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سخن سردبیر

با بیش از چهل پروژه بیش از پیش و پرتوان به پیش می رویم. این تالش و شور و شوق را در پیشبرد راهبرد شرکت به 
همگی همکاران تبریک می گوییم.

این فصل، از پرتعداد ترین همکاران در فصل های کاری شرکت نصب نیرو برخوردار بوده است و طبیعی هم هست: هرکه 
بامش بیش برفش بیشتر.اولین برف در پاییز نیز در آذرماه امسال در اکثر استانهای کشور عزیزمان، باعث شور و نشاط بیشتر هم 

میهنان و شادی بیشتر ایرانیان عزیز شده است.
با برنامه ریزی و تدبیر انجام شده در این فصل، سعی شد تا تأخیر در پرداخت ها به همکاران به حداقل ممکن نسبت به فصل 

های قبل برسد و امیدواریم تا با برنامه ریزی و بهبود اقتصادی بتوانیم این فاصله را باز هم کمتر کنیم. 
شایسته است از کارفرماهای اصلی شرکت یعنی شرکت های توسعه1، 2 ،3 و نیرپارس قدردانی و تشکر نماییم که با بررسی 
به موقع و پرداخت های به هنگام خود، شرکت را در رسیدن به پیشرفت پروژه ها طبق زمان بندی های تعیین شده ، یاری 
بسیار کردند. همچنین امیدواریم دیگر کارفرمایان نیز در صورت یافتن منابع مالی مناسب، به این شرکت پیمانکاری ، معوقه 

ها را  پرداخت نمایند تا فاصله پرداخت و تأمین هزینه ها کاهش یابد و رضایتمندی بیشتر ذینفعان شرکت را بدست آوریم.
با تالش همکاران عزیز واحد ارتباطات و بازار سه رتبه پایه یک دیگر در پیمانکاری:ساختمان و ابنیه، نفت و گاز، تأسیسات 
و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ شد. تأمین مدارک و مستندهای مورد نیاز با همکاری و همیاری تمام 
کارکنان شرکت از مهندسین امتیاز آور از واحدهای پروژه ای معاونت  ها گرفته تا کارکنان واحدهای ستادی منابع انسانی، 
مالی، مهندسی و قراردادها، برنامه ریزی و کنترل پروژه و بازرگانی و پشتیبانی و حمایت همه جانبه مدیر عامل محترم شرکت 

میسر شده است.
رویکرد شرکت نصب نیرو، اجرای راهبرد شرکت با داشتن توازن در راهبری مجموعه بوده و همچنان در این راه تالش می 
کند. بخش کنترل کیفیت شرکت که نوپا است طرح های کنترل کیفیت ساختمان و کتابچه ای از تمام مطالب مورد نیاز را طی 
یکسال اخیر تهیه و به پروژه ها ارسال کرده اند، همچنین طرح کنترل کیفیت نصب و کنترل کیفیت متریال تهیه شد و بزودی 
ارسال خواهند کرد که در ارتقاء و تقویت بنیه کیفی و فرهنگ سازی بیشتر کیفیت در انجام کارهای اجرایی مؤثر خواهد بود.

به طور موازی بخش تضمین کیفیت و بخش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در حال ساماندهی مجدد و ارتقای بیشتر 
فرهنگ ایمنی و رویکرد فرآیندی در شرکت هستند. به منظور رسیدن به محیطی پاکیزه و با چیدمان و آراستگی مناسب در 
ستاد و پروژه ها، کمیته راهبری نظام آراستگی نیز شروع به کار کرده است که به زودی آثار مثبت آن با اشاعه فرهنگ آراستگی 
و آموزش های الزم و تشکیل کارگروه های نظام آراستگی در بخش ها و واحدهای ستادی و پروژه ها، بروز خواهند کرد 
و ارزش افزوده برای شرکت به دست خواهد آمد و به سودآوری شرکت کمک خواهد کرد.برای جاری سازی ارزش های 
سازمانی مپنا، کمیته EVC )اخالق، ارزش ها و فرهنگ (شرکت نصب نیرو تشکیل و با تالش همکاران واحد منابع انسانی و 
همکارای گروههای کاری از تمام شرکت ثمره ان به تدریج دیده خواهدشد. طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارزش کسب 
شده)EVM( هم توسط همکاران واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در چند پروژه پایلوت شروع شده که در صورت موفقیت 
در سایر پروژه ها نیز تسری می یابد.با برقراری این سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه ای از پروژه ها )اسکوپ،زمان و هزینه( 
انجام خواهد شد تا عالوه بر عملکرد زمانی )SPI( که تاکنون انجام می شد عملکرد هزینه ای )CPI( پروژه ها را بررسی شود 
تا پروژه ها با ارزیابی مناسبی به اهداف از پیش تعیین شده خود نزدیک شوند.پیاده سازی سیستم نت ماشین آالت و تجهیزات 
توسط همکاران واحد بازرگانی و پشتیبانی شروع شده وسیستم انبارداری و بهای تمام شده محصول کارخانه اراک و تشکیل 
بخش حسابداری صنعتی در واحد مالی برای این کارخانه از دیگر تالش های مهم همکاران عزیزاست.تهیه بخشی از داشبورد 
مدیریتی در بسترشیرپوینت و تالش برای تکمیل و یکپارچگی آن توسط همکاران واحد مهندسی و قراردادها و واحد سیستم 
ها و کیفیت از دیگر کارهای نوین و توسعه ای شرکت است که نیازمند همکاری و یکپارچگی تمام پروژه ها و واحدهای 
ستادی است.ایجاد ساختاری مناسب در بستر شیرپوینت ثبت و بروزرسانی اطالعات کل شرکت، می تواند شرکت را در 
دستیابی داده های مصور، چارت و گزارش های تحلیلی، ساخت سیستم های تصمیم یار و اخذ تصمیم های بهینه یاری کند 

و در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای شرکت خواهد شد.
همانگونه که در باال گفته شد با رشد متوازن تمام اهداف راهبردی شرکت و همکاری و هماهنگی تمام ارکان در پروژه ها 

و ستاد باعث توسعه متوازن و سودآوری  شرکت خواهد شد که در اینجا یاری و تالش همه همکاران عزیز را خواستاریم.
در بخش معرفی کتاب در هر شماره نشریه، کتاب هایی که مفید به شمار می روند از خیل هزاران کتابی که همه ساله چاپ 
می شوند، انتخاب و معرفی می شود تا خانواده همکاران عزیز نیز از آن بهره برداری کنند. از همکاران هم می خواهیم چنانچه 

کتاب های مناسبی را مطالعه کرده اند به نشریه اعالم کنند تا به دیگران معرفی کنیم.
از شما خواننده محترم می خواهیم که ما را راهنمایی کنید و از طریق ایمیل نشریه nashrieh@nasbniroo.com دیدگاه های 

خود، مقاله و آثار مرتبط را برای ما ارسال کنید.

*

رامین اشرفی
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از   ، بفرمایید  درباره خودتان  مختصری    
و  نیرو شدید  وارد نصب  از چه سالی  اینکه 
مدیریت کدام پروژه ها را بر عهده داشته اید؟ 

اینجانب فارغ التحصیل مهندسی عمران سال 72 
از  و  باشم  می  ایران  علم و صنعت  دانشگاه  از 
مهرماه سال 1391 با مدیریت پروژه نیروگاه بهبهان 
همکاری خودرا با شرکت نصب نیرو آغاز نمودم 
پروژه  پیشرفت  و  نقدینگی  عدم  به  توجه  با  و 
بهبهان از اردیبهشت سال 92 بعنوان مدیر پروژه 
نیروگاه چادرملو در اردکان یزد از ابتدا تا کنون که 
در مراحل پایانی پروژه می باشد  فعالیت داشته ام.                                  
  بهترین تجربه کاری خود را در کدام پروژه 

کسب کردید؟
به نظر خودم بهترین تجربه کاری ام را  در دوره 
خارج از شرکت نصب نیرو و در  شرکت توسعه 
 4 حدود  کتول  آباد  علی  نیروگاه  در  مپنا  یک 
سال در سمت جانشین مدیر پروژه و سرپرست 
کارگاهی  با مدیر الیق و دلسوز که با ایجاد همدلی 
محیط کاری بسیار صمیمی بین همکاران ایجاد 
نموده بود که همیشه یاد آن زمان و جمع دوستان 
شادی آفرین و ارتباطات پایدار و ماندگار ایجاد 
تجارب  کاری  تجارب  بر  عالوه  و  است،  شده 

اخالقی هم در بر داشته ام.
  بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 

برای ما بازگو کنید.
ام خاطرات خوب و بد بسیار  در دوران کاری 
خاطره  با  را  خود  خاطره  بدترین  که  ام  داشته 
بسیار ناگوار حادثه منجر به فوت شهریور سال 
89 نیروگاه علی آباد بیان میکنم که چند دقیقه 
قبل از حادثه با حضور در محل و حتی خوش 
و بش با فرد حادثه دیده خاطره فراموش نشدنی 
برای اینجانب بجای گذاشت. حادثه ریزش کانال 
حفاری شده بر روی کارگر سنگین وزن نقشه 
ای  دقیقه   18 حدود  زمان  که  پیمانکار  برداری 
بیرون کشیدن از زیر آوار را برای من معادل 18 
سال نمود ، و زنده بودن او و بسختی باال کشیدن 

و بردن با آمبوالنس و خبر فوت او در بیمارستان 
اما یکی از خاطرات خوب کاری من  ...... و  و 
فاصله  در  آباد  علی  نیروگاه  واحد  دو  سنکرون 
بسیار کوتاه چند ساعت و حال بسیار خوب همه 

همچون فتح قله کوه می باشد .
مسؤلیتهای  و  اجرایی  فعالیتهای  درباره    
اجرایی که تاکنون داشته اید برای خوانندگان 

ما بگویید؟
فعالیتهای اجرایی بنده به دو دوره قبل از نصب 
نیرو و بعد از نصب نیرو تقسیم میشود و قبل از 
نصب نیرو به سه دوره مساوی تقریباً 6 ساله ،  اول 
در زمان بعد از خدمت 6 سال در پیمانکاری یک 
شرکت ساختمانی ) ایستافر( در کارهای صنعتی 
نفتی از سمت مهندس اجرا تا سمت معاونت اجرا 
، دوم 6 سال در یک شرکت مشاوره ) پیدک( 
در نظارت کارهای ساختمانی صنعتی از سمت 
ناظر جزء تا ناظر ارشد ، و سوم  حدود 6 سال 
در یک شرکت ساخت نیروگاهی ) توسعه یک 
مپنا( بعنوان کارفرما با سمت سرپرست کارگاه و 
جانشینی مدیر پروژه فعالیت نمودم . در دوره بعد 
از نصب نیرو به دو دوره پروژه بهبهان که بمدت 
کوتاه شش ماه مدیریت آنرا بعهده داشتم و پروژه 
چادرملو که از اول بمدت 2/5 سال تا این مرحله 
تحویل موقت مدیریت پروژه آن را بعهده داشتم.

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

خیلی قبل تر ها عالقه به کار بر روی یک سکوی 
نفتی وسط آب را داشتم ولی در حال حاضر فقط 
عالقه به سرانجام رساندن هر پروژه ای که به من 

محول می شود به بهترین نحو ممکن را دارم.
  اگر این امکان وجود داشته باشد که زمینه 
کاری خود را تغییر دهید چه تخصصی را دنبال 

می کنید؟
اگر امکان تغییر زمینه کاری برایم وجود داشته 
اطراف  تولیدی  کارگاه  یک  دارم  دوست  باشد 
تهران که در زمینه تخصص خودم هم باشد و 

جاري شدن اخالق در 
رفتار تک تک کارکنان 

موجب افزايش تعهد 
سازماني مي شود 

چراکه پس از جاري 
سازي اخالق، عناصر 
اخالقي مانند قابلیت 

پیش بیني، بي طرفي در 
کار، توجه به کارکنان، 

اعتماد به کارکنان 
و شهرت سازمان، 

احساس عدالت 
سازماني در سازمان 

رواج مي يابد و اين 
موجب نگرش مثبت و 
نهايتًا تعهد و وفاداري 

افراد به سازمان 
مي شود.

مصاحبه با
آقای مهندس 

ربیعی 
مدیر پروژه 

ساختمانی 
چادرملو

مصاحبه *
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من که خود در جایگاه کارفرما بودم به این 
حال  در  ولی  بود  دیگر  ای  گونه  به  سؤال 
حاضر انتظار من از کارفرما اعتقاد به انتظار دو 
طرفه می باشد  که در اصل همان واقع بینی 
و حمایت و قدر شناس بودن  می باشد. اگر 
پیمانکارانتظارش را برآورده کرد متقاباًل  او هم 

انتظار بجای پیمانکار را برآورده نماید.
  مهمترین دستاورد خود را چه میدانید؟ 
اگر دستاورد را به اثر بجای مانده از خود تعبیر 
ایجاد حتی  کنیم مهمترین دستاورد خود را 
االمکان فضای سالمت کاری بدور از لغزشها 

و انحرافات موجود می دانم.

را  ام  داشته  نقشی  آن  در  نیز  خود  که  نیرو 
بخواهم نام ببرم پروژه نیروگاه چابهار می باشد  
که به لحاظ برگردان سود برای شرکت نصب 

نیرو پروژه موفقی بوده است.
  آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

با توجه به تغییرات اساسی چند سال اخیر 
و  مدیریتی  نظام  در  نیرو  نصب  شرکت 
سیستمی و اهداف ، حرکت به سمت جلو 
با شتاب باالیی به همراه داشته است که پیش 
آینده  رو  پیش  اندازهای  با چشم  بنده  بینی 

درخشانی می باشد .
  بهترین مشاور شما؟

یکی از الطاف خداوند که همیشه شامل حال 
بنده شده است و شکر آن را بجای می آورم 
و  صفا  با  و   دوستان خوب  بزرگ  سرمایه 
مدیران دلسوزی می باشد  که در هر مقطع 
کاری نصیب من شده است و من از مشاوره با 
آنها بهره مند شده ام و یکی از بهترین مشاور 
آباد  نیروگاه علی  ان من مدیر سابق من در 
کتول جناب آقای مهندس خدیوی می باشد  
که همچون یک برادر بزرگ همواره مرا یاری 

نموده است.
  به نظر ما موفقیت در اجرای پروژه های 

نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟ 
به نظر بنده عوامل بسیار در موفقیت پروژه 
های نصب نیرو مؤثر می باشد ولی مهمترین 
عامل در موفقیت یک پروژه همدلی و یکدلی 
تیم مجرب پروژه بدور از حواشی و همسو و 

متمرکز بر مسیر پروژه می باشد .
  نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با 

چه چالش هایی روبرو است؟
در این چند سال کار در شرکت نصب نیرو 
اجرای  در  نیرو  نصب  که  مهمترین چالشی 
پروژه هایش با آن روبرو می باشد  به نظر من 
عدم تدوین تجارب گذشته و بکارگیری آنها 
در پروژه های آینده می باشد  ، بعبارت دیگر 
اکثر دغدغه های شروع هر پروژه مشابه  هم 

می باشد .
  همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 

پروژه شما همسو هستند؟
بدون شک تمام بخشهای ستاد نقش بسزایی 
در پشتیبانی و حمایت پروژه ها دارند بطوری 
که بدون آن رسیدن به اهداف پروژه میسر نمی 
یاشد ولی همیشه جای یک احساس قرابت 
بین کارگاه ها و ستاد شرکت خالی می باشد  
و نزدیکی بین آنها کم رنگ می باشد  بطوریکه 
در هر موردی که پیش می اید انگشت اشاره به 

سمت همدیگر گرفته می شود.
  و اما نصب نیرو در یک جمله ... ؟

شرکت نصب نیرو استعداد و لیاقت بیش از 
و  دارد  را  باشد   می  آن  در  اکنون  که  آنچه 

میتواند یکی از مطرح ترینها باشد.

گروه مپنا يکی 
از شرکتهای 

هلدينگ پیشرو 
در حوزه منابع 

انسانی در ايران 
می باشد. اين 
شرکت همسو 

با رشد و توسعه 
موضوعات 

منابع انسانی در 
سراسر دنیا تالش 

جدی بر توسعه 
و بهبود حوزه 

منابع انسانی در 
مجموعه خود 

داشته است.

ایجاد اشتغال برای چند نفر هم باشد داشته 
باشم و از سیستم حقوق بگیری خارج گردم.

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

های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
و  عینی  مشاهده  روش  تجربه  انتقال  برای 
ملموس را پیشنهاد می کنم به عبارت دیگر 
می تواند در قالب برگزاری کارگاه آموزشی و 
بازدید از پروژه های مختلف برای افراد کلیدی  
و جلسه پرسش و پاسخ  و دیگر روش های 

چالشی باشد. 
اجرای  در  را  انسانی  عوامل  نقش    
موفقیت آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟
به نظر بنده مهم ترین نقش در موفقیت پروژه 
ها نقش عوامل انسانی می باشد  ، یعنی یک 
تیم مجرب و فنی و کاربلد موفقیت پروژه را 
با کم ترین امکانات تضمین میکند و پروژه را 
بسوی موفقیت سوق میدهد و این عملکرد 
تک تک اعضای پروژه است که نتیجه را می 
افراد  تیم خوب ضعف و قوت  سازد و در 
همپوشانی دارد و نتیجه قابل قبول خواهد بود 
قطعاً نتیجه یک تیم مجرب بهتر از نتیجه یک 

تیم مجهز می باشد .
  کارکنان خود چگونه ارزیابی )ارزیابی 

عملکرد( میکنید؟
عالوه بر شاخصهای ارزیابی که اخیراً در اکثر 
شرکتها مالک عمل قرار میگیرد بنده یک آیتم 
دیگر برای ارزیابی عملکرد مالک نظر دارم آن 
هم انجام زمان مناسب هر کار می باشد ، بدین 
معنی که بازدهی رابطه مستقیم با زمان مناسب 
دارد و در صورتی که هر کار دیرتر یا زودتر 
از زمان خود انجام شود نتیجه مطلوب حاصل 
تهیه  و  درخواست  مثال  بطور   ، شود  نمی 
متریال زودتر از موعد خواب و پرت سرمایه 
بدنبال دارد و دیرتر از موعد پرت زمان و منابع 

بدنبال خواهد داشت . 
شما  نظر  مورد  انگیزشی  های  نظام    

چیست؟
فراهم آوردن شرایط و امکانات ورزشی در 
کنار کار و ایجاد اوقات فراغت خوب برای 
پرسنل کارگاه به نظر من تاثیرات خوبی در 
باال رفتن انگیزه  و افزایش کارایی پرسنل دارد.

