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فصل نامه داخلی شرکت نصب نیرو
زیر نظر شورای سیاستگذاری نشریه
مدیر مسئول :ابوطالب نیازی
سردبیر :رامین اشرفی
اعضای هیئت تحریریه :فرهاد رهبری ،امیر حسین شمالی،
مهدی زندی ،ابوالفضل طاهرخانی ،فرشید محمودی،
رامین اشرفی ،مجتبی جشنی ،پژمان خلعتبری ،عزیزاله شاهیان،
محمد رضا صفاران ،ارمغان دانش پور ،قنبر قزلو
مسئول اجرایی نشریه :مرضیه پیرهادی
طراح جلد و صفحه آرا :شکوفه شکیبا
نویسندگان و همکاران این شماره :ابوالفضل طاهرخانی ،رامین
اشرفی ،ژینا کمانگر ،پژمان خلعت بری ،فرشید محمودی هریس ،
سعید عزیزی بروجردی ،مریم افضلی  ،مهدی خوشدل ،زکیه
حسن زاده ،علی رهبر
عکس :حمید رضا غفاری ،مرضیه پیرهادی ،امیرحسین حیدری مقدم

از همکاران صاحب ذوق ،اندیشه ،تخصص و هنر درخواست
می کنیم ،نشریه را پربارتر نمایند .نوآوری ،دست نوشته،
پژوهش ،گردآوری ،ترجمه ،عکس ،نقاشی ،درس آموخته های
خود و اعضای خانواده خود را با رعایت موارد زیر به نشانی
نشریه ارسال کنید.
• اگر نوشته دریافتی بیش از دو برگ بود ،در شماره های بعد و
دنباله دار چاپ خواهد شد.
• پس از دریافت مطالب و برنامه ریزی الزم ،مدیر مسئول و
هیئت تحریریه در گزینش ،ویرایش و چاپ آنها آزاد هستند.
• مسئولیت نوشته و آثار به عهده نویسنده و فرستنده است.
• مقاله های تالیفی یا تحقیقی ،مستند به منابع علمی معتبر باشند.
• مقاله ها ،عکس ها ،منحنی ها و نمودارها کامال خوانا و قابل
چاپ باشند و مطالب در قالب فایل  wordارسال شوند.
• مقاله هایی که منظم تایپ نشده باشند چاپ نمی شوند.
• توضیح ها و زیرنویس ها به ترتیب شماره گذاری شده و در
پایان مقاله ذکر شوند.
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بی شک سال  1396سالی بهتراز امسال برای مجموعه معظم نصب نیرو خواهد بود .تالش شما عزیزان در
رسیدن به اهداف شرکت این امر را اثبات خواهد کرد .در سال قبل بر اساس بررسی های سازمان مدیریت
صنعتی ایران شرکت نصب نیرو با  63پله رشد به مقام  193در بین  500شرکت برتر ایرانی دست یافت و در
رتبه پیمانکاری با  7پله رشد به مقام دهمین شرکت پیمانکاری برتر ایرانی رسید .با رهبری درست مدیرعامل
محترم شرکت ،رشد متوازن در تمام ارکان شرکت قابل مشاهده و نسبت شاخص ها نیز این مهم را نشان می
دهد .با تالش تالشگران عرصه احداث صنعت نیروگاهی و انرژی  ،شرکت نصب نیرو تا سال  1404یکی
از  5پیمانکار عمومی برتر خواهد شد.
همانگونه که درشماره قبل تبیین شد پنج بعد مختلف برای رسیدن به این چشم انداز مهمتر است که با
برنامه ریزی مناسب طبق آن به پیش خواهیم رفت.توجه و چاالکی همکاران و استمرار مدیریت مشارکتی،
تفکر سیستمی و یکپارچگی درطراحی ،برنامه ریزی و اجرای کارها امری انکار ناپذیر است و تمام واحد
های شرکت به آن پایبند هستند.
بر اساس استراتژی شرکت که رشد و ارتقا را در پیش گرفته است ،استراتژی افزایش فروش در بازارهای
بین المللی کماکان پیگیری می شود و در سال  1395پروژه اربیل عراق با موفقیت و بدون دیفکت به
کارفرمای خارجی تحویل داده شد و هم اینک پروژه رمیله عراق در حال اجرا است ..همچنین همکاران
پروژه ها ،رکوردهای بسیار خوبی را در رشته های ساختمانی و نصب در گروه مپنا به جا گذاشته اند و
کارخانه اسکلت فلزی اراک به عنوان واحد صنعتی نمونه استان اراک معرفی شد و کیفیت انجام کارموردتایید
قرارگرفته است .برای اولین بار نیزپروژه های  EPCتوربین بادی توسط شرکت نصب نیرو شروع شده است
و کسب و کار شرکت همسو با چشم انداز و ماموریت با استواری و رشد قابل قبول به پیش می رودکه این
موفقیت ها را هم به همه همکاران عزیز تبریک عرض می کنیم.
بدست آوردن رتبه بیشترین رشد  HSEطی  8سال ارزیابی مستمر  HSEگروه مپنا  ،نشان از غیرت و جدیت
کارکنان در رعایت مسائل ایمنی ،زیست محیطی ،بهداشت و توسعه پایدار دارد که با بیش از هجده میلیون
ساعت کار بدون حادثه تا پایان سال  95رکوردی استثنایی را در شرکت به جای گذاشتند و همچنین پیمانکار
برتر در زمینه جاری سازی سیستم های  HSEاز سوی شرکت توسعه  2معرفی شده ایم که از تمام تالشگران
 HSEشرکت نصب نیرو و پیمانکاران شرکت تشکر و قدردانی می شود.
کماکان امیدواریم که این نشریه بتواند پلی برای آشنایی خانواده های محترم همکاران عزیز با پروژه ها
و محیط کاری آنان باشد .همکاران ما در نشریه تالش مضاعف خود را به کار بسته اند که از بهترین محتوا
در صفحه های محدود این نشریه برای شما برخوردار باشد اما غنی بودن این نشریه با دریافت نوشته ها،
ترجمه ،عکس ،درس آموخته ها و معرفی برتری های شما و خانواده محترمتان امکان پذیر است .از شما می
خواهیم که از طریق ایمیل نشریه  nashrieh@nasbniroo.comموارد را ارسال فرمایید.
امیدواریم که سال پیش رو سالی سرشار از هم دلی ،خوشحالی و تمکن معنوی و مالی برایتان باشد و
روزهایی خوش در سال  1396در پیش رو داشته باشید.
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مصاحبه با آقای مهندس
رضا هراتی زاده
مدیرپروژه نیروگاه های فردوسی و کهنوج

مختصری از خودتان بفرمایید از اینکه
از چه سالی وارد شرکت نصب نیرو شدید
و مدیریت کدام پروژه ها را بر عهده داشته
اید؟
اینجانب رضا هراتی زاده متولد  1340در
شهر بیرجند می باشم دوره تحصیالت عالی
خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه
علم و صنعت به پایان رسانده ام و سپس در
سال  1368در پروژه متروی تهران وارد بازار
کار شده ام و همچنین به مدت  12سال با
دوستان خود شرکتی تحت عنوان پیمانکاری
ساختمانی افتتاح کردیم و در پروژه های
مختلف مشغول به کار بودم که دوران بسیار
طالیی بود .سپس از سال  1382در پروژه های
صنعتی مشغول بکار شدم و شروع کارم از
پتروشیمی ایالم در شرکت نسران و مدتی در
پروژه های شرکت توسعه سیلوها و شرکت
پرهون طرح مشغول به فعالیت بوده ام ،که از
سال  1392افتخار همکاری با شرکت نصب
نیرو را دارم که در  2پروژه کهنوج و فردوسی
فعالیتمیکنم.
بهترین تجربه کاری خود را در کدام
پروژه کسب کردید؟
در پروژه کهنوج ستونهای قسمت کولینگ
که برای اولین بار در کشور اجرا میشد بهترین
تجربه کاری ام بوده است.
بهترین و بدترین خاطره کاری خود را
برای ما بازگو کنید.

مهمترین دستاورد
من و همکارانم در
پروژه فردوسی
بود که رکورد بتن
ریزی به میزان
 6000متر مکعب در
ماه برای اولین بار
در مپنا و اجرای
ستون های  ACCدر
نیروگاه کهنوج می
باشد.

بهترین خاطره دعوت به جلسه هیئت
اجرایی برق و توضیح اجرای موفقیت آمیز
ستونهای  ACCکهنوج در حضور مدیران
عامل بوده است .خوشبختانه تا کنون خاطره
بدی در ذهن ندارم.
کدام پروژه را عالقهمند بودید که
مدیریتش را بر عهده داشته باشید اما این
اتفاق نیافتاد؟
از نظر من پروژه ها همه یکسان هستند و
هر پروژه ای از قبیل نیروگاه  ،کارخانه سیمان
 ،پترو شیمی و ...در هرکجای کشور هم که
باشد بنده آماده همکاری می باشم.
اگر این امکان وجود داشته باشد که
زمینه کاری خود را تغییر دهید چه تخصصی
را دنبال میکردید؟
بکار فعلی خود بخاطر پویا بودن آن عشق
دارم و در جواب سوال شما ،به شغل تحقیقات
دانشگاهی عالقه مند هستم.
چه راهکارهایی برای انتقال تجربیات
خود به دیگران در نظر دارید تا آنها شکست
های احتمالی شما را تجربه نکنند؟
انتقال تجربیات از طریق جلسات حضوری
و هفتگی با همکارانم در کارگاه و بیان آنها به
پرسنل قبل از انجام کارهای مشابه که بنده در
انجام آن شکست خورده ام.
نقش عوامل انسانی را در اجرای
موفقیت آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟
عوامل انسانی نقش اصلی یک پروژه را بازی
شماره  ،7فروردین 1396
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میکنند .بطور خالصه در زمینه کارهای اجرایی
انسانهای پیگیر و در زمینه کارهای دفتر فنی و
کنترل پروژه و کنترل کیفیت و ایمنی انسانهای
باتجربه می توانند یک پروژه را بطور حتم به
موفقیتبرسانند.
کارکنان خود را چگونه ارزیابی
(ارزیابی عملکرد ) میکنید؟
من به تمامی آنها عشق می ورزم و به
همکاری با آنها در پروژه های کهنوج و
فردوسی افتخار میکنم و همچنین از حرفه ای
بودن و تعهد همکارانم سپاسگزارم.
نظام های انگیزشی مورد نظر شما
چیست؟
مثل تمامی مدیران از تشویق های مالی
و معنوی استفاده میکنم ولی به ایجاد رابطه
دوستانه با پرسنل متعهد اعتقاد بیشتری دارم.
برای حفظ کارکنان شایسته خود چه
تمهیداتی را اندیشه اید.
در بعضی مواقع اتفاقات ناگواری در کارگاه
ها رخ میدهد و من نمی توانم بدلیل مشکالت
ساختاری کارکنان شایسته خود را حفظ کنم
و همینجا از مدیران محترم نصب نیرو استدعا
دارم در مورد یکسان سازی با شرکت های
دیگر زیرگروه مپنا فکری بشود.
انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.
تعریف کارفرما بنظر من در خصوصیت
اخالقی شخص مدیر پروژه کارفرما خالصه
میشودو در بعضی از پروژه ها به همین دلیل
نمی توان انتظاری از کارفرما داشت و فقط باید

کارها را به هر صورت پیش ببریم و بلعکس
در پروژه دیگر میتوان انتظارات معقولی داشته
باشیم و در کنار کارفرما یک همکار باشیم.
مهمترین دستاورد خود را چه میدانید
مهمترین دستاورد من و همکارانم در پروژه
فردوسی بود که رکورد بتن ریزی به میزان
 6000متر مکعب در ماه برای اولین بار در مپنا
و اجرای ستون های  ACCدر نیروگاه کهنوج
می باشد.
به نظر شما موفق ترین پروژه اجرایی
نصب نیرو کدام بوده است؟ آیا شما نقشی
در آن داشته اید؟
تمامی پروژه های نصب نیرو خدمت به
کشور و موفقیت آمیز بوده است و پرای تمامی
پرسنل خدوم و نصب نیرو در تمامی نقاط
ایران آرزوی سالمتی میکنم.
آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟
چکیده این همه زحمت با امید به خداوند
متعال نمی تواند جز موفقیت باشد.
بهترین مشاور شما ؟
اگر منظور شما در شرکت نصب نیرو باشد،
بدلیل ارتباط تنگاتنگ با دوست عزیزم مهندس
نظری ایشان بهترین مشاور بنده بوده اند .الزم
به ذکر است از دیگر مدیران محترم شرکت
بخصوص مدیر عامل محترم سپاسگزارم.
به نظر شما موفقیت در اجرای پروژه
های نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟
● ●ایجاد جو همکاری و همدلی در کارگاه

● ●تعامل و همکاری نیروهای ستادی و
کارگاه
● ●همکاری و واقع بینی کارفرمایان
نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با چه
چالش هایی روبرو است؟
● ●عدم ابالغ به موقع مدارک (نقشه) از طرف
کارفرمایان که منجر به طوالنی شدن پروژه و
ضرر و زیان آن شود.
● ●نداشتن ماشین آالت سنگین که منجر به
پرداخت اجاره های سرسام آور میشود.
● ●تمکین به همه دستورات کارفرمایان داخل
گروه که در شرکت های خصوصی واقعی این
موضوع اتفاق نمی افتد.
● ●عدم پرداخت بموقع مطالبات پیمانکاران و
فروشندگان و پرسنل ،که در ایجاد انگیزه بسیار
مهم می باشد
● ●عدم همکاری کارفرمایان در بعضی مواقع
همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف
پروژه شما همسو هستند؟
همینجا از همکاری گروه پشتیبانی و تمام
همکاران ستادی تشکر میکنم.
روند فعالیتهای شرکت نصب نیرو در
سال  95را چگونه ارزیابی می کنید؟
بنظر میرسد روند رشد فعالیت های شرکت
هرساله سیر صعودی ملموسی دارد که این
رشد صعودی مرهون فعالیت مدیران و پرسنل
خدوم میباشد.
و اما نصب نیرو در یک جمله  ......؟
افتخاری برای ایران.

بازدید جناب آقای مهندس شکیبا مدیرعامل

* اخبار

محترم بخش برق مپنا از شرکت نصب نیرو

نیروگاه کهنوج

4
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اخبار *

نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر ایران جای گرفت

* اخبار

در نوزدهمین دوره رتبه بندی شرکتهای برتر ایران که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران و بر اساس
میزان درآمد (فروش) محاسبه و اعالم می شود ،شرکت نصب نیرو با ارتقاء  63پله ای نسبت به سال مالی قبل،
جایگاه ( 194صدو نود و چهارم) را در میان بزرگترین شرکت های ایران به خود اختصاص داد.
بر اساس این رتبه بندی شرکت گروه مپنا نیز با اخذ جایگاه ( 28بیست و هشتم) همچنان به عنوان بزرگترین
پیمانکار ایرانی جایگاه خود را حفظ کرده است.
الزم به ذکر است بر اساس این رتبه بندی شرکت نصب نیرو برای نخستین بار در میان ده پیمانکار برتر ایران
جای گرفته است.
قطعا تالشهای مستمر و همت عالی یکایک شما همکاران محترم در ستاد و پروژه ها در کسب این موفقیت
ارزشمند تاثیرگذار بوده است.
 ...به امید استمرار موفقیت ها

بخشی از جدول رتبه بندی  500شرکت بزرگ ایران از نظر میزان فروش /درآمد (میلیارد ریال)
رتبه 1394
181

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

182

شرکت بیمه ما

184

شرکت داروسازی اکسیر

183
185
186
187
188
189

190
191

6

نام شرکت

شرکت داروسازی تهران شیمی (هولدینگ)
شرکت ایران خودرو فارس

شرکن نقش اول کیفیت

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
شرکت آریا رسانه تدبیر

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
شرکت شاهد (هولدینگ)

شرکت بیمه آرمان

192

شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

193

شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری

194

شرکت نصب نیرو (هولدینگ)

195

شرکت موتوژن (هولدینگ)

196

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  -سنا (هولدینگ)

197

شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (هولدینگ)

198

شرکت تولید نیروی آذرخش

199

شرکت سازه پویش

200

شرکت تاید واتر خاورمیانه (هولدینگ)
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فروش 1394

فروش 1393

جدول گروه شرکت های پیمانکاری
رتبه فروش
درصنعت

نام شرکت

1

شرکت گروه مپنا (هولدینگ)

2

شرکت مهندسی و ساختمان شرکت نفت (هولدینگ)پ

3

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران(هولدینگ)

4

شرکت کیسون (هولدینگ)

5

شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما (هولدینگ)

6

شرکت پایا سامان پارس (هولدینگ)

7

شرکت بین المللی مهندسی ایران  -ایریتک (هولدینگ)

8

شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا -توسعه دو

9

شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا -توسعه یک

10

شرکت نصب نیرو (هولدینگ)

11

شرکت نیر پارس

12

شرکت توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان

13

شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

14

شرکت ساز آب کیان پاد

15

شرکت راهسازی و ساختمانی ( 115هولدینگ)

فروش 1394
(میلیارد ریال)
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اخبار *

کسب گواهینامه زرین شرکت نصب نیرو
از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
بعد از اخذ چهار رتبه پایه
یک پیمانکاری نیرو ،نفت
و گاز ،ابنیه و تاسیسات و
تجهیزات از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور در ابتدای
امسال ،بحمداهلل موفق به ارتقاء
گواهینامه سیمین سابق خود
به گواهینامه زرین از اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن
ایران نیز شدیم.
تالشهای مستمر و همت
عالی یکایک همکاران محترم
در ستاد و پروژه ها و نیز
پشتیبانی های بی دریغ مدیر
عامل محترم شرکت در کسب
این موفقیت تاثیرگذار بوده
است.

بازدید مدیران ارشد صنعت برق
از کارخانه اراک

مهندس حاجی
زاده ضمن تقدیر از
پیشرفت های قابل
توجه شرکت نصب
نیرو طی سال های
اخیر  ،عملکرد
و دستاوردهای
کارخانه تولید سازه
های فلزی را در
مدت زمان کوتاه
راه اندازی آن فراتر
از انتظار دانستند.

8
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نهمین همایش ساالنه گروه مپنا
با محوریت " حادثه و مسئولیت کارکنان"

شرکت نصب
نیرو با عنوان “
بیشترین رشد
ایمنی در  8سال
ارزیابی ایمنی گروه
مپنا “ تقدیر نامه
با امضای مدیریت
محترم عامل گروه
مپنا و تندیس آن
را دریافت کرد.

* اخبار

نهمین همایش ساالنه گروه مپنا با محوریت "حادثه و مسئولیت کارکنان" در تاریخ  95/9/18در محل
همایش های هتل ارم از ساعت 8:30تا  14برگزار شد.
در این همایش پس از تالوت قرآن مجید و خوشآمد گویی به حاضرین ،برنامه زیر به ترتیب اجرا شد:
● ● سخرانیجنابآقایدکترقلیپورباموضوعفرهنگایمنیومسئولیتپذیریدرکدهایرفتاریگروهمپنا
● ●ارائه توسط مهندس امیدوار مدیر محترم HSEتوسعه سه در خصوص یک تجربه برتر و موفق در آموزش
● ●پخش فیلم تهیه شده توسط بخش نفت و گاز با عنوان الزام و انتخاب
● ●ارائه گزارش عملکرد  HSEدر سال  1394توسط مدیر  HSEگروه مپنا
● ●نمایش تاتر خواب هایی که کابوس میشوند
● ●ارائه "پنجاه و هشت نفس" توسط بخش  HSEمعاونت سیستم ها و کیفیت گروه مپنا
در پایان از برگزیدگان بخش  HSEگروه مپنا نیز تقدیر به عمل آمد که در این بخش شرکت نصب نیرو
با عنوان "بیشترین رشد ایمنی در  8سال ارزیابی ایمنی گروه مپنا "تقدیر نامه با امضای مدیریت محترم
عامل گروه مپنا و تندیس آن را دریافت کرد.
همچنین در مسابقه پیامکی که در زمان همایش برگزار شد آقایان مهندس مسعود امامی و محمد نظیفی
پور بر اساس قرعه جوایزی دریافت کردند.
در این همایش بنری در خصوص تعمیرات و دمونتاژ سه ساختگاه پروژه دهکده بادی کهک تاکستان
تهیه و در دید عموم قرار گرفت.

ثبت رکورد جدید بتن ریزی گروه مپنا
در نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
توسط شرکت نصب نیرو
"در تاریخ  95/11/12جناب آقای مهندس حاجی زاده مجری طرح محترم نیروگاههای سیکل ترکیبی
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران به همراه تعدادی از مدیران و معاونین شرکتهای
مشانیر و توسعه  2مپنا از کارخانه تولید سازه های فلزی شرکت نصب نیرو شهر صنعتی خیرآباد اراک
بازدید کردند .در این برنامه ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه و ارائه توضیحات در مورد
مشخصات و امکانات تولید سازه های فلزی  ،طی جلسه ای توانمندی های شرکت نصب نیرو جهت
ساخت سازه های فلزی نیروگاهها و پروژه های خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفت .مهندس
حاجی زاده ضمن تقدیر از پیشرفت های قابل توجه شرکت نصب نیرو طی سال های اخیر  ،عملکرد و
دستاوردهای کارخانه تولید سازه های فلزی را در مدت زمان کوتاه راه اندازی آن فراتر از انتظار دانستند".

رکورد بتن ریزی گروه مپنا که طبق آمار اعالم شده تاکنون  5000متر مکعب در ماه بوده است در آبان ماه سال جاری با همت کارکنان پرتالش
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی شکسته شد و تا رقم  6500مترمکعب ارتقاء یافت .پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی در کیلومتر 15
جاده مشهد به قوچان واقع و این قرارداد در خصوص اجرای  3واحد بخار این نیروگاه می باشد .که از تاریخ  94/11/17آغاز شده و مدت
انجام آن  27ماه می باشد.
این موفقیت با اجرای آیتم های زیر حاصل شده است :
● ●فونداسیون توربین ژنراتور واحد  2و 3
● ●فونداسیون توربین هال واحد 3
● ●اجرای تعدادی از فونداسیون های  ACCدر هر سه واحد
● ●پارت اول تاپدک واحد اول
● ●فونداسیون HRSG 5
● ●فونداسیون ساختمان کولینگ کمکی
● ●پدستال های HRSG 3
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* اخبار

اخبار *

خرید یک دستگاه جرثقیل

 600تن لیبهر مدل LR1600/2

برای نصب تجهیزات نیروگاهی
10
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 Test Yardاصلی و جرثقیلهای ساخته شده و آماده تست
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اخبار *

گروه صنعتی لیبهر(  (�Lieb
 )herrمجموعه ای از  130کارخانه
صنعتی را شامل می شود که با  41هزار
پرسنل به عنوان یکی از بزرگترین تولید
کنندگان ماشین آالت سنگین ،شامل جرثقیل ،
ماشین آالت ساختمانی ،دامپ تراک ،قطعات
هواپیما  ،لوازم خانگی و  ...در سطح جهان
مطرح می باشد.
درآمد این شرکت در سال  ،2016حدود
 9.2میلیارد یورو بوده و سود خالص شرکت
مذکور در همین سال حدود  750میلیون یورو
می باشد.این کمپانی در سال  1949توسط
توسط هانس لیبهر بنیانگذاری شده و هم
اکنون نیز به صورت خانوادگی اداره می شود.
این شرکت ،عالوه بر آلمان ،در کشورهای
فرانسه ،ایتالیا ،سوئیس ،آمریکا ،اتریش ،ایرلند
و انگلستان نیز دارای خط تولید و کارگاههای
قطعه سازی می باشد.
سابقه همکاری شرکت نصب نیرو با
شرکت لیبهر مربوط به جرثقیل  350تن است
که حدود  17سال پیش خریداری شده و هم
اکنون نیز ،در پروژه های این شرکت مورد
استفاده قرار می گیرد.
با توجه به کارایی باال و کیفیت ساخت
عالی جرثقیل های لیبهر و دامنه وسیع کاربرد
جرثقیل در شرکت پروژه محور نصب نیرو،
مقدمات خرید یک دستگاه جرثقیل  600تن
از شرکت لیبهر و به منظور نصب نیروگاههای
بادی در دستور کار این شرکت قرار گرفت که
با توجه به نهایی شدن قرارداد خرید جرثقیل
 ،LR-1600Wمقدمات سفر یک تیم شش نفره
به منظور آموزش مهیا شد.
آقایان علی گلیجانی مقدم ،علیرضا اقبال
احمدی ،محمدحسین نورعلی ،حمید
طباطبایی ،سلیمان رضائی و بهنام مرادی تبار،
به منظور آشنایی با دستگاه مذکور و همچنین
آموزش تیم اپراتوری به مدت  14روز ،به
کشور آلمان عزیمت کردند.
یکشنبه هفتم آذرماه ،آغاز این ماموریت بود
و مسیر رفت و برگشت از شهر مونیخ انجام

گزارش فرآیند ارزیابی شرکت توسعه  2در سال 1394

شد .محل استقرار تیم آموزش ،شه ر �Ehin
 genتعیین شده بود که کارخانه اصلی مونتاژ
جرثقیل نیز در مجاورت همین شهر قرار دارد.
جرثقیل خریداری شده توسط نصب نیرو از
نوع  LR-1600Wبوده که با حدود  108متر بوم
اصلی ،موردی ایده آل به منظور نصب توربین
های بادی می باشد .دستگاه مذکور بعد از
انجام تست و رنگ آمیزی به بندر هامبورگ
ارسال شده بود و آموزش عملی به پرسنل
این شرکت ،با جرثقیلهای مشابه که به سفارش
سایرین تولید شده بود انجام می شد .آخرین
محموله از جرثقیل نصب نیرو ،در روز 10
آذرماه بارگیری و ارسال شد.
مراحل تولید جرثقیل در کارخانه بدین
صورت بود که بعد از مونتاژ کامل جرثقیل و
یک الیه رنگ آمیزی ،جرثقیل جهت تستهای
مختلف وارد محوطه  Test Yardشده و در
صورت تائید تمام مراحل تست و آزمایش،
به منظور رنگ آمیزی نهایی به سالن رنگ
هدایت می شود.
کابین پیشرفته جرثقیل لیبهر مجهز به ادوات
کنترلی و سه مانیتور بوده که اُپراتور به صورت
کامل به وضعیت باربرداری و شرایط محیط
 ،مسلط می باشد .این جرثقیلها مجهز به

کامپیوتر پیشرفته با سیستم عامل  Liccon 2که
در انحصار شرکت لیبهر می باشد.
همزمان با دوره های عملی ،مباحث تئوری
در مورد نحوه عملکرد جرثقیل ،آنالیز شرایط
مختلف جوی به ویژه سرعت مجاز وزش باد
و محدودیتهای جرثقیل آموزش داده شد.
جرثقیلهای لیبهر مجهز به سیستم کنترل از
راه دور یا  BTTمی باشند؛ با بکار گیری این
سیستم ،اُپراتور جرثقیل از کابین خارج شده
و با یک ریموت کنترل ساده و از هر مکانی
که به وضعیت باربرداری مسلط می باشد ،به
کار خود ادامه می دهد .جرثقیل خریداری
شده توسط شرکت نصب نیرو نیز دارای این
قابلیت می باشد.
ِ
در روزهای آخر برگزاری دوره نیز ،دمونتاژ
کامل دستگاه (شامل دِمونتاژ شنیDerrick ،
 ،Boomقرقره ها و وزنه ها) در دستور کار
قرار گرفت و ابهامات و سواالت تیم اپراتوری
برطرف شد .همچنین با نصب نرم افزا ر �Li
 coon 2روی لپ تاپ ،شبیه سازی دقیق
جرثقیل انجام شد.
در روز پایانی آموزش بازدیدی از خط تولید
کارخانه و مراحل ساخت شاسی تا مونتاژ
کامل جرثقیل های موبایل انجام شد.

* اخبار

شرکت توسعه  2به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت  HSEپروژه های فعال خود در سال  ، 1394طبق چک لیستی با  25آیتم پروژه های فعال
را مورد ارزیابی قرار داد .
در این ارزیابی نمرات اخذ شده ماهانه ( )CBSدر طول سال  1394نیز یکی
از آیتم های موثر در فرآیند ارزیابی بود .
پس از اتمام فرآیند ارزیابی پروژه گلگهر سیرجان با مدیریت آقای مهندس
مرادی و سرپرست  HSEآقای مهندس حدادی و سرپرست کارگاه آقای
مهندس مقرب  ،موفق به اخذ باالترین نمره در بین تمام پروژه های شرکت
توسعه  2شد و مورد تقدیر آقای مهندس بهمن پور مدیر عامل محترم عامل
شرکت توسعه  2قرار گرفت .
نمودار زیر وضعیت نمرات اخذ شده پروژه های شرکت نصب نیرو در این
فرآیند ارزیابی میباشد .
شایان ذکر است پروژه بهبهان به عنوان دومین پروژه معرفی شد .ضمن اینکه
نمره کلی شرکت نصب نیرو در این ارزیابی  79شد.
امیدواریم با تالش و همت تمام همکاران محترم پروژه ها و حمایت مدیران
و سرپرستان محترم پروژه ها بتوانیم با برطرف کردن نقاط قابل بهبود و هم
راستایی با بهبود مستمر  ،در سال های بعد نیز این موفقیتها را ادامه دهیم .

