طوالنى مدت مى تواند موجب بروز عوارض اسکلتى- عضالنى شود. لذا واحد HSE ستاد، جهت آشنايى همکاران با ريسک 
ها و مباحث ارگونومى در محیط هاى ادارى نسبت به تدوين محتوى آموزشى مورد نیاز اقدام و دوره آموزشى مذكور را جهت 51  نفر ساعت در 
تاريخ 2 اسفند ماه اجرا كرد. با توجه به ماهیت كاربردى و كارگاه هاى عملى اين دوره، مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفته و درصد رضايت 

از آن دوره، باالى 90 درصد بود. 
برخى مباحث اين دوره عبارت بودند از :

ارگونومي و نیاز آشنايي با آن ●
تاريخچه, اهداف, رسالتها و قلمرو ارگونومي ●
مفاهیم فیزيولوژي كار  ●
فاكتورهاي مؤثر در طراحي ايستگاههاي كاري ●
ارگونومي كاردر محیط هاى دفتري و اداري ●
كارگاه ارزيابى پوسچر ●
كارگاه آشنايى با حركات نرمشى- كششى  ●

 )MT( دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی

با توجه به نیازسنجى انجام شده در سال 1396، دوره آموزشى 
تست ذرات مغناطیسى )MT(  به مدت 16 ساعت و تعداد 19 
نفر ) معادل 288 نفر ساعت ( براى همکاران بخش كنترل كیفیت 
ستاد و پروژه ها در مورخ 11و12 بهمن ماه با سرفصل هاى ذيل 

برگزار شد:
● SNT-TC-1A و NDT مقدمه و آشنايى با روشهاى
مفاهیم پايه مغناطیس ●
مزايا و محدوديت هاى آزمون ذرات مغناطیس ●
تئورى مغناطیس ●
میدان مغناطیسى و جهت آن ●
توزيع میدان مغناطیسى ●
ذرات مغناطیسى و خواص آنها ●
انواع جريان و محاسبه آن ●
دستگاهاى تست به روش ذرات مغناطیسى ●
روشهاى اعمال ذرات مغناطیسى ●
تکنیک هاى آزمون مغناطیسى ●
گزارش نويسى در آزمون ذرات مغناطیسى ●
● NDT مقايسه با روشهاى ديگر
آشنايى با فرايندهاى تولید و عیوب مرتبط ●
 آشنايى با استانداردهاى مربوطه  ●

) AWS D.1.1 ، API 1104 ، ASME SEC V &VIII (
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* اخبار

با توجه به تقويم آموزشى نیم سال دوم سال 1396، دوره هاى آموزشى تخصصى، عمومى و HSE كه شامل 1833 نفر ساعت آموزش 
بوده، برگزار شد. جدول آموزشى سه ماه چهارم سال 1396 )از 96/10/01 الى 96/12/05( به شرح ذيل مى باشد:

 دوره های آموزشی نیم سال دوم 96 
شرکت نصب نیرو

ستاد

پروژه

 

 

 ردیف

 مرکز آموزش دهنده دوره
مدت 
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت

با 
احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

 نیب یبازرگان یتخصص کینیکل  یالملل نیب یبازرگان یمهارت ها 1
 60 60 06/10/96 26/07/96 2 60  یالملل

2 CCNP Switch  50 50 27/11/96 24/09/96 1 50  کالج انیرا 

 96 96 11/11/96 22/09/96 4 24  انیپارس نینو یمجتمع فن  کالیاتوکد الکتر 3

 5S  IMQ Academy  16 2 16/10/96 17/10/96 8 8کار  طیدر مح ینظام آراستگ 4

 16 16 02/10/96 02/10/96 2 8  شرکت چارگون  ساالنه چارگون ییگردهما نیهفتم 5

 یداخل یزیالزامات و مم حیتشر 6
ISO 14001:2015  

IMQ Academy  24 7 05/10/96 07/10/96 168 120 

 192 192 13/10/96 13/10/96 24 8  ستمیهمکاران س  ستمینرم افزار راهکاران س 7

 24 24 20/10/96 20/10/96 3 16  یمانکاریگروه مطالعات نظام پ  مانیپ یعموم طیشرا 8

 یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیس 9
 48 48 09/11/96 08/11/96 3 16 مپنا  پروژه تیریمد

پروژه چابک  تیریکارگاه مد 10
(Agile)  32 32 20/10/96 20/10/96 4 8  انایپروژه آر تیریموسسه مد 

 راتیو تعم ینگهدار یها یاستراتژ 11
 16 16 29/11/96 28/11/96 1 16  موسسه ره آوران آفاق صنعت  شرفتهیپ PMدر 

 - 60 23/12/96 11/11/96 2 30  حسابداران خبرهمرکز آموزش   یاکسل در حسابدار 12

 6 90 02/12/96 02/12/96 30 3 نصب نیرو  یبا اصول ارگونوم ییآشنا 13

 45 75 02/12/96 02/12/96 25 3 نصب نیرو  یبا اصول ارگونوم ییآشنا 14

 دوره ردیف
مرکز آموزش 

 دهنده
 پروژه

مدت 
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت

با 
احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

1 
 یسیبه روش ذرات مغناط یبازرس

(MT) 
نفتا صنعت ناظران

  
 288 304 12/11/96 11/11/96 19 16 ستاد/پروژه

2 
دوار  زاتیکنفرانس تجه نیهشتم

  رویدر نفت و ن

-نفت-یاطالع رسان
یمیگاز و پتروش

  
شیروان/پرندآقکند/  16 3 17/11/96 18/11/96 48 48 

 ندگانینما یهیتوج-یجلسه آموزش 3
IMS 

 64 64 26/11/96 26/11/96 8 8 پروژه نصب نیرو

 256 256 12/10/96 11/10/96 16 16 سبالن ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  4

 336 336 16/11/96 15/11/96 21 16 رمیله عراق ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  5

 128 128 26/11/96 25/11/96 16 8 سبالن ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  6

 

 

 ردیف

 مرکز آموزش دهنده دوره
مدت 
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت

با 
احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

 نیب یبازرگان یتخصص کینیکل  یالملل نیب یبازرگان یمهارت ها 1
 60 60 06/10/96 26/07/96 2 60  یالملل

2 CCNP Switch  50 50 27/11/96 24/09/96 1 50  کالج انیرا 

 96 96 11/11/96 22/09/96 4 24  انیپارس نینو یمجتمع فن  کالیاتوکد الکتر 3

 5S  IMQ Academy  16 2 16/10/96 17/10/96 8 8کار  طیدر مح ینظام آراستگ 4

 16 16 02/10/96 02/10/96 2 8  شرکت چارگون  ساالنه چارگون ییگردهما نیهفتم 5

 یداخل یزیالزامات و مم حیتشر 6
ISO 14001:2015  

IMQ Academy  24 7 05/10/96 07/10/96 168 120 

 192 192 13/10/96 13/10/96 24 8  ستمیهمکاران س  ستمینرم افزار راهکاران س 7

 24 24 20/10/96 20/10/96 3 16  یمانکاریگروه مطالعات نظام پ  مانیپ یعموم طیشرا 8

 یالملل نیکنفرانس ب نیزدهمیس 9
 48 48 09/11/96 08/11/96 3 16 مپنا  پروژه تیریمد

پروژه چابک  تیریکارگاه مد 10
(Agile)  32 32 20/10/96 20/10/96 4 8  انایپروژه آر تیریموسسه مد 

 راتیو تعم ینگهدار یها یاستراتژ 11
 16 16 29/11/96 28/11/96 1 16  موسسه ره آوران آفاق صنعت  شرفتهیپ PMدر 

 - 60 23/12/96 11/11/96 2 30  حسابداران خبرهمرکز آموزش   یاکسل در حسابدار 12

 6 90 02/12/96 02/12/96 30 3 نصب نیرو  یبا اصول ارگونوم ییآشنا 13

 45 75 02/12/96 02/12/96 25 3 نصب نیرو  یبا اصول ارگونوم ییآشنا 14

 دوره ردیف
مرکز آموزش 

 دهنده
 پروژه

مدت 
 ساعت

تعداد 
 فراگیران

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 پایان

 نفر ساعت

با 
احتساب 
 غایبین

بدون 
احتساب 
 غایبین

1 
 یسیبه روش ذرات مغناط یبازرس

(MT) 
نفتا صنعت ناظران

  
 288 304 12/11/96 11/11/96 19 16 ستاد/پروژه

2 
دوار  زاتیکنفرانس تجه نیهشتم

  رویدر نفت و ن

-نفت-یاطالع رسان
یمیگاز و پتروش

  
شیروان/پرندآقکند/  16 3 17/11/96 18/11/96 48 48 

 ندگانینما یهیتوج-یجلسه آموزش 3
IMS 

 64 64 26/11/96 26/11/96 8 8 پروژه نصب نیرو

 256 256 12/10/96 11/10/96 16 16 سبالن ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  4

 336 336 16/11/96 15/11/96 21 16 رمیله عراق ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  5

 128 128 26/11/96 25/11/96 16 8 سبالن ویونا 1سطح   IRATAکار در ارتفاع  6
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نیروگاهی*

مختلف  منابع  لحاظ  از  ايران  كشور 
انرژى يکى از غنى ترين كشورهاى جهان 
محسوب مى شود، چرا كه از يک سو داراى 
منابع گسترده سوختهاى فسیلى و تجديد 
ناپذير نظیر نفت و گاز است و از سوى ديگر 
داراى پتانسیل فراوان انرژيهاى تجديد پذير 
با توسعه نگرشهاى  باد مى باشد.  از جمله 
زيست محیطى و راهبردهاى صرفه جويانه 
تجديد  انرژيهاى  منابع  از  بهره بردارى  در 
ناپذير، استفاده از انرژى باد در مقايسه با ساير 
منابع انرژى مطرح در بسیارى از كشورهاى 
جهان رو به فزونى گذاشته است. استفاده از 
منبع خداداى باد مى توانديک انتخاب مناسب 
در مقايسه با ساير منابع انرژى تجديد پذير 

باشد.
و  اقتصادي  منافع  باد  انرژي  صنعت 
از  كه  دارد  همراه  به  را  مختلفي  اجتماعي 

جمله مهم ترين آن ها عبارتند از:
1- كاهش اتکاء به منابع انرژي وارداتي. 
اين مسئله يکي از مهم ترين داليل رويکرد 
كشورهاي صنعتي به انرژي هاي تجديد پذير 
و انرژي باد است، اما در كشورهاي تولید 
كننده نفت نظیر ايران نیز از جنبه ديگري مي 
توان به آن نگريست و آن افزايش فرصت 

صادرات است.
2- تقويت ساختار اجتماعي و اقتصادي 
مناطق روستايي. به دلیل ماهیت انرژي باد 
كه به تولید غیرمتمركز و اغلب به نقاط دور 
اين  توسعه  پردازد،  مي  روستايي  و  افتاده 
صنعت چه در كشورهاي سرمايه داري و 
پیشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه 
در  را  آشکاري  هاي  پیشرفت  و  تحوالت 

مناطق روستايي به دنبال خواهد داشت
3- اشتغال زايي. ايجاد شغل اين صنعت 
در میان ديگر صنايع انرژي از همه بیشتر 
است. در اروپا نصب يک مگاوات برق بادي 

براي 15 الي 19 نفر شغل ايجاد مي كند كه 
اين رقم در كشورهاي در حال توسعه به 

راحتي مي تواند دو برابر شود

آینده انرژي باد در ایران
بازار تأمین انرژي يک بازار رقابتي است 
كه در آن تولید برق در نیروگاه هاي بادي در 
مقايسه با نیروگاه هاي سوخت-هاي فسیلي 
برتري هاي نويني را پیش روي كاربران قرار 
داده است. از برتري هاي نیروگاه هاي بادي 
اين است كه در طول مدت زمان عمر خود، 
سال هاي زيادي انرژي را بدون نیاز به هزينه 
كه  حالي  در  كرد،  خواهد  تولید  سوخت 
هزينه ديگر منابع تولید انرژي در طول اين 

سال ها افزايش خواهد يافت
كشورهاي  از  بسیاري  گسترده  فعالیت 
جهان براي تولید الکتريسیته از انرژي باد، 
سرمشقي براي ديگر كشورهايي است كه 
دارند.  پیش  در  درازي  راه  زمینه  اين  در 
رشد،  حال  در  اقتصادي  منابع  از  بسیاري 
در منطقه آسیا واقع شده اند و اقتصاد رو 
به رشد كشورهاي آسیايي از جمله ايران، 
باعث شده تا اين كشورها بیش از پیش به 
تولید الکتريسیته احساس نیاز كرده و اقدام 
به تولید الکتريسیته از منابع غیر فسیلي كنند. 
افزون بر اين موارد، نبود شبکه برق سراسري 
در  روستايي  هاي  بخش  از  بسیاري  در 
كشورهاي آسیايي نیز مهر تأيیدي بر سیستم 
هاي تولید الکتريسیته از انرژي باد زده است

پس در خصوص دورنماي آينده اقتصادي 
گفت  بايد  ايران  در  باد  انرژي  از  استفاده 
استفاده از اين انرژي موجب صرفه جويي 
مي  عنوان سوخت  به  نفتي  هاي  فرآورده 
اول  درجه  در  شود. صرفه جويي حاصله 
نفتي شده كه  موجب حفظ فرآورده هاي 
امکان صادرات و مهمتر اين كه تبديل آن 

را به مشتقات بسیار زياد پتروشیمي با ارزش 
افزوده باال فراهم مي سازد.

اين  از  الکتريسیته  تولید  دوم  درجه  در 
انرژي فاقد هر گونه آلودگي زيست محیطي 
بوده كه همین عامل كمک شاياني به حفظ 
نموده  بشري  زيست  محیط  سالم  طبیعت 
ودر نتیجه مسیر براي نیل به توسعه پايدار 

اقتصادي، اجتماعي فراهم مي شود
با توجه به نیاز روزافزون به منابع انرژى 
ضرورت  فسیلى  سوخت  منابع  كاهش  و 
كاهش  زيست،  محیط  نگهداشتن  سالم 
و  رسانى  برق  محدوديتهاى  هوا،  آلودگى 
دور  روستايى  نقاط  براى  سوخت  تامین 
مانند،  نو  انرژى هاى  از  استفاده  افتاده و... 
انرژى آب انرژى باد، انرژى خورشید، انرژى 
ويژه اى  جايگاه  مى تواند  و...  هیدروترمال، 

داشته باشد.
آژانس  و  دانشمندان  بینى  پیش  براساس 
بین المللى انرژى تقاضاى مصرف و تولید 
انرژى در آينده نیز افزايش سريع و نگران 
كننده اى خواهد داشت. به طورى كه از سال 
1998 تا 2010 تقاضاى جهانى براى برق 
با 30٪ افزايش به 20582 تراوات و با ٪50 
افزايش به 27326 تراوات خواهد رسید. از 
سويى بر اساس مطالعات دانشمندان تا سال 
2040 نیروى باد 20٪ الکتريسیته جهان را 
تامین مى كند انرژى باد نسبت به ساير منابع 
انرژى بازگشت ناپذير از ويژگى ها و مزاياى 
آنها  اهم  كه  مى باشد؛  برخوردار  باالترى 
عبارتند از: عدم نیاز به تامین نیروى انسانى 
زياد، عدم نیاز توربینهاى بادى به سوختهاى 
فسیلى و صرفه اقتصادى ، تداوم در تولید 
انرژى، استهالک ناچیز نسبت به ساير توربین 
ها ، بازده اقتصادى باالتر در بلند مدت ، عدم 
نیاز به آب فراوان، عدم نیاز به زمین براى 
نصب توربینهاى بادى، آلودگى كمتر زيست 

توربین بادی شــناور

گردآورنده: مهندس صفا نیازی
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نیروگاهی*
محیطى ، ايجاد زمینه هاى اشتغال زايى و در 
تشويق سرمايه گذارى خصوصى. صورت 
جغرافیايى  گستره  لحاظ  به  ايران  كشور 
همواره  انرژى  بخش  در  محیط  تنوع  و 

برنامه هاى ملى ويژه اى دارد.
از  استفاده  به  گرايش  است  سالى  چند 
انرژى هاى تجديدپذير افزايش چشمگیرى 
يافته است.اما نیروگاه هاى بادى موافقان و 
مخالفان بسیارى دارد. بسیارى از طرفداران 
راستاى  در  را  شیوه  اين  محیط زيست، 
مصرف كمتر انرژى هاى فسیلى موثر ارزيابى 

سوى  در  مى كنند. 
ديگر نیز ساكنان 
قرار  مناطقى 
اين  كه  دارند 
نیروگاه ها در آنجا 

است.  شده   نصب 
متاسفانه چرخش پره 

توربین هاى نیروگاه هاى 
زيادى  سروصداى  بادى 
تولید مى كند و موجب سلب 
نواحى  ساكنان  آسايش 
همجوار مى شود. همچنین 
مزارع  مى شود  گفته 

توربین هاى  بزرگ 
بادى، خود باعث 

افزايش گرماى 
و  محیط 

اختالل 
ر  د

گردش آزاد هوا مى شود كه تاثیرات آن در 
ناشناخته  اقلیم  و  هوا  و  بر آب  درازمدت 
دانشمندان  اخیر  نوآورى  شايد  اما  است، 
در طراحى و ساخت نوعى متفاوت از اين 
توربین ها، مشکالت شیوه فعلى را نداشته 

باشد.

