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کارکنان نمونه

به نام خدا
هر ظرفي با ريختن چيزي در آن پر مي شود جز ظرف دانش كه هر چه در آن 

جاي دهي، وسعتش بيشتر مي شود.
غير ظرف علم هر ظرفی دهند                    تنگ گردد چون در آن چيزی نهند

های  شركت  معتبرترين  از  يکی  عنوان  به  نيرو  نصب  شركت 
و  انرژی  و  احداث  زمينه  در  خصوص  به  عمومی  پيمانکاری 
با  و   1370 سال  در  مپنا  گروه  شركت  تابعه  های  شركت  از 
كارگيری  به  با  شركت  اين  شد.  تاسيس   83394 ثبت  شماره 
كارگران  و  مهندسين مجرب  از  اعم  پرسنل،  نفر  حدود 2600 
كارآزموده و پيمانکاران اجرايی در پروژه های داخلی و خارج از 
كشور فعاليت می كند. مهم ترين حوزه های فعاليت اين شركت 
)گازی،  ها  نيروگاه  اندازی  راه  و  نصب  ساختمانی،  عمليات 
پااليشگاهی، صنعتی،  ، مجتمع های  بخاری(  و  تركيبی  سيکل 
بادی،  های  نيروگاه  نيرو،  انتقال  های  پست  و  احداث خطوط 
نيز ساخت  و  برق و آب شيرين  توليد همزمان  مراكز  ساخت 

اسکلت فلزی است.
 استانداردها: 

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

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

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

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

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

• مقاله های تاليفی يا تحقيقی، مستند به منابع علمی معتبر باشند.
• مقاله ها، عکس ها، منحنی ها و نمودارها كامال خوانا و قابل 

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

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

نشانی: تهران، بزرگراه كردستان، 
خيابان بيست و هفتم غربی، شماره 45

كدپستی: 47581-14377        صندوق پستی: 14155/6514
تلفن: 1-96663100               فاكس: 88350164
info@nasbniroo.com :پست الکترونيک
www.nasbniroo.com    :نشانی اينترنتی

 nashrieh@nasbniroo.com :پست الکترونيک نشريه

فصل نامه داخلی شرکت نصب نیرو

زير نظر شورای سياستگذاری نشريه
مدیر مسئول: ابوطالب نيازی

سردبیر: رامين اشرفی
شمالی،  حسين  امير  رهبری،  فرهاد  تحریریه:  هیئت  اعضای 
محمودی،           فرشيد  طاهرخانی،  ابوالفضل  زندی،  مهدی 
رامين اشرفی، مجتبی جشنی، پژمان خلعتبری، عزيزاله شاهيان، 

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

نویسندگان و همکاران این شماره: ابوالفضل طاهرخانی، رامين 
اشرفی، ژينا كمانگر، پژمان خلعت بری، فرشيد محمودی هريس ،  
زكيه  مهدی خوشدل،  بروجردی، مريم افضلی ،  عزيزی  سعيد 

حسن زاده، علی رهبر
عکس: حميد رضا غفاری، مرضيه پيرهادی، اميرحسين حيدری مقدم
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I    ISO 14001:2004
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رامین اشرفی

 مختصری از خودتان بفرمایید از اینکه 
از چه سالی وارد شرکت نصب نیرو شدید 
و مدیریت کدام پروژه ها را بر عهده داشته 

اید؟
اينجانب رضا هراتی زاده متولد 1340 در 
شهر بيرجند می باشم دوره تحصيالت عالی 
خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه 
علم و صنعت به پايان رسانده ام و سپس در 
سال 1368 در پروژه متروی تهران وارد بازار 
كار شده ام و همچنين به مدت 12 سال با 
دوستان خود شركتی تحت عنوان پيمانکاری 
های  پروژه  در  و  كرديم  افتتاح  ساختمانی 
مختلف مشغول به كار بودم كه دوران بسيار 
طاليی بود. سپس از سال 1382 در پروژه های 
صنعتی مشغول بکار شدم و شروع كارم از 
پتروشيمی ايالم در شركت نسران و مدتی در 
پروژه های شركت توسعه سيلوها و شركت 
پرهون طرح مشغول به فعاليت بوده ام، كه از 
سال 1392 افتخار همکاری با شركت نصب 
نيرو را دارم كه در 2 پروژه كهنوج و فردوسی 

فعاليت ميکنم.
 بهترین تجربه کاری خود را در کدام 

پروژه کسب کردید؟
در پروژه كهنوج ستونهای قسمت كولينگ 
كه برای اولين بار در كشور اجرا ميشد بهترين 

تجربه كاری ام بوده است.
 بهترین و بدترین خاطره کاری خود را 

برای ما بازگو کنید.

هيئت  جلسه  به  دعوت  خاطره  بهترين 
اجرايی برق و توضيح اجرای موفقيت آميز 
مديران  حضور  در  كهنوج   ACC ستونهای 
عامل بوده است. خوشبختانه تا كنون خاطره 

بدی در ذهن ندارم.
که  بودید  عالقه مند  را  پروژه  کدام   
مدیریتش را بر عهده داشته باشید اما این 

اتفاق نیافتاد؟
از نظر من پروژه ها همه يکسان هستند و 
هر پروژه ای از قبيل نيروگاه ، كارخانه سيمان 
، پترو شيمی و ...در هركجای كشور هم كه 

باشد بنده آماده همکاری می باشم.
باشد که  این امکان وجود داشته   اگر 
زمینه کاری خود را تغییر دهید چه تخصصی 

را دنبال میکردید؟
بکار فعلی خود بخاطر پويا بودن آن عشق 
دارم و در جواب سوال شما، به شغل تحقيقات 

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 تجربيات از طريق جلسات حضوری 
و هفتگی با همکارانم در كارگاه و بيان آنها به 
پرسنل قبل از انجام كارهای مشابه كه بنده در 

انجام آن شکست خورده ام.
اجرای  در  را  انسانی  عوامل  نقش   
موفقیت آمیز پروژه تا چه اندازه مهم میبینید؟
عوامل انسانی نقش اصلی يک پروژه را بازی 

مصاحبه با آقای مهندس
رضا هراتی زاده

مدیرپروژه نیروگاه های فردوسی و کهنوج

مهمترین دستاورد 
من و همکارانم در 

پروژه فردوسی 
بود که رکورد بتن 

ریزی به میزان 
6000 متر مکعب در 

ماه برای اولین بار 
در مپنا و اجرای 

ستون های ACC در 
نیروگاه کهنوج می 

باشد.

همراهان عزیز، سال نو مبارک
بی شک سال 1396 سالی بهتراز امسال برای مجموعه معظم نصب نيرو خواهد بود. تالش شما عزيزان در 
رسيدن به اهداف شركت اين امر را اثبات خواهد كرد. در سال قبل بر اساس بررسی های سازمان مديريت 
صنعتی ايران شركت نصب نيرو با 63 پله رشد به مقام 193 در بين 500 شركت برتر ايرانی دست يافت و در 
رتبه پيمانکاری با 7 پله رشد به مقام دهمين شركت پيمانکاری برتر ايرانی رسيد. با رهبری درست مديرعامل 
محترم شركت، رشد متوازن در تمام اركان شركت قابل مشاهده و نسبت شاخص ها نيز اين مهم را نشان می 
دهد. با تالش تالشگران عرصه احداث صنعت نيروگاهی و انرژی ، شركت نصب نيرو تا سال 1404  يکی 

از 5 پيمانکار عمومی برتر خواهد شد.
همانگونه كه درشماره قبل تبيين شد پنج بعد مختلف برای رسيدن به اين چشم انداز مهمتر است كه با 
برنامه ريزی مناسب طبق آن به پيش خواهيم رفت.توجه و چاالكی همکاران و استمرار مديريت مشاركتی، 
تفکر سيستمی و يکپارچگی درطراحی، برنامه ريزی و اجرای كارها امری انکار ناپذير است و تمام واحد 

های شركت به آن پايبند هستند.
بر اساس استراتژی شركت كه رشد و ارتقا را در پيش گرفته است، استراتژی افزايش فروش در بازارهای 
بين المللی كماكان پيگيری می شود و در سال 1395 پروژه اربيل عراق با موفقيت و بدون ديفکت به 
كارفرمای خارجی تحويل داده شد و هم اينک پروژه رميله عراق در حال اجرا است ..همچنين همکاران 
پروژه ها، ركوردهای بسيار خوبی را در رشته های ساختمانی و نصب در گروه مپنا به جا گذاشته اند  و 
كارخانه اسکلت فلزی اراک به عنوان واحد صنعتی نمونه استان اراک معرفی شد و كيفيت انجام كارموردتاييد 
قرارگرفته است. برای اولين بار نيزپروژه های EPC توربين بادی توسط شركت نصب نيرو شروع شده است 
و كسب و كار شركت همسو با چشم انداز و ماموريت با استواری و رشد قابل قبول به پيش می رودكه اين 

موفقيت ها را هم به همه همکاران عزيز تبريک عرض می كنيم.
بدست آوردن رتبه بيشترين رشد HSE طی 8 سال ارزيابی مستمر HSE گروه مپنا ، نشان از غيرت و جديت 
كاركنان در رعايت مسائل ايمنی، زيست محيطی، بهداشت و توسعه پايدار دارد كه با بيش از هجده ميليون 
ساعت كار بدون حادثه تا پايان سال 95 ركوردی استثنايی را در شركت به جای گذاشتند و همچنين پيمانکار 
برتر در زمينه جاری سازی سيستم های HSE  از سوی شركت توسعه 2 معرفی شده ايم كه از تمام تالشگران 

HSE  شركت نصب نيرو و پيمانکاران شركت تشکر و قدردانی می شود.

كماكان اميدواريم كه اين نشريه بتواند  پلی برای آشنايی خانواده های محترم همکاران عزيز با پروژه ها 
و محيط كاری آنان باشد. همکاران ما در نشريه تالش مضاعف خود را به كار بسته اند كه از بهترين محتوا 
در صفحه های محدود اين نشريه برای شما برخوردار باشد اما غنی بودن اين نشريه با دريافت نوشته ها، 
ترجمه، عکس، درس آموخته ها و معرفی برتری های شما و خانواده محترمتان امکان پذير است. از شما می 

خواهيم كه از طريق ايميل نشريه nashrieh@nasbniroo.com  موارد را ارسال فرماييد.
اميدواريم كه سال پيش رو سالی سرشار از هم دلی، خوشحالی و تمکن معنوی و مالی برايتان باشد و 

روزهايی خوش در سال 1396 در پيش رو داشته باشيد.

* سخن سردبیر
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ميکنند. بطور خالصه در زمينه كارهای اجرايی 
انسانهای پيگير و در زمينه كارهای دفتر فنی و 
كنترل پروژه و كنترل كيفيت و ايمنی انسانهای 
باتجربه می توانند يک پروژه را بطور حتم به 

موفقيت برسانند.
ارزیابی  چگونه  را  خود  کارکنان   

)ارزیابی عملکرد ( میکنید؟
به  و  ورزم  می  عشق  آنها  تمامی  به  من 
و  كهنوج  های  پروژه  در  آنها  با  همکاری 
فردوسی افتخار ميکنم و همچنين از حرفه ای 

بودن و تعهد همکارانم سپاسگزارم.
شما  نظر  مورد  انگیزشی  های  نظام   

چیست؟ 
مالی  های  تشويق  از  مديران  تمامی  مثل 
و معنوی استفاده ميکنم ولی به ايجاد رابطه 

دوستانه با پرسنل متعهد اعتقاد بيشتری دارم.
 برای حفظ کارکنان شایسته خود چه 

تمهیداتی را اندیشه اید.
در بعضی مواقع اتفاقات ناگواری در كارگاه 
ها رخ ميدهد و من نمی توانم بدليل مشکالت 
ساختاری كاركنان شايسته خود را حفظ كنم 
و همينجا از مديران محترم نصب نيرو استدعا 
دارم در مورد يکسان سازی با شركت های 

ديگر زيرگروه مپنا فکری بشود.
 انتظارتان را از کارفرما برای ما بگویید.

خصوصيت  در  من  بنظر  كارفرما  تعريف 
اخالقی شخص مدير پروژه كارفرما خالصه 
ميشودو در بعضی از پروژه ها به همين دليل 
نمی توان انتظاری از كارفرما داشت و فقط بايد 

كارها را به هر صورت پيش ببريم و بلعکس 
در پروژه ديگر ميتوان انتظارات معقولی داشته 

باشيم و در كنار كارفرما يک همکار باشيم.

 مهمترین دستاورد خود را چه میدانید
مهمترين دستاورد من و همکارانم در پروژه 
به ميزان  بتن ريزی  فردوسی بود كه ركورد 
6000 متر مکعب در ماه برای اولين بار در مپنا 
و اجرای ستون های ACC در نيروگاه كهنوج 

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

در آن داشته اید؟
به  نيرو خدمت  نصب  های  پروژه  تمامی 
كشور و موفقيت آميز بوده است و پرای تمامی 
پرسنل خدوم و نصب نيرو در تمامی نقاط 

ايران آرزوی سالمتی ميکنم.
 آینده نصب نیرو را چگونه میبینید؟

چکيده اين همه زحمت با اميد به خداوند 
متعال نمی تواند جز موفقيت باشد.

 بهترین مشاور شما ؟ 
اگر منظور شما در شركت نصب نيرو باشد، 
بدليل ارتباط تنگاتنگ با دوست عزيزم مهندس 
نظری ايشان بهترين مشاور بنده بوده اند. الزم 
به ذكر است از ديگر مديران محترم شركت 

بخصوص مدير عامل محترم سپاسگزارم.
 به نظر شما موفقیت در اجرای پروژه 
های نصب نیرو در گرو چه عواملی است؟

ايجاد جو همکاری و همدلی در كارگاه ●

و  ● ستادی  نيروهای  همکاری  و  تعامل 
كارگاه
همکاری و واقع بينی كارفرمايان ●

 نصب نیرو در اجرای پروژه هایش با چه 
چالش هایی روبرو است؟

عدم ابالغ به موقع مدارک )نقشه( از طرف  ●
كارفرمايان كه منجر به طوالنی شدن پروژه و 

ضرر و زيان آن شود.
نداشتن ماشين آالت سنگين كه منجر به  ●

پرداخت اجاره های سرسام آور ميشود.
تمکين به همه دستورات كارفرمايان داخل  ●

گروه كه در شركت های خصوصی واقعی اين 
موضوع اتفاق نمی افتد.

عدم پرداخت بموقع مطالبات پيمانکاران و  ●
فروشندگان و پرسنل، كه در ايجاد انگيزه بسيار 

مهم می باشد
عدم همکاری كارفرمايان در بعضی مواقع ●

 همکاران ستاد چقدر در پیشبرد اهداف 
پروژه شما همسو هستند؟

همينجا از همکاری گروه پشتيبانی و تمام 
همکاران ستادی تشکر ميکنم.

 روند فعالیتهای شرکت نصب نیرو در 
سال 95 را چگونه ارزیابی می کنید؟

بنظر ميرسد روند رشد فعاليت های شركت 
هرساله سير صعودی ملموسی دارد كه اين 
رشد صعودی مرهون فعاليت مديران و پرسنل 

خدوم ميباشد.
 و اما نصب نیرو در یک جمله ...... ؟

افتخاری برای ايران.

بازدید  جناب آقای مهندس شکیبا مدیرعامل 
محترم  بخش برق مپنا از شرکت نصب نیرو

نیروگاه کهنوج
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اخبار** 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 63 پله ای نسبت به سال مالی قبل، 

جایگاه 194 )صدو 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 28 )بیست 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

نصب نیرو در میان ده پیمانکار برتر ایران جای گرفت 

فروش 1393 فروش 1394 نام شرکت رتبه 1394

شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان 181
شركت بيمه ما 182

شركت داروسازی تهران شيمی )هولدينگ( 183
شركت داروسازی اكسير 184

شركت ايران خودرو فارس 185
شركن نقش اول كيفيت 186

شركت صنايع الکترواپتيک صاايران 187
شركت آريا رسانه تدبير 188

شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر 189
شركت شاهد )هولدينگ( 190

شركت بيمه آرمان 191
شركت گروه صنعت سلولزی تامين گستر نوين 192

شركت ورق خودرو چهارمحال بختياری 193

شرکت نصب نیرو )هولدینگ( 194
شركت موتوژن )هولدينگ( 195

شركت سرمايه گذاری نيروگاهی ايران - سنا )هولدينگ( 196

شركت سرمايه گذاران فناوری تک وستا )هولدينگ( 197

شركت توليد نيروی آذرخش 198

شركت سازه پويش 199

شركت تايد واتر خاورميانه )هولدينگ( 200

جدول گروه شرکت های پیمانکاریبخشی از جدول رتبه بندی 500 شرکت بزرگ ایران از نظر میزان فروش/ درآمد )میلیارد ریال(

فروش 1394
)میلیارد ریال( نام شرکت فروش   رتبه 

در صنعت

شركت گروه مپنا )هولدينگ( 1

شركت مهندسی و ساختمان شركت نفت )هولدينگ(پ 2

شركت مهندسی و ساخت تاسيسات دريايی ايران)هولدينگ( 3

شركت كيسون )هولدينگ( 4

شركت عمرانی و صنعتی پارس گرما )هولدينگ( 5

شركت پايا سامان پارس )هولدينگ( 6

شركت بين المللی مهندسی ايران - ايريتک )هولدينگ( 7

شركت احداث و توسعه نيروگاههای سيکل تركيبی مپنا- توسعه دو 8

شركت احداث و توسعه نيروگاههای مپنا- توسعه يک 9

شرکت نصب نیرو )هولدینگ( 10

شركت نير پارس 11

شركت توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسيان 12

شركت احداث و توسعه ريلی مپنا 13

شركت ساز آب كيان پاد 14

شركت راهسازی و ساختمانی 115 )هولدينگ( 15
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** اخباراخبار  کسب گواهینامه زرین شرکت نصب نیرو
از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

 بعد از اخذ چهار رتبه پايه 
نفت  نيرو،  پيمانکاری  يک 
و  تاسيسات  و  ابنيه  گاز،  و 
تجهيزات از سازمان مديريت 
و برنامه ريزی كشور در ابتدای 
امسال، بحمداهلل موفق به ارتقاء 
گواهينامه سيمين سابق خود 
اتاق  از  زرين  گواهينامه  به 
معادن  و  صنايع  و  بازرگانی 

ايران نيز شديم. 
همت  و  مستمر  تالشهای 
عالی يکايک همکاران محترم 
نيز  و  ها  پروژه  و  ستاد  در 
پشتيبانی های بی دريغ مدير 
عامل محترم شركت در كسب 
بوده  تاثيرگذار  موفقيت  اين 

است.

 بازدید مدیران ارشد صنعت برق 
از کارخانه اراک 

 "در تاريخ 95/11/12 جناب آقای مهندس حاجی زاده مجری طرح محترم نيروگاههای سيکل تركيبی 
شركت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی ايران به همراه تعدادی از مديران و معاونين شركتهای 
مشانير و توسعه 2 مپنا از كارخانه توليد سازه های فلزی شركت نصب نيرو شهر صنعتی خيرآباد اراک  
بازديد كردند. در اين برنامه ضمن بازديد از بخش های مختلف كارخانه و ارائه توضيحات در مورد 
مشخصات و امکانات توليد سازه های فلزی ، طی جلسه ای توانمندی های شركت نصب نيرو جهت 
ساخت سازه های فلزی نيروگاهها و پروژه های خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهندس 
حاجی زاده ضمن تقدير از پيشرفت های قابل توجه شركت نصب نيرو طی سال های اخير ، عملکرد و 
دستاوردهای كارخانه توليد سازه های فلزی را در مدت زمان كوتاه راه اندازی آن فراتر از انتظار دانستند."

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.

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

نهمين همايش ساالنه گروه مپنا با محوريت "حادثه و مسئوليت كاركنان" در تاريخ 95/9/18 در محل 
همايش های هتل ارم از ساعت8:30 تا 14 برگزار شد.

در اين همايش پس از تالوت قرآن مجيد و خوشآمد گويی به حاضرين، برنامه  زير به ترتيب اجرا شد: 
 سخرانی جناب آقای دكتر قلی پور با موضوع فرهنگ ايمنی و مسئوليت پذيری در كد های رفتاری گروه مپنا ●
ارائه توسط مهندس اميدوار مدير محترم HSE توسعه سه در خصوص يک تجربه برتر و موفق در آموزش ●
پخش فيلم تهيه شده توسط بخش نفت و گاز با عنوان الزام و انتخاب  ●
ارائه گزارش عملکرد HSE در سال  1394 توسط مدير HSE گروه مپنا  ●
نمايش تاتر خواب هايی كه كابوس ميشوند  ●
ارائه "پنجاه و هشت نفس" توسط بخش HSE معاونت سيستم ها و كيفيت گروه مپنا  ●

در پايان از برگزيدگان بخش HSE گروه مپنا نيز تقدير به عمل آمد كه در اين بخش شركت نصب نيرو 
با عنوان "بيشترين رشد ايمنی در 8 سال ارزيابی ايمنی گروه مپنا "تقدير نامه با امضای  مديريت محترم 

عامل گروه مپنا و تنديس آن را دريافت كرد.
همچنين در مسابقه پيامکی كه در زمان همايش برگزار شد آقايان مهندس مسعود امامی و محمد نظيفی 

پور بر اساس قرعه جوايزی دريافت كردند. 
در اين همايش بنری در خصوص تعميرات و دمونتاژ سه ساختگاه پروژه دهکده بادی كهک تاكستان 

تهيه و در ديد عموم قرار گرفت.

شرکت نصب 
نیرو با عنوان “ 
بیشترین رشد 

ایمنی در 8 سال 
ارزیابی ایمنی گروه 

مپنا “ تقدیر نامه 
با امضای  مدیریت 
محترم عامل گروه 
مپنا و تندیس آن 

را دریافت کرد.