  برای حفظ کارکنان شایسته خود چه 
تمهیداتی را اندیشه اید. 

پذیری   انعطاف  بدون  و  تنهایی  به  امر  این 
سیستم امکان پذیر نمی باشد  ، موارد بسیار 
در حفظ کارکنان شایسته بایستی در نظر گرفته 
شود ، یکی از موارد مؤثر در حفظ کارکنان 
شایسته ارزش دهی به امر آموزش و ارتقاء 

دانش آنها  می باشد . 
  انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.
شاید قبل از ورود به شرکت نصب نیرو پاسخ 

*مصاحبه

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

در آن داشته اید؟
با توجه به عمر کوتاه کار در شرکت نصب 
نیرو در این خصوص نمی توانم نظر کاملی 
بدهم ولی اگر یکی از پروژه های موفق نصب 
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اخبار *
دوره های آموزشی

 سه ماهه دوم سال 94
شرکت نصب نیرو
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سازمان استاندارد جهانی ISO اخیرا اقدام به تدوین استاندارد منابع 
انسانی نموده است. در این راستا در ایران نیز کمیته تدوین استاندارد 
شکل گرفت که ریاست کمیته به عهده پروفسور آرین قلی پور به 
دبیری دکتر ندا محمداسماعیلی می باشد. در هنگام تدوین استاندارد، 
تعدادی از فعاالن منابع انسانی به عضویت کمیته تدوین استاندارد 
درآمدند. از گروه مپنا آقایان اشرفی و دبیری و خانمها صادقی پور 

برگزاری جلسه هم اندیشی در زمینه 
استاندارد منابع انسانی 

 انجام ممیزی خارجی
های  گواهینامه  تمدید  هدف  با   94 سال  خارجی  ممیزی 
 ISO9001:2008 ،ISO14001:2004 استانداردهای  به  مربوط 
OHSAS18001:2007, ISO10015:1999 توسط شرکت IMQ در 

تاریخ های 10، 11 و 18 آبان انجام شد. فرآیند ممیزی در 
3 روز، و با بازدید از پروژه های عملیات ساختمانی نیروگاه 
تابان یزد و ساختمانی پروژه پرند  برنامه ریزی شد. در روز 
آخر نیز، بازدید از ستاد با معرفی ممیزین در جلسه افتتاحیه 
 IMS شروع و با اعالم موفقیت شرکت در کسب گواهینامه

به پایان رسد.

و حسن زاده عضو این کمیته هستند. یکی از جلسات هم اندیشی و 
بازخوانی استاندارد مدیریت عملکرد   با حضور دکتر قلی پور و اعضای 
کمیته برگزار شد. در این جلسه متن استاندارد مدیریت عملکرد خوانده 
شد و در هنگام قرائت هر بخش از استاندارد، اعضا به تبادل نظر پرداخته 
و پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند. در انتها نیز صورت جلسه 

مربوطه تهیه شد. 

*اخبار
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در تاریخ 28 /94/9روز شنبه  با حضور 
 ، ها  پروژه  مدیران   ، ستاد  مدیران  تمام 
معاونین و مدیریت محترم عامل شرکت 
از  فارس  خلیج  سالن  در  نیرو  نصب 
کمیته  جلسه   18.30 الی   15 ساعت 

راهبری HSE برگزار شد .
بررسی  جلسه  این  برگزاری  از  هدف 
شاخص های عملکردی ، تحلیل حوادث 
و  موانع  بررسی  و   1394 سال  ماهه   8

مشکالت کالن بخش HSE  عنوان شد .
نیازی  مهندس  آقای  با سخنان  جلسه 
در  ایشان  شد  آغاز  محترم  عامل  مدیر 
بخشی از سخنان خود تاکید کردند گرچه 

کیفیت و زمان و هزینه از پارامترهای مورد توجه در حوزه پیمانکاری 
است ولیکن توجه ویژه به ایجاد شرایط ایمن در محیط کار و باالبردن 
آگاهی کارکنان و آموزش امری است غیر قابل انکار که می بایست 
تمام مدیران  پروژه و سرپرستان HSE به آن توجه نمایند ایشان فرمودند 
برای شرکت نصب نیرو کار ایمن انجام دادن باید سرلوحه قرار گیرد .

پس از آن همکاران بخش HSE گزارش تهیه شده را برای مدعوین 
جلسه توضیح دادند اهم موضوعات مطرح شده بشرح زیر بود :

* گزارش شاخص های عملکردی در 8 ماهه سال 1394 و مقایسه 
آنها با زمان مشابه در سال 1393 

* فایل آموزشی در خصوص  هرم رویداد ها و حوادث و علل آنها
* بررسی و تاملی بر حوادث سال 1394 شرکت نصب نیرو و درس 

تاریخ 94/9/29 دانشجویان رشته  در 
از  طبسی  عالمه  دانشگاه  کامپیوتر 
زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری 
عمل  به  بازدید  نیرو  نصب  شرکت 
بازدیدهای  نیز  این  از  پیش  آوردند.  
مختلفی از سایر شرکت های گروه انجام 
شده و با اذعان بازدید کنندگان،   زیر 
ساخت شبکه موجود شرکت نصب نیرو 
می تواند نمونه مناسبی برای الگو برداری 
در سطح گروه باشد. چرا که به واسطه 
ی وجود این زیرساخت سخت افزاری 
، قابلیت ارائه سرویسهای به روز فناوری 

اطالعات امکان پذیر شده است.

بازدید دانشجویان IT  دانشگاه عالمه طبسی 
از بخش فناوری اطالعات شرکت نصب نیرو

آموخته های آنها 
* بررسی مشکالت و نتایج حاصل از بازرسی های ستاد از پروژه ها 

و نتایج حاصل از ارزیابی ها 
به دستور مدیر عامل محترم و تاکید ایشان بر رفع موانع و مشکالت 
مطرح شده، پیشنهادها و مشکالت جمع بندی شده و جهت بررسی 

و پیگیری رفع هر یک از آنها به مدیران محترم پروژه انتقال داده شد .
همچنین به دستور مدیر عامل محترم به جهت باال بردن اطالعات در 
سطح شرکت مقرر شد کتاب آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار 
با آخرین اصالحات برای تمام مدیران تهیه شود . ضمنا آقای مهندس 
نیازی تاکید به تشکیل جلسات کمیته های تخصصی و فنی در حوزه 

HSE با حضور مدیران پروژه در کارگاهها داشتند . 

 HSE برگزاری کمیته راهبری
اخبار *
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برگزاری نمایشگاه کتاب مپنا

 HSE تقدیر از تیم 
پروژه فاز 19

نمایشگاه کتاب مپنا در تاریخ 
23 الی 29 آبان ماه 94 مطابق 
با هدف  برنامه ریزی هر سال 
خوانی  کتاب  فرهنگ  افزایش 
و با تخصیص بن خرید کتاب 
از  نیمی  از  بیش  شد.  برگزار 
نصب  شرکت  ستادی  کارکنان 
نمایشگاه شرکت  این  در  نیرو 
عالقه  مورد  کتابهای  و  کردند 
را  ها  زمینه  ی  همه  در  خود 

تهیه کردند.

پارس  نیر  ماه سال 1394 شرکت  آبان  در 
از  عسلویه   19 فاز  پروژه  کارفرمای  بعنوان 
عملکرد بخش HSE سایت قدردانی نمود در 
این راستا و با توجه به دریافت مقام اول در 
بین تمام شرکتهای پیمانکاری خشکی فاز 19 
، آقای بهنام امجدی مدیر محترم پروژه فاز 
19 از آقای مهندس داریوش گودرزی بعنوان 
شرکت  فاز 19  واحد 106   HSE سرپرست 

نصب نیرو تقدیر به عمل آورد. 

*اخبار
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  برگزاری دوره آشنایی با تکنیک های تحلیل حوادث 
در تاریخ های 16 و 17 دی ماه 1394 

حادثه  محوریت  با  مپنا  گروه   HSE تور  ماه 1394  مرداد  در 
شیروان برگزار شد . یکی از موارد که بعنوان کار عملی از سوی 
همکاران ستادی مپنا برای کل گروه در نظر گرفته شد . تحلیل 
حادثه با روشهای مختلف برای گرو های کاری در دستور کار 
قرار گرفت که با توجه به نتایج اینگونه بنظر آمد که کارکنان بخش 

HSE در این خصوص باید آموزشهای بیشتری را ببینند .

با مدیریت محترم سیستم ها و کیفیت  از آن جلساتی  پس 
شرکت نصب نیرو  آقای مهندس اشرفی و خانم مهندس قاسمی 
مسئول آموزش شرکت برگزار و دو دوره آشنایی با تکنیکهای 
تحلیل حوادث و مدیریت ریسک  برنامه ریزی شد که اولین 
دوره آن در تاریخ 16 و 17 دی ماه سال 1394 با حضور 25 نفر 
از کارشناسان بخش HSE پروژه های نصب نیرو  و با تدریس 
آقای دکتر ایرج محمد فام در محل سالن خلیج فارس شرکت 

نصب نیرو برگزار شد .
در این دوره آقای دکتر فام در خصوص شاخص های موجود 
در حوزه HSE  ) اکتیو  و پاسیو ( ، رفتار شناسی ، فرهنگ ایمنی 
، شبه حوادث و هرم حوادث و چگونگی تحلیل حوادث در روز 

اول صحبت کردند . 
در ادامه آقای دکتر محمودی مدیر محترم HSE گروه مپنا در 
جلسه حضور داشتند و از پیشرفت عملکرد بخش  HSE شرکت 
نصب نیرو ابراز رضایت نموده و عنوان شد 30 درصد منابع 

موجود در بخش HSE در اختیار شرکت نصب نیرو است بنابر این 
حساسیت کار در این شرکت به مراتب باالتر از دیگر شرکتهای 
گروه میباشد و اعالم امیدواری کردند این روند رو به رشد همچنان 
ادامه یافته و در این صورت رشد گروه مپنا را خواهیم داشت در 

پایان ایشان به سئواالت همکاران پاسخ دادند . 
در پایان روز هم شاخص های عملکردی 8 ماهه سال 1394 و 
 HSE مشکالت موجود در کارگاهها توسط همکاران ستادی بخش
برای همکاران بازگو شد و  مقرر شد پیگیری های الزم صورت 

پذیرد 
در روز دوم یکی از حوادث شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی 
قرار گرفت و ضمن آموزش روش FTA و چگونگی تحلیل حادثه با 
این روش ، کار گروهی در این خصوص به انجام رسید . روشهای 

کیفی و کمی شدن تحلیل به روش FTA نیز آموزش داده شد . 
 TRIPOD- در قسمت دوم دوره گروه هدف آموزشی با تکنیک
BETA   آشنا شده و آموزشهای الزم در این خصوص به آنها داده 

شد همچنین در خصوص چگونگی بدست آوردن هزینه های یک 
حادثه و نحوه بدست آوردن آن از سوی مدرس آموزشهای الزم 
صورت گرفت و جزوات همه موارد در اختیار همکاران بخش 

HSE قرار گرفت 

پیرو سلسله مراتب دوره های پیش بینی شده مقرر است برای پایان 
بهمن دوره ای با عنوان مدیریت ریسک برگزار شود

اخبار *
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قالبی برای
مدیریت استراتژیک پروژه

خالصه
منطقي  قالبي  تا  مقاله سعي  شده  این  در 
براي مدیریت استراتژیک پروژه ارائه و مفهوم 
استراتژي پروژه توضیح داده شود. در دنیاي 
مدیریت سنتي پروژه ها، تمرکز بر عملکرد 
مالي  و  زماني  اهداف  به  رسیدن  و  اجرایي 
در  رقابت  که  درحالي  است  شده  معطوف 
عرصه جهاني نیازمند راه هاي جدید است. 
مدیریت  استراتژیک پروژه یکي از این راه ها 
است. هدف از این قالب پیشنهادي استفاده از 
مدیریت پروژه به عنوان ابزاري براي تحقق 

موفقیت سازمان ها است .

مقدمه
چشم  داراي  ها  پروژه  از  بسیاري  امروزه 
اندازهاي تجاري و اهدافي هستند که بیشتر بر 
عملکرد بهتر سازمان در آینده و رشد و جایگاه 
بهتر در بازار تمرکز دارند. اما متاسفانه هنگامي 
اجراي  درگیر  پروژه  تیم  و  پروژه  مدیر  که 
روزانه پروژه مي شوند، از جنبه هاي تجاري 
غافل شده و این امر گاهي موجب مي شود که 
اهداف مورد نظر تامین نشود و یا حتي پروژه 
را با شکست مواجه کند. تفاوت میان مدیریت 
عملیاتي پروژه و مدیریت استراتژیک همین 

جا مشخص مي شود.
پروژه  استراتژیک  مدیریت 
به  رسیدن  در  است  تالشي 
که  حالي  در  تجاري  اهداف 
تنها  پروژه  عملیاتي  مدیریت 
پروژه  کارهاي  دادن  انجام  بر 
با  هاي  پروژه  در  دارد.  تمرکز 
مدیریت استراتژیک، تیم پروژه 
زمان و انرژي زیادي را صرف 
فعالیت ها و  مطالعه و بررسي 
تصمیم گیري هایي مي کند تا 
مدت  بلند  در  تجاري  اهداف 
میسر شوند. این تیم به نیازهاي 
مشتري، سود پروژه و موفقیت 

جاي  به  و  داده  تري  بیش  اهمیت  بازار  در 
وابستگي صرف به برنامه پروژه، به دنبال راه 

حل هایي براي ایجاد نتایج بهتر است.

استراتژي پروژه
استراتژي پروژه شامل چشم اندازها و جهت 
چگونگي  و  محصول  مورد  در  هایي  یابي 
رسیدن به آن است تا بتوان به باالترین سطح 

مزایاي تجاري و نتایج دست یافت.

حلقه گمشده استراتژي در مدیریت پروژه
پروژه مجموعه اي از سازمان ها و فرآیند 
هایي است که به صورت موقت براي رسیدن 
به اهداف مورد نظر در یک برهه زماني، بودجه 
اي و منابع در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 

پروژه ها داراي اهداف، ساختار،
فرآیند ها و منابع بوده و به منظور اعمال و 
business ob� )اجراي اهداف تجاري سازماني 

jective( به کار گرفته مي شود.

عموماً اغلب پروژه ها با تهیه برنامه پروژه 
 ، اهداف  شامل  برنامه  این  میشود.  آغاز 
ها،  مایلستون   ، ها   دادني  محدوده، تحویل 

منابع و فعالیت هاي اجرایي پروژه  است.
جایگاه استراتژي پروژه در شکل )1( نشان 

داده شده است.
 استراتژي موفقیت در بازار

رقابتي  هاي  محیط  در  ها  پروژه  اغلب 
به  که  ها  آن  خروجي  و  گیرند  مي  شکل 
صورت محصول، فرآیند یا خدمات است با 
سایر محصوالت و خدمات موجود در بازار 
در رقابت هستند. پاسخ به این سواالت که 
و  است  چگونه  بازار  در  محصول  مقاومت 
چگونه در رقابت با سایرین موفق مي شود، 

همان تعیین استراتژي در پروژه است.
بنابراین اگر به دنبال جلب مشتري هستیم 
مزایا  این  باشیم.  داشته  رقابتي  مزایاي  باید 
مي تواند دلیل جلب و ترجیح مشتري براي 
خرید محصول پروژه باشد. قابل توجه است 
که استراتژي خوب پروژه به ایجاد این دالیل 
مي پردازد. بنابراین استراتژي پروژه راهي براي 

پیروزي در رقابت بازار است. این
راه شامل رویکرد هاي خاص پروژه، جهت 
و مسیر برنامه ریزي شده اي است که براي 

موفقیت در بازار ضروري است.

قالب استراتژي پروژه
در ایجاد قالب استراتژي پروژه، چهار عنصر 
تعریف محصول و مزایاي رقابتي، چشم انداز 
تجاري، محدوده پروژه  و تمرکز 
استراتژیک  در نظر گرفته میشود.