توربین بادی شناور
گروهى از پژوهشگران موفق به طراحى 
شیوه اى متفاوت براى بهره گیرى موثرتر از 
انرژى باد براى تولید برق شدند. اين دستگاه 
كه در حال حاضر مراحل آزمايشى خود را 
شناور«  بادى  »توربین  مى گذارد  پشت سر 
امیدوارند  توربین  اين  سازندگان  دارد.  نام 
اين وسیله در مناطقى كه نیاز فورى به برق 
دارند )نظیر مناطق زلزله زده يا سیل زده كه 
خطوط انتقال نیرو در آن آسیب ديده  است( 
مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مى توان 
از اين توربین بادى براى تامین برق مناطق 

دورافتاده كه اتصال آنها به شبکه سراسرى 
است،  پرهزينه  و  بسیار دشوار  كارى  برق 
استفاده كرد. محققان زيادى در سراسر جهان 
تالش مى كنند از انرژى قابل توجه جريان 
باد در ارتفاعات براى تامین انرژى مورد نیاز 
بشر استفاده كنند. اما شیوه مهار اين انرژى 

آزمايشگاه  در  معماست.  اين  اصلى  كلید 
گرين تاون ماساچوست گروهى از محققان 
و مهندسان سازه عظیمى را مى سازند كه در 
نگاه نخست به يک بال بسیار بزرگ هواپیما 
يا يکى از موتورهاى آن شباهت زيادى دارد. 
توربین  يک  جز  نیست  چیزى  سازه  اين 
عظیم بادى كه قرار است با ساخت انبوهى 
از آن انرژى هنگفت جريان شديد باد در 
ارتفاعات به زمین منتقل و به كار گرفته شود. 
در حال حاضر قرار است اين توربین بادى 
شناور در منطقه اى در آالسکا مورد آزمايش 
شیوه  اين  شايد  ترتیب  اين  به  گیرد.  قرار 
بتواند به عنوان منبعى براى تامین برق مورد 
نیاز ساكنان منطقه اى محدود كاربرد داشته 

باشد

طراحی توربین بادی شناور
شبیه  ساختارى  بادى  توربین  اين 
يک بالن حلقوى دارد و درون آن 
درون  مى شود.  پر  هلیوم  گاز  با 
حلقه اصلى يک پره قرار گرفته 
است كه با وزش باد به چرخش 
باد  جنبشى  انرژى  و  درمى آيد 
را به برق تبديل مى كند. انرژى 
الکتريکى تولیدى مى تواند برق 
را  تا 15 خانه محلى  حدود ده 
شناور  توربین  اين  كند.  تامین 
از سوى كابل هايى بسیار قوى به 
تا  است  متصل شده  زمینى  ايستگاه 
و حتى  قوى  بادهاى  در صورت وزش 
خود  جاى  در  هم  باز  شديد،  طوفان هاى 
محکم باقى بماند. انرژى الکتريکى نیز از 
ايستگاه زمینى  اين  به  طريق كابل ويژه اى 

منتقل مى شود.
بادى  توربین  اين  طراحى  در  مهندسان 
شناور از فناورى هاى رايج طراحى توربین 
و نیز دانش و فناورى هوا، فضا بهره گرفتند. 
حلقه پرشده از هلیوم از جنس ماده اى سبک 
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است و پره ها نیز به گونه اى طراحى شده اند 
كه كمترين سر و صدا را به همراه داشته 
باشند و به اين ترتیب مانند توربین هاى بادى 
معمولى موجب سلب آسايش ساكنان مناطق 
نزديک به آن نمى شوند. هرچند از آنجا كه 
محل شناورى اين توربین چندصدمتر باالتر 
از سطح زمین است، حتى در صورت تولید 
بندرت  صوتى  مزاحمت  اين  سروصدا، 

توسط ساكنان مناطق اطراف شنیده مى شود

سهولت در استفاده
درون ايستگاه زمینى توربین بادى شناور، 
سیستم كنترل هوشمندى قرار دارد كه بدون 
نیاز به كاربر انسانى مى تواند میزان جريان 
برق را مورد پايش قرار داده و در صورت 
در شرايط جوى،  تغییراتى  گونه  هر  بروز 
تنظیمات الزم را به عمل آورد. به دلیل همین 
نیاز نداشتن به كاربر انسانى شايد اين نیروگاه 
شرايط  كه  مناطقى  براى  بتوان  را  كوچک 
اقلیمى بسیار نامناسبى دارند به كار برد. به 
میزان  سنجش  براى  آزمايش  دلیل  همین 
كارايى اين توربین بادى در آالسکا صورت 
مى گیرد. همچنین يکى ديگر از مزيت هاى 
ارتفاع  در  آن  گرفتن  قرار  دستگاه،  اين 
باالست. همین موجب افزايش میزان استفاده 
موثر از انرژى باد مى شود. با افزايش ارتفاع 

قدرت و سرعت باد هم افزايش مى يابد
با اين حال احتمال اين كه از اين وسیله در 
مناطق پرجمعیت شهرى استفاده شود بسیار 
كم است. توربین بادى شناور براى مناطق 
دورافتاده اى همانند آالسکا يا مناطق كويرى 
كه هزينه تامین انرژى برق به شکل معمولى 
در آنجا بسیار باالست و خطرات بسیارى 
سراسرى  شبکه  كمین  در  است  ممکن 

برق رسانى سنتى باشد، مناسب خواهد بود.

مهندسی سازگار با محیط زیست
تنها  بادى شناور  توربین  از  استفاده  البته 
به مناطق بسیار سرد محدود نمى شود. در 
ساخت  امکان  كه  جنگل هايى  و  صحراها 
توربین هاى معمولى بادى وجود ندارد نیز 
مى توان از توربین بادى شناور استفاده كرد. 
كارشناسان بر اين باورند كه اين شیوه جديد 
سازگار با محیط زيست بوده و تاثیر ناچیزى 
بر آن خواهد داشت. همچنین شايد بتوان 
كاربردهاى ديگرى براى اين توربین ها يافت. 
نمونه مى توان تجهیزات هواشناسى،  براى 
براى  دوربین هايى  و  ارتباطى  آنتن هاى 
پیش بینى يا تشخیص بروز بالياى طبیعى 
را روى ساختار اين توربین شناور جاى داد

كارشناسان امیدوارند با موفقیت آمیز بودن 
آزمايش اين توربین، راه براى تولید انبوه آن 
باز شده و به اين ترتیب بتوان هر چه بیشتر 

و بهتر از انرژى باد استفاده كرد.
در حال حاضر لبه پره هاى مرتفع ترين 
فعال  دانمارک  در  كه  جهان  بادى  توربین 
است در نهايت به 220 متر مى رسد اما در 
توربین بادى شناور )BAT( اين رقم نزديک به 
600 متر است، ارتفاعى كه در آن بادى بسیار 

شديد و در عین حال يکنواخت مى وزد. 
دام  به  براى  انگیزى  شگفت  هاى  ايده 
انداختن اين انرژى ارزشمند ارائه مى شود. 
آيا نبايد از اين انرژى هنگفت و مزايايى كه 
مى تواند براى مردم سراسر جهان به همراه 
داشته باشد چشمپوشى كرد. اما پرسش اين 
است كه آيا فناورى هاى الزم براى استخراج 
انرژى مقرون به صرفه و قابل اطمینان از باد 
وجود دارد؟ به نظر مى رسد توربین بادى 
شناور تولید شده در آزمايشگاه گرين تاون 
هاى  فناورى  همین  از  يکى  ماساچوست 
آلتاروز كه  انرژى هاى  الزم باشد. شركت 
كنترل اين آزمايشگاه ها را در اختیار دارد 
سرمايه گذارى هنگفتى براى به ثمر رسیدن 
اين جاه طلبى انجام داده است. طراحى و 
ساخت چنین توربین بزرگ بادى مستلزم در 
نظرگرفتن فاكتورهاى مختلفى است. جداى 
از مقرون به صرفه بودن تولید انرژى از اين 
طريق، بايد اين نکته را نیز مد نظر قرار داد 
به  قابلیت  تا چه مدت  توربینى  كه چنین 
حفظ  با  هم  آن  دارد  را  شدن  كارگرفته 

بازدهى مورد نظر؟ 
براى اين حفظ بازدهى بايد ويژگى هاى 
كارگیرى  به  و  نصب  برپاسازى،  قابلیت 
حداقل براى يک تا دو سال را داشته باشد. 
اما اين پايان كار نیست. چنین توربینى بايد 
قابلیت جمع آورى و انتقال به نقطه اى ديگر 
را نیز داشته باشد. صرفه جويى در هزينه ها 
و راه اندازى فورى هر فناورى جديدى كه 
براى رقابت وارد بازار مى شود لزوما بايد 
و  باشد  برخوردار  هاى خاصى  ويژگى  از 
اين واقعیت درباره توربین بادى شناور نیز 
صدق مى كند. در حالى كه راه اندازى و 
نگهدارى توربین هاى بادى بزرگ فعلى نه 
تنها به شمار زيادى از متخصصان نیاز دارد 
بلکه اين كار طى چند روز و با صرف هزينه 
هاى زياد صورت مى گیرد اما توربین بادى 
شناور در همان روزى كه باد مى شود، آماده 
به كار است و شروع به تولید انرژى برق از 
جريان باد مى كند. نصب و راه اندازى اين 
توربین جديد كار بسیار ساده اى است. به 
جاى تزريق حجم زيادى بتن براى ساخت 
پايه هاى توربین و همچنین راه اندازى برج 
مخصوص چند طبقه، تنها چند نفر با استفاده 
از يک دستگاه كامیون و كمپرسور توربین 
بادى شناور را باد كرده و آن را به پايه اصلى 
متصل مى كنند. اما اين تمام مزاياى چشمگیر 

اين فناورى جديد نیست. يکى از اهداف 
طراحان توربین بادى شناور به كارگیرى آن 
در مناطق دور افتاده و صعب العبور است. 
مناطق زيادى در سراسر جهان وجود دارد 
كه به دلیل دورافتاده بودن به شبکه سراسرى 
برق دسترسى ندارند. در اين مناطق معموال 
از ژنراتورهاى ديزلى استفاده مى شود كه 
منبع پربازدهى براى تأمین انرژى به شمار 
نمى آيد. در اين مناطق به كارگیرى سیستم 
نظر  از  تجديدشونده  انرژى  تولید  هاى 
عنوان  به  است.  غیرممکن  اقتصادى عمال 
مثال در قطب شمال امید چندانى به استفاده 
از نور خورشید براى تولید برق نیست. از 
از  پوشیده  همواره  هاى  جاده  گذشته  آن 
برف و يخ زده منتهى به اين مناطق نصب 
را  فعلى  بادى  هاى  توربین  اندازى  راه  و 
منتفى مى كند. اكنون مى توان با اطمینان از 
كاركرد قطعى توربین بادى شناور در صعب 

العبورترين مناطق جهان صحبت كرد
در  جديد  توربین  اين  سازنده  شركت   
نظر دارد نخستین نمونه از آن را با قابلیت 
آينده در  تولید 30 كیلووات برق در سال 
آالسکا راه اندازى كند. برآورد شده كه اين 
توربین مصرف سوخت ژنراتورهاى ديزلى 
را ساالنه تا بیش از 40 هزار لیتر كاهش مى 
دهد. در فازهاى بعدى قرار است تولید برق 
به اين روش به 100 و 200 كیلووات در هر 
واحد هم برسد. اين میزان برق براى تأمین 
انرژى الکتريکى معادن و ساير پروژه هاى 
بزرگ ساخت و ساز كافى است. درحقیقت 
شركت سازنده توربین بادى شناور به پروژه 
هاى صنعتى بزرگ سراسر جهان به عنوان 
فرصتى ارزشمند براى توسعه اين فناورى 
به  مقرون  به  توجه  با  كند.  نگاه مى  نوين 
صرفه بودن توربین بادى شناور، اكنون اين 
است  قرار  آيا  كه  پرسش مطرح مى شود 
توربین هاى بادى فعلى بتدريج جمع آورى 
شود؟ ادم رين در پاسخ مى گويد: خیر، قرار 
نیست توربین جديد ما جايگزين توربین 
هاى فعلى شود بلکه تالش مى كنیم فناورى 
توربین هاى بادى را گسترش داده و آن را به 
دورافتاده ترين نقاط زمین نیز برسانیم. چهار 
سال پیش زمانى كه ادم رين و همکارش بن 
گالس تازه از دانشگاه MIT فارغ التحصیل 
شده و نخستین نمونه چوبى توربین بادى 
مى  طراحى  را  ارتفاعات  در  نصب  قابل 
كردند تصور نمى كردند كمتر از چهار سال 
به جايى برسند كه شاهد عملیاتى شدن ايده 
شان در ابعاد بزرگ باشند. آنچه اين محققان 
يک  از  كمى  دست  اند  كرده  تولید  جوان 
سیستم پیشرفته و پیچیده روباتیکى ندارد. در 
حقیقت مجموعه روباتیکى ويژه اى در مركز 
ثقل اين توربین بادى تعبیه شده كه به طور 

نیروگاهی
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كامال هوشمندانه هزينه ها و میزان بازدهى 
را مديريت مى كند به طورى كه با فرامین 
صادر شده از اين سیستم ارتفاع توربین تغییر 
كرده و حتى با توجه به تغییرات جوى براى 
قرار گرفتن در بهترين وضعیت تنظیم دوباره 
مى شود. در نتیجه در هزينه هاى مربوط به 
نگهدارى و به روزرسانى هاى الزم صرفه 
جويى چشمگیرى صورت مى گیرد. نهايت 
چشم انداز شركت سازنده اين توربین بادى 
به همراه دارد. گفته  جديد اوج هیجان را 
مى شود در آينده اى نه چندان دور نسخه 
هاى ويژه نصب بر فراز آب هاى ساحلى 
طراحى و ساخته خواهد شد. بدون شک 
نمونه چند مگاواتى توربین بادى شناور براى 
نصب بر فراز آب هاى ساحلى )در فاصله 
مقايسه  نواحى ساحلى( در  كیلومترى   16
با توربین هاى بادى كه در مناطق ساحلى 
هاى  هزينه  با  بمراتب  شوند  مى  نصب 

كمترى همراه خواهد بود.
توربین بادى شناور با استفاده از يک هزار 
مترمکعب هلیوم در هوا شناور مى شود. در 
باله پر از هوا نیز مسئول  عین حال چهار 
توربین خواهد  پايدارسازى  و  ثبات  حفظ 
 ILC بود. مهندسان شركت سازنده با شركت
زمینه طراحى كشتى هوايى  Dover كه در 

براى  دارد  تخصص  فضانوردى  لباس  و 
ساخت بدنه مقاوم در برابر تغییرات شديد 

جوى و پرتوى 
بنفش  ء ا ر و ما
شید  ر خو
ى  ر همکا
داشته  نزديکى 

است
نخستین 

بادى  توربین 
جهان  شناور 
تولید  ظرفیت 
كیلووات   30
دارد  را  برق 
كه با استفاده از 
مى  میزان  اين 
توان برق چند 
تامین  را  خانه 
نسخه  كرد. 
آن  تر  بزرگ 
تولید  توان 
كیلووات   200
را  الکتريسیته 

دارد. نکته جالب توجه اين است كه چنین 
توربینى قابلیت حمل آنتن راديويى يا سلولى 

و حتى آنتن اينترنت بى سیم را نیز دارد
از  مانع  پلیمرى  قدرتمند  كابل  سه   -3 
در هم پیچ خوردن يا فرار احتمالى توربین 

بادى مى شود. همچنین يک كابل مسى نیز 
الکتريسیته تولید شده را روانه باترى يا شبکه 

برق مى كند 
4- ايستگاه زمینى متصل به توربین بادى 
آن  از  ارسالى  حسگر  اطالعات  به  شناور 
واكنش نشان مى دهد. اين تبادل ارتباطاتى 
به كل سازه كمک مى كند كه بازده سیستم 
در برابر وزش باد با سرعت 48 كیلومتر بر 
ساعت كه طى آن بازدهى در سطحى عالى 
همچنین  بماند.  پايدار  شود  مى  ارزيابى 
متصل  كوچک  جرثقیل  سه  از  استفاده  با 
يا  ارتفاع  تغییر  ايستگاه زمینى عملیات  به 
چرخش توربین براى قرارگرفتن در جهتى 
نکته  گیرد.  مى  صورت  براحتى  مناسب 
وزش  صورت  در  كه  اينجاست  جالب 
بادهاى شديد )سريع تر از 121 كیلومتر بر 
به  اين سه جرثقیل سريعا شروع  ساعت( 

پايین كشیدن توربین مى كنند.

نمونه بهره وری 
به عنوان مثل كشورى پیشرفته همچون ژاپن 
به اهمیت استفاده از انرژى باد دوچندان پى برد 
و پس از زلزله و سونامى ويرانگر سال 2011 
كه نیروگاه هسته اى فوكوشیما را تخريب كرد، 
ژاپن تنوع بخشى به تركیب انرژى خود را مد 
نظر قرار داده است. در همین راستا، مهندسان 
ژاپنى به تازگى بزرگترين توربین بادى شناور 

جهان را در 19 كیلومترى ساحل فوكوشیما 
نصب كرده اند. اين يکى از سه توربین بادى 
است كه با پشتیبانى مالى دولت ژاپن ساخته 
شده و به يک ايستگاه نیروى شناور متصل 

خواهند شد.

به  جهان  شناور  بادى  توربین  بزرگترين 
ارتفاع 105 متر مى تواند در برابر امواج 20 
اين  مترى از جمله سونامى مقاومت كند. 
توربین با چهار لنگر 20 تنى به بستر دريا 
پیوند خورده است تا امینت آن تامین شود. 
زنجیرهايى كه به برج متصل شده اند قابلیت 
شل شدن دارند و در صورت نیاز و براى 
مقابله با موج هاى بلند و سنگین مى توانند 

حركت كنند.
پیش از زلزله سال 2011، حدود 30 درصد 
از نیروى مورد نیاز ژاپن از طريق نیروگاه 
هاى هسته اى تامین مى شد. در حال حاضر، 
تقريبا نیمى از آن راكتورها غیر فعال هستند. 
ژاپن از زمان فاجعه 2011 چیزى در حدود 
80 میلیارد دالر براى واردات سوخت هاى 
فسیلى هزينه كرده است تا نیروى مورد نیاز 
شناور  بادى  توربین  كند.  تامین  را  كشور 
جديد توانايى تولید 7 مگاوات برق را دارد 
و به همراه دو توربین بادى ديگر كه در آينده 
نصب مى شوند بخشى از پروژه دولت ژاپن 
با هدف بررسى استفاده از روش هاى انرژى 

جايگزين محسوب مى شود.
در پايان با توجه به توانايى شركت نصب 
نصب  و  عملیاتى ساخت  اجراى  در  نیرو 
و  كشور  تركیبى  و  گازى  هاى  نیروگاه 
همچنین پیشرو در استفاده از انرژى هاى نو 
همانند پروژه موفق نیروگاه بادى كهک و دارا 
بودن شركت از 
و  علم  تجربه، 
نیروى  دانش 
انسانى مجرب 
هاى  زمینه  در 
عملى و علمى 
 ، تى تحقیقا
بار  میتوان 
شاهد  ديگر 
قابلیت  ارائه 
شركت  هاى 
در زمینه انرژى 
تجديد  هاى 
همچون  پذير 
نسخه  و  باد 
تر  پیشرفته 
همچون  آن 
هاى   توربین 
شناور  بادى 
چون  باشیم 
شركت  مزيت 
در متفاوت بودن و مزيت رقابتى است به 
اين ارزش  اين مقطع زمانى  نحوى كه در 
توسط رقباى بالقوه و بالفعل ارائه نمى شود و 
مى توان دوباره اولین و پیشرو ترين پیمانکار 

در منطقه و حتى كشورهاى صنعتى شد.
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فناوری  اطالعات*

در گذشته نه چندان دور، تنها انتظار ما از 
گوشى همراه خود تلفن زدن و پیام هاى متنى 
بود اما در سال هاى اخیر پیشرفت هاى چشم 
گیرى در اين صنعت به وقوع پیوسته است و 
شاهد گوشى هاى پیشرفته با امکانات بسیار 

هستیم.
برخى از ويژگى هاى كه در يک گوشى تلفن 
همراه وجود خواهد داشت عبارتند از صفحه 

نمايش OLED و افزايش انعطاف پذيرى و...
در اين مقاله از طرح هاى ذهنى دستگاه هاى 
 5G تلفن همراه و در پايان از شبکه ارتیاطى
گفته خواهد شد كه در آينده اى نه چندان دور 

شاهد تولید و عرضه آن به بازار خواهیم بود.

تلفن همراه بدون باطری
شايد وقتى شارژ گوشى تان تمام مى شود 
و مجبور هستید كه چند ساعت صبر كنید تا 
گوشى تان مجدد شارژ شود حسابى كالفه 
شويد .شايد آرزو كرده ايد كه كاش گوشیم 
پیشرفت  با  امروزه  نداشت.  باترى  به  نیازى 
هاى گسترده اى كه در زمینه ى باطرى گوشى 
هاى هوشمند انجام شده شايد در آينده اى 
نه چندان دور شاهد گوشى هاى هوشمندى 
باشیم كه ديگر احتیاج به شارژ كردن نباشد 
و بتواند قدرت خود را از نور يا سیگنال هاى 

راديويى موجود در محیط تأمین كند.