شرکت نصب نیرو حامی
معنوی و شورای سیاستگذاری
چهارمین همایش ملی آسیب
شناسی آموزش سازمانی
چهارمین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد
تجربیات اجرایی سازمانها که چهارمین مجمع تخصصی مدیران
آموزش بوده است در تاریخ های 27-26بهمن ماه  95در محل
سالن همایش کتابخانه ملی برگزار شد.
بررسی مشکالت و آسیبهای حوزه آموزشهای سازمانی با
رویکردکاربردی ومبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها مهم ترین
هدف این همایش بوده است ،که شرکت نصب نیرو به عنوان یکی
از حامیان معنوی و اعضای شورای سیاستگذاری همایش اعالم شد.

کابین پیشرفته جرثقیل LR-1600/W
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اخبار *

راه اندازی نرم افزار اقدام اصالحی و کنترل مدارک

راه اندازی سامانه منابع انسانی
در راستای اتخاذ تصمیم گیری های کالن در
تمامی سطوح پروژه ها ،این نیاز مطرح شد که
مدیر عامل محترم از تعداد نیروهای فعال در پروژه
ها بصورت روزانه و آنالین مطلع باشند و در
همین راستا نیازهای زیر مشخص شد:
● ●گزارش آمار کلی نفرات شاغل در پروژه
های شرکت نصب نیرو و قابل تفکیک هر
پروژه
● ●گزارش قابل تفکیک به شرکتهای
زیرمجموعه مانند تعداد پرسنل شرکت
غرب نیرو
● ●امکان ایجاد حق دسترسی های متفاوت به
مدیران پروژه ها و مسئولین اداری و سایر
کاربران
● ●ذخیره اطالعات پروژه ها و کاربران در

پایگاه داده
● ●دسترسی به سرویس از طریق اپلیکیشن
نصب شده روی تلفن همرهاه (�IOS-An
)droid
راهکاری که امروزه جهت جمع آوری اطالعات
و با قابلیت ورود اطالعات از هر مکانی (حتی راه
های دور) پیشنهاد داده میشود ،استفاده از سامانه
های قابل نصب ( )Appبر روی تجهیزات همراه
از جمله تلفن همراه میباشد که الزم است به شبکه
جهانی اینترنت نیز متصل باشند.
در ابتدا الزم است آشنایی مختصری با
اصطالحات زیر داشته باشیم:
 .1سامانه چیست؟
به نرم افزار جامعی که همه نیازهای کاربر در
یک موضوع مشخص را برآورده کند سامانه می

گویند.
ن تلفن همراه چیست؟
 .2اپلیکیش 
عبارت است از از نرم افزارهایی که ارتباط
مستقیم با پردازندههای سیستم عامل تلفن همراه
دارند و مستقیم ًا درخواستهای کاربران را انجام
میدهند .اپلیکیشن ها در تلفن همراه ،دستوری را
انجام میدهند که کام ً
ال برای کاربران ملموس و
قابل رؤیت است.
در راستای نیاز مطرح شده ،سامانه منابع انسانی
پس از تست های متوالی و رفع ایرادات ،در بخش
 ICTو توسط پیمانکار متخصص تهیه و در سرور
شرکت نصب نیرو نصب و راه اندازی شد و در
حال حاضر در حال سرویس دهی می باشد.
در ادامه تصاویری از سامانه منابع انسانی به
همراه توضیحات تکمیلی آورده شده است:

صفحه نمایش سامانه منابع انسانی

صفحه ورودی کاربران

گزارش آمار کلی پروژه ها

صفحه ورود اطالعات پروژه

صفحه لیست مسئولین اداری پروژه ها

* اخبار

در راستای یکپارچگی هرچه بیشتر پروژه ها و ستاد مرکزی شرکت نصب نیرو و همچنین افزایش کارآمدی سیستمهای مدیریت کیفیت ،نرم افزار
اقدام اصالحی و کنترل مدارک ( )E&Eخریداری و راه اندازی شد .راه اندازی این نرم افزار در دو فاز اصلی ستاد و پروژه برنامه ریزی شده است.
در فاز اول ،کاربران ستادی نرم افزار شناسایی و آموزش های استفاده به آنها داده شده است .در فاز بعدی دسترسی برای افراد کلیدی پروژه ایجاد
و آموزش های الزم داده خواهد شد .در حال حاضر پروژه های عملیات ساختمانی توس ،تابان یزد ،بهبهان ،فاز  14عسلویه به این نرم افزار متصل
شده اند .پس از راه اندازی کامل این نرم افزار در پروژه ها و رفع مشکالت احتمالی ،اقدامات اصالحی بصورت یکپارچه در سطح تمامی پروژه ها
ثبت و قابل ردیابی خواهند بود و منجر به رفع ریشه ایی عدم انطباق ها خواهد بود.
در ماژول کنترل مدارک نیز ،امکان جستجو و دریافت مدارک به راحتی برای کاربران پروژه امکان پذیر خواهد بود.

خریداری تجهیزات مخصوص نصب توربین و ژنراتور

14

شماره  ،7فروردین 1396

پیرو دستور مدیر عامل محترم و موافقت هیئت مدیره محترم شرکت نصب نیرو مبنی بر خریداری تجهیزات مخصوص نصب توربین
و ژنراتور ،مذاکره با تولید کنندگان مطرح اروپایی و آمریکایی از جمله  Dorman Long ،Enerpac ،Liftitو  VSLاز زمستان سال گذشته آغاز
شده و در نهایت شرکت  Enerpacاز نظر فنی به
عنوان تولید کننده برتر انتخاب شد .لذا در بهار
و تابستان سال جاری نسبت به انجام مذاکرات
بازرگانی و قراردادی با شرکت مذکور اقدام
شده و باالخره تجهیزات مورد اشاره در پائیز
سال جاری در محل کارخانه سازنده در کشور
هلند تست و تائید شد .این تجهیزات توانایی
باربرداری تا  800تن را دارا بوده و قابل سنکرون
بصورت اتوماتیک و دستی می باشند .شایان
ذکر است گروه مپنا تا کنون نسبت به اجاره این
تجهیزات از منابع خارج از گروه اقدام می نمود و
بررسی های انجام شده حاکی از صرفه اقتصادی
حاصل از تامین آن در داخل گروه و جلوگیری از
برون رفت منابع گروه مپنا می باشد.

صفحه اطالعات مربوط به یک پروژه
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اخبار *

نشست ساالنه مسئولین و سرپرستان منابع انسانی پروژه ها
نشست ساالنه مسئولین و سرپرستان منابع
انسانی که هر ساله به منظور تبادل نظر و مرور
قوانین و مقررات اداری شرکت برگزار می
شود.
امسال نیز با حضور  26نفر از مسئولین و
سرپرستان منابع انسانی پروژه ها در تاریخ های
 24و  25آذر ماه در محل ستاد شرکت نصب
نیرو برگزار شد.
مطابق برنامه ریزی انجام شده روز اول این
نشست ،کالس آموزشی آشنایی با قوانین کار
و تامین اجتماعی بود که توسط جناب آقای
الهیان (مدرس و مولف کتب قوانین کار و تامین
اجتماعی) برگزار شد .در این دوره آموزشی،
همکاران ضمن آشنایی با مسائل و قوانین کار
و تامین اجتماعی ،مسائل و مشکالت مبتال به
پروژه های خود را مطرح و با تبادل نظر با
یکدیگر و نیز مدرس دوره ،راهکارهای حل
موضوعات مطروحه را دریافت کردند .در پایان
دوره آموزشی نیز ابتدا آقایان ذوالفقاری (مدیر
امورمالی) و خیر آبادی (رئیس حسابداری
پروژه ها) از واحد مالی توضیحاتی در

خصوص مسائل مالی و بیمه قراردادها ارائه و
به سواالت در این خصوص پاسخ دادند سپس
آقای شاکری (وکیل شرکت) به نمایندگی از
بخش حقوقی شرکت در خصوص مسائل و
پرونده های حقوقی پروژه ها توضیحاتی ارائه
کردند.
در روز دوم طبق برنامه ریزی انجام شده،
ابتدا آقای اشرفی (مدیر منابع انسانی) ضمن
خوشامدگویی به همکاران توضیحاتی در
خصوص روند برگزاری جلسات ساالنه و نیز
چشم انداز آتی منابع انسانی ارائه کردند .سپس
همکاران زیر نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی
اقدام نمودند:
○ ○آقای جشنی (کارشناس مسئول مدیریت
استعداد و عملکرد)؛ در خصوص
فرآیندهای استعداد یابی و ارزیابی
عملکرد و نیز کتاب کدهای رفتاری مپنا
و نحوه اجرای آن در پروژه ها
○ ○خانم اقبالیان (رئیس حسابداری مالی)؛
در خصوص مسائل حقوق و دستمزد
پروژه ها

○ ○خانم ها توکلی و پیرهادی کارشناسان
بخش رفاه و ورزش؛ در خصوص مسائل
رفاهی و ورزشی ،بیمه ها و حوادث پروژه
ها
○ ○آقای زمانی (کارمند جبران خدمت)؛ در
خصوص مسائل جبران خدمت اعم از
ساعات کار ،مرخصی ،ماموریت ،تمدید
قراردادها ،انتقالی ها ،تسویه حساب
○ ○خانم محدث (کارشناس جذب)؛ در
خصوص فرآیند جذب و نحوه ارسال
پرونده های استخدامی و کارکردهای
پروژه ها
○ ○خانم کمانگر(کارشناس توسعه کارکنان)؛
در خصوص مسائل مرتبط با آموزش
کارکنان
○ ○آقای شامی (معاونت اداری مالی شرکت
غرب نیرو)؛ در خصوص مسائل و
مشکالت نفرات غرب نیرویی (شرکت
تامین نیروی انسانی)
در بخشی از برنامه روز دوم نیز آقای
عصار(رئیس منابع انسانی) در خصوص نحوه

بررسی عملکرد مسئولین و سرپرستان منابع
انسانی و شاخصهای ارزیابی ایشان توضیحاتی
ارائه کردند.
در ادامه جلسه با حضور مدیر عامل محترم
شرکت بر اساس ارزیابی انجام شده از عملکرد
مسئولین و سرپرستان منابع انسانی به ترتیب
آقایان یوسف سواری (پروژه ساختمانی چادر
ملو) ،محمود جهانی راد (پروژه های مرکز
آموزش و مواد کاران) و محمد اعالیی فرد
(پروژه های نصب سیرجان و سمنگان) رتبه
های اول تا سوم معرفی و هدایای خود را

از دستان مدیر عامل محترم شرکت دریافت
کردند.
آقای مهندس نیازی مدیر عامل محترم شرکت
در خصوص وضعیت پروژه های جاری شرکت
ومسائلومشکالتمرتبطباآنتوضیحاتیارائه
کردند و چشم انداز آتی شرکت در خصوص
برند سازی و جذب نیروهای توانمند و اثربخش
را برای همکاران تبیین کردند.
در اختتامیه برنامه روز دوم نیز آقای عصار
(رئیس منابع انسانی) در خصوص کتابچه
راهنمای منابع انسانی پروژه ها که برای اولین

بار در بخش منابع انسانی تهیه شده و تمامی
مسائلی که مسئولین اداری پروژه ها بایستی با
آن آشنایی داشته باشند در آن درج شده است
توضیحات کاملی داده و در خصوص لزوم
اجرای دقیق قوانین و مقررات درج شده در این
کتابچه نکات الزم را بیان و از همکاران اداری
پروژه ها درخواست کردند که در راستای
اهداف آتی واحد منابع انسانی که دستیابی به
رتبه منابع انسانی برتر در بین شرکتهای گروه
مپنا می باشد حداکثر تالش و همت خود را
مبذولنمایند.

* اخبار

بیوگرافی آقای محمدجواد الهیان

محمدجواد الهیان متولد سال  ،1328کارشناس
ارشد حقوق از دانشگاه تهران و دارای بیش از 25
سال سابقه کار در وزارت کار امور اجتماعی هستند.
سوابق اجرای دوره های آموزشی ایشان عبارتند
از:
○ ○آشنایی با حقوق و قوانین کار
○ ○قراردادهای کار
○ ○شرایط کار
○ ○پیمان های دسته جمعی کار
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○ ○مراجع حل اختالف
○ ○دامنه های مشمول قانون کار
سوابق اجرایی:
○ ○وزارت کار و امور اجتماعی
○ ○مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و
بهداشت کار
○ ○سازمانتامیناجتماعی
○ ○اجرای دوره های اختصاصی در محل سازمان
ها و کارخانجات مختلف

و مولف  22جلد کتاب در زمینه قوانین کار و
تامین اجتماعی به شرح زیر می باشند:
○ ○مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی
○ ○پرسش و پاسخ و در زمینه روابط کار
○ ○پرسش و پاسخ در زمینه تامین اجتماعی
○ ○مجموعه حقوق کار
○ ○آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و دیوان عالی کشور
○ ○قوانین و مقررات کارهای سخت و زیان آور
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اخبار *

چهل و یکمین جلسه
کمیته کیفیت بخش برق مپنا

چهل و یکمین جلسه کمیته کیفیت بخش
برق مپنا در تاریخ  95/10/12در سالن خلیج
فارس شرکت نصب نیرو با حضور افراد ذیل
تشکیل شد:
آقایان مهندس سلطانی معاون اجرایی بخش
برق مپنا ،مهندس حسینی مدیر امور کیفیت
معاونت اجرایی ،مهندس احمدیان مدیر امور
کیفیت معاونت سیستم ها و کیفیت توسعه
یک ،مهندس موسوی الریجانی معاون توسعه
کسب و کار توسعه یک ،مهندس ستوده
کارشناس ارشد مسئول کنترل کیفیت توسعه
سه ،مهندس خان بابایی کارشناس برنامه
ریزی و کنترل کیفیت توسعه دو مهندس
اشرفی مدیر سیستم ها و کیفیت نصب نیرو،

مهندس رمدانی رییس بازرسی و کنترل کیفیت
نصب نیرو ،مهندس عزیزی رییس تضمین
کیفیت نصب نیرو ،مهندس محمودی رییس
 HSEنصب نیرو ،مهندس صادقی کارشناس
ارتباطات نصب نیرو ،مهندس آبرین کارشناس
بازار نصب نیرو و خانم ها مهندس شاه کرمی
کارشناس کنترل کیفیت و مهندس فرحبخش
مدیرکیفیت.
در این جلسه ابتدا گزارش تحلیلی ارزیابی
رضایت مشتریان شرکت نصب نیرو در

 EVCدر شرکت نصب نیرو

نیمسال اول  1395از سوی کارشناسان واحد
مدیریت ارتباطات و بازار ارائه شد.
ارائه گزارش اتوماسیون اقدام اصالحی
( )E&Eو توضیح  APPLICATIONمنابع انسانی
توسط همکاران نصب نیرو از دیگر موارد
مطرح شده در جلسه بود.
در خاتمه مدعوین از سلول های خورشیدی
نصب نیرو که اخیرا راه اندازی و مورد بهره
برداری قرارگرفته بود بازدید و مشخصات فنی
آن به اطالع شرکت کنندگان رسید.

ابالغ پروژه نیروگاه گازی پرتابل  25مگا واتی
بر اساس ابالغ طرح احداث و راه اندازی دو
نیروگاه گازی پرتابل  25مگاوات در شهرهای
نوشهر و بهشهردر استان مازندران ،این نیروگاه
احداث و به شبکه برق وصل خواهد شد تا
در زمان تمایل کارفرما ،امکان جابجایی نیروگاه
و اتصال به شبکه در مکان های دیگر فراهم
شود.در این پروژه ،شرکت مادر تخصصی تولید

نیروی برق حرارتی به عنوان کارفرما و شرکت
مهندسی قدس نیرو به عنوان مشاور کارفرما
تعیین شده اند .همچنین شرکت توگا به عنوان
پیمانکار مسئول بلوک نیرو فعالیت می کند.
نیروگاه پرتابل با توربین گازی  25مگا
واتی دوسوخته گاز و گازوئیل از مجموع
چهار شاسی قابل حمل تشکیل شده است که

تجهیزات بلوک نیروی نیروگاه را روی خود
جا داده است .این نوع از نیروگاه ها به دلیل
حمل و نقل و قابلیت نصب و راه اندازی سریع
به سرعت در دنیا متداول و یکی از مهمترین و
سریعترین راهکارها برای تامین برق در مناطقی
که به دالیلی همچون بالیای طبیعی ،جنگ و ...
نیاز فوری به تامین انرژی دارند ،تبدیل شده اند.

برگزاری دوره زمانبندی حرفه ای پروژه ها ( ) PMI-SP
شرکت نصب نیرو

پنجمین نشست ساالنه تیم برنامه ریزی و
کنترل پروژه شرکت نصب نیرو با تمرکز بر
دوره زمانبندی حرفه ای پروژه ها در روزها
16و17و 19بهمن ماه سال  1395برگزار شد.
این دوره در ادامه دوره قبلی ( دوره آشنایی
تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه ها با استاندارد
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 ) PMBOKبرنامه ریزی شده بود.
در انتهای دوره به تعدادی از همکاران
برگزیده براساس ارزیابی عملکردشان در

پروژه ها ،لوح تقدیری از سوی مدیرعامل
محترم و از طریق مدیر محترم برنامه ریزی
و کنترل پروژه شرکت نصب نیرو اهدا شد.

در پی ابالغ کتابچه کدهای رفتاری گروه
مپنا به شرکت های گروه ،و در راستای پیاده
سازی سیاست های تعیین شده ،کمیته EVC
شرکت نصب نیرو با حضور اعضا و مدیر
عامل محترم شرکت به عنوان کارگردان
 EVCدر تاریخ  22خرداد تشکیل شد.در
اولین جلسه کمیته شرح وظایف کمیته ابالغ
و اطالع رسانی شد و در مورد مکانیزم های
جاری سازی کدهای رفتاری که در شرکت
نصب نیرو امکان پذیر بود ،بحث و تبادل نظر
شد .پس از برگزاری این جلسه و طبق یکی
از مصوبات آن ،برای هر یک از واحدهای
ستادی رابط  EVCانتخاب شد.در ادامه در
جلسات متعدد با حضور رابطین واحد ها
کدهای رفتاری بررسی و آن هایی که با
توجه به وضعیت
فعلی شرکت اولویت
داشتند ،مشخص
شد .در مرحله بعد
در مورد این تصمیم
گیری شد که برای
جاری سازی با کدام
ذی نفع شروع کنیم.
با توجه به تعداد
باالی کدهای اولویت
دار در قسمت
کارکنان ،مقرر شد
جاری سازی کدها
را با این ذی نفع مهم
آغاز کنیم که تاثیر به
سزایی بر دیگر ذی
نفعان نیز خواهد
داشت.لذا در مرحله سوم اولویت بندی10 ،
کد برای جاری سازی در مرحله اول انتخاب
و مقرر شد به مرور کدها جاری سازی شود.
اولین کد جهت جاری سازی در شرکت کد
 33بود که به این شرح است :همیشه در
محل کار آرام و بی صدا راه می رویم و به
گونه ای حرکت نمی کنیم که در فضای کار،
باعث ایجاد آلودگی صوتی یا ازبین رفتن
تمرکز سایرین شویم .مقرر شد رابطین هر
واحد مصادیق رعایت و عدم رعایت کدها
را در جلسه ای با کارکنان در میان بگذارند.
هم چنین از طریق ایمیل به تمامی کارکنان
اطالع رسانی شد که این مراحل در حال
اجرا است و از آن ها درخواست کردیم
در رابطه با کدها تصاویر یا کاریکاتوری که

مناسب و مرتبط باشد برای ما ارسال کنند.
در همین رابطه نیز همکار محترم ما در ستاد
شرکت نصب نیرو " ،آقای مهدی رضایی"
با ذوق و قریحه مثال زدنی،اقدام به طراحی
کاریکاتورهای مناسب کرده اند که به مرور
و متناسب با کدها از آن ها استفاده می کنیم.
در مورد کد  33کاریکاتور مربوطه در همه
طبقات ستاد و رستوران شرکت ،در مکانی
که برای همه کارکنان قابل مشاهده باشد،
نصب شد و برای مسئولین اداری در پروژه
ها ارسال شد تا در محل مناسب نصب و به
اطالع کارکنان برسد .عالوه بر این مکانیزم،
کد  33در صفحه دسکتاپ همکاران درج
شد تا از طریق دیداری با تکرار بیشتری
مفهوم کد انتقال یابد.مکانیزم دیگری که

* اخبار

برای ترویج کدها استفاده می شود تصاویر
منتخب و مرتبطی است که همکاران و
رابطین محترم در مورد کد در حال جاری
سازی ارسال می کنند که در تلویزیون
رستوران در زمان ناهار کارکنان پخش می
شود.هدف از مجموع این روش ها( و روش
های احتمالی دیگری که به پیشنهاد همکاران
در آینده اضافه خواهند شد) این است که
درصد تطابق رفتار ما کارکنان شرکت نصب
نیرو با کدهای رفتاری گروه مپنا افزایش یابد.
همین رویه در مورد کدهای منتخب بعدی
ادامه خواهد یافت.
هم چنین ،جهت وارد کردن مفاهیم EVC
به فرایندهای منابع انسانی ،در جلسات
جامعه پذیری ستاد در یک قسمت ،پروژه
فرهنگ سازمانی در
گروه مپنا و کدهای
رفتاری برای افراد تازه
وارد تشریح می شود
و کتابچه کدها نیز به
همکاران تقدیم می
شود .در فرایند ارزیابی
عملکرد نیز یکی از
معیارهای ارزیابی
کارکنان ،بحث EVC
در نظر گرفته شده
که همکاران توسط
رابط  EVCدر ستاد و
سرپرست کارگاه/مدیر
پروژه در پروژه ها ،در
حال حاضر ارزیابی
می شوند.وزن معیار
 10 EVCدرصد از کل نمره ارزیابی عملکرد
همکار را تشکیل می دهد.
در آخر نیز باید از تیم  EVCمپنا ،جناب
آقای شیرونی ،جناب آقای دکتر دبیری و
همه همکاران مربوطه بابت برگزاری دوره
آموزشی  EVCبرای سطوح مدیریتی تشکر
و سپاسگزاری کنیم .قطعا به اشتراک گذاری
مفاهیم مربوطه با مدیران کمک شایانی
جهت تسهیل جاری سازی این مفاهیم در
شرکت ها خواهد نمود .امیدواریم بتوانیم
با کمک همه همکاران مسیر یک دهه ای
جاری سازی و درونی کردن کدهای رفتاری
را به خوبی سپری کنیم(. .تصاویر مربوط به
کاریکاتور و سایر مکانیزم های مورد استفاده
در ادامه قابل مشاهده است).
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برنامه توسعه کارکنان در شرکت نصب نیرو
با توجه به شایستگی های مورد نیاز در شرح مشاغل و نیازسنجی انجام شده برای سال  ،1395بر اساس شایستگی هایی که همکاران باید داشته
باشند مطابق با تقویم سال  1395دوره های یادگیری و آموزشی برای همکاران نصب نیرو و پیمانکاران (ستاد و پروژه) طبق جدول زیر انجام شده است:

20

کد کالس

عنوان دوره

ستاد/پروژه

مدت

مرکزآموزشی

تاریخ شروع

تاریخپایان

تعداد
فراگیران

نفرساعت

B1-95-309

جلسه آموزشی  -توجیهی نمایندگان IMS

ستاد

8

نصبنیرو

1395/02/30

1395/02/30

34

272

B1-95-311

آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع ()TPM

ستاد

16

انجمن نگهداری و تعمیرات

1395/02/28

1395/02/29

1

16

B1-95-312

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

ستاد

24

موسسه مدیریت پروژه آریانا

1395/03/03

1395/03/05

4

96

B1-95-313

تحقیقات بازاریابی

ستاد

16

مرکز آموزش بازرگانی

1395/03/19

1395/03/29

1

16

B1-95-319

مهارتها و ویژگیهای رؤسای دفاتر مدیران (منشی در هزاره سوم)

ستاد

16

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

1395/04/12

1395/04/13

1

16

B1-95-320

صفر تا صد ایموس( )AMOSبا رویکرد نگارش مقاالت علمی پژوهشی
و پایان نامه ها

ستاد

14

آکادمی تجزیه و تحلیل آماری ایران

1395/04/10

1395/04/11

2

28

B1-95-321

هوشهیجانی

ستاد

16

نصبنیرو

1395/04/21

1395/04/28

27

432

B1-95-322

تفکرسیستمی

ستاد

16

خانهعمران

1395/04/24

1395/05/21

20

320

B1-95-323

پنجمینهمایشآسیبشناسیمنابعانسانی

ستاد

8

شرکت همایش آزما پارسیان

1395/04/31

1395/04/31

6

48

B1-95-324

بازرسی چشمی جوش VT

ستاد و پروژه

32

شرکتفنیمهندسینفتاصنعتناظران

1395/05/12

1395/05/15

23

736

B1-95-326

بانک اطالعاتی ()Access

ستاد

35

شمیم آفاقماندگار

1395/05/11

1395/07/06

17

595

B1-95-331

هوشهیجانی

ستاد

16

نصبنیرو

1395/05/17

1395/05/24

21

336

B1-95-332

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2012

ستاد و پروژه

80

راهبرانسیستمرستاک

1395/04/26

1395/06/27

18

1440

B1-95-333

تحلیل و طراحی سازه های فوالدی وبتنی ( به روش دستی )

ستاد

70

خانهعمران

1395/04/21

1395/07/12

2

140

B1-95-334

فتوشاپ مقدماتی

ستاد

40

جهاددانشگاهیواحدصنعتیامیرکبیر

1395/04/23

1395/07/07

1

40

B1-95-335

کارگاه آموزشی تغییرات  OHSAS 18001به ISO 45001

ستاد

7

کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار
استانتهران

1395/03/05

1395/03/05

2

14

B1-95-336

آشنایی با نظام آراستگی محیط کار

ستاد

3

نصبنیرو

1395/05/04

1395/05/04

33

99

B1-95-337

آشنایی با نظام آراستگی محیط کار

ستاد

3

نصبنیرو

1395/05/05

1395/05/05

19

57

B1-95-338

آشنایی با نظام آراستگی محیط کار

ستاد

3

نصبنیرو

1395/05/06

1395/05/06

11

33

B1-95-339

دوره آموزشی بدو استخدام

ستاد

2

نصبنیرو

1395/06/07

1395/06/07

3

6

B1-95-340

مفاهیم پایه ای بانک اطالعاتی و هوش تجاری I1

ستاد

18

آکادمیشیرپوینتایران

1395/05/12

1395/05/31

2

36

B1-95-341

نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سیستم

انبارمرکزی

8

همکارانسیستم

1395/06/10

1395/06/10

20

160

B1-95-342

دوره آموزشی بدو استخدام

ستاد

2

نصبنیرو

1395/07/17

1395/07/17

2

4

B1-95-344

اصول سرپرستی و مهارتهای عمومی مدیریت

ستاد

16

شرکت سامان به اندیش

1395/08/06

1395/08/12

14

224

B1-95-349

تجزیه و تحلیل تأخیرات در پروژه ها و مدیریت آن

ستاد

10

خانهعمران

1395/09/25

1395/09/26

4

40

B1-95-350

مایعات نافذ سطح 1و2

ستاد و پروژه

16

شرکتفنیمهندسینفتاصنعتناظران

1395/09/03

1395/09/04

24

384

B1-95-351

نظام مدیریت ریسک و اصول استقرار آن مبتنی بر استانداردهای سری
ISO 31000

ستاد

16

اکادمی آی ام کیو

1395/09/01

1395/09/02

5

80

B1-95-352

رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث

ستاد و پروژه

16

موسسه ره آوران آفاق صنعت

1395/08/12

1395/08/13

2

32

B1-95-354

تشریح الزامات و ممیزی داخلی IMS

ستاد

40

اکادمی آی ام کیو

1395/09/14

1395/09/18

3

120

B1-95-355

اصول و فنون مذاکرات تجاری

ستاد

16

اکادمی آی ام کیو

1395/09/20

1395/09/21

1

16

B1-95-356

کارگاهآموزشیتقویتمهارتهایمصاحبهگری

ستاد

18

مپنا

1395/09/22

1395/09/23

6

108

B1-95-357

دوره آموزشی EVC

ستاد

8

مپنا

1395/09/25

1395/09/25

4

32

B1-95-358

قانون کار و تامین اجتماعی

ستاد و پروژه

8

شرکت سامان به اندیش

1395/09/24

1395/09/24

24

192

B1-95-361

طراحی پایه در پروژه های نفت،گازی و نیروگاهی

ستاد

20

مجتمعفنینوینپارسیان

1395/09/13

1395/09/17

2

40
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افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
با حضور معاون اول رئیس جمهور

* اخبار

نیروگاه سیکل ترکیبی
بهبهان صبح روز سهشنبه
نوزدهم بهمن ،با حضور دکتر
اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری افتتاح شد.
این نیروگاه با به کارگیری
ظرفیتهای مدیریتی ،مهندسی،
تولید و اجرایی داخلی احداث
شده است.