ثبت رکورد جدید بتن ریزی گروه مپنا 
 در نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی

 توسط شرکت نصب نیرو
ركورد بتن ريزی گروه مپنا كه طبق آمار اعالم شده تاكنون 5000 متر مکعب در ماه بوده است در آبان ماه سال جاری با همت كاركنان پرتالش 
پروژه نيروگاه سيکل تركيبی فردوسی شکسته شد و تا رقم 6500 مترمکعب ارتقاء يافت. پروژه نيروگاه سيکل تركيبی فردوسی در كيلومتر 15 
جاده مشهد به قوچان واقع و اين قرارداد در خصوص اجرای 3 واحد بخار اين نيروگاه می باشد. كه از تاريخ 94/11/17 آغاز شده و مدت 

انجام آن 27 ماه می باشد.
اين موفقيت با اجرای آيتم های زير حاصل شده است :

فونداسيون توربين ژنراتور واحد 2 و 3 ●
اجرای تعدادی از فونداسيون های ACC در هر سه واحد ●
● HRSG 5 فونداسيون
● HRSG 3 پدستال های

فونداسيون توربين هال واحد 3 ●
پارت اول تاپدک واحد اول ●
فونداسيون ساختمان كولينگ كمکی ●
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Test Yard اصلی و جرثقيلهای ساخته شده و آماده تست

جرثقیل دستگاه  یک   خرید 
 LR1600/2 600 تن لیبهر مدل    
نیروگاهی تجهیزات  نصب  برای 
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Lieb� ليبهر  صنعتی  )گروه 
herr( مجموعه ای از 130 كارخانه 

صنعتی را شامل می شود كه با 41 هزار 
پرسنل به  عنوان يکی از بزرگترين توليد 
كنندگان ماشين آالت سنگين، شامل جرثقيل ، 
ماشين آالت ساختمانی، دامپ تراک، قطعات 
هواپيما ، لوازم خانگی و ... در سطح جهان 

مطرح می باشد.
اين شركت در سال 2016، حدود  درآمد 
9.2 ميليارد يورو بوده و سود خالص شركت 
مذكور در همين سال حدود 750 ميليون يورو  
می باشد.اين كمپانی در سال 1949 توسط 
هم  و  بنيانگذاری شده  ليبهر  هانس  توسط 
اكنون نيز به صورت خانوادگی اداره می شود. 
اين شركت، عالوه بر آلمان، در كشورهای 
فرانسه، ايتاليا، سوئيس، آمريکا، اتريش، ايرلند 
و انگلستان نيز دارای خط توليد و كارگاههای 

قطعه سازی می باشد.
با  نيرو  نصب  شركت  همکاری  سابقه 
شركت ليبهر مربوط به جرثقيل 350 تن است 
كه حدود 17 سال پيش خريداری شده و هم 
اكنون نيز، در پروژه های اين شركت مورد 

استفاده قرار می گيرد.
كيفيت ساخت  و  باال  كارايی  به  توجه  با 
عالی جرثقيل های ليبهر و دامنه وسيع كاربرد 
جرثقيل در شركت پروژه محور نصب نيرو، 
مقدمات خريد يک دستگاه جرثقيل 600 تن 
از شركت ليبهر و به منظور نصب نيروگاههای 
بادی در دستور كار اين شركت قرار گرفت كه 
با توجه به نهايی شدن قرارداد خريد جرثقيل 
LR�1600W، مقدمات سفر يک تيم شش نفره 

به منظور آموزش مهيا شد.
اقبال  آقايان علی گليجانی مقدم، عليرضا 
حميد  نورعلی،  محمدحسين  احمدی، 
طباطبايی، سليمان رضائی و بهنام مرادی تبار، 
به منظور آشنايی با دستگاه مذكور و همچنين 
به  به مدت 14 روز،  اپراتوری  تيم  آموزش 

كشور آلمان عزيمت كردند.
يکشنبه هفتم آذرماه، آغاز اين ماموريت بود 
و مسير رفت و برگشت از شهر مونيخ انجام 

Ehin�  شد. محل استقرار تيم آموزش، شهر
gen تعيين شده بود كه كارخانه اصلی مونتاژ 

جرثقيل نيز در مجاورت همين شهر قرار دارد.
جرثقيل خريداری شده توسط نصب نيرو از 
نوع LR�1600W بوده كه با حدود 108 متر بوم 
اصلی، موردی ايده آل به منظور نصب توربين 
های بادی می باشد. دستگاه مذكور بعد از 
انجام تست و رنگ آميزی به بندر هامبورگ 
ارسال شده بود و آموزش عملی به پرسنل 
اين شركت، با جرثقيلهای مشابه كه به سفارش 
سايرين توليد شده بود انجام  می شد. آخرين 
محموله از جرثقيل نصب نيرو، در روز 10 

آذرماه بارگيری و ارسال شد.
بدين  كارخانه  در  جرثقيل  توليد  مراحل 
صورت بود كه بعد از مونتاژ كامل جرثقيل و 
يک اليه رنگ آميزی، جرثقيل جهت تستهای 
در  و  شده   Test Yard محوطه  وارد  مختلف 
صورت تائيد تمام مراحل تست و آزمايش، 
به منظور رنگ آميزی نهايی به سالن رنگ 

هدايت می شود.
كابين پيشرفته جرثقيل ليبهر مجهز به ادوات 
كنترلی و سه مانيتور بوده كه اُپراتور به صورت 
كامل به وضعيت باربرداری و شرايط محيط 
به  مجهز  جرثقيلها  اين  باشد.  می  مسلط   ،

كامپيوتر پيشرفته با سيستم عامل Liccon 2 كه 
در انحصار شركت ليبهر می باشد. 

همزمان با دوره های عملی، مباحث تئوری 
در مورد نحوه عملکرد جرثقيل، آناليز شرايط 
مختلف جوی به ويژه سرعت مجاز وزش باد 

و محدوديتهای جرثقيل آموزش داده شد.
جرثقيلهای ليبهر مجهز به سيستم كنترل از 
راه دور يا BTT می باشند؛ با بکار گيری اين 
سيستم، اُپراتور جرثقيل از كابين خارج شده 
و با يک ريموت كنترل ساده و از هر مکانی 
كه به وضعيت باربرداری مسلط می باشد، به 
ادامه می دهد. جرثقيل خريداری  كار خود 
شده توسط شركت نصب نيرو نيز دارای اين 

قابليت می باشد.
در روزهای آخر برگزاری دوره نيز، دِمونتاژ 
 Derrick ،كامل دستگاه )شامل دِمونتاژ شنی
Boom، قرقره ها و وزنه ها( در دستور كار 

قرار گرفت و ابهامات و سواالت تيم اپراتوری 
Li�  برطرف شد. همچنين با نصب نرم افزار
دقيق  سازی  شبيه  تاپ،  لپ  روی   coon 2

جرثقيل انجام شد.
در روز پايانی آموزش بازديدی از خط توليد 
تا مونتاژ  كارخانه و مراحل ساخت شاسی 

كامل جرثقيل های موبايل انجام شد. 

LR�1600/W كابين پيشرفته جرثقيل

 شركت توسعه 2 به منظور بررسی و ارزيابی  وضعيت HSE پروژه های فعال خود در سال 1394 ، طبق چک ليستی با 25 آيتم  پروژه های فعال  
را مورد ارزيابی قرار داد . 

در اين ارزيابی نمرات اخذ شده ماهانه )CBS(  در طول سال 1394 نيز يکی 
از آيتم های موثر در فرآيند ارزيابی بود .

پس از  اتمام فرآيند ارزيابی  پروژه گلگهر سيرجان با مديريت آقای مهندس 
مرادی و سرپرست HSE آقای مهندس حدادی و سرپرست كارگاه آقای 
مهندس مقرب ،  موفق به اخذ باالترين نمره در بين تمام پروژه های شركت 
توسعه 2 شد و مورد تقدير آقای مهندس بهمن پور مدير عامل محترم عامل 

شركت توسعه 2 قرار گرفت . 
نمودار زير وضعيت نمرات اخذ شده پروژه های شركت نصب نيرو در اين 

فرآيند ارزيابی ميباشد .
شايان ذكر است پروژه بهبهان به عنوان دومين پروژه معرفی شد .ضمن اينکه 

نمره كلی شركت نصب نيرو در اين ارزيابی 79 شد. 
اميدواريم با تالش و همت تمام همکاران محترم پروژه ها و حمايت مديران 
و سرپرستان محترم پروژه ها بتوانيم  با برطرف كردن نقاط قابل بهبود و هم 

راستايی با بهبود مستمر ، در سال های بعد نيز اين موفقيتها را ادامه دهيم .

گزارش فرآیند ارزیابی شرکت توسعه 2 در سال 1394

شرکت نصب نیرو حامی 
معنوی و شورای سیاستگذاری 
چهارمین همایش ملی آسیب 

شناسی آموزش سازمانی

 چهارمين همايش ملی آسيب شناسی آموزش سازمانی با رويکرد 
تجربيات اجرايی سازمانها كه چهارمين مجمع تخصصی مديران 
آموزش بوده است در  تاريخ های26-27 بهمن ماه 95 در محل 

سالن همايش  كتابخانه ملی برگزار شد.
با  سازمانی  آموزشهای  حوزه  آسيبهای  و  مشکالت  بررسی 
رويکردكاربردی ومبتنی بر تجربيات اجرايی در سازمانها مهم ترين 
هدف اين همايش بوده است، كه شركت نصب نيرو  به عنوان يکی 
از حاميان معنوی و اعضای شورای سياستگذاری همايش اعالم شد.
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** اخباراخبار راه اندازی سامانه منابع انسانی

 در راستای اتخاذ تصميم گيری های كالن در 
تمامی سطوح پروژه ها، اين نياز مطرح شد كه 
مدير عامل محترم از تعداد نيروهای فعال در پروژه 
ها بصورت روزانه و آنالين مطلع باشند و در 

همين راستا نيازهای زير مشخص شد:
گزارش آمار كلی نفرات شاغل در پروژه  ●

های شركت نصب نيرو و قابل تفکيک هر 
پروژه 

شركتهای  ● به  تفکيک  قابل  گزارش 
شركت  پرسنل  تعداد  مانند  زيرمجموعه 

غرب نيرو 
امکان ايجاد حق دسترسی های متفاوت به  ●

مديران پروژه ها و مسئولين اداری و ساير 
كاربران 

در  ● كاربران  و  ها  پروژه  اطالعات  ذخيره 

پايگاه داده
دسترسی به سرويس از طريق اپليکيشن  ●

IOS�An�( همرا  تلفن  روی  شده  هنصب 
)droid

راهکاری كه امروزه جهت جمع آوری اطالعات 
و با قابليت ورود اطالعات از هر مکانی )حتی راه 
های دور( پيشنهاد داده ميشود، استفاده از سامانه 
های قابل نصب )App( بر روی تجهيزات همراه 
از جمله تلفن همراه ميباشد كه الزم است به شبکه 

جهانی اينترنت نيز متصل باشند.
با  مختصری  آشنايی  است  الزم  ابتدا  در 

اصطالحات زير داشته باشيم:
1. سامانه چيست؟

 به نرم افزار جامعی كه همه نيازهای كاربر در 
يک موضوع مشخص را برآورده كند سامانه می 

گويند.
2. اپليکيشن  تلفن همراه چيست؟

ارتباط  كه  افزارهايی  نرم  از  از  عبارت  است 
مستقيم با پردازنده های سيستم عامل تلفن همراه 
دارند و مستقيماً درخواست های كاربران را انجام 
می دهند. اپليکيشن ها در تلفن همراه، دستوری را 
انجام می دهند كه كامالً برای كاربران ملموس و 

قابل رؤيت است.
در راستای نياز مطرح شده، سامانه منابع انسانی 
پس از تست های متوالی و رفع ايرادات، در بخش 
ICT و توسط پيمانکار متخصص تهيه و در سرور 

شركت نصب نيرو نصب و راه اندازی شد و در 
حال حاضر در حال سرويس دهی می باشد.

انسانی به  ادامه تصاويری از سامانه منابع  در 
همراه توضيحات تکميلی آورده شده است:

 صفحه نمايش سامانه منابع انسانی

صفحه ورود اطالعات پروژه

صفحه ورودی كاربران

صفحه ليست مسئولين اداری پروژه ها

گزارش آمار كلی پروژه ها

صفحه اطالعات مربوط به يک پروژه

راه اندازی نرم افزار اقدام اصالحی و کنترل مدارک

 در راستای يکپارچگی هرچه بيشتر پروژه ها و ستاد مركزی شركت نصب نيرو و همچنين افزايش كارآمدی سيستمهای مديريت كيفيت، نرم افزار 
اقدام اصالحی و كنترل مدارک )E&E( خريداری و راه اندازی شد. راه اندازی اين نرم افزار در دو فاز اصلی ستاد و پروژه برنامه ريزی شده است. 
در فاز اول، كاربران ستادی نرم افزار شناسايی و آموزش های استفاده به آنها داده شده است. در فاز بعدی دسترسی برای افراد كليدی پروژه ايجاد 
و آموزش های الزم داده خواهد شد. در حال حاضر پروژه های عمليات ساختمانی توس، تابان يزد، بهبهان، فاز 14 عسلويه به اين نرم افزار متصل 
شده اند. پس از راه اندازی كامل اين نرم افزار در پروژه ها و رفع مشکالت احتمالی، اقدامات اصالحی بصورت يکپارچه در سطح تمامی پروژه ها 

ثبت و قابل رديابی خواهند بود و منجر به رفع ريشه ايی عدم انطباق ها خواهد بود.
در ماژول كنترل مدارک نيز، امکان جستجو و دريافت مدارک به راحتی برای كاربران پروژه امکان پذير خواهد بود.

خریداری تجهیزات مخصوص نصب توربین و ژنراتور
 پيرو دستور مدير عامل محترم و موافقت هيئت مديره محترم شركت نصب نيرو مبنی بر خريداری تجهيزات مخصوص نصب توربين 
و ژنراتور، مذاكره با توليد كنندگان مطرح اروپايی و آمريکايی از جمله Dorman Long ،Enerpac ،Liftit و VSL از زمستان سال گذشته آغاز 

شده و در نهايت شركت Enerpac از نظر فنی به 
عنوان توليد كننده برتر انتخاب شد. لذا در بهار 
و تابستان سال جاری نسبت به انجام مذاكرات 
اقدام  مذكور  شركت  با  قراردادی  و  بازرگانی 
پائيز  در  اشاره  مورد  تجهيزات  باالخره  و  شده 
سال جاری در محل كارخانه سازنده در كشور 
توانايی  اين تجهيزات  تائيد شد.  هلند تست و 
باربرداری تا 800 تن را دارا بوده و قابل سنکرون 
شايان  باشند.  می  دستی  و  اتوماتيک  بصورت 
ذكر است گروه مپنا تا كنون نسبت به اجاره اين 
تجهيزات از منابع خارج از گروه اقدام می نمود و 
بررسی های انجام شده حاكی از صرفه اقتصادی 
حاصل از تامين آن در داخل گروه و جلوگيری از 

برون رفت منابع گروه مپنا می باشد.
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اخبار** نشست ساالنه مسئولین  و سرپرستان منابع انسانی پروژه ها  اخبار

 نشست ساالنه مسئولين  و سرپرستان منابع 
انسانی كه هر ساله به منظور تبادل نظر و مرور 
قوانين و مقررات اداری شركت  برگزار می 

شود. 
امسال نيز با حضور 26 نفر از  مسئولين و 
سرپرستان منابع انسانی پروژه ها در تاريخ های 
24 و 25 آذر ماه در محل ستاد شركت نصب 

نيرو برگزار شد.
مطابق برنامه ريزی انجام شده روز اول اين 
نشست، كالس آموزشی آشنايی با قوانين كار 
و تامين اجتماعی بود كه توسط جناب آقای 
الهيان )مدرس و مولف كتب قوانين كار و تامين 
اجتماعی( برگزار شد. در اين دوره آموزشی، 
همکاران ضمن آشنايی با مسائل و قوانين كار 
و تامين اجتماعی، مسائل و مشکالت مبتال به 
پروژه های خود را مطرح و با تبادل نظر با 
يکديگر و نيز مدرس دوره، راهکارهای حل 
موضوعات مطروحه را دريافت كردند. در پايان 
دوره آموزشی نيز ابتدا آقايان ذوالفقاری )مدير 
حسابداری  )رئيس  آبادی  خير  و  امورمالی( 
در  توضيحاتی  مالی  واحد  از  ها(  پروژه 

خصوص مسائل مالی و بيمه قراردادها ارائه و 
به سواالت در اين خصوص پاسخ دادند سپس 
آقای شاكری )وكيل شركت( به نمايندگی از 
بخش حقوقی شركت در خصوص مسائل و 
پرونده های حقوقی پروژه ها توضيحاتی ارائه 

كردند.  
در روز دوم طبق برنامه ريزی انجام شده، 
ابتدا آقای اشرفی )مدير منابع انسانی( ضمن 
در  توضيحاتی  همکاران  به  خوشامدگويی 
خصوص روند برگزاری جلسات ساالنه و نيز 
چشم انداز آتی منابع انسانی ارائه كردند. سپس 
همکاران زير نسبت به ارائه توضيحات تکميلی 

اقدام نمودند:
آقای جشنی )كارشناس مسئول مديريت  ○

خصوص  در  عملکرد(؛  و  استعداد 
ارزيابی  و  يابی  استعداد  فرآيندهای 
عملکرد و نيز كتاب كدهای رفتاری مپنا 

و نحوه اجرای آن در پروژه ها 
خانم اقباليان )رئيس حسابداری مالی(؛  ○

در خصوص مسائل حقوق و دستمزد 
پروژه ها

پيرهادی كارشناسان  ○ خانم ها توكلی و 
بخش رفاه و ورزش؛ در خصوص مسائل 
رفاهی و ورزشی، بيمه ها و حوادث پروژه 

ها 
آقای زمانی )كارمند جبران خدمت(؛ در  ○

خصوص مسائل جبران خدمت اعم از 
ساعات كار، مرخصی، ماموريت، تمديد 

قراردادها، انتقالی ها، تسويه حساب 
در  ○ جذب(؛  )كارشناس  محدث  خانم 

خصوص فرآيند جذب و نحوه ارسال 
كاركردهای  و  استخدامی  های  پرونده 

پروژه ها 
خانم كمانگر)كارشناس توسعه كاركنان(؛  ○

آموزش  با  مرتبط  مسائل  در خصوص 
كاركنان

آقای شامی )معاونت اداری مالی شركت  ○
و  مسائل  خصوص  در  نيرو(؛  غرب 
مشکالت نفرات غرب نيرويی )شركت 

تامين نيروی انسانی( 
آقای  نيز  دوم  روز  برنامه  از  بخشی  در 
عصار)رئيس منابع انسانی( در خصوص نحوه 

بررسی عملکرد مسئولين  و سرپرستان منابع 
انسانی و شاخصهای ارزيابی ايشان توضيحاتی 

ارائه كردند.
در ادامه جلسه با حضور مدير عامل محترم 
شركت بر اساس ارزيابی انجام شده از عملکرد 
مسئولين و سرپرستان منابع انسانی به ترتيب 
آقايان يوسف سواری )پروژه ساختمانی چادر 
مركز  های  )پروژه  راد  محمود جهانی  ملو(، 
آموزش و مواد كاران( و محمد اعاليی فرد 
)پروژه های نصب سيرجان و سمنگان( رتبه 
را  و هدايای خود  معرفی  تا سوم  اول  های 

از دستان مدير عامل محترم شركت دريافت 
كردند. 

آقای مهندس نيازی مدير عامل محترم شركت 
در خصوص وضعيت پروژه های جاری شركت 
و مسائل و مشکالت مرتبط با آن توضيحاتی ارائه 
كردند  و چشم انداز آتی شركت در خصوص 
برند سازی و جذب نيروهای توانمند و اثربخش 

را برای همکاران تبيين كردند.   
در اختتاميه برنامه روز دوم نيز آقای عصار 
كتابچه  خصوص  در  انسانی(  منابع  )رئيس 
راهنمای منابع انسانی پروژه ها كه برای اولين 

بار در بخش منابع انسانی تهيه شده و تمامی 
مسائلی كه مسئولين اداری پروژه ها بايستی با 
آن آشنايی داشته باشند در آن درج شده است 
توضيحات كاملی داده و در خصوص لزوم 
اجرای دقيق قوانين و مقررات درج شده در اين 
كتابچه نکات الزم را بيان و از همکاران اداری 
راستای  در  كه  كردند  درخواست  ها  پروژه 
اهداف آتی واحد منابع انسانی كه دستيابی به 
رتبه منابع انسانی برتر در بين شركتهای گروه 
مپنا می باشد حداكثر تالش و همت خود را 

مبذول نمايند.

 محمدجواد الهيان متولد سال 1328، كارشناس 
ارشد حقوق از دانشگاه تهران و دارای بيش از 25 
سال سابقه كار در وزارت كار امور اجتماعی هستند.
سوابق اجرای دوره های آموزشی ايشان عبارتند 

از:
آشنايی با حقوق و قوانين كار ○
قراردادهای كار ○
شرايط كار ○
پيمان های دسته جمعی كار ○

مراجع حل اختالف ○
دامنه های مشمول قانون كار ○

سوابق اجرایی:
وزارت كار و امور اجتماعی ○
و  ○ حفاظت  تعليمات  و  تحقيقات  مركز 

بهداشت کار
سازمان تامين اجتماعی ○
اجرای دوره های اختصاصی در محل سازمان  ○

ها و كارخانجات مختلف

و مولف 22 جلد كتاب در زمينه قوانين كار و 
تامين اجتماعی به شرح زير می باشند:

مجموعه قوانين كار و تامين اجتماعی ○
پرسش و پاسخ و در زمينه روابط كار ○
پرسش و پاسخ در زمينه تامين اجتماعی ○
مجموعه حقوق كار ○
ديوان  ○ عمومی  هيأت  رويه  وحدت  آرای 

عدالت اداری و ديوان عالی كشور
قوانين و مقررات كارهای سخت و زيان آور ○

بیوگرافی آقای محمدجواد الهیان
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اخبار** اخبار

 چهل و يکمين جلسه كميته كيفيت بخش 
برق مپنا در تاريخ 95/10/12 در سالن خليج 
فارس شركت نصب نيرو با حضور افراد ذيل 

تشکيل شد:
آقايان مهندس سلطانی معاون اجرايی بخش 
برق مپنا، مهندس حسينی مدير امور كيفيت 
معاونت اجرايی، مهندس احمديان مدير امور 
كيفيت معاونت سيستم ها و كيفيت توسعه 
يک، مهندس موسوی الريجانی معاون توسعه 
ستوده  مهندس  يک،  توسعه  كار  و  كسب 
كارشناس ارشد مسئول كنترل كيفيت توسعه 
برنامه  كارشناس  بابايی  خان  مهندس  سه، 
مهندس  دو   توسعه  كيفيت  كنترل  و  ريزی 
اشرفی مدير سيستم ها و كيفيت نصب نيرو، 

ابالغ پروژه  نیروگاه گازی پرتابل 25 مگا واتی
 بر اساس ابالغ طرح احداث و راه اندازی دو 
نيروگاه  گازی پرتابل 25 مگاوات در شهرهای 
نوشهر و بهشهردر استان مازندران، اين نيروگاه 
احداث و  به شبکه برق وصل خواهد شد تا 
در زمان تمايل كارفرما، امکان جابجايی نيروگاه 
و اتصال  به شبکه در مکان های ديگر فراهم 
شود.در اين پروژه، شركت مادر تخصصی توليد 

 در پی ابالغ كتابچه كدهای رفتاری گروه 
مپنا به شركت های گروه، و در راستای پياده 
 EVC سازی سياست های تعيين شده، كميته
شركت نصب نيرو با حضور اعضا و مدير 
كارگردان  عنوان  به  شركت  محترم  عامل 
شد.در  تشکيل  خرداد  تاريخ 22  در   EVC

اولين جلسه كميته شرح وظايف كميته ابالغ 
و اطالع رسانی شد و در مورد مکانيزم های 
جاری سازی كدهای رفتاری كه در شركت 
نصب نيرو امکان پذير بود، بحث و تبادل نظر 
شد. پس از برگزاری اين جلسه و طبق يکی 
از مصوبات آن، برای هر يک از واحدهای 
ستادی رابط EVC انتخاب شد.در ادامه در 
جلسات متعدد با حضور رابطين واحد ها 
با  كه  هايی  آن  و  بررسی  رفتاری  كدهای 

وضعيت  به  توجه 
فعلی شركت اولويت 
مشخص  داشتند، 
بعد  مرحله  در  شد. 
در مورد اين تصميم 
برای  كه  شد  گيری 
جاری سازی با كدام 
ذی نفع شروع كنيم. 
تعداد  به  توجه  با 
باالی كدهای اولويت 
قسمت  در  دار 
شد  مقرر  كاركنان، 
كدها  سازی  جاری 
را با اين ذی نفع مهم 
آغاز كنيم كه تاثير به 
ذی  ديگر  بر  سزايی 
خواهد  نيز  نفعان 

داشت.لذا در مرحله سوم اولويت بندی، 10 
كد برای جاری سازی در مرحله اول انتخاب 
و مقرر شد به مرور كدها جاری سازی شود.
اولين كد جهت جاری سازی در شركت كد 
33 بود كه به اين شرح است: هميشه در 
محل كار آرام و بی صدا راه می رويم و به 
گونه ای حركت نمی كنيم كه در فضای كار، 
باعث ايجاد آلودگی صوتی يا ازبين رفتن 
تمركز سايرين شويم. مقرر شد رابطين هر 
واحد مصاديق رعايت و عدم رعايت كدها 
را در جلسه ای با كاركنان در ميان بگذارند.
هم چنين از طريق ايميل به تمامی كاركنان 
اين مراحل در حال  اطالع رسانی شد كه 
كرديم  درخواست  ها  آن  از  و  است  اجرا 
در رابطه با كدها تصاوير يا كاريکاتوری كه 

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

 پنجمين نشست ساالنه تيم برنامه ريزی و 
كنترل پروژه شركت نصب نيرو با تمركز بر 
دوره زمانبندی حرفه ای پروژه ها در روزها 
16و17و19 بهمن ماه سال 1395 برگزار شد. 
اين دوره در ادامه دوره قبلی ) دوره آشنايی 
تيم برنامه ريزی و كنترل پروژه ها  با استاندارد 

مهندس رمدانی رييس بازرسی و كنترل كيفيت 
نصب نيرو،  مهندس عزيزی رييس تضمين 
كيفيت نصب نيرو، مهندس محمودی رييس 
HSE نصب نيرو، مهندس صادقی كارشناس 

ارتباطات نصب نيرو، مهندس آبرين كارشناس 
بازار نصب نيرو و خانم ها مهندس شاه  كرمی 
كارشناس كنترل كيفيت و مهندس فرحبخش 

مدير كيفيت.
در اين جلسه ابتدا گزارش تحليلی ارزيابی 
در  نيرو  نصب  شركت  مشتريان  رضايت 

نيمسال اول 1395 از سوی كارشناسان واحد 
مديريت ارتباطات و بازار ارائه شد. 