تعریف استراتژي پروژه، نیازمند 
در نظر گرفتن چهار عنصر فوق 
در یک چرخه است که در ادامه 

به شرح عناصر فوق مي پردازیم.
1- تعریف محصول و مزایاي 

رقابتی
این عنصر غالباً نقطه شروع بوده 
و اساس استراتژي، تعریف پروژه 
با  اي  پروژه  هر  است.  برنامه  و 
تعدادي محصول در ارتباط است 
تعریف محصول ویژگي هاي  و 
آن ها را شرح مي دهد. قابل توجه 

*مديريت

گردآورنده: ارمغان دانش پور
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اینکه، در این مرحله مزایاي رقابتي محصول نیز تعریف مي شود.
2-  چشم انداز تجاري

این بخش از استراتژي پروژه به تعیین چشم انداز و انتظار سازمان 
از محصول مي پردازد. چشم انداز تجاري، تمامی جنبه هاي تجاري 
محصول را به روشني شرح مي دهد و این همان چیزي است که پروژه 
باید در شرایط بازار به آن برسد. در برخي شرایط چشم اندازهاي 
تجاري شامل برنامه هاي دقیقي هستند که الگوي رشد را در یک بازه 
زماني چند ساله نشان مي دهند. در برخي شرایط نیز این برنامه فقط 
شامل توضیحات کلي در مورد عملکرد پروژه در بازار است. در هر 
صورت و در هر شرایطي، چشم انداز تجاري شامل معیارهاي سنجش 
موفقیت است و تعیین میزان موفقیت، انتظارات را تعیین کرده و امکان 

ارزیابي موفقیت پروژه را فراهم مي کند.
3- محدوده پروژه

در محدوده پروژه، مرزهاي پروژه که خود شامل محدوده کارهاي 
مورد نیاز و طبقه بندي نوع پروژه است، مشخص مي شود. در محدوده 
پروژه، خروجي نهایي پروژه، کارهایي که باید انجام شوند و کارهایي 
که نباید انجام شوند، تعریف مي شوند. این بخش عموماً شامل بیانیه 

کار  و مبنایي براي شکل گیري ساختار شکست کار است.
4-  تمرکز استراتژیک

و  بوده  پروژه  استراتژي  عنصر  ترین  مهم  و  آخرین  بخش  این 
رهنمودهایي براي رسیدن به مزایاي تجاري محصول فراهم مي کند. به 
عبارت دیگر تمرکز استراتژیک، مزایاي رقابتي مطلوب را به صورت 
رهنمودهایي براي مدیریت پروژه تبدیل مي کند. تمرکز تجاري داراي 
عناصري مانند جایگاه، سیاست و رویکرد و فرآیند ها است که در ادامه 

توضیح داده مي شوند.
4-1-  جایگاه

در این قسمت جایگاه مطلوبي که مي خواهیم به آن برسیم و مزایاي 

تجاري که قباًل تعریف شده، شرح داده مي شود.
4-2-  سیاست و رویکرد

در این قسمت قوانیني که تصمیم گیري ها و جهت گیري ها را تعیین 
مي کنند، تنظیم مي شود.

4-3-  فرآیندها
این عنصر شامل تعریف فرآیند هاي مناسب جهت رسیدن به محصول 

است.

استراتژي هاي مختلف پروژه
توضیحات  و  شده  داده  نشان  معمول  چهاراستراتژی  جدول،  در 

مختصري راجع به هر یک ارائه شده است.

نتیجه گیري
بسیاري از شرکت ها و مدیران پروژه از مفهوم استراتژي در پروژه به 
صورت غیرمستقیم بهره مي گیرند، در حالي که نهادینه کردن استراتژی 

به عنوان بخشی از مدیریت پروژه دشوار به نظر می رسد.
تعریف استراتژي به صورت رسمي، بعد جدیدي را در اجراي پروژه 
وارد کرده و مدیریت پروژه را به ابزاري ارزشمند براي رقابت سازمان 
ها تبدیل مي کند. انتخاب استراتژي مناسب در ابتداي پروژه و سازگاري 
آن با استراتژي تجاري، موجب موفقیت پروژه و حاصل شدن تمامي 
اهداف تجاري مي شود. این امر نیازمند آن است که مدیران پروژه 
چگونگي تعریف استراتژي پروژه، محصول نهایي، مزایاي رقابتي، 
اهداف مورد انتظار، چشم انداز تجاري، محدوده پروژه، نوع پروژه و 
انتخاب سیاست مناسب را مدنظر قرار دهند. از آنجا که مدیران پروژه، 
افرادي پرانرژي و با هوش هستند؛ قابلیت هدایت تیم پروژه را در 

مسیري بهتر و با عملکرد بیشتر خواهند داشت.

فرآیند هاسیاست و رویکردجایگاهاستراتژي

هزینه مزیت هزینه اي کمترین  با  محصول 
تولید مي شود.

- پس انداز در هر مرحله و در هر فعالیت صورت 
مي گیرد.

با   ... ، مصالح و  استانداردها  انتخاب فروشنده،   -
کمترین هزینه انجام مي شوند

- هزینه های محصول به طور مداوم بازبیني 
شوند.

- نقاط کنترلي براي بازبیني هزینه هاي محصول 
در طول فازهای مختلف پروژه

در نظر  گرفته مي شود.

محصول، اولین محصول تولید مزیت زماني
شده در بازار است.

- زمان در نتایج عاملي بحراني است.
- تاخیرات غیر قابل قبول است.

- میانبرهاي اقتصادي دائماً دنبال مي شوند.
- احتمال استفاده از منابع بیشتر براي کم کردن زمان 

پروژه وجود دارد.
- براي ادامه کار به دنبال تأیید کامل نیستیم.

- فازهاي برنامه ریزي، کوتاه مدت هستند.
- فازهاي پروژه هم پوشاني داشته باشند.

به مزیت محصول توجه  با   برتر  محصول 
کیفیت، تکنولوژي هاي جدید 

و ... تولید مي شود.

- راه حل هایي برای مقاومت محصول در بازار پیش 
نهاد شود.

- مطالعات ي مربوط به کیفیت، کنترل و عملکرد 
محصول براي تولید محصول برتر انجام شود.

- از مزایاي تکنولوژي در طراحي،
 کنترل و ... استفاده شود.

کیفیت و عملکرد محصول مورد بازبیني قرار 
گیرد.

مزیت تمرکز
 بر مشتري

نیازهاي مشتري در
 نظر گرفته شود.

- ویژگي هاي مورد نظر مشتري تأمین شود.
- نیازها، فرآیندها، روش هاي کار و مشکالت درک 

شوند.
- تفکر پروژه مشابه مشتري باشد.

- درخواست هاي مشتري به اجزا کوچک
 تر تقسیم شود.

- مشتري نیز یکي از اعضاي تیم پروژه باشد.

نیازها و درخواست هاي مشتري 
مورد بازبیني قرار گیرد.

مديريت *
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مقدمه
امروزه که سازمان ها  به سمت رویکردهای سیستمی و فرآیند محور 
متمایل شده و متناسب با تشریح سازمان و فعالیت های جاری در آن از 
منظر تعامالت فرایندها ، از ساختار سلسله مراتب عمودی فاصله می گیرند 
؛ اهمیت و ضرورت تشکیل تیم های کاری خودگردان در همه سطوح 

سازمانی بیش از پیش احساس می شود.
این سبک از گروه های کاری ، به یک شیوه زندگی کاری در میان سازمان 

های پیشتاز در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.
هدف اصلی تیمهای کاری خودگردان بهبود عملکرد از طریق مشارکت 
نیروی انسانی در تامین اهداف سازمان است. عمدتاً  سازماندهی افراد در 
درون این گروه های کاری، عنصر حیاتی در کلیه الگوهای مدیریتی با عملکرد 
عالی محسوب می شود. در واقع تیم کاری خود گردان ،گروه کوچکی از 
کارکنان است که مسئولیت مدیریت فرایندهای داخلی شان را بر عهده دارند. 
این تیم ها معموالً امور متنوع و متعدد حرفه ای از قبیل بکارگماری نفرات، 
برنامه ریزی، تصمیم گیری، حل مسائل و مشکالت ، ارزیابی عملکرد اعضاء 

وامور انضباطی مربوط به حیطه کاری خود را انجام می دهند.

تعریف کلی در خصوص تیم ها و گروه های کاری خودگردان
گروه های خودگردان امتداد طبیعی روش های مشارکتی کارکنان می باشد 
که طی آن گروه خود رئیس خود است و مشخصه ی این گروه ها ، درجه 

باالی همکاری، مشارکت در اطالعات و انعطاف پذیریست.

اهداف کلی تشکیل تیم های کاری خود گردان در سازمان
بهبود کیفیت زندگی کاری، افزایش کیفیت و بهره وری سازمان ، انعطاف 
پذیری سازمان ، مسئولیت پذیری کارکنان و برقراری جوی متحولگرا که 
بسترهای تغییرات در راستای بهبود مستمر در عرصه های مختلف در آن 

مهیا می باشد.

مزایای تیم های کاری خودگردان
•  ایجاد انعطاف پذیری در سازمان

• افزایش رضایت مشتریان به موجب ایجاد بسترهایی جهت ارتباط نزدیک 
تر با ایشان

•  کاهش هزینه های مدیریتی 
•  کاهش نیروی انسانی مازاد و نیز کاهش ساعات اضافه کار 

•  تسریع وبهبود فرآیند های تصمیم گیری
•  افزایش احساس خود باوری در کارکنان و بسط مهارت ایشان

•  افزایش تعهد و انگیزه کارکنان در پذیرش مسئولیت های بیشتر برای کمک 
به سایر بخش های سازمان

الگوی اجرای تیم های خودگردان
در راه اندازی گروه های کاری خود گردان ابتدا تشخیص الزم است که در 
این امر مدیران و کارکنان دخیل هستند . که طی این امر ، گام های اجرایی 
عبارتند از ؛ شناخت کافی - تشکیل کمیته ی راهبری - تعیین محدوده ها - 
انتخاب گروه طراحی )مطالعه تشخیصی کامل در خصوص سیستم جاری ، 
خلق دیدگاه ، ارائه دیدگاه و تهیه طرح برای تکمیل مرحله گذار( - طراحی 

مرحله گذار - و در نهایت اجرا . 
الزم به ذکر است که در گام های ابتدائی، گروه های کاری خودگردان را 
بایستی در مراحل و ابعاد کوچک راه انداخت و بعد از آموزش و اماده سازی 
، مسئولیت های جدید به آن واگذار کرد و نیز تشکیل این گروه ها نیازمند 
زمان بوده و تا زمانی که مهارت های متنوع کلیدی را همه گروه نیاموخته 

باشند ، سودمندی حائز اهمیتی محقق نخواهد شد.
مشکل سازمان های مبتنی بر ساختار وظیفه ای و عمودی ؛ ریشه ی 
فرآیندی دارد. به عبارت شفاف تر، فقدان کارایی و اثربخشی عملیات آنها 
ناشی از اجرای وظایف و فعالیتهای غیر ضروری و اتالف وقت بین فرایند 

 تیم های کاری 
           خودگردان

Self - Directed

گردآورنده: سعید عزیزی بروجردی

*مديريت

teams
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های پاره پاره شده بوده است که طی اسقرار تیم ها و گروه های خودگردان که دارای پتانسیل های بسیار باالیی در پذیرش مسئولیت های مختلف و 
مشارکتی می باشند ، می توان بر این معضل چیره شد و در عرصه رقابت به صورتی موثر و کاراتر عمل کرد. لذا در مدیریت سازمان های امروزی با 
چنین ساختارهایی ، تیم انعطاف پذیری بیشتری دارد و در مقایسه با سازمان هایی با ساختار عمودی، نسبت به تغییر، واکنش مناسب تر و سریعتری 

را نشان می دهند که این خود مزیتی رقابتی در دنیای رقابت امروز محسوب می شود. 

مقایسه ای اجمالی میان سازمان هایی با ساختارهای سنتی و سازمان هایی که از مزایای تیم های کاری خودگردان بهره می برند :

سازمان های دارای گروه های کاری خود گردانسازمان های معمولی

مربی ، حمایت کننده ، تسهیل کننده امورنظارت مستقیم

جبران خدمات متمرکز بر دستاوردها عالوه بر مشخصه های شغلیجبران خدمت بر مبنای مشخصه شغلی

قضاوت عملکرد بر اساس تعهد ، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیریقضاوت عملکرد کارکنان بر اساس کنترل ، سخت کوشی

وظیفه ی برنامه ریزی و اصالح بر عهده ی خود گروهوظیفه ی برنامه ریزی و اصالح بر عهده ی سرپرستان

سعی در متوجه ساختن گروه ) اعضاء گروه ( از ضعف خودرویکرد تنبیهی در عملکرد ضعیف کارکنان

جهت جریان اطالعات مستقیما به مدیریت ارشد و پس از عبور از 
فیلترهای متعدد به سطوح دیگر منتقل می شود

اطالعات مستقیما به گروه انتقال داده می شود

حل مسئله توسط گروه های چند تخصصی و خودگردانحل مسائل توسط بخش های اختصاصی آن مسئله

رهبری توسط اعضای مختلف گروهرهبری توسط مدیریت

عملیات پشتیبانی به صورت یکپارچهعملیات پشتیبانی به صورت مجزا

برنامه ریزی توسط گروه ) الگوی تقسیم وظیفه ای در هر گروه برنامه ریزی توسط مدیران و کارشناسان
متفاوت است و می تواند تغییرات وظیفه ای روزانه یا ماهانه باشد (

تمرکز بر اثربخشی )گروه مسئول کار خود بوده و سعی میشود از تمرکز بر کارائی ) ممکن است سخت گیری اعمال شود(
نتایج عملکرد خود مطلع شوند(

مديريت *

الزم به ذکر است به منظور ایجاد زمینه های فرهنگی و نیز برای افزایش سطح توان خود مدیریتی این گروهها، اختیارات و مسئولیتهایی نظیر انتخاب 
سرپرست، تسهیم پاداش، ارزیابی عملکرد، اعطای مرخصی ، تجزیه و تحلیل مسائل کاری و بهبود کیفیت را به خود آنها واگذار می شود. افزون بر 
آن،سازمان  یک رهبر را می تواند برای هریک از گروههای مشارکتی انتخاب نموده که وظیفه تسهیل ارتباط بین اعضا و سرپرست گروه کاری و 

سایر گروه های کاری شرکت را به عهده داشته باشد.
در پایان میتوان این نکته را متذکر شد که  وجود تیم های کاری خودگردان ، امروزه نه تنها به عنوان ابزاری مفید موجب ایجاد اثر هم افزایی در 
منابع انسانی و نیل سریع تر به اهداف سازمان می گردد ؛ بلکه با توجه به پیشرفت سریع صنایع ، سازمان ها ، رقبا و خصوصا تغییرات سریع خواسته 
های مشتریان و ایجاد جو سنگین رقابتی ؛ برپاساختن تیم های خود گردان در سازمان های مختلف و برقرار سازی بسترهای فرهنگی الزم به منظور 
ایجاد روحیه کار گروهی به عنوان عاملی بسیار مهم در ایجاد توان تغییرپذیری سازمان ها در جهت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان  

، امریست ضروری .
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روش ها
پیرو بند 4 خط مشی یکپارچه  شرکت نصب 
نیرو مبنی بر  ایجاد محیط کارایمن، پیش گیری 
از آلودگی و مصدومیت، اقدام به شناسایی و 
اندازه گیری گرد و غبار محیطی و فردی در 
قسمت واحد تولید بتن به منظور شناسایی و 
وسعت حجم آلودگی به روش گراویمتری از 
هوای محیط ایستگان بتن نمونه برداری و انالیز 
انجام گرفت. و مشخص گردید مقدار قابل 
توجهی گرد و غبار زیان آور این محیط ناشی 
از به کار بردن  پودر میکرو سیلیس به صورت 
اختالط دستی و خشک  در تهیه بتن می باشد 
که در صنایع مشابه نیز عامل ایجاد بیماری 
ریوی در بین کارگران ایستگاه بتن می باشد 
که با پخش شدن ذرات گرد و غبار در اتمسفر 

محیط باعث ناراحتی کارگران می گردد.
و  غبار  گردو  کنترل  ها  روش  بررسی  با 
بهترین  بتن  تولید  فنی دستگاه  ویژگی های 
غبار   و  گرد  منشا  سازی  مرطوب  روش 
جهت کاهش آالینده ها می باشد و در این 
خصوص با طراحی مفهومی ساخت دستگاه 
تزریق سیلیس مرطوب  در فرایند تولید بتن و 
تغییر فرایند آماده سازی بتن، منتج به ساخت 
آالیندگی  حذف  موج  که  گردید  دستگاهی 
گرد و غبار زیان آور سیلیس در واحد ایستگاه 

تولید بتن انجامید.
نتیجه گیری: میزان گرد و غبار و غلظت 
سیلیس آزاد آن در هوا محیط کار عامل بیماری 

سیلیکوزیس در طوالنی مدت می باشد .بنابر 
این باید با روش مناسب از ایجاد و انتشار گرد 
و غبار زیان آور شغلی و زیست محیطی در 
محیط کار جلوگیری کرد و استفاده از دستگاه 
تزریق سیلیس مرطوب در فرایند تولید بتن 
یکی از روش های حذف گرد و غبار سیلیس 

می باشد.
واژگان کلیدی: ایستگاه تولید بتن )بچینگ(، 
سیلیس  تزریق  آزاد،  سیلیس  غبار،  و  گرد 

مرطوب، بتن

مقدمه 
تولید سیمان که ماده اصلی چسبندگی در 
بتن است از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی 
در صنعت ساخت وساز و عمرانی می باشد 
.امروزه کار برد روز افزون سیمان و با آگاهی 
کارهای  در  سیمان  از  استفاده  از  مهندسان 
عمرانی این ماده جایگاه ویژه ای در صنعت 

دارد.
که  سازی  ساختمان  های  روش  از  یکی 
امروزه به سرعت توسعه می یابد ساخت سازه 
های بتنی می باشد. ضمن در دسترس بودن 
این ماده معدنی و رشد و گسترش روز افزون 
رشد  بسیار  بتن  کاربرد  عمرانی،  های  سازه 
مهم ساختمان  معایب  از  یکی  است.  نموده 
های بتنی وزن زیاد ساختمان می باشد که با 
میزان تخریب ساختمان در اثر زلزله  نسبت 
مستقیم دارد اگر بتوانیم تیغه های جدا کننده و 
پانل ها را از بتن سبک بسازیم وزن ساختمان 
و در نتیجه آن تخریب ساختمان توسط زلزله 
مقدار زیادی کاهش می یابد. ولی کم بودن 
بتن سبک عامل مهمی در محدود  مقاومت 
نمودن دامنه کاربرد این نوع بتن و بهره گیری 
از امتیازات آن بوده است. استفاده از میکرو 
شده  سبب  سبک  بتن  ساخت  در  سیلیس 
است که مقاومت بتن سبک باال رود و این 
محدودیت کاهش یابد. کاربران مواد معدنی از 
جمله مواد سیمانی همواره در معرض بیماری 
 های شغلی خطرناک سرطانی و غیر سرطانی 

چکیده
شرکت نصب نیرو به عنوان یکی از زیر گروه های شرکت مپنا در پروژه هرمزگان مسئولیت احداث پروژه ساختمانی نیروگاه 4 واحدی 
هرمزگان 2 را بر عهده دارد و قسمت قابل توجه ای از فعالیت های شرکت در این پروژه ساخت سازه های بتنی می باشد  و واحد ایستگاه 
تولید بتن یکی از مهم ترین قسمت های کارگاه می باشد .در فرایند تولید بتن پودر میکرو سیلیکا که حاوی ماده معدنی سیلیس می باشد به 
منظور بهبود کیفیت بتن  استفاده می گردد و سیلیس بیشترین ماده معدنی روی زمین است . تماس با گرد و غبار های حاوی سیلیس آزاد 
باعث صدمه ریوی شده و در نهایت ممکن است منجر به سیلیکوزیس شود و کارگران واحد ایستگاه تولید بتن  به جهت تولید بتن در 
معرض تماس گرد و غبار این آالینده می باشند. هدف از این مطالعه که توسط پرسنل واحد های HSE  و ایستگاه تهیه بتن شرکت نصب 
نیرو  پروژه هرمزگان 2 در راستای اهداف کالن این شرکت که صیانت از نیروی انسانی به عنوان جوهره اصلی هر سازمان و اعتقاد به توسعه 
پایدار مبنی حفظ محیط زیست می باشد  بررسی و مهندسی شده است انتخاب بهترین راهکار و ساخت دستگاهی به منظور کنترل گرد و 

غبار سیلیس در منشا انتشار می باشد.