نشست های ماهیانه ICT

گروه مپنا

پیرو برگزاری نشست های ماهیانه ICT
گروه مپنا ،جلسه دیماه در شرکت نصب نیرو
برگزارشد و میزبان مدیران محترم  ICTگروه
مپنا بودیم.
در ابتدای جلسه ،آقای مهندس اشرفی مدیر
منابع انسانی شرکت نصب نیرو موضوع های
جدید مرتبط با این جلسه را برای حاضرین در
جلسه بیان کردند.
● ●سامانه ی تلفن همراه که به سفارش واحد
منابع انسانی و توسط پیمانکاری ،طراحی و
نوشته شد و در حال حاضر جهت مشخص
شدن روزانه تعداد همکاران فعال در تمامی
پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد.این
 APPبرروی گوش های هوشمند مسئولین
اداری پروژه ها و مسئولین در ستاد نصب و
بکارگیری شده است.
● ●سرویس نرم افزاری  Billingجهت محاسبه
هزینه های تلفن های سیسکو در اختیار
کارکنان ستاد و پروژه ها به تفکیک زمان
مکالمه و مبلغ مکالمه نصب و بکارگیری شده
است.
● ●خرید ،نصب و فعال سازی سلول های
خورشیدی فتوولتائیک خریداری شده از

شرکت برق منطقه ای تهران که برق حاصل
از انرژی خورشید را در شبکه برق منطقه ای
تهران جاری می سازد و با سیستم مونیتورینگ
آن پایش های مورد نیاز شرکت نیز انجام می
شود.
در ادامه جلسه ،کارشناسی از شرکت نرم
افزاری معتبر ،مطالب خود را برای آشنایی
حاضرین با روش های پیاده سازی ممیزی
و ارزیابی عملکرد جامع واحدهای  ICTگروه
مپنا ارائه و نظرات و پیشنهادهای مدیران نیز
در جلسه مطرح و پس از انجام نظرسنجی از
حاضرین  ،مقرر شد تصمیم گیری نهایی در
روزهای آتی انجام شود.
موضوع بعدی که توسط سرکارخانم
مهندس حمیدی مدیرمحترم  ICTشرکت

گروه مپنا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت،
نظرسنجی برای استفاده از نرم افزار فارسی
ساز (جهت فارسی نمودن سرویس هایی از
جمله  SharePointو  )Outlookیکسان در کل
گروه انجام شد بطوری که بتوان با بررسی و
انتخاب شرکت مناسب و عقد قراردادی جامع
برای کل گروه مپنا  ،این سرویس را در کل
گروه بصورت جامع و همسان پیاده سازی
کرد.
در پایان جلسه نیز مقرر شد مسئوالن و
مدیران  ICTشرکت گروه مپنا ،در مورد ارائه
سرویسهای شبکه به نیروهایی که موقت به
شرکتهای دیگر گروه اعزام میشوند اعالم نظر
نمایند تا بتوان روالی مناسب و فراگیر جهت
حل این موضوع ایجاد کرد.
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بازرسی از تجهیزات پروژه آقکند در شرکت  STSاصفهان
با توجه به مسئولیت  E.P.Cپروژه مزرعه بادی آقکند ،همکاری مستمر
و همه جانبه ای بین بخش کنترل کیفیت و بازرسی ستاد نصب نیرو و
مسئولین محترم پروژه تاکستان ،برای عملیات بازرسی و کنترل از تاور
های ساخته شده شرکت  STSکه تحت نظر شرکت پارس ژنراتور تولید
شده در دستور کار قرار گرفت.
عملیات بازرسی و کنترل با در نظر گرفتن اصل کیفیت و سرعت
بخشیدن در روند پیشرفت کار ،تاکنون تحویل  4واحد آن به نحو

شایسته ای انجام گرفته و پیش بینی می شود با سرعت قابل مالحظه ای
که روند بازرسی و کنترل دارد تا پایان سال جاری این تعداد به حدود
 8واحد برای رسیدن به مرحله نهایی افزایش یابد.
این موفقیت که برای اولین بار در شرکت نصب نیرو بدست آمده
حاصل تالش و همکاری متقابل بخش کنترل و بازرسی ستاد با
مسئولین محترم پروژه کهک بدست آمده است.

سیستم اطالعات منابع انسانی ()HRIS
مترجم  :محمد مهرانیان
سیستم اطالعات منابع انسانی ()HRIS
چیست؟
اساسا سیستم اطالعات منابع انسانی ()HRIS
یا سیستم مدیریت منابع انسانی ( )HRMSعبارت
است از ترکیب منابع انسانی و فناوری اطالعات
به وسیله نرم افزار منابع انسانی که باعث ایجاد
بستر مناسب جهت انجام فعالیتها و فرآیندهای
منابع انسانی به صورت الکترونیکی می شود.
به عبارت دیگر سیستم اطالعات منابع انسانی
به معنای یک روش نرم افزاری برای مراقبت از
فعالیت های مرتبط با منابع انسانی ،حسابداری،
مدیریت ،و فهرست حقوق
بگیران شرکتهای
تجا ر ی

کوچک و بزرگ
است .چنین سیستمی به یک شرکت
اجازه می دهد که هزینه های منابع انسانی خود
را به طور موثرتری برنامه ریزی و مدیریت کند
و آنها را بدون تخصیص منابع خیلی زیاد کنترل
کند.
سیستم اطالعات منابع انسانی در بیشتر مواقع
به افزایش کارآیی در تصمیم گیری های منابع
انسانی و همچنین افزایش کیفیت و بهره وری
کارمندان و مدیران منجر می شود.
راهکارهای پیشنهادی سیستم اطالعات منابع
انسانی :
سازمانی که از  HRISاستفاده می کند چندین
راهکار را به طور مثال در آموزش ،حقوق و
دستمزد ،منابع انسانی ،جذب و استخدام پیش
روی خود می بیند .اهم قابلیت های  HRISاز
لحاظ کیفی شامل طرح های انعطاف پذیری
است که خود این طرح ها دارای پایگاههای
داده ای می باشند که با بخش قابل توجهی از
ویژگی های موجود ادغام شده اند .در حالت
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ایده آل ،سیستم اطالعاتی منابع انسانی قابلیت
تولید گزارش و تجزیه و تحلیل سریع و دقیق
اطالعات را برای مدیریت ساده تر نیروی کار
دارند.
سیستم اطالعات منابع انسانی به کارمندان یک
شرکت اجازه می دهد که اطالعات را آسانتر
و بدون نیاز به کاغذ از طریق فقط یک مکان
برای اطالعیه ها ،ارتباطات شبکه ای خارجی
و سیاست های شرکتی مبادله کنند و این محل
به آسانی قابل دسترس است که همین امر مانع
از اتالف وقت و کارهای اضافی در سازمان می

شود.
برای مثال وقتی کارمندان می خواهند فعالیت
های مکرر استخدامی را از قبیل درخواست
های مرخصی ،پرداخت های الکترونیکی و یا
تغییرات در فرم های سازمانی را انجام دهند،
تمامی این فعالیت ها می تواند از طریق سیستم
اطالعات منابع انسانی به صورت کامال خودکار
و بدون دخالت انسانی انجام پذیرد .در نتیجه کار
کاغذی کمتر و تاییدات کارآمدتر شده و بالطبع
در زمان نیز صرفه جویی خواهد شد.
عوامل مشترک میان منابع انسانی و حقوق و
دستمزد :
هنگامی که یک سازمان بر روی  HRISمتناسب
با نیاز خود سرمایه گذاری کرد این قابلیت را پیدا
می کند که نیروی کار خود را بوسیله دو عامل
اصلی کنترل کند که این دو عبارتند از « منابع
انسانی» و « حقوق و دستمزد».
ضمنا با اضافه کردن سایر ماژول های  HRISبه

هسته اصلی نرم افزار می توان از طریق متمرکز
کردن تجارب ،سوابق و استعدادهای کارکنان
مختلف استفاده بهره وری نیروی کار را افزایش
داد.
ماژول های رایج در : HRIS
ماژول های رایج در سیستم اطالعات منابع
انسانی در خصوص استخدام عبارتند از بانک
رزومه و مدیریت متقاضیان کار ،حضور و غیاب،
یادآوری ها از طریق ایمیل ،سلف سرویس
کارکنان ،چارت های سازمانی ،مدیریت بهره
وری ،جانشین پروری ،گزارشگیری فوری و

آموزش کارکنان.
جمع بندی :
انتخاب سیستم اطالعاتی منابع انسانی مناسب
برای سازمان ها بسیار مهم است ،سازمانی که
وقت خود را صرف سرمایه گذاری در سیستمی
می کند که با اهداف و مقاصد و ماموریتش
بیشترین همخوانی را داشته باشد سازمانی است
که بر روی موفقیت خود در آینده سرمایه گذاری
می کند.
سفارشی سازی هرگونه سیستم اطالعاتی منابع
انسانی برای نیازهای منحصر به فرد شرکت های
گوناگون ضروری است در نتیجه سیستم در تمام
عمر کاری با فعالیت های سازمان یا شرکت
بیشترین انعطاف را خواهد داشت.

منبعhttp://www.hrpayrollsystems.net/hris/ :
نویسندهDave Rietsema :
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کالیبراسیون
و نقش آن در کاهش هزینه پروژه های صنعتی
کالیبراسیون چیست ؟
تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده
است .دراستاندارد ملی ایران در بخش "واژه
ها واصطالحات پایه و عمومی اندازه شناسی"
کالیبراسیون چنین تعریف شده است :
مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد
آزمایشگاهی در شرایط استاندارد  ،جهت
اطمینان از دقت و سالمت آن و تعیین میزان
خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم
آن در مقایسه با استاندارد .
تعریف دیگری که در ایزو  10012آمده
است کالیبره کردن را چنین معرفی كرده
است :مجموعه ای ازعملیات که تحت شرایط
مشخصی برقرار می شود و رابطه ی بین مقادیر
نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و
مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع
را مشخص می نماید.
معموال کالیبراسیون اولیه دستگاه آزمون و
اندازه گیری ( )TMEدر مرحله ی ساخت و
تولید آن انجام می گیرد که می تواند شامل
این مراحل باشد  :درجه بندی دستگاه  ،تنظیم
مدارات الکتریکی موجود روی وسیله مانند
تنظیم نشان دهنده های دیجیتالی،تخمین عدم
قطعیت و پایداری دستگاه .
پس از این مراحل وسیله اندازه گیری با توجه
به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گیرد.
کالیبراسون مجدد جهت اطمینان از عملکرد
صحیح دستگاه ها و کنترل کیفیت اجزای آنها
مورد نیاز است .بنابراین با کالیبراسیون مجدد
می توان عوامل و اجزایی از دستگاه را که
کیفیت خود را از دست داده است ،شناسایی
کرد .
مهمترين اهداف پروژه کاليبراسيون به شرح
زير است:
 .1کاهش هزينه تعميرات اتفاقي به دليل
نظارت بر عملکرد دستگاه
 .2افزايش عمر تجهيزات
 .3کاهش مواد  ،قطعات و ملزومات مصرفي
 .4جلوگيري از تکرار عملیات جهت
تصحیحعملیاتقبلی
کاليبراسيون فرآيندي دوره اي است که بايد
نسبت به انجام آن در دوره هاي معين اقدام
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نمود .بدين ترتيب که دردوره هاي مشخصي
 ،دستگاه کاليبره شده و روي آن برچسب
مخصوصي که شامل تاريخ کاليبره و تاريخ
انقضاي کاليبراسيون مي باشد و مهمور به مهر
آزمايشگاه کاليبراسيون است  ،زده مي شود.
پس از آن بايد از به کار گرفتن دستگاه هاي
فاقد اين برچسب يا دستگاه هايي که از تاريخ
انقضاي کاليبراسيون آنها گذشته است  ،جدا
خودداري شود.
علتکالیبراسیون:
کالیبراسیوناولیهوسیلهاندازهگیریچگونگی
کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان
می دهد .پارامتر هایی که توسط دستگاه اندازه
گیری می شود به استاندارد های اندازه گیری
قابل ردیابی ارجاع داده می شود که اگر چنین
نباشد اطمینانی به آنها نمی توان داشت.
کالیبراسیون مجدد به خاطر کنترل و نگهداری
فرایند های اندازه گیری که با وسیله ی اندازه
گیری انجام می شود الزم است  .معموال عدم
قطعیت وسیله نسبت به زمان و با استفاده های
مکرر از آن افزایش می یابد  .شناسایی رشد
تدریجی عدم قطعیت و افزایش آن به راحتی
توسط کاربران امکان پذیرنیست  .آنچه که در
اندازه گیری بسیار ضروری است قابلیت ردیابی
است  .برقراری قابلیت ردیابی که با کالیبراسیون
امکان پذیر می شود در کنترل سیستم اندازه
گیری و تجارت بین المللی ضروری می باشد .
قابلیت رد یابی عبارت است از  :قابلیت ارتباط
مقدار یک استاندارد یا نتیجه ی یک اندازه
گیری با مرجع های ملی و بین المللی ،از طریق
زنجیره ی پیوسته ی مقایسه ها که همگی عدم
قطعیتی معین دارند که به صورت ملی یا بین
المللی تعیین یا مشخص می شوند .
از ملزومات هر تحقیقات ،طراحی فعالیت
های تولیدی ،آزمون های نهایی و کالیبراسیون
تولیدات و تجهیزات قبل از تحویل می باشد
 .همچنین کالیبراسیون قابل ردیابی ،حصول
اطمینان از عدم قطعیت اندازه گیری در یک
بخش از فرایند را که بر بخش های دیگر فرایند
تاثیر گذار است امکان پذیر می سازد.
اعتبار اندازه گیری ها مربوط به تحقیقات

بستگی به درستی برآورد پدیده های تحت
مطالعه و عدم قطعیت های به دست آمده دارد.
کالیبراسیون وسیله هایی که در تحقیقات مورد
استفاده قرار می گیرند ،عدم قطعیت و کنترل
رشد عدم قطعیت را مشخص می نماید و
به محقق کمک می کند که به نتایج حاصل
از تحقیقات خود اطمینان داشته باشد؛ که این
نتایج ناشی از تغییرات واقعی پدیده هاست؛ نه
ناشی از عدم درستی در تخمین عدم قطعیت
های اندازه گیری.

می پذیرید .کالیبراسیون می تواند در مکانی
که وسیله اندازه گیری مورد استفاده قرار می
گیرد نیز انجام شود .این عمل از مزایای زیر
برخوردار است:
-1تنش های ناشی از جابجایی وسیله به
حداقل می رسد
-2کالیبراسیون ساده تر و ارزان تر تمام می
شود چون کالیبراسیون فقط در نقاط مورد نظر
كاربران انجام می شود
-3کاربران می توانند از حفاظت دستگاههای
خود مطمئن باشند
-4کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان خود
انجام می گیرد و در عملکرد دستگاه انقطاعی
پیش نمی آید
از معایب این عمل می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
-1تغییرات شرایط محیطی روی دستگاه
های مرجع ممکن است تاثیر گذار باشد
-2ابعاد دستگاه های مرجع ممکن است

زمانکالیبراسیون:
تعیین زمان کالیبراسیون یکی از تصمیمات
مهم و قابل توجه است که البته به نظر
برخی منجر به اتالف وقت و پول می گردد.
عدم قطعیت های اندازه گیری سبب اتخاذ
تصمیمات نادرستی می شود که این تصمیمات
نادرست ،ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می
باشد.
هدف ،انجام کالیبراسیون مجدد در فواصل
زمانی بهینه است؛ به طوری که بین هزینه
کالیبراسیون و هزینه های ناشی از عدم
کالیبراسیون تعادل ایجاد شود  .در حال حاضر
برای تعیین فواصل کالیبراسیون مجدد ،بیشتر به
درصد درستی مورد انتظار وسیله های اندازه
گیری توجه می شود؛ که این درصد را می
توان از مشخصات آن به دست آورد  .بزرگی
این درصد نشانگر کم بودن شانس بروز اندازه
گیری نادرست بوسیله دستگاه اندازه گیری
است .برخی از کاربران این درصد را به منظور
اطمینان بیشتر از کنترل کیفیت اندازه گیری95 ،
درصد و یا بیشتر انتخاب می کنند؛ که آن هم
بستگی به سیاست و خط مشی کلی کیفیت
در شرکت مربوطه دارد .بنابراین انتخاب این
درصد قرار دادی بوده و راحت ترین انتخاب
قابل قبول  85تا  90درصد است  .فرایند تعیین
زمان کالیبراسیون از محاسبات مشکل ریاضی و
آماری است و نیازمند داده های درست و کافی
در حین کالیبراسیون است .
مکانکالیبراسیون:
کالیبراسیون در آزمایشگاه های مرجع انجام

مشکل ایجاد کند
 -3کالیبراسیون در محل ،هزینه های اضافی
دربر دارد
وضعیت کالیبراسیون :
پس از انجام کالیبراسیون وضعیت
کالیبراسیون ابزار باید مشخص باشد  .این
بدین معنی است که به طریقی ابزارهایی که
کالیبره شده اند را مشخص کنیم  .برای این
منظور معموال از یک برچسب کالیبراسیون
استفاده می شود .توصیه می شود که این
برچسب با برچسبی که برای شناسایی ابزار
استفاده می شود متفاوت باشد  .مواردی که
باید در وضعیت کالیبراسیون مشخص شوند
عبارتند از :
 -1کالیبره بودن ابزار
 -2دقت و صحت واقعی ابزار
 -3تاریخ انجام کالیبراسیون بعدی
 -4محدودیت های کاربرد و استفاده از ابزار
نگهداری سوابق کالیبراسیون :
بعداز انجام کالیبراسیون سوابق کالیبراسیون
باید نگهداری شود دالیل نگهداری این سوابق

عبارتند از :
 -1امکان بررسی وضعیت و تغییرات
ابزار در طول زمان جهت تعیین توالی انجام
کالیبراسیون و نحوه بکارگیری ابزار
 -2اثبات ادعای کالیبره بودن ابزار
سوابق کالیبراسیون باید موارد زیر را شامل
شود :
● ●اطالعات شناسایی دقیق ابزار مورد نظر
(نوع  ،نام  ،شماره سریال و ...
● ●نام مسئول و محل نگهداری
● ●تاریخی که کالیبراسیون انجام شده است
● ●نتیجه کالیبراسیون در قالب مقادیر
خوانده شده پیش از تنظیم و پس از تنظیم
برای هریک از پارامترهای مورد کالیبراسیون
(این مورد برای بررسی وضعیت و روند
تغییرات ابزار ضروری است).
● ●تاریخ کالیبراسیون بعدی
● ●حدود خطای قابل قبول
● ●شماره سریال استانداردهایی که برای
کالیبره کردن ابزار به کار رفته اند
● ●شرایط محیطی در حین کالیبراسیون
● ●بیان مقدار خطای احتمالی (در قالب
دقت و صحت)
● ●جزئیات تمامی تنظیمات  ،خدمات ،
تعمیرات و تغییراتی که انجام شده است
● ●نام شخصی که عمل کالیبراسیون را
انجام داده است
● ●جزئیات هر گونه محدودیت استفاده
کالیبراسیون و هزینه های پروژه های صنعتی
آنچه که بیشتر باعث می شود شرکتها به
سمت اجرای کالیبراسیون دستگاههای اندازه
گیری مورد استفاده خود پیش بروند یکی
دقت و دیگری هزینه هایی است که در
صورت دقیق نبودن دستگاههای اندازه گیری
متقبل می شوند و تجربه نشان داده است آنچه
که اکنون هزینه ای زیادی و مازاد محسوب می
شود در آینده سود رسانی زیادی برای شرکت
خواهد داشت  .برای نمونه چند دستگاه را
بررسی می کنیم:
 -1دوربین نقشه برداری  :در پروژه ها
قسمت نقشه برداری یکی از اساسی ترین
قسمت پروژه می باشد دقت آنها جهت
تحویل دهی سازه ها نقش پررنگی در
جلوگیری از هزینه های اضافی دارد.
 -2دستگاه جوشکاری و آون :این دستگاهها
به دلیل استفاده زیاد در پروژهها به مرور زمان
دچار فرسودگی شده و بدلیل تنظیم نبودن
آمپر و ولتاژ آن موجب عدم کیفیت نامناسب
جوش و در نتیجه جوشکاری مجدد می شود .
 -3دستگاههای توزین :این دستگاهها در
پروژه ها قسمت حساسی محسوب می شوند
با توجه به اینکه تنظیم نبودن این دستگاهها چه
در وزن کشی مصالح ساختمانی و یا ساخت
قطعات مهم است کالیبره نبودن آنها سبب
تحمیل هزینه سرسام آور به شرکت خواهد

شد.
 -4کولیس و میکرومتر  :این دستگاهها
بدلیل دقت بیشتری که در کار دارند خیلی زود
ممکن است از کالیبره خارج شوند و بایستی
در نگهداری و استفاده از آن دقت زیادی
بعمل آورد و گاهی اوقات عدم دقت حتی
میلی متری آن باعث دوباره کاری زیاد و خرج
هزینه می گردد.
 -5بچینگ  :این دستگاه که در پروژه های

* نیروگاهی

ساختمانی برای تولید بتن استفاده می گردد در
صورت تنظیم نبودن موجب ترکیب نامناسب
سیمان  ،شن  ،ماسه و آب می گردد و عالوه
بر کیفتیت نامناسب بتن باعث استفاده بیش از
اندازه یکی از مواد مصرفی و صرف هزینه می
گردد.
 -6جرثقیل  :این دستگاه که در پروژها زیاد
مورد استفاده قرار می گیرد در صورت انجام
نشدن بررسی دوره ای می تواند خطرات
جبران ناپذیر جانی و مالی برای شرکتها در

پی داشته باشد.
کالیبراسیون نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه
گذاری است که از ضررهای مادی و جانی
آینده جلوگیری خواهد کرد.
منابع:
سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت مدیریت تولید برق کرمان
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مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی دوره گذشته

ساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت ()EPS

اینفوگرافی *

1

46%

ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺟﺎري

ابالغ عملیات لیفت توربین و ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان در تاریخ
2
			
95/08/15

48

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺮو

3
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و

30%

2

36%

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺮوﮔﺎه

30%

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ

7%

ﺑﺎدي ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن و آﻗﮑﻨﺪ

ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺮوﮔﺎه

ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ
ﻓﻠﺰي ﻏﺮب ﮐﺎرون

86%

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ )ﺧﺮﯾﺪ(

ﻫﺎي ﺑﺎدي  25ﻣﮕﺎواﺗﯽ

58%

ﻓﻠﺰي اراك

6

39%

16%

ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻬﺸﻬﺮ

اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﺨﺶ

ﺑﺨﺎرﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

88%

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ )ﺧﺮﯾﺪ(

0%

78%

96%

اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻨﮏ ﮐﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ

ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﭗ رك دوﺑﻮﯾﻠﺮ
ﺑﺎزﯾﺎب ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺮﻧﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ
ﻓﻠﺰي ﭘﺮﻧﺪ

64%

21%

73%

ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﭗ ﺳﺎﭘﻮرت

70%

ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪ و ﮔﻞ ﮔﻬﺮ
ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ زﻧﺠﺎن
)ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﯾﺰد
ﺗﺎﺑﺎن

ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﯾﺰد
ﺗﺎﺑﺎن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺳﺒﻼن

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه س .ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﭘﺮه
ﺳﺮ)ﻗﺮارداد دوم(

8

15

58%

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ دو

84%

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﺎزي ﺑﻬﺒﻬﺎن

99%

99%

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎز ) 14اﺳﺘﺮاﮐﭽﺮ(

32%

60%

37%

98%

20%

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻏﺮب ﮐﺎرون

74%

0%

ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻏﺮب ﮐﺎرون

80%

0%

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻗﺸﻢ

81%

30%

0%

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﺎز ) 14آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و
ﭘﺴﺖ (

ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎز  14ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ Paving

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﮐﻬﻨﻮج

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﭘﺮﻧﺪ

ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﭘﺮﻧﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺲ ﮐﺮﻣﺎﻧﯿﺎن
)ﺳﻤﻨﮕﺎن(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺎر ﺳﯿﮑﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ

ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

17

32%

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻬﮏ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺎز  14ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﯽ

99%

ﻧﺼﺐ ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻬﻨﻮج

99%

ﻧﺼﺐ  STGﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻬﻨﻮج

48%

30%

22%

13%

82%

74%

0%

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

ﭘﺮوژه ﻫﺎي در

ﭘﺮوژه ﻫﺎي

95

18

29

48

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

87

18

23

46

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ

6

6

0

0

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي

ﺟﻤﻊ

6

4

1

1

114

0

2

112

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺴﺖ و ﺧﻂ

311

48

55

208

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
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ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ(

15%

ﻧﺼﺐ  STGﺳﯿﺮﺟﺎن ﺳﻤﻨﮕﺎن

9%

3%

ﻧﺼﺐ  ACCﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﻤﻨﮕﺎن

31%

25%

ﻧﺼﺐ  HRSGﺳﯿﺮﺟﺎن ﺳﻤﻨﮕﺎن

37%

0.5%

درصد پیشرفت واقعی

%

15%

ابالغ قرارداد تامین  ،ساخت و تحویل اسکلت های فلزی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی غرب
کارون در تاریخ 95/09/09

مبادله الحاقیه شماره یک قرارداد اجرای عملیات نصب تجهیزات الکتریکال  ،مکانیکال و
 4ابزار دقیق فاز  14پارس جنوبی در مورد افزایش مدت قرارداد تا تاریخ  95/08/30در تاریخ
			
95/09/06

20

واحد بخار نیروگاه کهنوج در تاریخ  95/06/20با شبکه سراسری سنکرون گردید.