اصالحی  اقدام  اتوماسيون  گزارش  ارائه 
)E&E( و توضيح APPLICATION منابع انسانی 
موارد  ديگر  از  نيرو  نصب  همکاران  توسط 

مطرح شده در جلسه بود.
در خاتمه مدعوين از سلول های خورشيدی 
نصب نيرو كه اخيرا راه اندازی و مورد بهره 
برداری قرارگرفته بود بازديد و  مشخصات فنی 

آن به اطالع شركت كنندگان رسيد.

نيروی برق حرارتی به عنوان كارفرما و شركت 
مهندسی قدس نيرو به عنوان مشاور كارفرما 
تعيين شده اند. همچنين شركت توگا به عنوان  

پيمانکار مسئول  بلوک نيرو فعاليت می كند.
مگا  گازی 25  توربين  با  پرتابل  نيروگاه  
از مجموع  واتی دوسوخته گاز و گازوئيل  
چهار شاسی قابل حمل تشکيل شده است كه 

تجهيزات بلوک نيروی نيروگاه  را روی خود 
جا داده است. اين نوع از نيروگاه ها به دليل 
حمل و نقل و قابليت نصب و راه اندازی سريع 
به سرعت در دنيا متداول و يکی از مهمترين و 
سريعترين راهکارها برای تامين برق در مناطقی 
كه به داليلی همچون باليای طبيعی، جنگ و ... 
نياز فوری به تامين انرژی دارند، تبديل شده اند.

 چهل و یکمین جلسه
کمیته کیفیت بخش برق مپنا

PMBOK ( برنامه ريزی شده بود. 

همکاران  از  تعدادی  به  دوره   انتهای  در 
در  عملکردشان  ارزيابی  براساس  برگزيده 

مديرعامل  از سوی  تقديری  لوح  ها،  پروژه 
محترم و از طريق مدير محترم برنامه ريزی 
و كنترل پروژه شركت نصب نيرو اهدا شد.   

مناسب و مرتبط باشد برای ما ارسال كنند.
در همين رابطه نيز همکار محترم ما در ستاد 
شركت نصب نيرو، " آقای مهدی رضايی" 
با ذوق و قريحه مثال زدنی،اقدام به طراحی 
كاريکاتورهای مناسب كرده اند كه به مرور 
و متناسب با كدها از آن ها استفاده می كنيم.

در مورد كد 33 كاريکاتور مربوطه در همه 
طبقات ستاد و رستوران شركت، در مکانی 
كه برای همه كاركنان قابل مشاهده باشد، 
نصب شد و برای مسئولين اداری در پروژه 
ها ارسال شد تا در محل مناسب نصب و به 
اطالع كاركنان برسد. عالوه بر اين مکانيزم، 
كد 33 در صفحه دسکتاپ همکاران درج 
بيشتری  تکرار  با  ديداری  از طريق  تا  شد 
كه  ديگری  يابد.مکانيزم  انتقال  كد  مفهوم 

برای ترويج كدها استفاده می شود تصاوير 
و  همکاران  كه  است  مرتبطی  و  منتخب 
رابطين محترم در مورد كد در حال جاری 
تلويزيون  در  كه  كنند  می  ارسال  سازی 
رستوران در زمان ناهار كاركنان پخش می 
شود.هدف از مجموع اين روش ها) و روش 
های احتمالی ديگری كه به پيشنهاد همکاران 
در آينده اضافه خواهند شد( اين است كه 
درصد تطابق رفتار ما كاركنان شركت نصب 
نيرو با كدهای رفتاری گروه مپنا افزايش يابد. 
همين رويه در مورد كدهای منتخب بعدی 

ادامه خواهد يافت.
 EVC هم چنين، جهت وارد كردن مفاهيم
جلسات  در  انسانی،  منابع  فرايندهای  به 
جامعه پذيری ستاد در يک قسمت، پروژه 
در  سازمانی  فرهنگ 
كدهای  و  مپنا  گروه 
رفتاری برای افراد تازه 
وارد تشريح می شود 
و كتابچه كدها نيز به 
می  تقديم  همکاران 
شود. در فرايند ارزيابی 
از  يکی  نيز  عملکرد 
ارزيابی  معيارهای 
 EVC بحث  كاركنان، 
شده  گرفته  نظر  در 
توسط  همکاران  كه 
رابط EVC در ستاد و 
سرپرست كارگاه/مدير 
پروژه در پروژه ها، در 
ارزيابی  حاضر  حال 
معيار  شوند.وزن  می 
EVC 10 درصد از كل نمره ارزيابی عملکرد 

همکار را تشکيل  می دهد. 
در آخر نيز بايد از تيم EVC مپنا، جناب 
آقای شيرونی، جناب آقای دكتر دبيری و 
همه همکاران مربوطه بابت برگزاری دوره 
آموزشی EVC برای سطوح مديريتی تشکر 
و سپاسگزاری كنيم. قطعا به اشتراک گذاری 
شايانی  كمک  مديران  با  مربوطه  مفاهيم 
جهت تسهيل جاری سازی اين مفاهيم در 
شركت ها خواهد نمود. اميدواريم بتوانيم 
با كمک همه همکاران مسير يک دهه ای 
جاری سازی و درونی كردن كدهای رفتاری 
را به خوبی سپری كنيم. .)تصاوير مربوط به 
كاريکاتور و ساير مکانيزم های مورد استفاده 

در ادامه قابل مشاهده است(. 

EVC در شرکت نصب نیرو
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** اخباراخبار

تعداد تاریخ پایانتاریخ شروعمرکز آموزشیمدتستاد/پروژهعنوان دورهکد کالس
نفر ساعتفراگیران

B1�95�309IMS  1395/02/301395/02/3034272نصب نيرو8ستادجلسه آموزشی - توجيهی نمايندگان

B1�95�311)TPM( 1395/02/281395/02/29116انجمن نگهداری و تعميرات16ستادآشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع

B1�95�312BSC 1395/03/031395/03/05496موسسه مديريت پروژه آريانا24ستادمديريت و برنامه ريزی استراتژيک بر اساس مدل

B1�95�3131395/03/191395/03/29116مركز آموزش بازرگانی16ستادتحقيقات بازاريابی

B1�95�319)1395/04/121395/04/13116مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران16ستادمهارتها و ويژگيهای رؤسای دفاتر مديران )منشی در هزاره سوم

B1�95�320 با رويکرد نگارش مقاالت علمی پژوهشی )AMOS(صفر تا صد ايموس
1395/04/101395/04/11228آكادمی تجزيه و تحليل آماری ايران14ستادو پايان نامه ها

B1�95�3211395/04/211395/04/2827432نصب نيرو16ستادهوش هيجانی

B1�95�3221395/04/241395/05/2120320خانه عمران16ستادتفکر سيستمی

B1�95�3231395/04/311395/04/31648شركت همايش آزما پارسيان8ستادپنجمين همايش آسيب شناسی منابع انسانی

B1�95�324VT 1395/05/121395/05/1523736شركت فنی مهندسی نفتا صنعت ناظران32ستاد و پروژهبازرسی چشمی جوش

B1�95�326)Access( 1395/05/111395/07/0617595شميم آفاق ماندگار35ستادبانک اطالعاتی

B1�95�3311395/05/171395/05/2421336نصب نيرو16ستادهوش هيجانی

B1�95�332PMBOK2012 1395/04/261395/06/27181440راهبران سيستم رستاک80ستاد و پروژهمديريت پروژه بر اساس استاندارد

B1�95�333) 1395/04/211395/07/122140خانه عمران70ستادتحليل و طراحی سازه های فوالدی وبتنی ) به روش دستی

B1�95�3341395/04/231395/07/07140جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اميركبير40ستادفتوشاپ مقدماتی

B1�95�335ISO 45001 به OHSAS 18001 كانون مسئولين ايمنی و بهداشت كار 7ستادكارگاه آموزشی تغييرات
1395/03/051395/03/05214استان تهران

B1�95�3361395/05/041395/05/043399نصب نيرو3ستادآشنايی با نظام آراستگی محيط كار

B1�95�3371395/05/051395/05/051957نصب نيرو3ستادآشنايی با نظام آراستگی محيط كار

B1�95�3381395/05/061395/05/061133نصب نيرو3ستادآشنايی با نظام آراستگی محيط كار

B1�95�3391395/06/071395/06/0736نصب نيرو2ستاددوره آموزشی بدو استخدام

B1�95�340I1 1395/05/121395/05/31236آكادمی شيرپوينت ايران18ستادمفاهيم پايه ای بانک اطالعاتی و هوش تجاری

B1�95�3411395/06/101395/06/1020160همکاران سيستم8انبار مركزینرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران سيستم

B1�95�3421395/07/171395/07/1724نصب نيرو2ستاددوره آموزشی بدو استخدام

B1�95�3441395/08/061395/08/1214224شركت سامان به انديش16ستاداصول سرپرستی و مهارتهای عمومی مديريت

B1�95�3491395/09/251395/09/26440خانه عمران10ستادتجزيه و تحليل تأخيرات در پروژه ها و مديريت آن

B1�95�35021395/09/031395/09/0424384شركت فنی مهندسی نفتا صنعت ناظران16ستاد و پروژهمايعات نافذ سطح 1و

B1�95�351 نظام مديريت ريسک و اصول استقرار آن مبتنی بر استانداردهای سری
ISO 31000

1395/09/011395/09/02580اكادمی آی ام كيو16ستاد

B1�95�3521395/08/121395/08/13232موسسه ره آوران آفاق صنعت16ستاد و پروژهرفتارشناسی حريق با رويکرد مديريت پيشگيری و اطفاء در حوادث

B1�95�354IMS 1395/09/141395/09/183120اكادمی آی ام كيو40ستادتشريح الزامات و مميزی داخلی

B1�95�3551395/09/201395/09/21116اكادمی آی ام كيو16ستاداصول و فنون مذاكرات تجاری

B1�95�3561395/09/221395/09/236108مپنا18ستادكارگاه آموزشی تقويت مهارتهای مصاحبه گری

B1�95�357EVC 1395/09/251395/09/25432مپنا8ستاددوره آموزشی

B1�95�3581395/09/241395/09/2424192شركت سامان به انديش8ستاد و پروژهقانون كار و تامين اجتماعی

B1�95�3611395/09/131395/09/17240مجتمع فنی نوين پارسيان20ستادطراحی پايه در پروژه های نفت،گازی و نيروگاهی

 با توجه به شايستگی های مورد نياز در شرح مشاغل و  نيازسنجی انجام شده برای سال 1395، بر اساس شايستگی هايی كه همکاران بايد داشته 
باشند مطابق با تقويم سال 1395 دوره های يادگيری و آموزشی برای همکاران نصب نيرو و پيمانکاران )ستاد و پروژه( طبق جدول زير انجام شده است:

برنامه توسعه کارکنان در شرکت نصب نیرو

 ICT نشست های ماهیانه
گروه مپنا

 ICT ماهيانه  های  نشست  برگزاری  پيرو   
گروه مپنا، جلسه ديماه در شركت نصب نيرو 
برگزارشد و ميزبان مديران محترم ICT گروه 

مپنا بوديم.
در ابتدای جلسه، آقای مهندس اشرفی مدير 
منابع انسانی شركت نصب نيرو  موضوع های 
جديد مرتبط با اين جلسه را برای حاضرين در 

جلسه بيان كردند.
سامانه ی تلفن همراه كه به سفارش واحد  ●

منابع انسانی و توسط پيمانکاری، طراحی و 
نوشته شد و در حال حاضر جهت مشخص 
شدن روزانه تعداد همکاران فعال در تمامی 
ميگيرد.اين  قرار  استفاده  مورد  ها  پروژه 
برروی گوش های هوشمند مسئولين   APP

اداری پروژه ها و مسئولين در ستاد نصب و 
بکارگيری شده است.

سرويس نرم افزاری Billing جهت محاسبه  ●
اختيار  در  سيسکو  های  تلفن  های  هزينه 
زمان  تفکيک  به  ها  پروژه  و  ستاد  كاركنان 
مکالمه و مبلغ مکالمه نصب و بکارگيری شده 

است.
خريد، نصب و فعال سازی سلول های  ●

از  شده  خريداری  فتوولتائيک  خورشيدی 

شركت برق منطقه ای تهران كه برق حاصل 
از انرژی خورشيد را در شبکه برق منطقه ای 
تهران جاری می سازد و با سيستم مونيتورينگ 
آن پايش های مورد نياز شركت نيز انجام می 

شود.
ادامه جلسه، كارشناسی از شركت نرم  در 
آشنايی  برای  را  مطالب خود  معتبر،  افزاری 
پياده سازی مميزی  با روش های  حاضرين 
و ارزيابی عملکرد جامع واحدهای ICT گروه 
مپنا ارائه و نظرات و پيشنهادهای مديران نيز 
در جلسه مطرح و پس از انجام نظرسنجی از 
حاضرين ، مقرر شد تصميم گيری نهايی در 

روزهای آتی انجام شود. 
سركارخانم  توسط  كه  بعدی  موضوع 
شركت   ICT مديرمحترم  حميدی  مهندس 

گروه مپنا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، 
نظرسنجی برای استفاده از نرم افزار فارسی 
ساز )جهت فارسی نمودن سرويس هايی از 
جمله SharePoint و Outlook( يکسان در كل 
گروه انجام شد بطوری كه بتوان با بررسی و 
انتخاب شركت مناسب و عقد قراردادی جامع 
برای كل گروه مپنا ، اين سرويس را در كل 
پياده سازی  گروه بصورت جامع و همسان 

كرد.
و  مسئوالن  شد  مقرر  نيز  جلسه  پايان  در 
مديران ICT شركت گروه مپنا، در مورد ارائه 
سرويسهای شبکه به نيروهايی كه موقت به 
شركتهای ديگر گروه اعزام ميشوند اعالم نظر 
نمايند تا بتوان روالی مناسب و فراگير جهت 

حل اين موضوع ايجاد كرد.

افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان 
با حضور معاون اول رئیس جمهور 

تركيبی  سيکل  نيروگاه   
سه شنبه  روز  صبح  بهبهان 
نوزدهم بهمن، با حضور دكتر 
اسحاق جهانگيری معاون اول 
افتتاح  شد.  جمهوری  رئيس 
كارگيری  به  با  نيروگاه  اين 
ظرفيت های مديريتی، مهندسی، 
توليد و اجرايی داخلی احداث 

شده است.
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مدیریتی** سیستم اطالعات منابع انسانی )HRIS(اخبار

 )HRIS( انسانی  منابع  اطالعات  سیستم 
چیست؟

 )HRIS( اساسا سيستم اطالعات منابع انسانی
يا سيستم مديريت منابع انسانی )HRMS( عبارت 
است از تركيب منابع انسانی و فناوری اطالعات 
به وسيله نرم افزار منابع انسانی كه باعث ايجاد 
بستر مناسب جهت انجام فعاليتها و فرآيندهای 

منابع انسانی به صورت الکترونيکی می شود.
به عبارت ديگر سيستم اطالعات منابع انسانی 
به معنای يک روش نرم افزاری برای مراقبت از 
فعاليت های مرتبط با منابع انسانی، حسابداری، 

مديريت، و فهرست حقوق 
شركتهای  بگيران 

ی  ر تجا

بزرگ  و  كوچک 
است. چنين سيستمی به يک شركت 

اجازه می دهد كه هزينه های منابع انسانی خود 
را به طور موثرتری برنامه ريزی و مديريت كند 
و آنها را بدون تخصيص منابع خيلی زياد كنترل 

كند.
سيستم اطالعات منابع انسانی در بيشتر مواقع 
به افزايش كارآيی در تصميم گيری های منابع 
انسانی و همچنين افزايش كيفيت و بهره وری 

كارمندان و مديران منجر می شود.

راهکارهای پیشنهادی سیستم اطالعات منابع 
انسانی :

سازمانی كه از HRIS استفاده می كند چندين 
راهکار را به طور مثال در آموزش، حقوق و 
دستمزد، منابع انسانی، جذب و استخدام پيش 
روی خود می بيند. اهم قابليت های HRIS از 
لحاظ كيفی شامل طرح های انعطاف پذيری 
است كه خود اين طرح ها دارای پايگاههای 
داده ای می باشند كه با بخش قابل توجهی از 
ويژگی های موجود ادغام شده اند. در حالت 

ايده آل، سيستم اطالعاتی منابع انسانی قابليت 
توليد گزارش و تجزيه و تحليل سريع و دقيق 
اطالعات را برای مديريت ساده تر نيروی كار 

دارند.
سيستم اطالعات منابع انسانی به كارمندان يک 
شركت اجازه می دهد كه اطالعات را آسانتر 
و بدون نياز به كاغذ از طريق فقط يک مکان 
برای اطالعيه ها، ارتباطات شبکه ای خارجی 
و سياست های شركتی مبادله كنند و اين محل 
به آسانی قابل دسترس است كه همين امر مانع 
از اتالف وقت و كارهای اضافی در سازمان می 

شود.
برای مثال وقتی كارمندان می خواهند فعاليت 
درخواست  قبيل  از  را  استخدامی  مکرر  های 
های مرخصی، پرداخت های الکترونيکی و يا 
تغييرات در فرم های سازمانی را انجام دهند، 
تمامی اين فعاليت ها می تواند از طريق سيستم 
اطالعات منابع انسانی به صورت كامال خودكار 
و بدون دخالت انسانی انجام پذيرد. در نتيجه كار 
كاغذی كمتر و تاييدات كارآمدتر شده و بالطبع 

در زمان نيز صرفه جويی خواهد شد.

عوامل مشترک میان منابع انسانی و حقوق و 
دستمزد :

هنگامی كه يک سازمان بر روی HRIS متناسب 
با نياز خود سرمايه گذاری كرد اين قابليت را پيدا 
می كند كه نيروی كار خود را بوسيله دو عامل 
اصلی كنترل كند كه اين دو عبارتند از » منابع 

انسانی« و » حقوق و دستمزد«.
ضمنا با اضافه كردن ساير ماژول های HRIS به 

هسته اصلی نرم افزار می توان از طريق متمركز 
كردن تجارب، سوابق و استعدادهای كاركنان 
مختلف استفاده بهره وری نيروی كار را افزايش 

داد.

: HRIS ماژول های رایج در

ماژول های رايج در سيستم اطالعات منابع 
انسانی در خصوص استخدام عبارتند از بانک 
رزومه و مديريت متقاضيان كار، حضور و غياب، 
سرويس  سلف  ايميل،  طريق  از  ها  يادآوری 
كاركنان، چارت های سازمانی، مديريت بهره 
وری، جانشين پروری، گزارشگيری فوری و 

آموزش كاركنان.