حسگرهای پیشرفته
 تلفن هاى آينده عالوه بر باز شدن قفل با اثر 
انگشت و يا اسکنرهاى عنبیه چشم، مى توانند 
شما را از روى آهنگ صدا، نحوه تايپ كردن يا 
حتى روش راه رفتنتان تشخیص دهند و زدن پین 
كدها را از دور خارج مى كند. فرض كنید تلفن 
هوشمندى داريد كه مى داند شما چه احساسى 
داريد يا مثالً مى تواند نشانه هاى هواى سرد را 
از قبل تشخیص دهد و يا تلفنى كه مى تواند بر 
اساس چیزى كه در طول روز مى خوريد به شما 

يک عصرانه سالم و متعادل پیشنهاد دهد.

گوشی های تلفن همراه به عنوان پروژکتور
تبلت و گوشى هوشمند، وسیله هايى در 
دسترس و مناسب براى مشاهده فیلم و عکس 
در هر جايى خارج از منزل هستند؛ اما وقتى 
كه در منزل هستید و مى خواهید فیلم يا عکس 
هايتان را به صورت دسته جمعى تماشا كنید و 
يا در محل كار هستید و مى خواهید فايل هاى 

گوشیتان را با همکاران به بحث بگذاريد با 
مشکل كوچک بودن صفحه نمايش گوشیتان 
روبه رو مى شويد. شايد در آينده اى نه چندان 
دور بتوانید از گوشى هاى هوشمند خود به 
اطالعات  و  كنید  استفاده  پروژكتور  عنوان 
گوشى خود را بر روى ديوار يا پرده نمايش 

دهید.

صفحه نمایش انعطاف پذیر
با  سامسونگ  سرسبد  گل  آخرين 
گوشه هاى خمیده نزديک ترين چیزى است 
كه مى توانیم در روند كلى بازار ببینیم. انتظار 
داريم تا چند سال ديگر بتوان گوشى هاى 
تا  بتوانیم آن ها را  ببینیم كه  هوشمندى را 
و خم كرد و با توجه به نیاز كاربر و بدون 
توجه به اينکه در حال انجام چه كارى بودند 
به روش هاى مختلف بتوان آن ها را مچاله و 

كوچک كرد. 

5G نسل آینده تلفن های همراه و شبکه ارتباطی

تلفن های هوشمند سه بعدی
نمايش گوشى هاى  اينکه صفحه  غلیرغم 
بااليى  العاده  فوق  رزولوشن  داراى  امروزه 
هستند و تجربه لذت بخشى به كاربران آن مى 
دهند اما تکنولوژى آن ها تا حد زيادى تخت 
و دو بعدى باقى مانده است و كاربران براى 
استفاده از فیلم ها و تصاوير سه بعدى مجبور 
به استفاده از نمايشگرهاى 3 بعدى با عینک 
مخصوص هستند  اما با تحقیقاتى كه دانشمندان 
عرضه گوشى در حال انجام آن هستند شايد در 
آينده نه چندان دور شاهد گوشى هايى 3 بعدى 
باشیم كه براى استفاده از آن مجبور به استفاده از 

عینک مخصوص نیز نباشیم.

تلفن های چوبی
به نظر مى رسد كه در آينده اى نه چندان 
دور بجاى مواد پالستیکى و فسیلى تشکیل 
دهنده گوشى هاى هوشمند، بتوانیم گوشى 
كه  بگیريم  دست  در  چوبى  هوشمند  هاى 
تمام قابلیت هاى گوشى هاى هوشمند امروزه 
را دارند و مواد آن هیچ ضرر و زيانى براى 

طبیعت نداشته باشند.

شبکه ارتباطی 5G، نسل آینده شبکه تلفن 
همراه

در حال حاضر در بیشتر كشورهاى پیشرفته 
دنیا، ارتباطات راديويى مرتبط با تلفن همراه، 
تحت نسل چهارم يعنى شبکه 4G  LTE صورت 
مى گیرد كه سرعتى در حدود 100 مگابیت بر 

ثانیه را براى كاربرانش به ارمغان مى آورد.
از لحاظ تاريخى حدودا هر 10 سال نسل 
به كار گرفته مى  فناورى شبکه  از  جديدى 
شود. نسل پنجم اينترنت يا 5G مانند جهش 
نسل هاى قبلى در مورد مواردى مانند سرعت 

پیشرفت خواهد كرد.
 Companies ،Verizon ,مانند شركت هايى 
را  هايى  آزمايش   AT&T ,Intel ,Qualcomm

براى نسل پنجم انجام داده اند و اين آزمايش 
هاى اولیه است كه احتماال شکل استاندارد 
داد.  خواهد  شکل  را  نسل  اين  المللى  بین 
يکى از ويژگى هاى رايج براى 5G استفاده از 
موج انتقال mmWave يا میلیمتر موج است كه 
مى تواند كلید سرعت باالى اينترنت نسل پنج 
باشد كه وعده اش داده شده است و انتظار 
مى رود به سرعت 10گیگابیت بر ثانیه دست 

خواهیم يافت.

تلفن های آینده عالوه 
بر باز شدن قفل با اثر 

انگشت و یا اسکنرهای 
عنبیه چشم، می توانند 

شما را از روی آهنگ 
صدا، نحوه تایپ کردن 

یا حتی روش راه 
رفتنتان تشخیص دهند 

و زدن پین کدها را از 
دور خارج می کند

گردآورنده: مهندس مصطفی بیگلری
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گزارش پروژه ها*
 )EPS( ساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت

67 21%

57%

15 25% 24 21% 11 22% 15 15% 2 20%
48% 64% 55% 34% 50%

7% 10% 6% 33% 39%
39% 95% 93% 51% 50%

12% 12% 32% 8% 20%

60% 94% 54% 35% 100%

36% 27% 14% 30%
66% 86% 14% 30%

29% 53% 30% 9%
54% 94% 55% 9%

36% 33% 32% 0%
56% 98% 36% 0%

27% 11% 44% 0%
41% 95% 44% 0%

35% 20% 1% 0%
45% 52% 1% 0%

42% 26% 25% 0%

71% 32% 25% 0%

19% 11% 10% 87%

19% 11% 100% 87%

41% 27% 29% 0%
44% 27% 100% 0%

1% 31% 26% 0%

100% 86% 100% 0%

9% 0% 0%

100% 0% 0%

30% 66% 22%

100% 95% 100%

23% 64% 2%
100% 95% 100%

84% 83% 3%

100% 96% 100%

9%
9%

8%
8%

3%
3%

21%
21%

3%

100%

24%
100%

17%
100%

77%
100%

100%
100%

ساختمانی نیروگاه ارومیه

 نیروگاه گل گهر STGنصب 
سیرجان

ساختمانی بخش بخار سیکل 
ترکیبی رودشور

ساختمانی نیروگاه سیکل 
ترکیبی کهنوج

ساختمانی نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

(پیوینگ) 14ساختمانی فاز  نیروگاه پرندHRSGنصب 

 نیروگاه پرندSTGنصب 
سیویل ) 14ساختمانی فاز 

(جدید
نصب اسکلت فلزی غرب کارون

 نیروگاه پرندACCنصب 
ساختمانی نیروگاه مس 

(سمنگان)کرمانیان 

 پارس جنوبی14نصب تجهیزات فاز 
ساختمانی نیروگاه گازی 

بهبهان

(استراکچر) 14ساختمانی فاز 
 نیروگاه شیروان HRSGنصب 

(1الحاقیه )

کارخانه تولید آب آشامیدنی قشم

ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 
سبالن

 نیروگاه شیروانSTGنصب 
آتش ) 14ساختمانی فاز 

(نشانی و پست 
نصب بویلرهای نیروگاه سبالن

ساختمانی نیروگاه غرب کارون

ساختمانی دیسپاچینگ زنجان 
(بخش تکمیلی )

کل پروژه های جاری شرکت 
96نصب نیرو طی سال 

معاونت اجرایی سه

تامین ، ساخت و حمل اسکلت 
فلزی بخش بخار نیروگاه رومیله

 نیروگاه کرمانیان ACCنصب 
(سمنگان)

خرید اسکلت فلزی نیروگاه برق 
و بخار مکران

نصب اسکلت فلزی نیروگاه برق 
و بخار مکران

تأمین و حمل اسکلت فلزی 
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

ساختمانی نیروگاه سیکل 
(فاز دوم)ترکیبی بندرعباس 

حمل و نصب اسکلت فلزی 
سیستم خنک کن نیروگاه 

فردوسی

 نیروگاه رومیلهBOP نصب 
حمل و نصب اسکلت فلزی 

بخش بخار نیروگاه فردوسی
 42ساختمانی نیروگاه گازی 

مگاواتی زاهدان

 نیروگاه گل گهر HRSGنصب 
سیرجان

 نیروگاه HRSGنصب 
(سمنگان)کرمانیان 

 نیروگاه کرمانیان STGنصب 
(سمنگان)

نصب اسکلت فلزی پرند

ساختمانی نیروگاه بندرعباس 
(تحکیم بستر)

 40ساختمانی و نصب نیروگاه 
مگاواتی پرند

باقی مانده ساختمانی نیروگاه یزد 
تابان

نصب توربین بخار نیروگاه یزد تابان

نیروگاه پره . باقی مانده س
(قرارداد دوم)سر

خرید پایپ رک دوبویلر بازیاب 
حرارتی پرند

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
پرند

 خرید پایپ ساپورت نیروگاه 
پرند و گل گهر سیرجان

 واحد توربین بادی 12ساختمانی 
تاکستان کهک

 واحد توربین بادی 12نصب 
تاکستان کهک

عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه 
نوشهر

عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه 
بهشهر

ساختمانی فونداسیون توربین بادی 
(توربین ملی)علی آباد زنجان

 نیروگاه بادی آقکندEPCپروژه 

نصب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
ساختمانی نیروگاه سیکل 

(فاز اول)ترکیبی بندرعباس 

ساختمانی نیروگاه گل گهر 
(شهید کاظمی )سیرجان 

نصب اسکلت فلزی بخش بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

 نیروگاه رومیلهGTGنصب 

نصب اسکلت فلزی نیروگاه 
(فاز یک)بندرعباس 

نصب اسکلت فلزی نیروگاه 
(فاز دو)بندرعباس 

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
غرب کارون

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
بخش بخارنیروگاه فردوسی

ساختمانی بخش بخار سیکل 
ترکیبی فردوسی

عملیات ساختمانی بخش بخار 
چابهار

مدیریت تامین و پشتیبانی

حمل تجهیزات نیروگاه بادی 
آقکند

حمل و خرید تجهیزات 
 مگاواتی نوشهر 25نیروگاه  

و بهشهر

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
ACCفردوسی 

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
(فاز یک)نیروگاه بندرعباس 

تامین و ساخت اسکلت فلزی 
(فاز دو)نیروگاه بندرعباس 

معاونت اجرایی دو معاونت اجرایی یک
کارخانه ساخت اسکلت فلزی 

اراک

نام پروژه
1396درصد پیشرفت طی سال 

96/11/30درصد پیشرفت تجمعی تا تاریخ 
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تعداد پروژه های انجام شده و در دست اجرا به تفکیک حوزه عملکرد سازمانی

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری و فعال در سال 1396

نوع پروژه ها
پروژه های 
خاتمه یافته

پروژه های در 
حال اتمام

پروژه های جاری 
در تاریخ 
96/11/30

جمع
کل پروژه های 
جاری در سال 

96

پروژه های انتقال یافته به لیست 
فاز  )پروژه های در حال اتمام 

96طی سال  (اختتام 

پروژه های جدید 
اضافه شده طی 

1396سال 

پروژه های ساختمانی 54 31 18 103 28 10 6

پروژه های 
نصب نیروگاهی 58 24 16 98 18 2 5

پروژه های ساخت 
اسکلت فلزی 1 0 8 9 11 3 5

پروژه های
4 حمل توربین 0 0 4 2 2 0

پروژه های
1 نصب اسکلت فلزی 1 7 9 8 1 5

پروژه های
113 پست و خط 1 0 114 0 0 0

تعداد کل 231 57 49 337 67 18 21

نوع پروژه ها احجام برآورد کل تجمعی انجام شده تا 
96/01/01تاریخ 

تجمعی انجام شده تا 
96/11/30تاریخ 

حجم کار انجام شده 
1396در سال 

درصد تجمعی انجام 
شده تا تاریخ 
96/11/30

درصد انجام شده در 
1396سال 

حجم باقی مانده تا 
96/11/30تاریخ 

درصد باقی مانده تا 
96/11/30تاریخ 

(متر مکعب  )عملیات خاکی  2,835,049 1,810,014 2,252,484 442,470 79% 16% 582,565 21%

(تن  )آرماتوربندی  47,101 26,518 34,066 7,548 72% 16% 13,035 28%

(متر مربع  )قالب بندی  992,773 454,811 646,869 192,058 65% 19% 345,904 35%

(مترمکعب  )بتن ریزی اصلی  618,968 275,242 449,885 174,643 73% 28% 169,083 27%

(تن  )نصب اسکلت فلزی  45,473 16,011 31,781 15,770 70% 35% 13,692 30%

(تن )نصب تجهیزات 63,994 27,166 55,686 28,521 87% 45% 8,307 13%

(متر طول)جوشکاری  195,951 90,225 142,872 52,646 73% 27% 53,079 27%

(اینچ قطر  )لوله کشی  406,898 82,568 256,195 173,627 63% 43% 150,703 37%

(متر طول  )کابل کشی  2,351,350 276,009 1,112,229 836,220 47% 36% 1,239,121 53%

پروژه های ساخت 
اسکلت فلزی

ساخت اسکلت فلزی 20,779 5,243 9,872 4,628 48% 22% 10,907 52%

پروژه های ساختمانی

پروژه های نیروگاهی و 
صنعتی

گزارش پروژه ها
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مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی سال 96

1
تمديد تعلیق واحد 3 پروژه نصب و پیش راه اندازى بويلر نیروگاه 

مبادله قرارداد عملیات ساختمانى موبايل پرند در تاريخ 2596/07/01پرند) از تاريخ96/02/03 تا96/05/03 ( در تاريخ 96/03/24

مبادله الحاقیه يک ،شش دستگاه بويلر نیروگاه سبالن در تاريخ 2696/06/29ابالغ الحاقیه شماره 2 نصب بويلر نیروگاه پرند در تاريخ 296/03/21

3
ابالغ قرارداد عملیات ساختمانى بخش بخار نیروگاه سیکل تركیبى 

27ارومیه در تاريخ 96/04/07
ابالغ قرارداد نصب يک واحد بخش بخار/ STG نیروگاه گل گهر سیرجان بشمارۀ 

CCP-GS-1396-096 در تاريخ 96/06/22

4
ابالغ تعلیق قراردادهاى نصب و پیش راه اندازى واحد 3 توربین و 

نصب و پیش راه اندازى واحد 5 و6 بويلر نیروگاه شیروان در تاريخ 
96/03/08

28
 اصل ابالغ تحويل موقت محوطه سازى،فضاى سبز و جاده هاى اصلى نیروگاه 

هرمزگان2 بشمارۀ MTS-HM-91-0001 در تاريخ 96/06/27

سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل تركیبى شیروان در تاريخ 2996/07/06ابالغ الحاقیه شماره 3 پروژه نصب تجهیزات  فاز 14 در تاريخ 596/02/10

ابالغ الحاقیه درآمدى پروژه هاى ساختمانى نیروگاه بهبهان و نصب 6
30توربین ، ژنراتور وبويلر نیروگاه شیروان در تاريخ 96/04/11

ابالغ تحويل دائم عملیات جابجايى و لیفت توربین و ژنراتور واحدهاى بخار نیروگاه 
فردوسى MTS-TU-95-0030 در تاريخ 96/05/30

7
ابالغ تحويل موقت بخش نصب توربین هاى 11،12،13 نیروگاه بادى 

31كهک در تاريخ 96/03/27
 تحويل موقت بخش ساختمانى توربین هاى 11 تا 22 - نیروگاه بادى كهک در 

تاريخ 96/05/29

8
ابالغ صورتجلسه تحويل موقت نصب فاز 19 پارس جنوبى 

32)واحدهاى 1،2،8( در تاريخ 96/03/21
ابالغ صورت مجلس تحويل موقت محدوده محوطه سازى ... نیروگاه هرمزگان 

)مرحله دوم ( درتاريخ 96/06/27

9
ابالغ تحويل موقت قرارداد نصب بويلرهاى برق و بخار دماوند در 

33تاريخ 96/02/27
ابالغ صورتجلسۀ تحويل موقت نصب تجهیرات بخش بخار/STG نیروگاه كهنوج 

بشمارۀ CCP-KJ-1394-139 در تاريخ 96/06/13

10
ابالغ افزايش 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد نصب تجهیزات  مکانیکال 

34و الکتريکال پروژه نصب فاز 19 پارس جنوبى در تاريخ 96/02/18
ابالغ صورتجلسۀ تحويل موقت نصب بويلرهاى/ HRSG نیروگاه كهنوج بشمارۀ 

CCP-KJ-1393-121 در تاريخ 96/06/13

11
ابالغ افزايش مبلغ قرارداد نصب 8 واحد توربین بادى تاكستان )كهک( 

35در تاريخ 96/02/27
ارسال اصل ابالغ تحويل موقت عملیات لیفت توربین و ژنراتور نیروگاه فردوسى 

بشمارۀ MTS-TU-95-0030 در تاريخ 96/04/14

12
ابالغ تحويل دائم بخش نصب توربین هاى 9 و 10 نیروگاه كهک در 

36تاريخ 96/03/07
ابالغ 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد پروژه نصب بويلرهاى سمنگان در تاريخ 

96/04/11

13
ابالغ الحاقیه شماره 3 ، پروژه عملیات ساختمانى نیروگاه گازى 

خرم آباد بابت پرداخت خسارت ناشى از تطويل قرارداد توقف،افت 
راندمان و هزينه هاى ناشى از عدم ابالغ تعلیق در تاريخ 96/04/17

37
ابالغ 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد )قیمت هاى جديد( پروژۀ ساختمانى سمنگان به 

شماره CCP-CI-1393-158 در تاريخ 96/04/18

14
عملیات راه اندازى Cold Crank نیروگاه بهشهر در ساعت 00:02 

38بامداد روز96/02/06 با موفقیت انجام شد.
ابالغ 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد پروژه خريد و ساخت ساپورت هاى جزيرۀ بويلر س

يرجان سمنگان به شماره CCP-CI-1395-148 در تاريخ 96/04/19

39سنکرون نیروگاه بهشهر در تاريخ 1596/03/01
ابالغ تحويل موقت عملیات جابجايى و لیفت توربین و ژنراتور واحدهاى بخار - 

نیروگاه فردوسى در تاريخ 96/04/14

40سنکرون نیروگاه نوشهر در تاريخ 1696/03/09
ابالغ اجراى سیستم فاير فايتینگ در قالب 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد پروژه نصب 

گازى گل گهر سیرجان در تاريخ 96/04/25

17
ابالغ قرارداد نصب 6 بويلر بازياب HRSG نیروگاه سبالن بشمارۀ 

CCP-SB-1395-351 در تاريخ 96/05/22
41

ابالغ فاز اول قرارداد اجراى عملیات ساختمانى پروژه نیروگاه بندرعباس در تاريخ 
96/04/26