مبادله قرارداد اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی بویلرهای بازیافت  HRSGنیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان
 21سمنگان در تاریخ 95/07/06
ابالغ تحویل موقت نصب تجهیزات مکانیکال پروژه فاز  19یونیت  106پارس جنوبی در تاریخ 95/07/11

5

تمدید تعلیق قراردادهای نصب و پیش راه اندازی توربین و بویلر نیروگاه شیروان در تاریخ
95/09/03

22

6

ابالغ قرارداد عملیات نصب اسکلت فلزی ساختمانهای نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون
در تاریخ 95/09/15

23

7

ابالغ قرارداد آماده سازی محل استقرار فونداسیون و همچنین جابجایی و لیفت توربین و
ژنراتور مربوط به واحد بخار نیروگاه کاشان در تاریخ 95/09/16

مبادله الحاقیه شماره  4بهای واحد آرماتور و بتن ساختمانهای  UCBو تمدید مدت زمان قرارداد احداث
24
ساختمانهای آتش نشانی و پست برق ساختمانهای فاز  14پارس جنوبی تا تاریخ  96/07/30در تاریخ 95/08/04

8

مبادله قرارداد  Pipe Supportمتعلق به بویلرهای بازیاب حراتی نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان و سیکل ترکیبی
ابالغ  25درصد قرارداد نصب و پیش راه اندازی دو دستگاه تجهیزات اصلی واحدهای گازی
25
پرند در تاریخ 95/07/06
نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان در تاریخ 95/09/29

ابالغ الحاقیه شماره  3اجرای عملیات نصب تجهیزات فاز  19پارس جنوبی تا تاریخ 95/10/01

26

ابالغ کار اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی  6دستگاه دایورتر دمپر نیروگاه سیکل
ترکیبی پرند در تاریخ 95/10/14

ابالغ الحاقیه شماره  4بابت پرداخت هزینه تجهیز کارگاه و تمدید مدت زمان قرارداد کارهای باقی مانده سیویل
27
فاز  14پارس جنوبی تا تاریخ  95/09/30در تاریخ 95/08/04

11

ابالغ الحاقیه یک با موضوع پرداخت هزینه ضرر و زیان قراردادهای سیویل  ،ساختمانی و
استراکچر شرکت نصب فاز  14در تاریخ 95/10/14

ابالغ الحاقیه شماره  ، 6بابت تعدیل جبران آثار تغییر نرخ ارز و تمدید مدت زمان قرارداد نصب سازه های فلزی
28
در تاریخ 95/08/08

12

ابالغ قرارداد عملیات ساختمانی فونداسیون یک واحد توربین بادی  2مگا واتی علی آباد
زنجان در تاریخ 95/10/12

29

ﻧﺼﺐ  STGﻧﯿﺮوﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪ

13

ثبت رکورد نصب دایورتر دمپر تنها در  21روز توسط پرسنل نیروگاه سمنگان

 30ابالغ تحویل موقت انبار دیسپاچینگ تهران

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  12واﺣﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ

14

ابالغ تحویل دائم جاده های دسترسی داخلی واحدهای شماره  3تا 8نیروگاه بادی کهک در
تاریخ 95/09/20

31

15

ابالغ تحویل موقت بخش ساختمانی ساختگاه های شماره  9و  10نیروگاه بادی کهک در
تاریخ 95/09/20

32

16

تحویل دائم واحد اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر در تاریخ 95/10/01

 33ابالغ صورتجلسه تحویل دائم جزائر (قرارداد نصب) نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان دو در تاریخ 95/07/24

17

ابالغ الحاقیه شماره یک نصب و پیش راه اندازی بویلر بلزیافت ()HRSGنیروگاه پرند در
تاریخ 95/11/05

9

ﻧﺼﺐ ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺷﯿﺮوان )اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ (1

10

ﻧﺼﺐ  STGﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﯿﺮوان

ﻧﺼﺐ ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪ و
ﻧﺼﺐ داﯾﻮرﺗﺮ

ﺑﺎدي ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻬﮏ

ﻧﺼﺐ  12واﺣﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻬﮏ

ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازي

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻠﯽ GTGروﻣﯿﻠﻪ

مبادله قرارداد  Pavingبتنی فاز  14پارس جنوبی در تاریخ 95/07/26

ابالغ تحویل موقت عملیات تکمیلی ساختمان آموزش  -قرارداد دوم در تاریخ 95/07/05

ابالغ تحویل موقت بخش نصب توربین های  9و  10نیروگاه بادی کهک در تاریخ 95/07/24
تحویل موقت پروژه نصب اربیل در تاریخ 2016/08/22

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری طی دوره 95

ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻟﮏ ﻣﺘﺮﯾﺎل و ﻧﺼﺐ و

ﭘﯿﺶ راه اﻧﺪازي BOPروﻣﯿﻠﻪ

ﻧﺼﺐ  ACCﻧﯿﺮوﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪ

ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دوره

ﺗﺠﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ

ﺑﺮآورد ﮐﻞ

اﺣﺠﺎم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ) ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ (

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ

37%

917,258

12%

290,443

63%

1,587,659

2,504,917

34%

12,377

10%

3,712

66%

24,051

36,428

آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي ) ﺗﻦ (

42%

292,699

8%

55,887

58%

410,267

702,966

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪي ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺗﻮرﺑﯿﻦ

32%

112,506

12%

40,903

68%

233,713

346,218

ﺑﺘﻦ رﯾﺰي اﺻﻠﯽ ) ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ (

ﻣﻠﯽ(

47%

13,461

5%

1,551

53%

15,393

28,854

ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ) ﺗﻦ (

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻬﺸﻬﺮ

ﭘﺮوژه EPCﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي آﻗﮑﻨﺪ

ﺑﺎدي ﻋﻠﯽ آﺑﺎد زﻧﺠﺎن)ﺗﻮرﺑﯿﻦ

40%

1,209

7%

204

60%

1,800

3,009

ﻧﺼﺐ ﭘﺎﯾﭗ رك ) ﺗﻦ (

34%

13,857

12%

4,949

66%

27,043

40,900

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات)ﺗﻦ (

44%

64,240

18%

26,119

56%

81,429

145,669

ﺟﻮﺷﮑﺎري )ﻣﺘﺮ ﻃﻮل(

69%

220,108

5%

17,057

31%

97,621

317,728

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ) اﯾﻨﭻ ﻗﻄﺮ (

61%

499,339

4%

29,171

39%

314,045

813,384

ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ) ﻣﺘﺮ ﻃﻮل (

81%

14,549

4%

709

19%

3,429

17,978

ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ) ﺗﻦ (

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

3

2

0

1

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي

س .ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن )

18%

مبادله قرارداد اجرای لیفت  ،نصب و پیش راه اندازی توربین و ژنراتور بخش بخار ( )STGنیروگاه سیکل ترکیبی
19
سیرجان سمنگان در تاریخ 95/08/05

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

26

ﺟﺎري

ﺣﺎل اﺗﻤﺎم

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ

52%

ﺧﻨﮏ ﮐﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ

4%

اتمام تعلیق قراردادهای نصب و پیش راه اندازی توربین و بویلر نیروگاه شیروان در تاریخ 95/11/10

ابالغ الحاقیه شماره  2اجرای عملیات نصب تجهیزات الکتریکال  ،مکانیکال و ابزار دقیق
جهت یونیت  106پروژه فاز  14پارس جنوبی در تاریخ95/10/06

.
ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺳﯿﺴﺘﻢ

ابالغ شروع به کار اجرای عملیات ساختمانی و نصب نیروگاههای  25مگاواتی موبایل نوشهر
و بهشهر در تاریخ 95/08/12

18

* اینفوگرافی
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اینفوگرافی *

گزارش وضعیت پروژه های

پروژه
ساختمانی
نیروگاه سیکل
ترکیبی پرند

پروژه عملیات
ساختمانی
نیروگاه بهبهان

درصد پیشرفت واقعی %74 :
● ●اجرای جدولکاری جاده های پست
● ●اجرای عملیات نازک کاری  CCRپست
● ●اجرای کاندوئیت کاری برق CCR
● ●اجرای زیر سازی سقف کاذب CCR
● ●اجرای بتن پیاده رو BCR & CCR
● ●اجرای شن ریزی و تسطیح و رگالژ محوطه پست BAY 1&2&3
● ●اجرای تست آب بندی Oily Separator
● ●اجرای تست آب بندی مخزن آب خام
● ●شروع تست آب بندی HRSG Clean Drain
● ●اجرای نصب استراکچر بویلر فید پمپ واحد  1الی 6
● ●نصب پانل دیواری بویلر فید پمپ واحد  3و4
● ●نصب استراکچر کیمیکال واحد  2و3
● ●اجرای لوله های  Under Groundمحوطه
● ●اجرای ساندویچ پانل سقفی سرویس کمکی
● ●اجرای عملیات تاسیسات مکانیک و برق WTP
● ●اجرای نماچینی کولینگ کمکی
● ●شروع عملیات تاسیست برقی بویلر کمکی
● ●اجرای پانل سقفی و دیواری دیزل روم
● ●اجرای لوله های آب باران و  ...دیزل روم
● ●اجرای لوله های آب باران و داکت هوا و عایق سوئیچگیر خنک
کننده واحد 1
● ●اجرای کانال هوا و عایق مربوطه سوئیچگیر اصلی واحد  1و 2
● ●اجرای کاناهای هوا سوئیچگیر اصلی واحد 3
● ●اجرای ساندویچ پانل  CEPواحد 1
● ●تداوم نصب استراکچر  CEPواحد  2و 3
● ●اجرای فونداسیون و پدستال پایپ رک کمکی واحد  1الی 3
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جاری شرکت نصب نیرو

* اینفوگرافی

درصد پیشرفت واقعی %84 :
● ●اجرای فونداسیون پایپ رک پارت  Dواحد  1الی 3
● ●اجرای فونداسیون باس داکت
● ●نصب پانل سقفی و دیواری توربین هال واحد  ( 3به غیر از
انکس های مربوطه )
● ●اجرای کفسازی  HRSGواحد ها
● ●اتمام کفسازی توربین هال واحد 2
● ●اجرای کفسازی توربین هال واحد 3
● ●اجرای فونداسیونهای کفسازی توربین هال واحد 2و3
● ●تکمیل نصب استراکچر AUX. Service
● ●اجرای نماچینی و فونداسیون و کانال کف AUX. Boiler
● ●اجرای کاشی ضد اسید ساختمان WTP
● ●تداوم اجرای کاشی ضد اسید NET.PIT
● ●اجرای عملیات خاکبرداری و تسطیح و رگالژ حوضچه
تبخیر
● ●اجرای فونداسیون Local GPRS
● ●تداوم نما چینی سوئیچگیر خنک کننده واحد 3
● ●تکمیل فونداسیون و دیوار آتش  AUX. Transهای شمال
توربین هال واحد  1و  2و فونداسیون 3
● ●بتن ریزی فونداسیون و پدستالهای پایپ اسلیپر های
مشترکات و واحد  1الی 3
● ●ساندویچ پانل سقفی AUX. Cooling
● ●بتن ریزی پیت های CEP #2 ,3
● ●نما چینی  CPPواحد  1و شروع معماری  CPPواحد 2
● ●اجرای داکت بانک محوطه سایت
● ●اجرای کانالهای کابل واحد ها به همراه اجرای درپوشهای
درجا و ...

● ●بتن ریزی دیواره و سقف مخزن HRSG CLEAN DRAIN
● ●بتن ریزی و هیدورتست NET PIT
● ●تکمیل فونداسیون تجهیزات و کانال کابل ساختمان WTP
● ●بتن ریزی اسلب کف سالن اصلی و سالن سود اسید ساختمان WTP
● ●تکمیل و تحویل ساختمان کمپرسور روم
● ●تکمیل و تحویل ساختمان AUX BOILER
● ●تکمیل آجر نما و فعالیتهای برقی و مکانیکی ساختما ن �AUX COOL
ING BUILDING
● ●تکمیل و تحویل ستونهای ACC

● ●اتمام اجرای فونداسیونهای CRT , CST
● ●اجرای ساختمانی CPP
● ●تکمیل ساختمان گیت ورودی
● ●اجرلی الیه اسفالت جاده اصلی از  CCBتا فورواردینگ
● ●تکمیل و تحویل BFPH2
● ●اجرای پارکینگ ادمین
● ●اجرای خطوط اویلی و سوییج
● ●اجرای ساختمان سوییچگیر  ACCو ترانس های غرب آن
● ●تکمیل و تحویل محوطه بین ادمین و کانتین

پروژه
ساختمانی
نیروگاه سیکل
ترکیبی کهنوج
درصد پیشرفت واقعی %98 :
● ●اتمام عملیات جدول کاری بلوار و جاده های داخلی
● ●اتمام عملیات قیرپاشی و آسفالت الیه بیندر
● ●اجرای عملیات محوطه سازی و شن ریزی
● ●اجرای فونداسیون و پدستال پلتفرم  HVACضلع شرق و غرب توربین
هال بخار

● ●اجرای عملیات نصب اینترالک پیاده رو بلوار بیرون نیروگاه
● ●اجرای عملیات پوشش سقف پارکینگ های نیروگاه
● ●اجرای اسلب بتنی محوطه زیر پارکینگ ها
● ●اجرای فنس کشی و شن ریزی انبار روباز
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اینفوگرافی *

پروژه باقی مانده
عملیات ساختمانی
گلگهر سیرجان

پروژه نصب سه
واحد  STGنیروگاه
سیکل ترکیبی پرند

* اینفوگرافی

درصد پیشرفت واقعی %13 :
درصد پیشرفت واقعی %52 :
● ●اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی سازه های:
● ●Steam T.H, FWPH 1,2, HRSG 1,2, ACC, ACC SWG, CEP, CRT,
CDP, Foam, AUX Cooling Building, AUX cooling Cell, Trans
.… ,Steam, admin, canteen, Unloading P.H

● ●اجرای عملیات معماری ساختمان های
● ●Admin, canteen, Steam TH, Work shop& store, Foam,
.… ,F.F Station, Unloading P.H
● ●اجرای بخشی از جاده ها داخلی و پیرامون

پروژه ساختمانی
نیروگاه سیکل
ترکیبی سبالن

پروژه نصب
یک واحد STG
نیروگاه سمنگان
درصد پیشرفت واقعی %15 :
● ●تکمیل گروت ریزی بیرینگ و پدستال های توربین
● ●تکمیل نصب بیس پلیت های ژنراتور
● ●تکمیل نصب و سیرکوله روغن ترانس اصلی بخار

● ●مونتاژ سازه لیفت توربین بخار و لیفت  ,و نصب توربین
● ●شروع عملیات سینی کاری Cable Gallery

پروژه عملیات
نصب بویلرهای
نیروگاه پرند
درصد پیشرفت واقعی %22 :
● ●نصب کیسینگ ،هارپ و درامهای بویلر یک ،دو ،سه و چهار
● ●نصب استراکچر فلزی بویلرهای یک و دو
● ●اتمام پایپ رک بویلر یک و دو
● ●اتمام اینترنال پایپینگ بویلر یک و دو
● ●اتمام نصب استکهای بویلر یک و دو
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● ●نصب اسکید های واحد یک در سالن توربین
● ●االیمنت شفت و گیربکسهای توربین و ژنراتور و نصب کولر
واحد یک
● ●اجرای پایپینگ سالن توربین (سیستم  )MAV, MAWواحد یک

● ●اجرای سینی و لدر و ساپورتهای  Cable Galleryواحد یک
● ●نصب تابلوهای سویچ گیر واحد یک
● ●نصب ترانسفورماتورهای اصلی ،یونیت و کمکی واحدهای
یک ،دو و سه و انجام تستهای روغن

● ●اجرای سینی و لدر (بخش الکتریکال) بویلر یک و دو
● ●اجرای اکسترنال پایپینگ بویلر یک و دو
● ●اتمام پیش مونتاژ استکهای بویلر سه و چهار
● ●اجرای اینترنال پایپینگ بویلر سه و چهار

درصد پیشرفت واقعی %21 :
● ●اجرای بتن ریزی بخش  SETUPو ارماتور بندی پارت اول و
دوم دیوار اتش سازه Main Trans # 1
● ●اجرای بتن ریزی مگر و ارماتوربندی وقالب بندی وبتن ریزی
فونداسیون بخش  CWPITسازه STH # 1
● ●اجرای قلوه ریزی وتسطیح وبتن ریزی مگر و ارماتوربندی
شبکه پائین فونداسیون  CWPITسازه STH # 2
● ●اجرای ارماتوربندی وقالب بندی ونصب قطعات مدفون در
بتن پدستال های  P2 & P4بخش نعل اسبی سازه STH # 2
● ●اجرای ارماتوربندی وقالب بندی وبتن ریزی دیوار غربی
وشرقی بخش نعل اسبی سازه STH # 2
● ●اجرای خاکبرداری و بتن مگر و ارماتور بندی و قالب بندی
وبتن ریزی فونداسیون سازه CDP # 1
● ●خاکبرداری و بتن ریزی مگر فونداسیون سازه PERMIATE
WATER TANKS
● ●اجرای خاکبرداری و بتن مگر و ارماتور بندی و قالب بندی
فونداسیون سازه Raw Water
● ●اجرای ارماتوربندی وقالب بندی و بتن ریزی فونداسیون و
ارماتور بندی پدستالهای سازه Aux. Service
● ●بتن ریزی پدستال های سازه  HRSG # 1و قالب بندی پدستال
های سازه HRSG# 2

● ●خاکبرداری و بتن مگر و ارماتور بندی و قالب بندی
فونداسیون سازه BOP Battery room
● ●اجرای قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون و ارماتوربندی
دیواره غربی  CW.PITسازه STH # 1
● ●آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی اصلی ستونها ودیوار
 W1 & W2بخش  TOPDKسازه TGC # 1
● ●قالب بندی و بتن ریزی ستون های  C1سازه TGC # 2
● ●اجرای قالب بندی و تیرچه گذاری و ارماتوربندی و بلوک
چینی سقف اول ازمحور  1تا  8سازه Administration
● ●اجرای ایزوگام کاری و اجر چینی دیواره کیبل گالری و قالب
بندی وبتن ریزی سقف کیبل گالری وارماتوربندی و قالب
بندی و بتن ریزی ستونهای طبقه اول سازه SWGR # 1
● ●اجرای بتن ریزی دیواره کیبل گالری و اجرای ایزوگام کاری
و اجر چینی دیواره کیبل گالری و شورینگ بندی جهت
قالب بندی سقف کیبل گالری فونداسیون سازهSWGR # 2
● ●اجرای نصب قطعات مدفون در بتن وقالب بندی بخش Set
 upو ریشه های دیوار اتش سازه Main Trans # 2
● ●آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون طبقه اول
سازه Camp
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اینفوگرافی *

پروژه نصب
 BOPنیروگاه
رمیله عراق

پروژه ساختمانی
پست نیروگاه
بادی کهک
درصد پیشرفت واقعی %99 :
● ●اتمام کل عملیات اجرایی (ساختمانی – برق – مکانیک)
ساختمانهای پست شامل اداری ،کنترل  ،انبار  ،دیزل و ساختمان
نگهبانی
● ●اتمام عملیات نمای کلیه ساختمانها شامل نمای کامپوزیت  ،سنگ
نما  ،و آجرنما
● ●اتمام نصب تجهیزات داخل ساختمانها شامل نصب  :کابینت ها ،
درب های چوبی ،آبگرمکن  ،سینک  ،شیرآالت
● ●اتمام عملیات نقاشی کلیه ساختمانها
● ●اتمام اجرای سردرب های ورودی شمالی و جنوبی پست و
اجرای سنگ نما و نصب درب های فلزی و رنگ آمیزی آنها

درصد پیشرفت واقعی %18 :
● ●اجرای آسفالت الیه بیندر محوطه
● ●اتمام اجرای عملیات محوطه سازی شامل اجرای جدول و
سنگفرش پیاده روها ،اجرای باغچه ها و خاک نباتی آنها
● ●اتمام اجرای کانال  Eشامل خاکبرداری اجرای لوله های
کاندوئیت و بتن ریزی آنها
● ●اتمام عملیات اجرای دیوار پیرامونی پست شامل اجرای دیوار و
ستونها  ،آجر نما  ،نصب نرده ها و نقاشی آنها
● ●رفع دیفکت های ابالغی کلیه ساختمانها
● ●درخواست تحویل موقت کلیه ساختمانها و سازه های پست

نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

درصد پیشرفت واقعی %98 :

درصد پیشرفت واقعی %9 :
● ●نصب استراکچر فلزی واحد یک ( فرعی)
● ●نصب فن بلها و تیوپ بندل های واحد یک (فرعی)
● ●نصب پمپهای واحدهای یک ،دو و سه فرعی
● ●نصب و جوشکاری داکتهای واحد دو (اصلی)

پروژه نصب یک
واحد ACC
نیروگاه سمنگان
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واحد یک گازی در تاریخ 95/03/31با رکورد پنج ماهه نصب ،آماده سنکرون بود که به دلیل تاخیر در گازرسانی در تاریخ 95/05/23سنکرون
گردید) واحد دو گازی در تاریخ  95/06/19سنکرون گردید.
به دلیل تاخیر در تامین متریال و برقدار بودن واحد ،در تاریخ  95/08/18عملیات نصب دایورتردمپر واحد دو آغاز و با رکورد بیست روزه
نصب ،تحویل گردید و نصب دایورتر واحد یک نیز در تاریخ  95/10/24شروع و مطابق برنامه دایورتر واحد دو تکمیل گردید .

ساختمانی فونداسیون
توربین بادی
علی آباد زنجان
(توربین ملی)

درصد پیشرفت واقعی %15 :

درصد پیشرفت واقعی %3 :
● ●شروع نصب استراکچر Aux. Cooling

● ●اتمام عملیات نصب کورس های مخزن
● ●اتمام عملیات رفتر ها و ستون های مخزن
● ●اجرای عملیات ورق ریزی سقف مخزن
● ●تکمیل فیتاپ و جوشکاری کلیه کورس ها
● ●اجرای عملیات پایپینگ ورودی و خروجی های مخزن
● ●نصب و تکمیل  Win Girder 1,2و  TOP Angleمخزن
● ●انجام عملیات  Vacuum testکف مخزن
● ●اجرای عملیات فیتاپ و جو شکاری خط  24اینچ گاز

● ●اجرای عملیات فیتاپ و جو شکاری خط رفت و برگشت گازوییل
از مخزن به واحد
● ●سند بالست و رنگ آمیزی خطوط گاز و گازوییل
● ●اجرای عملیات تست رادیوگرافی خطوط گاز و گازوییل
● ●نصب ساپورت های خطوط گاز و گازوییل
● ●اجرای عملیات نصب ساپورت ترنج BOP1 ,BOP2جهت نصب سینی
● ●نصب براکت های جهت نصب سینی
● ●اجرای عملیات ارت بین واحد ها

پروژه نصب دو
واحد گازی
نیروگاه سمنگان

پروژه نصب سه واحد
سیستم خنک کن اصلی
و فرعی ()ACC, ACS

● ●نصب مخازن  CRTواحدهای یک ،دو و سه اصلی
● ●نصب و جوشکاری داکتهای واحد یک (اصلی)
● ●پیش مونتاژ و نصب فن بلهای واحد یک (اصلی)
● ●نصب  Filling Tankواحدهای یک ،دو و سه فرعی

* اینفوگرافی

● ●شروع پیش مونتاژ  Fan bellها

● ●اجرای عملیات گودبرداری فونداسیون
● ●اجرای عملیات پیکور زنی فونداسیون بدلیل سفتی و سنگی بودن زمین
● ●اجرای عملیات بتن مگر فونداسیون

● ●اجرای عملیات خاکبرداری و تخریب مسیر اجرای کاندوئیت
● ●اجرای عملیات آرماتور بندی کاندوئیت فونداسیون
● ●برش و خم آرماتور های فونداسیون
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اینفوگرافی *

عملیات ساختمانی
بخش بخار نیروگاه
سیکل ترکیبی
فردوسی

پروژه نیروگاه
گازی پرتابل 25
مگاواتی نوشهر

درصد پیشرفت واقعی %30 :
● ●اتمام اجرای تاپدک واحد سوم
● ●اتمام اجرای دیوار و پدستال توربین هال واحد اول
● ●اتمام اجرای دیوار و پدستال کیمیکال دوزینگ پلنت واحدهای اول
و دوم
● ●اتمام اجرای دیوار و ستون های ساختمان سوئیچ گیر کولینگ واحد
اول
● ●اتمام اجرای فونداسیون های گنتری پست برق
● ●اتمام اجرای دیوار و پدستال بویلر فید پمپ واحد سوم
● ●اتمام بکفیل  Aux. Cooling Cellواحدهای دوم و سوم
● ●اجرای دیوار و پدستال توربین هال واحد دوم و سوم

درصد پیشرفت واقعی %31 :
● ●اجرای فونداسیون کیمیکال دوزینگ پلنت واحد سوم
● ●اجرای دیوار ساختمان سوئیچ گیرکولینگ واحد دوم و سوم
● ●اجرای پدستال های گنتری پست برق
● ●اجرای دیوار و پدستال بویلرفید پمپ واحدهای اول و دوم
● ●اجرای بکفیل  Aux. Cooling Cellواحد اول
● ●اجرای پدستال های(ACC (%85
● ●اجرای بکفیل توربین هال و  HRSGواحدهای پنجم و ششم
● ●اجرای دیوار و پدستال تصفیه خانه
● ●اجرای فونداسیون دیزل ژنراتور
● ●اجرای کف سازی Aux .Cooling Building

پروژه ساختمانی
نیروگاه سیکل
ترکیبی سمنگان
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بخش :Power Block

● ●بتن ریزی فونداسیون های  -C4- C1 - C3 - FF - C5 Fin Fan Coolerبه
اتمام رسیده است.
● ●عملیات چیپینگ فونداسیون های  C4- C1 - C3 - FFو  C5در حال
انجام می باشد .
● ●عملیات نصب ارت اولیه و رایزر های فونداسیون ها در حال انجام
میباشد.

بخش :BOP

● ●با توجه به دریافت نقشه فونداسیون  C8عملیات خاکبرداری و الشه
چینی و بتن مگر انجام شده و آماده آرماتوربندی میباشد و برش و
خم آرماتور ها از مورخ  95/11/21شروع خواهد شد.
● ●نقشه باقی فونداسیون های بخش  BOPکماکان دریافت نشده.
● ● 80درصد عملیات ارت محوطه اجرا شده و باقیمانده عملیات پس
از بتن ریزی تمامی فونداسیون و در مرحله  Pavingاجرا خواهد شد.