جمع بندی :

انتخاب سيستم اطالعاتی منابع انسانی مناسب 
برای سازمان ها بسيار مهم است، سازمانی كه 
وقت خود را صرف سرمايه گذاری در سيستمی 
ماموريتش  و  مقاصد  و  اهداف  با  كه  كند  می 
بيشترين همخوانی را داشته باشد سازمانی است 
كه بر روی موفقيت خود در آينده سرمايه گذاری 

می كند.
سفارشی سازی هرگونه سيستم اطالعاتی منابع 
انسانی برای نيازهای منحصر به فرد شركت های 
گوناگون ضروری است در نتيجه سيستم در تمام 
يا شركت  فعاليت های سازمان  با  عمر كاری 

بيشترين انعطاف را خواهد داشت. 

http://www.hrpayrollsystems.net/hris/ :منبع
Dave Rietsema :نويسنده

مترجم : محمد مهرانیان 

بازرسی از تجهیزات پروژه آقکند در شرکت STS اصفهان
با توجه به مسئوليت E.P.C پروژه مزرعه بادی آقکند، همکاری مستمر 
و همه جانبه ای بين بخش كنترل كيفيت و بازرسی ستاد نصب نيرو و 
مسئولين محترم پروژه تاكستان، برای عمليات بازرسی و كنترل از تاور 
های ساخته شده شركت STS كه تحت نظر شركت پارس ژنراتور توليد 

شده در دستور كار قرار گرفت.
عمليات بازرسی و كنترل با در نظر گرفتن اصل كيفيت و سرعت 
بخشيدن در روند پيشرفت كار، تاكنون تحويل 4 واحد آن به نحو 

شايسته ای انجام گرفته و پيش بينی می شود با سرعت قابل مالحظه ای 
كه روند بازرسی و كنترل دارد تا پايان سال جاری اين تعداد به حدود 

8 واحد برای رسيدن به مرحله نهايی افزايش يابد.
اين موفقيت كه برای اولين بار در شركت نصب نيرو بدست آمده 
با  ستاد  بازرسی  و  كنترل  بخش  متقابل  همکاری  و  تالش  حاصل 

مسئولين محترم پروژه كهک بدست آمده است.
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نیروگاهی** نیروگاهی

 کالیبراسیون چیست ؟
تعاريف متعددی برای كاليبراسيون ارائه شده 
است. دراستاندارد ملی ايران در بخش "واژه 
ها واصطالحات پايه و عمومی اندازه شناسی" 

كاليبراسيون چنين تعريف شده است : 
استاندارد  مرجع  با يک  دقيق  ابزار  مقايسه 
جهت   ، استاندارد  شرايط  در  آزمايشگاهی 
اطمينان از دقت و سالمت آن و تعيين ميزان 
خطای اين وسيله نسبت به آن استاندارد وتنظيم 

آن در مقايسه با استاندارد . 
آمده   10012 ايزو  در  كه  ديگری  تعريف 
كرده  معرفی  چنين  را  كردن  كاليبره  است 
است: مجموعه ای ازعمليات كه تحت شرايط 
مشخصی برقرار می شود و رابطه ی بين مقادير 
نشان داده شده توسط وسيله اندازه گيری و 
مقادير متناظر آن كميت توسط استاندارد مرجع 

را مشخص می نمايد. 
معموال كاليبراسيون اوليه دستگاه آزمون و 
اندازه گيری )TME( در مرحله ی ساخت و 
توليد آن انجام می گيرد كه می تواند شامل 
اين مراحل باشد : درجه بندی دستگاه ، تنظيم 
مدارات الکتريکی موجود روی وسيله مانند 
تنظيم نشان دهنده های ديجيتالی،تخمين عدم 

قطعيت و پايداری دستگاه . 
پس از اين مراحل وسيله اندازه گيری با توجه 
به طول عمر آن مورد استفاده قرار می گيرد. 
كاليبراسون مجدد جهت اطمينان از عملکرد 
صحيح دستگاه ها و كنترل كيفيت اجزای آنها 
مورد نياز است. بنابراين با كاليبراسيون مجدد 
كه  را  دستگاه  از  اجزايی  و  عوامل  توان  می 
كيفيت خود را از دست داده است، شناسايی 

كرد . 
مهمترين اهداف پروژه كاليبراسيون به شرح 

زير است:
دليل  به  اتفاقي  تعميرات  هزينه  كاهش   .1

نظارت بر عملکرد دستگاه
2. افزايش عمر تجهيزات 

3. كاهش مواد ، قطعات و ملزومات مصرفي
جهت  عمليات  تکرار  از  جلوگيري   .4

تصحيح عمليات قبلی 
 كاليبراسيون فرآيندي دوره اي است كه بايد 
نسبت به انجام آن در دوره هاي معين اقدام 

نمود. بدين ترتيب كه دردوره هاي مشخصي 
برچسب  آن  روي  و  شده  كاليبره  دستگاه   ،
مخصوصي كه شامل تاريخ كاليبره و تاريخ 
انقضاي كاليبراسيون مي باشد و مهمور به مهر 
آزمايشگاه كاليبراسيون است ، زده مي شود. 
پس از آن بايد از به كار گرفتن دستگاه هاي 
فاقد اين برچسب يا دستگاه هايي كه از تاريخ 
انقضاي كاليبراسيون آنها گذشته است ، جدا 

خودداري شود.

علت کالیبراسیون: 
كاليبراسيون اوليه وسيله اندازه گيری چگونگی 
كارايی مورد ادعای سازنده را به مشتری نشان 
می دهد .پارامتر هايی كه توسط دستگاه اندازه 
گيری می شود به استاندارد های اندازه گيری 
قابل رديابی ارجاع داده می شود كه اگر چنين 

نباشد اطمينانی به آنها نمی توان داشت. 
كاليبراسيون مجدد به خاطر كنترل و نگهداری 
فرايند های اندازه گيری كه با وسيله ی اندازه 
گيری انجام می شود الزم است . معموال عدم 
قطعيت وسيله نسبت به زمان و با استفاده های 
مکرر از آن افزايش می يابد . شناسايی رشد 
تدريجی عدم قطعيت و افزايش آن به راحتی 
توسط كاربران امکان پذيرنيست . آنچه كه در 
اندازه گيری بسيار ضروری است قابليت رديابی 
است . برقراری قابليت رديابی كه با كاليبراسيون 
امکان پذير می شود در كنترل سيستم اندازه 
گيری و تجارت بين المللی ضروری می باشد . 
قابليت رد يابی عبارت است از : قابليت ارتباط 
اندازه  نتيجه ی يک  يا  استاندارد  مقدار يک 
گيری با مرجع های ملی و بين المللی، از طريق 
زنجيره ی پيوسته ی مقايسه ها كه همگی عدم 
قطعيتی معين دارند كه به صورت ملی يا بين 

المللی تعيين يا مشخص می شوند . 
از ملزومات هر تحقيقات ،طراحی فعاليت 
های توليدی ،آزمون های نهايی و كاليبراسيون 
توليدات و تجهيزات قبل از تحويل می باشد 
. همچنين كاليبراسيون قابل رديابی ،حصول 
اطمينان از عدم قطعيت اندازه گيری در يک 
بخش از فرايند را كه بر بخش های ديگر فرايند 

تاثير گذار است امکان پذير می سازد. 
اعتبار اندازه گيری ها مربوط به تحقيقات 

بستگی به درستی برآورد پديده های تحت 
مطالعه و عدم قطعيت های به دست آمده دارد. 
كاليبراسيون وسيله هايی كه در تحقيقات مورد 
استفاده قرار می گيرند، عدم قطعيت و كنترل 
نمايد و  را مشخص می  رشد عدم قطعيت 
به محقق كمک می كند كه به نتايج حاصل 
از تحقيقات خود اطمينان داشته باشد؛ كه اين 
نتايج ناشی از تغييرات واقعی پديده هاست؛ نه 
ناشی از عدم درستی در تخمين عدم قطعيت 

های اندازه گيری. 

زمان کالیبراسیون: 
تعيين زمان كاليبراسيون يکی از تصميمات 
نظر  به  البته  كه  است  توجه  قابل  و  مهم 
برخی منجر به اتالف وقت و پول می گردد. 
اتخاذ  گيری سبب  اندازه  قطعيت های  عدم 
تصميمات نادرستی می شود كه اين تصميمات 
نادرست، ناشی از نتايج اندازه گيری فريبنده می 

باشد. 
هدف، انجام كاليبراسيون مجدد در فواصل 
هزينه  بين  كه  طوری  به  است؛  بهينه  زمانی 
عدم  از  ناشی  های  هزينه  و  كاليبراسيون 
كاليبراسيون تعادل ايجاد شود . در حال حاضر 
برای تعيين فواصل كاليبراسيون مجدد، بيشتر به 
درصد درستی مورد انتظار وسيله های اندازه 
گيری توجه می شود؛ كه اين درصد را می 
توان از مشخصات آن به دست آورد . بزرگی 
اين درصد نشانگر كم بودن شانس بروز اندازه 
اندازه گيری  بوسيله دستگاه  نادرست  گيری 
است. برخی از كاربران اين درصد را به منظور 
اطمينان بيشتر از كنترل كيفيت اندازه گيری، 95 
درصد و يا بيشتر انتخاب می كنند؛ كه آن هم 
بستگی به سياست و خط مشی كلی كيفيت 
در شركت مربوطه دارد. بنابراين انتخاب اين 
درصد قرار دادی بوده و راحت ترين انتخاب 
قابل قبول 85 تا 90 درصد است . فرايند تعيين 
زمان كاليبراسيون از محاسبات مشکل رياضی و 
آماری است و نيازمند داده های درست و كافی 

در حين كاليبراسيون است . 

مکان کالیبراسیون: 
كاليبراسيون در آزمايشگاه های مرجع انجام 

می پذيريد. كاليبراسيون می تواند در مکانی 
كه وسيله اندازه گيری مورد استفاده قرار می 
گيرد نيز انجام شود. اين عمل از مزايای زير 

برخوردار است: 
1-تنش های ناشی از جابجايی وسيله به 

حداقل می رسد 
2-كاليبراسيون ساده تر و ارزان تر تمام می 
شود چون كاليبراسيون فقط در نقاط مورد نظر 

كاربران انجام می شود 
3-كاربران می توانند از حفاظت دستگاههای 

خود مطمئن باشند 
خود  زمان  ترين  كوتاه  در  4-كاليبراسيون 
انجام می گيرد و در عملکرد دستگاه انقطاعی 

پيش نمی آيد 
از معايب اين عمل می توان به موارد زير 

اشاره كرد: 
دستگاه  روی  محيطی  شرايط  1-تغييرات 

های مرجع ممکن است تاثير گذار باشد 
است  ممکن  مرجع  های  دستگاه  2-ابعاد 

مشکل ايجاد كند 
3- كاليبراسيون در محل، هزينه های اضافی 

دربر دارد 

وضعیت کالیبراسیون : 
وضعيت  كاليبراسيون  انجام  از  پس 
اين   . باشد  مشخص  بايد  ابزار  كاليبراسيون 
بدين معنی است كه به طريقی ابزارهايی كه 
كاليبره شده اند را مشخص كنيم . برای اين 
از يک برچسب كاليبراسيون  منظور معموال 
اين  كه  شود  می  .توصيه  شود  می  استفاده 
برچسب با برچسبی كه برای شناسايی ابزار 
استفاده می شود متفاوت باشد . مواردی كه 
بايد در وضعيت كاليبراسيون مشخص شوند 

عبارتند از : 
1- كاليبره بودن ابزار 

2- دقت و صحت واقعی ابزار 
3- تاريخ انجام كاليبراسيون بعدی 

4- محدوديت های كاربرد و استفاده از ابزار 
نگهداری سوابق كاليبراسيون : 

بعداز انجام كاليبراسيون سوابق كاليبراسيون 
بايد نگهداری شود داليل نگهداری اين سوابق 

کالیبراسیون
و نقش آن در کاهش هزینه پروژه های صنعتی 

عبارتند از : 
تغييرات  و  وضعيت  بررسی  امکان   -1
ابزار در طول زمان جهت تعيين توالی انجام 

كاليبراسيون و نحوه بکارگيری ابزار 
2- اثبات ادعای كاليبره بودن ابزار 

سوابق كاليبراسيون بايد موارد زير را شامل 
شود : 
اطالعات شناسايی دقيق ابزار مورد نظر  ●

)نوع ، نام ، شماره سريال و ... 
نام مسئول و محل نگهداری  ●
تاريخی كه كاليبراسيون انجام شده است  ●
مقادير  ● قالب  در  كاليبراسيون  نتيجه 

خوانده شده پيش از تنظيم و پس از تنظيم 
برای هريک از پارامترهای مورد كاليبراسيون 
روند  و  وضعيت  بررسی  برای  مورد  )اين 

تغييرات ابزار ضروری است.( 
تاريخ كاليبراسيون بعدی  ●
حدود خطای قابل قبول  ●
برای  ● كه  استانداردهايی  سريال  شماره 

كاليبره كردن ابزار به كار رفته اند 
شرايط محيطی در حين كاليبراسيون  ●
قالب  ● )در  احتمالی  خطای  مقدار  بيان 

دقت و صحت( 
●  ، ، خدمات  تنظيمات  تمامی  جزئيات 

تعميرات و تغييراتی كه انجام شده است 
را  ● كاليبراسيون  عمل  كه  شخصی  نام 

انجام داده است 
جزئيات هر گونه محدوديت استفاده ●

كاليبراسيون  و هزينه های پروژه های صنعتی 
آنچه كه بيشتر باعث می شود شركتها به 
سمت اجرای كاليبراسيون دستگاههای اندازه 
يکی  بروند  پيش  خود  استفاده  مورد  گيری 
در  كه  است  هايی  هزينه  ديگری  و  دقت 
صورت دقيق نبودن دستگاههای اندازه گيری 
متقبل می شوند و تجربه نشان داده است آنچه 
كه اكنون هزينه ای زيادی و مازاد محسوب می 
شود در آينده سود رسانی زيادی برای شركت 
خواهد داشت . برای نمونه چند دستگاه را 

بررسی می كنيم:
1- دوربين  نقشه برداری : در  پروژه ها 
ترين  اساسی  از  يکی  برداری  نقشه  قسمت 
آنها جهت  دقت   باشد   می  پروژه  قسمت 
در  پررنگی  نقش  ها  سازه  دهی  تحويل 

جلوگيری از هزينه های اضافی دارد.
2- دستگاه جوشکاری و آون: اين دستگاهها 
به دليل استفاده زياد در پروژهها به مرور زمان 
نبودن  تنظيم  بدليل  دچار فرسودگی شده و 
آمپر و ولتاژ آن موجب عدم كيفيت نامناسب 
جوش و در نتيجه جوشکاری مجدد می شود .
3- دستگاههای توزين: اين دستگاهها در 
پروژه ها قسمت حساسی محسوب می شوند 
با توجه به اينکه تنظيم نبودن اين دستگاهها چه 
در وزن كشی مصالح ساختمانی و يا ساخت 
آنها سبب  نبودن  كاليبره  است  مهم  قطعات 
تحميل هزينه سرسام آور به شركت خواهد 

شد.
دستگاهها  اين   : ميکرومتر  و  كوليس   -4
بدليل دقت بيشتری كه در كار دارند خيلی زود 
ممکن است از كاليبره خارج شوند و بايستی 
زيادی  دقت  آن  از  استفاده  و  نگهداری  در 
بعمل آورد و گاهی اوقات عدم دقت حتی 
ميلی متری آن باعث دوباره كاری زياد و خرج 

هزينه می گردد.
5- بچينگ : اين دستگاه كه در پروژه های 

ساختمانی برای توليد بتن استفاده می گردد در 
صورت تنظيم نبودن موجب تركيب نامناسب 
سيمان ، شن ، ماسه و آب می گردد و عالوه 
بر كيفتيت نامناسب بتن باعث استفاده بيش از 
اندازه يکی از مواد مصرفی و صرف هزينه می 

گردد. 
6- جرثقيل  : اين دستگاه  كه در پروژها زياد 
مورد استفاده قرار می گيرد در صورت انجام 
خطرات  تواند  می  ای  دوره  بررسی  نشدن 
جبران ناپذير جانی و مالی برای شركتها در 

پی داشته باشد.
كاليبراسيون نه تنها هزينه نيست بلکه سرمايه 
گذاری است كه از ضررهای مادی و جانی 

آينده جلوگيری خواهد كرد. 

منابع:
سازمان ملی استاندارد ايران 

شركت مديريت توليد برق كرمان



شماره 7، فروردین 1396شماره 7، فروردین 1396 2627

اینفوگرافی** اینفوگرافی
 )EPS( مهمترین رویدادهای پروژه های جاری شرکت طی دوره گذشتهساختار شکست سازمانی پروژه های شرکت

48

17 15 8 6 2

.

96%

86%

88%

64%

21%

73%

20%

0%

ساختمانی دیسپاچینگ زنجان 

(بخش تکمیلی )

46%

کارخانه ساخت اسکلت 

فلزي اراك
36%

تامین و ساخت اسکلت 

فلزي غرب کارون
7%

تهیه و تامین (خرید) 

اسکلت فلزي بخش 

بخارنیروگاه فردوسی

16%

تهیه و تامین (خرید) 

اسکلت فلزي سیستم 

خنک کن فردوسی

0%

30%

0%

0%

نصب اسکلت فلزي پرند

18%

0%

32%

84%

99%

60%

37%

98%

74%

80%

81%

58%

ساختمانی نیروگاه غرب کارون

نصب اسکلت فلزي غرب کارون

99%

32%

99%

99%

30%

22%

82%

13%

نصب تجهیزات فاز 14 پارس 

جنوبی

ساختمانی 12 واحد توربین 

بادي تاکستان کهک

ساختمانی فونداسیون توربین 

بادي علی آباد زنجان(توربین 

ملی)

0.5%

15%

52%

15%

3%

نصب ACC نیروگاه پرند

عملیات ساختمانی و نصب 

نیروگاه نوشهر

عملیات ساختمانی و نصب 

نیروگاه بهشهر

نصب STG سیرجان سمنگان

س. نیروگاه گل گهر سیرجان ( 

شهید کاظمی)

نصب ACC نیروگاه سمنگان

25%

خرید بالک متریال و نصب و 

پیش راه اندازي BOPرومیله

پروژه EPCنیروگاه بادي آقکند

9%

31%

مدیریت تامین و 

پشتیبانی
30%

حمل تجهیزات نیروگاه 

بادي تاکستان و آقکند
30%

حمل تجهیزات نیروگاه 

هاي بادي 25 مگاواتی 

نوشهر و بهشهر

58%

نصب بویلرهاي نیروگاه پرند و 

نصب دایورتر

نصب STG نیروگاه پرند
ساختمانی نیروگاه مس کرمانیان 

(سمنگان)

70%

باقی مانده ساختمانی نیروگاه یزد 

تابان

نصب بویلرهاي نیروگاه کهنوج
ساختمانی فاز 14 (آتش نشانی و 

پست )

معاونت اجرایی سه معاونت اجرایی دو معاونت اجرایی یک

نصب توربین بخار نیروگاه یزد 

تابان

48%

کارخانه تولید آب آشامیدنی قشم

 ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 

سبالن

39%

خرید پایپ رك دوبویلر 

بازیاب حرارتی پرند
78%

تامین و ساخت اسکلت 

فلزي پرند

ساختمانی بخش بخار سیکل 

ترکیبی فردوسی

نصب HRSG سیرجان سمنگان

نصب STG نیروگاه کهنوج Paving بتنی فاز 14 پارس جنوبی

 خرید پایپ ساپورت 

نیروگاه پرند و گل گهر 

سیرجان

نصب بویلرهاي نیروگاه 

شیروان (الحاقیه 1)

ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 

کهنوج

باقی مانده س. نیروگاه پره 

سر(قرارداد دوم)

نصب STG نیروگاه شیروان
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی 

پرند

کل پروژه هاي جاري  

شرکت نصب نیرو

ساختمانی پست نیروگاه کهک ساختمانی نیروگاه گازي بهبهان

ساختمانی فاز 14 (استراکچر)

نصب 12 واحد توربین بادي 

تاکستان کهک

حمل و نصب اسکلت فلزي بخش 

بخار نیروگاه فردوسی

نصب و پیش راه اندازي 

تجهیزات اصلی GTGرومیله

حمل و نصب اسکلت فلزي سیستم 

خنک کن نیروگاه فردوسی

37%

74%

4%

نوع پروژه ها
پروژه هاي 

خاتمه یافته

پروژه هاي در 

حال اتمام

پروژه هاي 

جاري
جمع

پروژه هاي ساختمانی 48 29 18 95

پروژه هاي نصب نیروگاهی 46 23 18 87

پروژه هاي ساخت اسکلت فلزي 0 0 6 6

پروژه هاي حمل توربین 1 0 2 3

پروژه هاي نصب اسکلت فلزي 1 1 4 6

پروژه هاي پست و خط 112 2 0 114

تعداد کل 208 55 48 311

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

% درصد پیشرفت واقعی

1
ابالغ شروع به كار اجرای عمليات ساختمانی و نصب نيروگاههای 25 مگاواتی موبايل نوشهر 

18و بهشهر در تاريخ 95/08/12
اتمام تعليق قراردادهای نصب و پيش راه اندازی توربين و بويلر نيروگاه شيروان در تاريخ 95/11/10

2
ابالغ عمليات ليفت توربين و ژنراتور نيروگاه سيکل تركيبی گل گهر سيرجان در تاريخ 

   95/08/1519
مبادله قرارداد اجرای ليفت ، نصب و پيش راه اندازی توربين و ژنراتور بخش بخار )STG( نيروگاه سيکل تركيبی 

سيرجان سمنگان در تاريخ 95/08/05

3
ابالغ قرارداد تامين ، ساخت و تحويل اسکلت های فلزی پروژه نيروگاه سيکل تركيبی غرب 

20كارون در تاريخ 95/09/09
واحد بخار نيروگاه كهنوج در تاريخ 95/06/20 با شبکه سراسری سنکرون گرديد. 