18
مبادله الحاقیه شماره 7 قرارداد نصب سازه هاى فلزى واحدهاى 

42يوتیلیتى فاز 14 - تمديد قرارداد تا تاريخ 96/07/30
 ابالغ تحويل قطعى ديوار پیرامونى برق و بخار پارس )پتروشیمى دماوند( عسلويه 

بشمارۀ ISP-87-027 در تاريخ 96/04/20

19
ابالغ صورتجلسه تحويل موقت عملیات ساختمانى سالن توربین گاز 

43و مشتركات نیروگاه بهبهان در تاريخ 96/05/02
ابالغ قرارداد عملیات ساختمانى بخش بخار نیروگاه سیکل تركیبى ارومیه در تاريخ 

96/04/07

20
ابالغ رديف قیمت جديد اجراى شمع ريزى بتنى در پروژه ساختمانى 

ابالغ الحاقیه درآمدى پروژه ساختمانى نیروگاه بهبهان در تاريخ 4496/04/11غرب كارون در تاريخ 96/05/10

21
ابالغ كار نصب و پیش راه اندازى 2 دستگاه بويلر HRSG نیروگاه 

45سیکل تركیبى گل گهر سیرجان در تاريخ 96/05/10
ابالغ الحاقیه درآمدى پروژه  نصب توربین ، ژنراتور نیروگاه شیروان در تاريخ 

96/04/11

22
نصب و پیش راه اندازى تجهیزات اصلى STG نیروگاه سیکل تركیبى 

ابالغ الحاقیه درآمدى پروژه هاى بويلر نیروگاه شیروان در تاريخ 4696/04/11سیرجان در تاريخ 96/05/10

23
مبادله الحاقیه شماره 1 قرارداد اجراى عملیات PAVING جهت فاز 14 
ابالغ 25درصد مبلغ اولیه قرارداد نصب بويلر سیرجان در تاريخ 4796/04/11- افزايش مدت قرارداد تا تاريخ 96/07/30 بدون بار مالى 96/05/24

24
ابالغ قرارداد ساختمانى فونداسیون توربین بادى )توربین ملى( بشمارۀ 

460000043448  در تاريخ 96/06/12
ابالغ قیمت هاى جديد )در قالب 25 % مبلغ اولیه قرارداد( پروژۀ ساختمانى سمنگان 

در تاريخ 96/04/12

گزارش پروژه ها
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49
ابالغ كار نصب و پیش راه اندازى 6 دستگاه بويلر نیروگاه سبالن در 

73تاريخ 96/04/21
  توزيع الحاقیۀ 5 احداث ساختمان هاى آتش نشانى و پست برق فاز 14 به شمارۀ 

184/91/پ در تاريخ 96/09/27

50
ابالغ افزايش 10درصد مقادير قرارداد ساختمانى نیروگاه تابان در 

74تاريخ 96/04/25
    توزيع الحاقیۀ 8 قرارداد نصب سازه هاى فلزى فاز 14 پارس جنوبى به شمارۀ 

284 / 90 / پ در تاريخ 96/09/27

51
ابالغ تحويل موقت عملیات لیفت توربین و ژنراتور نیروگاه فردوسى  

75در تاريخ 96/04/14
 توزيع الحاقیۀ 2 قرارداد Paving بتنى فاز 14 پااليشگاه » پارس جنوبى « به شمارۀ

 138/95/پ  در تاريخ 96/09/27

52
ابالغ الحاقیه شماره 3 ، پروژه عملیات ساختمانى نیروگاه گازى 

خرم آباد بابت پرداخت خسارت ناشى از تطويل قرارداد توقف،افت 
راندمان و هزينه هاى ناشى از عدم ابالغ تعلیق در تاريخ 96/04/17

76
 توزيع الحاقیۀ 1 قرارداد سیويل و نصب و لوله كشى زيرزمینى فاز 14 بشمارۀ 

190/95/پ در تاريخ 96/09/27

53
ابالغ تحويل قطعى پروژه ساختمانى برق و بخار دماوند در تاريخ 

96/04/2077
مبادله الحاقیه شماره 5 قرارداد احداث ساختمانهاى آتش نشانى و پست برق شماره 6 

جهت فاز14 پارس جنوبى در تاريخ 96/09/27

ابالغ 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد نصب و پیش راه اندازى دو دستگاه 54
78تجهیزات اصلى گازى گل گهر سیرجان در تاريخ 96/04/25

 توزيع الحاقیۀ يک قرارداد ساختمانى طرح اصالح سیستم خنک كن واحد2 نیروگاه
 شهید مفتح همدان بشمارۀ  95-1-231-95  در تاريخ 96/09/25

79مبادله قرارداد عملیات ساختمانى موبايل پرند در تاريخ 5596/07/01
سنکرون واحد اول بخار نیروگاه پرند در ساعت 3:11 بامداد مورخ 96/08/22 در 

تاريخ 96/08/22

56
سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل تركیبى شیروان در تاريخ 

96/07/0680
ابالغ تحويل موقت بخش نصب توربین هاى 16 و 22 نیروگاه بادى كهک در تاريخ 

96/10/18

57
  ابالغ قیمت هاى جديد قرارداد بخش تکمیلى طرح

ديپاچینگ پشتیبان زنجان بشمارۀ MTS-DC-91-0003   در تاريخ 
96/07/06

81
ابالغ تحويل موقت بخش بخار ومشتركات و گاز قرارداد عملیات ساختمانى نیروگاه 

چادرملو در تاريخ 96/10/20

58
  ابالغ تحويل موقت پروژۀ تحکیم بستر نیروگاه

82 بندرعباس بشمارۀ ISP-95-107 در تاريخ 96/07/29
ابالغ 25% مازاد بر قرارداد نیروگاه سمنگان )اجراى عملیات عايقکارى استکهاى 

بويلر( در تاريخ 96/10/24

59
ابالغ قراردادهاى خريد و نصب اسکلت فلزى نیروگاه برق و     
83بخار مکران بشماره هاى  052 و ISP- 96-051 در تاريخ 96/07/18 

ابالغ 25% مازاد بر قرارداد نیروگاه سمنگان  -اجراى عملیات عايقکارى استکهاى 
بويلر در تاريخ 96/10/24

60
واحد بخار نیروگاه سیکل تركیبى سمنگان در ساعت 3 بامداد مورخ 

96/07/29  با موفقیت با شبکه برق سراسرى سنکرون گرديد در 
تاريخ 96/07/29

84
ابالغ 25% افزايش قرارداد ساختمانى تحکیم بستر نیروگاه بندرعباس )هنگام( در 

تاريخ 96/10/27

61
اتمام 48 ساعته شستشوى داكتهاى كولینگ اصلى واحد يک پرند  كه 

85میتوان به عنوان يک ركورد انرا ثبت نمود در تاريخ 96/07/29
 ابالغ كار عملیات تامین، ساخت، حمل و ترخیص اسکلتهاى فلزى سازه هاى بخش 

بخار پروژه نیروگاه رومیله در تاريخ 96/11/04

86سنکرون نیروگاه يزد تابان در ساعت 14 و 5 دقیقه مورخ  6296/08/09
ابالغ قرارداد لیفت توربین   و  ژنراتور واحد 3 بخش بخار نیروگاه سبالن در تاريخ 

96/11/08

63
ابالغ صورت  مجلس تحويل قطعى واحد دوم پروژۀ ساختمانى آبادان 

ابالغ قرارداد خريد اسکلت فلزى نیروگاه سیکل تركیبى چابهار در تاريخ 8796/11/11به شمارۀ PR-88-245 در تاريخ 96/09/08

64
ابالغ صورتجلسات تحويل قطعى جزاير WTP  و HVAC نیروگاه 

ابالغ قرارداد نصب اسکلت فلزى نیروگاه سیکل تركیبى چابهار در تاريخ 96/11/11 88گازى جهرم در تاريخ 96/09/04

65
ابالغ صورتجلسات تحويل قطعى واحدهاى 5 و6 وساختمان هاى 

CCB و فاير فايتینک نیروگاه گازى جهرم در تاريخ 96/09/04
89

ابالغ الحاقیۀ 6 قرارداد احداث ساختمان هاى آتش نشانى و پست برق فاز 14 بشمارۀ 
184/91/پ در تاريخ 96/11/15

66
ابالغ كار عملیات ساختمانى بخش بخار نیروگاه سیکل تركیبى چابهار 

90در تاريخ 96/09/05
ابالغ الحاقیه شماره 6 قرارداد شماره 91/184/پ فاز 14 پارس جنوبى در تاريخ 

96/11/15

67
ابالغ كار عملیات تامین ساخت وحمل و نصب اسکلتهاى فلزى 

91پروژه نیروگاه سیکل تركیبى چابهار در تاريخ 96/09/05
ابالغ الحاقیۀ 2 قرارداد ساختمانى فونداسیون توربین بادى )توربین ملى( بشمارۀ 

4600000434 در تاريخ 96/11/15

68
توزيع الحاقیۀ  1 قرارداد احداث كارخانۀ تولید بطرى و بسته بندى آب 
92آشامیدنى جزيرۀ قشم بشمارۀ MQC-1200-1561 در تاريخ 96/08/15

ابالغ الحاقیۀ 5 قرارداد باقیماندۀ عملیات ساختمانى فاز 14 بشمارۀ 183/91/پ در 
تاريخ 96/11/23

69
ارسال اصل ابالغ تحويل موقت نصب تجهیزات پروژه تولید همزمان 

93آب و برق قشم بشمارۀ ISP-91-005 در تاريخ 96/08/07
ابالغ الحاقیۀ 2 قرارداد سیويل و نصب و لوله كشى زيرزمینى فاز 14 بشمارۀ 

190/95/پ در تاريخ 96/11/23

70
ابالغ تحويل موقت بخش نصب توربین هاى 14 -15 -19-18-17-

2094-21 نیروگاه بادى كهک در تاريخ 96/08/07
 UG ابالغ الحاقیه شماره 2 قرارداد اجراى كامل عملیات سیويل ولوله كشى زير زمینى

جهت فاز 14 پارس جنوبى در تاريخ 96/11/23

71
ابالغ تحويل  موقت عملیات موضوع قرارداد 005-91  پروژه قشم در 

95تاريخ 96/08/07
 ابالغ الحاقیه شماره 5 قرارداد اجراى باقیمانده عملیات سیويل پرژه فاز 14 

پارس جنوبى در تاريخ 96/11/23

72
ابالغ الحاقیه شماره يک پروژه ساختمانى ابنیه سالن تعمیرات و مونتاژ 

96لکوموتیو كرج در تاريخ 96/08/09
ابالغ تحويل موقت عملیات ساختمانى بخش سازه طرح ديسپاچینگ پشتیبان - 

قرارداد MTS-DC-90-0002 در تاريخ 96/11/25

گزارش پروژه ها
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گزارش وضعیت پروژه های

 HRSG پروژه نصب 
نیروگاه کرمانیان 
)سمنگان (

نصب روشنايى واحد 1و2 ●
نصب كاندويت براى كابل هاى HRSG Heat Tracing واحد2 ●
كانکشن كابل هاى HRSG Heat Tracing واحد2 ●
نصب Insulation & Cladding براى Drain  واحد 1و2 ●
●  Primary Heat Exchanger براى Insulation & Cladding نصب

Piping & واحد1و2

●  Sampling System Piping براى Insulation & Cladding نصب
Chemical  Dosing Plant Piping  & واحد1و2

نصب Insulation & Cladding براى Stack واحد1و2 ●
جوشکارى ساپورت ها ●
رنگ وتاچ آپ ساپورت ها ●
انجام مارک آپ مدارک ●
رفع ديفکت ●
نصب Boiler structures هر دو واحد ●
● A,B,C,D,E,Fَ هاى پارت Pipe Rack  نصب
● Expansion joint Erec-و Perforated Panel نصب وجوشکارى 

tion & Bolt Tightening براى Inlet Duct  هر دو واحد

نصب قطعات Outlet Duct هر دو واحد ●
نصب قطعات Stack  هر دو واحد ●
نصب Bumper Support  و Baffle  هابراى هر دو واحد ●
نصب Internal Piping  هر دو واحد ●

نصب Silencer  هاى هر دو واحد ●
انجام تست Blow out هردو واحد ●
●  )Gas Pressure Reducing Skid GPRS( سیستم  نصب 

هردو واحد
نصب سیستم Cooling Air Skid هر دو واحد ●
نصب سیستم Gas Valve Train Skid هر دو واحد ●
نصب Burner هر دو واحد ●
●  Boiler Natural Gas  & Air Internal Piping نصب سیستم

هر دو واحد
نصب سیستم Intermediate Blow Down &CBD Tank هر  ●

دو واحد
●  Primary Heat Exchanger &Secondary سیستم  نصب 

Heat Exchanger هر دو واحد

● Flush Tank نصب سیستم
نصب سیستم نیتروژن ●
انجام عايق هر دو واحد ●
نصب تابلو هاو كابل كشى و كانکشن ونصب تجهیرات  ●

ابزار دقیق وروشنايى هر دو واحد
نصب سیستم Extraction Pump هر دو واحد ●
●  Sampling&Chemical Dosing نصب سیستم
نصب استراكچر اسانسور هر دو واحد ●

درصد پیشرفت واقعی : %95

گزارش پروژه ها
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جاری شرکت نصب نیرو
در سال 96

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل ترکیبی
ارومیه

بکفیل فونداسیون- اجراى پرايمر فونداسیون و پدستال- قالب  ●
HRGS 1 - Stack بندى و بتن ريزى رينگ

فونداسیون ● مگر  بتن  و  بتن  قلوه  اجراى  و  كنى   پى 
Diverter Damper 

قالب بندى و بتن ريزى رينگ Stack- اجراى پرايمر فونداسیون  ●
بتن ريزى  و پدستال- فیکس كارى قالب و بولت پدستالها و 

HRSG 2 پدستالهاى
پدستالهاى  ● ريزى  بتن   - پدستالها  بولت  و  قالب  كارى  فیکس 

HRSG 3&4

آرماتوربندى فونداسیون و پدستال و رينگ Stack- قالب بندى  ●
فونداسیون - بتن ريزى فونداسیون - نصب بولت پدستالهاى 

HRSG 5

آرماتوربندى فونداسیون و پدستال و رينگ Stack- قالب بندى  ●
HRSG 6  فونداسیون

اجراى پرايمر ديوار و فونداسیون - آرماتور و قالب بندى ديوار  ●
وپدستال - بتن ريزى ديوار - بکفیل فونداسیون - چیپینگ بتن 
نصاب  به  ها  بولت  و  پدستال  تحويل  و  تمیزكارى  و  پدستال 

اسکلت فلزى  توربین هال واحد 1
و  ● ديوار  ريزى  بتن   - پدستال  و  ديوار  بندى  قالب  و  آرماتور 

پدستال- نصب بولتهاى پدستالهاى توربین هال واحد 2 
آرماتور و قالب بندى فونداسیون -  آرماتور بندى ريشه ديوار و  ●

پدستال  توربین هال واحد 3
اجراى پرايمر فونداسیونها - بکفیل فونداسیونها - خاكبردارى،  ●

بتن مگر و آرماتوربندى فونداسیون مشترک با Steam Duct قالب 

ريشه  آرماتوربندى   - ستون  ريزى  بتن   - فونداسیون  بندى 
ديوار Steam Duct  مجموعه ACC واحد 1

آرماتوربندى ستون مجموعه ACC واحد هاى 2و3 ●
بتن  ● و  مدفون  قطعات  نصب  و  بندى  قالب  و  آرماتوربندى   

ريزى Top Deck مجموعه TG واحد 1
تکمیل آرماتور و قالب بندى فونداسیون-بتن ريزى فونداسیون  ●

- آرماتوربندى Top Deck مجموعه TG واحد 2
آرماتوربندى Top Deck مجموعه  TG واحد 3 ●
آرماتور بندى و قالب بندى فونداسیون - آرماتوربندى ريشه  ●

ديوار و ستون - اجراى واتراستاپ - بتن ريزى فونداسیون 
ACC Switchgear  واحد 1

آرماتور بندى و قالب بندى فونداسیون ACC Switchgear  واحد  ●
2
تسطیح و رگالژ بستر فونداسیون - اجراى بتن مگر فونداسیون  ●

- آرماتور بندى فونداسیون و ستون ACC Switchgear  واحد 3
فونداسیون  ● بستر  رگالژ  و  تسطیح  و  فونداسیون  خاكبردارى 

)Boiler Feed Pump( 1 واحد  BFP

● Aux Boiler قالب بندى و نصب بولت پدستالهاى
نقشه بردارى و داربست بندى در جبهه هاى مختلف اجرايى -  ●

احداث جاده دسترسى از ضلع شرق واحد گازى - بتن ريزى 
و كف سازى و محوطه سازى پاركینگ شركت مپنا -احداث 
سالن غذاخورى پرسنل - احداث ساختمان آشپزخانه شركت 
ورودى  درب  حراست  بهداشتى  سرويسهاى  احداث   - مپنا 

نیروگاه - اتمام احداث ساختمان آزمايشگاه موقت بتن

درصد پیشرفت واقعی : %21

گزارش پروژه ها
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خرید بالک متریال 
   BOP و نصب
نیروگاه رومیله،کشور 
عراق

اتمام عملیات فالشینگ خطوط گازوئیل  ●
اتمام عملیات پايپینگ خطوط گاز و رايزرهاى واحدها ●
اتمام كلیه عملیات نصب و پیش راه اندازى كانتینرهاى آتش نشانى ●
اتمام عملیات نصب و راه اندازى تجهیزات مکانیکى و سیستم آتش  ●

نشانى ساختمان ديزل
فیلینگ باتريهاى باترى خانه ساختمان CEB و تحويل دهى آن به  ●

كارفرما
●  CEB، CCB ،اتمام عملیات اجراى تاسیسات برقى ساختمان هاى ديزل

، LV ROOM

اجراى عملیات تاسیسات برقى ساختمان هاى فورواردينگ  ●
و آنلودينگ

اجراى سیستم روشنايى توربین هال واحد يک ) بخش  ●
ژنراتور و اسکید روغن (

تکمیل خط هدر گازوئیل ساختمان ديزل و كانتینر آتش نشانى ●
تکمیل خطوط گازوئیل روى پايپرک واحد هاى 1 تا 6 ●
● Domestic GPRS نصب
ادامه اجراى خطوط زير زمینى )پلى اتیلن( ●
 اتمام عملیات فايرآالرم مخزن سوخت ●

درصد پیشرفت واقعی : %71

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
سبالن

اتمام فعالیتهاى معمارى و شروع فعالیتهاى الکتريکال و مکانیکال  ●
STH # 1

● STH # 1, 2, 3  اتمام بتن ريزى
شروع عملیات كفسازى طبقه همکف  بخش تور بین هال سازه   ●
بتن ريزى پدستالهاى بخش شرقى ماشین هال و اتمام فعالیتهاى  ●

STH # 3  اجرايى هیدر ماشین غربى وشرقى تا مرحله بتن ريزى  سازه
● STH # 2

●   CEP .PIT  و كفسازى بخش F3 اجراى كامل فونداسیون تجهیزات
STH # 1  سازه

مخزن  ● رينگ  فونداسیون  بندى  وقالب  بندى  ارماتور   اجراى 
CONDANSATE STORAGE TANK# 1