پروژه عملیات
ساختمانی نیروگاه
سیکل ترکیبی
غرب کارون
درصد پیشرفت واقعی %20 :

درصد پیشرفت واقعی %81 :
● ●اتمام عملیات اجرایی و تحویل مخازن سوخت
● ●اتمام جاده بتنی محوطه سوخت
● ●اتمام عملیات اجرایی و تحویل ساختمان Heating Boiler
● ●اتمام آجرچینی نما ساختمان Aux Service
● ●نصب ساندویچ پانل ساختمان Aux Boiler
● ●نصب ساندویچ پانل سالن توربین بخار
● ●اجرای کفسازی سالن توربین بخار
● ●اجرای عملیات معماری گالری کابل و سوییچگیر سالن بخار
● ●اتمام عملیات اجرایی مخازن Demine Water Tank #1,2
● ●اجرای عملیات سقف طبقه دوم ACC SWG
● ●اجرای عملیات معماری ساختمانهای CO2,Electric Room
● ●اجرای عملیات معماری و سقف ساختمان AUX Cooling Building
● ●اتمام کفسازی سازه Aux Cooling System

* اینفوگرافی

● ●اتمام آسفالت جاده ورودی
● ●اتمام آسفالت جاده پست برق و ترانسهای گازی
● ●اتمام جدول گذاری بلوار اصلی جاده داخلی و آماده سازی
جهت آسفالت
● ●اجرای زیرسازی تمامی جاده های گشت زنی
● ●آماده سازی آسفالت نیمی از جاده های گشت زنی
● ●اجرای عملیات معماری ساختمان WTP
● ●اجرای داکت بانکها و ترنچهای واحد بخار
● ●اجرای سیستم  Oily Drainواحد بخار
● ●اجرای عملیات معماری ساختمان سه منظوره
● ●اجرای عمیات معماری ساختمان Work Shop
● ●اجرای عملیات معماری و تاسیسات ساختمان اداری و کانتین
● ●اتمام کفسازی ساختمانهای Boiler Feed Pump#1,2

● ●بتن ریزی فونداسیون مخزن سوخت (رینگ و دیسک مخزن
سوخت) با حجم  1800مترمکعب بتن و دو روز زودتر از موعد
مقرر – ثبت رکورد بیشترین حجم بتن ریزی در شرکت نصب نیرو
● ●بتن ریزی فونداسیون توربین ژنراتور واحد یک و دو با حجم
 960مترمکعب بتن
● ●خاکبرداری فونداسیون سالن توربین واحد یک و دو
● ●خاکبرداری ،بتن ریزی فونداسیون و پدستال (اجرای  30درصد از
فونداسیون و پدستال های پست )Bay 1-8
● ●خاکبرداری ،بتن ریزی فونداسیون و ستون ،زیر سازی جهت
اجرای تیر و سقف CCR
● ●خاکبرداری ،بتن ریزی فونداسیون و آرماتوربندی پدستال های
انبار و تعمیرگاه
● ●خاکبرداری ،بتن مگر و آرماتوربندی کف مخزن آتش نشانی
● ●خاکبرداری ،بتن فونداسیون و ستون های BCR 1-8
● ●بتن ریزی فونداسیون و پدستال  ،CCBاجرای پرایمر و بکفیل
سازه و آمادگی سازه جهت نصب اسکلت فلزی
● ●بتن مگر ،آرماتوربندی و قالب بندی ،بتن ریزی فونداسیون و
پدستال های استک واحد یک و دو
● ●بتن ریزی ستون ها ،آرماتوربندی و قالب بندی تیر و سقف سه
منظوره

● ●آرماتوربندی و قالب بندی تیر و سقف اداری
● ●خاکبرداری ،آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون ترانس
کمکی CCB
● ●بتن ریزی فونداسیون ،آرماتوربندی ستون های کانتین
● ●خاکبرداری و تخریب شمع ها ،آرماتوربندی و قالب بندی کف
مخزن اویلی بخش سوخت
● ●خاکبرداری و تخریب شمع ها ،آرماتوربندی و قالب بندی کف
مخزن اویلی BOP
● ●خاکبرداری و تخریب شمع های مخزن اویلی بخش ترانس ها
● ●خاکبرداری ،آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون فورواردینگ
● ●خاکبرداری ،آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون پمپ خانه
آنلودینگ
● ●خاکبرداری ،آرماتوربندی و قالب بندی ،بتن ریزی فونداسیون
شلترآنلودینگ
● ●بتن ریزی فونداسیون و دیواره حوضچه ترانس اصلی واحد
یک و دو
● ●بتن ریزی فونداسیون  ،آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی
 40درصد دیوار دایک مخزن سوخت
● ●بتن ریزی فونداسیون ،آرماتوربندی ستون HVAC Room
● ●خاکبرداری ،بتن ریزی فونداسیون و ستون LV Room
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اینفوگرافی *

پروژه نصب یک
واحد HRSG
نیروگاه سمنگان

ساختمانی فاز
 14پارس جنوبی
(سه قرارداد)

* اینفوگرافی

درصد پیشرفت واقعی %75 :
● ●شروع عملیات بتن ریزی  pavingیونیت 132
● ●شروع عملیات بتن ریزی  pavingجنوب یونیت 106
● ●اجرای عملیات بتن ریزی  Cable Trenchجنوب یونیت 106
● ●اجرای عملیات  Pipingیونیت 132

● ●اجرای عملیات  Pipingیونیت 131
● ●اتمام عملیات  Pipingیونیت 124-123-121
● ●شروع عملیات بتن ریزی پیوینگ یونیت 108
● ●اجرای عملیات نصب استراکچر یونیت 130و144و125

پروژه نصب
یونیت  106فاز
 14پارس جنوبی
درصد پیشرفت واقعی %32 :
● ●واحد  : 801نصب اویل تانک  ،مونتاژ  ، R.D.Tنصب و تنظیم
فریم کمپرسور  ،نصب فن ها ایرکولر ،مونتاژ فیلترهوس ،نصب
اویل کولر کمپرسور ،نصب استراکچر  ، R.D.Tنصب توربین،
نصب فریم کمپرسور و کمپرسور
● ●واحد  : 701مونتاژ و نصب فیلترهوس ،نصب فریم کمپرسور،
نصب اویل تانک  ،نصب کمپرسور ،نصب استراکچر ایراینتک
و  ، R.D.Tنصب تانک روغن ،نصب سیستم  ، Ventilationنصب

نصب اسکلت فلزی
نیروگاه سیکل
ترکیبی پرند

تانک روغن
● ●نصب  : 601نصب اویل تانک کمپرسور  ،نصب فریم کمپرسور،
نصب کمپرسور ،نصب گیربکس ،نصب توربین
● ●نصب  : 501نصب فریم کمپرسور ،نصب اویل تانک کمپرسور،
نصب کمپرسور ،نصب توربین و کوپلینگ
● ●واحد  : 401نصب توربین
● ●واحد  : 201نصب توربین

● ●نصب استراکچر پایپ رک کمکی واحد 1
● ●نصب استراکچر توربین هال واحد 3

● ●نصب استراکچر بویلر فید پمپ واحد  3و 4و5و6
● ●نصب استراکچر کیمیکال واحد 1و2و3

● ●نصب استراکچر  BCR1,2,3پست ( ساختمان کنترل پست )
● ●نصب استراکچر AUX. Service

● ●نصب استراکچر  CEPواحد  1و 2و 3

درصد پیشرفت واقعی %80 :
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● ●نصب استراکچر AUX. Boiler

● ●نصب گریتینگ بخش شمالی واحد  1توربین هال

درصد پیشرفت واقعی %25 :
● ●نصب و تحویل دهی پایپرک های واحد یک و دو  ،نصب 90
درصد از پایپرک سمت سالن توربین و مشترکات
● ●شروع پیش مونتاژ راه پله کیسینگ واحد دو
● ●تکمیل جوشکاری و عایق کیسینگ واحد یک و دو
● ●تکمیل نصب و فیتاپ و جوشکاری پنل های داکت های ورودی
واحد یک و دو
● ●تکمیل نصب و تنظیم هارپ های واحد یک و دو
● ●تکمیل نصب داونکامرهای واحد یک و دو ( بخش )LP , Storage
● ●تکمیل نصب وفیتاپ منیفولدهای واحد یک و دو

● ●نصب و تنظیم مخازن  LP , Storage , Deaeratorواحد یک و دو
● ●ادامه نصب بامپرساپورت ها و بفل های واحد یک و دو
● ●ادامه نصب  Expansion Bellowsواحد یک و دو
● ●نصب مونوریل بویلر فیدپمپ واحد یک و دو و نصب بویلر
فیدپمپ واحد دو
● ●ادامه عملیات فیتاپ و جوشکاری پایپینگ واحد یک و دو
● ●تکمیل جوشکاری و زیرسازی عایق  ،سندبالست و رنگ 80
درصد شل های واحد یک و دو
● ●نصب و جوشکاری شل یک و دو استک واحد دو

پروژه نصب واحد
بخار نیروگاه
تابان یزد

درصد پیشرفت واقعی %64 :
● ●نصب و فاینال االیمنت تجهیزات توربین و ژنراتور
● ●نصب کلیه تجهیزات و اسکید های سالن بخار
● ●انجام لوله کشی کلیه خطوط پایپینگ بخش بخار
● ●تست و فالشینگ خطوط پایپینگ بخش بخار
● ●نصب ترانس اصلی و تست های مربوطه
● ●نصب ترانس کمکی وتست های مربوطه
● ●اجرای باس داکت
● ●نصب  IPBDپانل
● ●نصب تابلوی نقطه صفر ژنراتور

● ●سینی کاری بخش PH
● ●سینی کاری سویچ گیر
● ●نصب تابلوهای MV
● ●نصب تابلوهای LV
● ●نصب تابلو های ابزاردقیق در ER
● ●نصب تابلوهای محلی وJBهای برق وابزاردقیق در PH
● ●کابل کشی و کانکشن کابلها (درحال انجام)
● ●نصب باتریها و راه اندازی باتریخانه وتابلوهای مربوطه
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اینفوگرافی *

پروژه نیروگاه
گازی پرتابل
 25مگاواتی
بهشهر

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

* اینفوگرافی

درصد پیشرفت واقعی %37 :
بخش :BOP

درصد پیشرفت واقعی %82 :
● ●انجام عملیات بکفیل و کمپکت الیه ای فونداسیون 20
● ●انجام عملیات بکفیل و کمپکت الیه ای فونداسیون 21
● ●انجام عملیات بکفیل و کمپکت الیه ای فونداسیون 22
● ●اتمام عملیات کابل کشی و بکفیل کانال کابل از واحد  14به 17
● ●اتمام عملیات کابل کشی و بکفیل کانال کابل از واحد  17به 18

● ●اتمام عملیات کابل کشی و بکفیل کانال کابل از واحد  22به 21
● ●اتمام عملیات کابل کشی و بکفیل کانال کابل از واحد  21به 20
● ●اتمام عملیات کابل کشی و بکفیل کانال کابل از واحد  16به 15
● ●اجرای بخشی از عملیات کابل کشی و بکفیل کانال کابل از
واحد  20به 8

(بخش تکمیلی)

درصد پیشرفت واقعی %86 :

( قرارداد جدید )

● ●سربندی کابل ،اجرای سقف کاذب ،لکه گیری گچ ،اجرای
ویدئو وال کریدور میانی ،نقاشی ،در ساختمان کنترل
● ●اجرای عملیات نقاشی ساختمان کنترل.
● ●تکمیل عملیات تاسیساتی و نازک کاری ساختمان گارد و
تحویل ساختمان به کارفرما.
● ●تکمیل عملیات تاسیساتی و نازک کاری ساختمان گیت و
تحویل ساختمان به کارفرما.

درصد پیشرفت واقعی %74 :
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● ●بتن ریزی فونداسیون های C5- C4- C1 - C3 - FFو Fin Fan
 Coolerبه اتمام رسیده است.
● ●چیپینگ فونداسیون های – C5-C4- C1 - C3و  FFبه اتمام
رسیده و عملیات گروت ریزی در حال انجام میباشد.

پروژه ساختمانی
دیسپاچینگ
زنجان

پروژه نصب 12
واحد توربین
نیروگاه بادی کهک
تاکستان 2

● ●تکمیل عملیات نصب  Towerواحد 19
● ●لیفت نهایی و نصب روتور واحد 19
● ●تکمیل عملیات نصب  Towerواحد 16
● ●لیفت نهایی و نصب روتور واحد 16
● ●آغاز عملیات نصب  Towerواحد 20
● ●لیفت نهایی و نصب روتور واحد 20
● ●آغاز عملیات نصب  Towerواحد 21

● ●عملیات بتن ریزی فونداسیون  Water Pumpانجام شده است.
● ●با توجه به دریافت نقشه فونداسیون  C8عملیات خاکبرداری
و الشه چینی و بتن مگر انجام شده و آماده آرماتوربندی
میباشد و برش و خم آرماتور ها از مورخ  95/11/21شروع
شده است.
● ●نقشه باقی فونداسیون های بخش  BOPکماکان دریافت نشده.
● ● 80درصد عملیات ارت محوطه اجرا شده و باقیمانده عملیات
پس از بتن ریزی تمامی فونداسیون و در مرحله  Pavingاجرا
خواهد شد.

بخش :Power Block

● ●لیفت نهایی و نصب روتور واحد 21
● ●آغاز عملیات نصب  Towerواحد 22
● ●لیفت نهایی و نصب روتور واحد 22
● ●اتمام عملیات پیش راه اندازی واحد 14
● ●اتمام عملیات پیش راه اندازی واحد 15
● ●اتمام عملیات پیش راه اندازی واحد 19

تهیه و تامین (خرید)
اسکلت فلزی بخش
بخارنیروگاه فردوسی

● ●تکمیل عملیات تاسیساتی و نازک کاری ساختمان آموزش .
● ●اجرای عملیات تاسیساتی و نازک کاری ساختمان ترینینگ.
● ●اتمام سقف ساختمان مهمانسرا
● ●اجرای دیوار چینی،تاسیسات،کفسازی و گچکاری در
ساختمانمهمانسرا
● ●اجرای عملیات محوطه سازی

● ●اتمام ساخت قطعات Aux. Cooling Building

● ●اتمام  50درصد ساخت قطعات Water Treatment Plant Building
● ●ارسال  4محموله از قطعات Aux. Cooling Building
● ●شروع ساخت قطعات  Turbine Hallفاز 1

درصد پیشرفت واقعی %16 :
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اینفوگرافی *

پروژه ساختمانی
نیروگاه سیکل
ترکیبی پره سر

پروژه باقی مانده
عملیات ساختمانی
نیروگاه یزد صدوق
(تابان)

درصد پیشرفت واقعی %73 :

درصد پیشرفت واقعی %88 :
● ●اجرای آسفالت الیه بیندر جاده گشت زنی و بلوار میانی نیروگاه
● ●نصب کامل ساندویچ پانل ساختمانهای سالن توربین بخار
– WTP – Workshop & Store - Aux. Boiler#1&2 – BFP#1&2
● ●تکمیل محوطه سازی محدوده واحدهای گازی
● ●تکمیل و تحویل ساختمانهای اداری  Work shopو ایستگاه آتش
نشانی به منظور استفاده بهره بردار
● ●تکمیل سالن توربین بخار و تحویل به گروه نصاب
● ●تکمیل ساختمان سوئیچگیر بخار و تحویل به گروه نصاب

عملیات حمل
تجهیزات نیروگاه
بادی تاکستان و
آقکند
درصد پیشرفت واقعی %30 :
● ●ادامه حمل تجهیزات

عملیات حمل
تجهیزات نیروگاه
بادی  25مگاواتی
نوشهر و بهشهر

درصد پیشرفت واقعی %58 :
● ●ادامه حمل تجهیزات
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* اینفوگرافی

● ●تکمیل اسکلت بتنی ساختمان اداری و شروع معماری
● ●معماری ساختمان نگهبانی و سردر نیروگاه
● ●اجرای کانالهای آبهای سطحی نیروگاه
● ●خاکبرداری و آماده سازی کف حوضچه تبخیر جهت اجرای
ژئوممبران
● ●عملیات تأسیسات برق و مکانیکی سالن توربین بخار و
ساختمانهای جانبی بخار

● ●تحویل دائم واحد های 1الی 4گازی و مشترکات و همچنین واحد
اول بخار
● ●تحویل موقت سیستم  HVACو ساختمان های Guard House , Gate
House
● ●اجرای فضای سبز نیروگاه
● ●اجرای جاده بتنی از Guard houseتا  Unloadingبه مساحت7000
مترمربع
● ●اجرای جاده بتنی غرب کلر زنی و شرق  CCBو شمال مخازن سوخت
● ●اجرای عایق و کلدینگ واحد 1و 2بخار و واحدهای گازی
● ●نصب چراغ های روشنایی سردرب نیروگاه
● ●اجرای عملیات سیستم الکتریکال اتاقک نت پیت کلرزنی
● ●اجرای الیه  Baseو  Sub Baseدرشمال ،شرق ،غرب جاده پاترول رود
● ●تکمیل آسفالت بیندر در ضلع شمال ،جنوب ،شرق ،غرب جاده
پاترول رود ،از  Forwardingتا ، Unloadingشرق و شمال مخازن
سوخت ،پارکینگ شمال و جنوب گیت هوس ،بال کمربندی شمالی
وجنوبی گیت هوس
● ●اجرای کابل کشی و نصب پایه های روشنایی ها محوطه آبگیر
● ●اجرای جاده و جدول محوطه  Stop logآبگیر
● ●ساخت و نصب پل های گالوانیزه ترافیکی
● ●بوته کنی و مخلوط ریزی کمپکت و شن ریزی محوطه مابین دیوار
تا آسفالت در جاد های پاترول رود شمال و غرب جاده مخازن از
 Forwardingتا  ،Unloadingکانال شرق کلر زنی تا شرق  FFPHو
شرق پست

پروژه تامین و ساخت
اسکلت فلزی نیروگاه
سیکل ترکیبی پرند

● ●اجرای کانال آبهای سطحی در شمال مخازن سوخت ،بال شمالی
گیت و جنوب باسکول بهره بردار ،جنوب ایستگاه گاز
● ●اجرای قلوه ریزی ،ماسه بادی ،ساب بیس و کمپکت جاده ورودی
نیروگاه و اجرای جاد بتنی ورودی نیروگاه شامل آرماتور ،بتن ریزی
و کانال جدولی
● ●اجرای سنگ فرش پیاده رو ،شن ریزی و فضای سبز اطراف
ساختمان Admin & Canteen
● ●رنگ آمیزی نرده ها و درب های ورودی نیرو گاه
● ●اجرای پلتفرم و اسکلت فلزی های واحد های بخار
● ●اجرای مخلوط ریزی جهت جاده های دسترسی به دوربین های
مدار بسته
● ●اجرای طرح زهکش فاز  1الی 4
● ●اجرای حوضچه آرامش غرب آنلودینگ
● ●الیروبی و محوطه سازی زهکش های پاترول رود
● ●تعریض پل ورودی نیروگاه
● ●گروت ریزی پلیت روتور واحد های 1و 2گازی و پایه های
روشناییمحوطه
● ●اصالح خط  Oilyاز  Forwardingبه طرف Oily separator
● ●اجرای ساندویچ پانل سایه بان ضلع شمال وجنوب Gate house
● ●تخریب ساختمان حراست قدیم
● ●ساخت و نصب درب های ضلع شرقی نیروگاه
● ●اجرای سرویس واتر در واحد 1و 2بخار

● ●اتمام ساخت قطعات Power House # 1
● ●اتمام ساخت قطعات Power House # 2
● ●اتمام ساخت قطعات Power House #3
● ●اتمام ساخت قطعات مشترکات

درصد پیشرفت واقعی %96 :

تامین و ساخت اسکلت
فلزی غرب کارون

● ●ساخت  60درصد قطعات CCB
● ●شروع قطعه زنی Turbine Hall

درصد پیشرفت واقعی %7 :
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ساختمان *

کانکشنهای

Power Line
یک شبکه مبتنی بر  ،Power Lineسیمهای
برق ساختمان را به کابل شبکه تبدیل
میکند؛ به این معنا که این سیمها ،عالوه بر
کارکرد معمولی ،سیگنالهای داده شبکههای
کامپیوتری را نیز جابهجا میکنند .با توجه به
این مسأله تقریبا تمام خانهها برای استفاده
از  power Lineمناسب هستندPower Line .
جایگزین ابزارهای معمولی شبکه نمیشود،
یعنی شما همچنان به روتر و سایر تجهیزات
نیاز دارید ،اما راه خوبی برای گسترش شبکه
به مکانهای جدید محسوب میشود.
شبکههای  ،Power Lineدر مقایسه با شبکه
وایفای یا استفاده از کابل شبکه ،از محبوبیت
بسیار کمتری برخوردار هستند.
کاربردهای متداول
شبکههای  ،Power Lineدر بخشهای
مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ،برای
مثال پروژههای بزرگی نظیر شبکههای
هوشمند ( )Smart Gridsو سرویسهای
پهنباند پاور الین ،که از اتصاالت Power Line
برای فراهم نمودن سیگنال اینترنت استفاده
میکنند (چیزی شبیه به سرویس  DSLکه
از یک خط تلفن آماده برای همین کار بهره
میگیرد) .با وجود کاربردهای متنوع Power
 Lineدر پروژههای کوچک و بزرگ ،در این
مقاله در مورد شبکههای  Power Lineخانگی
صحبت میکنیم .یعنی استفاده از این فناوری
برای اتصال دستگاههای  Ethernet-Readyیا
دستگاههای وایرلس.
اتصال دستگاههای باسیم :این مورد
محبوبترین و متداولترین کاربرد شبکه
 Power Lineمحسوب شده و به طور کلی بر
اساس آداپتورهای  Power Lineعمل میکند.
هر یک از آداپتورها ،حداقل یک پورت شبکه
محسوب میشود.
برای ایجاد اولین کانکشن پاور الین به دو
آداپتور نیازمند هستید ،به همین دلیل اغلب
آداپتورهای پاورالین در بستههای دوتایی
عرضه میشوند.
اولین آداپتور به پورت شبکه روتر (یا
سوئیچ) شبکه  LANمتصل شده و دومین
آداپتور به یک دستگاه  Ethernet-Readyمانند
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رایانه یا چاپگر متصل میشود .حاال کافی
است هر دو آداپتور را به پریز برق متصل
کنید تا دستگاه  Ethernet-Readyبه شبکه ملحق
شود .تنها عامل اتصال دو آداپتور ،سیمهای
برق تعبیه شده در دیوارها هستند.
یک آداپتور  ،Power Lineدارای حداقل یک
پورت شبکه است.
بعد از برقراری اولین ارتباط ،برای هر دستگاه
جدید ،به یک آداپتور دیگر نیاز خواهید داشت
(بعضی از آداپتورهای  Power Lineبیش از یک
پورت شبکه دارند .این آداپتورها ،قابل اتصال
به چندین دستگاه هستند).
اتصال دستگاههای وایرلس :این کار ،شبیه به
اتصال دستگاههای باسیم است ،با این تفاوت
که در این مورد ،آداپتور دوم برای ایجاد شبکه
وایفای خود به یک اکسس پوینت داخلی
مجهز است .شبکه  LANاز آداپتور اول به
آداپتور دوم گسترش یافته و از آداپتور دوم
سیگنالهای وایفای برای دستگاههای
وایرلس مانند لپ تاپها ،تبلتها یا تلفنهای
هوشمند بردکست ( )Broadcastمیشوند.
برخی از تجهیزات شبکه ،مانند روترها و
سوئیچها ،مجهز به یک اتصال Power Line
داخلی نیز هستند .وجود این نوع تجهیزات
عجیب نیست ،چرا که به هر حال دستگاه
برای سرویسدهی باید به پریز برق متصل
شود.
بعضی از آداپتورها ،برای پشتیبانی از چندین
کالینت ،عالوه بر دو پورت شبکه ،به یک
اکسس پوینت وایفای داخلی نیز مجهز
هستند.

مزیتهای شبکههای پاور الین
اولین و بزرگترین ویژگی شبکههای پاور
الین ،راحتی استفاده از آنها است؛ علی
الخصوص وقتی آنها را با شبکههای باسیم
معمولی مقایسه میکنیم .به جای راه اندازی
شبکه باسیم به کمک کابلهای شبکه ،تنها
آداپتور را به پریز متصل میکنید .شما میتوانید
شبکه  Power Lineخانگی خود را به سرعت
و تنها در چند دقیقه آماده بهره برداری نمایید.
دومین امتیاز شبکه پاور الین هنگام مقایسه
این شبکه با شبکههای بی سیم به خوبی
مشهود میشود .شما میتوانید شبکه پاور
الین خود را تا دورترین نقاط ساختمان،
یعنی بخشهایی که سیگنالهای وایفای را
به سختی دریافت میکنند ،گسترش دهید.
این مسأله در ساختمانهایی که دارای
دیوارها زیادی هستند بغرنج تر نیز میشود.
در ارتباطات  Power Lineهمانند ارتباطات
سیمیمتداول ،دسترسی به اینترنت به صورت
دائمیبوده و قطعی ندارد.
سومین ویژگی شبکههای پاور الین در
مقایسه با نحوه گسترش شبکهها مشخص
میشود .یک ارتباط  Power Lineرا بسیار
راحت میتوان توسعه داد .شما به راحتی
میتوانید یک شبکه وایفای را به صورت
مستقل به شبکه  Power Lineاضافه نموده و

محدوده شبکه را گسترش دهید.
آخرین ویژگی شبکههای پاورالین این است که این
فناوری بسیار مقرون به صرفه است .شما به کمک دو
آداپتور که در مجموع نزدیک به ۱۵۰هزار تومان قیمت
دارند میتوانید یک شبکه ایجاد کنید .این در حالی است
که راهاندازی یک شبکه باسیم یا بیسیم خیلی بیشتر از
از این مقدار هزینه دارد ،خصوصا اینکه شبکههای بیسیم
از پایداری کمتری نسبت به شبکههای سیمی برخوردارند.
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شناخت ذهن

معایب شبکههای Power Line
یک شبکه  Power Lineضعفهایی نیز دارد.
اول اینکه یک آداپتور  Power Lineباید به طور مستقیم
به پریز دیواری متصل شود .اگر آداپتور را به چندراهی
یا پریزهای سیار متصل کنیم ،عملکرد آن دچار مشکل
میشود.این ضعف باعث میشود که در مکانهایی که
پریزهای دیواری کم بوده یا نزدیک به هم هستند ،شبکه
 Power Lineکارایی مورد انتظار را نداشته باشد.
دوم ،آداپتورهای  Power Lineنیازمند الکتریسته ۲۲۰
ولت (یا  ۱۱۰ولت) استاندارد هستند .سیگنالهای ارتباطی
بین آداپتورها به کیفیت سیمکشی برق بستگی دارند.
سیمکشیهای غیراصولی و اتصالیهای موجود در سیمهای
برق میتوانند اثرات منفی روی شبکه پاورالین داشته باشند.
سوم ،عملکرد آداپتورهای پاورالین ممکن است بر اثر
نویزهای ایجاد شده توسط سایر دستگاههای الکتریکی مانند
ن لباسشویی ،ظرفشویی و ...افت کند.
پنکه ،ماشی 

مسأله آخر این است که استفاده از شبکه پاورالین در
آپارتمان و مکان های عمومی ممکن است با خطرات
امنیتی و سوءاستفاده همراه باشد .از آنجا که تمام ساختمان
دارای سیمکشی برق است ،ساختمانهای مجاور میتوانند
به کمک یک آداپتور به شبکه شما نفوذ کنند .این اتفاق شبیه
به آن است که شما یک شبکه وایفای باز (بدون کلمهعبور)
داشته باشید .البته تمام آداپتورهای پاورالین برای جلوگیری
از وقوع این اتفاقات با امکانات امنیتی مشخصی عرضه
میشوند .توجه داشته باشید که هنگام استفاده از ویژگیهای
امنیتی آداپتورهای تولیدکنندگان مختلف به خوبی با یکدیگر
کار نمیکنند؛ برای همین بهتر است تمام آداپتورهای شبکه،
شبیه به هم باشند .اگر در یک خانه ویالیی زندگی میکنید،
نگران سوءاستفاده اطرافیان از شبکه  Power Lineخود
نباشید .چرا که سیگنالهای شبکه پاورالین قادر به عبور از
ترانسفورماتورهایجداکنندهالکتریسیتهنیستند.

ذهن انسان همه چيز را كنترل مي كند  .ادراكات ،تصورات ،تفكرات ،
اعتقادات .بطور كلي تمام جنبه هاي شناختي رفتار انسان تحت كنترل است.
جهان و هر آنچه كه در آن موجود است ،ازطريق تصورات ما در ذهن
انعكاس مي يابد .ما مي توانيم از طريق روش هاي كنترل ذهن اين
تصورات را تغيير دهيم و آن وقت خواهيم ديد كه واقعيت هاي زندگي
ما نيز دستخوش تغيير خواهند شد ،يا به زبان ديگر اگر ما توان آن را داشته
باشيم كه ذهن خودمان را تحت كنترل درآوريم قادر خواهيم بود دنياي
مطابق با آرمانها و ايده آل هاي خودمان بسازيم.
تصوير ذهني كه ما از خويش داريم براساس اعتقادات  ،باورها  ،ارزش
هاي حاكم بر جامعه ،تجارب گذشته  ،موفقيت ها  ،شكست ها ،تحقيرها
و پيروزي ها شكل گرفته است و از مجموعه اين عوامل است كه درذهن
تصويري از خود مي سازيم.
ذهن انسان داراي دو بخش است:
 -1ذهن هوشيار يا ضمير خود آگاه
 -2ذهن نيمه هوشيار يا ضمير ناخودآگاه
بهترين راه درك ذهن هوشيار و نيمه هوشيار اين است كه به آن ها
بصورت يك باغچه نگاه كنيم .شما يك باغبان هستيد و در طول روز
مشغول كاشتن دانه هايی (همان انديشههایي است كه روزانه به فكر خود
راه ميدهيد) هستيد .هرچه را كه مي كاريد در تن و محيط زندگي تان درو
مي كنيد.
می بایست مشغول كاشتن افكار مربوط به آرامش ،عمل درست ،حسن
نيت و سعادت بشويد و به آرامي و عالقه درباره ويژگي هاي آن ها
بينديشيد ،آنچه را كه انديشيده ايد به طوركامل در ذهن آگاهتان جاي
دهيد و به كاشتن اين دانه هاي شگفت انگيز ادامه دهيد دراين صورت
محصول با شكوهي را درو خواهيد كرد.
قدرت ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقع ًا قصد دارید که در
زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید ،باید بدانید که ذهن
ناخودآگاهتان به چه صورت کار می کند و چگونه از خود واکنش نشان می
دهد .باید به این امر اعتقاد داشته باشد که هیچ گاه برای دست یابی به رویاها
و آرزوها دیر نیست.
جرج الیوت میگوید :هیچ گاه برای تبدیل شدن به آن فردی که می خواهید،
دیر نیست .همچنین هارولد آر.مک آليندون می گوید کيفيت يک سازمان،
هرگز از کيفيت ذهن هايی که آن سازمان را تشکيل می دهند فراتر نمي رود.
مغز انسان به دو قسمت تقسیم می گردد :خودآگاه و ناخودآگاه .شاید تا
کنون بارها از زبان دانشمندان شنیده باشید که افراد تنها از  %10ذهن خودآگاه
خود استفاده می نمایند .باید توجه داشت که ضمیر ناخودآگاه بسیار بزرگ
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تر و نیرومند تر عمل می کند و در حدود
 %90دیگر از واکنش های ذهنی ما را نیز
همین قسمت تحت کنترل خود دارد .آیا می
دانید ممکن است در زندگی شما چه اتفاقاتی
روی دهد اگر بتوانید به طور کامل از ضمیر
ضمیر ناخودآگاه ذهن خود استفاده کنید؟ بله
می توانید از قدرت جادویی آن برای پیشبرد و
ارتقای زندگی خود بهره بگیرید.
عملکرد ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاه در محل استقرار خود از
ما محافظت کرده و ما را زنده نگه می دارد.
هر چیزی را که در زندگی خود با حواس
پنجگانه مان احساس می کنیم  ،تمام چیزهایی
را که می بینیم ،می شنویم ،حس می کنیم ،می
چشیم و بو می کنیم برای تحلیل و بررسی
های آتی به ذهن فرستاده می شوند و در
قسمت ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره خواهد
شد .در این قسمت از ذهن ،نوعی مرجع
کامل پیرامون وقایع زندگی ما درست میشود.
فرض کنید شما یک تجربه منفی را در زندگی
خود بدست آورده باشید ،در این شرایط
خاطره آن واقعه ناگوار در ذهن شما ثبت و
ضبط خواهد شد .اگر در هر زمان دیگری با
یک چنین رویدادی به طور مجدد در زندگی
خود مواجه شوید ،ضمیر ناخودآگاه به طور
اتوماتیک آن خاطره منفی را به یاد می آورد
و فورا ً احساسات ،تصاویر و خاطرات مشابه
را به ذهن می فرستد .تمام خاطرات گذشته
را به یاد شما می آورد و به شما آموزش می
دهد که چگونه می توانید با در نظر گرفتن کل
احساسات و افکارتان به آن پاسخ دهید .ضمیر
ناخودآگاه این قابلیت را دارد که در زمان واحد
کارهای متفاوت را انجام داده و واکنش های
بیشماری را بررسی کند .در عین حال شما می
توانید راه بروید ،تنفس کرده ،و قلبتان ضربان
خود را داشته باشد و  ...همه این وقایع در
ذهن فرد ثبت می شود.
الزم به ذکر است که ذهن انسان به صورت
 24ساعته در حال فعالیت می باشد ،یکسره و
بدون توقف و استراحت.
نکته مثبتی که در مورد ضمیر ناخواگاه وجود
دارد این است که ما را قادر می سازد تا آرزوها
و اهداف خود را عملی کنیم .می توانید ذهن
خود را طوری برنامه ریزی کنید که سبب
موفقیت شما در تمام عرصه های زندگی شود.
تمام افکار ،رفتار ،و تجربیاتی که از طریق
ذهن خوآگاه درک می شوند ،در ضمیر
ناخودآگاه شما ثبت و ضبط می شوند ،اما
نکته جالبی که باید در این زمینه به خاطر
داشت آن است که ضمیر ناخودآگاه هیچ گونه
تفاوتی میان واقعیت ها و تصورات ذهنی فرد
قائل نمی شود .برای ضمیر ناخودآگاه فرد
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محدودیتی در زمینه زمان و مکان وجود ندارد.
یکی از بهترین تکنیک هایی که از طریق
آن می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را برنامه
ریزی کنید ،این است که موفقیت را در ذهن
خود به تصویر بکشید .این کار به شما کمک
می کند تا بتوانید به صورت خودآگاه جذب
چیزهایی بشوید که آنها را می خواهید .به
این منظور می بایست تصاویری را که برایتان
خوشایند هستند در ذهن خود مجسم کنید.
این تجسم هم شامل احساسات شما می-
شوند و هم افکارتان .فکر کردن به چیزهای
خوب و مثبت همچنین می تواند ضمیر
ناخودآگاه رادر رسیدن به موفقیت ترغیب کند.
شما این قدرت را دارید که افکار خودتان را
انتخاب کنید .باید نسبت به چیزهایی که فکر
می کنید ،آگاه بوده و آنها را به طور کامل تحت
کنترل خود در آورید .به هر چیزی که فکر
می کنید ،از قسمت خودآگاه مغز به قسمت
ناخودآگاه فرستاده می شود و ضمیر ناخودآگاه
نیز آن را به عنوان یک حقیقت می پذیرد .هیچ
گاه به خودتان نگویید که" :من شکست می
خورم"" ،توانایی انجام این کار را ندارم" ،و یا
"قابلیت انجام چنین کاری را ندارم"؛ چراکه
ضمیر ناخودآگاه به سرعت آن را باور کرده و
به عنوان یک حقیقت آنرا می پذیرد.
باید به ضمیر ناخودآگاه خود آموزش دهید
که فقط به موفقیت ،شادی ،کامیابی ،و سالمت
و عشق فکر کند .با استفاده از ضمیر ناخودآگاه

نکته مثبتی که
در مورد ضمیر
ناخواگاه وجود دارد
این است که ما را
قادر می سازد تا
آرزوها و اهداف
خود را عملی
کنیم .می توانید
ذهن خود را طوری
برنامه ریزی کنید
که سبب موفقیت
شما در تمام عرصه
های زندگی شود.