4
مبادله الحاقيه شماره يک قرارداد اجرای عمليات نصب تجهيزات الکتريکال ، مکانيکال و 

ابزار دقيق فاز 14 پارس جنوبی در مورد افزايش مدت قرارداد تا تاريخ 95/08/30 در تاريخ 
   95/09/06

21
مبادله قرارداد اجرای عمليات نصب و پيش راه اندازی بويلرهای بازيافت HRSG نيروگاه سيکل تركيبی سيرجان 

سمنگان در تاريخ 95/07/06

5
تمديد تعليق قراردادهای نصب و پيش راه اندازی توربين و بويلر نيروگاه شيروان در تاريخ 

95/09/0322
ابالغ تحويل موقت نصب تجهيزات مکانيکال پروژه فاز 19 يونيت 106 پارس جنوبی در تاريخ 95/07/11

6
ابالغ قرارداد عمليات نصب اسکلت فلزی ساختمانهای نيروگاه سيکل تركيبی غرب كارون 

23در تاريخ 95/09/15
ابالغ الحاقيه شماره 3 اجرای عمليات نصب تجهيزات فاز 19 پارس جنوبی تا تاريخ 95/10/01

7
ابالغ قرارداد آماده سازی محل استقرار فونداسيون و همچنين جابجايی و ليفت توربين و 

24ژنراتور مربوط به واحد بخار نيروگاه كاشان  در تاريخ 95/09/16
مبادله الحاقيه شماره 4 بهای واحد آرماتور و بتن ساختمانهای UCB و تمديد مدت زمان قرارداد احداث 

ساختمانهای آتش نشانی و پست برق ساختمانهای فاز 14 پارس جنوبی تا تاريخ 96/07/30 در تاريخ 95/08/04

8
ابالغ 25 درصد قرارداد نصب و پيش راه اندازی دو دستگاه تجهيزات اصلی واحدهای گازی 

25نيروگاه سيکل تركيبی گل گهر سيرجان در تاريخ 95/09/29
مبادله قرارداد Pipe Support  متعلق به بويلرهای بازياب حراتی نيروگاه سيکل تركيبی سيرجان و سيکل تركيبی 

پرند در تاريخ 95/07/06

9
ابالغ الحاقيه شماره 2 اجرای عمليات نصب تجهيزات الکتريکال ، مکانيکال و ابزار دقيق 

26جهت يونيت 106 پروژه فاز 14 پارس جنوبی در تاريخ95/10/06
مبادله قرارداد Paving بتنی فاز 14 پارس جنوبی در تاريخ 95/07/26

10
ابالغ كار اجرای عمليات نصب و پيش راه اندازی 6 دستگاه دايورتر دمپر نيروگاه سيکل 

27تركيبی پرند در تاريخ 95/10/14
ابالغ الحاقيه شماره 4 بابت پرداخت هزينه تجهيز كارگاه و تمديد مدت زمان قرارداد كارهای باقی مانده سيويل 

فاز 14 پارس جنوبی تا تاريخ 95/09/30 در تاريخ 95/08/04

11
ابالغ الحاقيه يک با موضوع پرداخت هزينه ضرر و زيان قراردادهای سيويل ، ساختمانی و 

28استراكچر شركت نصب فاز 14 در تاريخ 95/10/14
ابالغ الحاقيه شماره 6 ، بابت تعديل جبران آثار تغيير نرخ ارز و تمديد مدت زمان قرارداد نصب سازه های فلزی 

در تاريخ 95/08/08

12
ابالغ قرارداد عمليات ساختمانی فونداسيون يک واحد توربين بادی 2 مگا واتی علی آباد 

29زنجان در تاريخ 95/10/12
ابالغ تحويل موقت عمليات تکميلی ساختمان آموزش - قرارداد دوم در تاريخ 95/07/05

ابالغ تحويل موقت انبار ديسپاچينگ تهران30ثبت ركورد نصب دايورتر دمپر تنها در 21 روز توسط پرسنل نيروگاه سمنگان13

14
ابالغ تحويل دائم جاده های دسترسی داخلی واحدهای شماره 3 تا 8نيروگاه بادی كهک در 

31تاريخ 95/09/20
ابالغ تحويل موقت بخش نصب توربين های 9 و 10 نيروگاه بادی كهک در تاريخ 95/07/24

15
ابالغ تحويل موقت بخش ساختمانی ساختگاه های شماره 9 و 10 نيروگاه بادی كهک در 

32تاريخ 95/09/20
تحويل موقت پروژه نصب اربيل در تاريخ 2016/08/22

ابالغ صورتجلسه تحويل دائم جزائر )قرارداد نصب( نيروگاه سيکل تركيبی اصفهان دو در تاريخ 3395/07/24تحويل دائم واحد اول و دوم گازی نيروگاه سيکل تركيبی پره سر در تاريخ 1695/10/01

17
ابالغ الحاقيه شماره يک نصب و پيش راه اندازی بويلر بلزيافت )HRSG(نيروگاه پرند در 

تاريخ 95/11/05

گزارش وضعیت احجام پروژه های جاری طی دوره 95

حجم درصد حجم درصد حجم درصد

عملیات خاکی ( متر مکعب ) 2,504,917 1,587,659 63% 290,443 12% 917,258 37%

آرماتوربندي ( تن ) 36,428 24,051 66% 3,712 10% 12,377 34%

قالب بندي ( متر مربع ) 702,966 410,267 58% 55,887 8% 292,699 42%

بتن ریزي اصلی ( مترمکعب ) 346,218 233,713 68% 40,903 12% 112,506 32%

نصب اسکلت فلزي ( تن ) 28,854 15,393 53% 1,551 5% 13,461 47%

نصب پایپ رك ( تن )  3,009 1,800 60% 204 7% 1,209 40%

نصب تجهیزات(تن ) 40,900 27,043 66% 4,949 12% 13,857 34%

جوشکاري (متر طول) 145,669 81,429 56% 26,119 18% 64,240 44%

لوله کشی ( اینچ قطر ) 317,728 97,621 31% 17,057 5% 220,108 69%

کابل کشی ( متر طول ) 813,384 314,045 39% 29,171 4% 499,339 61%

ساخت اسکلت فلزي ( تن ) 17,978 3,429 19% 709 4% 14,549 81%
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تجمعی انجام شده انجام شده در دوره
نوع پروژه ها احجامبرآورد کل

حجم باقی مانده
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اینفوگرافی** گزارش وضعیت پروژه هایاینفوگرافی

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند

اجرای جدولکاری جاده های پست ●
اجرای عمليات نازک كاری CCR پست ●
● CCR اجرای كاندوئيت كاری برق
● CCR اجرای زير سازی سقف كاذب
●  BCR & CCR اجرای بتن پياده رو
●  BAY 1&2&3  اجرای شن ريزی و تسطيح و رگالژ  محوطه پست
● Oily Separator اجرای تست آب بندی
اجرای تست آب بندی مخزن آب خام ●
● HRSG Clean Drain شروع تست آب بندی
اجرای نصب استراكچر بويلر فيد پمپ واحد 1 الی 6 ●
نصب پانل ديواری بويلر فيد پمپ واحد 3 و4 ●
نصب استراكچر كيميکال واحد 2 و3 ●
اجرای لوله های Under Ground  محوطه  ●
اجرای ساندويچ پانل سقفی سرويس كمکی ●
● WTP اجرای عمليات تاسيسات مکانيک و برق
اجرای نماچينی كولينگ كمکی ●
شروع عمليات تاسيست برقی بويلر كمکی ●
اجرای پانل سقفی و ديواری ديزل روم  ●
اجرای لوله های آب باران و ... ديزل روم ●
اجرای لوله های آب باران و داكت هوا و عايق سوئيچگير خنک  ●

كننده واحد 1 
اجرای كانال هوا و عايق مربوطه سوئيچگير اصلی واحد 1 و 2 ●
اجرای كاناهای هوا سوئيچگير اصلی واحد 3 ●
اجرای ساندويچ پانل CEP واحد 1 ●
تداوم نصب استراكچر CEP واحد 2 و 3 ●
اجرای فونداسيون و پدستال پايپ رک كمکی واحد 1 الی 3  ●

اجرای فونداسيون پايپ رک پارت D واحد 1 الی 3 ●
اجرای فونداسيون باس داكت  ●
نصب پانل سقفی و ديواری توربين هال واحد 3 ) به غير از  ●

انکس های مربوطه (
اجرای كفسازی HRSG واحد ها ●
اتمام كفسازی توربين هال واحد 2 ●
اجرای كفسازی توربين هال واحد 3 ●
اجرای فونداسيونهای كفسازی توربين هال واحد 2و3 ●
●  AUX. Service تکميل نصب استراكچر
● AUX. Boiler اجرای نماچينی و فونداسيون و كانال كف
● WTP اجرای كاشی ضد اسيد ساختمان
● NET.PIT تداوم اجرای كاشی ضد اسيد
اجرای عمليات خاكبرداری و تسطيح و رگالژ حوضچه  ●

تبخير
● Local GPRS اجرای فونداسيون
تداوم نما چينی سوئيچگير خنک كننده واحد 3 ●
تکميل فونداسيون و ديوار آتش AUX. Trans  های شمال  ●

توربين هال واحد 1 و 2 و فونداسيون 3
های  ● اسليپر  پايپ  پدستالهای  و  فونداسيون  ريزی  بتن 

مشتركات  و واحد 1 الی 3
● AUX. Cooling ساندويچ پانل سقفی
● CEP #2 ,3 بتن ريزی پيت های
نما چينی CPP واحد 1 و شروع معماری CPP واحد 2 ●
اجرای داكت بانک محوطه سايت ●
اجرای كانالهای كابل واحد ها به همراه اجرای درپوشهای  ●

درجا و ...

جاری شرکت نصب نیرو

پروژه عملیات 
ساختمانی 
نیروگاه بهبهان

پروژه 
ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی کهنوج 

● HRSG CLEAN DRAIN بتن ريزی ديواره و سقف مخزن
● NET PIT بتن ريزی و هيدورتست
● WTP تکميل فونداسيون تجهيزات و كانال كابل ساختمان
● WTP بتن ريزی اسلب كف سالن اصلی و سالن سود اسيد ساختمان
تکميل و تحويل ساختمان كمپرسور روم ●
● AUX BOILER تکميل و تحويل ساختمان
● AUX COOL�  تکميل آجر نما و فعاليتهای برقی و مکانيکی ساختمان

ING BUILDING

● ACC تکميل و تحويل ستونهای

اتمام عمليات جدول كاری بلوار و جاده های داخلی ●
اتمام عمليات قيرپاشی و آسفالت اليه بيندر ●
اجرای عمليات محوطه سازی و شن ريزی ●
اجرای فونداسيون و پدستال پلتفرم HVAC ضلع شرق و غرب توربين  ●

هال بخار

● CRT , CST اتمام اجرای فونداسيونهای
● CPP اجرای ساختمانی
تکميل ساختمان گيت ورودی ●
اجرلی اليه اسفالت جاده اصلی از CCB تا فورواردينگ ●
● BFPH2 تکميل و تحويل
اجرای پاركينگ ادمين ●
اجرای خطوط اويلی و سوييج ●
اجرای ساختمان سوييچگير ACC و ترانس های غرب آن ●
تکميل و تحويل محوطه بين ادمين و كانتين ●

اجرای عمليات نصب اينترالک پياده رو بلوار بيرون نيروگاه ●
اجرای عمليات پوشش سقف پاركينگ های نيروگاه ●
اجرای اسلب بتنی محوطه زير پاركينگ ها ●
اجرای فنس كشی و شن ريزی انبار روباز ●

درصد پیشرفت واقعی : 84%درصد پیشرفت واقعی : %74

درصد پیشرفت واقعی : %98
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** اینفوگرافیاینفوگرافی پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
گل گهر سیرجان 

پروژه نصب 
 STG یک واحد
نیروگاه سمنگان 

پروژه عملیات 
نصب بویلرهای 
نیروگاه پرند

اجرای فونداسيون 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

تکميل گروت ريزی بيرينگ و پدستال های توربين ●
تکميل نصب بيس پليت های ژنراتور ●
تکميل نصب و سيركوله روغن ترانس اصلی بخار ●

نصب كيسينگ، هارپ و درامهای بويلر يک، دو، سه و چهار ●
نصب استراكچر فلزی بويلرهای يک و دو ●
اتمام  پايپ رک بويلر يک و دو ●
اتمام اينترنال پايپينگ بويلر يک و دو  ●
اتمام نصب استکهای بويلر يک و دو ●

اجرای عمليات معماری ساختمان های ●
●  Admin, canteen, Steam TH, Work shop& store, Foam,

 .… ,F.F Station, Unloading P.H

اجرای بخشی از جاده ها داخلی و پيرامون  ●

مونتاژ سازه ليفت توربين بخار و ليفت .  و نصب توربين  ●
● Cable Gallery شروع عمليات سينی كاری

اجرای سينی و لدر )بخش الکتريکال( بويلر يک و دو ●
اجرای اكسترنال پايپينگ بويلر يک و دو ●
اتمام پيش مونتاژ استکهای بويلر سه و چهار ●
اجرای اينترنال پايپينگ بويلر سه و چهار ●

پروژه نصب سه 
واحد STG نیروگاه 
سیکل ترکیبی پرند 

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سبالن

نصب اسکيد های واحد يک در سالن توربين ●
االيمنت شفت و گيربکسهای توربين و ژنراتور و نصب كولر  ●

واحد يک
اجرای پايپينگ سالن توربين )سيستم MAV, MAW( واحد يک ●

اجرای بتن ريزی بخش SETUP و ارماتور بندی  پارت اول و  ●
Main Trans # 1 دوم  ديوار اتش سازه

اجرای بتن ريزی مگر و ارماتوربندی وقالب بندی وبتن ريزی  ●
STH # 1 سازه  CWPIT فونداسيون بخش

ارماتوربندی  ● اجرای قلوه ريزی وتسطيح وبتن ريزی مگر و 
STH # 2 سازه  CWPIT شبکه پائين فونداسيون

بندی ونصب قطعات مدفون در  ● ارماتوربندی وقالب  اجرای 
STH # 2 بخش نعل اسبی سازه P2 & P4 بتن پدستال های

غربی  ● ديوار  ريزی  وبتن  بندی  وقالب  ارماتوربندی  اجرای 
STH # 2  وشرقی بخش نعل اسبی سازه

اجرای خاكبرداری و بتن مگر و ارماتور بندی و قالب بندی    ●
CDP # 1 وبتن ريزی فونداسيون سازه

●  PERMIATE سازه  فونداسيون  مگر  ريزی  بتن  و  خاكبرداری 
 WATER TANKS

اجرای خاكبرداری و بتن مگر و ارماتور بندی و قالب بندی   ●
Raw Water فونداسيون سازه

اجرای  ارماتوربندی وقالب بندی و بتن ريزی فونداسيون و  ●
Aux. Service  ارماتور بندی پدستالهای سازه

بتن ريزی  پدستال های سازه HRSG # 1  و قالب بندی  پدستال  ●
HRSG# 2 های سازه

اجرای سينی و لدر و ساپورتهای Cable Gallery واحد يک ●
نصب تابلوهای سويچ گير واحد يک ●
نصب ترانسفورماتورهای اصلی، يونيت و كمکی واحدهای  ●

يک، دو و سه و انجام تستهای روغن

بندی  ● قالب  و  بندی  ارماتور  و  مگر  بتن  و  خاكبرداری 
BOP Battery room  فونداسيون سازه

اجرای قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون و ارماتوربندی  ●
STH # 1 سازه CW.PIT ديواره غربی

آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی اصلی ستونها وديوار  ●
TGC # 1 سازه TOPDK بخش W1 & W2

● TGC # 2 سازه  C1 قالب بندی و بتن ريزی   ستون های
اجرای قالب بندی و تيرچه گذاری و ارماتوربندی و بلوک  ●

Administration چينی  سقف اول ازمحور 1 تا 8 سازه
اجرای ايزوگام كاری و اجر چينی ديواره كيبل گالری و قالب  ●

بندی وبتن ريزی سقف كيبل گالری وارماتوربندی و قالب 
SWGR # 1 بندی و بتن ريزی ستونهای طبقه اول سازه

اجرای بتن ريزی ديواره كيبل گالری و اجرای ايزوگام كاری  ●
بندی جهت  گالری و شورينگ  كيبل  ديواره  اجر چينی  و 
 SWGR # 2قالب بندی سقف  كيبل گالری  فونداسيون سازه

●  Set اجرای نصب قطعات مدفون در بتن وقالب بندی بخش
 Main Trans # 2 و ريشه های ديوار اتش سازه  up

آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی فونداسيون طبقه اول   ●
  Camp سازه

درصد پیشرفت واقعی : %13

درصد پیشرفت واقعی : %52

درصد پیشرفت واقعی : %21

درصد پیشرفت واقعی : %22

درصد پیشرفت واقعی : %15
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اینفوگرافی** پروژه ساختمانی اینفوگرافی
پست نیروگاه 
بادی کهک

ساختمانی فونداسیون 
 توربین بادی
  علی آباد زنجان
)توربین ملی(

مکانيک(  ●  – برق   – )ساختمانی  اجرايی  عمليات  كل  اتمام 
ساختمانهای پست شامل اداری، كنترل ، انبار ، ديزل و ساختمان 

نگهبانی
اتمام عمليات نمای كليه ساختمانها شامل نمای كامپوزيت ، سنگ  ●

نما ، و آجرنما 
اتمام نصب تجهيزات داخل ساختمانها شامل نصب : كابينت ها ،  ●

درب های چوبی، آبگرمکن ، سينک ، شيرآالت 
اتمام عمليات نقاشی كليه ساختمانها ●
اتمام اجرای سردرب های ورودی شمالی و جنوبی پست و  ●

اجرای سنگ نما و نصب درب های فلزی و  رنگ آميزی آنها

اجرای عمليات گودبرداری فونداسيون ●
اجرای عمليات پيکور زنی فونداسيون بدليل سفتی و سنگی بودن زمين ●
اجرای عمليات بتن مگر فونداسيون ●

اجرای آسفالت اليه بيندر محوطه ●
اتمام اجرای عمليات محوطه سازی شامل اجرای جدول و  ●

سنگفرش پياده روها، اجرای باغچه ها و خاک نباتی آنها 
های  ● لوله  اجرای  خاكبرداری  شامل   E كانال  اجرای  اتمام 

كاندوئيت و بتن ريزی آنها
اتمام عمليات اجرای ديوار پيرامونی پست شامل اجرای ديوار و  ●

ستونها ، آجر نما ، نصب نرده ها و نقاشی آنها
رفع ديفکت های ابالغی كليه ساختمانها ●
درخواست تحويل موقت كليه ساختمانها و سازه های پست ●

اجرای عمليات خاكبرداری و تخريب مسير اجرای كاندوئيت ●
اجرای عمليات آرماتور بندی كاندوئيت فونداسيون  ●
برش و خم آرماتور های فونداسيون ●

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

 نیروگاه سیکل ترکیبی پرند 

نصب مخازن CRT واحدهای يک، دو و سه اصلی ●
نصب و جوشکاری داكتهای واحد يک )اصلی( ●
پيش مونتاژ و نصب فن بلهای واحد يک )اصلی( ●
نصب Filling Tank واحدهای يک، دو و سه فرعی ●

نصب استراكچر فلزی واحد يک ) فرعی( ●
نصب فن بلها و تيوپ بندل های واحد يک )فرعی( ●
نصب پمپهای واحدهای يک، دو و سه فرعی ●
نصب و جوشکاری داكتهای واحد دو )اصلی( ●

پروژه نصب 
BOP نیروگاه 
رمیله عراق

پروژه نصب دو 
واحد گازی 
نیروگاه سمنگان

پروژه نصب یک 
 ACC واحد
نیروگاه سمنگان

اتمام عمليات نصب كورس های مخزن  ●
اتمام عمليات رفتر ها و ستون های مخزن ●
اجرای عمليات ورق ريزی سقف مخزن ●
تکميل فيتاپ و جوشکاری كليه كورس ها ●
اجرای عمليات پايپينگ ورودی و خروجی های مخزن ●
نصب و تکميل Win Girder 1,2  و TOP Angle مخزن  ●
انجام عمليات Vacuum test  كف مخزن ●
اجرای عمليات فيتاپ و جو شکاری خط 24 اينچ گاز  ●

واحد يک گازی در تاريخ95/03/31 با ركورد پنج ماهه نصب، آماده سنکرون بود كه به دليل تاخير در گازرسانی در تاريخ 95/05/23سنکرون 
گرديد( واحد دو گازی در تاريخ 95/06/19 سنکرون گرديد.

به دليل تاخير در تامين متريال و برقدار بودن واحد، در تاريخ 95/08/18 عمليات نصب دايورتردمپر واحد دو آغاز و با ركورد بيست روزه 
نصب، تحويل گرديد و نصب دايورتر واحد يک نيز در تاريخ 95/10/24 شروع و مطابق برنامه دايورتر واحد دو تکميل گرديد .

اجرای عمليات فيتاپ و جو شکاری خط رفت و برگشت گازوييل  ●
از مخزن به واحد

سند بالست  و رنگ آميزی خطوط گاز و گازوييل ●
اجرای عمليات تست راديوگرافی خطوط گاز و گازوييل ●
نصب ساپورت های خطوط گاز و گازوييل ●
اجرای عمليات نصب ساپورت ترنج BOP1 ,BOP2 جهت نصب سينی ●
نصب براكت های جهت نصب سينی ●
اجرای عمليات ارت بين واحد ها ●

●  Aux. Cooling ها ●شروع نصب  استراكچر Fan bell شروع پيش مونتاژ

درصد پیشرفت واقعی : %99

درصد پیشرفت واقعی : %9

درصد پیشرفت واقعی : %18

درصد پیشرفت واقعی : %98

درصد پیشرفت واقعی : %15

درصد پیشرفت واقعی : %3
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اینفوگرافی** عملیات ساختمانی اینفوگرافی
بخش بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
فردوسی

پروژه عملیات 
ساختمانی نیروگاه 
سیکل ترکیبی 
غرب کارون

اتمام اجرای تاپدک واحد سوم ●
اتمام اجرای ديوار و پدستال توربين هال واحد اول ●
اتمام اجرای ديوار و پدستال كيميکال دوزينگ پلنت واحدهای اول  ●

و دوم
اتمام اجرای ديوار و ستون های ساختمان سوئيچ گير كولينگ واحد  ●

اول
اتمام اجرای فونداسيون های گنتری پست برق ●
اتمام اجرای ديوار و پدستال بويلر فيد پمپ واحد سوم ●
اتمام بکفيل Aux. Cooling Cell واحدهای دوم و سوم ●
اجرای ديوار و پدستال توربين هال واحد دوم و سوم ●

بتن ريزی فونداسيون مخزن سوخت )رينگ و ديسک مخزن  ●
سوخت( با حجم 1800 مترمکعب بتن و دو روز زودتر از موعد 
مقرر – ثبت ركورد بيشترين حجم بتن ريزی در شركت نصب نيرو

بتن ريزی فونداسيون توربين ژنراتور واحد يک و دو با حجم  ●
960 مترمکعب بتن

خاكبرداری فونداسيون سالن توربين واحد يک و دو  ●
خاكبرداری، بتن ريزی فونداسيون و پدستال )اجرای 30 درصد از  ●

 )Bay 1�8 فونداسيون و پدستال های پست
خاكبرداری، بتن ريزی فونداسيون و ستون، زير سازی جهت  ●

CCR اجرای تير و سقف
خاكبرداری، بتن ريزی فونداسيون و آرماتوربندی پدستال های  ●

انبار و تعميرگاه
خاكبرداری، بتن مگر و آرماتوربندی كف مخزن آتش نشانی ●
●  BCR 1�8 خاكبرداری، بتن فونداسيون و ستون های
بتن ريزی فونداسيون و پدستال CCB، اجرای پرايمر و بکفيل  ●

سازه و آمادگی سازه جهت نصب اسکلت فلزی
بتن مگر، آرماتوربندی و قالب بندی، بتن ريزی فونداسيون و  ●

پدستال های استک واحد يک و دو
بتن ريزی ستون ها، آرماتوربندی و قالب بندی تير و سقف سه  ●

منظوره

اجرای فونداسيون كيميکال دوزينگ پلنت واحد سوم ●
اجرای ديوار ساختمان سوئيچ گيركولينگ واحد دوم و سوم ●
اجرای پدستال های گنتری پست برق ●
اجرای ديوار و پدستال بويلرفيد پمپ واحدهای اول و دوم ●
اجرای بکفيل  Aux. Cooling Cell  واحد اول ●
● ACC )%85(اجرای پدستال های
اجرای بکفيل توربين هال و HRSG واحدهای پنجم و ششم ●
اجرای ديوار و پدستال تصفيه خانه ●
اجرای فونداسيون ديزل ژنراتور ●
● Aux .Cooling Building اجرای كف سازی

آرماتوربندی و قالب بندی تير و سقف اداری ●
ترانس  ● فونداسيون  بندی  قالب  و  آرماتوربندی  خاكبرداری، 

CCB كمکی
بتن ريزی فونداسيون، آرماتوربندی ستون های كانتين ●
خاكبرداری و تخريب شمع ها، آرماتوربندی و قالب بندی كف  ●

مخزن اويلی بخش سوخت
خاكبرداری و تخريب شمع ها، آرماتوربندی و قالب بندی كف  ●

BOP مخزن اويلی
خاكبرداری و تخريب شمع های مخزن اويلی بخش ترانس ها ●
خاكبرداری، آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون فورواردينگ ●
خاكبرداری، آرماتوربندی و قالب بندی فونداسيون پمپ خانه  ●

آنلودينگ
خاكبرداری، آرماتوربندی و قالب بندی، بتن ريزی فونداسيون  ●

شلتر آنلودينگ
بتن ريزی فونداسيون و ديواره حوضچه ترانس اصلی واحد  ●

يک و دو
بتن ريزی فونداسيون ، آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ريزی  ●

40 درصد ديوار دايک مخزن سوخت
● HVAC Room بتن ريزی فونداسيون، آرماتوربندی ستون
● LV Room خاكبرداری، بتن ريزی فونداسيون و ستون

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی سمنگان 

اتمام عمليات اجرايی و تحويل مخازن سوخت ●
اتمام جاده بتنی محوطه سوخت ●
● Heating Boiler اتمام عمليات اجرايی و تحويل ساختمان
● Aux Service اتمام آجرچينی نما ساختمان
● Aux Boiler نصب ساندويچ پانل ساختمان
نصب ساندويچ پانل سالن توربين بخار ●
اجرای كفسازی سالن توربين بخار ●
اجرای عمليات معماری گالری كابل و سوييچگير سالن بخار ●
● Demine Water Tank #1,2 اتمام عمليات اجرايی مخازن
● ACC SWG اجرای عمليات سقف طبقه دوم
● CO2,Electric Room اجرای عمليات معماری ساختمانهای
●  AUX Cooling Building اجرای عمليات معماری و سقف ساختمان
● Aux Cooling System اتمام كفسازی سازه

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 زيرسازی تمامی جاده های گشت زنی ●
آماده سازی آسفالت نيمی از جاده های گشت زنی ●
● WTP اجرای عمليات معماری ساختمان
اجرای داكت بانکها و ترنچهای واحد بخار ●
اجرای سيستم Oily Drain واحد بخار ●
اجرای عمليات معماری ساختمان سه منظوره ●
● Work Shop اجرای عميات معماری ساختمان
اجرای عمليات معماری و تاسيسات ساختمان اداری و كانتين ●
● Boiler Feed Pump#1,2 اتمام كفسازی ساختمانهای

پروژه نیروگاه 
گازی پرتابل 25 
مگاواتی نوشهر 

 :Power Block بخش  
بتن ريزی فونداسيون های C4� C1  � C3 � FF � C5 Fin Fan Cooler� به  ●

اتمام رسيده است.
عمليات چيپينگ فونداسيون های C4� C1  � C3 � FF و C5 در حال  ●

انجام می باشد .
عمليات نصب ارت اوليه و رايزر های فونداسيون ها در حال انجام  ●

ميباشد.