کنترل گرد و غبار سیلیس به روش مرطوب سازی

 توسط ساخت دستگاه تزریق سلیس مرطوب در فرایند تولید 
بتن در شرکت نصب نیرو  پروژه نیروگاه گازی هرمز گان

 اهمیت  هواي   
پاك در محیط  

هاي کار صنعتي 
بر کسی پوشیده 

نیست. گرد و غبار 
میکروسیلیس به 

دلیل وجود موادی 
مانند سیلیس در 
ترکیب آن، بسیار 
خطرناك می باشد.

*ساختمانی

نویسنده: سعید قائد
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بوده اند . میکروسیلیس که ماده سیمانی جدیدی در صنعت سیمان و بتن ایران است، گرچه باعث یک تحول فنی در مقاومت و دوام بتن گردیده، 
ولی در صورت عدم بکارگیری احتیاطهای الزم در هنگام کار با آن عواقب ناگواری را برای کاربران سبب خواهد شد. پرهزینه بودن تدابیر بهداشتی 
الزم جهت دستیابی به محیطی ایمن برای کاربران میکروسیلیس و در دست نبودن تکنولوژی الزم جهت ایجاد تدابیر کنترلی در این خصوص منجر 
به ایجاد بیماری های نا گواری در بین کاربران میکروسیلیس شده است. اهمیت  هواي   پاک در محیط  هاي کار صنعتي بر کسی پوشیده نیست. 
گرد و غبار میکروسیلیس به دلیل وجود موادی مانند سیلیس در ترکیب آن، بسیار خطرناک می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابي و کنترل گرد و غبار 
و انجام راه کاری جهت کنترل غبارسیلیس منتشره ناشی از فعالیت تولید بتن به منظور پیشگیری از بیماری های شغلی و ایجاد هوای پاک در واحد 

ایستگاه تولید بتن نیروگاه گازی هرمزگان انجام شده است.

روش  ها
در این مطالعه برای ارزیابی توده ذرات منتشره گرد و غبار سیمان از محل ایستگاه تولید بتن، نمونه برداری محیطی از محل کار و همچنین نمونه 
برداری فردی بر روی اپراتور دستگاه ایستگاه تولید بتن صورت پذیرفت و آنالیز بر اساس روش وزن سنجی)گراویمتری( انجام شد و از روش 
حذف منشا گرد و غبار منتشره در محدوده ایستگاه تولید بتن با تغییر در فرایند تولید بتن  به کار گرفته شد. اطالعات جمع آوری شده از نمونه 
برداری قبل از انجام اقدامات کنترلی بررسی گردید و چون اقدام کنترلی منتج به حذف منشا انتشار آالیندگی شده است عدم نیاز به اندازه گیری 

مجدد تشخیص داده شد.

فرایند تولید بتن 

شن و ماسه دانه بندی شده توسط نوار نقاله به داخل کامیون مخلوط کن)میکسر( انتقال داده می شود
در بین انتقال شن و ماسه به داخل مخلوط کن ، ماده معدنی میکرو سیلیس به صورت دستی بر روی نقاله افزوده میشود)منشا تولید گرد و غبار(

پودر سیمان خشک توسط اسکرو از سیلو سیمان به داخل مخلوط کن انتقال داده می شود.
ماده افزودنی و آب به داخل مخلوط کن تزریق می گردد 

مواد در زمان مشخص مخلوط شده

در فرایند تولید بتن در ایستگاه بتن در مرحله ای که پودر میکرو سیلیس به روش دستی توسط یک نفر کارگر توسط کیسه های 10 کیلو گرمی به 
صورت پاشش بر روی نوار نقاله ریخته می شود. از آنجایی که دانه های میکرو سیلیس بسیار سبک و ریز می باشد و حالت پودری دارد در هوا معلق 
می گردد و میزان زمان ته نشینی کندی دارد و باعث میگردد در محیط انتشار یابد. با مشخص شدن منبع انتشار اقدام به اندازه گیری میزان مواجهه به 
روش گراویمتری و نمونه برداری محیطی انجام گردید. با برسی نتایج میزان آلودگی 8 برابر میزان مواجهه استاندارد مشخص گردید. با بررسی روش 
های کنترل گرد و غبار نظیر استفاده از ژل میکروسیلیس ، استفاده از هود و مرطوب سازی گرد و غبار و جمع بندی نتایج انتخاب روش مرطوب 
سازی با توجه به شرایط فنی موجود مناسب تشخیص داده شد .با ایجاد راه کاری جهت حذف منشا انتشار می توان از ایجاد پراکندگی گرد و غبار 
سیلیس جلو گیری به عمل آورد. مشکالت پیش رو نیز با ید توجه شود که طرح اختالط  بتن دچار تغییر نگردد و مقاومت بتن نیز مناسب باشد و با 
پنل فرمان ایستگاه تولید بتن نیز هماهنگ و کالیبره باشد. .از نتایج به عمل آمده در زمینه گرد و غبار   که میزان گرد و غبار متشر شده قابل توجه می 
باشد مشخص شد که اگر پودر میکروسیلیس را خیس نموده و به بتن اضافه نماییم منجر به کنترل انتشار می گردد که همان روش مرطوب سازی 
می باشد .برای این منظور اقدام به ساخت دستگاهی جهت مرطوب سازی پودر میکروسیلیس گردید تا بتوان توسط این دستگاه سیلیس مرطوب 

را به داخل بتن تزریق نمود.

مشخصات فنی دستگاه تزریق میکروسیلیس مرطوب
طول : 1 متر ○
عرض : 1 متر ○
ارتفاع : 2 متر ○
تجهیزات : ○

پمپ مخلوط کن 3 اینچ جهت اختالط آب و پودر ●
پمپ تزریق سیلیس 3 اینچی ●
نشان گر حجم  ●
پمپ 2 اینچی تزریق آب به داخل دستگاه ●
کنترل پنل ●

فرایند اجرا تولید بتن در ایستگاه بتن

ساختمانی *
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روش کار دستگاه:
ابتدا آب به میزان الزم )یک پنجم طرح اختالط( توسط پمپ  ○

وارد محفظه دستگاه می شود.
پودر میکروسیلیس درون آب غوطه ور می گردد. ○
پمپ مخلوط کن راه اندازی شده و مخلوط همگن می گردد. ○
مواد افزودنی الزم به داخل دستگاه تزریق می گردد. ○
پمپ تزریق فعال شده و مخلوط به داخل بتن تزریق می گردد. ○

مزایا دستگاه:
روش کار آسان ○
پایین بودن هزینه ساخت دستگاه. ○
مکانیسم ساده ○

هیچ تغییری در طرح و فرمول اختالط بتن ایجاد نمی نماید.
قابل نصب بر روی انواع ایستگاه تولید بتن . ○
نصب آسان. ○
سرویس و نگهداری مناسب ○
بدون ایجاد گرد و غبار و آالینده شغلی و زیست محیطی  ○

معایب:
این یک طرح اولیه است و قطعا نواقصی دارد که در آینده بررسی  ○

و اصالح و ارتقا می گردد.

فرایند اجرا تولید بتن در روش جدید:
شن و ماسه دانه بندی شده توسط نوار نقاله به داخل کامیون 

مخلوط کن)میکسر( انتقال داده می شود.
پودر میکروسیلیس از دستگاه تزریق سیلیس به داخل مخلوط 

کن تزریق می گردد.
پودر سیمان خشک توسط اسکرو از سیلو سیمان به داخل 

مخلوط کن انتقال داده می شود.
ماده افزودنی و آب به داخل مخلوط کن تزریق می گردد.

مواد در زمان مشخص مخلوط می شود.

نتایج به دست آمده :
میکروسیلیس  تزریق  دستگاه  از  استفاده  از  قبل  آالیندگی  میزان 

مرطوب mg/m3 23.7 می باشد و این میزان 8 برابر میزان استاندارد 
شغلی می باشد ومقدار محیطی آن نیز 3 برابر میزان استاندارد می باشد.
نصب دستگام منتج به حذف منشا انتشار آالیندگی موجب گردیده است 
که در این حالت میزان انتشار صفرو نیاز به اندازه گیری مجدد آالینده 

گرد و غبار نمی باشد.  

نتیجه گیری:
روش کنترلی به کار گرفته شده در این مطالعه روشی نوین و اقتصادی 
برای کنترل ذرات منتشره میکروسیلیس ناشی ازفرایند تولید بتن در 
ایستگاه بتن می باشد. با انجام اقدامات مشابه می توان غلظت گرد و غبار 

را در محل های صنعتی دیگر کاهش و آن را به حد استاندارد رساند.

*ساختمانی

جدول : نتایج اندازه گیری گرد و غبار قابل استنشاق
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ساختمانی *
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تعداد کل پروژه های شرکت نصب نیرو تعداد کارکنان پروژه های شرکت نصب نیرو

پروژه های جاری شرکت نصب نیرو

* *اينفوگرافی
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احجام کاری پروژه های جاری شرکت نصب نیرو

رویدادهای مهم پروژه های جاری شرکت نصب نیرو طی دوره گذشته

*

ابالغ 25 درصد افزایش مبلغ قرارداد پروژه اجرای عملیات سیویل و ساختمانی طرح و توسعه 2 کارخانه 1
موادکاران  در تاریخ 19/08/94

ابالغ تحویل موقت عملیات ساختمانی بخش نیروگاه آب و برق قشم در تاریخ 1226/10/94

ابالغ تحویل دائم  پروژه ساختمانی اردبیل )  ساختمانی HVAC ( در تاریخ 1306/10/94تحویل موقت تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان آموزش مپنا در تاریخ 212/09/94

ابالغ تحویل موقت واحد 2 بخار به همراه کلیه مشترکات و جزایر ساختمانی پره سر مربوط به تاریخ 1/4/94 14ابالغ قرارداد ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن در تاریخ 325/08/94

ابالغ تحویل موقت عملیات ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان دو فاز یک ، تحویل موقت عملیات ساختمانی کلید خانه فشار 15ابالغ 25درصد پایپ ساپورت نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو  در  تاریخ 402/09/94
ضعیف و ایستگاه تخلیه سوخت در تاریخ 17/08/94 و ساختمان تعمیرگاه ، انبار و اداری ، ساختمانی فونداسیون ، دایک و محوطه 
سازی مخزن شمار یک و ساختمان تخیه سوخت و فوم و آتش  نشانی ، ساختمان توربین هال واحد 2و3 ، ابالغ تحویل موقت 

عملیات ساختمانی پارکینگ مسقف ایستگاه گاز ثانویه اسلیپرهای خط 18 اینچ گاز در تاریخ 19/10/94

5 Top  Deck ابالغ کار انتقال یک دستگاه توربین ، ژنراتور بخار از محل انبار کارفرما و استقرار آن بر روی
نیروگاه پرند در تاریخ 18/08/94

ابالغ تحویل دائم بویلرهای واحد ششم)HRSG1,2( نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند  در تاریخ 03/09/94 16

ابالغ تحویل موقت واحد چهارم نیروگاه گازی هرمزگان 2 در تاریخ 1716/10/94واحد 2 نیروگاه گازی هرمزگان در ساعت 16 مورخ 17/09/94 با سوخت گازوییل مجددا سنکرون گردید6

واحد 3 نیروگاه گازی هرمزگان در ساعت 18:30 مورخ 05/10/94  با سوخت گازوییل مجددا سنکرون 7
گردید

ابالغ الحاقیه شماره 2 قرارداد شماره  PB-90-29 خدمات مهندسی طراحی و اجرا ساختمان مرکز آموزش مپنا 18
با موضوع افزایش مدت زمان قرارداد به مدت 154 روز در تاریخ 17/10/94

ابالغ عملیات نصب و پیش راه اندازی تجهیزات اصلی 2 واحد گازی GTG  پروژ کرمانیان )سمنگان( 8
در تاریخ 16/09/94

ابالغ الحاقیه شماره 2 قرارداد شماره  PB-90-28 تهیه مواد و مصالح ساختمان آموزش مپنا  با موضوع افزایش 19
مدت زمان قرارداد به مدت 154 روز در تاریخ 17/10/94

ابالغ قرارداد اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی 2 واحد گازی مدل 2000E  زیمنس نیروگاه گازی 9
اربیل )خرماال( در تاریخ 10/12/2015

ابالغ الحاقیه شماره 3 قرارداد شماره ISP-89-049در خصوص عملیات ساختمانی پروژه برق و بخار دماوند 20
عسلویه در تاریخ 16/10/94

ابالغ تحویل قطعی واحد اول عملیات ساختمانی نیروگاه آبادان در تاریخ 2121/10/94ابالغ قرارداد نصب و پیش راه اندازی دو واحد توربین بادی تاکستان کهک  در تاریخ 1024/09/94

11Top Deck ابالغ کار انتقال یک دستگاه توربین ، ژنراتور بخار از محل انبار کارفرما و استقرار آن بر روی
نیروگاه یزد تابان در تاریخ22/10/94

اينفوگرافی *
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نصب 
بویلرهای 
نیروگاه 
شیروان

ادامه عملیات اکسترنا ل پایپینگ بویلر 3 و 4 )واحد2 ( ●
نصب پایپرک های پارت 2 واحد های 2 و 3 ●
شروع نصب دایورتر دمپر  بویلر 5 )واحد 3( ●
شروع عایق کاری استک بویلر 1 )واحد 1( ●

نصب اسکید گازی برنر بویلر 3 و 4 (واحد 2( ●
نصب Boiler Feed Pumpهای بویلر 3 و 4 )واحد 2( ●
ادامه نصب روف کاناپی  بویلر 2 ●

نصب توربین 
ژنراتور 
بخش بخار 
نیروگاه 
شیروان

نصب ترانس اصلی واحد 1 و تجهیزات جانبی آن ●
اجرای پایپینگ خطوط MAN  و MAV مربوط به واحد 1 ●
شروع  فیت آپ  پایپینگ خط MAW مربوط به واحد 1  ●

نصب Bearing توربین واحد 2 ●
شروع عملیات برق و ابزار دقیق ساختمان سوئیچگیر  ●

CCB و

گزارش وضعیت پروژه های
جاری شرکت نصب نیرو

از تاریخ 09/20/ 94 الی 94/10/15

*اينفوگرافی
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ساختمانی 
فاز 14 پارس 
جنوبی
)سه قرارداد(

● Unit 131 و  UCB1 شرق  Trench بتن ریزی دیواره
نصب منهولهای OMH  شمال ساختمانهای UCB  واحد  ●

یک الی چهار 
●  UCB 4 آرماتوربندی ستونهای ساختمان

● UCB 2 بتن ریزی سقف های ساختمان
بتن ریزی فونداسیون داکت وال یونیت 108 ●
● F.F اصالح گچ کاری و نصب قرنیز ساختمان
● Sub station 4 در  HVAC شروع عملیات نصب

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
چادرملو 

اجرای عملیات جاده سازی ) تا الیه بیس ( از درب  ●
LV SWGR ورودی تا ساختمان

● ACC اجرای بتن ریزی فونداسیون و پدستال باالبر
●  Net و WTP نصب کاشی ضد اسید کف سالن ساختمان

Pit

● Un�اجرای کانال ریپ رپ از ضلع جنوبی ساختمان 
loading  تا حوضچه تبخیر

● Canteen ادامه  فعالیت های معماری در ساختمان

اينفوگرافی *
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پروژه 
ساختمانی 
طرح تکمیلی 
پرتو 3

اجرای قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی سقف بتنی  ●
تراز 9.75+ سالن سرامیک)نیمه شرقی(

اجرای قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی سقف بتنی  ●
تراز 14.10+ سالن سرامیک

اجرای قالب بندی و آرماتوربندی سقف بتنی تراز 6.80+  ●
سالن ماشین کاری)نیمه شرقی بین محور 5 و 8(

اجرای آجر نمای دیوارهای داخلی و اجرای سنگ ازاره  ●
سالن سرامیک

اجرای آجرنمای دیوارهای داخلی ساختمان پست برق ●
اجرای رگالژ کف و شن ریزی زیرزمین پست برق ●
ساخت و نصب پنجرهای UPVC سالن سرامیک ●
اجرای ارت سالن سرامیک ●