خود می توانید موفقیت ،ثروت ،شغل مناسب،
خانه زیبا ،ماشین دلخواه ،و هر چیز دیگری
را که فکرش را بکنید به زندگی خود وارد
کنید .می توانید جمالت مثبت خود را به طور
روزانه تکرار کنید .زمانی هم که آن ها را تکرار
می کنید ،در ذهن خود به تصویر بکشید و
آنها راحس کرده و لذت ببرید .ما با قدرت
و نیروی خاصی که در ضمیر ناخودآگاهمان
وجود دارد ،پا به دنیا می گذاریم .فقط باید یاد
بگیریم که چگونه می توانیم تا بیشترین حد از
آن استفاده نماییم.
قدرت معجزه آسای ضمیر ناخودآگاه
قدرت ضمیر نیمه آگاه ،مافوق تصور است.
ضمیر نیمه آگاه ما را هدایت می کند ،به ما
الهام می بخشد ،احساسات را از انبار خاطرات
بیدار می کند و زنده می گرداند ،قلب ما را
کنترل می کند و جریان خون را تنظیم می
نماید .وقتی قطعه نانی می خوریم ،آن را هضم
و تحلیل می کند و مواد زاید آن را نیز دفع می
کند .سپس قسمت هضم شده را در سراسر
بدن توزیع می نماید؛ به خون ،به استخوان ها
و به نسوج دیگرکارهایی که انجام می دهد،
ده ها غول آسا نمی توانند انجام دهند .ضمیر
نیمه آگاه جواب همه ی مسایل و مشکالت را
می داند و تمامی اعمال حیاتی ما را مدیریت
می نماید.
ضمیر نیمه آگاه ،خواب و استراحت ندارد،
همیشه در خدمت است .ما می توانیم قدرت
معجزه آسای ضمیر نیمه آگاه را کشف کنیم.
کافی است در موقع خواب ،موضوع و مشکلی
را به سادگی با او در میان بگذاریم .وقتی
نیروهای درونی آزاد گردند و آن مسئله را
حل کنند .کام ً
ال متحیر و قطع ًا بسیار خوشحال
خواهیم شد .ضمیر نیمه آگاه منبع قدرت و
خرد است و ما را مستقیم ًا به قدرت عظیمی
ارتباط می دهد.
از طریق ضمیر خودآگاه بود که شکسپیر،
درونی ترین و پنهانی ترین حقایق مردمان
زمان خود را کشف و بر صفحات درخشان
ادبیات جهانی افزود؛ از طریق ضمیر نیمه
آگاه بود که فیدیاس ،مجسمه ساز یونانی با
هنر خود تقارن ،زیبایی ،تناسب و ظرافت را
آفرید ،هم با برنز و هم با مرمر .ضمیر نیمه
آگاه ،چاه عمیقی است با گنج های گران بها و
زادگاه هنرمندان بزرگ با قدرت های عجیب
و حیرت آور هنرمند ایتالیایی ،رافائل ،تابلوی
رونا را به تصویر کشید و بتهوون ،موسیقی دان
بزرگ آلمانی سمفونی های معروف خود را
ساخت و به اجرا گذارد.
معرفی تکنولوژی فکر
تکنولوژی فکر ایجاد نگرشی نو در اندیشه

ها و باورهای یکایک مردم است و از آنجا
که همه چیز برای انسان از فکر او آغاز می
شود و فکر سیگنال ورودی بسیار مهمی برای
کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه به حساب می آید
و پدیده فکر است که ضمیر ناخودآگاه را
هدایت و فرماندهی می کند نام اصول و پیاده
سازی این اصول در فکر را تکنولوژی فکر
نام نهاده اند .راز این تکنولوژی جدید در این
است که در وجود بشر کامپیوتر عظیمی به نام
ضمیر ناخودآگاه ( )MinbSudconsciousوجود
دارد که اگر به طور صحیح برنامه ریزی کند
قادر خواهد شد تمام سیستم وجودی خود را
تغییر دهد و هر طور که می خواهد خود را
بسازد.
ضمیر ناخودآگاه انسان ،پدیده شگفت
انگیزی که تمام سیستم وجودش را به عنوان
پست اجرایی اداره و کنترل می کند و روحیه
و شخصیت و نظام باورهای آدمی را شکل
می دهد و نیز به هنگام لزوم ،ارتباط انسان
را با کل جهان آفرینش برقرار می کند و تمام
اسباب و وسایل تحقق اهداف و آرزوهای
او را فراهم می کند .به عبارت دیگر ضمیر
ناخودآگاه به انسان این امکان را می دهد که
از قدرت ماورالطبیعه خود استفاده کند و هر
آنچه را که اراده کند ،خلق کند و هر چند که
هنوز ابعاد توانایی های این ضمیر کشف نشده
اما بشر دریافته است که با بهره گیری از آن
می تواند دنیای جدیدی را برای خود خلق
کند .در واقع هر آنچه هستیم؛ همان است که
اندیشیده ایم .ذهن همه چیز است .هرآنچه را
باور کنیم؛ همان می شویم.
همان طور که می دانیم بخش عمده وجود
یک انسان در ورای جسم مادی ما قرار دارد که
از آن به ذهن و آگاهی افکار تعبیر می شود و
همین از یک ماهیتی است که مادی نیست،
جسم انسان متاثر از قوانین مادی می باشد و در
طول زندگانی خود چندین بار دچار تحوالت
می شود .زیرا هر سلول به تنهایی هر هفت
سال یک بار دچار تغییر و دگرگونی می شود
بی آنکه ما این تحول را در خود احساس کنیم.
پس جسم دستخوش تغییرات می شود ،ولی
روان انسان بدون تغییر ماهیت می ماند .تمام
اختراعات و اکتشافات که دانشمندان به آن پی
می برند همه در اثر اندیشه و الهام ذهنی بوده
که اندیشه راهی برای تحول فرآورده های تازه
و نوین فراهم می آورد .امروزه روانشناسان
تمام اتفاقاتی که در زندگی رخ می دهد را
عکس العملی می دانند که در اثر تفکرات
انسان به وجود می آید .مث ً
ال تمایل برای بهبود
یا ارتقای سطح زندگی ،در واقع تفکر انسان
برای بهبود زندگی و اراده او برای زندگی می
باشد .اسپینوزا فیلسوف هلندی می گوید:
هر آنچه مایه ترس من بوده و مرا به هراس

می افکند ،هیچ نوع جنبه خوب یا بدی در
بر نداشت جز آنکه تفکر مرا زیر سلطه خود
بگیرد .شکسپیر هم می گوید :چیزی به نام
خوب و بد معنا ندارد بلکه این تفکرات انسان
هاست که آن را تعیین می کنند .آینده انسان
از راه شیوه تفکری که برمی گزیند رقم می
خورد و در واقع ما ،به آنچه پیرامون آن تفکر
می کنیم ،تبدیل می گردیم.
باید گفت که تفکرات ،واقعیت خارجی
دارند ،تفکرات در جایی که به طور مناسب

ضمیر ناخودآگاه به
انسان این امکان را
می دهد که از قدرت
ماورالطبیعه خود
استفاده کند و هر
آنچه را که اراده کند،
خلق کند و هر چند
که هنوز ابعاد توانایی
های این ضمیر کشف
نشده اما بشر دریافته
است که با بهره گیری
از آن می تواند دنیای
جدیدی را برای خود
خلق کند.

تقویت و درونی گردند .و به طور عینی
در قالب فیزیکی عینیت می یابند .اگر در
ذهن خویش تصاویری را مجسم کنیم این
تصاویر باعث ایجاد واقعیت در درون ما می
شوند و هنگامی که ما علت و نحوه تجسم
را بیاموزیم باید هر لحظه منتظر سعادت و
موفقیتباشیم.
انیشتین درباره زمان می گوید :در جهان
چیزی به نام زمان وجود ندارد و اعتقاد داشت
که زمان تنها زاییده دست بشر در تفکیک و
جداسازی چیزهاست و چیزی به عنوان زمان
وجود ندارد .پس تفکرات جهانی بدون زمان
هستند که در جهان بیرونی به فعل می آید و
در جهان بیرونی نیازمند زمان می شود .او
معتقد است که انسان در جهانی کمال
یافته زندگی می کند و چیزی به نام آینده
وجود ندارد .یعنی زمان مفهوم عینی ندارد.
زمان تنها ابداع خود ماست که به منظور
جریان بخشیدن سریع و به موقع به روند

زندگی اهمیت یافته .چیزی که اینجا مطرح
است این نکته است در عالم آخرت نیز زمان
معنا ندارد و سوالی که به ذهن می آید این
است با مرگ و دور شدن از بدن مادی دیگر
نیاز به بعد زمان یا مکان نیست .پس تفکرات
هم همان بعد معنوی انسان است که نیاز به
زمان و مکان خاصی ندارد پس در جواب
باید گفت :منظور از تفکر ،مغز مادی محض
نیست بلکه تفکراتمان روح و نفس انسان می
باشد که تمام اخالقیات و ملکیات و  ...را در
بر می گیرد .در درون انسان جای گرفته پس
تفکر بعد معنوی انسان است و با مرگ بعد
معنوی ثابت باقی خواهد ماند و گفته انیشتین
که می گوید تفکرات دارای بعد زمان نیستند،
تا یک جایی مورد قبول است زیرا تفکرات
مادی نیستند و هر آنچه که مادی نباشد نیاز
به زمان و مکان ندارد .پس در عالم دیگر هم
این تفکرات انسان است که همراه عمل مورد
بازخواست قرار می گیرند.
امروزه محققان و پژوهشگران به این نتیجه
رسیدند که هر اتفاقی که در زندگی انسان به
وجود می آید ناشی از تفکرات است .البته
تفکر خالی موجب به وجود آمدن آن در عالم
خارج نیست بلکه تفکر همراه با تمرکز کردن
روی یک چیزی در ذهن موجب می شود که
آن آرزو یا چیزی که در مورد آن تمرکز شده
است رخ دهد .البته دانشمندان مادی گرا علت
این اتفاق را کائنات و جاذبه هایی می دانند
که در عالم وجود دارد و با تاثیر آنها روی
مغز انسان باعث به وجود آمدن آن افکار می
شود .ناگفته نماند که کائنات و جاذبه ها و
نیروی مغناطیسی زمین در به وجود آمدن
آن در عالم خارج بی تاثیر نیست زیرا خود
جاذبه و نیروهای مغناطیسی از منظر عرفا
همان نیروی الیزال الهی است که در عالم ماده
دانشمندان به صورت فرمول های ریاضی و
فیزیک مورد بررسی قرار داده اند .ولی بنا بر
نظرات دانشمندان مذهبی و اسالمی دلیل هایی
غیر از دالیل مادی می باشد .مث ً
ال آنها اعتقاد
دارند خواندن آیه های قرآنی و تدبیر و تفکر
و تمرکز روی آن موجب می شود که تفکرات
مثبت عین ًا در جهان خارج رخ دهد و یا عبادات
دیگر مثل روزه و نماز موجب تمرکزی می
شود که انسان با آن به یک آرامش روحی
روانی برسد و همین آرامش که در اثر تمرکز
به وجود می آید موجب ظهور و تفکرات می
شود .و چیز دیگری که هم دانشمندان غربی
و هم اسالمی به آن رسیدند شکرگزاری است
که همین امر موجب می شود که روزی و
رزق انسان در این دنیا زیاد شود و نظر آنها این
است که هر تشکری و شکری نوعی تمرکز
روی امری است که موجب باال رفتن و به
دست آوردن ساده روزی است.

* بهداشت روان
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برق *

(قسمت سوم)

نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال
مشخصات خارق العاده و خطرات صاعقه (ادامه قسمت دوم)
● ●دفعات تکرار صاعقه :هر چند تعداد دقیق دفعات آن
نامشخص است ولی احتمال می رود چندین بار دیگر در
حوالی محل اولیه تکرارشود .البته مناطق کویری و کوهستانی
مرتفع احتمال برخورد پی در پی بیشتر از دیگر مناطق می باشد.
● ●نور صاعقه :همانطور که میدانیم صاعقه یک قوس(جرقه)
الکتریکی است که با شکافتن ملکول های هوا تولید نور می کند
و این نور از فاصله  100کیلومتری قابل روءیت می باشد .نور
صاعقه می تواند تا شعاع چند کیلومتری خود را روشن کند و
کسانی که از نزدیک آن را مشاهده نمایند ،بطور موقت یا دائم
کور نماید.
برق زمینی و ولتاژ گام :
برق زمینی جریانی است که پس از وقوع صاعقه (از دیگر
عواقب خطرناک صاعقه) برای لحظاتی در زمین باقی می ماند
تا جذب زمین و یا به گرما تبدیل شود .هر چند ولتاژ ناشی
از صاعقه بیشتر به اعماق زمین میرود ولی گاهی درصورتیکه
زمین دارای رطوبت  ،پوشیدگی علفزار و پوشش خاک مناسب
و کم اهم باشد ،ترجیح میدهد از سطح زمین و در جهات
مختلف حرکت می کند( معموالً بیش از حدود  100متر پیش
نمی رود) .
بدلیل اینکه برق از طریق گام های شخص(پاهای او) وارد
بدن او می شود ،به این پدیده ولتاژ گام گفته می شود که البته
تنها مختص صاعقه نیست و در حوادث برق ،مثل افتادن یک
سیم لخت فشار قوی بر روی زمین نیز اتفاق می افتد.

قسمت سوم نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال :
برق اضطراری :
همانطور که میدانیم ،همواره در شبکه برق و به علل مختلف ،قطعی هایی
بوجود می آید که در صورت اتفاق می تواند به تجهیزات مهم و استراتژیکی
که در موقعیت و کاربری های مختلف قراردارند؛ خسارات و هزینه های
بزرگی تحمیل کند که میتوان برای جلوگیری از چنین مواردی از دستگاه
های دیزل ژنراتور بعنوان ،تامین کننده برق کمک گرفت.
نحوه وارد شدن دیزل ژنراتورها به شبکه:
الف) بصورت دستی  :در این روش در صورت قطع برق ،اپراتور و یا
شخص مسئول باید فورا ً به محل رفته و دیزل را روشن یا خاموش کند؛ که
البته بخاطر دستی بودن عملیات ممکن است با خطا همراه باشد.
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برق ایمنی و دستگاه برق بدون وقفه (: )UPS
گاهی در تاسیسات برخی اماکن و سازمانها ،از تجهیزات مهم و استراتژیکی
استفاده می شود که به دلیل ماهیت آن نباید به هیچ وجه بدون برق بمانند؛
زیرا بی برقی یا قطع برق ،ممکن است خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری
به وجود آورد؛ مانند تجهیزات اتاق عمل در بیمارستانها ،مراکز تحقیقاتی و
نظامی ،مراکز مخابراتی و دیتا سنتر  ،مراکز امنیتی و ....
بنابراین برای جلوگیری از موارد مذکور و جبران زمان قطع برق شهر تا
گرم شدن دیزل ژنراتور(در اماکن مجهز به برق اضطراری) از منابع تغذیه
بدون وقفه  UPS (Uninterruptible Power Supply)iاستفاده می شود.
تعریف دستگاه برق : UPS (Uninterruptible Power Supply)i
 UPSدستگاهی الکترونیکی است که بمنظور پیوستگی انرژی برای مصرف
کننده هایی که به اختالالت و قطع و وصل برق شهر حساس هستند بکار می
اختالل

ب) بصورت اتوماتیک :در این روش قطع و وصل ژنراتور توسط تجهیزات
الکترونیکی موجود در کلیدها یا تابلوهای مربوطه(کلید یا تابلوهای چنج
آور) صورت می پذیرد.

توصیه های رهایی از خطرات ولتاژ گام :

● ●هرگز با دوپای فاصله دار حرکت نکنید و سعی کنید بطور
همزمان هر دو پا را از زمین جدا و به زمین بگذارید ( با
جهش حرکت کنید)
● ●با پاهای به هم بچسبیده راه بروید ( حداکثر فاصله بین
پاها  5سانتیمتر باشد)
● ●اگر می توانید بصورت لی لی کنان (بصورت یک پا )
و بطوری که تعادلتان به هم نخورد از حوزه الکتریکی
دور شوید .

● ●وصل مدار کلید برق شهر
● ●فرمان خاموش شدن دیزل پس از بی بار کار کردن ،خنک شدن و
اطمینان از پایداری برق شهر
نکته :بطور معمول حدود  %30روشنایی حالت عادی توسط برق
اضطراری تامین می شود  ،اما در برخی موقعیت های حساس و استراتژیک
مانند بیمارستان ها ممکن است تا  %100روشنایی توسط دستگاه دیزل
تامین شود.

نکته :کلیدهای چنج آوری جدیدی که در سالهای اخیر و توسط شرکت
سوکومک و اشنایدر به صنعت برق معرفی شدند ،اینگونه است که در
ساخت کلید از تکنولوژی استفاده شده که هر دو برق شهر و دیزل وارد یک
کلید شده و سپس کلید با رعایت کلیه مسائل حفاظتی و امنیتی؛ عملیات چنج
ولتاژ ورودی را انجام می دهد.
الف) فرامین تابلو چنج آور در هنگام قطع برق شهر:
● ●قطع مدار کلید برق شهر
● ●فرمان استارت دیزل تا رسیدن به مقادیر ولتاژ و جریان نامی
● ●وصل کلید ژنراتور و تحت بار قرار دیزل
ب) فرامین تابلو چنج آور در هنگام وصل مجدد برق شهر:
● ●عدم فرمان خاموش شدن دیزل تا زمان پایداری برق شهر
● ●قطع مدار کلید دیزل

رود و بدلیل حساسیت و ضرورت آن جزء تجهیزات کامپیوتری ،مخابراتی،
کنترل و ابزرا دقیق ،آزمایشگاهی و بیمارستانی می باشند(در کشورهای
پیشرفته  UPSها بعنوان وسایل ضروری کامپیوترها محسوب می شوند)
علل استفاده از  UPSو عدم استفاده از دیزل بعنوان برق ایمنی:

* برق

● ●عدم شناور بودن ولتاژ و فرکانس
● ●عدم نیاز به زمان طوالنی برای آمادگی الزم برای گرم شدن پس از
قطع برق
● ●حجم کوچک و عدم آلودگی صوتی
● ●عدم نیاز به سرویس و بازبینی دائمی
در واقع نیروی برق ایمنی ( )UPSمکمل برق اضطراری (دیزل ژنراتور)
می باشد که بر اساس قانون (مبحث  13نظام مهندسی) در موارد زیر الزامی
است:
 -1سالنها و تاالرهای بیش از  20نفر ظرفیت؛ در باالی درهای خروجی و
راهروهای منتهی به فضای آزاد.
 -2روشنایی چراغ های مخصوص اتاق عمل و کلیه تجهیزاتی که با مرگ
و زندگی انسان سر و کار دارند.
 -3هر موردی که به هر علت ناشی از قطع برق ،ایمنی را به خطر می
اندازد.
انواع اختالالت رایج برق شهر و تاثیرات آن بر شبکه ،که توسط دستگاه
های  UPSقابل پیشگیری هستند:

تاثیرات آن بر شبکه

قطع برق ()Backout/Power Faild

از دست دادن اطالعات در حال اجرای  Ramیا  Catcheسیستم ها

توقف عملیات اجرایی – زیانهای تجاری معامالت اینترنتی

افت لحظه ای ولتاژ ()Power Sag
کاهش ولتاژ ()Brownout/Under Voltag

بروز خطرات جانی در تجهیزات بیمارستانی و پزشکی
ریست شدن و هنگ سیستم های کامپیوتری
قفل شدن صفحه کلید و کوچک شدن صفحه نمایش کامپیوترها

عملکرد نادرست تجهیزات و تولید تلفات حرارتی -کم و
زیاد شدن نور المپ
افزایش جریان و کاهش راندمان دستگاه ها و عمر آنها

افزایش لحظه ای ولتاژ ()Power Surge
افزایش ولتاژ ()Over Voltag

وارد شدن فشار به عایق بندی و خرابی آن
بروز خطا در داده های دیجیتال و قفل شدن کامپیوترها

تغییرات ناگهانی در صفحه نمایش کامپیوترها
سوختن دستگاه های مصرفی  -آتش سوزی

اسپایک ( Spikeافزایش بسیار زیاد لحظه ای ولتاژ)

سوختن مدارات داخلی کامپیوترها

سوختن هارد دیسک کامپیوترها و از بین رفتن اطالعات

نوسانات فرکانس ()Frequency Variation

بهم خوردن همزمانی سنکرونیزاسیون دستگاه هایی که با عبور ولتاژ صفر کار می کند

برش ولتاژ و کاهش دقت دستگاه های حساس

اعوجاج هارمونیکی برق ()Harmonic Distrotion

افزایش نامناسب جریان و ایجاد دماهای باال و در نتیجه خرابی تجهیزات

نویز الکتریکی ()Electricak Line Noise

سوء کارکرد و بروز خطا در برنامه های اجرایی و فایل های اطالعاتی
اشکاالت نرم افزاری مانند هنگ شدن سیستم های کامپیوتری

الزم بذکر است از آنجا که برای همه پروژه ها ،انتخاب  UPSبا تمام
مشخصات فوق اقتصادی و شاید نیاز نباشد؛ میتوان با توجه به حساسیت
پروژه از دستگاهی استفاده کرد که شامل برخی از مشخصات نباشد.
دسته بندی انواع  UPSو ویژگی ها:
 – Off Line )1آفالین یا آماده به کار :این دسته  UPSها پس از قطع برق
بعنوان منابع جایگزین استفاده می شوند.
در  UPSهای نوع  ، Off Lineبارهای حساس از مسیر  Bypassانرژی
دریافت نموده و اگر تغذیه مسیر  Bypassقطع شود یا افت و و افزایش ولتاژ
روبرو شویم ،مسیر اینورتر جایگزین شده و تغذیه بار صورت می پذیرد.
نکته  :در  UPSها مدل آفالین ،هر اختاللی که در محدوده قابل قبول ولتاژ
 Bypassباشد ،به بار منتقل خواهد شد؛ هر چند طراحی مدلهای خوب در
برندهای معتبر بگونه ای است که افزایش ناگهانی ولتاژ (اسپایک) را توسط
فیلترهای  Rfحذف می کنند.
 – Line Interactive )2الین اینتراکتیو یا تعامل با خط :در شرایط عادی
ورودی از طریق  Bypassبه ترانسفورماتور منتقل می شود و در این هنگام
ترانسفورماتور بصورت شارژر عمل نموده و در نهایت از همین طریق
خروجی  ACتامین میگردد.
دستگاه  UPSهای مدل الین اینتراکتیو ،مشابه نوع آفالین می باشد و بار

آسیب های سخت افزاری به برخی سیستم ها

خود را از طریق  Bypassتغذیه می کنند ولی مجهز بودن به ترانس Buck/
 Boostو  ferrorvesonatو همچنین وجود سیستم تنظیم ولتاژ ،عملکرد آن را
نسبت به سیستم آفالین بهیود بخشیده است.
 - On Line )3آنالین یا برخط :در شرایط طبیعی ،تامین خروجی در این
نوع  UPSها پس از تصحیح ورودی(پاک سازی ورودی از نویز و احیان ًا
سطح ولتاژ ورودی -مشابه عملکرد استابالیزرها) انجام می پذیرد و تنها در
مواقعی چون بروز نقص فنی Over Load ،یا افزایش خارج از رنج دما ،به
حالت  Bypassمی رود.
ً
تفاوت بین این سری دستگاه و آنچه که قبال در سیستم  Off-Lineتوضیح
داده شد ،این است که شارژِر باتری با بخش "یکسو کننده/شارژر" تعویض
شده است و دستگاه  UPSسری  On Lineکه اصطالح ًا Double Convertion
نامیده می شوند ،از آنجا که همواره بار را با یک ولتاژ تنظیم شده تغذیه و
همیشه یکسو کننده و اینورتر آن فعال است؛ دارای باالترین میزان حفاظت
می باشند.
برگرفته از کتاب"هندبوک کاربردی مهندسی برق"
گردآوری و تالیف مهندس علیرضا رمضانی
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نوروزتان مبارک
بس
هک ی گل بدمد باز و تو رد گل باشی
هک تو خود دانی اگر زریک و عاقل باشی

نوبهار است رد آن کوش هک خوشدل باشی
نش
من نگویم هک کنون با هک ین و هچ بنوش
هم
چنگ رد رپده ین میدهدت پند ولی
چم
رد ن ره ورقی دفتر حالی دگر است

ب
وعظت آن گاه کند سود هک اق ل باشی
حیف باشد هک ز کار همه غافل باشی

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
ی
صید آن شاهد مطبوع شما ل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا هب گزاف
گر هچ راهیست رپ از بیم ز ما ات رب دوست