:BOP بخش  
با توجه به دريافت نقشه فونداسيون C8 عمليات خاكبرداری و الشه  ●

چينی و بتن مگر انجام شده و آماده آرماتوربندی ميباشد و برش و 
خم آرماتور ها از مورخ 95/11/21 شروع خواهد شد.

نقشه باقی فونداسيون های بخش BOP كماكان دريافت نشده. ●
80 درصد عمليات ارت محوطه اجرا شده و باقيمانده عمليات پس  ●

از بتن ريزی تمامی فونداسيون و در مرحله Paving اجرا خواهد شد.

درصد پیشرفت واقعی : %30

درصد پیشرفت واقعی : %20

درصد پیشرفت واقعی : %31

درصد پیشرفت واقعی : %81
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** اینفوگرافیاینفوگرافی ساختمانی فاز 
 14 پارس جنوبی

 )سه قرارداد( 

شروع  عمليات بتن ريزی  paving  يونيت 132 ●
شروع  عمليات بتن ريزی  paving  جنوب يونيت 106 ●
اجرای عمليات بتن ريزی Cable Trench جنوب يونيت 106 ●
اجرای عمليات Piping  يونيت 132   ●

اجرای عمليات Piping يونيت 131   ●
اتمام  عمليات Piping يونيت 124-123-121 ●
شروع عمليات بتن ريزی پيوينگ يونيت 108 ●
اجرای عمليات نصب استراكچر يونيت 130و144و125 ●

پروژه نصب 
یونیت 106 فاز 
14 پارس جنوبی 

واحد 801 : نصب اويل تانک ، مونتاژ R.D.T ، نصب و تنظيم  ●
فريم كمپرسور ، نصب فن ها ايركولر، مونتاژ فيلترهوس، نصب 
اويل كولر كمپرسور، نصب استراكچر R.D.T ، نصب توربين، 

نصب فريم كمپرسور و كمپرسور 
واحد 701 : مونتاژ و نصب فيلترهوس، نصب فريم كمپرسور،  ●

نصب اويل تانک ، نصب كمپرسور، نصب استراكچر ايراينتک 
و R.D.T ، نصب تانک روغن، نصب سيستم Ventilation ، نصب 

تانک روغن 
نصب 601 : نصب اويل تانک كمپرسور ، نصب فريم كمپرسور،  ●

نصب كمپرسور، نصب گيربکس، نصب توربين 
نصب 501 : نصب فريم كمپرسور، نصب اويل تانک كمپرسور،  ●

نصب كمپرسور، نصب توربين و كوپلينگ 
واحد 401 : نصب توربين  ●
واحد 201 : نصب توربين  ●

پروژه نصب یک 
 HRSG واحد
نیروگاه سمنگان 

نصب و تحويل دهی پايپرک های واحد يک و دو ،  نصب 90  ●
درصد از پايپرک سمت سالن توربين و مشتركات

شروع پيش مونتاژ راه پله كيسينگ واحد دو ●
تکميل جوشکاری و عايق كيسينگ واحد يک و دو ●
تکميل نصب و فيتاپ و جوشکاری پنل های داكت های ورودی  ●

واحد يک و دو
تکميل نصب و تنظيم هارپ های واحد يک و دو ●
● )LP . Storage تکميل نصب داونکامرهای واحد يک و دو ) بخش
تکميل نصب وفيتاپ منيفولدهای واحد يک و دو ●

نصب و تنظيم مخازن LP . Storage . Deaerator واحد يک و دو ●
ادامه نصب بامپرساپورت ها و بفل های واحد يک و دو ●
ادامه نصب Expansion Bellows واحد يک و دو ●
نصب مونوريل بويلر فيدپمپ واحد يک و دو و نصب بويلر  ●

فيدپمپ واحد دو
ادامه عمليات فيتاپ و جوشکاری پايپينگ واحد يک و دو ●
تکميل جوشکاری و زيرسازی عايق ، سندبالست و رنگ 80  ●

درصد شل های واحد يک و دو
نصب و جوشکاری شل يک و دو استک واحد دو ●

پروژه نصب واحد 
بخار نیروگاه 
تابان یزد

نصب و فاينال االيمنت تجهيزات توربين و ژنراتور  ●
نصب كليه تجهيزات و اسکيد های سالن بخار ●
انجام لوله كشی كليه خطوط پايپينگ بخش بخار ●
تست و فالشينگ خطوط پايپينگ بخش بخار ●
نصب ترانس اصلی و تست های مربوطه ●
نصب ترانس كمکی وتست های مربوطه ●
اجرای باس داكت ●
نصب IPBD پانل ●
نصب تابلوی نقطه صفر ژنراتور ●

● PH سينی كاری بخش
سينی كاری سويچ گير ●
● MV نصب تابلوهای
● LV نصب تابلوهای
● ER نصب تابلو های ابزاردقيق در
● PH های برق وابزاردقيق درJBنصب تابلوهای محلی و
كابل كشی و كانکشن كابلها )درحال انجام( ●
نصب باتريها و راه اندازی باتريخانه وتابلوهای مربوطه ●

درصد پیشرفت واقعی : %75

درصد پیشرفت واقعی : %25

درصد پیشرفت واقعی : %32

درصد پیشرفت واقعی : %64 نصب اسکلت فلزی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند 

نصب استراكچر پايپ رک كمکی واحد 1 ●
نصب استراكچر توربين هال واحد 3 ●
نصب استراكچر بويلر فيد پمپ واحد 3 و4 و5و6 ●
نصب استراكچر كيميکال واحد 1و2و3 ●
نصب استراكچر BCR1,2,3 پست ) ساختمان كنترل پست ( ●
● AUX. Service نصب استراكچر
نصب استراكچر CEP واحد 1 و 2و 3 ●
● AUX. Boiler نصب استراكچر
نصب گريتينگ بخش شمالی واحد 1 توربين هال  ● درصد پیشرفت واقعی : %80
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اینفوگرافی** پروژه ساختمانی اینفوگرافی
12 واحد نیروگاه 
بادی کهک تاکستان 
) قرارداد جدید ( 

انجام عمليات بکفيل و كمپکت اليه ای فونداسيون 20 ●
انجام عمليات بکفيل و كمپکت اليه ای فونداسيون 21 ●
انجام عمليات بکفيل و كمپکت اليه ای فونداسيون 22 ●
اتمام عمليات كابل كشی و بکفيل كانال كابل از واحد 14 به 17 ●
اتمام عمليات كابل كشی و بکفيل كانال كابل از واحد 17 به 18 ●

اتمام عمليات كابل كشی و بکفيل كانال كابل از واحد 22 به 21 ●
اتمام عمليات كابل كشی و بکفيل كانال كابل از واحد 21 به 20 ●
اتمام عمليات كابل كشی و بکفيل كانال كابل از واحد 16 به 15 ●
اجرای بخشی از عمليات كابل كشی و بکفيل كانال كابل از  ●

واحد 20 به 8

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

تکميل عمليات نصب Tower واحد 19  ●
ليفت نهايی و نصب روتور واحد 19    ●
تکميل عمليات نصب Tower واحد 16  ●
ليفت نهايی و نصب روتور واحد 16   ●
آغاز عمليات نصب Tower واحد 20  ●
ليفت نهايی و نصب روتور واحد 20   ●
آغاز عمليات نصب Tower واحد 21 ●

ليفت نهايی و نصب روتور واحد 21   ●
آغاز عمليات نصب Tower واحد 22 ●
ليفت نهايی و نصب روتور واحد 22  ●
اتمام عمليات پيش راه اندازی واحد 14 ●
اتمام عمليات پيش راه اندازی واحد 15 ●
اتمام عمليات پيش راه اندازی واحد 19  ●

پروژه نیروگاه 
گازی پرتابل 
25 مگاواتی 
بهشهر 

 :Power Block بخش
●  Fin Fan و C5� C4� C1  � C3 � FFبتن ريزی فونداسيون های

Cooler به اتمام رسيده است.

چيپينگ فونداسيون های –C5�C4� C1  � C3 و FF به اتمام  ●
رسيده و عمليات گروت ريزی در حال انجام ميباشد.

:BOP بخش
عمليات بتن ريزی فونداسيون Water Pump  انجام شده است. ●
با توجه به دريافت نقشه فونداسيون C8 عمليات خاكبرداری  ●

و الشه چينی و بتن مگر انجام شده و آماده آرماتوربندی 
ميباشد و برش و خم آرماتور ها از مورخ 95/11/21 شروع 

شده است.
نقشه باقی فونداسيون های بخش BOP كماكان دريافت نشده. ●
80 درصد عمليات ارت محوطه اجرا شده و باقيمانده عمليات  ●

پس از بتن ريزی تمامی فونداسيون و در مرحله Paving اجرا 
خواهد شد.

پروژه ساختمانی 
دیسپاچینگ 
 زنجان
)بخش تکمیلی(

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

اجرای عمليات نقاشی ساختمان كنترل. ●
تکميل عمليات تاسيساتی و نازک كاری ساختمان گارد و  ●

تحويل ساختمان به كارفرما.
تکميل عمليات تاسيساتی و نازک كاری ساختمان گيت و  ●

تحويل ساختمان به كارفرما.

تکميل عمليات تاسيساتی و نازک كاری ساختمان آموزش . ●
اجرای عمليات تاسيساتی و نازک كاری ساختمان ترينينگ. ●
اتمام سقف ساختمان مهمانسرا  ●
در  ● گچکاری  و  چينی،تاسيسات،كفسازی  ديوار  اجرای 

ساختمان مهمانسرا 
اجرای عمليات محوطه سازی  ●

درصد پیشرفت واقعی : %82

درصد پیشرفت واقعی : %37

درصد پیشرفت واقعی : %74

درصد پیشرفت واقعی : %86

تهیه و تامین )خرید( 
اسکلت فلزی بخش 
بخارنیروگاه فردوسی 

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

درصد پیشرفت واقعی : %16
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** اینفوگرافیاینفوگرافی پروژه باقی مانده 
عملیات ساختمانی 
 نیروگاه یزد صدوق

)تابان( 

اجرای آسفالت اليه بيندر جاده گشت زنی و بلوار ميانی نيروگاه ●
بخار  ● توربين  سالن  ساختمانهای  پانل  ساندويچ  كامل   نصب 

 WTP – Workshop &  Store �  Aux. Boiler#1&2 – BFP#1&2 –

تکميل محوطه سازی محدوده واحدهای گازی ●
تکميل و تحويل ساختمانهای اداری Work shop و ايستگاه آتش  ●

نشانی به منظور استفاده بهره بردار
تکميل سالن توربين بخار و تحويل به گروه نصاب ●
تکميل ساختمان سوئيچگير بخار و تحويل به گروه نصاب ●

تکميل اسکلت بتنی ساختمان اداری و شروع معماری ●
معماری ساختمان نگهبانی و سردر نيروگاه ●
اجرای كانالهای آبهای سطحی نيروگاه ●
خاكبرداری و آماده سازی كف حوضچه تبخير جهت اجرای  ●

ژئوممبران
و  ● بخار  توربين  سالن  مکانيکی  و  برق  تأسيسات  عمليات 

ساختمانهای جانبی بخار

پروژه ساختمانی 
نیروگاه سیکل 
ترکیبی پره سر

تحويل دائم واحد های 1الی4 گازی و مشتركات و همچنين واحد  ●
اول بخار

●  Guard House . Gate و ساختمان های HVAC تحويل موقت سيستم
House

اجرای فضای سبز نيروگاه ●
اجرای جاده بتنی ازGuard house  تا Unloading  به مساحت7000  ●

مترمربع
اجرای جاده بتنی غرب كلر زنی و شرق CCB و شمال مخازن سوخت  ●
اجرای عايق و كلدينگ واحد 1و2 بخار و واحدهای گازی ●
نصب چراغ های روشنايی سردرب نيروگاه ●
اجرای عمليات سيستم الکتريکال اتاقک نت پيت كلرزنی ●
اجرای اليه Base و Sub Base درشمال، شرق، غرب جاده پاترول رود ●
تکميل آسفالت بيندر در ضلع شمال، جنوب، شرق، غرب جاده  ●

پاترول رود، از  Forwarding تا Unloading  ،شرق و شمال مخازن 
سوخت، پاركينگ شمال و جنوب گيت هوس، بال كمربندی شمالی 

وجنوبی گيت هوس
اجرای كابل كشی و نصب پايه های روشنايی ها محوطه آبگير  ●
اجرای جاده و جدول محوطه Stop log  آبگير ●
ساخت و نصب پل های گالوانيزه ترافيکی  ●
بوته كنی و مخلوط ريزی كمپکت و شن ريزی محوطه مابين ديوار  ●

تا آسفالت در جاد های پاترول رود شمال و غرب جاده مخازن از 
Forwarding  تا Unloading، كانال شرق كلر زنی تا شرق FFPH و 

شرق پست

اجرای كانال آبهای سطحی در شمال مخازن سوخت، بال شمالی  ●
گيت و جنوب باسکول بهره بردار، جنوب ايستگاه گاز

اجرای قلوه ريزی، ماسه بادی، ساب بيس و كمپکت جاده ورودی  ●
نيروگاه و اجرای جاد بتنی ورودی نيروگاه شامل آرماتور، بتن ريزی 

و كانال جدولی
اطراف  ● سبز  فضای  و  ريزی  رو، شن  پياده  فرش  اجرای سنگ 

Admin & Canteen ساختمان
رنگ آميزی نرده ها و درب های ورودی نيرو گاه   ●
اجرای پلتفرم و اسکلت فلزی های واحد های بخار ●
اجرای مخلوط ريزی جهت جاده های دسترسی به دوربين های  ●

مدار بسته
اجرای طرح زهکش فاز 1 الی 4  ●
اجرای حوضچه آرامش غرب آنلودينگ ●
اليروبی و محوطه سازی زهکش های پاترول رود ●
تعريض پل ورودی نيروگاه ●
های  ● پايه  و  گازی  های 1و2  واحد  روتور  پليت  ريزی  گروت 

روشنايی محوطه
● Oily separator به طرف Forwarding از  Oily اصالح خط
● Gate house اجرای ساندويچ پانل سايه بان ضلع شمال وجنوب
تخريب ساختمان حراست قديم ●
ساخت و نصب درب های ضلع شرقی نيروگاه ●
اجرای سرويس واتر در واحد 1و2 بخار ●

درصد پیشرفت واقعی : 73%درصد پیشرفت واقعی : %88

پروژه تامین و ساخت 
اسکلت فلزی نیروگاه 
سیکل ترکیبی پرند

تامین و ساخت اسکلت 
فلزی غرب کارون 

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

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

درصد پیشرفت واقعی : %96

درصد پیشرفت واقعی : %7

عملیات حمل 
تجهیزات نیروگاه 
بادی تاکستان و 
آقکند

عملیات حمل 
تجهیزات نیروگاه 
بادی 25 مگاواتی 
نوشهر و بهشهر

ادامه حمل تجهيزات ●

ادامه حمل تجهيزات ●

درصد پیشرفت واقعی : %30

درصد پیشرفت واقعی : %58
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يک شبکه مبتنی بر Power Line، سيم های 
تبديل  شبکه  كابل  به  را  ساختمان  برق 
می كند؛ به اين معنا كه اين سيم ها، عالوه بر 
كاركرد معمولی، سيگنال های داده شبکه های 
كامپيوتری را نيز جابه جا می كنند. با توجه به 
استفاده  برای  خانه ها  تمام  تقريبا  مسأله  اين 
 Power Line هستند.  مناسب   power Line از 
جايگزين ابزارهای معمولی شبکه نمی شود، 
يعنی شما همچنان به روتر و ساير تجهيزات 
نياز داريد، اما راه خوبی برای گسترش شبکه 

به مکان های جديد محسوب می شود.
شبکه های Power Line، در مقايسه با شبکه 
وای فای يا استفاده از كابل شبکه، از محبوبيت 

بسيار كمتری برخوردار هستند. 
كاربردهای متداول

بخش های  در   ،Power Line شبکه های 
برای  می گيرند،  قرار  استفاده  مورد  مختلف 
شبکه های  نظير  بزرگی  پروژه های  مثال 
سرويس های  و   )Smart Grids( هوشمند 
 Power Line پهن باند پاور الين، كه از اتصاالت
اينترنت استفاده  برای فراهم نمودن سيگنال 
كه   DSL سرويس  به  شبيه  )چيزی  می كنند 
از يک خط تلفن آماده برای همين كار بهره 
 Power متنوع با وجود كاربردهای  می گيرد(. 
Line در پروژه های كوچک و بزرگ، در اين 

مقاله در مورد شبکه های Power Line خانگی 
صحبت می كنيم. يعنی استفاده از اين فناوری 
يا   Ethernet�Ready دستگاه های  اتصال  برای 

دستگاه های وايرلس.
مورد  اين  باسيم:  دستگاه های  اتصال 
شبکه  كاربرد  متداول ترين  و  محبوب ترين 
Power Line محسوب شده و به طور كلی بر 

اساس آداپتورهای Power Line عمل می كند. 
هر يک از آداپتورها، حداقل يک پورت شبکه 

محسوب می شود.
برای ايجاد اولين كانکشن پاور الين به دو 
آداپتور نيازمند هستيد، به همين دليل اغلب 
دوتايی  بسته های  در  پاورالين  آداپتورهای 

عرضه می شوند.
)يا  روتر  شبکه  پورت  به  آداپتور  اولين 
دومين  و  شده  متصل   LAN شبکه  سوئيچ( 
آداپتور به يک دستگاه Ethernet�Ready مانند 

كافی  حاال  می شود.  متصل  چاپگر  يا  رايانه 
متصل  برق  پريز  به  را  آداپتور  دو  است هر 
كنيد تا دستگاه Ethernet�Ready به شبکه ملحق 
شود. تنها عامل اتصال دو آداپتور، سيم های 

برق تعبيه شده در ديوارها هستند.
يک آداپتور Power Line، دارای حداقل يک 

پورت شبکه است.
بعد از برقراری اولين ارتباط، برای هر دستگاه 
جديد، به يک آداپتور ديگر نياز خواهيد داشت 
)بعضی از آداپتورهای Power Line بيش از يک 
پورت شبکه دارند. اين آداپتورها، قابل اتصال 

به چندين دستگاه هستند(.
اتصال دستگاه های وايرلس: اين كار، شبيه به 
اتصال دستگاه های باسيم است، با اين تفاوت 
كه در اين مورد، آداپتور دوم برای ايجاد شبکه 
وای فای خود به يک اكسس پوينت داخلی 
به  اول  آداپتور  از   LAN شبکه  است.  مجهز 
آداپتور دوم گسترش يافته و از آداپتور دوم 
دستگاه های  برای  وای فای  سيگنال های 
وايرلس مانند لپ تاپ ها، تبلت ها يا تلفن های 

هوشمند بردكست )Broadcast( می شوند.
برخی از تجهيزات شبکه، مانند روترها و 
 Power Line اتصال به يک  سوئيچ ها، مجهز 
داخلی نيز هستند. وجود اين نوع تجهيزات 
عجيب نيست، چرا كه به هر حال دستگاه 
برای سرويس دهی بايد به پريز برق متصل 

شود.
بعضی از آداپتورها، برای پشتيبانی از چندين 
كالينت، عالوه بر دو پورت شبکه، به يک 
مجهز  نيز  داخلی  وای فای  پوينت  اكسس 

هستند.

کانکشن های

P o w e r  L i n e

مزیت های شبکه های پاور الین
اولين و بزرگترين ويژگی شبکه های پاور 
علی  است؛  آنها  از  استفاده  راحتی  الين، 
الخصوص وقتی آنها را با شبکه های باسيم 
معمولی مقايسه می كنيم. به جای راه اندازی 
شبکه باسيم به كمک كابل های شبکه، تنها 
آداپتور را به پريز متصل می كنيد. شما می توانيد 
شبکه Power Line خانگی خود را به سرعت 
و تنها در چند دقيقه آماده بهره برداری نماييد.