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سیرجان 
)سمنگان( 

بتن ریزی فونداسیون توربین و ژنراتور واحد بخار ●
بتن ریزی دیوار آتش ترانس واحد بخار ●
اتمام کفسازی سالن توربین واحد 1 و 2 گازی ●
عملیات  ● انجام  و   CCB ساختمان   سقف  ریزی  بتن 

معماری
●  HRSG آرماتوربندی و قالب بندی پدستال های جزیره

واحد 1 و2
● Row Water بتن ریزی ستون ها و دیوارهای
آجرچینی انبار موقت مپنا ●
●  LV , Aux Boiler ,  آغاز عملیات معماری ساختمان های

Aux Service و سه منظوره

● BOP2  و BOP1 بتن ریزی کانال های

پروژه 
ساختمانی 
فاز2 نیروگاه 
گازی 
هرمزگان )گنو(

تکمیل اجرای فونداسیون و پدستال دیوار پیرامونی )ضلع شرقی( ●
تکمیل آجرچینی دیوار پیرامونی )ضلع جنوبی( ●
تکمیل فعالیت های معماری ساختمان استراحت نگهبانان ●
تکمیل فعالیت های برقی ساختمان استراحت نگهبانان ●
)ساختمان  ● اصلی  جاده  روشنایی  های  چراغ  پایه  نصب 

نگهبانی تا انبار و تعمیرگاه(
تکمیل فعالیت های معماری ساختمان نگهبانی ●
تکمیل اجرای الیه اول آسفالت جاده پاترول رود ●
تکمیل خطوط Surface بجز شمال ساختمان نگهبانی ●
● Unloading خاکبرداری و اجرای مسیر ارت اطراف ساختمان

*اينفوگرافی
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پروژه نصب 
یونیت 106 
فاز 19 پارس 
جنوبی

انجام Cold Cranking توربین واحد 501 ●
اتمام عملیات فالشینگ کولر های توربین واحد 501  ●
ادامه فالشینگ کولر توربین واحد 701 ●
انجام عملیات free run مربوط به Air Gas Cooler  واحد  ●

401 الی 601
تنظیمات نهایی اگزوز واحد 401 الی 701  ●

تنظیمات داکت خروجی اگزوز واحد 101 الی 801  ●
تحویل دهی موقت ایراینتک واحد 401  ●
تمیزکاری و رفع پانچ ایراینتک واحد 501 ●
جابجایی Gas Volute  اگزوز واحد 801  ●
اطراف  ● هندریل  و  گرتینگ  و  پلتفرم  نصب  ادامه 

توربوکمپرسور واحد 101 الی 301 

پروژه نصب 
تجهیزات فاز 
14 پارس 
جنوبی

نصب Diffuser  و Silencer  اگزوز  واحد های 501 و  ●
701

نصب Compressor Oil Cooler  واحد های 501 و 601 ●
تنظیمات Turbine Enclosure و FUB  واحد های 501  ●

الی 801
نصب و تنظیم استراکچر  Compressor Oil   واحد های  ●

501 و 601
●   Run Down Tank مونتاژ، نصب و گروت ریزی استراکچر

واحد های 501 و 601
●  Ventilation و    Nozzle Vit Housing و    Spacer نصب 

Chamber اگزوز واحد های 601 و 801

شروع تنظیمات RDT  واحد های 501 و 601 ●

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی کهنوج 

اجرای کاشی ضد اسید مخزن نت پیت ●
اجرای نمای شسته داخلی و بیرونی سالن توربین بخار ●
پالستر  ● اول  الیه  داخلی،   دیوارهای  آجرچینی  اتمام 

داخلی و اجرای کاشی ضد اسید ساختمان تصفیه خانه
اتمام کفسازی ساختمان بویلر کمکی ●

اتمام آجرچینی و اجرای نیمی از عملیات نازک کاری  ●
ساختمان سوئیچگیر کولینگ

شروع اجرای آیتم های برقی و مکانیکال در ساختمان  ●
های تصفیه خانه، سوئیچگیر کولینگ، سوئیچگیر توربین 

هال و سالن توربین

اينفوگرافی *
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پروژه نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
بهبهان

● HVAC شروع  اجرای سقف تیرچه بلوک ساختمان
اتمام  اجرای دیوار آجر نمای ساختمان دیزل ●
ادامه اجرای بخش تاپ دک توربین ژنراتور بخار ●
● ACC ادامه اجرای فونداسیونهای
اتمام اجرای پدستالهای ساختمان بویلر کمکی ●
●  Net Pit اجرای بتن مگر سازه
●  Aux Cooling اتمام آرماتوربندی و قالب بندی ساختمان

  Building

● Demin Water Tank  اجرای آرماتوربندی و قالب بندی
●  COMPRESSOR و HOT WELL خاکبرداری ساختمانهای

ROOM

● HRSG�1 شروع آرماتور بندی فونداسیون
ادامه محوطه سازی محوطه پست شامل اجرای جداول  ●

آبرو پیش ساخته، شن ریزی محوطه ، اجرای ساب بیس 
جاده ها و خاکبرداری فونداسیون فنس

●  ، فونداسیون  اجرای  شامل  باسکول  ساختمان  اجرای 
اجرای اسکلت فلزی و شروع دیوار چینی

ادامه اجرای کف سازی بتنی در محوطه آنلودینگ ●
ادامه اجرای اسلیپرهای خط فوم  ●

های  ● ستون  آرماتوربندی  و  فونداسیون  ریزی  بتن 
ساختمان اداری

هیدرو  ● تجهیزات  فونداسیون  و  ها  پدستال  ریزی  بتن 
ماشین سالن توربین بخار

تکمیل دیوارهای سالن توربین بخار و تحویل به کارفرما  ●
جهت نصب اسکلت فلزی

اجرای سیستم روشنایی سالن توربین گاز  ●
رنگ آمیزی دیوارها ، نصب درب های چوبی و اجرای  ●

  CCB پیاده رو اطراف ساختمان
تکمیل HRSG  واحد 2 ●

تکمیل نما چینی ساختمان Aux .Boiler بخش بخار ●
بتن مگر و آرماتوربندی کف سازه نت پیت  ●
اجرای سکوها و کفسازی محوطه تخلیه سوخت ●
بتن کف مخزن Oily Water Separator بخش بخار ●
تکمیل ساختمان Unloading  و تحویل به کارفرما ●
تکمیل اسلیپرهای مسیر سوخت و ساپورت کابل های  ●

داخل مخازن سوخت
فاضالب  ● )سیستم   Under Grand خطوط   اجرای 

،Oily،Chemical( نیروگاه
شروع خاکبرداری Patrol Road ضلع جنوب نیروگاه ●

پروژه 
باقی مانده 
عملیات 
ساختمانی 
نیروگاه 
یزد صدوق 
)تابان(

*اينفوگرافی
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پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

● WTP اتمام عملیات بتن ریزی پدستال
بتن ریزی سقف غربی مخزن آب ●
بکفیل Power House واحد 1 & 2 & 3 ●
خاکبرداری فونداسیون گنتری و تجهیزات و بتن ریزی  ●

فونداسیونهای گنتری پست 
● ACC بتن ریزی فونداسیون و پدستال های
● ACC  بکفیل فونداسیون و پدستال های
آرماتوربندی و قالب بندی ستون و دیوار سوئیچ گیر  ●

کولینگ واحد 1

عملیات بتن ریزی فونداسیون های Pipe Rack  واحد 1 ●
بتن ریزی فونداسیون کانال کابل  ●
آرماتوربندی و نصب قطعات مدفون دیوار کانال کابل ●
● AUX.Boiler اتمام عملیات خاکبرداری فونداسیون
خاکبرداری فونداسیون دیزل روم ●
بتن ریزی کف و دیواره کانال بویلرفید پمپ ●
آرماتوربندی و قالب بندی و نصب قطعات مدفون و بتن  ●

ریزی فونداسیون و پدستال Steam Duckt  واحد 2

پروژه تامین 
و ساخت 
اسکلت فلزی 
نیروگاه 
سیکل 
ترکیبی پرند

● Power House # 1 ساخت و ارسال 14 ستون مرحله اول
● Power House # 1 ساخت و ارسال 14 ستون مرحله دوم
● Power House # 1 های  Rafter ساخت و ارسال
● Power House # 1 های  Crane Girderساخت
ساخت Strut  ، Vertical Bracing و Horizontal Brcing های  ●

Power House # 1

● Power House # 1 مربوط به  Annex و  Wall Post ساخت
● Power House # 2 ساخت 14 عدد ستون های مرحله اول
● Power House # 2 ساخت 10 عدد ستون های مرحله اول
● Power House # 2 های  Rafter شروع ساخت
شروع برشکاری CDP  واحد 1 ●

اينفوگرافی *
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آغاز نصب تمامی گیوتین دایورتر اگزوز واحد 1 ●
فالشینگ سیستم جکینگ واحد 1 ●
● CCW فالشینگ سیستم

جوشکاری باس داکت واحد 1 ●
آغاز piping سیستم روغن واحد 2 ●

اجرای سربندی کابلها ،  اجرای سقف کاذب و اجرای  ●
نقاشی و رنگ ساختمان کنترل

کف سازی ساختمان کانتین ●
کف سازی و دیوارچینی ساختمان مهمانسرا ●

پروژه نصب 
و پیش راه 
 GTG  اندازی
سیرجان

پروژه 
ساختمانی 
دیسپاچینگ 
زنجان 
)بخش تکمیلی(

*اينفوگرافی
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آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی دیوار و ستون و  ●
سقف طبقه مثبت 1

آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی سقف طبقه  ●
همکف

نصب 
نیروگاه 
گازی اربیل 
)خورماال(

پروژه  
احداث سازه 
ساختمان 
اداری کیان

اينفوگرافی *

نصب  Silencer Box اگزوز واحد 32 ●
نصب Transition Duct اگزوز واحد 31 ●
نصب سایلنسر های اگزوز واحد 31 ●
پیش مونتاژ Weather Hood های سیستم Air Intake واحد  ●

32
کابل کشی LV ترانسهای SFC و SEE واحد 31 ●

آغاز نصب استراکچر اینکلوژر توربین واحد 31 ●
کابل کشی MV از ترانس تحریک تا ژنراتور واحد 31 ●
اجرای پاپینگ خطوط روغن واحد 31 ●
نصب استراکچر فین فن واحد 32 ●
پیش مونتاژ استک اگزوز واحد 31 ●
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پروژه 
ساختمانی 
دیسپاچینگ 
تهران فاز 1و2 
و انبار 

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
سبالن

شروع اجرای عملیات اماده سازی زمین تجهیز کارگاه  ●
شرکت نصب نیرو در سایت سبالن

ادامه انجام داربست بندی اطراف فونداسیون  واجرای راه  ●
 HRSG # 4 &2 دسترسی فونداسیون

●  Steam Turbine Hall # ادامه خاکبردای فونداسیون سازه

1  واحد 1 بخار
اجرای عملیات جداسازی تجهیزات ابیاری قطره ای و  ●

برداشت درختان جنگل مصنوعی جهت رفع معارضات 
زمین تجهیز کارگاه شرکت نصب نیرو

نصب  ● و  کاذب  سقف  نصب   ، چوبی  درب  نصب 
چراغها و کلید پریزها 

اجرای محوطه سازی  ●

پروژه ساخت 
اسکلت فلزی 
انبار موقت 
نیروگاه 
هرمزان

تحویل سازه در تاریخ 94/09/22 ●اتمام نصب اسکلت فلزی ●

*اينفوگرافی
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اجرای بخش 
ابنیه سالن 
تعمیرات 
لکوموتیو

ساخت ، جوشکاری و رنگ آمیزی پله های فلزی سالن  ●
مونتاژ)در برنامه زمانبندی نمی باشد(

پروژه 
آبگیرآب 
شیرین کن 
قشم

ادامه عملیات راکفیل خطوط لوله دریایی ●ادامه عملیات بکفیل خطوط لوله دریایی ●

اينفوگرافی *
پروژه نصب 
بویلرهای 
برق و بخار 
عسلویه

تکمیل عملیات برق و ابزار دقیق  HRSG واحد دوم ●
● HRSG رفع پانچ های باقیمانده بویلرهای

شروع عملیات اسیدشویی بویلر واحد اول ●
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پروژه نصب  
 HRSG
نیروگاه 
کهنوج

●  Pipe ادامه فول بلت ، ایمپکت و شروع گروت ریزی
Rack

ادامه نصب استراکچر Stairway  ، ادامه نصب استراکچر  ●
Acoustic Baffle سقف بویلر ، تکمیل نصب

ادامه نصب Side Baffle ، ادامه نصب Gas Baffle ،شروع  ●
Inlet Duct ادامه نصب ، Silencer نصب

شروع نصب Outlet Duct ،  شروع پایپینگ HP ،  شروع  ●
 LP پایپینگ

●  Feed  شروع پایپینگ ، Internal Piping  ادامه جوشکاری
Water

● Safety Valve شروع نصب ، Condensate شروع پایپینگ

پروژه نصب 
نیروگاه 
گازی 
سمنگان

آغاز نصب دیفیوزر اگزوز واحد1 ●آغاز نصب Lower & Upper Part ایراینتک واحد1 ●

*اينفوگرافی



31شماره 3، دی ماه 1394

پروژه 
نصب بویلر 
 HVAC و
نیروگاه 
چادرملو

نصب اسکلت 
فلزی پرند 
نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
پرند 

به  ● اجرای عملیات نصب ستون ها ورفترهای مربوط 
stage1  سالن Power house  واحد 1

انجام  ● و   Expansion Closing مخازن  استراکچر  نصب 
 Central HVAC عملیات پایپینگ ساختمان

● WTP, Dos� ساختمان های HVAC  هیدروتست خطوط
 ing, BFP2 , Aux Service

اتمام عایق کاری و کلدینگ خطوط HVAC ساختمان  ●
 Workshop & Store

شروع عایق کاری و کلدینگ خطوط HVAC ساختمان  ●
WTP

های  ● پایپینگ سیستم HVAC ساختمان  عملیات  ادامه 
 Admin ، CEP سالن توربین گازی ، موتورخانه

انجام عملیات هیدروتست خطوط بویلر 2 ●
شروع عملیات اسید شویی خطوط بویلر 1 ●
نصب Burner های بویلر 1و2 ●
انجام عملیات فالشینگ خطوط هیدرولیک دایورتر دمپر  ●

واحد 1و2
ادامه کابل کشی و کانکشن کابل های الکتریک و ابزار  ●

دقیق بویلر 1و2
ادامه عملیات پایپینگ اکسترنال بویلر 1و2 ●
بویلر 1 و شروع   ● درام های  کلد  اتمام نصب عایق و 

نصب عایق و کلد خطوط اینترنال

اينفوگرافی *
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پروژه 
ساختمانی 
موادکاران 
مپنا

و  ● بهداشتی  دیوارهای سرویس  پالستر سیمان  اجرای 
رختکن تراز 1.5+

● UPVC ساخت و نصب پنجرهای
عملیات ساخت و مونتاژ پله گردان)در برنامه زمانبندی  ●

نمی باشد-دستور کار(

برنامه  ● باری)در  آسانسور  چاله  چاه  حفاری  عملیات 
زمانبندی نمی باشد-دستور کار(

اجرای خاکبرداری فونداسیون پایپرک و پله گردان )در  ●
برنامه زمانبندی نمی باشد-دستور کار(

پروژه 
باقی مانده 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پره سر

عملیات خاکی و تسطیح محوطه شمال شرقی سایت به  ●
مساحت 3 هکتار

تکمیل کانال زهکش ذوزنقه ای ●
اجرای کانال زهکش جاده جنوب پاترول رود ●

تحویل موقت پایه روشنایی محوطه داخلی نیروگاه ●
اجرای جاده دسترسی ضلع غرب و جنوب پست نیروگاه ●
اجرای جاده دسترسی  منبع هوایی ●
اجرای بلوک چینی دیوار پیرامونی ضلع شرق ●

پروژه تأسیسات برقی، مکانیکی و شبکه کامپیوتر ساختمان 
موادکاران

اجرای لوله کشی فاضالب از تراز 5.5- تا 5+ ●
اجرای ساخت و نصب کانال های تأسیسات مکانیک از  ●

تراز 5.5- تا 8.5+
اجرای کاندوئیت PVC و PG جهت سیستم روشنایی،  ●

پریز، تلفن و شبکهUPS  از تراز 5.5- تا 5+
اجرای ساپورت و نصب سینی کابل ها در تراز 1.5+ و  ●

5+ و 8.5+
اجرای لوله کشی آب باران ساختمان ●
اجرای لوله کشی سرد و گرم حمام و سرویس های  ●

بهداشتی در تراز 1.5+ و 5+
اجرای بتن ریزی شناژ جهت سکوی بتنی زیر شاسی  ●

تجهیزات مکانیکی پشت بام تراز 14.40

*اينفوگرافی
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نصب توربین 
ژنراتور 
بخش بخار 
نیروگاه 
کهنوج

● MAV ، MAW ، MAL ، MAM تکمیل پایپینگ سیستم
آماده سازی سیستم MAV جهت فالشینگ روغن ●
● Cable Gallery شروع سینی کاری
شروع سینی کاری داخل سالن توربین ●

● SWGR آماده سازی فریم جهت نصب تابلوه در داخل
تکمیل تنظیمات نهایی توربین ●
تکمیل تنظیمات نهایی ژنراتور ●

پروژه 
ساختمانی 
پست 
نیروگاه 
بادی کهک

کرسی چینی ، اجرای ایزوگام ، پالستر و بلوک چینی  ●
ساختمان کنترل

اجرای بتن مگر و آرماتور بندی و قالب بندی و بتن  ●
ریزی اسلب و دیوار ادامه ترنچ فرعی داخلی ساختمان 

کنترل
بکفیل و قلوه چینی داخل ساختمان کنترل ●

زیر سازی بیم و قالب بندی و آرماتور بندی بیم سقف  ●
ساختمان اداری

اجرای  لوله PVC  ، شبکه آرماتور ، قالب بندی ، بتن  ●
ریزی و بکفیل  داکت بانک 

بتن ریزی جانپناه  سقف ساختمان دیزل روم ●
دکفره کردن داربست و قالب سقف ساختمان دیزل روم ●

اينفوگرافی *
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اهم دستاوردهای این واحد در خالل 3 سال گذشته که در تاریخ 
24 ساله شرکت نصب نیرو بی سابقه بوده است:

اخذ چهار رتبه پایه یک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( 1
کشور در حوزه های:

رتبه پایه یک پیمانکاری نیرو ●
رتبه پایه یک پیمانکاری نفت و گاز  ●
رتبه پایه یک پیمانکاری ابنیه  ●
رتبه پایه یک پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات  ●

بازاریابی و امضای قرارداد با کارفرمایی غیر ایرانی به عنوان ( 2
اقلیم  در  گازی  توربینهای  نصب  برای  اصلی  کارفرمای 

کردستان عراق
بازاریابی و امضای قرارداد با کارفرمایی غیر ایرانی برای سیم ( 3

کشی خطوط انتقال نیرو به طول 200 کیلومتر در کشور 
ترکمنستان

عضویت در هیات مدیره اتاق های مشترک بازرگانی ایران ( 4
– آفریقای جنوبی و ایران – کویت

اخذ گواهینامه تایید صالحیت از وزارت نیروی جمهوری ( 5
اسالمی ایران 

عضویت در انجمن ها و اصناف شامل:( 6

عضویت در انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تاسیسات  ●
و تجهیزات صنعتی ایران

●  EPC  عضویت در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی
+D رتبه -rating

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت  ●
های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

عضویت در انجمن مدیریت ایران ●
عضویت فعال در سندیکای صنعت برق ایران ●
عضویت در رتبه بندی کارت بازرگانی – رتبه سیمین ●
عضویت در اتاق های مشترک بازرگانی از قبیل ایران و  ●

عراق، ایران و کویت، ایران و ترکمنستان، ایران و آفریقای 
جنوبی 

عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران و  ●
...
● -IMI شرکت منظم در رتبه بندی شرکتهای برتر ایران

100 که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت 
میگیرد.