● CDP # 1  اجراى كامل كفسازى سازه
●  HRSG # 21 & HRSG # 22 & HRSG # 31 & اجراى   سازه هاى

 HRSG # 32 & HRSG # 12 & HRSG # 12

● .HRSG Clean Drain اجراى كامل بتن ريزى  ديوار ها وسقف سازه
● CDP # 1, CDP # 2  اجراى بتن ريزى فونداسیون تجهییزات سازه

● Auxillary Pipe rack # 2 اجراى كامل فونداسیون  سازه
● Auxillary Pipe rack # 3 اجراى كامل فونداسیون وپدستالهاى سازه
اجراى اجراى بتن پركنده جهت شیب بندى و نصب ريل سازه  ●

. Unit trans # 2

سازه ● بتن  در  مدفون  قطعات  ونصب  بندى  قالب   اجراى 
Start up Trans # 3 

فعالیتهاى  ● ها وشروع  پنجره  و نصب  نما  اجر چینى  اتمام  
Admin الکتريکال   سازه

●  HVAC اجراى كامل فونداسیون تجهیزات و كفسازى بخش
Aux.Service  سازه room , Comperesor room

●   SWGR #2 اجراى فونداسیون و ديواره كیبل ترنچ غرب سازه
اجراى كامل  ابرو سقفى ونصب ساندويچ پنل  سقف سازه   ●

WTP

اجراى اجر چینى نماى وشروع فعالیتهاى الکتريکال ومکانیکال   ●
  Camp سازه

درصد پیشرفت واقعی : %54
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 HRSG پروژه نصب
نیروگاه سیکل ترکیبی 
کاشان 

آرماتشروع عملیات فالشینگ MAV سالن توربین ●
ادامه عملیات نصب پايپینگ MAW سالن توربین ●
ادامه عملیات نصب پايپینگ MAG سالن توربین ●
ادامه عملیات نصب سینى كارى بويلر 1 و 2  ●
ادامه عملیات نصب روشنايى بويلر 1 و 2 ●
اتمام عملیات الکتريکال بويلر فید پمپ هاى بويلر واحد 1 و2 ●
اتمام سینى كارى  بويلر فید پمپهاى بويلر واحد 1 و2 ●
شروع نصب تابلوهاى DCS و PROTECTION سالن توربین ●
● Cable ROOM مربوط به سینى لدر  ECC انجام
نصب و سیركوالسیون ترانس AUX  سويیچ گیر بخار ●
● SAM- ساختمان داخل  گذارى  سینى  عملیات   شروع 

PLING&DOSING

شروع كابل كشى از ترانس كمکى به سويیچ گیر ●
شروع عملیات نصب دايورتر دمپر واحد 1  ●
نصب اسکید سمپلینگ ●
نصب CBD تانک بويلر 1و2 ●
اتمام عملیات نصب Expantion Joint اوتلت داكت واحد  1 ●
اتمام عملیات جوشکارى ديواره Outlet Duct  واحد 2 ●
ادامه عملیات فیتاپ و جوش خطوط اكسترنال  ●
نصب تابلوهاى NGR  واحد گازى ●
شروع  ● اينترنال جهت  هاى  پکیج  سازى  آماده  فعالیت  ادامه 

هیدرو تست

درصد پیشرفت واقعی : %44

پروژه
  GTG نصب
نیروگاه رومیله، 
کشور عراق

انجام ترنینگیر و دور 600 واحد 1 )با حضور مديران ارشد گروه مپنا(  ●
در تاريخ 96/11/24

اتمام كلیه عملیات )مکانیکال و الکتريکال( ايراينتیک واحد 1 ●
اتمام فالشینگ خطوط آب و روغن واحد 1 و 2 ●
اتمام اسپول سازى و نصب خطوط پايپینگ فین فن هاى آب و روغن  ●

واحد 2
اتمام عايق كارى و اينکلوژر سیستم توربین واحد 1 ●
اتمام نصب اينکلوژر ژنراتور واحد 1 و 2 ●
اتمام عايق كارى سیستم توربین واحد 2 ●
شروع عملیات نصب نويز پروتکشن توربین واحد 2 ●
تکمیل و تحويل دهى كلیه خطوط فايرفايتینگ واحد 1 ●
تکمیل سیستم فايرآالرم واحد 1 ●
اتمام عملیات نصب ايراينتیک واحد 2 ●
اتمام عملیات نصب باس داكت واحد 2 ●

نصب باس داكت هاى واحد 3 و 4 ●
اتمام عملیات نصب اگزوز واحد 2 الى 4 ●
اتمام نصب استراكچرهاى ايراينتیک واحد هاى 3 و 4 ●
شروع نصب ايراينتیک واحد 3 ●
لترال اسکید هاى  ● انجام واترلول، نصب چمبر، نصب شفت و 

توربین واحد 3 و 4
نصب اسکید هاى روغن، گاز و گازوئیل توربین واحد 3 و 4 ●
نصب اينکلوژر اسکید گاز واحد 3 و 4 ●
اتمام كلیه فعالیت هاى مربوط به ترانس هاى Main و Unit واحد  ●

هاى 3 الى 6 )نصب تجهیز و انجام تست مربوطه (
انجام عملیات پیش مونتاژ و جوشکارى مین پارت هاى اگزوز  ●

واحد 5 و 6 ) آماده سازى جهت نصب (
اسپولسازى خطوط پايپینگ فین فن آب و روغن واحد هاى 3 الى 6  ●

درصد پیشرفت واقعی : %45

گزارش پروژه ها



شماره 11، فروردین 1397 22

* HRSG پروژه نصب 
نیروگاه سیکل ترکیبی 
شیروان

  STG پروژه نصب
نیروگاه سیکل ترکیبی 
شیروان

عايق كارى خطوط پايپینگ و درامهاى بويلر 3 و 4 ●
رفع ديفکتهاى واحد 1 ●
فالشینگ روغن فید پمپ هاى بويلر 3 و 4 ●
فالشینگ روغن دايورتر 3 و 4 ●
شروع هیدروتست خطوط External Piping واحد 2 ●

رفع ديفکتهاى واحد 1 ●
تکمیل اجراى پايپینگ سالن توربین واحد 2 ●
جوشکارى T-Piece واحد 2 ●
سینى كارى سالن توربین و ماشین هال واحد 2 ●
شروع اخذ ECC سیستمهاى واحد 2 ●
اتمام فالشینگ و تست سیستم MAV واحد 2 ●

تکمیل اجراى خطوط External Piping واحد 2 ●
اتمام نصب اسکید و اجراى خطوط موقت اسیدشويى  ●

بويلر 3
اتمام كابل كشى بويلر 3 و 4 ●
نصب الکتروموتورهاى CEP واحد 2 ●

● LV كنترل و ،MV اتمام كابل كشى
تکمیل كابل كشى ابزار دقیق ●
و  ● دايورترها   ،DCS سوئیچگیر،  تابلوهاى  كارى  كانکشن 

فیدپمپهاى واحد 2
نصب ترانس تحريک واحد 2 ●

درصد پیشرفت واقعی : %60

درصد پیشرفت واقعی : %66
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* پروژه ساختمانی
نیروگاه غرب کارون

● ACC تکمیل فونداسیونهاى سازه
فونداسیون ● بندى  قالب  و  بندى  آرماتور   تکمیل 

 ACC SWITCHGEAR 
● ADMIN اجراى سنگ و آجر نما و شیب بندى بام ساختمان
● AUX. COOLING SYSTEM بتن ريزى كف
ساختمان ● ديزل  فونداسیون  و  سوئیچگیر  كانال  ريزى   بتن 

AUX. SERVICES

سقف ● و  ديوار  ريزى   بتن 
TRANS & BOP & FUEL AREA OILY WATER SEPERATOR 

● CABLE & PIPE SLEEPERS بتن ريزى فونداسیونهاى
● CCB تکمیل ساختمان
آرماتور بندى و قالب بندى و بتن ريزى پمپهاى CCW واحد 1 ●
تکمیل ساختمان و نصب درب و پنجره و خطوط آب سرد و  ●

گرم و موزائیک سقف ساختمان سه منظوره
● FUEL FORWARDING PUMP HOUSE تکمیل ساختمان
تکمیل ديوار دايک وال مخزن سوخت ●
تکمیل نصب ساندويچ پانلهاى توربین هال واحد 1و2 ●
● GATE HOUSE تکمیل ساختمان
● HRSG#1&2 قالب بندى و نصب بولتها و بتن ريزى پدستالهاى
● HVAC تکمیل نماى ساختمان
پله  ● راه  فونداسیونهاى  ريزى  بتن  و   كفسازى 

BUS DUCT & GCB & LCC# 1&2

تکمیل فونداسیون و نصب بولت و نیز بتن ريزى پدستالهاى  ●
LUBE OIL HEAT EXCHANGER # 1&2

سازه ● بکفیل  و  پدستالها  و  فونداسیون   تکمیل 
Pipe Rack Fuel & Water #1 

ريزى ● بتن  و  بندى  قالب  و  بندى  آرماتور   اجراى 
PIPE TRENCHES 

● POST DIESEL ROOM اجراى نما و جان پناه
ديوار ● ريزى  بتن  و  بندى   قالب 

  #SFC,SEE,UNIT AUX. TRANSFORMERS 1&2 

خاكريزى، تسطیح و كمپکت محوطه غرب پست و جنوب  ●
ACC

اجراى عملیات حفارى، آرماتور بندى و بتن ريزى شمعها و  ●
 STEAM TURBINE HALL خاكبردارى فونداسیون

● STEAM MAIN TRANS خاكبردارى فونداسیون
● CCR تکمیل ساختمان
آبهاى  ● كانال  كارى  جدول  و  مگر  ريزى  بتن  خاكبردارى، 

SUBSTATION 400 KW سطحى
مکعبى ● متر   100 مخزن  سقف  ريزى   بتن 

UNLOADING PUMP HOUSE

● UNLOADING PUMP HOUSE تکمیل ساختمان

درصد پیشرفت واقعی : %55

پروژه احداث
 کارخانه 
آب آشامیدنی قشم 

تحکیم بستر ضلع شمال نیروگاه ●
اتمام فونداسیون و تکمیل نصب اسکلت فلزى ساختمان اصلى ●
آرماتوربندى، كروم بندى و بتن ريزى اسلب بتنى كف ساختمان  ●

اصلى
آجرچینى نما پیرامونى ساختمان اصلى ●
بتن ريزى ترنچ پیرامونى ترانس داخلى ساختمان اصلى ●
بتن ريزى داكت بانک بتنى داخلى ساختمان اصلى ●

بتن مگر فونداسیون ترانس داخلى ●
تکمیل سنگ ازاره پیرامونى ساختمان اصلى ●
آماده سازى زير سازى نصب ساندويچ پانل سقفى و ديوارى  ●

ساختمان اصلى
تکمیل نصب اسکلت فلزى ساختمان نگهبانى ●
تکمیل سنگ ازاره پیرامونى ساختمان نگهبانى ●
اتمام اجراى فنس پیرامونى  ●

درصد پیشرفت واقعی : %44

گزارش پروژه ها
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عملیات ساختمانی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
فردوسی 

هاى  ● سازه  هاى  فونداسیون  اجراى   تکمیل 
   HRSG 1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6 ،ACC  ،Aux.Cooling.S Building  ،WTP

  BFP ، واحد اول  ، AUX. SERVICES ،  AUX. BOILER ، CDP

واحد اول، توربین هال واحد اول و ديزل ژنراتور ، فونداسیون 
و  اصلى  هاس  ترانس   ، اول  واحد  هال  توربین  تجهیزات 
كمکى، ساختمان CEP  و اتاق هاى CPP ، پايپرک واحدهاى 
اول و دوم، سوم، فونداسیون تجهیزات پست و اتاق هاى 
دمین  BCR ، OILY SEPARATOR ،Clean drain Tank، مخازن 

و كندانس واحد اول، دوم ، سوم ، فونداسیون تجهیزات ديزل 
Raw Water ، ژنراتور، سرويس كمکى و بويلر كمکى

 ادامه عملیات كف سازى فونداسیون توربین هال هاى واحد  ●
هاى اول، دوم و سوم.

●  BFP و   CDP هاى  فونداسیون  كفسازى  عملیات  تکمیل 
واحدهاى اول ، دوم و سوم.  

و  ●  ACC هاى سوئیچگیر  ساختمان  اجرايى  عملیات  تکمیل 
اتاقهاى جانبى واحدهاى اول و دوم و سوم  و ادامه عملیات 

معمارى در اين سازه ها 
ادامه عملیات بکفیل داخلى پايپرک واحدهاى اول و دوم. ●
ادامه عملیات اجراى  شبکه  ارت و كانال كابل  و عملیات  ●

معمارى ساختمان BCR، كانال كابل 400 و كانال كابل و داكت 
بانک 3 واحد و مشتركات 

●  A.C.S Building  ادامه عملیات معمارى ساختمان
باران  ● آب  هاى  لوله  و   U.G خطوط  اجراى  عملیات  ادامه 

ساختمانهاى سوئیچ گیر بخش خنک كن 

نصب اسکلت فلزی  
نیروگاه غرب کارون 

● CCB تکمیل نصب اسکلت فلزى ساختمان
تکمیل نصب اسکلت فلزى سالن Turbine Hall  واحد 1و2  . ●
●  Turbine لدرهاى  سالن  و  ها و هندريلها  نصب گريتینگ 

Hall واحد 1و2.

●  Forwarding Pump ساختمان  فلزى  اسکلت  نصب  تکمیل 
. House

● .Cable Rack تکمیل نصب اسکلت فلزى سازه
● .Cable Rack نصب گريتینگهاى سازه

● .Cable Rack گروت ريزى پايه هاى استراكچر
● . Aux Service تکمیل نصب اسکلت فلزى ساختمان
● . Cable Sleepers نصب اسکلت فلزى
نصب اسکلت فلزى سازه GCB  واحد 1و2. ●
نصب هندريل و لدرهاى سازه GCB واحد 1و2. ●
● .Unloading Bay Shelter نصب اسکلت فلزى سازه
نصب اسکلت فلزى سازه Pipe Rack Fuel & Water  داخل  ●

سالن توربین هال واحد 1و2.

درصد پیشرفت واقعی : %52

درصد پیشرفت واقعی : %32

گزارش پروژه ها
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پروژه ساختمانی
نیروگاه سیکل ترکیبی 
سمنگان 

تحويل زمین تجهیز كارگاه در مورخ 1396/06/11 ●
●  A1 مونتاژ و نصب پايپ رک
●  A2 مونتاژ و نصب پايپ رک
●  C و B مونتاژ و نصب پايپ رک
●  D و E نصب پايپ رک
فیت آپ ، جوشکارى و سندبالست شل هاى استک واحد 1و2  ●
هارپ زنى واحد 2  ●

ادامه اجراى جاده هاى داخلى ●
● U/G ادامه اجراى خطوط
● SURFACE ادامه اجراى كانالهاى
● … ,  WTP , ACB ادامه اجراى معمارى ساختمان

نصب FW Storage Tank  HP, LP,واحد 2  ●
●  Flush Tank نصب
نصب )MCC (11BJA واحد 1و2 ●
● Condensate Water فیت آپ
 نصب Boiler Feed Pump واحد 2 ●
  نصب Down Comer’S واحد 2 ●

ادامه اجراى تاسیسات برقى و مکانیکى ساختمانها ●
ادامه اجراى محوطه سازى نیروگاه ●
ادامه ساخت مخزن هوايى ●
ادامه اجراى مخزن آبیارى فضاى سبز ●

درصد پیشرفت واقعی : %9

درصد پیشرفت واقعی : %95

پروژه نصب 
HRSG 

نیروگاه سیکل ترکیبی 
گل گهر سیرجان

  ACC پروژه نصب
نیروگاه سیکل ترکیبی 
پرند

انجام فعالیتهاى پايپینگ كولینگ كمکى واحد 2 ●
نصب فن بلهاى كولینگ اصلى واحد 2 ●
 شروع نصب تیوب بندلهاى كولینگ اصلى واحد 2 ●

شروع فعالیتهاى بخش برق ) نصب تابلوها ( كولینگ اصلى  ●
واحد 2

درصد پیشرفت واقعی : %41

گزارش پروژه ها
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    STG پروژه نصب
 نیروگاه
 سیکل ترکیبی پرند

فاينال االينمنت توربین و ژنراتور واحد اول ●
نصب كل سیستم پايپینگ توربین واحد اول ●
نصب باس داكت واحد اول ●
انجام فعالیت هاى الکتريکال )شامل كابل كشى و نصب تابلو ها  ●

و كانکشن ها( واحد اول
نصب ترانس هاى واحد اول ●

سنکرون واحد اول ●
نصب توربین و ژنراتور و تنظیمات مربوطه  – واحد دوم ●
شروع عملیات سیستم هاى پايپینگ توربین واحد دوم ●
شروع فعالیت هاى الکتريکال )از جمله كابل كشى نصب تابلو  ●

و كانکشن( توربین واحد دوم 

درصد پیشرفت واقعی : %56

 تامین اسکلت فلزی
 بخش بخار

نیروگاه فردوسی 

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

و ارسال 93% از قطعات.
اتمام عملیات ساخت سازه Chemical Dosing Plant واحد 1 و ارسال  ●

98 % از قطعات اين سازه.
● .Diesel Generator اتمام عملیات ساخت و ارسال سازه
شروع عملیات ساخت بخشى از سازه Turbine Hall واحد 2 با  ●

درصد پیشرفت فیزيکى 41 %.