دومين امتياز شبکه پاور الين هنگام مقايسه 
خوبی  به  سيم  بی  شبکه های  با  شبکه  اين 
پاور  شبکه  می توانيد  شما  می شود.  مشهود 
ساختمان،  نقاط  دورترين  تا  را  خود  الين 
يعنی بخش هايی كه سيگنال های وای فای را 
به سختی دريافت می كنند، گسترش دهيد. 
دارای  كه   ساختمان هايی  در  مسأله  اين 
ديوارها زيادی هستند بغرنج تر نيز می شود. 
ارتباطات  همانند   Power Line ارتباطات  در 
سيمی متداول، دسترسی به اينترنت به صورت 

دائمی بوده و قطعی ندارد.
در  الين  پاور  شبکه های  ويژگی  سومين 
با نحوه گسترش شبکه ها مشخص  مقايسه 
بسيار  را   Power Line ارتباط  يک  می شود. 
راحتی  به  شما  داد.  توسعه  می توان  راحت 
به صورت  را  می توانيد يک شبکه وای فای 
مستقل به شبکه Power Line اضافه نموده و 

محدوده شبکه را گسترش دهيد.
اين  كه  است  اين  پاور الين  شبکه های  ويژگی  آخرين 
دو  به كمک  است. شما  به صرفه  مقرون  بسيار  فناوری 
آداپتور كه در مجموع نزديک به 150 هزار تومان قيمت 
دارند می توانيد يک شبکه ايجاد كنيد. اين در حالی است 
كه راه اندازی يک شبکه باسيم يا بی سيم خيلی بيشتر از 
از اين مقدار هزينه دارد، خصوصا اينکه شبکه های بی سيم 
از پايداری كمتری نسبت به شبکه های سيمی برخوردارند.

Power Line معایب شبکه های
يک شبکه Power Line ضعف هايی نيز دارد.

اول اينکه يک آداپتور Power Line بايد به طور مستقيم 
به پريز ديواری متصل شود. اگر آداپتور را به چند راهی 
يا پريزهای سيار متصل كنيم، عمل كرد آن دچار مشکل 
كه  مکان هايی  در  كه  می شود  باعث  می شود.اين ضعف 
پريزهای ديواری كم بوده يا نزديک به هم هستند، شبکه 

Power Line كارايی مورد انتظار را نداشته باشد.

 220 الکتريسته  نيازمند   Power Line آداپتورهای  دوم، 
ولت )يا 110 ولت( استاندارد هستند. سيگنال های ارتباطی 
دارند.  بستگی  برق  سيم كشی  كيفيت  به  آداپتورها  بين 
سيم  كشی های غيراصولی و اتصالی های موجود در سيم های 
برق می توانند اثرات منفی روی شبکه پاورالين داشته باشند.
سوم، عملکرد آداپتورهای پاورالين ممکن است بر اثر 
نويزهای ايجاد شده توسط ساير دستگاه های الکتريکی مانند 

پنکه ، ماشين  لباسشويی، ظرف شويی و... افت كند.

مسأله آخر اين است كه استفاده از شبکه پاورالين در 
با خطرات  است  ممکن  عمومی  های  مکان  و  آپارتمان 
امنيتی و سوءاستفاده همراه باشد. از آنجا كه تمام ساختمان 
دارای سيم كشی برق است، ساختمان های مجاور می توانند 
به كمک يک آداپتور به شبکه شما نفوذ كنند. اين اتفاق شبيه 
به آن است كه شما يک شبکه وای فای باز )بدون كلمه عبور( 
داشته باشيد. البته تمام آداپتورهای پاورالين برای جلوگيری 
از وقوع اين اتفاقات با امکانات امنيتی مشخصی عرضه 
می شوند. توجه داشته باشيد كه هنگام استفاده از ويژگی های 
امنيتی آداپتورهای توليدكنندگان مختلف به خوبی با يکديگر 
كار نمی كنند؛ برای همين بهتر است تمام آداپتورهای شبکه، 
شبيه به هم باشند. اگر در يک خانه وياليی زندگی می كنيد، 
خود   Power Line شبکه  از  اطرافيان  سوءاستفاده  نگران 
نباشيد. چرا كه سيگنال های شبکه پاورالين قادر به عبور از 

ترانسفورماتورهای جدا كننده الکتريسيته نيستند.

ذهن انسان همه چيز را كنترل مي كند . ادراكات، تصورات، تفکرات ، 
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 

انعکاس 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 ، شکست ها، تحقيرها  
و پيروزي ها شکل گرفته است  و از مجموعه اين عوامل است كه درذهن 

تصويري از خود مي سازيم.                                       
   ذهن انسان داراي دو بخش است: 
1- ذهن هوشيار يا ضمير خود آگاه  

2- ذهن نيمه هوشيار يا ضمير ناخودآگاه
بهترين راه درک ذهن هوشيار و نيمه هوشيار اين است كه  به آن ها 
باغبان هستيد و در طول روز  بصورت يک باغچه نگاه كنيم. شما يک 
مشغول كاشتن دانه هايی )همان انديشه هايي است كه روزانه به فکر خود 
راه مي دهيد( هستيد. هرچه را كه مي كاريد در تن و محيط زندگي تان درو 

مي كنيد.
می بايست مشغول كاشتن افکار مربوط به آرامش، عمل درست، حسن 
آرامي و عالقه درباره ويژگي هاي آن ها  به  نيت و سعادت بشويد و  

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 شکوهي را درو خواهيد كرد.

قدرت ضمیر ناخودآگاه
قدرت ضمير ناخودآگاه خود را درک كنيد؛ اگر واقعاً قصد داريد كه در 
زندگی خود به موفقيت و كاميابی دست پيدا كنيد، بايد بدانيد كه ذهن 
ناخودآگاهتان به چه صورت كار می كند و چگونه از خود واكنش نشان می 
دهد. بايد به اين امر اعتقاد داشته باشد كه هيچ گاه برای دست يابی به روياها 

و  آرزوها دير نيست.
جرج اليوت ميگويد: هيچ گاه برای تبديل شدن به آن فردی كه می خواهيد، 
دير نيست. همچنين هارولد آر.مک آليندون می گويد كيفيت يک سازمان، 
هرگز از كيفيت ذهن هايی كه آن سازمان را تشکيل می دهند فراتر نمي رود.

مغز انسان به دو قسمت تقسيم می گردد: خودآگاه و ناخودآگاه. شايد تا 
كنون بارها از زبان دانشمندان شنيده باشيد كه افراد تنها از 10% ذهن خودآگاه 
خود استفاده می نمايند. بايد توجه داشت كه ضمير ناخودآگاه بسيار بزرگ 

شناخت ذهن
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نيرومند تر عمل می كند و در حدود  تر و 
نيز  را  ما  ذهنی  های  واكنش  از  ديگر   %90
همين قسمت تحت كنترل خود دارد. آيا می 
دانيد ممکن است در زندگی شما چه اتفاقاتی 
روی دهد اگر بتوانيد به طور كامل از ضمير 
ضمير ناخودآگاه ذهن خود استفاده كنيد؟ بله 
می توانيد از قدرت جادويی آن برای پيشبرد و 

ارتقای زندگی خود بهره بگيريد.

عملکرد ضمیر ناخودآگاه
ضمير ناخودآگاه در محل استقرار خود از 
ما محافظت كرده و ما را زنده نگه می دارد. 
با حواس  هر چيزی را كه در زندگی خود 
پنجگانه مان احساس می كنيم ، تمام چيزهايی 
را كه می بينيم، می شنويم، حس می كنيم، می 
چشيم و بو می كنيم برای تحليل و بررسی 
در  و  شوند  می  فرستاده  ذهن  به  آتی  های 
خواهد  ذخيره  ما  ناخودآگاه  ضمير  قسمت 
مرجع  نوعی  ذهن،  از  قسمت  اين  در  شد. 
كامل پيرامون وقايع زندگی ما درست ميشود. 
فرض كنيد شما يک تجربه منفی را در زندگی 
شرايط  اين  در  باشيد،  آورده  بدست  خود 
خاطره آن واقعه ناگوار در ذهن شما ثبت و 
ضبط خواهد شد. اگر در هر زمان ديگری با 
يک چنين رويدادی به طور مجدد در زندگی 
خود مواجه شويد، ضمير ناخودآگاه به طور 
اتوماتيک آن خاطره منفی را به ياد می آورد 
و فوراً احساسات، تصاوير و خاطرات مشابه 
را به ذهن می فرستد. تمام خاطرات گذشته 
را به ياد شما می آورد و به شما آموزش می 
دهد كه چگونه می توانيد با در نظر گرفتن كل 
احساسات و افکارتان به آن پاسخ دهيد. ضمير 
ناخودآگاه اين قابليت را دارد كه در زمان واحد 
كارهای متفاوت را انجام داده و واكنش های 
بيشماری را بررسی كند. در عين حال شما می 
توانيد راه برويد، تنفس كرده، و قلبتان ضربان 
خود را داشته باشد و ... همه اين وقايع در 

ذهن فرد ثبت می شود.
الزم به ذكر است كه ذهن انسان به صورت 
24 ساعته در حال فعاليت می باشد، يکسره و 

بدون توقف و استراحت.
نکته مثبتی كه در مورد ضمير ناخواگاه وجود 
دارد اين است كه ما را قادر می سازد تا آرزوها 
و اهداف خود را عملی كنيم. می توانيد ذهن 
كه سبب  كنيد  ريزی  برنامه  را طوری  خود 
موفقيت شما در تمام عرصه های زندگی شود.
تمام افکار، رفتار، و تجربياتی كه از طريق 
ضمير  در  شوند،  می  درک  خوآگاه  ذهن 
اما  ثبت و ضبط می شوند،  ناخودآگاه شما 
به خاطر  زمينه  اين  در  بايد  كه  نکته جالبی 
داشت آن است كه ضمير ناخودآگاه هيچ گونه 
تفاوتی ميان واقعيت ها و تصورات ذهنی فرد 
فرد  ناخودآگاه  برای ضمير  شود.  نمی  قائل 

محدوديتی در زمينه زمان و مکان وجود ندارد.
يکی از بهترين تکنيک هايی كه از طريق 
آن می توانيد ضمير ناخودآگاه خود را برنامه 
ريزی كنيد، اين است كه موفقيت را در ذهن 
خود به تصوير بکشيد. اين كار به شما كمک 
می كند تا بتوانيد به صورت خودآگاه جذب 
به  را می خواهيد.  آنها  چيزهايی بشويد كه 
اين منظور می بايست تصاويری را كه برايتان 
خوشايند هستند در ذهن خود مجسم كنيد. 
احساسات شما می- اين تجسم هم شامل 
شوند و هم افکارتان. فکر كردن به چيزهای 
ضمير  تواند  می  همچنين  مثبت  و  خوب 
ناخودآگاه رادر رسيدن به موفقيت ترغيب كند.  
شما اين قدرت را داريد كه افکار خودتان را 
انتخاب كنيد. بايد نسبت به چيزهايی كه فکر 
می كنيد، آگاه بوده و آنها را به طور كامل تحت 
كنترل خود در آوريد. به هر چيزی كه فکر 
می كنيد، از قسمت خودآگاه مغز به قسمت 
ناخودآگاه فرستاده می شود و ضمير ناخودآگاه 
نيز آن را به عنوان يک حقيقت می پذيرد. هيچ 
گاه به خودتان نگوييد كه: "من شکست می 
خورم"، "توانايی انجام اين كار را ندارم"، و يا 
"قابليت انجام چنين كاری را ندارم"؛ چراكه 
ضمير ناخودآگاه به سرعت آن را باور كرده و 

به عنوان يک حقيقت آنرا می پذيرد.
بايد به ضمير ناخودآگاه خود آموزش دهيد 
كه فقط به موفقيت، شادی، كاميابی، و سالمت 
و عشق فکر كند. با استفاده از ضمير ناخودآگاه 

خود می توانيد موفقيت، ثروت، شغل مناسب، 
خانه زيبا، ماشين دلخواه، و هر چيز ديگری 
را كه فکرش را بکنيد به زندگی خود وارد 
كنيد. می توانيد جمالت مثبت خود را به طور 
روزانه تکرار كنيد. زمانی هم كه آن ها را تکرار 
می كنيد، در ذهن خود به تصوير بکشيد و 
آنها راحس كرده و لذت ببريد. ما با قدرت 
و نيروی خاصی كه در ضمير ناخودآگاهمان 
وجود دارد، پا به دنيا می گذاريم. فقط بايد ياد 
بگيريم كه چگونه می توانيم تا بيشترين حد از 

آن استفاده نماييم. 

قدرت معجزه آسای ضمیر ناخودآگاه
قدرت ضمير نيمه آگاه، مافوق تصور است. 
ضمير نيمه آگاه ما را هدايت می كند، به ما 
الهام می بخشد، احساسات را از انبار خاطرات 
بيدار می كند و زنده می گرداند، قلب ما را 
كنترل می كند و جريان خون را تنظيم می 
نمايد. وقتی قطعه نانی می خوريم، آن را هضم 
و تحليل می كند و مواد زايد آن را نيز دفع می 
كند. سپس قسمت هضم شده را در سراسر 
بدن توزيع می نمايد؛ به خون، به استخوان ها 
و به نسوج ديگركارهايی كه انجام می دهد، 
ده ها غول آسا نمی توانند انجام دهند. ضمير 
نيمه آگاه جواب همه ی مسايل و مشکالت را 
می داند و تمامی اعمال حياتی ما را مديريت 

می نمايد.
ضمير نيمه آگاه، خواب و استراحت ندارد، 
هميشه در خدمت است. ما می توانيم قدرت 
معجزه آسای ضمير نيمه آگاه را كشف كنيم. 
كافی است در موقع خواب، موضوع و مشکلی 
وقتی  بگذاريم.  ميان  در  او  با  سادگی  به  را 
را  مسئله  آن  و  گردند  آزاد  درونی  نيروهای 
حل كنند. كاماًل متحير و قطعاً بسيار خوشحال 
خواهيم شد. ضمير نيمه آگاه منبع قدرت و 
خرد است و ما را مستقيماً به قدرت عظيمی 

ارتباط می دهد.
از طريق ضمير خودآگاه بود كه شکسپير، 
مردمان  ترين حقايق  پنهانی  و  ترين  درونی 
زمان خود را كشف و بر صفحات درخشان 
نيمه  ضمير  طريق  از  افزود؛  جهانی  ادبيات 
آگاه بود كه فيدياس، مجسمه ساز يونانی با 
هنر خود تقارن، زيبايی، تناسب و ظرافت را 
آفريد، هم با برنز و هم با مرمر. ضمير نيمه 
آگاه، چاه عميقی است با گنج های گران بها و 
زادگاه هنرمندان بزرگ با قدرت های عجيب 
و حيرت آور هنرمند ايتاليايی، رافائل، تابلوی 
رونا را به تصوير كشيد و بتهوون، موسيقی دان 
بزرگ آلمانی سمفونی های معروف خود را 

ساخت و به اجرا گذارد.

معرفی تکنولوژی فکر
تکنولوژی فکر ايجاد نگرشی نو در انديشه 

ها و باورهای يکايک مردم است و از آنجا 
كه همه چيز برای انسان از فکر او آغاز می 
شود و فکر سيگنال ورودی بسيار مهمی برای 
كامپيوتر ضمير ناخودآگاه به حساب می آيد 
را  ناخودآگاه  كه ضمير  است  فکر  پديده  و 
هدايت و فرماندهی می كند نام اصول و پياده 
سازی اين اصول در فکر را تکنولوژی فکر 
نام نهاده اند. راز اين تکنولوژی جديد در اين 
است كه در وجود بشر كامپيوتر عظيمی به نام 
ضمير ناخودآگاه )MinbSudconscious( وجود 
دارد كه اگر به طور صحيح برنامه ريزی كند 
قادر خواهد شد تمام سيستم وجودی خود را 
تغيير دهد و هر طور كه می خواهد خود را 

بسازد.
شگفت  پديده  انسان،  ناخودآگاه  ضمير 
انگيزی كه تمام سيستم وجودش را به عنوان 
پست اجرايی اداره و كنترل می كند و روحيه 
و شخصيت و نظام باورهای آدمی را شکل 
می دهد و نيز به هنگام لزوم، ارتباط انسان 
را با كل جهان آفرينش برقرار می كند و تمام 
آرزوهای  و  اهداف  تحقق  وسايل  و  اسباب 
او را فراهم می كند. به عبارت ديگر ضمير 
ناخودآگاه به انسان اين امکان را می دهد كه 
از قدرت ماورالطبيعه خود استفاده كند و هر 
آنچه را كه اراده كند، خلق كند و هر چند كه 
هنوز ابعاد توانايی های اين ضمير كشف نشده 
اما بشر دريافته است كه با بهره گيری از آن 
می تواند دنيای جديدی را برای خود خلق 
كند. در واقع هر آنچه هستيم؛ همان است كه 
انديشيده ايم. ذهن همه چيز است. هرآنچه را 

باور كنيم؛ همان می شويم.
همان طور كه می دانيم بخش عمده وجود 
يک انسان در ورای جسم مادی ما قرار دارد كه 
از آن به ذهن و آگاهی افکار تعبير می شود و 
همين از يک ماهيتی است كه مادی نيست، 
جسم انسان متاثر از قوانين مادی می باشد و در 
طول زندگانی خود چندين بار دچار تحوالت 
می شود. زيرا هر سلول به تنهايی هر هفت 
سال يک بار دچار تغيير و دگرگونی می شود 
بی آنکه ما اين تحول را در خود احساس كنيم. 
پس جسم دستخوش تغييرات می شود، ولی 
روان انسان بدون تغيير ماهيت می ماند. تمام 
اختراعات و اكتشافات كه دانشمندان به آن پی 
می برند همه در اثر انديشه و الهام ذهنی بوده 
كه انديشه راهی برای تحول فرآورده های تازه 
و نوين فراهم می آورد. امروزه روانشناسان 
تمام اتفاقاتی كه در زندگی رخ می دهد را 
تفکرات  اثر  در  كه  دانند  العملی می  عکس 
انسان به وجود می آيد. مثاًل تمايل برای بهبود 
يا ارتقای سطح زندگی،  در واقع تفکر انسان 
برای بهبود زندگی و اراده او برای زندگی می 
گويد:  می  هلندی  فيلسوف  اسپينوزا  باشد. 
هر آنچه مايه ترس من بوده و مرا به هراس 

می افکند، هيچ نوع جنبه خوب يا بدی در 
بر نداشت جز آنکه تفکر مرا زير سلطه خود 
بگيرد. شکسپير هم می گويد: چيزی به نام 
خوب و بد معنا ندارد بلکه اين تفکرات انسان 
هاست كه آن را تعيين می كنند. آينده انسان 
از راه شيوه تفکری كه برمی گزيند رقم می 
خورد و در واقع ما، به آنچه پيرامون آن تفکر 

می كنيم، تبديل می گرديم.
خارجی  واقعيت  تفکرات،  كه  گفت  بايد 
دارند، تفکرات در جايی كه به طور مناسب 

زندگی اهميت يافته. چيزی كه اينجا مطرح 
است اين نکته است در عالم آخرت نيز زمان 
معنا ندارد و سوالی كه به ذهن می آيد اين 
است با مرگ و دور شدن از بدن مادی ديگر 
نياز به بعد زمان يا مکان نيست. پس تفکرات 
هم همان بعد معنوی انسان است كه نياز به 
در جواب  ندارد پس  مکان خاصی  و  زمان 
بايد گفت: منظور از تفکر، مغز مادی محض 
نيست بلکه تفکراتمان روح و نفس انسان می 
باشد كه تمام اخالقيات و ملکيات و ... را در 
بر می گيرد. در درون انسان جای گرفته پس 
تفکر بعد معنوی انسان است و با مرگ بعد 
معنوی ثابت باقی خواهد ماند و گفته انيشتين 
كه می گويد تفکرات دارای بعد زمان نيستند، 
تا يک جايی مورد قبول است زيرا تفکرات 
مادی نيستند و هر آنچه كه مادی نباشد نياز 
به زمان و مکان ندارد. پس در عالم ديگر هم 
اين تفکرات انسان است كه همراه عمل مورد 

بازخواست قرار می گيرند.
امروزه محققان و پژوهشگران به اين نتيجه 
رسيدند كه هر اتفاقی كه در زندگی انسان به 
البته  وجود می آيد ناشی از تفکرات است. 
تفکر خالی موجب به وجود آمدن آن در عالم 
خارج نيست بلکه تفکر همراه با تمركز كردن 
روی يک چيزی در ذهن موجب می شود كه 
آن آرزو يا چيزی كه در مورد آن تمركز شده 
است رخ دهد. البته دانشمندان مادی گرا علت 
اين اتفاق را كائنات و جاذبه هايی می دانند 
آنها روی  تاثير  با  كه در عالم وجود دارد و 
مغز انسان باعث به وجود آمدن آن افکار می 
شود. ناگفته نماند كه كائنات و جاذبه ها و 
آمدن  وجود  به  در  زمين  مغناطيسی  نيروی 
آن در عالم خارج بی تاثير نيست زيرا خود 
عرفا  منظر  از  مغناطيسی  نيروهای  و  جاذبه 
همان نيروی اليزال الهی است كه در عالم ماده 
دانشمندان به صورت فرمول های رياضی و 
فيزيک مورد بررسی قرار داده اند. ولی بنا بر 
نظرات دانشمندان مذهبی و اسالمی دليل هايی 
غير از داليل مادی می باشد. مثاًل آنها اعتقاد 
دارند خواندن آيه های قرآنی و تدبير و تفکر 
و تمركز روی آن موجب می شود كه تفکرات 
مثبت عيناً در جهان خارج رخ دهد و يا عبادات 
ديگر مثل روزه و نماز موجب تمركزی می 
آرامش روحی  به يک  آن  با  انسان  كه  شود 
روانی برسد و همين آرامش كه در اثر تمركز 
به وجود می آيد موجب ظهور و تفکرات می 
شود. و چيز ديگری كه هم دانشمندان غربی 
و هم اسالمی به آن رسيدند شکرگزاری است 
كه همين امر موجب می شود كه روزی و 
رزق انسان در اين دنيا زياد شود و نظر آنها اين 
است كه هر تشکری و شکری نوعی تمركز 
روی امری است كه موجب باال رفتن و به 

دست آوردن ساده روزی است.

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.