تهیه )طراحی و چاپ( کاتالوگ رسمی شرکت  ○

ویژه نامه واحد ارتباطات و بازار

اهم دستاوردهای واحد ارتباطات و بازار:

*ارتباطات و بازار
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تهیه )طراحی و چاپ( زونکن های رسمی شرکت  ○
رزومه  ○ مستمر  رسانی  روز  به  و  چاپ(  و  )طراحی  تهیه 

شرکت به دو زیان فارسی و انگلیسی و تهیه CD رزومه به 
صورت فایل PDF  جهت سهولت در پرینت

تهیه )طراحی و چاپ( CD رسمی، جلد CD رسمی، ساک  ○
دستی در ابعاد مختلف، نشان یقه و ... 

تهیه )طراحی و چاپ( ست اداری رسمی شرکت شامل  ○
سربرگ، پاکت نامه و ... در ابعاد استاندارد 

ساخت و نصب بیلبورد در راستای بهبود زمینه های اطالع  ○
از اخذ کلیه  بعد  بام شرکت  بر روی  برندینگ  رسانی و 

مجوزهای مربوطه
اطالع رسانی مناسبت های ملی ، مذهبی و سازمانی از طریق  ○

پیامک، ایمیل، پارچه نوشته
متولی فرایند مدیریت سیستم شکایات مشتریان    ○

متولی فرایند مدیریت سیستم رضایت سنجی از کارفرمایان    ○
بررسی روزانه و دائمی آخرین اخبار و اطالعات از کلیه وب  ○

سایت های اصلی موجود در صنعت
رصد کردن روزانه کلیه مناقصات مرتبط در بازارهای داخلی  ○

و خارجی و ارجاع آنها به واحدهای مرتبط
ارسال آخرین اخبار و اطالعات برای مدیران ارشد شرکت ○
اشتراک مجالت مهم در زمینه های کاری مرتبط با شرکت ○
توزیع ایمیل های واصله از طریق وب سایت به هر واحد ○
تحویل گرفتن وب سایت شرکت و به روز رسانی منظم آن  ○

به دو زبان فارسی و انگلیسی
تحویل گرفتن سامانه پیامکی و ارسال اطالعات و پیامها  ○

برای پرسنل به عالوه تقویت دیتا بیس آن
شرکت در نمایشگاههای، همایشها و کنفرانس های متعدد  ○

مرتبط با حوزه های فعالیت شرکت

ارتباطات و بازار *
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*ارتباطات و بازار

عقد قرارداد 
نیروگاه اربیل 

عقد قرارداد 
پروژه 

سیم کشی 
ترکمنستان
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Li-Fi چیست ؟

واژه Li�Fi هموزن Wi�Fi انتخاب شده است. 
 Fidelity مخفف Fi نور( و( Light مخفف Li

میباشد.
اولی  میباشد،  معنی  دو  دارای   Fidelity

تشابه  و  تطابق  معنی  به  دیگری  و  وفاداری 
است که معنی دوم در علوم الکترونیک مورد 
استفاده قرار میگیرد. تطابق یعنی خروجی یک 
سیگنال با ورودی مطابقت داشته باشد و دچار 

تغییر و تخریب به مقدار زیاد نگردد.
المپ های  اختراع  از  قرن  یک  نزدیک 
رشته ای می گذرد. امروزه بیشتر از المپ های 
این  برق  مصرف  و  می شود  استفاده   LED

المپ ها نسبت یک دهم المپ های رشته ای 
و عمر آن 30 برابر بیشتر است.

Li-Fi چیست؟

مقدمه :
پیشرفت تکنولوژی در  امروزی روند  دنیای  در 
بوده  سریع  و  ای  لحظه  قدری  به  مجازی  فضای 

که پیش از طی شدن مراحل تکامل یک تکنولوژی، 
تکنولوژ ی ای جدید تر جایگزین آن می شود.

محققان موفق به توسعه نمونه اولیه یک فناوری اتصال 
به اینترنت مبتنی بر نور به اسم Li-Fi شده اند که پیش بینی می شود نحوه اتصال به 

اینترنت را متحول کند.
 Prof( "در سال 2004 میالدی یک محقق اسکاتلندی به نام پروفسور "هارالد هاس
Harald Haas( ایده یک نوع اتصال بی سیم به اینترنت را مطرح کرد که با استفاده از 

المپ های LED کار می کرد. اکنون این محقق پس از گذشت چندین سال، موفق 
به ارایه نمونه اولیه این فناوری شده است. این فناوری Li-Fi نام دارد و با استفاده از 
پانل های خورشیدی، انرژی الزم برای المپ های LED را فراهم می کند؛ سپس از 

نور چشمک زن المپ برای انتقال اطالعات استفاده می شود.
مدیر این پروژه در توضیح اختراع خود گفته است که در حال حاضر برای ارتباط 
با اینترنت، از کابل یا امواج رادیویی استفاده می شود که هر دو به راحتی قطع می 
شوند؛ ولی استفاده از نور برای انتقال اطالعات بسیار سریعتر و امن تر از فناوری 

پهن باند بی سیم کنونی است.

المپ های LED می توانند کاربردهایی بیشتر 
حال  در  باشند.  داشته  محیط  به  نوردهی  از 
ارتباط  برای  فناوری  این  از  می توان  حاضر 
با تلفن های هوشمند یا هر دوی  لپ تاپ ها 
این ها با اینترنت استفاده کرد. همچنین می توان 
از این فناوری برای ایجاد شبکه Li�Fi استفاده 
کرد. شبکه ی Li�Fi شبکه ای مشابه Wi�Fi است 
که از نور LED برای انتقال اطالعات استفاده 
می کند و از سرعت و توانایی باال در جابه جایی 

اطالعات برخوردار است.
برقراری  برای  مرئی  نورهای  از  استفاده 
نیست.  تازه ای  موضوع  بی سیم  ارتباط های 
شاید عده ی کمی از مردم بدانند که در زمان 
نام  با  که  نوری  تلگراف  سیستم  از  ناپلئون 
سمفور )Semaphore( شناخته می شود، استفاده 

می شد.
اولین  تلفن،  مخترع  بل،  گراهام  الکساندر 
ارتباط  برقراری  برای  نور  از  که  بود  کسی 
فوتوفون  که   فناوری  این  در  کرد.  استفاده 
)Photophone( نام داشت از یک آینه و یک 
نوع بلندگو که نور را متمرکز و به ارتعاش 
در می آورد استفاده می شد. تماس گیرنده در 
بلندگو صحبت می کرد و صدای او با عبور از 
دستگاه خاصی به نور تبدیل می شد. این نور 
به آینه برخورد کرده و منعکس می شد. این 
انعکاس در چند مرحله انجام شده و در پایان 
با استفاده از همان دستگاه مبدأ به صوت تبدیل 

شده و مخاطب صدا را دریافت می کرد.
برای  ارتعاشات  از  نیز   Li�Fi شبکه ی  در 
تبدیل داده ها به نور به صورت صفر و یک 

باینری استفاده می شود.
یک   )Internet of things( اشیا  اینترنت 
آینده ای  در  که  است  پروازانه  بلند  فناوری 
نزدیک بسیاری از اشیا را به شبکه ی جهانی 
اینترنت متصل خواهند کرد و برای این ارتباط  
نیاز است. به عنوان مثال  به یک شبکه قوی 
ممکن است یخچال شما پیغامی با محتوای 
پایان شیر به تلفن هوشمند شما  بفرستد یا 

خودش آن را سفارش دهد.
از تحلیلگران پیش بینی می کنند که  برخی 
تا سال 2020 بیش از 25 میلیارد دستگاه به 
اینترنت اشیا مجهز می شوند و برای اتصال 
این تعداد وسیله به اینترنت به یک شبکه ی 
از آنجایی که اطالعات  نیاز است.  قدرتمند 
اینترنت اشیا اغلب در فاصله ی نزدیک جابه جا 
کمک  می تواند   Li�Fi شبکه های  می شود، 

بزرگی برای اینترنت اشیا محسوب می شود.
با وجود اینکه چالش های فراوانی بر سر راه 
این فناوری قرار دارد؛ اما در آینده ای نزدیک 
فناوری Li�Fi به خانه ها نیز راه پیدا می کند و 

موارد مصرف آن افزایش خواهد یافت.
استفاده  برای  کاربرها  افزون  روز  تقاضای 
این  به  را  زیادی  فشار   Wi�Fi شبکه های  از 
 Wi�Fi فناوری  در  می کند.  وارد  شبکه ها 
انتقال  برای  ماکروویو  و  رادیویی  امواج  از 
اطالعات استفاده می شود. پیش بینی می شود 
در سال 2019 ماهانه 35 کوانتیلیون )]10[^18( 
بیت اطالعات جابه جا خواهد شد. با توجه 
به فرکانس و توان شبکه های Wi�Fi امروزی، 
نمی توان این حجم از اطالعات را پشتیبانی 
به چشم  بیشتر  در شهرها  این مشکل  کرد. 
خواهد آمد، زیرا تعداد بسیار زیادی از کاربران 
Wi� سعی می کنند به طور همزمان به شبکه ی
Fi یا یک برج سلولی متصل شوند که از توان 

آن شبکه خارج است.
برای  ممکن  توان  حداکثر  اصلی  موضوع 
فرکانس های  باند  پهنای  با  اطالعات  انتقال 
و  از طیف ها  اینکه  با وجود  است.  امروزی 
استفاده  ارتباط ات  در  مختلف  فرکانس های 
می شود، شبکه های امروزی باز هم نمی توانند 

*فناوری اطالعات

گردآورنده: آلبرت هارطونیان
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این رشد انفجاری اطالعات را پاسخگو باشند؛ 
بنابراین به نظر می رسد Li�Fi جایگزین مناسبی 

برای Wi�Fi است.
باالیی  ارتباطی  ظرفیت  از  مرئی  نورهای 
برخوردار هستند؛ اما  تا این لحظه از این ظرفیت 
استفاده نشده است. نور المپ های LED سرعت 
شرکت  دارند.  اطالعات  انتقال  برای  باالیی 
انگلیسی »EPSRC1«  که در زمینه ی ارتباطات با 
استفاده از نورهای مرئی تحقیق می کند، توانسته 
آبی   LED از استفاده  با  آزمایش هایی  در  است 
نور سفید سرعت  و  انتقال 3.5  رنگ سرعت 
انتقال 1.7 گیگابیت در ثانیه به دست آمده است.
از  آن  امواج  که  وای فای  شبکه ی  بر خالف 
دیوار نیز عبور می کند، امواج شبکه هایی که از 
نور مرئی استفاده می کنند در داخل اتاق محصور 
محدودیت های  از  یکی  موضوع  این  می شود. 
شبکه ی Li�Fi است؛ اما از طرفی به امنیت آن 
کمک می کند. در صورت استفاده از این شبکه، 
از بیرون  افرادی که قصد دارند  یا  جلوی فرد 
اتاق به اطالعات کاربر دسترسی پیدا کنند گرفته 
نوری  منابع  از  هرکدام  همچنین  شد.  خواهد 
مختلف که در سقف تعبیه می شوند، عالوه بر 
روشن کردن محیط، سیگنال های متفاوتی برای 
هر کاربر ارسال می کند. موضوعی که فناوری 
تداخل  عدم  می دهد،  نشان  امن تر  را   Li�Fi

سیگنال های یک منبع با منبع دیگر در یک اتاق 
منبع های  تداخل سیگنال  به علت عدم  است. 
مختلف در اتاق، یک منبع نمی تواند به اطالعات 

منبع دیگر دسترسی پیدا کند.
این  از  شرکت ها  از  بعضی  حاضر  حال  در 
استفاده  خود  اطالعات  انتقال  برای  فناوری 
می کنند. شرکت پیور لی فای   )PureLiFi(  در 
ادینبِر )Edinburgh( اسکاتلند اولین شرکتی است 
که این فناوری را ارائه می دهد. سرعت انتقال 
ثانیه  در  این شرکت 11.5 مگابیت  اطالعات  
است. در مقایسه با فناوری وای فای  اولیه، این 
فناوری بسیار امن بوده و به علت استفاده نکردن 
از امواج رادیویی می توان از آن در بیمارستان ها 

نیز استفاده کرد.
با وجود اینکه چالش های فراوانی سر راه این 
فناوری قرار دارد؛ اما در آینده ای نزدیک فناوری 
موارد  و  می کند  پیدا  راه  نیز  خانه ها  به   Li�Fi

مصرف آن افزایش خواهد یافت.

Wi-Fi در مقابل Li-Fi مزایا و معایب
مزیت سرعت باال :

 با توجه به اینکه طیف نور مرئی 10000 بار 
است  رادیویی  فرکانس  طیف  تمام  از  بزرگتر 
به  میتوان   Li�Fi مزیت  اولین  را  باال  سرعت 
حساب آورد. الزم به ذکر است که محققان به 
نرخ انتقال Gb/s10 در این تکنولوژی دست یافته 
 superfast اندکه این سرعت 250 بار سریعتر از
broadband ها است .  البته این بدان معنا نیست 

که سرعت Li�Fi چند صد برابر Wi�Fi میباشد، 
 Gigabit که Wi�Fi در حال حاضر نسل جدید

Wi�Fi نام دارد در حدود 5 تا Gb/s 7 میباشد.

مزیت امنیت باال : 
امواج رادیویی توانایی عبور از دیوار، سقف و 
تقریبا هر چیزی را دارند و در هر جهتی پخش 
میشوند، درصورتیکه Li�Fi به کمک امواج نوری 
فقط در محدوده ای که المپ ها وجود دارند کار 
میکند و امکان هک کردن و جاسوسی توسط 
مزیت  این  است.  ممکن  غیر  تقریباً  ها  غریبه 
برای مراکز نظامی، تاسیساتی و بانک ها برای 
جلو گیری از نفوذ میتواند بسیار مفید باشد. البته 
این مورد با توجه به محدود بودن مکان ارایه 

سرویس میتواند جزو معایب به شمار آید.
مصرف انرژی کم و بازدهی زیاد : 

المپ های LED تولیدی کنونی مصرف انرژی 
در  که  است  حالی  در  این  دارند،  کمی  بسیار 
آینده المپ های LED کم مصرف تری برای این 
تکنولوژی تولید خواهد شد، همچنین استفاده 
برای  بیشتری  باطری  مصرف   Wi�Fi امواج  از 

بر خالف 
شبکه ی وای فای 

که امواج آن از 
ديوار نیز عبور 
می کند، امواج 
شبکه هايی که 

از نور مرئی 
استفاده می کنند 

در داخل اتاق 
محصور می شود. 
اين موضوع يکی 
از محدوديت های 

 Li-Fi شبکه ی
است؛ اما از 

طرفی به امنیت 
آن کمک 

می کند.