درصد پیشرفت واقعی : %36

  STG پروژه نصب
نیروگاه سیکل ترکیبی 
گل گهر سیرجان 

تحويل زمین تجهیز كارگاه در مورخ 1396/06/11 ●
● Lube Oil Module نصب
● MAV فیت آپ و جوشکارى خطوط
● Gland Steam Module نصب
● MV نصب تابلوهاى

● LV نصب تابلوهاى
نصب تابلوهاى DC واتاق سوئیچگیر ●
سینى كارى گالرى كابل ●
سینى كارى توربین هال ●
نصب استراكچر سالن توربین ●

درصد پیشرفت واقعی : %8

گزارش پروژه ها
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*  پروژه ساختمانی
نیروگاه سیکل ترکیبي 
بندرعباس

اتمام بتن ريزى فونداسیون توربین ژنراتور واحد 1 و 2 ●
تکمیل آرماتوربندي و قالب بندي و بتن ريزي ستونهاي ساختمان  ●

CCB

●  Cable Gallery آرماتوربندي و قالب بندي و بتن ريزي سقف
CCB ساختمان

● CCB ساختمان Office آرماتوربندي  و قالب بندي سقف
از ديوار دايک مخازن  ● خاكبرداري و بتن ريزي مگر دو ضلع 

سوخت واحد 1

آرماتوربندي و قالب بندي يک ضلع از ديوار دايک مخازن  ●
سوخت واحد 1

رينگ مخازن سوخت  ● آسفالت  اجراي  و  بستر سازي  اتمام 
شماره 1 و 2

● Unloading Pump House آرماتوربندي و قالب بندي فونداسیون
● Unloading قالب بندي كف و ديوار مخزن
● Forwarding قالب بندي فونداسیون
● Gas Skid 1, 2 اتمام  بتن ريزي و بکفیل فونداسیون هاي

 پروژه
ACC نصب
نیروگاه سمنگان

● CRT مخزن Insulation & Cladding نصب
● ACC خطوط Insulation & Cladding نصب
● ACC تاچ آپ هدر داكت هاى
● ACC كابل كشى و كانکشن كابل هاى باقیمانده قسمت
● Inside Auxiliary Cooling Building تاچ آپ ساپورت و خط
رفع پانچ و مارک آپ     ●
● Installation & Adjustment of Fan Bell  Line A,C,D

نصب مخزن CRT و عايق آن ●
●  A,B,C,Dنصب هدرداكت هاى الين
● R1,R2,R3 , Main duct نصب داكت هاى

نصب داكت هاى عمودى ●
● Fan and Gears Box نصب
● Crane ACC نصب
● pumps & Ejector نصب
● piping ACC,ACS نصب سیستم
ونصب  ● كارى  كاندوئیت  و  كارى  سینى  و  ها  تابلو  نصب 

تجهیزات ترانس هاى ACC وكابل كشى و كانکشن و نصب 
تجهیزات ابزار دقیق

نصب سیستم روشنايى ●
● ACC&ACS انجام تست هاى مربوط به قسمت

درصد پیشرفت واقعی : %27

درصد پیشرفت واقعی : %96

گزارش پروژه ها
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بخار  ● سالن  پانل  ساندويچ  پوشش  وتکمیل  معمارى  اجراى 
وتحويل به كارفرما

كولینگ  ● سوئیچگیر  سازه  بتنى  واستراكچر  فونداسیون  اجراى 
وتکمیل نماى بیرونى

●  .oily . Sewage. Chemical. Drainage. U/G سیستمهاى  اجراى 
BOP وسیستم جمع آورى آبهاى سطحى محوطه بخار،كولینگ و

تکمیلى  ● فعالیتهاى  و  معمارى  باقیمانده  فعالیتهاى  تکمیل 
ساختمانهاى  )... و  ديفکت  ورفع   )الکتريکال،مکانیکال 
 Foam. Forwarding. Unloading سالن گازى CCB و سه منظوره

تکمیل ساختمان نگهبانى وديوارهاى پیرامونى ●

اجراى جاده پیرامونى تا اليه اول آسفالت ●
ساختمانهاى ● وداخلى  بیرونى  نماى  اجراى   درحال 

WTP . Aux Cooling

● BOP تکمیل كفسازى كلیه ساختمانهاى
اجراى ساير فونداسیونهاى جانبى،اسلیپرها،پايپركها ،داكت بانک  ●

Power Block وپیتهاى محوطه
تکمیل سازه ها ،ساختمانها ومحوطه مربوط به ACC و تحويل  ●

به كارفرما
اتمام كلیه فعالیتهاى مربوط به جزيره سوخت ●

   STG پروژه نصب
نیروگاه

کرمانیان / سمنگان 

كابل كشى وكانکشن تجهیزات ابزار دقیق ●
تاچ آپ ساپورت ها ●
رفع ديفکت عايق ونصب باكس ولو ها ●
انجام مارک آپ مدارک  ●
رفع ديفکت  ●
● Turbine HP/LP Valve نصب
● Turbine Turning Gear نصب
● Bearing Closing & TG Coupling نصب
● Condensation System (MAG( Piping  نصب
● Instrument Air (QFB( Piping  نصب
●  Lube & Lifting Oil Sys. (MAV( Piping نصب

●  Control Oil Supply Unit (MAX( نصب
● Control (Hydraulic( Oil Sys. (MAX( Piping  نصب
● HP/LP By Pass System (MAN(  نصب
● Gland Steam Condenser Module نصب
● Gland Seal Steam (MAW(  نصب
● Leak Off Steam  نصب
● Drainage System (MAL( Erection  نصب
● Generator Cooler Erection  نصب
● Turbine Insulation & Cladding & Piping  نصب
نصب تابلو ها وتجهیزات ابزار دقیق و سینى كارى سالن توربین  ●

وكابل كشى و كانکشن

پروژه ساختمانی 
نیروگاه گل گهر 
سیرجان

درصد پیشرفت واقعی : %86

درصد پیشرفت واقعی : %95

گزارش پروژه ها



29شماره 11، فروردین 1397

*
پروژه ساختمانی

نیروگاه سیکل ترکیبی 
رودشور

  EPC پروژه
نیروگاه بادی آقکند

فاز طراحى و مهندسى پروژه ●
احداث انبار روباز به مساحت5,3هکتار ●
احداث بچینگ به ظرفیت نامى80 متر مکعب ●
آرماتوربندى و بتن ريزى فونداسیون هاى تجهیزات پست ●
ادامه خاكبردارى در زمین سنگى فونداسیون توربین واحد هاى  ●

4 و 5
اجراى بتن مگر بستر فونداسیون هاى  ، 11 ، 15 ، 19 ، 10  ●

و 16
بتن ريزى فونداسیون و پدستال واحد هاى 17، 13 ، 6 و 2 ●
اتمام عملیات بکفیل فونداسیون واحدهاى13 و17 ●
ادامه بکفیل فونداسیون واحد هاى 2 و 6 ●

تخريب فونداسیون HRSG واحد 3 ●
خاكبرداى فونداسیون HRSG واحد 3 ●
بلوک چینى ديواره HRSG واحد 3 ●
بتن مگر فونداسیون HRSG واحد 3 ●
شروع آرماتوربندى فونداسیون HRSG واحد 3 ●
شروع تخريب HRSG واحد 2 ●
خاكبردارى فونداسیون انبار سرپوشیده و آزمايشگاه ●
بتن ريزى فونداسیون انبار سرپوشیده و آزمايشگاه  ●
بتن ريزى فونداسیون بچینگ و سیلوهاى بچینگ ●

گروت ريزى زير distribution plate  هاى پدستال واحد هاى  ●
17 ، 13 و 6

بسترسازى محل استقرار جرثقیل سنگین در واحد هاى 17  ●
، 13 و 6

اتمام عملیات نصب واحد 17 ●
شروع عملیات نصب )سگمنت 5 ( واحد 13 ●
نقشه بردارى و توپوگرافى جاده هاى دسترسى به واحد هاى  ●

شمالى و جنوبى
احداث جاده هاى دسترسى واحدهاى جنوب ●
اجراى يک مرحله عملیات مونتاژ و دمونتاژ جرثقیل 600 تن ●
اجراى يک مرحله عملیات دمونتاژ جرثقیل 800 تن ●

نصب تجهیزات بچینگ شماره 1 ●
راه اندازى بچینگ اول و تولید بتن  ●
ساخت ساختمانهاى تجهیز كارگاه شامل تعمیرگاه و باسکول و  ●

سرويس بهداشتى و كانتین كارگرى و ...
اجراى فونداسیون پکیج فاضالب و نصب پکیج فاضالب ●
اجراى كرسى چینى  و نصب كانکسهاى ادارى تجهیز كرگاه  ●
محوطه سازى تجهیز كارگاه ●
اجراى ساب بیس و بخشى از بیس جاده هاى دسترسى تجهیز  ●

كارگاه

درصد پیشرفت واقعی : %3

درصد پیشرفت واقعی : %19

گزارش پروژه ها
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    HRSG پروژه نصب
 نیروگاه 
سیکل ترکیبی سبالن

تکمیل نصب كیسینگ بويلر 1 و 2 و 3  و 4 ●
تکمیل هارپ زنى بويلر 1و2 ●
نصب دايورتر دمپر بويلر1و2 ●
نصب شل هاى استک بويلر 1 ●

نصب شل هاى استک بويلر2 ●
نصب درامهاى بويلر1و2 ●
اجراى پايپ رک بويلر 1و2 ●
اجراى لوله كشى داخلى بويلر1و2 ●

درصد پیشرفت واقعی : %14

تامین و ساخت 
اسکلت فلزی   
غرب کارون 

● .(Central Control Building (CCB اتمام عملیات ساخت و ارسال سازه
اتمام عملیات ساخت و ارسال  سازه  Turbine Hall  واحد  1 . ●
اتمام عملیات ساخت و ارسال  سازه  Turbine Hall  واحد 2 . ●
اتمام عملیات ساخت و ارسال  سازه  PCC  واحد 1 و 2. ●
اتمام عملیات ساخت و ارسال  سازه  GCB واحد 1 و 2. ●
اتمام عملیات ساخت و ارسال  سازه  Pipe Rack Fuel & Water واحد  ●

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

درصد پیشرفت واقعی : %51

تامین اسکلت فلزی 
سیستم خنک کن 
نیروگاه فردوسی 

اتمام عملیات ساخت و ارسال بخش Lower  از ACC  واحد 1. ●
شروع عملیات ساخت و ارسال بخش Upper از ACC واحد 1 : ●
● .PLATFORM MAIN BEAM  اتمام عملیات ساخت و ارسال
 اتمام عملیات ساخت  FAN BRIDGE و ارسال 83 % از سازه . ●
● .FAN SCREEN اتمام عملیات ساخت بخش   

● .PLATFORM DECK اتمام عملیات ساخت  و ارسال بخش
انجام عملیات ساخت بخش A-FRAME با درصد پیشرفت فیزيکى    ●

84%  و ارسال 20 % از سازه .
انجام عملیات ساخت بخش Wind Wall با درصد پیشرفت فیزيکى   ●

.% 86

درصد پیشرفت واقعی : %30

گزارش پروژه ها
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*
ساختمانی  
 پاالیشگاه 
فاز 14 پارس جنوبی 

اتمام عملیات اجرايى سیويل واحد 106  ●
اتمام عملیات اجراى سیويل داخل ساختمان ساب 6 ●
اتمام عملیات اجراى واحد 125b و تحويل آن به كارفرما  ●
تحويل ساختمان هاى UCB به گروه نصب نیرو نصب جهت  ●

نصب تجهیزات داخلى ساختمان
شروع به عملیات تحويل موقت تمامى قرارداد هاى استراكچر ،  ●

ساختمان ها ، پیوينگ ، سیويل و پايپینگ
شروع به عملیات رفع پانچ در ديسیپلین هاى سیويل ، ساختمان  ●

ها ، پیوينگ ، استراكچر
اتمام عملیات اجراى پايپینگ ناحیه 11 شمالى و تحويل آن  ●

به كارفرما

درصد پیشرفت واقعی : %89

پروژه  اجرای 
نیروگاه گازی 42 
مگاواتی زاهدان 

شروع عملیات آرماتوربندى ، قالب بندى ، بتن ريزى فونداسیون  ●
توربین ژنراتور. 

شروع عملیات آرماتوربندى ، قالب بندى ، بتن ريزى فونداسیون  ●
فین فن .

شروع عملیات آرماتوربندى ، قالب بندى ، بتن ريزى فونداسیون  ●
كانتینرهاى برق و كنترل .

شروع عملیات آرماتوربندى ، قالب بندى ، بتن ريزى ترانس  ●
اصلى. 

درصد پیشرفت واقعی : %25

گزارش پروژه ها
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*
پروژه ساختمانی
دیسپاچینگ زنجان

)بخش تکمیلی( 

اجراى سقف كاذب كناف و سکو در فضاهاى ساختمان مهمانسرا ●
نصب درب هاى چوبى و سکوريت و پنجره هاى upvc ساختمان  ●

مهمانسرا
اجراى قلوه ريزى و بتن مگر پد هلیکوپتر ●
اجراى جداول محوطه و قلوه ريزى و بتن مگر داخل پیاده روها  ●
اجراى آسفالت جاده گشت زنى شمالى و غربى سايت  ●
اجراى عملیات زيرسازى جاده گشت زنى جنوبى و شرقى ●
اجراى سنگفرش میدان مركزى سايت جنوبى ساختمان كنترل ●
اجراى عملیات زير سازى پاركینگ شمالى سايت ●

اجراى عملیات زيرسازى جاده ورودى موتورخانه مركزى ●
اجراى نقاشى فضاهاى داخلى ساختمان مهمانسرا ●
شروع عملیات اجرايى ديوارپوش MDF ساختمان مهمانسرا ●
تابلوهاى برق روشنايى محوطه به همراه  ● نصب و سربندى 

تکمیل نصب پايه چراغهاى روشنايى محوطه
نصب تجهیزات برقى و مکانیکى ساختمان مهمانسرا ●
اجراى سیستم آب باران  و فاضالب ساختمانهاى جانبى ●
تکمیل عملیات اجرايى سیم خاردار روى ديوار پیرامونى سايت ●
اجراى نماى آجرنسوز مخزن آب آتشنشانى ●

درصد پیشرفت واقعی : %93

 تامین و ساخت 
 اسکلت فلزی 
نیروگاه بندرعباس

 تامین و ساخت
  اسکلت فلزی

  نیروگاه برق و بخار 
مکران

ابالغ نقشه ها و تهیه مدل اسکلت فلزى سالن توربین . ●
پیشرفت  ● درصد  با  واحد 1   Turbine Hall عملیات ساخت شروع 

پیشرفت  ● درصد  با  واحد 1   Turbine Hall عملیات ساخت شروع 
فیزيکى 79 %

پیشرفت  ● درصد  با  واحد 2   Turbine Hall عملیات ساخت شروع 

فیزيکى 19 %

فیزيکى 73 %
شروع عملیات ارسال سالن توربین و ارسال 90 تن ازسازه ●

درصد پیشرفت واقعی : %9

درصد پیشرفت واقعی : %87

گزارش پروژه ها
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*
 HRSG پروژه نصب
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند 

اتمام هیدروتست، اسیدشويى و غلیا شويى بويلرهاى  ●
واحد يک

اتمام بلو آوت و سنکرون موفق بويلرهاى واحد يک  ●
و دو

داكت،  ● اينلت  كیسینگ،  و جوشکارى  نصب  اتمام 
(HRSG2A( 3 اوتلت داكت و استک بويلر

اتمام پیش مونتاژ و نصب استراكچرهاى مربوط به  ●
واحد دو

اتمام اينترنال پايپینگ واحد دوم و شروع هیدروتست  ●
پکیج ها

اتمام پیش مونتاژ استک هاى واحد سه ●

شروع نصب استک هاى واحد سه ●
اتمام نصب هارپ هاى واحد سه )بويلر 5 و 6( ●
●  HP, LP & F.W.( اتمام نصب مخزن هاى باالى كیسینگ

Storage) واحد سوم

 اتمام پیش مونتاژ و نصب استراكچر سايلنسر بويلر ●
(HRSG3A( 5 

اتمام نصب پايپرک واحد دو ●
اتمام نصب بويلر فید پمپ ها )بدون الکتروموتور(  ●

هاى واحد دو و سه
اتمام نصب CEP Pump هاى واحد دو و سه ●

درصد پیشرفت واقعی : %54

 پروژه نصب 
 یونیت 106 
فاز 14 پارس جنوبی

ادامه نصب توربین واحد هاى 101 الى 801 .  ●
اتمام عملیات تنظیمات توربین و گیربکس و كمپرسور  ●

واحد هاى 101 الى 801
اتمام پايپینگ ICP چهار واحد اول.  ●
اتمام جوشکارى ساپورت ترى و لدر پايپرک ،  اير فن  ●

كولر و UCB واحدهاى 101 الى 801 در  بخش برق و 
ابزار دقیق

اتمام نصب ترى و لدر اير فن كولر واحد هاى 101 الى  ●
801 در  بخش برق و ابزار دقیق. 

اتمام جوشکارى ساپورت ها و  نصب ترى و لدر اطراف  ●
توربوكمپرسور واحد هاى 101 الى 301 در  بخش برق 

و ابزار دقیق
ادمه نصب بخشى از ترى و لدر پايپرک اصلى.  ●
شروع عملیات كابل كشى بخش قدرت واحد 101 و  ●

201

درصد پیشرفت واقعی : %39

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

نصب استراكچرطبقه اول و دوم  در ACC  واحد اول اتمام گرديد، طبقه سوم و بخش پلتفرم رو به اتمام مى باشد. ●

درصد پیشرفت واقعی : %11

پروژه ساختمانی  
نیروگاه گازی بهبهان

● ACC تکمیل فعالیت هاى ساختمان سويیچ گیر
تکمیل فعالیت هاى سازه گیت ورودى ●
● BFP 1,2 تکمیل فعالیت هاى برقى و مکانیکى
● WTP اجراى فعالیت هاى برقى و مکانیکى ساختمان
لوله كشى سیستم سويیج – اويلى-شیمیايى و كلین درين سايت ●
اجراى سورفیس محوطه ●
اجراى فعالیت هاى برقى و مکانیکى سالن بخار ●

اجراى اليه بیس قسمتى از جاده هاى داخلى ●
نصب پايه چراغ هاى روشنايى محوطه ●
● CEP تکمیل فعالیت هاى برقى و مکانیکى ساختمان
● CPP تکمیل ساختمان
● CPP waste water اجراى مخزن
● CDP اجراى فعالیت هاى برقى و مکانیکى ساختمان

درصد پیشرفت واقعی :%95

گزارش پروژه ها
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*

پروژه ساختمانی 
بخش بخار  
نیروگاه سیکل ترکیبی 
چابهار

تجهیز كارگاه و ترمیم ساختمان هاى ادارى ●
ورود 138 تن آرماتور ●
بتن ريزى حمل و نصب وجوشکارى بچینگ ها  ●
●  ACC و TH و STG و  HRSG 1 , 2 خاكبردارى فونداسیون هاى

ومخزن كندانس و ترانس اصلى و مخزن دمین

و STG و TH و ACC ومخزن  ●  HRSG 1 , 2 تخريب شمع هاى
كندانس و ترانس اصلى و مخزن دمین

●  ACC و TH و STG و  HRSG 1 , 2 اجراى بتن مگر
● HRSG 1 خم وبرش آرماتور هاى فونداسیون

درصد پیشرفت واقعی : %1

 پروژه  عملیات حمل
 و نصب اسکلت فلزی

بخش بخار  
نیروگاه سیکل ترکیبی 
فردوسی 

تکمیل نصب استراكچرفلزى توربین هال  واحد اول  ●
تکمیل نصب استراكچر فلزى ساختمان سوئیچگیر توربین هال  ●

واحد اول
● AUX. Service تکمیل نصب استراكچر فلزى
●  AUX. Boiler تکمیل نصب استراكچر فلزى

تکمیل نصب استراكچر فلزى CDP  واحد اول ●
● WTP تکمیل نصب استراكچر فلزى
● A.C.S Building تکمیل استراكچرفلزى در
نصب استراكچرفلزى BFP  واحد اول ●
نصب استراكچر فلزى ديزل ژنراتور ●

درصد پیشرفت واقعی : %29

گزارش پروژه ها
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ضرب المثل*
ضرب المثل ها

برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش یازدهم(

صبح آوازش بلند می شود ●
دزدى پى ديوار خانۀ را بآرامى میکند. صاحب خانه سر از بام بركرده پرسید چه میکنى؟ گفت 

دهل میزنم. سوال كرد بدين آهستگى چرا؟ جواب داد...
اين مثل بشنو كه شب دزدعیند       در بن ديوار حفره مى بريد

نیم بیدارى كه او رنجور بود            طقطق آهسته اش را مى شنود
رفت بر بام و فرو آويخت سر           گفت او را در چه كارى اى پدر
خیر باشد نیمه شب چه میکنى       تو كه اى؟ گفتا دهل زن اى سنى
در چه كارى گفت مى كوبم دهل     گفت كو بانگ دهل اى بو سبل