گر شب و روز رد این قصه لکشم باشی

حافظ

آیین کهن نوروزی در کرمان
در استان کرمان مانند دیگر مناطق ایران جشن ها و آیین
ها به سه دسته ملی ،محلی و مذهبی تقسیم می شود ،در
این بین نوروز باستانی ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار
است.
فرا رسیدن سال نو و عید نوروز شور و حال دیگری بین
مردم به وجود می آورد ،مردم با نو شدن لباس طبیعت،
لباس های خود را نیز نو می کنند و به ویژه در روزهای
عید ،با لباس های تازه به استقبال سال جدید و فرا رسیدن
بهار می روند.
اجرای باشکوه مراسم های نوروزی
از اول اسفند ماه مراسم استقبال از نوروز با خانه تکانی و
تمیز کردن منازل آغاز می شود.
در استان کرمان تمام مراسم های عید نوروز ،از چهارشنبه
سوری گرفته تا جشن سیزده به در همانند سایر نقاط ایران
به اجرا درمی آید ،رسوم خانه تکانی ،درست کردن سبزه،
چیدن سفره هفت سین ،دید و بازدیدهای نوروزی و ...در
این استان نیز با شکوه تمام اجرا می شود.
خانه تکانی یکی از آیین های نوروزی است که مردم
بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می گیرند به آن پایبندند،
مانند مردم کرمان تمام خانه و وسایل آن را در آستانه نوروز
گردگیری ،شستشو و تمیز می کنند.
در روزگار قدیم نیز قبل از عید مردم خانه تکانی می
کردند و اگر اتاق ها به علت دودزدگی در ایام زمستان
سیاه شده بود حتما آنها ر ا مجدد ا کا هگل می کردند و بر
این باور بودند که اگر این کار ر ا انجام ند هند تا پایان سال
جدید همه چیز درزندگی بر ا ی آنها به شکل نامطلوبی
اتفاق خو ا هد افتاد.
در شب چهارشنبه آخر سال در بیشتر خانواده های
شهرها و روستاهای استان کرمان رسم بر این است که در
یک خانه دور هم جمع می شوند
و به شادی می پردازند،
مجالس چهارشنبه
سوری در استان
کرمان همراه
با آواز

و پای کوبی و خوردن آجیل مخصوص چهارشنبه سوری
که به مشکل گشا معروف است ،ادامه پیدا می کند.
هنگام تحویل سال رشته ها را در داخل آش می ریزند
بر این باورند که با ریختن رشته در هنگام تحویل سال ،تا
پایان سال رشته کارها در دستشان خواهد بود ،برهمین
اساس اغلب هنگام تحویل ،خودشان رشته بریده و آش
درست می کنند .سبزه ،سیر ،سماق ،سنجد ،سیب ،سمنو،
کماچ سن ،سکه ،میوه ،شیرینی ،آجیل ،نان ،ماست ،آیینه،
قرآن ،ماهی ،کاسه ای آب که داخل آن گل سرخ ریخته و
تخم مرغ رنگ کرده داخل سفره قرار می دهند.
مردم استان کرمان از قدیم به هنگام تحویل سال سفره
پهن می کردند و هر چه در منزل داشتند از کماچ ،نان و
سبزی گرفته تا شیرینی و آجیل و تخم مر غ رنگ شده بر
سر سفره قر ار می دادند و براین باور بودند که به هنگام
تحویل سال تخم مرغ رنگی روی آینه تکان می خورد.
ِ
«خواب آب» زمان تحویل سال نو
در گذشته در برخی از نقاط استان کرمان مردم باور د
اشتند که زمان تحویل سال تمام آب های جاری برای
یک لحظه می ایستند و اصطالح ًا به آن «خو اب آب»
می گفتند.
ِسهِن ( )sehenریختن و پختن کماچ و سمنو از جمله
آداب قدیمی و مراسم خاص مردم استان کرمان قبل از ایام
عید است ،برای این کار گندم را دو سه روز در آب خیس
می کردند و سپس آب را خالی کرده یک شب آن را در
قابلمه در بسته قرار می دادند تا جوانه بزند سپس جوانه
ها را داخل یک سبد یا کیسه قرار می دادند و هر
روز آن را خیس می کردند تا جوانه ها
کامال در هم فرو روند،
سپس جوانه

ها ی در هم تنیده شده را خشک و آرد می کردند و از
آن نو عی کماچ به نام «کماچ سهن» و «سمنو» می پختند.
در قدیم مردم روز قبل از عید تکه ای سبزه از باغ ها یا
بیابان ها می آوردند و آن رابا ِگَلباالی سر در منزلشان می
چسباندند و بر این باور بودند که برای شگون و خوش
یُمنی روز اول سال چشمشان به سبزه بیفتد.
در روز  13فروردین نیز سبزه ها را به خارج از خانه
می برند و برای رفع بال درآب روان یا سر چهار کوچه
می ریزند و معتقدند که نحسی را از خانه بیرون می برد.
مردم استان کرمان از قدیم روز  13فروردین را نحس
می شمردند و برای رفع نحوست آن به دامان کوه و دشت
پناه می بردند.
عده ای حتی تا  13فروردین به مسافرت نمی رفتند و
باور داشتند که سیزده گیر می شوند ،در حال حاضر این
باورها بسیار کمرنگ شده و مردم دیگر بسیاری از آنها را
از دست داده اند.
کرمانیان قدیم عقیده د اشتند هر کس شب عید
باید حتما در منزل خودش بسر ببرد و بر
این باور بودند که اگر در موقع سال
تحویل در خانه خودشان نباشند
تا آخر سال مرتب ًا این طرف
و آن طرف خواهند بود.

آیین کهن نوروزی در هرمزگان
از آداب کهن اين منطقه که از سدههاى پيش
همچنان پابرجاست ،استقبال از عيد نوروز با
آتشافروزى شب چهارشنبهسورى است.
در روز چهارشنبهسورى در خانوادهها نبايد
نفرينى از دهان کسى خارج شود؛ زيرا مردم استان
بر اين باورند که در روزهاى ماه آخر سال جمع ًا
 ۱۹۹۹قضا و بال نازل مىشود که  ۹۹۹مورد آن
فقط به چهارشنبهسورى مربوط است.
در اين روز اگر کسى لباس دوختهشده خود را
از خياطى بياورد ،بايد هم وزن آن خرما يا شکر يا
برنج به يک نفر فقير صدقه بدهد.
عصر چهارشنبهسورى کوزهٔ نو يا کهنهاى را در
خانه به زمين مىزنند تا بشکند و بر اين باورند که
به جاى آوردن اين رسم ،قضا و بال را دور مىکند.
در روزهای قبل از عید مردم در نواحی مختلف
مراسم و آدابی دارند که تحت عناوین مختلفی از
قبیل روز دمور ،روز نوروزی مرده ها یا روز سفره
اموات به چشم می خورد.
روز دمور ()ruze damur
در شهر رودان ،چند روز قبل از آغاز سال جدید،
خانواده ها همراه با کودکان و گاه اقوام نزدیک
خود به باغهای مجاور شهر ،خصوص ًا نخلستانها
رفته و ضمن صرف ناهار در آنجا به کمک طنابی
که از برگ درخت خرما بافته می شود و چیلک
( )chilakنام دارد ،تابی به دو درخت خرما می
بندند که به آن دمور می گویند .کودکان با آن تا
غروب بازی کرده و عصر هنگام همگی به خانه
هایشان باز می گردند .البته
این رسم امروزه کمتر

انجام شده ولی در گذشته اکثریت غریب به اتفاق
مردم آن را انجام می دادند.
قبل از تحویل سال نو مردم هرمزگان معتقدند که
باید شیرینی ومیوه در خانه آماده باشد که قدیمیها
آن را در(کندوک که از نخل خرما درست شده
و جایی که درآن نان نگهداری می شود ،می
گذاشتند) این مواد بدان امید که خیر و برکت از
خانه شان نرود تا صبح باید دست نخورده بماند
وفرد نیز در آن شب با شکم خالی نباید بخوابد،
چون مادر نوروز (برخی هرمزگانی ها براین عقیده
اند که نوروز مادر دارد) در آن شب به خانه ها سر
میزند و اگر در آن شب کسی با شکم سیر بخوابد
روزی فراوان در سال می گیرد و شکم گرسنه از
روزی درطول سال محروم می ماند.
یکی دیگر از مرسومات هرمزگانی ها در ایام
نوروز« ،نوروزخوانی» است ،به این صورت که
بچه ها در نوروز سرودی می خوانند و از طریق آن
از پدر و مادر و سایر بزرگترها عیدی می گرفتند،
( نوروز نو باز آمده /بلبل به آوازآمده /نوروز به
صد ناز آمده /بابا بده نوروزیم ،مادر بکن دلسوزیم/
مادر به حق شیر تو /در گردنم زنجیر تو /شب
ها بخوردم شیر تو /بابا بده نوروزیم ،مادر بکن
دلسوزیم /نوروزیم ده شاهی است /کمتر کنی یک
شاهی است).
همچنین بعد از عید دیدنی مردم با دردست
داشتن شیرینی و میوه وگالب به مزار اهل قبور
بویژه شهدا و اموات نزدیک حاضر می شوند و
با روشن کردن عود ،شمع ،عنبر و پخش شیرینی،
قرائت فاتحه و قرآن و ریختن گل و گالب بر
روی قبور مردگان ،فرا رسیدن
عید نوروز را به آنان
تبریک گفته و یاد و
خاطره عزیزان
از دست

آیین کهن نوروزی در سنندج
رفته را گرامی می دارند.
چیچیکای مم گپو و بپ گپو (قصه مادربزرگ
ها و پدربزرگ ها) همراه با شوخی و خنده ،شب
نشینی ،خوردن حلوا یا رشته (باللوت) همراه با
تخم مرغ سرخ شده در روز عید هنوز در بعضی
از مناطق استان هرمزگان مرسوم است و همچنین
در گذشته و اکنون نیز در بعضی از روستاهای
هرمزگان یک روز قبل از سال تحویل مردم
پیشانی حیوانات خود از جمله گاو ،گوسفند،
شتر واسب وهمچنین درب وپنجره خانه ها را
«گلک» نوعی خاک سرخ رنگین می کنند و پشم
وموی حیوانات خود را می چینند.
سیزده فروردین یا سیزده بدر نیز آخرین روز
عید به شمار می رود و از مهمترین وجه اشتراک
فرهنگی سرتاسر ایران زمین است اما با تفاوتی
اندک در هر شهر و روستا برگزار می شود.
هرمزگانی ها مانند مردم دیگر نقاط برای از بین
بردن نحسی سیزده به خارج از شهر می روند و
البته عده ای از مردم یک روز قبل خانه های خود
را ترک کرده و به باغ ها ،روستاها ،قدمگاه ها و
زیارت گاه های اطراف شهر می روند و بعد از
خوردن ناهار به کنار ساحل ،چشمه وقنات رفته
و به آب تنی و بازی وتفریح می پردازند و سبزه
ای که با خود بردند را گره می زنند تا گره از
کارشان باز شود( .سیزده به در /چارده به تو  /درد
وبالی ما توکوتو).
آری نوروز تنها یک روز نیست و درهرمزگان
که به مهمان نوازی مشهورند ،با وجود آب
وهوای بهاری ،داشتن نعمت دریا ،سواحل و
کوه های زیبا و بکر ،جزایر ۱۴گانه بویژه قشم،
کیش وهرمز ،آبشارها ،جنگل های حرا وچندل،
آثار باستانی و بقاع متبرکه این عید حال وهوای
دیگری دارد و مردم به رسم دیرینه از اوایل
اسفندماه به پیشواز این عید باستانی میروند.

مردمان استان کردستان به عنوان ایرانیان اصیل و کرد زبان با وصف تمامی
تغییرات اجتماعی و تحول رویه زندگی آنها توانسته اند بخش زیادی از آداب و
رسوم خود را در مناسبت های ملی و مذهبی حفظ کنند و امروزه نیز به عنوان
جاذبه های فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه گردشگران و محققان مردم
شناسی است.
اکثریت ساکنان این استان فرهنگی ،کرد زبان هستند که به لهجه های مختلف
تکلم می کنند ،می توان باحفظ این زبان ارزشمند به عنوان سرمایه ای غنی در
تقویت فرهنگ غنی ایرانی برشمرد.
درباره زبان کردی مردم شناسان بر این رأی هستند که زبان کردی یکی از زبان
های گروه هند و اروپایی و ایرانی است که در برابر همه تغییرات اجتماعی در
ادوار مختلف توانسته خود را حفظ کند و امروزه با کمک رسانه های جمعی
پاسداری از آن نمویی دیگر گرفته که حفظ این زبان و فرهنگ در حفظ آداب
و رسوم ایرانیان همیشه موثر بوده و هست.
در اساطیر ایران ،پیدایش نوروز را به بر تخت نشستن جمشید پیشدادی
نسبت داده اند ،اما در نزد مردم کرد ،رأی غالب مربوط به داستان کاوه آهنگر و
ضحاک می شود ،هنگامی که کاوه بر ضحاک پیروز شد مردم به مناسبت این
پیروزی بر کوه ها آتش افروختند و دست در دست هم به شادمانی پرداختند.
از آن سال تاکنون مردم ُکرد هر ساله در اول بهار به بزرگداشت آن روز
فرخنده ،آتش روشن می کنند و به شادمانی می پردازند.
از طرفی دیگر در افسانه های مردم ُکرد« ،خاتو زمهریری» که نماد زمستان
است دو پسر داشته که با رسیدن فصل بهار می ُمردند و سال دیگر در زمستان
متولد می شدند ،این افسانه با توجه به وضع اقلیمی کردستان توجیه پذیر است
جشن ها
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تاريخ 
مراسم پیر شالیار
مراسم سنتی ديگری نيز در فرهنگ کردها وجود دارد که بعلت باورهای
مذهبی و سنتی آنهاست .مراسم جشن عروسی پيرشهريار يکی از اين مراسم
است .مراسم عروسی پيرشهريار يکی از جشنهای قديمی است .در منابع
تاريخی ذکر شده است که :رهبر روحانی معرف به پيرشهريار بسيار مورد
احترام مردم اورامان بوده است .آنان کتاب نوشته شده توسط اين شخص را به
غريبه ها نشان نمی دادند و از سخنان ذکر شده در کتاب به عنوان پند و اندرز
استفاده می کنند.

جشنهای شگرف مردم اورامان از بهمن که مراسم سالگرد ازدواج پير شهريار
است بوجود آمده است .اين جشن در بهمن مردم را مقيد به انجام چله کوچک
در طی سه مرحله می کند ،که سه هفته طول می کشد .در هفته اول بهمن،
گردوها از باغ پير شهريار جمع آوری می شوند و برای انجام رسم و رسومات
برای مردم فرستاده می شوند .در مرحله دوم که با شروع شب پنج شنبه آغاز می
گردد ،بچه های روستا به سر بامها می روند ،آواز می خوانند و از مردم داخل
خانه هديه می گيرند و پس از آن مراسم قربانی انجام می گيرد .در سومين
جمعه بهمن چند قطعه نان درست شده از گل گندم و بادام را بوسيله گياهان
خوردنی چون ريحان تزئين شده است را به مقبره پيرشهريار می برند .بعد از
جمع شدن در مقبره ،مردم نانها را بر می دارند ،آنها را می برند و در ميان جمع
حاضران توزيع می کنند .هر ساله در دومين هفته از ارديبهشت ماه ،مردم اورامان
و روستاهای اطراف ،تکه ای از سنگی را که نزديک پيرشهريار است می کنند
و برای درمان بيماريها با خود می برند .آنها معتقدند که معجزه پيرشهريار بر
اين سنگ به نحوی است که اين سنگ پس از بريده شدن دوباره رشد می کند.
تهیه "خوانچه" برای تازه عروسها
در نوروز خوانچههایی(هدیه) برای عروسهای نامزد شده یا دخترهایی که به
خانه شوهر رفته بودند ،میبردند؛ طال ،عطر ،دستمال ،جوراب ،تخم مرغ رنگ
شده ،صابون ،پارچه ،ماهی ،شربت ،سمنو ،شیرینی و آجیل و از همه مهمتر
سیب سرخ زرورق زده شده از جمله اقالمی بود که در خوانچهها وجود داشت.
در شب نوروز ،بوتههای خار آماده شده توسط پدر خانواده آتش زده میشد
و بچهها نیز شروع به آتش بازی میکردند.
الزم به ذکر است؛ در مناطق کردنشین آتش مخصوص نوروز بوده و در
چهارشنبه سوری(چوارشهمه کوله) به هیچ وجه آتش روشن نمیشد و بعد از
خاموش شدن آتش خانواده به خانه رفته و شام میخوردند .در سنندج معموال
این شام حلوا بوده و غذای اصلی که پلوخورشت است را برای فردای آن روز
صرف میکردند .در قدیم که رادیو و تلویزیون در سنندج نبود ،مردم از روی
تقویمهای جیبی «منجم باشی» یا تقویم «پیوندی کردستانی» از ساعت و دقیقه
تحویل سال مطلع میشدند.
مردم سنندج به هنگام تحویل سال آینه تمام قد سنگی یا نیم قد را به دیوار
تکیه داده و در دو طرف آن شمعدانی یا شمع روشن قرار میدادند و جلوی آن
سفره کوچک سفیدی پهن میکردند که روی آن سمنوی تزیین شده با روبان
قرمز ،تخم مرغ رنگ شده ،ماهی ،شیرینی ،آجیل و تنگهای رنگارنگ شربت
قرار می دادند .بچهها نوروزنامهها را میدادند و عیدی میگرفتند ،خانوادههایی
که دختر شوهر داده یا عروس داشتند منتظر عیددیدنی بچه هایشان میشدند و
کوچکترها نیز به عید دیدنی بزرگترها میرفتند.

آیین کهن نوروزی در سیستان

در سیستان حضور پرستوها و وزش بادهای پلپالسی و پنجکه ،آمدن
نوروز را بشارت میدهند .آیینهای نوروزی سیستان برگرفته از آیین
زرتشت است که از میان آنها میتوان به روشن کردن آتش در چهارشنبه
سوری اشاره کرد که امروز با آتش زدن پارچههای روغن مالی شده
جایگزین شده است.
احترام به درگذشتگان از آیین دیگر سیستانیان است
مـردم سیستـان در روزهـای آخـر اسفند ماه هر سال برای خواندن فاتحه
و یاد درگذشتگان به گورستانها میروند و این رسم که احترامی برای
درگذشتگان است از سالهای دور در این منطقه مرسوم بوده است.
نان سال ،نماد برکت و روزی در سیستان
سفره عید در منطقه سیستان شکل مخصوص به خود را دارد ،به طوری
که در شهر تقریب ًا همان هفتسین است اما در روستا شامل قرآن ،نان سال
که جزو جدا نشدنی از سفره عید است ،قتلمه ،تجگی (سمنو) ،یک آینه که
روی آن یک تخم مرغ خام میگذارند و کلوچه است.
نان سال و کلوچه از واجبات سفره سیستانی است ،خمیر آن همانند
کلوچه آماده و نانی بزرگ در داخل تنور پخته میشود که همان تافتون
فقط یک عدد در زمان
سیستانی است .برای هر خانواده
مردم معتقدند؛
تحویل سال باید داخل سفره باشد.
به همه خانهها سر
«بیبی نوروز» هنگام تحویل سال
هست یا خیر؟ و
میزند تا ببیند که آیا نان در سفره

آن را نماد برکت و روزی صاحبخانه میدانستند ،نان سال برکت را برای
مدت یکسال در خانه حفظ خواهد کرد.
سمنو و قتلمه :نان دیگری که پخت آن در شب عید مرسوم بود و مردم
سیستان در همه اوقات از آن استفاده میکنند ،قتلمه نام دارد ،در گذشته
مردم سیستان انواع قتلمه و سمنو را در روزهای عید با خود به زیارتگاهها
میبردند و از آن به جای ناهار ظهر استفاده میکردند.
تخم مرغ و آینه
مردم سیستان اعتقاد دارند که کره زمین بر روی شاخهای گاو قرار دارد
و گاو هم روی نهنگ ،موقع تحویل سال گاو زمین را روی شاخ دیگرش
میبرد بنابراین زمین تکان میخورد و این حرکت باعث چرخش تخم مرغ
بر روی آینه میشود.
علفه و روز گرامی داشتن بیبی نوروز
در منطقه سیستان روز قبل از عید را «علفه» میگویند شاید این علفه
همان عرفه باشد یا اینکه به دلیل چسبانیدن دستهای جوی خوشه نداده بر
سر در اتاقهاست .شب قبل از عید ،مردان و زنان حنابندان دارند و صبح
روز علفه میشویند ،روز علفه کمتر خانهای است که بوی کلوچه ندهد
در این روز همه چیز بوی تازگی میدهد و زمان جوان میشود ،روز علفه
در سیستان روز گرامی داشتن بیبی نوروز است در این روز بیبی به همه
خانهها سرک میکشد تا ببیند برای استقبال از او چه کردهاند ،خانه تمیز و
پاکیزه است ،لباس نو دارند ،نان سال را پختهاند ،جلوی
اتاقها علف چسباندهاند ،دخترکان دستهایشان را حنا
بستهاند ،یا از خانه بوی کلوچه میآید! بیبی با خاموش

شدن آخرین تنور به خانهاش میرود او هم فردا وقتی میآید باید شسته و تمیز باشد و به ابر دستور باریدن میدهد وقتی در شبهای عید و روزهای قبل
از آن باران ببارد حتی یک نم نم ،میگویند بیبی نوروز سرش را میشوید همچنین این باران نشانهای است از وضعیت مالی خوب ،کمی اندوه و گرفتاری
برای مردم چون بیبی مردمش را بسیار دوست میدارد.
موقع باران در ایام عید به ویژه روز قبل و سه روز نخست ،خانمها و دختر خانمها آب باران را میگیرند و با
آن موهایشان را میشویند و بر این اعتقادند که آب باران موهایشان را رشد میدهد.
صبح عید ،اول به سبزه نگاه میکنند چون سبزه در این روز نور چشم را زیاد
میکند ،صبح عید به صورت بچهای نگاه میکنند که خوش رو و خوش قدم
باشد و هنگامی که اهل خانواده از خواب بیدار میشوند پس از شستن دست و
صورت ،دست پدر و مادر را میبوسند .صبح زود مادر از خواب بیدار میشود و
پس از نماز برای فرزندان و همسر و بستگانش دعا کرده و سفره را پهن میکند،
پدر هم بعد از دعا سر سفره مینشیند .از اول صبح عید در تمام زیارتگاهها دهل
و سرنا نواخته میشد و مردان برای رقص آماده بودند.
در سیستان که از مراکز قدیمی ناهیدپرستی بود ،شب عید ،دختران به کنار هامون
میرفتند نارگیل میخوردند و آواز میخواندند.
فتیله روشن کردن و استقبال از نور و روشنایی :به کمک پنبه و چوب فتیلههایی
میساختند به اندازه قد یک مداد و پنبه آغشته به روغن و در پشت بام و رف
ساختمان آتش میزدند که هم به تعبیر آنها شگون داشت و هم روشنایی و نور را
استقبال و احترام میکردند.
در گذشته در این روز ( 13فروردین) گره زدن سبزه به این شکل بـود کـه
دختران دسته جمعی و با هم سبزهها را گره میزدند و جلو میرفتند و به یکی از
دختران مأموریت میدادند تا هنگامی که آنها دور شدند گره سبزهها را باز کند و
این نوعی بخت گشایی در سیستان بوده است.
زیارت کوه خواجه و زیارت خواجه غلطان :در سیستان در ایام نوروز و سیزدهم
فروردین به کوه خواجه و زیارت خواجه غلطان مىروند و به اجراى مراسم
مذهبى و جشن و سرور مىپردازند .این مراسم احتماالً ملهم از عبادت مذهب
مزدیستى بوده است که هنوز دو هفته بعد از نوروز اجرا مىشود.
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قهوه ای

خطرناک

شرایط به نحوی است که تمامی افراد جامعه می بایست از قرارگرفتن در هوای آزاد
خودداری کنند و یا حتی االمکان شهر را ترک کنند.

پاک

موضوع آلودگی هوا موضوع پیچیدهای است
که شاید بتوان گفت معلول افزایش و توسعه
شهرنشینی است .عدم برنامهریزی صحیح و
چارهاندیشی برای زندگی جمعیت توسعه یافته
امروز شاید یکی از مواردی است که از سوی
متولیان امر نادیده گرفته شده است .ازجمله
مواردی که به این مسئله دامن میزند ،میتوان
گسترش شهرنشینی همراه با ضایعات آلودگی
زیستمحیطی ،نزدیکی کارخانهها ب ه محل
زندگی مردم و سوخت نامناسب آنها و از همه
مهمتر ترافیک و آلودگی ناشی از آن را نام برد.
از سوی دیگر تغییر ساختار و سبک زندگی
افراد ،مؤلفه دیگری است که آلودگی هوا را
تحت تأثیر خود قرار میدهد چراکه مردم برای
سوخت خودروها نیازمند استفاده از سوخت
فسیلی هستند یا از بخاری گازی و نفتی برای
فصول سرد استفاده میکنند .تمامی عوامل دست
به دست هم میدهند تا بر شدت میزان آلودگی
هوا بیفزایند .هرچند که تعطیلی مدارس که
تقریب ًا هرساله در فصل سرما صورت میگیرد،
نمیتواند مسکن خوبی برای کاهش میزان
آلودگی هوا باشد.
تابلوهای اطالع رسانی آلودگی هوا
آخرین وضعیت کیفیت هوا توسط تابلوهای
اطالع رسانی مستقر در شهرها به آگاهی عموم
رسانده می شود .بر روی این تابلوها شش
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بی خطر و یا تأثیر کمی بر روی سالمتی دارد.

آالینده به تفکیک اطالع رسانی می شود.
مونوکسید کربن ،دی اکسید گوگرد ،دی اکسید
نیتروژن ،ذرات معلق کوچکتر از  2/5میکرون و
ذرات معلق کوچکتر از  10میکرون
شاخص کیفیت هوا()AQI
شاخصی جهت پیش بینی روزانه کیفیت
هواست .این شاخص شهروندان را از کیفیت
هوا(پاک بودن و یا آلوده بودن آن) آگاه ساخته
و میزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارائه می
کند .به عبارت دیگر میزان تأثیر هوای آلوده بر
سالمت انسان را نشان داده و درک آن توسط
شهروندان را آسان تر می سازد .شاخص کیفیت
هوا برای آالینده های شش گانه اصلی هوا
محاسبه می شود.طبقه بندی  AQIبه صورت
جدول زیر است
نقش ما در کاهش آلودگی هوا
اولین و مهمترین گام برای مبارزه با آلودگی
هوا را مردم بردارند .نقش مردم در کاهش
آلودگی هوا انکارنشدنی است و اگر آن را جدّی
بگیرند بهطور قطع و یقین میتوانیم افق روشنی
برای هوای کالنشهرها و تمامی نقاط کشور
متصور شویم .باید از خودمان شروع کنیم .افراد
الزم است بهعنوان اولین اقدام استفاده از وسایل
نقلیه عمومی بهویژه وسایلی که کمترین میزان
آلودگی همچون مترو را دارند ،استفاده کنند .با

فرهنگسازی در جامعه میتوانیم رفتهرفته این
مسئله را جا بیندازیم که استفاده از وسیله نقلیه
عمومی تا چه اندازه در روند کاهش آلودگی هوا
میتواند نقش داشته باشد .اینکه هر موتورسیکلت
 ۵برابر یک وسیله نقلیه آلودگی محیطزیستی
ایجاد میکند یکی از موضوعات مهمی است که
باید به آن بهصورت مبسوط پرداخته شود .از
سوی دیگر باید از مسئوالن بخواهیم که حداقل
دلشان به حال خود و خانوادهشان بسوزد تا
کمی آلودگی هوا را جدّی بگیرند .مراجعه به
مراکز مجاز معاینه فنی و حصول اطمینان از
سالمت زیست محیطی خودرو ،توسعه سیستم
های مدیریت هوشمند ترافیک ،جایگزینی
خودروهای نو و دارای استانداردهای باالتر به
جای خودروهای فرسوده ،نصب دستگاه های
کاهش دهنده آلودگی ناشی از اگزوز خودروها
و کاهش سفرهای درون شهری از طریق توسعه
دولت الکترونیک از دیگر وظایف ما و مسئوالن
است.
استفاده بسیار زیاد از سوخت های فسیلی
(نفت و گاز شهری) در ایام سرد سال باعث
آالیندگی مضاعفی عالوه بر بنزین می شود که
اگر در فصل سرد سال هزینه برق کمتر محاسبه
می شد و بخاری برقی جایگزین بخاری های
گازی می شد درصد کاهش آالیندگی ناشی از
کاهش مصرف گاز شهری نیز در کاهش آلودگی
هوا موثر بود.