*فناوری اطالعات
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دستگاه شما خواهد داشت.
  :Li-Fi مزیت بی ضرر بودن

امواج  بودن  مضر  درباره  هنوز 
جریان  در  مباحث   Wi�Fi رادیویی 
قطعی  موارد،  این  و  مضرات  است 
اثبات نشده، از آنجا  که Wi�Fi حامل 
سیگنال های رادیویی و امواج است، 
باشد،  ضرر  بی  چندان  نمی تواند 
بررسی های  و  آزمایش ها  محققان 
Wi�Fi  کرده اند  امواج  روی  بسیاری  
شاید  که  رسید ه اند  نتیجه  این  به  و 
سرطان  بروز  به  منجر  امواج،  این 
درباره  بحث  شود.  انسان  در  مغز 
مضرات Wi�Fi در این مقال نمیگنجد 
ولی میتوان گفت که چندان بی ضرر 
مرئی  نور  طیف  آنکه  حال  نیست، 
تنها  نه  میشود  استفاده   Li�Fi در که 
مضر نیست بلکه برای بدن میتواند 
تکنولوژی  این  اینرو  از  باشد،  مفید 
 Wi�Fi میتواند جایگزین مناسبی برای
در مرکز آموزشی، بیمارستانها و کال 

اماکن عمومی باشد.
مزیت تراکم اطالعات بیشتر:

 Wi�Fi در جایی که تنها یک دستگاه
قرار دارد مسلما چندین المپ روشن 
میتوانند  آنها  تمامی  که  دارد  وجود 
حجم  که  باشند  اطالعاتی  حاوی 
آنها از این دستگاه بیشتر باشد، حال 
تصور کنید که در یک کارگاه یا سالن 
یک  برابر  در  المپ  چندین  بزرگ 
داشته  میتواند وجود   Wi�Fi دستگاه
باشد. همچنین طیف نور مرئی دچار 
تداخل با امواج الکترومغناطیس بدلیل 
متفاوت بودن امواج نمیشود، بنابر این 
دچار مشکالت تداخل )Conflict( و 

... نمیشود.
عیب دسترسی و برد کوتاه:

در  هایی  مکان  در  تنها   Li�Fi

دسترس است که نور به طور مستقیم 
تابیده میشود،  به دستگاه مورد نظر 
از  کنترل  دستگاه  مانند  مثال  برای 
راه دور تلویزیون که میبایست حتما 
در مقابل سنسور مربوطه قرا گیرد. 
بماند،  باقی  الینحل  مورد  این  اگر 
به  مجهز  مکانها  تمامی  میبایست 
مخصوصی  مکان  یا  و  بوده  المپ 
مانند اتاق اینترنت در نظر گرفته شود، 
در ضمن ظاهراً فکری برای استفاده 
از این تکنولوژی در شب و تاریکی 
که احتیاجی به نورانی بودن محیط 

نمیباشد، نشده است.
پس اگر مثال در حین دانلود به هر 
دلیلی نور قطع شده یا شما از مکان 
مورد نظر کمی جابجا شده و خارج 
قطع  ارتباط  بگیرید  قرار  محیط  از 

خواهد شد.
عیب استفاده در مکانهای روشن 

با نور طبیعی : 
دستگاه  نور  دریافت  سنسور 
زیاد  نور  در  )فوتودیتکتور(  مربوطه 
را  دیتا  حامل  نور  تشخیص  امکان 
نخواهند داشت، مثال در محیطی که 
نور خورشید میتابد، امکان تشخیص 
نور ساطعه از المپ مخصوص برای 

دستگاه وجود نخواهد داشت.
هزینه راه اندازی :

برای استفاده از این تکنولوژی نیاز 
به استفاده از دستگاهها و تجهیزات 
جدید و تغییرات در دستگاههای قبلی 
هزینه  شامل  میتواند  خود  که  است 
حاضر  درحال  باشد.  جدید  های 
هزینه بسیار باالیی برای راه اندازی این 
ولی  داد  انجام  میبایست  تکنولوژی 
Li� بنیانگذاران پیش بینی کرده اند که

Fi، 10 برابر ارزانتر از     Wi�Fi ارائه 

خواهد شد.

:Li-Fi نحوه کار و استفاده از
با  مقابله  در   Li�Fi اینکه  توضیح 
نیامده  وجود  به   Wi�Fi حذف  یا  و 
است، بلکه برای تسریع در دسترسی 
به اینترنت در هر شرایطی به وجود 
بین  مقایسه  زیر  شکل  است.  آمده 
LTE، Wi�Fi و Li�Fi در نحوه استفاده 

میباشد.
در  المپها  اندازه  و  نوع  همچنین 
تاثیر  بی  اطالعات  تبادل  سرعت 

نیست.
این تکنولوژی اولین بار در کنگره 
در   2014 سال  که  موبایل  جهانی 
رونمایی   ، شد  برگزار  بارسلونا 
شد. در این کنگره برای نشان دادن 
یک  در  تکنولوژی  این  عملکرد 
گوشی اندرویدی ساده استفاده شده، 
از  دوم  دوربین  جای  به  آن  در  که 
یک سنسور نوری استفاده شده بود.
همچنین همین کار را در یک تبلت 
انجام دادند. همچنین هر دو دستگاه 
 Li�Fi کوچک  تراشه  یک  به  نیاز 
داشتند که این تراشه بر روی ورودی 
میکروفن آن ها نصب شد، البته با این 
حال باز هم میتوانستند هدفون را به 
تراشه  این  زیرا  کنند  وصل  گوشی 
پس  داشت.  هدفون  ورودی  یک 
از نصب این تراشه ها و نصب نرم 
افزار مخصوص آن، با در مسیر قرار 
دادن سنسور نوری هرکدام در مسیر 
تراشه Li�Fi گوشی دیگر می توانستند 
از جمله  مقابل  داده های گوشی  از 

عکس ها و فیلم ها استفاده کنند.

*فناوری اطالعات
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بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم:  ●
یکی از بزرگان گفت : پارسایی را چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی بطعنه سخن ها گفته اند؟ 

گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم .
هر که را، جامه پارسا بینی

پارسا دان و نیک مرد انگار
ور ندانی که در نهانش چیست

محتسب را درون خانه چکار؟ )سعدی(
بز بسته مالنصرالدین است: ●

گویند مال را دو بز بود. یکی از آن دو بگریخت. مال هرچند کوشید گرفتن آن نتوانست. برگشت و بز بسته را 
بزدن گرفت. سبب پرسیدند گفت شما ندانید، اگر این بسته نبود از دیگری چابکتر می گریخت. لیکن این مثل 
را در آن مورد استعمال کنند که مثل دستش بخر نمی رسد پاالنش را می زند، مستعمل است. )رجوع به از هر 

طرف که رنجه شوی ...، شود(
پی قوطی بگیر بنشان فرستادن: ●

چون مادر مشغول کاری باشد و کودک خردسال او با گریه یا بازیگوشی او را از کار باز دارد، مادر او را به 
اطاق یا خانه دیگر فرستاده گوید برو قوطی بگیر بنشان را بیاور. طفل چون معنی این جمله نداند برود و پیغام 
بگوید. شنونده داند که مادر او مشغول کاریست و طفل را باید مدتی در آنجا سرگرم و مشغول داشت. و مثل 
را در جایی گویند که کسی را به بهانه ارجاع کاری از سرباز کنند. نظیر: پی نخود سیاه فرستادن. سرش را بیخ 

طاق کوبیدن.

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

)بخش سوم( *ضرب المثل
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به جای ائتالف بگو همایه ●
به جای ابتدا بگو نخست ●
به جای ابتدایی ترین بگو ساده ترین ●
به جای ابتالء بگو دچاری ●
به جای ابتکار بگو نوآوری ●
به جای ابدیت بگو همیشگی ●
به جای ابن سینا بگو پور سینا ●
به جای اتباع بگو شهروندان ●
به جای اتحاد بگو همبستگی ●
به جای اتفاق افتاد بگو رخ داد ●
به جای اتفاق افتادن بگو رخ دادن ●
به جای اتفاقات بگو رویدادها ●
به جای اتوماتیک بگو خودکار ●
به جای اتومبیل بگو خودرو ●
به جای اجتناب بگو دوری ●
به جای اجتناب ناپذیر بگو پیشگیری  ●

ناپذیر 
به جای اجرت بگو دستمزد  ●
به جای اجناس بگو کاالها  ●
به جای اجیر بگو مزدور  ●
به جای احترام بگو ارج  ●
به جای احتماال بگو شاید - چه بسا  ●
به جای احتیاج بگو نیاز  ●
به جای احتیاط بگو پروا  ●
به جای احدی بگو هیچکسی  ●
به جای احسان بگو نکویی  ●
به جای احسنت، براوو یا باریکال بگو  ●

آفرین 
به جای احضار کردن بگو فراخواندن  ●
به جای احضار کردن بگو فراخواندن  ●
به جای احیانا بگو شاید  ●
به جای اخاذی بگو زورگیری  ●
به جای اخبار بگو تازه ها  ●
به جای اختراع بگو نوآوری  ●
به جای اختالط بگو درهمی  ●
به جای اختناق بگو خفگی - فشار  ●

- تنگنا 
جای  ● به  دریافت  بگو  اخذ  جای  به 

اخطار بگو هشدار 
به جای اخالف بگو جانشینان  ●
به جای اخوت بگو برادری  ●
به جای اخوی بگو برادر  ●
به جای اخیرالتأسیس بگو نوبنیاد -  ●

نوساز 

به جای اخیرا بگو به تازگی  ●
به جای ادوار بگو دوره ها  ●
به جای اذان بگو بانگ نماز  ●
به جای اذیت بگو آزار  ●
به جای ارائه طریق کردن بگو پیشنهاد  ●

کردن 
به جای ارائه کرد بگو رو کرد  ●
به جای اراضی بگو زمین ها  ●
به جای ارامنه بگو ارمنیان  ●
به جای اربعین بگو چله  ●
به جای ارتجاع بگو واپسگرایی  ●
به جای ارتعاش بگو لزرش  ●
به جای ارتفاع بگو بلندی  ●
به جای ارزاق بگو خواروبار  ●
به جای ارسال کردن بگو فرستادن  ●
به جای ارشد بگو بزرگتر  ●
به جای ارفاق بگو آسانگیری  ●
به جای ارکان بگو پایه ها  ●
به جای ارکستر بگو همنوازی  ●
به جای اریکه بگو تخت  ●
به جای اریکه فرمانروایی بگو تخت  ●

فرمانروایی 
به جای از اوایل بگو از آغاز  ●
به جای از این جهت بگو از این رو  ●
به جای از این طریق بگو از این روش  ●
به جای از این قبیل بگو از این دست  ●
به جای از این نظر بگو از این رو  ●
به جای از آن جمله بگو از آن میان  ●
به بعد بگو پس  ● از آن روز  به جای 

از آن روز 
به جای از بین بردن بگو از میان بردن  ●
به جای از جانب بگو از سوی  ●
از  ● از دسته -  به جای از جمله بگو 

آنگونه 
به جای از حیث بگو از دید  ●
به جای از طرف دیگر بگو از سوی  ●

دیگر 
به جای از طریق بگو از راه  ●
به جای از قدیم بگو از دیر باز  ●
به جای ازدواج بگو زناشویی  ●
به جای اساس بگو بنیاد  ●
به جای اساسنامه بگو بنیادنامه  ●
به جای اساسی بگو بنیادی - بنیادین  ●
به جای اسبق بگو پیشین  ●

*  پـارسی بــگوییم 
پـارسی بنویسیم  *

به جای اسپری بگو افشانه ●
●  - تکساالری  بگو  استبداد  جای  به 

خودکامگی 
به جای استحصال بگو برداشت  ●
به جای استحضار بگو آگاهی  ●
●  - بگو شایستگی  استحقاق  به جای 

سزاواری 
به جای استحمام بگو خودشویی  ●
به جای استحکامات بگو سنگربندی  ●

ها 
به جای استدعا می کنم بگو خواهش  ●

می کنم ، درخواست می کنم 
به جای استراتژی بگو راهبرد  ●
به جای استراتژیک بگو راهبردی  ●
به جای استراحت کردن بگو آسودن  ●

- درازکشیدن 
به جای استراق سمع بگو شنود  ●
به جای استرداد بگو واپسدهی  ●
کردن-  ● بو  بگو  استشمام  جای  به 

بوییدن 
به جای استشهاد بگو گواهی  ●
به جای استعفا بگو کناره گیری  ●
به جای استعمال بگو کاربرد  ●
از به کارگیری بگو  ● به جای استفاده 

کاربرد 
به جای استقامت بگو پایداری  ●
به جای استقبال بگو پیشواز  ●
به جای استقرار بگو برپایی  ●
به جای استقالل بگو خودساالری  ●
به جای استمرار بگو ادامه - پیوستگی  ●
به جای استناد بگو گواهمندی  ●
به جای استنباط بگو برداشت  ●
به جای استهزاء بگو ریشخند  ●
به جای استهالک بگو فرسایش  ●
به جای استیجاری بگو کرایه ای  ●
به جای استیضاح بگو بازخواست  ●
به جای استیالء بگو چیرگی  ●
به جای اسرار بگو رازها  ●
به جای اسراف بگو ریخت و پاش  ●
به جای اسطوره بگو افسانه  ●
به جای اسقاطی بگو ناکارآمد ●

ادبیات *
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HSE در خانه 

زمستان و قاتل خاموش
بر خالف اینکه نام آن را مرگ خوشایند گذاشته اند، 
توان  فرد  اینکه  بدون  که  است  سرنوشت وحشتناکی 
کوچکترین حرکتی را داشته باشد برای همیشه با دنیا 
خداحافظی کند. اما به همین راحتی هر ساله بسیاری از 

افراد، دیگر نمی توانند طلوع خورشید را ببینند.
هر سال با خنک شدن هوا و قدم گذاشتن پاییز و زمستان 
در خانه ها، بازار بخاری ها و انواع وسایل گرمایشی هم 
داغ می شود و این اول ماجرای گازگرفتگی سریالی است 
که متأسفانه هر ساله آمار نسبتاً زیادی را در مسمومیت و 
فوت بر اثر خفگی با گاز co به خود اختصاص داده است. 
به گواهی آمار در فاصله سال های 1383 تا 1392 تعداد 
8447 نفر به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان 

خود را از دست داده اند.
ساکنان خانه های قدیمی که به سیستم های گرمایشی 
روز مجهز نیستند و در فصل زمستان از بخاری های 
گازسوز و وسایل گرمایشی قدیمی استفاده می کنند بیشتر 
در معرض خطر قرار دارند اما به گواه آمار، ساکنان خانه 
های نوساز هم از خطر گازگرفتگی در امان نیستند. منشأ 
اغلب حوادث منجر به مسمومیت با مونوکسید کربن 
استقرار آبگرمکن و شومینه و پکیج در داخل خانه هاست. 
پس به هنگام خرید خانه حتماً به این نکته توجه داشته 
باشید که دستگاه های پکیج و آبگرمکن در بالکن نصب 
شده باشد. بنا به گفته سازمان آتش نشانی در بسیاری 
از موارد گزارش شده، قربانیان برای جلوگیری از ورود 
سرما به داخل خانه در فصل زمستان، تمام منفذها را 
بسته بودند و با جلوگیری از تهویه داخل خانه، دچار 
مسمومیت با گاز co شدند. وقتی که اکسیژن کافی به شعله 
وسایل گازسوز نرسد گاز co تولید می شود و سم ناشی 
از تولید این نوع گاز، آرام آرام وارد خون شده و افراد 
داخل خانه را به کما خواهد برد. 85% حوادث گزارش 
شده با موضوع گازگرفتگی در فصل زمستان به دلیل بسته 
بودن تمام منفذها و نصب آبگرمکن و پکیج در داخل 
واحدهای ساختمانی بوده و گازگرفتگی بر اثر استفاده از 

بخاری در فصل زمستان 15% بوده است.
متأسفانه بسیاری از عالئم مسمومیت با گاز co شبیه 
عالئم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می کنند به 
دلیل سرمای ناگهانی هوا دچار سرماخوردگی شده اند 
و به همین دلیل تمایل به استراحت و خوابیدن پیدا می 
کنند. ابتالی تمام افراد خانواده به عالئمی شبیه آنفلوانزا 
می تواند نشانه ای از بروز مسمومیت بر اثر استنشاق 
گاز co باشد. چنانچه افراد متوجه عالئمی مثل سردرد و 
سرگیجه، ضعف جسمانی و بی قراری و کسلی، تهوع و 
استفراغ و خمیازه کشیدن بیش از حد و خواب آلودگی و 

کاهش دید شدند باید سریعاً از فضای آلوده خارج شوند 
تا از پیشرفت مسمومیت جلوگیری شود.

در صورت مواجه شدن با فرد مسموم، در نخستین اقدام 
باید وی را از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل کرد. در 
مرحله بعد یقه پیراهن، کمربند و لباس های تنگ فرد 
مسموم را بازکنید تا راحت تر نفس بکشد. در صورت 
امکان عملیات اکسیژن دهی به فرد مسموم را با دقت 
شروع کنید. باز نگه داشتن راه های تهویه و تماس با 
اورژانس 115 آخرین اقدام برای احیای فرد مسموم است.
با رعایت چند نکته ایمنی ساده زیر می توانیم از بروز 
این حوادث پیشگیری و از فصل زمستان به سالمت عبور 

کنیم:
باز گذاشتن یک پنجره کوچک یا در که احتمال . 1

بسته شدنش وجود ندارد راه حل مناسبی برای تهویه 
هواست.

برای منازل و فضای کوچک هرگز از بخاری بدون . 2
دودکش استفاده نکنید.

هرگز از بخاری های دستی برای گرم کردن هوای . 3
حمام استفاده نکنید چرا که محیط حمام کوچک است. 
اکسیژن حمام در اثر بخار آب به سطوح باال رانده می 
شود و در نهایت با سوخت ناقص وسیله گازسوز، گاز 

co تولید و مسمومیت قطعی می شود.
دودکش ها به ویژه شومینه ها را باید دائماً بررسی . 4

کنید تا از تمیز بودن آنها از دوده اطمینان حاصل شود.
اتصاالت دودکش ها در تمام مسیر از هرگونه نقص . 5

و نشت گاز حفاظت شود.
سرد بودن لوله دودکش بخاری شما، نشانه خارج . 6

نشدن گازهای سمی است ودر این حالت باید ضمن رفع 
نقص، قسمتی از در یا پنجره را باز کنید.

نصب آبگرمکن های دیواری در فضاهای بسته یا . 7
مکان های فاقد جریان هوا مجاز نیست.