گفت فردا بشنوى اين بانگ را         نعرۀ يــــــا حسرتــــا ياويلنا  )مولوى(
صد تومان را میدادم که بچه ام یکشب بیرون نخوابد ●

مردى را فرزند گم شد. منادى در پى منادى بکوى و برزن فرستاد و هر ساعت مژدۀ يابنده را مزيد 
میکرد تا در نزديک غروب حق بشارت را به صد تومان رسانید. آنکه كودک را يافته بود گمان كرد 
كه هرچه در دادن طفل دير كند جزا بیشتر يابد چون صباح شد اثرى از مناديان نديد. ناچار خود 
نزد پدر كودک آمده و مطالبت يکصد تومان مژدگانى كرد. پدر گفت صد تومان را میدادم كه بچه 

ام يکشب بیرون نخوابد.
عالیجاه عزت همراه یعنی مو ●

" مو " در بعض لهجه هاى فارسى بمعنى من است و مثل از حاكمى عامى مشهور شده است كه 
چون فرمان حکومت او را بر سر جمع میخواندند و حسب الرسم قبل از نام او عالیجاه عزت همراه 

نوشته بودند بگمان اينکه ديگران نمى دانند گفت عالیجاه عزت همراه يعنى مو.
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد ●

) دريغ سود ندارد چو رفت كار از دست ( سعدى
نظیر : سرچشمه شايد گرفتن به بیل        چو پر شد نشايد گذشتن به پیل . سعدى

اى ســــــلیم آب ز سرچشمه ببند         كه چو پر شد نتوان بستن جوى . سعدى
بکش آتش خرد پیش از گزنــــــد          كه گیتى بسوزد چو گردد بلند . فردوسى       
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ادبیات*  از کتاب نوشته های اداری
 )راهنمای درست نویسی(

حذف فعل
مدارک را به دبیرخانه تحويل و رسید دريافت كنید. ●
دستخط جنابعالى زيارت و خشنودم ساخت. ●

خطايى كه در نامه هاى ادارى به كرات ديده مى شود، حذف بى رويۀ فعلها، بخصوص صیغه 
هاى مختلف مصدرهاى "استن" و "كردن" و "شدن" است. البته حذف فعل اگر به قرينه باشد كاماًل 

مجاز و حتى مطلوب است.
حذف به قرينه يعنى اينکه فعل مشترک چند جملۀ معطوف به يکديگر را فقط در جملۀ آخر 
بیاوريم. مثاًل مى توانیم بنويسیم: نامه را به حسابدارى ارسال و پیگیرى كنید. يا مثاًل در مواردى كه 
چند فعل معطوف به هم ماضى نقلى يا بعید باشد، صورت هاى مختلف "است" را مى توانیم فقط 
يک بار در پايان عبارت بیاوريم و در جاهاى ديگر به قرينه حذف كنیم: هزينه ها از محل اعتبار بند 

4 پرداخت شده و به ثبت رسیده است.
اما حذف بدون قرينه مجاز نیست و بايد از آن به شدت پرهیز كرد. نمى شود گفت مدارک را 
به دبیرخانه تحويل ]كنید[ و رسید دريافت كنید يا، دستخط جنابعالى زيارت ]ساخت[ و خشنودم 

ساخت. پس بهتر است بنويسیم:
مدارک را به دبیرخانه تحويل بدهید و رسید دريافت كنید / يا رسید بگیريد.

دستخط جنابعالى زيارت شد و خشنودم كرد.

تطابق فعلها
در سال 71 تعداد 30 طرح پیشنهاد شده كه از اين تعداد 5 طرح به تصويب رسیده و نیز در  ●

سال ياد شده قرارداد تهیۀ طرح جامع منعقد گرديد. در ابتداى سال 72 نیز 3 طرح جامع در 
دست تهیه بوده اند كه فقط يکى از آنها در همان سال به تصويب میرس.

بايد مواظب باشیم افعالى كه به هم عطف مى كنیم از نظر زمان، شخص، و عدد همپايه باشند. 
پس بايد بنويسیم:

در سال 71 سى طرح پیشنهاد شد كه از اين تعداد پنج طرح به تصويب رسید و نیز در همان سال 
قرارداد تهیۀ طرح جامع منعقد شد. در ابتداى سال 72، سه طرح جامع در دست تهیه بود كه فقط 

يکى از آنها به تصويب رسید.

نویسنده: فرزانه طاهری
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معرفی کتاب*
قمارباز

جزء از کل 

هنر شفاف اندیشیدن 

ناشر : نشر چشمه  
نویسنده :  فیودور داستايوسکى

مترجم: سروش حبیبى  
تعداد جلد : 1  

موضوع :رمان خارجى 
مناسب براي: بزرگساالن

ناشر : نشر چشمه  
نویسنده : رولف دوبلي

مترجمان: عادل فردوسى پور، 
بهزاد توكلى، على شهروز  

تعداد جلد : 1  
موضوع : مهارت هاى زندگى 

و موفقیت 
مناسب براي: بزرگساالن

نامزد جایزه ی بوکر 2008  
نویسنده : استیو تولتز

مترجم: پیمان خاكسار  
تعداد جلد : 1  

موضوع : رمان خارجى 
مناسب براي: بزرگساالن

ناشر: نشر چشمه

»استیو  نوشته ى  كل«  از  »جزء  رمان 
فارسى  به  خاكسار«  »پیمان  را  تولتز« 
برگردانده است. جزء از كل اولین رمان 
استیو تولتز، نويسنده ى استرالیايى است 
كه در سال 2008 به انتشار رسید و همان 
بوكر شد.  نامزد دريافت جايزه ى  سال، 
كوتاهى  مدت زمان  با وجود  كتاب  اين 
كه از چاپش گذشته، اكنون به عنوان يکى 
از رمان هاى بزرگ تاريخ استرالیا مطرح 
مى خوانیم:  داستان  از  بخشى  در  است. 
»داستانم را از كجا شروع كنم؟ مذاكره با 

خاطرات كار آسانى نیست: چه طور مى شود بین آن هايى 
كه نفس نفس مى زنند تا بازگو شوند و آن هايى كه تازه 
دارند پا مى گیرند و آن هايى كه هنوز هیچى نشده چروک 
خورده اند و آن هايى كه كالم آسیاب شان مى كند و تنها 
را  كرد؟ يک چیز  انتخاب  مى ماند،  باقى  ازشان  گردى 
مطمئنم: ننوشتن درباره ى پدرم توانى ذهنى مى طلبد كه من 
يکى ندارم. تمام افکارى كه پدرم درشان حضور ندارد، 
به نظرم تنها حقه  هايى هستند كه ذهنم سوار مى كند؛ براى 

چیزى  صرف  زمان  حال...  به  تا  »آيا 
كنى  احساس  آينده  در  كه  كرده اى 
كه  كارى  انجام  به  نداشته؟  را  ارزشش 
مى دانى برايت مضر است اصرار كرده اى؟ 
دير  خیلى  يا  زود  خیلى  را  سهام خود 
كار  نتیجه ى  را  موفقیت  فروخته اى؟ 
خود و شکست را نتیجه ى تاثیر عوامل 
به  اسب  يک  روى  دانسته اى؟  بیرونى 
اشتباه شرط بسته اى؟ اين ها نمونه هايى اند 
تفکر  در  ما  همه ى  كه  خطاهايى  از 
روزمره ى خود دچارشان مى شويم. اما با 
شناخت چیستى آن ها و دانستن نحوه ى 

شناسايى شان، مى توانیم از آن ها دورى كنیم و تصمیم هاى 
هوشمندانه ترى بگیريم.« آنچه در باال خوانديد، بخشى 
كه  است  انديشیدن«   شفاف  »هنر  كتاب  از خالصه ى 
نويسنده ى مطرح سويسى، »رولف دوبلى« آن را نوشته 
و »عادل فردوسى پور« آن را ترجمه كرده است. اين كتاب 
در روزهاى ابتدايى بیست وهشتمین نمايشگاه بین المللى 
كتاب تهران، به پرفروش ترين كتاب اين انتشارات مبدل 
شد. فردوسى پور در مقدمه بر ترجمه ى فارسى اين كتاب 

»فیودور  نوشته ى  »قمارباز«  كتاب 
»سروش  ترجمه ى  و  داستايوسکى« 
حبیبى« است. اين رمان براى نخستین 
است.  شده  منتشر   1866 سال  در  بار 
»قمارباز« روايتى است از تجربه ى تلخى 
جريان  در  و  داستايوسکى  براى  كه 
اقامتش در خارج از روسیه پیش آمده 
است. ناشر درباره ى كتاب آورده است: 
»قهرمان رمان، آلکسى ايوانويچ، معلمى 
سرخانه در نزد ژنرالى است كه هروقت 

به خارج از كشور سفر مى كند، در شهر خیالى رولتنبورگ 
پولینا،  به  ايوانويچ  آلکسى  میان  اين  در  مى  كند.  اقامت 
خواهرزن ژنرال، عالقه مند مى شود؛ اما با سنگ دلى سرشار 
ماجراى  با  اما  داستان  مى كند.  رفتار  او  با  بول هوسى  از 
آلکسى  براى  پولونیا  سوى  از  فلورن   700 قرض دادن 
تازه اى  مرحله ى  وارد  رولت  بازى  در  شركت  به منظور 
مى شود. در آغاز، بخت با آلکسى ايوانويچ يار مى شود، ولى 

او مى خواهد از اقبالى كه نصیبش شده 
است حداكثر فايده را ببرد؛ بنابراين، به 
تمام  ادامه  در  اما  مى دهد،  ادامه  بازى 
باخت  اين  اثر  در  و  را مى بازد  پولش 
تعادل روانى خود را از دست مى دهد 
وجود  مى شود.  هذيان  نوعى  دچار  و 
اصول روانشناسى اين داستان است كه 
با شخصیت،  دقیقا  كه  مى شود  سبب 
دغدغه ها و احساسات يک قمارباز آشنا 
باشید. مثل اينکه با علم روانشناسى به 
تحلیل اين شخصیت پرداخته ايد. زاويه ى ديد اين رمان داناى 
كل نامحدود است. قمارباز يکى از آثار مهم داستايوفسکى 
و ادبیات روس به شمار مى آيد. داستايوفسکى اين اثر را در 
زمانى كوتاه و در شرايطى خاص نوشته است. با خواندن 
استادى چون  روان شناسى  گويى سر كالس  داستان  اين 
داستايوفسکى نشسته ايم كه با مهارت خاصش به تجزيه و 
تحلیل روان آدم ها و اليه هاى درونى شخصیت ها مى پردازد.

اين كه از فکركردن به او اجتناب كنم. و 
اصال چرا بايد اجتناب كنم؟ پدرم مرا 
به خاطر صرف وجودداشتنم مجازات 
كرد و حاال نوبت من است كه او را 
به خاطر وجودداشتنش مجازات كنم. 
يربه ير.« كتاب حاضر را نشر »چشمه« 
منتشر كرده و در اختیار مخاطبان قرار 

داده است.
هیچ وقت نمى شنويد ورزشکارى در 
حادثه اى فجیع، حس بويايى اش را از 
دست بدهد. اگر كائنات تصمیم بگیرد 
درسى دردناک به ما انسان ها بدهد، كه البته اين درس هم 
به هیچ درد زندگى آينده مان نخورد، مثل روز روشن است 
كه ورزشکار بايد پايش را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، 
نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش را. درس 
من؟ من آزادى ام را از دست دادم و اسیر زندانى عجیب شدم 
كه نیرنگ آمیزترين تنبیهش، سواى اينکه عادتم بدهد هیچ چیز 
در جیبم نداشته باشم و مثل سگى با من رفتار شود كه معبدى 

مقدس را آلوده كرده، مالل بود. )اولین پاراگراف رمان(

مى گويد: »تصور كنید در زمین هیچ 
وقت  آن  نمى افتاد.  اتفاق  خطايى 
واژه اى به نام پنالتى، اخطار و اخراج 
هم  معنا نداشت. اشک ها و لبخندها 
هم  فوتبال  زيبايى  و  مى شدند  محو 
 رنگ مى باخت. آدم ها شبیه ربات هاى 
برنامه ريزى شده بودند كه وظیفه شان 
بود.  اشتباه  كوچک ترين  بدون  بردن 
حاال تصور كنید كه در اين جهان پهناور 
كه هزاران زمین فوتبال را در خود جاى 
دچار  انسانى  هیچ  مى شد  قرار  داده، 
خطا و اشتباهى نشود؛ آيا جهان بهترى 
داشتیم؟ جنگ افروزى ها به پايان مى رسید؟ جرم و جنايت از 
صحنه ى روزگار محو مى شد؟ انسان ها با يکديگر روابط بهترى 
برقرار مى كردند؟ پاسخ به اين پرسش ها و پیش بینى جهانى كه 
هرگز تجربه اش نکرده ايم، كار دشوارى است؛ اما آنچه قابل 
پیش بینى است، آن است كه هر چه بیشتر خطاهاى خود را 
بشناسیم، رويکرد بهترى به زندگى خود خواهیم داشت. از 
آنجا كه خطاهاى بشرى در طول حیاتش از الگوهاى مشابهى 

پیروى مى كنند، امکان شناختن آن ها نیز امرى ممکن است.«
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مسابقه*

مسابقه

1. ماموریت شرکت نصب نیرو چیست؟ )نشریه شماره 1( 
2. وضعیت 5G در ایران چگونه است؟ 

3. درباره هوشمندی اشیاء چه می دانید؟

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

برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

*

يک  را  دنیا  جادوي  چراغ  آخرين 
چاله ي  اعماق  در  كه  موقعي  تمساح 
آبي در كنیا به دنبال شکار مي گشت، 
خیلي اتفاقي پیدا كرد و دم خود را به 
آن كشید. به همین دلیل آخرين جادوي 
شگفت زده  را  هیچ كس  دنیا  واقعي 
تنها چند زيست شناس كشف  نکرد؛ 
ناگهان  منطقه  غزال هاي  كه  كردند 

چاقتر، كندتر و تشنه تر شده اند.

تمساح و چراغ جادو 
 The world’s last genie’s lamp was

 discovered accidentally by a crocodile

 who brushed past it while prowling

 the depths of a watering hole in Kenya.

 This was why the world’s last burst of

 real magic raised no eyebrows; only a

 few biologists noticed when the local

 gazelles suddenly became plumper,

slower, and much, much thirstier
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پیشنهادی برای سفرهای نوروزی
نکته های مهم قبل از سفر

قبل از انجام سفرهای نوروزی، نکته های مهم و ضروری وجود 
دارند که با رعایت کردن آن ها، در کنار سهولت سفر، در بیشتر 
شدن لذت سفر و همچنین کاهش هزینه ها، تاثیر بسیار زیادی 

دارند.

برنامه ریزی سفر
یکی از نکته های مهم قبل از انجام سفر، برنامه ریزی دقیق است. 
در برنامه ریزی سفر، مسافت، مسیر دقیق، مدت زمان سفر، شرایط 
آب و هوایی، هتل، ارزیابی بودجه و توقفگاه ها را بررسی کنید. 
قبل از ترک منزل، وسایل مورد نیاز سفر را بررسی کنید تا تمامی 
موارد مورد نیاز و ضروری را به همراه داشته باشید. برای بررسی 
دقیق تر وسایل مورد نیاز، لیستی از آن ها تهیه کنید و موارد را یک 
به یک بررسی کنید تا چیزی از قلم نیفتد. برنامه ریزی دقیق، یکی 
از مهم ترین المان ها برای انجام یک سفر موفق به حساب می آید

بودجه برای مسافرت عید نوروز
دومین و یکی از مهم ترین فاکتور ها برای انجام سفر، بررسی و اندازه 
گیری بودجه مورد نیاز است. به طوری مهم ترین عامل انتخاب مقصد 
سفر، بودجه شما است؛ به طوری اگر بودجه زیادی داشته باشید، 
می توانید به کشورهای خارجی سفر کرده و در آنجا در بهترین هتل ها 

اقامت داشته باشید؛ از سوی دیگر اگر بودجه کمی برای سفر دارید، 
تنها سفر های داخلی، آن هم به شکل زمینی برای شما امکان پذیر 
است. به طور کلی برای انجام سفر های نوروزی، ابتدا باید بودجه خود 
را بررسی کنید، و بر اساس آن، مقصد سفر، محل اقامت و وسیله نقلیه 
مورد نظر برای سفر را انتخاب کنید؛ گفتنی است که اگر تنها سفر نمی 
کنید و قصد انجام این کار به همراه خانواده را دارید، باید هزینه اقامت 
و خورد و خوراک تک تک افراد خانواده را هم در هزینه های خود 
قرار داده و آن ها را به طور دقیق بررسی کنید. بررسی بودجه پیش 
از سفر، در انتخاب بهترین مقصد، کمک های زیادی به شما می کند.

انتخاب محل اقامت و کسب اطالعات
آخرین موردی که قبل از انجام سفر های نوروزی باید مورد بررسی 
قرار بگیرید، محل اقامت و همچنین اطالعات ضرروری مقصد است. 
اگر قصد سفر به کشور های خارجی را دارید، بهتر است که نشانی و 
شماره تلفن سفارت ایران در آن کشور را تهیه کنید تا در صورت نیاز 
به آنجا مراجعه کنید. از سوی دیگر رزرو هتل برای سفرهای خارجی 
بسیار مهم است. اگر قصد سفر در داخل کشور دارید، پیش از حرکت، 

بهتر است از محل اقامت خود مطمئن شوید. 
اطمینان از محل اقامت قبل از انجام سفر، کیفیت 

و لذت سفر را برای شما دو چندان می کند.
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بندر چابهار
كه  راهبردى،  موقعیت  دلیل  به  چابهار  زيباى  بندر 
نزديک ترين راه دسترسى كشورهاى محصور در خشکى 
فراوانى  اهمیت  از  است  آزاد  آب هاى  به  میانه  آسیاى 
در  گرفتن  قرار  سبب  به  منطقه  اين  است.  برخوردار 
نزديکى منطقه استوايى، از تغییرات دماى اندكى در فصول 
مختلف سال برخوردار است. بندر زيباى چابهار گرچه 
شايد در نخستین نگاه، ناحیه اى محروم وفاقد جاذبه هاى 
گردشگرى و پیشینه تاريخى به نظر آيد؛ اما واقعیت آن 
است كه اين ناحیه داراى بهترين كرانه اقیانوسى كشور و 
معتدل ترين هواى جنوب كشور است و مکان مناسبى 

براى مسافرت نوروزى به حساب مى آيد.

چمستان
درياچه چمستان در 8 كیلومترى نور در مسیر جاده نور 
به چمستان قرار دارد و فاصله آن از جاده اصلى نور به 
چمستان حدود 3 كیلومتر است.اين درياچه كه در دل 
جنگل واقع شده است و به عنوان گردشگاه، مورد استفاده 
قرار مى گیرد. وقتى براى اولین بار بعد از طى كردن و دور 
زدن در جاده اى پر درخت به درياچه مى  رسید و وارد 
محوطه اش مى شويد، شکوه طبیعت آن شما را مى گیرد 
و باورتان نمى شود كه با چنین منظره اى روبه رو هستید. 
اين درياچه آنقدر زيباست كه گويى  جنگل  را در آغوش 
گرفته است. در آنجا همه چیز براى تفريح و البته آرامش 
مهیاست. چمستان از مناطق خلوت در زمان نوروز به 

شمار مى رود.