کمردرد یکی از شایعترین بیماری های انسان
بوده و تقریب ًا همه افراد حداقل یکبار در طول
زندگی خود دچار کمر درد میشوند .از هر ۱۰
نفر بزرگسال  ۶نفر آنها مبتال به كمردرد ميشوند.
شیوع آن در زن و مرد یکسان است و گرچه
در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد ولی بیشتر
در سنین  30-50سالگی دیده میشود .کمردرد
میتواند شدید یا خفیف باشد .کوتاه مدت یا مزمن
باشد .دائم یا گاهگاهی باشد .با این حال در اکثر
اوقات بطور خودبخودی بعد از چند هفته خوب
می شود .کمردرد از علل عمده مرخصی های
درمانی و غیبت از کار است و بروز آن در قشر
فعال جامعه هر ساله موجب آسیب ها فراوان
اقتصادی می شود.
ً
بخش تحتاني كمر معموال نسبت به اين
مشكالت آسيبپذيرتر ميباشد .چون اين بخش
وزن بيشتر بدن را تحمل كرده و تحت فشار
دائمي ناشي از حركاتي مثل خم شدن و تحرك
است .در موارد كم ،درد كمر ممكن است ناشي
از اختالالت زمينهاي مثل افتادگي و بيرونزدگي
ديسك در نخاع باشد.
پيشگيري از درد كمر
بسياري از افراد درد كمر را گاهي در
زندگيشان تجربه كردهاند .اما در خيلي از موارد
ميتوان از آن اجتناب كرد .كمردرد ممكن است
ناشي از وضعيت بد نشستن ،ضعف عضالني
شكم يا كمر و كشيدگي ناگهاني عضالت باشد.
شما ميتوانيد وضعيت خود را با پوشيدن كفش
راحت ،نشستن و ايستادن صحيح و انتخاب
صحيح تشك خواب خود ،بهبود ببخشيد.
ورزش منظم موجب كشش عضالت شكم
و پشت شده و كاهش اضافه وزن فشار را از
روي مفاصل و عضالت برميدارد .دانستن اين
موضوع كه چگونه فعاليتهاي فيزيكي خود را
به طور صحيح انجام دهيم ،شامل اينكه چگونه
وسايل و اجسام را بلند و حمل كنيم ميتواند
به پيشگيري از كمردرد كمك كنند از پزشك
خود و يا فيزيوتراپ بخواهيد به شما ياد دهد
كه چه ورزشهايي انجام دهيد و هنگام انجام
اين كارها چه وضعيتي داشته باشيد و چه رژيم
غذايي مصرف كنيد
عوامل خطر
موارد متعددی وجود دارند که خطر بروز درد
کمر را افزایش میدهند این موارد عبارتست از:
اضافه وزن
اضافه وزن باعث ایجاد فشار زیادی برروی

ستون مهره ها می شود.
سیگارکشیدن
با سیگار کشیدن بافت های مفصل کمر دچار
آسیب دیدگی می شوند .حقیقت این است که
افرادی که سیگار می کشند نسبت به افراد دیگر
از زندگی ناسالمی برخوردارند ،پس باید هرچه
زودتر سیگار را ترک کنند.
کمر درد در بارداری
وزن بچه در رحم مادران میتواند فشار زیادی را
روی مفصل کمر ایجاد کند
مصرف دارو
مصرف طوالنی مدت داروها منجر به ضعف
استخوان ها می شود ،نمونه ای از این داروها
مصرف طوالنی مدت کورتیکواستروئید است.
استرس وفشار روحی
استرس باعث ایجاد فشار بر روی ماهیچه ها و
در نهایت کمر درد می شود.
ایجاد افسردگی
درد کمر می تواند باعث ایجاد افسردگی شود
و در بعضی از مواقع که علت درد کمراضافه وزن
است میتواند افسردگی را در افراد تشدید کند.
درمان
روشهای درمانی مختلفی وجود دارد که به طور
کل در دو نوع کلینیکی و دارویی در یک سو
و اصالح عادات و روشهای درمان در منزل از
سوی دیگر می باشد.
● ●دارو
● ●کمپرس سرد و گرم
● ●فیزیوتراپی
● ●ماساژ
● ●کمربندطبی
● ●تغذیه
● ●ورزش و حرکات اصالحی که مهمترین آن
ورزشهای ویلیامز می باشد.
روش های درمانی در منزل
● ●اصالح طرزخوابیدن
● ●ریلکس وآرام بودن
● ●حفظ تحرک
اکثر محقیقین معتقدند که ماندن در رختخواب،
استراحت کردن و بی تحرکی برای مدت طوالنی
میتواند برای مفصل کمر مضر باشد .افرادی که
فعالترهستند دروه ریکاوری سریعتری نسبت به
افرادی که بی تحرک هستند دارند اگر چه ممکن
است در هنگام بروز کمر درد شدید حرکت
کردن دشوارباشد اما تا جاییکه می توانید حتی
به صورت بسیاراندک در هر روز حرکت کنید.
این فعالیت ها میتواند شامل پیاده روی در خانه یا
رفتن به خرید باشد.
تمرین و سبک زندگی
شناسایی دالئل بروز درد کمرمی تواند از بروز
این درد جلوگیری کند .دالئل رایجی که باعث
ایجاد کمر درد میشود شامل اضافه وزن ،حالت
ناصحیح قرارگیری بدن ،فشار و استرس است.
انجام تمرینات منظم ،ورزش کمر و داشتن
تحرک باعث حفظ استقامت و سالمتی مفصل

کمر می شود .فعالیت هایی مانند پیاده روی ،شنا
و یوگا فعالیت های رایجی هستند که برای درمان
کمر درد توصیه می شود .مهمترین نکته ای که
وجود دارد این است که باید فعالیت هایی که
برای شما لذت بخش هستند و باعث ایجاد درد
کمر نمی شوند را انتخاب کنید و انجام دهید.
پیشگیری
بهترین راه برای پیشگیری ازدرد کمر تقویت
عضالت ناحیه کمر و مصرف مواد غذایی
مفید است .انجام تمرینات منظم ،حفظ حالت
صحیح بدن و بلندکردن صحیح اجسام میتواند
به پیشگیری از کمر درد کمک کند .در صورتیکه
دچار کمر درد هستید ،انجام توصیه های زیر مفید
است:
کاهش وزن :اضافه وزن میتواند باعث ایجاد
فشار زیاد برروی ناحیه تحتانی کمرشود.
استفاده از کفش های تخت با پاشنه های
نرم:پوشیدن این کفش ها باعث کاهش فشار
برروی مفصل کمر و نهایتا کاهش کمر درد می
شود.
تالش برای کاهش اضطراب :استرس و فشار
روحی باعث ایجاد و تشدید کمر درد می شود.
تحرک :انجام تمرینات منظمی مانند پیاده روی
و شنا یکی از موثرترین راه ها برای جلوگیری از
کمر درد است.
حالت بدن :طرزنشستن ،ایستادن وخوابیدن
تاثیرزیادی برروی کمر دارد نکاتی که درادامه
گفته می شود میتواند به حفظ حالت صحیح بدن
کمک کند:
ایستادن :ایستادن به صورت مستقیم به
صورتیکه صورتتان به سمت جلو باشد ومفصل
کمرتان کامال صاف باشد طرز صحیح ایستادن
است .ساق پاهایتان باید هنگام ایستادن صاف
باشد وزنتان باید برروی هر دو پا قرار بگیرد.
نشستن :درهنگام نشستن باید مفصل کمر
کامال صاف باشد ،زانو و لگنتان باید در یک
سطح باشد و کف پاهای شما باید کامال روی
زمین باشد هم چنین میتوانید از یک چهارپایه
کوتاه زیر پای خود استفاده کنید همچنین به گفته
بعضی از افراد استفاد از یک بالش نرم یا حوله
گرد در پشت مفصل کمر در کاهش کمر درد
بسیارموثراست.
رانندگی :در هنگام رانندگی باید ناحیه تحتانی
مفصل کمرتان محافظ داشته باشد ،ضمن ّا از
رانندگی طوالنی بپرهیزید.
خوابیدن :تشکی که استفاده می کنید باید
سفت باشد تا از بدن شما و وزن باسن و شانه
ها محافظت کند وباعث حفظ ستون مهره ها به
صورت صاف می شود.
بلند کردن و حمل اشیاء :یکی از دالئل عمده
آسیب دیدگی مفصل کمر و کمر درد مخصوصا
هنگام کار ،بلند کردن و حمل غلط اشیاء است.
یادگیری نحوه صحیح بلند کردن و حمل کردن
اشیاء می تواند به جلوگیری از درد کمر کمک
کند.

* بهداشت
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ضرب المثل *

ضرب المثل ها

(بخش هفتم)

برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا ،جلد دوم
● ●دلخواه ایخورین یا حاکم حکم کرده :ایخورین ،در لهجۀ لران بمعنی میخورید باشد.
لری در شهر جمعی را دید که شراب می نوشیدند و زمختی و دبشی شراب را هر نوبت روی ترش کرده ابروان
در هم می کشیدند .لر یقین کرد که خوردن چیزی بدین عفونت و زفتی بدلخواه نتواند بود و البته آنانرا حاکم
بکیفر گناهی بدین کار ملزم و مجبور کرده است .ازینرو پرسید که آیا اینرا باختیار خورید یا حاکم فرمان داده است!
● ●دو قرت و نیمش باقیست:
گویند سلیمان نبی علیه السالم متکی بسعۀ ملک و بسطت دستگاه روزی مجموع جانوران دنیا را بضیافت خواند.
بیش از همه ماهی یاغو کی سر از آب بر کرد حصۀ خویش از سفره عام بخواست لقمۀ او را بیفکندند بخورد و باز
طلب کرد باز بدادند باز خواستار شد تا آنگاه که همه آمادگی های میهمانی بکار او رفت و جانور همچنان آزمندی
مینمود .سلیمان در کار او فرو ماند و پرسید رزق تو روزانه چند باشد؟ گفت سه جرعه که اکنون نیم جرعۀ آن
مرا داده اند و دو جرعه و نیم دیگر را انتظار می برم و مثل را بآنکس که با تمتی فراوران از کسی یا چیزی هنوز
ناسپاس است گویند.
کو بیو بارد جهان گوید که هستم گرسنه (منوچهری)
اشاره :خشم تو چون ماهی فرزند داود نبی
نه بستن می تواند نی گشادن
بجز یزدان در ارزاق را کس
ز بهر زرق شاید دل نهادن
یکی بنگر که بر مخلوق هرگز
(علی شطرنجی)
سلیمان ماهئی را رزق دادن
چون نتوانست با چندان تکلف
● ●ده بدرود:
سعدالقین نامی بآهنگری بمیان قبایل عرب میرفته است و هرگاه که در کار او کساد و ناروائی پیدا میشده بزبان
فارسی می گفته است ده بدرود .یعنی امشب از اینجا خواهم رفت و قصدش از این آنکه صاحبان کار در ارجاع
بدوشتاب کنند و تازیان آنگاه که خواهند تکذیب گفتۀ کسی کنند گویند :اذا سمعت بسری القین فاعلم انه مصبح
● ●دیگ مالنصر الدین است:
گویند مال چند بار از همسایه دیگی بعاریت خواست و هر بار دیگچه ای درون آن گذاشته باز پس داد همسایه می
پرسید دیگچه از کجا است؟ می گفت دیگ آبستن بود و در خانۀ ما بزائید .نوبتی دیگی بزرگ بامانت گرفت و پس
از چند روز بصاحب آن گفت دیگ بمرد .گفت دیگ چگونه تواند مرد؟ گفت دیگی که تواند زایید البته نیز تواند
مرد .نظیر :روزی محمود غزنوی برقصر نشسته بود شخصی مجهول جفتی مرغ آورد و گفت مقامرم امروز بشراکت
سلطان نرد باختم و دو جفت مرغ ببردم جفتی خداوند راست .سلطان بفرمود تا مرغها بستدند مقامر سه روز پی در
پی می آمد و هر بار چند مرغی می آورد چهارم روز تهی دست باز آمد .سلطان او را ملول دید و از حالش پرسید.
گفت بشراکت سلطان قمار باختم حریفان هزار دینار از من ببردند .سلطان بخندید و پانصد دینار او را بخشید
و گفت بعد ازین تا حاضر نباشم بشراکت من قمار مباز .از شاهد صادق .نظیر :دیگی که زائید سر زا هم میرود.
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بخشی از کتاب
غلط ننویسیم

* ادبیات

(بخش ششم)

● ● ُهش دارُ /هشدار:
این دو را نباید به جای هم به کار برد .هش دار صیغه
دوم شخص امر است به معنای «بهوش باش ،مواظب
باش» و در دو کلمه نوشته می شود« :هش دار که
دشمن در کمین است!» ولی هشدار اسم است،به
معنای «اخطار» یا «اعالم خطر» و سر هم نوشته می شود« :به او هشدار داد که دشمن در کمین است»
● ●همپا:
بعضی از ادبا این ترکیب را غلط می دانند و توصیه می کنند که به جای آن همقدم یا همگام یا همراه گفته شود .اما
همپا غلط نیست و در متون معتبر فارسی به کار رفته است و امروز نیز می توان آن را به کار برد:
ور کسی را هست سر همپای توست (عطار،دیوان)
خلق عالم در رهت سر باختند
وقت آن دیوانه خوش کز شهر چون می شد برون غیر زنجیر جنون با او کسی همپا نشد (صائب)
● ●همکالسی:
این ترکیب غلط است و به جای آن باید گفت :همکالس ،همچنانکه همدرس گفته می شود و نه همدرسی.
● ●همیاری:
این ترکیب که در سالهای اخیر ساخته شده است درست نیست ،زیرا «هم» پیشوند اشتراک ،چون بر سر اسم
درآید بر شخص داللت می کند ،مانند همکار ،یعنی «کسی که دارای کار مشترک با دیگری است» .آن گاه با افزودن
«ی» [ ]iمصدری بر این ترکیب ،اسم مصدر ساخته می شود :همکاری یعنی «اشتراک در کار» و همزبانی یعنی
«اشتراک در زبان».بر این قیاس ،همیاری به معنای «اشتراک در یاری» نیست ،بلکه اگر هم بتواند معنی بدهد به
معنای «اشتراک در یار» است ،زیرا به ناچار از روی ترکیب همیار از روی ترکیب همیار ساخته شده است و همیار
یعنی «کسی که دارای یار مشترک با دیگری است»! به جای این ترکیب غلط در بسیاری از موارد می توان همان
همکاری را به کار برد ،زیرا گوینده غالب ًا مقصود دیگری جز بیان همین معنی ندارد.
اما دامنۀ استعمال همیاری اخیرا ً چنان گسترده شده است که در اکثر موارد به جای واژۀ یاری به کار می
رود ،مانند این عبارت که از رادیو و تلویزیون شنیده شد« :دالوران اسالم با همیاری مبارزان کرد عراقی
به سلیمانیه حمله کردند ».از تهیه کنندگان اخبار باید پرسید :آیا از واژۀ یاری خطایی سرزده است که می
خواهید آن را از زبان فارسی بیرون کنید و همیاری را به جای آن بنشانید؟
● ●یکم:
بعضی از فضال این واژه را غلط می دانند و توصیه می کنند که به جای آن نخست (یا نخستین) یا اول گفته می
شود .اما یکم نه تنها امروزه رایج است ،بلکه پیشینیان نیز آن را به کار برده اند و صحیح است:
یک شاه نه صد هزار شاها
شاها ،ملکا ،جهان پناها
(نظامی ،لیلی و مجنون)
خورشید یکم به بی نظیری
جمشید دوم به تخت گیری
حالی بدوختی به دو مسمارش (خاقانی)
مر یخ اگر به چرخ یکم بودی
َ
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* مسابقه

معرفیکتاب *

خدایانمدیریت
چارلزهندی ،مدیر ،اقتصاددان ،محقق و پروفسور دانشکده مدیریت لندن می باشد ولی شهرت
وی به خاطر مقاالت و کتاب های متعددی است که تاکنون نگاشته است .او می گوید :پ اگر
در بین کتاب های متعدد هر نویسنده ،یک کتاب محور اصلی نوشته های او را تشکیل دهد ،در
مورد من این کتاب خدایان مدیریت می باشد".
هندی در این کتاب با استفاده از اساطیر یونان به تشریح خالقانه چهار سبک مدیریت و فرهنگ
موجود سازمانی و چگونگی تغییر آن ها پرداخته است .او قوی ًا پای بند این اعتقاد است که جوامع
و سازمان ها در صورتی قادر به دوام هستند که عمیق ًا تغییر کنند .سازمان ها باید سبکی را انتخاب
کنند که مناسب شرایط و مقاصد آن هاست .

ناشر  :فرا
نویسنده  :چالز هندی
مترجم :کهزاد آذرهوش
تعداد صفحه 318 :
شابک 978-964-92298-7-4 :

مردی به نام اوه

فردریک بکمن ( )1981با رمان مردی به نام اوه به شهرتی استثنایی دست یافت .این رمان نویس
و روزنامه نگار جوان سوئدی بعد از انتشار این رمان در سوئد و آلمان به جهان معرفی شد .مردی
به نام اوه داستان روزگار پیرمردی است کم حرف،سخت کوش و بسیار سنتی که اعتقاد دارد همه
چیز باید سرجای خودش باشد و فقط احمق ها به کامپیوتر اعتماد می کنند .او سالها با قوانین سفت
و سختش و همسرش که عاشقانه دوستش داشته زیسته و حاال انگار به آخر خط رسیده.تا این که
یک روز صبح ماشین یک زن باردار ایرانی و شوهر خنگش که قرار است همسایه او شوند کوبیده
می شود به صندوق پستی اش و این آغاز ماجراست ...
رمان بکمن روایتی است از برخورد دو جهان ،برخوردی که به طنزی مداوم و تاثیرگذار می
انجامد و باعث می شود مفهوم کهن سالی و نو گرایی به شکلی دیگر یرای مخاطب روایت شود.
مردی به نام اوه رمانی است زنده و جاندار که بعید است بتوان از خواندنش صرف نظر کرد .رمانی
که قرار است تا عمق جان مخاطبش رسوخ کند .یک سرخوشی مدام ...به جهان اوه خوش آمدید.

همنوایی شبانه ارکستر چوب ها

مسابقه

1
2
3

یک پست کار که متناسب با اصول
ارگونومی باشد ،طراحی و تشریح نمایید
روشی برای مدل سازی برند شرکت نصب نیرو
ارائه نمایید.
نقش رهبران در جاری سازی ارزش های سازمان را
تشریح نمایید.

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

همنوایی شبانه" ارکستر چوبها رمانی از رضا قاسمی است .این رمان اولین بار توسط نشر
کتاب در سال  ۱۹۹۶در آمریکا منتشر شد و بعدها در ایران اجازه" انتشار یافت و برنده بهترین
رمان اول سال  ۱۳۸۰جایزه هوشنگ گلشیری و بهترین رمان سال  ۱۳۸۰منتقدین مطبوعات شد.
داستان از دیدگاه اول شخص بیان میشود و حکایت یک روشنفکر ایرانی است که به فرانسه
پناهنده شده و دراتاق زیر شیروانی ساختمانی در پاریس زندگی میکند که ساکنانش را چند
فرانسوی و ایرانی تبعیدی تشکیل داده اند .نویسنده واقعیت و خیال را در این داستان به هم
آمیخته و ساختاری مالیخولیایی ایجاد کرده است.

ناشر  :نیلوفر

نویسنده  :رضا قاسمی

چاپ :نخستین چاپ  1380در ایران
برنده جایزه بهترین رمان اول سال  ۱۳۸۰جایزه هوشنگ گلشیری
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پریزاد پالودی
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نیروگاه  ۹۴۲مگاواتی پرند شامل  ۶واحد توربین گاز از نوع
 V94.2شرکت آنسالدو واقع در جنوب غرب تهران ،کیلومتر
 ۳۰اتوبان تهران–ساوه بنا شده است.
عملیات احداث این نیروگاه از سال  ۱۳۸۳توسط شرکت
مپنا آغاز و در طی سه سال ،شش واحد گاز آن هر کدام به
ظرفیت  ۱۵۷مگاوات راه اندازی و وارد مدار شد.
نیروگاه پرند اولین نیروگاه کشور است که در بورس انرژی
کشور ثبت نام کرده و قسمتی از برق تولیدی خود را در قالب
معامالت سلف بورس انرژی به فروش می رساند.
با توجه به حساسیت های مکانی نیروگاه پرند و نقش پر
رنگ این نیروگاه در شبکه برق استان تهران ،بحث تبدیل آن
به نیروگاه سیکل ترکیبی در راستای استفاده از انرژی مازاد
نیروگاه های گازی ،بدون مصرف سوخت فسیلی و بنا به
دستور وزیر محترم نیرو عملیات تبدیل نیروگاه گازی پرند به
نیروگاه سیکل ترکیبی ،آغاز شد.
پس از اجراء بخش بخار نیروگاه  ،ظرفیت این نیروگاه480
مگاوات افزایش یافته و راندمان آن از 33درصد به  50درصد
بهبود و ظرفیت نیروگاه از  942مگاوات به  1422مگاوات
افزایش خواهد یافت.
عملیات اجرائی سیکل ترکیبی نیروگاه پرند به شرکت
نصب نیرو واگذار شده است .

ویژه نامه

نیروگاه سیکل ترکیبی پرند ...

عملیات ساختمانی
عملیات حمل و نصب
استراکچر فلزی

ویژه نامه
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا  -توسعه 2
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تعداد نیروی انسانی پروژه به صورت
تجمعی (تا بهمن ماه )95

 123833نفر  /روز

متوسط تعداد نفرات غرب نیرو (بهمن)

 60نفر  /روز

متوسط نفر ماه پروژه

 4270نفر  /ماه

متوسط تعداد نفرات پیمانکاران (بهمن)

 108نفر  /روز

متوسط نفر روز پروژه

 142نفر  /روز

متوسط نفرات مستقیم ( بهمن)

 168نفر  /روز

متوسط نفر روزهای پروژه ( بهمن)

 197نفر  /روز

متوسط نفرات غیر مستقیم ( بهمن)

 29نفر  /روز

متوسط تعداد نفرات نصب نیرو (بهمن)

 29نفر  /روز

درصد نفرات مستقیم به غیر مستقیم

%17

ویژه نامه

روند بتن ریزی ماهیانه (متر مکعب)

گزارش نصب استراکچر فلزی
نصب استراکچر فلزی نیروگاه پرند طی قرارداد شماره  CCP-PQ 1393-133به این شرکت ابالغ گردید در حال حاضر پیشرفت فیزیکی
معادل  %79میباشد  ،تا کنون  3079تن استراکچر وارد کارگاه شده که  3007تن آن نصب گردیده است .

روند حمل و نصب استراکچر فلزی نیروگاه پرند
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روند آرماتور بندی ماهیانه (متر مکعب)

روند قالب بندی ماهیانه (متر مربع)

عملیات ساختمانی نیروگاه موبایل  25مگاواتی
عملیات ساختمانی نیروگاه  25مگاواتی در پروژه پرند بنا به دستور کارفرمای محترم ( توسعه یک ) و با هماهنگی مدیران
محترم توسعه دو و مدیران ارشد نصب نیرو در حال اجرا می باشد .عملیات اجرایی بر اساس نقشه های ابالغ شده در حال
انجام می باشد .

ویژه نامه

گزارش نصب
استراکچر فلزی
قرارداد :
اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی  6دستگاه بویلر
بازیاب ( ،)HRSGسه واحد توربین بخار ( )STGو سه واحد
کولینگ اصلی و کمکی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند واقع
در کیلومتر  25اتوبان تهران– ساوه ،جنب عوارضی دوم،
خروجی شرقی
شامل انجام کامل مدیریت پروژه ،تخلیه کلیه تجهیزات و
متریال ،تحویل گیری و حفاظت طبق مدارک و دستور العمل
ها ،بارگیری از انبار و حمل به پای کار و نصب و اجرا طبق
مدارک ،نقشه ها و دستور العمل های تحویلی از کارفرما
یعنی شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی
مپنا-توسعه  ( 2بویلر و توربین ) و توسعه ( 1کولینگ های اصلی و کمکی)
خالصه ای از اقدامات و کارهای انجام شده
-1بویلر HRSG
عملیات نصب تجهیزات و قطعات بویلرها از فروردین  95شروع و ضمن بررسی نقشه ها و مدارک ،تهیه فایل های  MTOو History
فعالیت ها و کلیه مدارک داکیومنتی توسط کارشناسان دفتر فنی و کنترل کیفی شرکت به جدیت و با تالش فراوان همکاران تهیه گردید.
همزمان با انجام موارد فوق متریال ،قطعات و تجهیزات ارسالی نیز بررسی و با انتقال به محل کار ،عملیات اجرایی و نصب در دستور کار
قرار گرفت به نحوی که با توجه به تمامی مشکالت ،کمبود ها و کسری های متعدد عملیات نصب کیسینگ و متعلقات و تجهیزات جانبی
بویلر های یک تا چهار به اتمام رسیده است.
همچنین استک های بویلر  1و  2به طور کامل ساخته و نصب گردیده و استک های بویلر  3و  4نیز پیش مونتاژ شده و آماده نصب می
باشد( .به علت تغییر در نقشه ها و وضعیت عایق استک ها ،تا کنون نصب نشده است).
پایپ رک واحد اول یعنی بویلر های  1و  2نیز به طور کامل نصب شده و عملیات نصب اکسترنال پایپینگ مربوط به واحد اول نیز که به
علت کسری های فراوان به تأخیر افتاده بود ،از ابتدای آذر ماه  95آغاز شده و با وجود تمام مشکالت و کسری های موجود ،پایپینگ بدنه
بویلرها تکمیل و نیمی از پایپ رک در حال اتمام می باشد.
الزم به ذکر است در صورت تأمین کسری های مربوط به واحد سوم این شرکت آمادگی نصب و تکمیل بویلرهای  5و  6را نیز دارد.
 -2توربین STG
عملیات تکمیل نصب و االیمنت توربین و ژنراتور واحد اول از نیمه دوم شهریور ماه شروع شده است .تا کنون مراحل تکمیل و تحویل
دهی فعالیت های مربوط به توربین و ژنراتور انجام و کلیه تجهیزات قابل نصب نیز در موقعیت فیکس گردیده ،همچنین پایپینگ سیستم
روغن نیز که به علت عدم ت ًامین متریال پایپینگ با تأخیر شروع شده بود ،تکمیل و آماده عملیات فالشینگ می باشد .الزم به یادآوری است
که کلیه فعالیت های سالن توربین واحد اول با توجه به عدم نصب کرین سقفی ،با جدیت و تالش همکاران اجرایی این شرکت به نحو
احسن و در کمترین زمان ممکن انجام گردید.
 -3کولینک اصلی و کولینگ کمکی
شروع فعالیت های اجرایی و نصب در جزیره های کولینگ اصلی و کمکی به علت مشکالت و کسری های متعدد از نیمه دوم مهر ماه
شروع شده و کلیه قطعات تحویلی به این شرکت از طرف کارفرمای محترم (مپنا توسعه یک) نصب و فیکس گردیده است.
کلیه قطعات  Main Ductاصلی و داکت های عمودی نصب ،فیتاپ و جوشکاری شده و تحویل کارفرما و دستگاه محترم نظارت گردیده
است.
قطعات جانبی  18فن اسکرین تحویل شده به این شرکت تکمیل و فن رینگ های حاصل شده در محل ،نصب و تحویل گردیده است.
الزم به ذکر است مابقی قطعات و تجهیزات کولینگ اصلی ،کسری می باشد.
کلیه قطعات استراکچر کولینگ کمکی نیز نصب و تکمیل گردیده و بقیه فعالیت ها به علت کسری متریال انجام نشده است.
به یاری خداوند در صورت تأمین قطعات و تجهیزات کسری ،این شرکت تمام سعی و تالش خود را به کار برده تا واحد اول نیروگاه
در پایان نیمه اول سال  96جهت سنکرون و بهره برداری آماده گردیده و در مدار تأمین انرژی کشور قرار گیرد.

کارکنان نمونه *

کارکنان نمونه ستاد

ارزیابی عملکرد  6ماهه اول سال 95

رسول مرادی
واحد معاونت اجرایی
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امیرحسینشمالی
واحد معاونت اجرایی

علی گلیجانی مقدم
واحد معاونت اجرایی

صابر ماندگار
واحد تامین و پشتیبانی

سید حامد اطیابی
واحد تامین و پشتیبانی

محمدجواد کوشش
واحد

سپهر رشیدی
واحد مالی

ارمغان دانش پور
واحد سیستم ها و کیفیت

امیرحسین حیدری مقدم
واحد سیستم ها و کیفیت

مسعود شیراسب
واحد منابع انسانی

الهام محدث
واحد منابع انسانی

ابراهیم حسینی
واحد منابع انسانی

علی اصغر شکری
واحد مهندسی و قراردادها

مهدی آیینه ورزان
واحد مالی
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فرشید محمودی هریس
واحد سیستم ها و کیفیت

رضا خدابخشیان بازرجانی
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