شیب اتصال لوله بخاری و وسایل گرمایشی باید . 8
رو به باال باشد.

از عبور لدله های بخاری از سقف کاذب و داخل . 9
حمام جداً خودداری کنید.

از درز انقطاع به عنوان محل خروجی دودکش . 10
استفاده کنید.

از اتصال هود آشپزخانه به رابط دودکش وسایل . 11
گازسوز خودداری کنید.

هنگام خرید وسایل گاز سوز به ایمنی محصول، . 12
نشان استاندارد و گارانتی معتبر توجه کنید.

شومینه های ساختمانی مقدار زیادی گاز co تولید . 13
می کنند. به هیچ عنوان از شومینه برای زمان طوالنی و به 

عنوان تنها وسیله گرمایشی استفاده نکنید.

متأسفانه 
بسیاری از عالئم 
مسمومیت با گاز 

co شبیه عالئم 

سرماخوردگی 
است و اکثر 

افراد فکر می 
کنند به دلیل 

سرمای ناگهانی 
هوا دچار 

سرماخوردگی 
شده اند و به 
همین دلیل 

تمايل به 
استراحت و 

خوابیدن پیدا 
می کنند.

)2(
*ايمنی

نویسنده: پژمان خلعتبری
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مسابقه * مسابقه

به بهترین پاسخ های تشریحی به تعداد 10 نفر، جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

برای شرکت و یا واحد کاری خود، یک گروه کاری 
بر  را  آن  تاثیر  و چگونگی  نموده  پیشنهاد  خودگردان 

عملکرد جاری شرکت تشریح کنید.

قالب  چه  نیرو،  نصب  شرکت  از  خود  شناخت  به  توجه  با 
استراتژی برای مدیریت پروژه پیشنهاد می کنید؟

1

2

امیرحسین گلیجانی مقدم
فرزند: علی، 7ساله
محل خدمت: ستاد

دریافت دیپلم افتخار ریاضی

کیانا کوهرام، 5 ساله
فرزند: کیانوش کوهرام

پانیذ پروانه پور
فرزند: بهروز پروانه پور
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خالصه کتاب
هدف اصلی هوش هیجانی را میتوان در این سه نکته خالصه کرد:

اگر قبل از اینکه طبق احساساتمان عمل کنیم کمی فکر کنیم میتوانیم 
به مقدار بسیار زیادی زندگیمان را تغییر بدهیم.

احساسات بد نوعی عادت هستند و مانند هر عادت بد دیگری مانع 
از رسیدن ما به اهدافمان میشوند.

با فراموش کردن بعضی از احساسات و ایجاد موارد جدید میتوانیم 
کنترل زندگیمان را به دست بگیریم.

در این کتاب گفته میشود که تست هوش معیار خوبی برای پیشبینی 
موفقیت انسان درآینده نیست. هوش عقلی فقط یک نوع از انواع 
هوش است و هوش هیجانی بنا بر اطالعات آماری بیشتر از 

هوش عقلی برای موفقیت الزم است.
در ادامه فهرستی از موضوعات کتاب و نکات مهم مربوط به هر 

موضوع آمده است.
استفاده از هوش هیجانی :

مؤلف این کتاب میگوید: مشکل ، خود احساسات و عواطف انسان 
نیست بلکه مشکل نحوه استفاده از آنها در شرایط خاص است. او این 

جمالت را از ارسطو نقل میکند که میگوید:
هر کسی میتواند عصبانی شود، این کار ساده ای است. اما عصبانی 

شدن ازدست فردی که باید 
از دستش عصبانی باشید، عصبانی شدن به اندازه کافی نه کمتر و 
نه بیشتر ، در زمان مناسب برای هدفی مناسب و به روشی مناسب 

، ساده نیست
این حرف ارسطو در دنیایی که از نظر برخورداری از فناوری، 
پیشرفته است مهمتر میشود زیرا تمدن ربطی به فناوری و پیشرفت 
علمی ندارد بلکه به طبیعت انسان و توانایی او در کنترل احساسات 

و هیجاناتش مربوط میشود.
احساسات و اخالقیات

این کتاب در توضیح رابطه میان احساسات و اخالقیات میگوید 
که اگر کسی نتواند احساساتش را کنترل کند و در نتیجه بدون فکر 
و به صورت ناگهانی کار خطرناک یا مشکل آفرینی انجام بدهد به 
شخصیتش لطمه وارد میشود. او میگوید برای برخورداری از اراده 

قوی و شخصیت سالم باید بتوانیم احساساتمان را کنترل کنیم
همدردی که یک معیار دیگر شخصیت خوب و سالم است در 
نتیجه توانایی درک افکار و  احساسات دیگران حاصل میشود . 
این دو عامل اساس هوش هیجانی را تشکیل میدهند و در نتیجه 

خصوصیات اساسی یک فرد اخالقی هستند.
هوش هیجانی موجب موفقیت میشود

از دیگر ویژگیهای هوش هیجانی، سختکوشی و توانایی انگیزه 
به خود  انگیزه دادن  توانایی  به خود است. سختکوشی و  دادن 
احساس محسوب نمیشوند اما به احساسات مربوط میشوند زیرا 
برای اینکه سختکوش باشید و بتوانید به خودتان انگیزه بدهید باید 
احساساتتان را کنترل کنید و راه کنترل احساسات این است که به 

صورت منطقی از آنها استفاده کنید.
این کتاب  »قدرت مثبت اندیشی« را به عنوان یک روش علمی 
کسب موفقیت به رسمیت میشناسد و می گوید مثبتنگری یک 

روش علمی اساسی برای پیشبینی موفقیت افراد است .
توجه زیاده از حد به آیکیو نتیجه نگاه ماشینی به انسانها در قرن 
بیستم بود. آیکیو فقط به نفع شخصی در اقتصاد توجه میکرد و به 

احساسات مردم و همدردی با آنها توجهی نشان نمیداد. 
به همین دلیل موفقیت چندانی از 

 . نداشت  اقتصادی  نظر 
هوش هیجانی یا همان 
آیکیو با تأکیدی که بر 

هوش هیجانی
ناشر : رشد)انتشارات /جوانه رشد( 

نویسنده : دانیل گلمن 
مترجم : نسرین پارسا 

تعداد صفحه : 424 
شابک : 9789646115880 
تاریخ ثبت : 23-01-1384 

قیمت : 230.000 ریال  

*معرفی کتاب
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همدردی با مردم میکند یک عامل اساسی موفقیت در اقتصاد خالق 
قرن بیست و یکم محسوب میشود.

در یکی از فصلهای جالب کتاب به نام »وقتی باهوش، کودن است«  
ضریب هوشی در میان دیگر انواع  هوش قرار داده شده و کم اهمیت 
خوانده شده است. هر کسی که در یک محیط اداری کار کرده باشد 
میداند حتی اگر هیجان انگیزترین محصول دنیا درآن محیط تولید شود 
در صورتیکه مدیریت حاکم برآن محیط، خودخواهانه باشد آنجا به یک 
محیط رقت انگیز تبدیل میشود. موفقیت تجاری ناشی از عالقه شدید 
برای رسیدن به یک هدف یا تولید یک محصول خاص است. بااینکه 
مدیریت خودخواهانه نیز تا حدی موفقیت کسب میکند شرکتهای برتر 
به این معروف هستند که میتوانند از طریق تمرکز روی تولید بهترین 
محصوالت، محیط مناسبی برای کار ایجاد کنند. این ایده ها با جزئیات 

بیشتری در کتاب هوش هیجانی در کار توضیح داده شده اند.

بعد عاطفی زندگی مانند ریاضیات یا خواندن، به مهارتهای خاصی 
احتیاج دارد و بعضی از مردم با مهارت بیشتر یا کمتری از عهده این 
بعد زندگیشان برمیآیند. برای اینکه بتوانیم علت پیشرفت یکی و درجا 
زدن دیگری را با وجود داشتن هوش و استعداد یکسان، درک کنیم باید 
از میزان مهارت هر فرد در این زمینه آگاه باشیم. هوش هیجانی یک 
فرا توانایی است زیرا هرچه بیشتر از آن برخوردار باشیم بهتر میتوانیم 

از مهارتهای دیگری که داریم، از جمله هوش عقلیمان، استفاده کنیم.
من مجبور شدم تا زمانی که دستاوردهای علمی برای اثبات این مسئله 
به حد کافی برسند صبر کنم تا این کتاب را بنویسم. در حال حاضر علم 
با اطمینان کامل میتواند به سؤاالت مهم و پیچیده در مورد ذهن انسان 
پاسخ بدهد و تقریباً به طور دقیق در مورد عواطف و احساسات انسان 

صحبت کند اگر چه عواطف با عقل و مسائل علمی جور در نمیآیند.
انسانی که واقعاً موفق است همیشه بر احساساتش تسلط کامل دارد.

مهارت های زندگی 
ناشر: جیحون )06 آبان، 1387(

نویسنده: منصور دهستانی 
تعداد صفحه: 288

شابک: 5-074-515-964-978
قیمت پشت جلد:  100000 ریال 

قطع کتاب: رقعی
وزن: 700 گرم

رتبه فروش در آدینه بوک: #40890 )پرفروش ترین ها(

خالصه کتاب 
مهارت هاي زندگي مجموعه اي از مهارت ها و شایستگي 
هاي فردي گروهي است که افراد را براي زیستن در این 

هزاره توانمند مي سازد.
همزمان با یادگیري، تسلط و استقرار در این مهارت ها 
فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي 
و اجتماعي به ایفاي نقش در زندگي خود مي پردازد و با 
مسئولیت پذیري و پاسخگویي مناسب به نیازهاي فردي و 
اجتماعي زندگي انسان امروز، الگوي متفاوتي از زندگي یک 
انسان آگاه، آزاد، مسئولیت پذیر و تجربه گرا را به نمایش 

مي گذارد.
راهنماي جامع مهارت هاي زندگي مجموعه اي است 
که در برگیرنده مجموعه مهارت هاي زندگي مبتني بر مدل 

جهاني شمول 4H است.
این مدل مورد تایید مراکز معتبري همچون سازمان 
و  باشد  مي  یونیسف  و  بهداشت  جهاني 
هاي  چارچوب  براساس  آن  محتوي 
زندگي شهروندان ایراني بومي شده 
کتاب  این  انتخاب  با  است 
تغییر را تجربه  تفاوت و 

خواهید کرد.

معرفی کتاب *
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ویژه نامه 
چادرملو
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پروژه چادرملو با عنوان پروژه اجرایی عملیات نیروگاه سیکل 
ترکیبی چادرملو در موقعیت اجرایی پروژه در شهر اردکان، 25 
کیلومتری جاده نائین و مدت اجرای این پروژه طی 31 ماه می 
باشد و تاریخ ابالغ قرارداد 91/11/18 که در تاریخ 92/1/26 زمین 
تجهیز کارگاه توسط کارفرما به این شرکت تحویل داده شد که 
با توجه به اتمام زمان قراردادی این پروژه موفق به اخذ % 96/7 
اوزان فیزیکی برنامه ای می باشد که خود دارای رکوردی جدید 
در صنعت نیروگاه سازی در شرکت مپنا می باشد. با توجه به اتمام 
پروژه در زمان قراردادی این پروژه دارای%1/9 تعجیل نسبت به 
 S�Curve می باشد که روند پیشرفت پروژه رادر  Replan برنامه

برنامه ایی ذیل آورده شده است.
واحد کنترل پروژه هدف اصلی خود را برپایه برنامه ریزی و 
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 چادرملو نيروگاه سيكل تركيبي 

هدایت پروژه در راستای برنامه زمانبندی میتواند همگام با این اهداف به 
فعالیت های ذیل دست یافته است:

تهیه و ارسال، اخذ تاییدیه از کارفرما در خصوص ساختار شکست . 1
برنامه ای

تهیه و ارسال، اخذ تاییدیه در خصوص برنامه زمانبندی . 2
ارسال منظم گزارشات روزانه، هفتگی، ماهیانه که بر طبق برنامه . 3

زمانبندی پروژه به روز آوری شده و آنالیز انحرافات برنامه ای به همراه 
تهیه و ارسال گزارشات مدیریتی

جمع آوری مستندات و ارسال الیحه تاخیرات به کارفرما. 4
برگزاری جلسات کارفرمایی و درون کارگاهی با واحدهای دیگر. 5
جمع آوری و ارسال گزارشات در خصوص دیفکت ها، پانچ لیست . 6

ها و مارک آپ نقشه ها

کنترل پروژه
ويژه نامه *
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 دستگاه

 چادرملونيروگاه سيكل تركيبي 
 ماشين آالت فعال پروژه در ماههاي مختلف   ليست

HSE دستاوردهای

استفاده از لوازم ایمنی جهت 
کپسولهای تحت فشار از جمله 
فلش بک آرستور و رگالتور 

استاندارد

به  توجه  با  مانورها  برگزاری 
سایت  در  موجود  ریسکهای 
و  هماهنگی  افزایش  جهت 
تیم بحران در سایت  آمادگی 

چادرملو

*ويژه نامه
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استفاده از لوازم ایمنی جهت 
کپسولهای تحت فشار از جمله 
فلش بک آرستور و رگالتور 

استاندارد

انجام عملیات سمپاشی جهت جلوگیری از اشاعه بیماریهای واگیر دار و همچنین جلوگیری از ورود حشرات موذی به 
کمپ و سالن غذاخوری جهت ارتقاء بهداشت در سایت

انجام معاینات دوره ای جهت پیشگیری و حذف بیماریهای شغلی در پروژه چادرملو و جابجایی کارگران در معرض 
ریسک باال با شرایطی که امکان ایجاد بیماری برای کارگران وجود نیاید.

ويژه نامه *
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و  ایمنی  همایش  برگزاری 
آتش نشانی در سایت چادرملو 
و تجلیل از کارگران نمونه در 
ایمنی و بهداشت جهت ارتقاء 

ایمنی و بهداشت

مانیتورینگ آالینده های هوا و  ●
سنجش سطح صدا و ارتعاش 
کارگران  کاری  محدوده  در 

شرکت
ارزیابی ارگونومیکی در پست  ●

کاری کارگران

*ويژه نامه
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بخش کنترل کیفیت در نیروگاه چادرملو با عنایت دفتر مرکزی 
با استفاده از  و پرسنل کارگاه سابقه درخشانی به طوری که 
استانداردها و تجارب قبلی بنده در زمینه آزمایشگاه مکانیک 
خاک و بتن با باالترین کیفیت و هزینه های معقول و نظارت 
دقیق در این کارگاه تمام مخازن آب بند بدون هیچ مشکلی و 

نشتی تحویل کارفرما و مشاور شد.
البته کنترل کیفیت در بخش ساختمانی با قسمت نصب اندکی 

متفاوت است که شرح آن در زیر آوررده شده است.
در بخش کنترل کیفیت نیروگاه چادرملو موارد زیر انجام و 

پیگیری شده است.
کنترل مصالح ورودی بتن )شامل: شن و ماسه، سیمان، . 1

آب، مواد افزودنی و...( و طرح اختالط بتن حمل و اجرا و 
عمل آوری بتن

کنترل و نظارت بر بخش جوش، فیت آپ، سند بالست، . 2
رنگ و تاچ آپ قطعات و درب سازه ها

کنترل و نظارت بر روند عملیات راه سازی و جاده ها . 3
).... ، SE ، CBR ،تست تراکم، دانه بندی(

کنترل و رفع مغایرت نقشه های اجرایی سایت. 4
به . 5 تحویل  و  اسید  و  سود  روغن،  مخازن  هیدروتست 

کارفرما

شرح مختصری از کارها و وظایف کنترل کیفیت در بخش ساختمان نیروگاه

)قطعات . 6 کارگاه  به  ورودی  قطعات  و  متریال  کنترل 
گالوانیزه، میلگرد، نبشی و فنس (

بررسی و اعالم نظر شیت های آزمایشگاه در رابطه با بتن، . 7
خاک، مصالح شن و ماسه، قیر و آسفالت

کنترل و نظارت بر اجرای قیر پاشی و آسفالت جاده های . 8
داخلی  

انجام کوتینگ )Coating( و کیورینگ بتن ها با استفاده از . 9
دستگاه های مخصوص

بازدید مرتب و روزانه از مصالح و سازه های سایت. 10

مختصری از سوابق
اینجانب مهدی سالمی متولد شهرستان مالیر در استان همدان 
هستم و از سال 1384 فعالیت خود را در پروژه های عمرانی 
با  نیروگاهی شدم که  فاز  از سال 1387 وارد  شروع کردم و 
نیروگاه گازی کاشان و بعد نیروگاه گازی شاهرود شروع کردم 
و در نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو اولین پروژه ای است که 
افتخار همکاری با شرکت نصب نیرو را دارم که در حال حاضر 
هم در پروژه چادرملو در بخش کنترل کیفیت مشغول به کار 

هستم.

ويژه نامه *
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سید مهرداد 
رضوی  روحانی

مدیر واحد 
مهندسی و 

قراردادها

رسول مرادی
مدیر پروژه های 

سیرجان و سمنگان

پژمان خلعتبری 
کارشناس مسئول 

HSE بخش

رضا خدابخشیان 
کارشناس مسئول 

واحد
 برنامه ریزی و 

کنترل پروژه

سید حامد اطیابی 
کارمند تامین

صابر ماندگار 
رئیس

بخش بازرگانی

مهدی باغنده 
کارشناس مسئول 

HSE بخش

علی کشانی 
کارشناس 

حسابرسی داخلی

رمضان عسگری 
مسئول خدمات

محمدحسین 
نورعلی

رئیس بخش 
ماشین آالت

یاسر جعفریان 
مدیر پروژه گناوه

رضا زمانی 
متصدی آمار 

مهدی سروی 
مسئول دبیرخانه

کارکنان نمونه ستاد
 ارزیابی عملکرد 6ماهه اول سال 94

*کارکنان نمونه