جهان نما
شهرستان  جنوب  در  يیالقى  دهکده   يک  نما  جهان 
كردكوى استان گلستان است. اين منطقه توريستى، به 
دلیل داشتم چشم اندازهاى زيبا و مشرف به تمام نقاط 
جلگه اى از جمله كردكوى، گرگان، خلیج گرگان، میان 
كاله، بندر تركمن و ساير روستاها و طبیعت زيبا از جمله 
مناطق جالب و منحصر به فرد كشور است. همچنین اين 
دهکده يیالقى در داخل منطقه حفاظت شده قرار دارد. 
يکى از جاذبه هاى زيباى دهکده يیالقى جهان نما مکانى 
است درشمال اين دهکده كه به چکل آتشان معروف 
است. وجود چشمه هاى فراوان، وسعت دشت، دركنار 
زيبايى  وكوهستانى  وجنگلى  دارويى  وگیاهان  ها  گل 

خاصى به اين دهکده بخشیده است.
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یزد
تاريخى  معمارى  دلیل  به  يزد 
دست  سنتى  بافت  و  ارزشمند 
سال  تیرماه   18 در  نخورده اش 
1396 در فهرست میراث جهانى 
يونسکو به ثبت رسید . يزد اولین 
شهر خشتى و دومین شهر تاريخى 
دنیا محسوب میشود. يزد به مفهوم 
پاک و مقدس است، سرزمین خدا 
و شهرى كه انسان به خدا نزديک 
همه  آن  در  كه  شهرى  است.  تر 
چیز به قدمت خود تاريخ است، 
از كوچه پس كوچه هاى خشتى 
اش گرفته تا معابدى كه نشان هاى 
اولیه ى پرستش خدا در روى زمین 
هستند، شايد به همین خاطر است 
اى  كلمه  را  ايران  كوير  نگین  كه 
چون »يزد« و مفهومى چون »پاكى« 

و »تقدس« همسان كرده اند.

جزیره قشم
جزيره قشم بزرگ ترين جزيره 
خلیج فارس و جزو استان هرمزگان 
محسوب مى شود كه از طبیعتى 
شگفت انگیز و پیچیده برخوردار 
مى باشد.دوستداران طبیعت؛ جاذبه 
هاى طبیعى اين جزيره را عجايب 
هفتگانه مى خوانند و عقیده دارند 
در پهنه اى 1400 كیلومتر مربعى، 
واژه  با  تنها  طبیعتى  چنین  وجود 
است. توصیف  قابل  نظیر”  “بى 
جزيره قشم عالوه بر برخوردارى 
از ويژگى هاى طبیعى، از موقعیت 
صحنه  در  استراتژيک  خاص 
سیاست نیز برخوردار است. براى 
محل اقامت در اين جزيره شما 4 
گزينه داريد. هتل، سوئیت، اقامتگاه 
زمان  نوروز  چادر.  و  بوم گردى 
جزيره  اين  به  سفر  براى  مناسبى 
است، زيرا نه اينقدر هوا گرم است 
كه آزار دهنده باشد و نه آب دريا 
باعث  تا  دارد  را  زمستان  سرماى 

شود شما از شنا محروم شويد.
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تهران 
هاى  جنبه  كه  است  اين  واقعیت 
توريستى تهران ،تحت الشعاع شهرت 
عنوان  به  تهران  حکومتى  و  ادارى 
پايتخت قرار گرفته  و براى بسیارى 
از مردم - حتى ساكنان خود تهران - 
وجوه گردشگرى اين شهر بزرگ ، 

ناشناخته مانده است.
بى گمان اگر تهران اكنون پايتخت 
نبود ، به عنوان يکى از توريستى ترين 

شهرهاى ايران شناخته مى شد.
هر چند تهران در همه روزهاى سال 
مى تواند پذيراى گردشگران باشد ، 
اما در میان فصول و ايام مختلف ، 13 
روز نخست سال ، بهترين و بکرترين 
فرصت براى تهرانگردى است زيرا زير 
ساخت هايى كه براى جمعیت قريب 
به 10 میلیونى ساخته شده اند ، در اين 
ايام براى جمعیتى به مراتب اندک تر 
خدمت مى دهند ، هواى بسیار پاكى 
در جريان است ، هزينه اقامت در هتل 
هاى تهران از بقیه ايام سال پايین تر 
است ) برعکس هتل هاى نقاط ديگر 
كه در نوروز گران ترند(، دهها نقطه 
ديدنى از جاذبه هاى فوق العاده زيباى 
طبیعى گرفته تا آثار تاريخى ارزشمند 
و اماكن جديد التاسیس توريست پذير 
مهیاى بازديد و لذت بردن است و ... .
با توجه به اين اوصاف ، بى مناسبت 
نیست، فهرست وار برخى از اماكن 
ديدنى تهران كه در ايام نوروز  مى 
براى  را  بخشى  لذت  اوقات  تواند 

خانواده ها رقم بزند ، نام ببريم:

تهران
كاخ موزه گلستان ●
كاخ نیاوران ●
كاخ سعد آباد ●
سر در باغ ملى ●
بازار بزرگ تهران ●
مسجد و مدرسه سپهساالر ●
موزه ايران باستان ●
موزه تاريخ طبیعى  ●
موزه دفینه ●
موزه زمین شناسى ●
موزه فاطمى)علوم( ●
موزه هنرهاى ملى ●
موزه ملک ●
موزه سکه ●
موزه پست ●
موزه جواهرات ملى ●
موزه آبگینه ●
موزه فرش ●
موزه رضا عباسى ●

موزه نقاشى شیشه اى ●
موزه شهدا ●
موزه هنرهاى معاصر ●
مدرسه دارالفنون ●
مسجد جامع تهران ●
برج میالد ●
برج آزادى ●
درياچه چیتگر ●
خانه پیرنیا مشیر الدوله ●
عمارت كوشک ●
عمارت مسعوديه ●
امامزاده صالح ●
پارک دارآباد ●
خانه وثوق ●
پارک ساعى ●
پارک ارم ●
پارک آب و آتش ●
پارک نهج البالغه ●
پارک جمشیديه ●
پارک ملت ●
پارک شهر ●
باغ وحش ●
شهربازى ها ●
دركه  ●
و... ●

اطراف تهران
منطقه توريستى فشم ●
پیست اتومبیلرانى فشم ●
میگون ●
مسیر كوه پیمايى دربند   ●
امامزاده داوود ●
تپه باستانى واوان در  ●

اسالمشهر
آب انبار حیدرآباد در  ●

پاكدشت
روستاى توچال در  ●

پاكدشت
پل قديمى جیتو در  ●

پاكدشت
امامزاده محمد در  ●

پاكدشت
قله دماوند و دامنه هاى  ●

زيباى آن در شهرستان 
دماوند

مسجد جامع دماوند ●
درخت 300 ساله  ●

روستاى چنار غرب 
دماوند

غار رودافشان در دماوند ●
درياچه تار در دماوند ●
چشمه اعال در دماوند ●
برج يادمان شیخ شبلى در  ●

دماوند
امامزاده هاشم دماوند ●
پل بازارک رباط كريم ●
كاروانسراى حاج كمال  ●

رباط كريم
حرم حضرت عبدالعظیم  ●

در رى
حرم امام خمینى ●
آتشکده دى )تپه میل( ●
باروى رى ●
بقعه اين بابويه ●
مقبره بى بى شهربانو ●
كاروانسراى شاه عباسى ●
بازار تاريخى رى ●
آب انبار آراد ●
امامزاده عبداهلل رى ●
زندان هارون در رى ●
برج طغرل رى ●
آبشارهاى ناران و كفترلو  ●

در شمیرانات
غار اسبول در شرق  ●

اوشان
كاخ مظفرى در اوشان ●
قلعه محمود آباد شهريار ●
تخت كیکاووس شهريار ●
موزه شهريار ●
تنگه واشى فیروز كوه ●
قلعه فیروز كوه ●
برج مزداران فیروزكوه  ●
و ... ●

آنچه در باال آمد ، تنها بخشى از 
اماكن توريستى تهران و پیرامون 
آن است كه مى تواند روزهاى 
متمادى از تعطیالت گردشگران 

را به بهترين شکل پر كند.
هاى  رستوران  انواع  وجود 
سنتى و مدرن كه انواع غذاهاى 
ايرانى و ساير ملل مانند چینى 
ها، هندى ها، ايتالیايى ها و ... 
را سرو مى كنند، سیستم حمل 
و نقل گسترده شهرى كه در ايام 
است  كارآمد  و  نوروز خلوت 
متعدد،  درمانى  مراكز  وجود   ،
تنوع بازارهاى و مراكز خريد با 
انواع كاالهاى مختلف و ... همه 
و همه باعث مى شوند كسانى 
كه در ايام نوروز ، تهران را براى 
سفر انتخاب مى كنند ، خاطرات 
بسیار خوشايند و روشنى از اين 

سفر نوروزى داشته باشند.
فهرست  در  را  تهرانگردى 
 ، دهید  قرار  خود  هاى  برنامه 

مخصوصاً در ايام نخست سال.



نیروگاه سیکل تركیبى رمیله در 45 كیلومترى شهر بصره )منطقه 
مرزى  ايستگاه  كیلومترى  و 100  عراق  كشور  شمالى(  رمیله 
شلمچه واقع شده است. اين پروژه به عنوان بزرگترين قرارداد 
تاريخ صادرات خدمات و فنى مهندسى كشور ايران و گروه 
مپنا مى باشد كه 20 درصد ظرفیت برق كشور عراق را افزايش 

خواهد داد.
پروژه رمیله شامل 12 واحد گازى و 6 واحد بخار در قالب 4 فاز 
)2 فاز 6 واحدى گازى و 2 فاز 3 واحدى بخار( مى باشد، كه در 
حال حاضر در فاز اول اجراى عملیات نصب و پیش راه اندازى 
تجهیزات اصلى GTG واحدهاى گازى و اجراى عملیات خريد 
بالک متريال و نصب و پیش راه اندازى سیستم BOP مکانیک و 
برق كه شامل ساخت و نصب مخزن 20000 مترمکعبى سوخت 
گازوئیل نیز مى باشد در قالب دو قرارداد با كارفرماى پروژه 
شركت توسعه و احداث نیروگاه هاى مپنا )توسعه 2( و كارفرماى 
اصلى شركت اردنى-عراقى شامارا به شركت نصب نیرو واگذار 

شده است.
همچنین ساخت و نصب اسکلت فلزى بخش بخار در حال 

انجام است.

نیروگاه سیکل ترکیبی 3000 مگاواتی رمیله عراق
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نیروگاه سیکل ترکیبی 3000 مگاواتی رمیله عراق



اجراى عملیات بخش مشتركات BOP در اوايل مرداد 95 و عملیات نصب و پیش راه اندازى تجهیزات اصلى GTG از 
 ابتداى ارديبهشت 96 آغاز شده است كه میزان پیشرفت هر قرارداد به صورت زير میباشد:

 به تفکیک هر بخش  BOPجدول پیشرفت پروژه 

 توضیحات درصد پیشرفت بخش ردیف
0 Rumaila Gas Power Plant - BOP 71.46%   

1 Site Mob/DeMobilization 80.00%   

2 Balance of Plant Island 30.44%   

3 Electrical Island (Power Supply) 80.15%   

4 Fire Fighting Island 70.89%   

5 Fuel Supply Island 80.00% 
خطوط گازوئیل فالشینگ شده و خطوط گاز 

 آماده هیدروتست می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تفکیک هر واحد GTGجدول پیشرفت پروژه 

 توضیحات درصد پیشرفت واحد ردیف
0 Gas Power Plant 45.04%   

1 Site Mob/DeMobilization 80.00%   

2 Gas Unit 1 95.43%  انجام گردید 96/11/24واحد یک در تاریخ  600دور 

3 Gas Unit 2 74.40%  میگرددانجام  96/12/26واحد دو مطابق با برنامه تا  600دور 

4 Diverter Damper 1,2 74.80%   

5 Gas Unit 3 38.20%   

6 Gas Unit 4 28.00%   

7 Diverter Damper 3,4 0.00%   

8 Gas Unit 5 15.24%   

9 Gas Unit 6 13.73%   

10 Diverter Damper 5,6 0.00%   

11 Common Unit ( GTG ) 63.10%   

 

 به تفکیک هر بخش  BOPجدول پیشرفت پروژه 

 توضیحات درصد پیشرفت بخش ردیف
0 Rumaila Gas Power Plant - BOP 71.46%   

1 Site Mob/DeMobilization 80.00%   

2 Balance of Plant Island 30.44%   

3 Electrical Island (Power Supply) 80.15%   

4 Fire Fighting Island 70.89%   

5 Fuel Supply Island 80.00% 
خطوط گازوئیل فالشینگ شده و خطوط گاز 

 آماده هیدروتست می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 به تفکیک هر واحد GTGجدول پیشرفت پروژه 

 توضیحات درصد پیشرفت واحد ردیف
0 Gas Power Plant 45.04%   

1 Site Mob/DeMobilization 80.00%   

2 Gas Unit 1 95.43%  انجام گردید 96/11/24واحد یک در تاریخ  600دور 

3 Gas Unit 2 74.40%  میگرددانجام  96/12/26واحد دو مطابق با برنامه تا  600دور 

4 Diverter Damper 1,2 74.80%   

5 Gas Unit 3 38.20%   

6 Gas Unit 4 28.00%   

7 Diverter Damper 3,4 0.00%   

8 Gas Unit 5 15.24%   

9 Gas Unit 6 13.73%   

10 Diverter Damper 5,6 0.00%   

11 Common Unit ( GTG ) 63.10%   

شركت مپنا در نیروگاه رمیله براى اولین بار 
هاى  توربین  جديد  نسل  از  عراق  كشور  در 
گازى )MGT-70(3 كالس F استفاده كرده است 
 E به توربین هاى كالس كه مزيت آن نسبت 
افزايش راندمان به 36,4 درصد، افزايش توان از 
160 مگاوات به 185 مگاوات و سطح آاليندگى 
پايین و انعطاف پذيرى باال میباشد. همچنین در 
اين نیروگاه طرح جديد سیستم ايراينتیک ) به 
صورت سه وجهى و از لحاظ ارتفاعى و تعداد 
فیلتر ها 1,5 برابر طرح قبلى و با وزنى بالغ بر 400 
تن ( براى اولین بار در گروه مپنا و توسط شركت 

نصب نیرو در اين نیروگاه اجرا شده است.



رکورد ثبت شده در پروژه:

 انجام عملیات فالشینگ كل خطوط گازوئیل در يک هفته 
  )كاهش زمان 3 هفته اى فالشینگ نسبت به برنامه زمانبندى و پیش بینى هاى اولیه(

ساخت اولین مخزن سوخت نیروگاه توسط نیروهاى امانى شركت 
انجام كلیه عملیات اجراى قرارداد هاى BOP و GTG توسط نیروهاى امانى 

اهم فعالیت های انجام شده از آخرین وضعیت پروژه GTG به شرح ذیل میباشد :

تکمیل نصب واحد 1 و انجام دور 600 توسط گروه راه انداز  ●
آماده سازى مقدمات انجام ترنینگیر و دور 600 واحد 2 تا تاريخ 96/12/26 ●
اتمام نصب مکانیکال اگزوز هاى واحد 1 الى 4  و انجام عملیات نصب واحد هاى 5 و 6 ●
تکمیل نصب ترانس هاى Main & Unit واحد هاى 1 تا 6 و انجام تست هاى آن ●
نصب ايراينتک واحد هاى 1 و 2 و نصب ورتیکال داكت هاى ايراينتک واحد 3 الى 6 ●
نصب استراكچر هاى ايراينتک واحد 3 و 4  ●
نصب استراكچر باس داكت واحد هاى 1 الى 5 و نصب باس داكت واحد هاى 1 الى 3 ●
تکمیل نصب ترانس هاى Aux واحدهاى 1 تا 6 ●
تکمیل نصب توربین، عايق توربین و اينکلوژر توربین واحد 1 و 2 ●
تکمیل نصب ژنراتور و اينکلوژر ژنراتور واحد 1 و 2 ●
نصب توربین، واترلول توربین و نصب اسکید هاى واحد 1 الى 4 ●
نصب استراكچر و تیوب بندل هاى فین فن آب و روغن واحدهاى 1 الى 4 و اتمام نصب استراكچر واحدهاى 5 و 6 ●
اسپولسازى و نصب خطوط پايپینگ فین فن آب و روغن و جکینگ توربین واحد 3 ) آماده هیدروتست و فالشینگ ( ●
اسپولسازى خطوط پايپینگ فین فن آب و روغن واحد هاى 4 الى 6 ●
اجراى سیستم فايرفايتینگ و فايرآالرم واحد هاى 1 و 2 ●
اجراى مسیرسازى و كابل كشى و كانکشن كارى برق و ابزار دقیق توربین واحد 1 و 2 ●

اهم فعالیت های انجام شده از آخرین وضعیت پروژه BOP به شرح ذیل میباشد :

اتمام نصب و اجراى خطوط گازوئیل و انجام فالشینگ آن ●
اتمام عملیات نصب و اجراى پايپینگ خطوط گاز ) آماده هیدروتست ( ●
نصب و راه اندازى كانتینر آتش نشانى ●
اجراى سیستم فايرفايتینگ U/G خط توزيع و A/G داخل ساختمان ها به همراه نصب تجهیزات آن ●
اجراى سیستم تاسیسات داخلى ساختمان هاى صنعتى ) روشنايى، فايرآالرم، تلفن و پیجینگ و ... ( ●
نصب و راه اندازى كلیه تابلو هاى مربوط به ساختمان CEB و CCB ) مشتركات و واحد هاى 1 و 2 ( ●
اجراى مسیرسازى و كابل كشى MV و LV بخش مشتركات و واحد هاى 1 الى 3 ●
ساخت و نصب مخزن  m3 20000 سوخت گازوئیل ●
● LV و MV اتمام عملیات نصب 4 عدد ديزل

ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی

قرارداد ساخت، حمل و نصب سازه هاى فلزى بخش بخار نیروگاه رمیله در اسفند ماه سال 96 به شركت نصب نیرو واگذار 
شد. تناژ كل قرارداد 3800 تن و زمانبندى آن 18 ماه مى باشد.

قرارداد تامین بالک متریال

قرارداد تامین بالک متريال در سال 95 به شركت نصب نیرو ابالغ شده و حجم عمده آن در سال 96 به انجام رسیده است.
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کارکنان نمونه*

محمدجواد کوشش
واحد مهندسی و قراردادها

ابراهیم حسینی
واحد منابع انسانی

محمد شیخها
واحد مالی

مظلوم صفرپور
واحد تامین و پشتیبانی

امیرحسین شمالی
واحد معاونت اجرایی

خلیل خسروی 
واحد سیستم ها و کیفیت

پژمان نجفی زاد
واحد تامین و پشتیبانی

جبار ابراهیمی
واحد منابع انسانی

علی گلیجانی مقدم
واحد معاونت اجرایی

مرضیه سیاووشی
واحد مهندسی و قراردادها

احمد شریفی
 واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

علی اصغر شکری
واحد مهندسی و قراردادها

مومن شکرالهی
واحد منابع انسانی

بهاره توکلی
واحد منابع انسانی

میثم بابایی
 واحد مالی

کارکنان نمونه ستاد 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 96