عينی  طور  به  و  گردند.  درونی  و  تقويت 
يابند. اگر در  در قالب فيزيکی عينيت می 
ذهن خويش تصاويری را مجسم كنيم اين 
تصاوير باعث ايجاد واقعيت در درون ما می 
شوند و هنگامی كه ما علت و نحوه تجسم 
را بياموزيم بايد هر لحظه منتظر سعادت و 

موفقيت باشيم.
انيشتين درباره زمان می گويد: در جهان 
چيزی به نام زمان وجود ندارد و اعتقاد داشت 
كه زمان تنها زاييده دست بشر در تفکيک و 
جداسازی چيزهاست و چيزی به عنوان زمان 
وجود ندارد. پس تفکرات جهانی بدون زمان 
هستند كه در جهان بيرونی به فعل می آيد و 
در جهان بيرونی نيازمند زمان می شود. او 

معتقد است كه انسان در جهانی كمال
يافته زندگی می كند و چيزی به نام آينده 
وجود ندارد. يعنی زمان مفهوم عينی ندارد. 
منظور  به  كه  ماست  خود  ابداع  تنها  زمان 
جريان بخشيدن سريع و به موقع به روند 

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.
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برق** برق

برق اضطراری :
همانطور كه ميدانيم، همواره در شبکه برق و به علل مختلف، قطعی هايی 
بوجود می آيد كه در صورت اتفاق می تواند به تجهيزات مهم و استراتژيکی  
كه در موقعيت و كاربری های مختلف قراردارند؛ خسارات و هزينه های 
بزرگی تحميل كند كه ميتوان برای جلوگيری از چنين مواردی از دستگاه 

های ديزل ژنراتور بعنوان، تامين كننده برق كمک گرفت.

نحوه وارد شدن دیزل ژنراتورها به شبکه:

الف( بصورت دستی : در اين روش در صورت قطع برق، اپراتور و يا 
شخص مسئول بايد فوراً به محل رفته و ديزل را روشن يا خاموش كند؛ كه 

البته بخاطر دستی بودن عمليات ممکن است با خطا همراه باشد.

ب( بصورت اتوماتيک: در اين روش قطع و وصل ژنراتور توسط تجهيزات 
الکترونيکی موجود در كليدها  يا تابلوهای مربوطه)كليد يا تابلوهای چنج 

آور( صورت می پذيرد. 

نکته: كليدهای چنج آوری جديدی كه در سالهای اخير و توسط شركت 
سوكومک و اشنايدر به صنعت برق معرفی شدند، اينگونه است كه در 
ساخت كليد از تکنولوژی استفاده شده كه هر دو برق شهر و ديزل وارد يک 
كليد شده و سپس كليد با رعايت كليه مسائل حفاظتی و امنيتی؛ عمليات چنج 

ولتاژ ورودی را انجام می دهد.
الف( فرامين تابلو چنج آور در هنگام قطع برق شهر:

قطع مدار كليد برق شهر ●
فرمان استارت ديزل تا رسيدن به مقادير ولتاژ و جريان نامی ●
وصل كليد ژنراتور و تحت بار قرار ديزل ●

ب( فرامين تابلو چنج آور در هنگام وصل مجدد برق شهر:
عدم فرمان خاموش شدن ديزل تا زمان پايداری برق شهر  ●
قطع مدار كليد ديزل  ●

وصل مدار كليد برق شهر ●
فرمان خاموش شدن ديزل پس از بی بار كار كردن، خنک شدن و  ●

اطمينان از پايداری برق شهر
برق  توسط  عادی  حالت  روشنايی   %30 حدود  معمول  بطور  نکته: 
اضطراری تامين می شود ، اما در برخی موقعيت های حساس و استراتژيک 
مانند بيمارستان ها ممکن است تا 100%  روشنايی توسط دستگاه ديزل 

تامين شود.

: )UPS( برق ایمنی و دستگاه برق بدون وقفه 

گاهی در تاسيسات برخی اماكن و سازمانها، از تجهيزات مهم و استراتژيکی 
استفاده می شود كه به دليل ماهيت آن نبايد به هيچ وجه بدون برق بمانند؛ 
زيرا بی برقی يا قطع برق، ممکن است خطرات جانی و مالی جبران ناپذيری 
به وجود آورد؛ مانند تجهيزات اتاق عمل در بيمارستانها، مراكز تحقيقاتی و 

نظامی، مراكز مخابراتی و ديتا سنتر ، مراكز امنيتی و ....
بنابراين برای جلوگيری از موارد مذكور و جبران زمان قطع برق شهر تا 
گرم شدن ديزل ژنراتور)در اماكن مجهز به برق اضطراری( از منابع تغذيه 

بدون وقفه UPS )Uninterruptible Power Supply(i  استفاده می شود.

: UPS )Uninterruptible Power Supply(i تعریف  دستگاه برق

UPS دستگاهی الکترونيکی است كه بمنظور پيوستگی انرژی برای مصرف 

كننده هايی كه به اختالالت و قطع و وصل برق شهر حساس هستند بکار می 

رود و بدليل حساسيت و ضرورت آن جزء تجهيزات كامپيوتری، مخابراتی، 
كنترل و ابزرا دقيق، آزمايشگاهی و بيمارستانی می باشند)در كشورهای 

پيشرفته UPS ها بعنوان وسايل ضروری كامپيوترها محسوب می شوند(

علل استفاده از  UPS و عدم  استفاده از دیزل بعنوان برق ایمنی:

عدم شناور بودن ولتاژ و فركانس  ●
عدم نياز به زمان طوالنی برای آمادگی الزم برای گرم شدن پس از  ●

قطع برق
حجم كوچک و عدم آلودگی صوتی  ●
عدم نياز به سرويس و بازبينی دائمی ●

 در واقع نيروی برق ايمنی )UPS( مکمل برق اضطراری )ديزل  ژنراتور( 
می باشد كه بر اساس قانون )مبحث 13 نظام مهندسی( در موارد زير الزامی 

است:
1- سالنها و تاالرهای بيش از 20 نفر ظرفيت؛ در باالی درهای خروجی و 

راهروهای منتهی به فضای آزاد.
2- روشنايی چراغ های مخصوص اتاق عمل و كليه تجهيزاتی كه با مرگ 

و زندگی انسان سر و كار دارند.
3- هر موردی كه به هر علت ناشی از قطع برق، ايمنی را به خطر می 

اندازد.
انواع اختالالت رايج برق شهر و تاثيرات آن بر شبکه، كه توسط دستگاه 

های UPS قابل پيشگيری هستند:

نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال
)قسمت سوم(

مشخصات خارق العاده و خطرات صاعقه )ادامه قسمت دوم(

آن  ● دفعات  دقيق  تعداد  چند  هر  تکرار صاعقه:  دفعات 
در  ديگر  بار  احتمال می رود چندين  نامشخص است ولی 
حوالی محل اوليه تکرارشود. البته مناطق كويری و كوهستانی 
مرتفع احتمال برخورد پی در پی بيشتر از ديگر مناطق می باشد.

نور صاعقه:  همانطور كه ميدانيم صاعقه يک قوس)جرقه(  ●
الکتريکی است كه با شکافتن ملکول های هوا توليد نور می كند 
و اين نور از فاصله 100 كيلومتری قابل روءيت می باشد. نور 
صاعقه می تواند تا شعاع چند كيلومتری خود را روشن كند و 
كسانی كه از نزديک آن را مشاهده نمايند، بطور موقت يا دائم 

كور نمايد.

برق زمینی و  ولتاژ گام :
برق زمينی جريانی است كه پس از وقوع صاعقه )از ديگر 
عواقب خطرناک صاعقه( برای لحظاتی در زمين باقی می ماند 
تا جذب زمين و يا به گرما تبديل شود. هر چند ولتاژ ناشی 
از صاعقه بيشتر به اعماق زمين ميرود ولی گاهی درصورتيکه 
زمين دارای رطوبت ، پوشيدگی علفزار و پوشش خاک مناسب 
و كم اهم باشد، ترجيح ميدهد از سطح زمين و در جهات 
مختلف حركت می كند) معموالً بيش از حدود 100 متر پيش 

نمی رود( .
بدليل اينکه برق از طريق گام های شخص)پاهای او( وارد 
بدن او می شود،  به اين پديده ولتاژ گام گفته می شود كه البته 
تنها مختص صاعقه نيست و در حوادث برق، مثل افتادن يک 

سيم لخت فشار قوی بر روی زمين نيز اتفاق می افتد.

توصیه های رهایی از خطرات ولتاژ گام :
هرگز با دوپای فاصله دار حركت نکنيد و سعی كنيد بطور  ●

همزمان هر دو پا را از زمين جدا و به زمين بگذاريد ) با 
جهش حركت كنيد(

با پاهای به هم بچسبيده راه برويد ) حداكثر فاصله بين  ●
پاها 5 سانتيمتر باشد(

اگر می توانيد بصورت لی لی كنان )بصورت يک پا (  ●
و بطوری كه تعادلتان به هم نخورد از حوزه الکتريکی 

دور شويد .

قسمت سوم نکاتی راجع به تاسیسات الکتریکال :

الزم بذكر است از آنجا كه برای همه پروژه ها، انتخاب UPS با تمام 
مشخصات فوق اقتصادی و شايد نياز نباشد؛ ميتوان با توجه به حساسيت 

پروژه از دستگاهی استفاده كرد كه شامل برخی از مشخصات نباشد.
دسته بندی انواع UPS و  ويژگی ها:

Off Line )1 – آفالین یا آماده به کار: اين دسته UPS ها پس از قطع برق 
بعنوان منابع جايگزين استفاده می شوند.

در UPS های نوع Off Line ، بارهای حساس از مسير Bypass  انرژی 
دريافت نموده و اگر تغذيه مسير Bypass قطع شود يا افت و و افزايش ولتاژ 

روبرو شويم، مسير اينورتر جايگزين شده و تغذيه بار صورت می پذيرد.
نکته : در UPS ها مدل آفالين، هر اختاللی كه در محدوده قابل قبول ولتاژ 
Bypass باشد، به بار منتقل خواهد شد؛ هر چند طراحی مدلهای خوب در 

برندهای معتبر بگونه ای است كه افزايش ناگهانی ولتاژ )اسپايک( را توسط 
فيلترهای Rf حذف می كنند.

Line Interactive )2 – الین اینتراکتیو یا تعامل با خط: در شرايط عادی 
ورودی از طريق Bypass به ترانسفورماتور منتقل می شود و در اين هنگام 
ترانسفورماتور بصورت شارژر عمل نموده و در نهايت از همين طريق 

خروجی AC تامين ميگردد. 
دستگاه UPS های مدل الين اينتراكتيو، مشابه نوع آفالين  می باشد و بار 

Buck/ تغذيه می كنند ولی مجهز بودن به ترانس Bypass خود را از طريق
Boost  و ferrorvesonat و همچنين وجود سيستم تنظيم ولتاژ، عملکرد آن را 

نسبت به سيستم آفالين بهيود بخشيده است. 
On Line )3 - آنالین یا برخط: در شرايط طبيعی، تامين خروجی در اين 
نوع UPS ها پس از تصحيح ورودی)پاک سازی ورودی از نويز و احيانًا 
سطح ولتاژ ورودی- مشابه عملکرد استاباليزرها( انجام می پذيرد و تنها در 
مواقعی چون بروز نقص فنی، Over Load يا افزايش خارج از رنج دما، به 

حالت Bypass می رود. 
تفاوت بين اين سری دستگاه و آنچه كه قباًل در سيستم Off�Line توضيح 
داده شد،  اين است كه شارژِر باتری با بخش "يکسو كننده/شارژر" تعويض 
  Double Convertion ًكه اصطالحا On Line سری UPS شده است و دستگاه
ناميده می شوند،  از آنجا كه همواره بار را با يک ولتاژ تنظيم شده تغذيه و 
هميشه يکسو كننده و اينورتر آن فعال است؛ دارای باالترين ميزان حفاظت 

می باشند.

برگرفته از كتاب"هندبوک كاربردی مهندسی برق"
گردآوری و تاليف مهندس عليرضا رمضانی

تاثیرات آن بر شبکه اختالل

توقف عمليات اجرايی – زيانهای تجاری معامالت اينترنتی از دست دادن اطالعات در حال اجرای Ram يا Catche سيستم ها )Backout/Power Faild( قطع برق

عملکرد نادرست تجهيزات و توليد تلفات حرارتی- كم و 
زياد شدن نور المپ

افزايش جريان و كاهش راندمان دستگاه ها و عمر آنها

بروز خطرات جانی در تجهيزات بيمارستانی و پزشکی
ريست شدن و هنگ سيستم های كامپيوتری

قفل شدن صفحه كليد و كوچک شدن صفحه نمايش كامپيوترها

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

تغييرات ناگهانی در صفحه نمايش كامپيوترها
سوختن دستگاه های مصرفی  -  آتش سوزی

وارد شدن فشار به عايق بندی و خرابی آن
بروز خطا در داده های ديجيتال و قفل شدن كامپيوترها

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

سوختن هارد ديسک كامپيوترها و از بين رفتن اطالعات سوختن مدارات داخلی كامپيوترها اسپايک Spike )افزايش بسيار زياد لحظه ای ولتاژ(

برش ولتاژ و كاهش دقت دستگاه های حساس بهم خوردن همزمانی سنکرونيزاسيون دستگاه هايی كه با عبور ولتاژ صفر كار می كند )Frequency Variation( نوسانات فركانس

افزايش نامناسب جريان و ايجاد دماهای باال و در نتيجه خرابی تجهيزات )Harmonic Distrotion( اعوجاج هارمونيکی برق

آسيب های سخت افزاری به برخی سيستم ها سوء كاركرد و بروز خطا در برنامه های اجرايی و فايل های اطالعاتی 
اشکاالت نرم افزاری مانند هنگ شدن سيستم های كامپيوتری

)Electricak Line Noise( نويز الکتريکی



نوروزتان مبارک
در استان كرمان مانند ديگر مناطق ايران جشن ها و آيين 
ها به سه دسته ملی، محلی و مذهبی تقسيم می شود، در 
اين بين نوروز باستانی ازاهميت بسيار زيادی برخوردار 

است.
فرا رسيدن سال نو و عيد نوروز شور و حال ديگری بين 
مردم به وجود می آورد، مردم با نو شدن لباس طبيعت، 
لباس های خود را نيز نو می كنند و به ويژه در روزهای 
عيد، با لباس های تازه به استقبال سال جديد و فرا رسيدن 

بهار می روند.

اجرای باشکوه مراسم های نوروزی

از اول اسفند ماه مراسم استقبال از نوروز با خانه تکانی و 
تميز كردن منازل آغاز می شود.

در استان كرمان تمام مراسم های عيد نوروز، از چهارشنبه 
سوری گرفته تا جشن سيزده به در همانند ساير نقاط ايران 
به اجرا درمی آيد، رسوم خانه تکانی، درست كردن سبزه، 
چيدن سفره هفت سين، ديد و بازديدهای نوروزی و... در 

اين استان نيز با شکوه تمام اجرا می شود.
خانه تکانی يکی از آيين های نوروزی است كه مردم 
بيشتر مناطقی كه نوروز را جشن می گيرند به آن پايبندند، 
مانند مردم كرمان تمام خانه و وسايل آن را در آستانه نوروز 

گردگيری، شستشو و تميز می كنند.
در روزگ  ار ق دي م نيز ق ب ل از ع ي د مردم خ  ان ه ت ک  ان  ی م  ی 
ك ردن د و اگ ر ات  اق ه  ا ب ه ع ل ت دودزدگ  ی در اي  ام زم س ت  ان 
س ي  اه ش ده ب ود ح ت م  ا آن  ه  ا ر ا م ج دد ا ك  ا ه گ ل م  ی ك ردن د و ب ر 
اي ن ب  اور ب ودن د ك ه اگ ر اي ن ك  ار ر ا ان ج  ام ن د ه ن د ت  ا پ  اي  ان س  ال 
ج دي د ه م ه چ ي ز درزن دگ  ی ب ر ا ی آن  ه  ا ب ه ش ک ل ن  ام طل وب  ی 

ات ف  اق خ و ا ه د اف ت  اد.
در شب چهارشنبه آخر سال در بيشتر خانواده های 
شهرها و روستاهای استان كرمان رسم بر اين است كه در 

يک خانه دور هم جمع می شوند 
پردازند،  می  شادی  به  و 

چهارشنبه  مجالس 
سوری در استان 

همراه  كرمان 
آواز  با 

و پای كوبی و خوردن آجيل مخصوص چهارشنبه سوری 
كه به مشکل گشا معروف است، ادامه پيدا می كند.

هنگام تحويل سال رشته ها را در داخل آش می ريزند 
بر اين باورند كه با ريختن رشته در هنگام تحويل سال، تا 
پايان سال رشته كارها در دستشان خواهد بود، برهمين 
اساس اغلب هنگام تحويل، خودشان رشته بريده و آش 
درست می كنند. سبزه، سير، سماق، سنجد، سيب، سمنو، 
كماچ سن، سکه، ميوه، شيرينی، آجيل، نان، ماست، آيينه، 
قرآن، ماهی، كاسه ای آب كه داخل آن گل سرخ ريخته و 

تخم مرغ رنگ كرده داخل سفره قرار می دهند.
م ردم اس ت  ان ك رم  ان از ق دي م ب ه ه ن گ  ام ت ح وي ل سال س ف ره 
پ  ه ن م  ی ك ردند و ه ر چ ه در م ن زل داش ت ن د از ك م  اچ، ن  ان و 
س ب زی گ رف ت ه ت  ا ش ي ري ن  ی و آج ي ل و ت خ م م ر غ رن گ ش ده ب ر 
س ر س ف ره ق ر ار م  ی دادن د و ب راي ن ب  اور ب ودن د ك ه ب ه ه ن گ  ام 

ت ح وي ل س  ال ت خ م م رغ رن گ  ی روی آي ن ه ت ک  ان م  ی خ ورد.

»خواِب آب« زمان تحویل سال نو

در گ ذش ت ه در ب رخ  ی از ن ق  اط اس ت  ان ك رم  ان م ردم ب  اور د 
اش ت ن د ك ه زم  ان ت ح وي ل س  ال ت م  ام آب ه  ای ج  اری ب رای 
ي ک ل ح ظه م  ی اي س ت ن د و اص طالح  اً ب ه آن »خ و اب آب« 

م  ی گ ف ت ن د.
سِ  هِ ن )sehen( ري خ ت ن و پ خ ت ن ك م  اچ و س م ن و از ج م ل ه 
آداب ق دي م  ی و م راس م خ  اص م ردم اس ت  ان ك رم  ان ق ب ل از اي  ام 
ع ي د است، ب رای اي ن ك  ار گ ن دم را دو س ه روز در آب خ ي س 
م  ی ك ردن د و س پ س آب را خ  ال  ی ك رده ي ک ش ب آن را در 
ق  اب ل م ه در ب س ت ه ق رار م  ی دادن د ت  ا ج وان ه ب زن د س پ س ج وان ه 

ه  ا را داخ ل ي ک س ب د ي  ا ك ي س ه ق رار م  ی دادن د و ه ر 
روز آن را خ ي س م  ی ك ردن د ت  ا ج وان ه ه  ا 

ك  ام ال در ه م ف رو رون د، 
س پ س ج وان ه 

آیین کهن نوروزی در کرمان
ه  ا ی در ه م ت ن ي ده ش ده را خ ش ک و آرد م  ی ك ردن د و از 
آن ن و ع  ی ك م  اچ ب ه ن  ام »ك م  اچ س  ه ن« و »س م ن و« م  ی پ خ ت ن د.

در ق دي م م ردم روز ق ب ل از ع ي د ت ک ه ای س ب زه از ب  اغ ه  ا ي  ا 
ب ي  اب  ان ه  ا می آوردن د و آن را ب  ا گِ َل ب  االی س ر در م ن زل ش  ان م  ی 
چ س ب  ان دن د و ب ر اي ن ب  اور ب ودن د ك ه ب رای ش گ ون و خ وش 

يُ م ن  ی روز اول س  ال چ ش م ش  ان ب ه س ب زه ب ي ف ت د.
در روز 13 ف روردي ن ن ي ز س ب زه ه  ا را ب ه خ  ارج از خ  ان ه 
م  ی ب رن د و ب رای رف  ع ب ال درآب روان ي  ا س ر چ  ه  ار ك وچ ه 

م  ی ري زن د و معتقدند كه نحسی را از خانه بيرون می برد.
م ردم اس ت  ان ك رم  ان از ق دي م روز 13 ف روردي ن را ن ح س 
م  ی ش م ردن د و ب رای رف  ع ن ح وس ت آن ب ه دام  ان ك وه و دش ت 

پ ن  اه م  ی ب ردن د.
ع ده ای ح ت  ی ت  ا 13 ف روردي ن ب ه م س  اف رت ن می رف ت ن د و 
ب  اور داش ت ن د ك ه س ي زده گ ي ر م  ی ش ون د، در ح  ال ح  اض ر اي ن 
باوره  ا ب س ي  ار ك م رن گ ش ده و م ردم دي گ ر ب س ي  اری از آن  ه  ا را 

از دس ت داده ان د.
كرمانيان قديم ع ق ي ده د اش ت ن د ه ر ك س ش ب ع ي د 

ب  اي د ح ت م  ا در م ن زل خ ودش ب س ر ب ب رد و ب ر 
اي ن ب  اور ب ودن د ك ه اگ ر در م وق  ع س  ال 

ت ح وي ل در خ  ان ه خ ودش  ان ن باش ن د 
ت  ا آخ ر س  ال م رت ب  اً اي ن طرف 

و آن طرف خ واه ن د ب ود.

نوبهار است رد آن کوش هک خوشدل باشی 

بنوش  هچ  و  نشین  هک  با  کنون  هک  نگویم  من 

ولی پند  می دهدت  همین  رپده  رد  چنگ 

است دگر  حالی  دفتر  ورقی  ره  چمن  رد 

گزاف  هب  دنیا  غصه  ببرد  عمرت  نقد 

دوست رب  ات  ما  ز  بیم  از  رپ  راهیست  هچ  گر 

باشد بلندت  بخت  از  مدد  گر  حافظا 

فظ حا

باشی گل  رد  تو  و  باز  بدمد  گل  بسی  هک   

باشی عاقل  و  زریک  اگر  دانی  خود  تو  هک     

باشی اقبل  هک  سود  کند  گاه  آن  وعظت 

باشی غافل  همه  کار  ز  هک  باشد  حیف 

باشی لکشم  قصه  این  رد  روز  و  شب  گر 

باشی منزل  واقف  ار  بود  آسان  رفتن 

باشی شمایل  مطبوع  شاهد  آن  صید 



از آداب كهن اين منطقه كه از سده های پيش 
با  نوروز  عيد  از  استقبال  پابرجاست،  هم چنان 

آتش افروزی شب چهارشنبه سوری است.
نبايد  خانواده ها  در  چهارشنبه سوری  روز  در 
نفرينی از دهان كسی خارج شود؛ زيرا مردم استان 
بر اين باورند كه در روزهای ماه آخر سال جمعًا 
1999 قضا و بال نازل می شود كه 999 مورد آن 

فقط به چهارشنبه سوری مربوط است. 
در اين روز اگر كسی لباس دوخته  شده خود را 
از خياطی بياورد، بايد هم وزن آن خرما يا شکر يا 

برنج به يک نفر فقير صدقه بدهد. 
عصر چهارشنبه سوری كوزهٔ  نو يا كهنه ای را در 
خانه به زمين می زنند تا بشکند و بر اين باورند كه 
به جای آوردن اين رسم، قضا و بال را دور می كند.
در روزهای قبل از عيد مردم در نواحی مختلف 
مراسم و آدابی دارند كه تحت عناوين مختلفی از 
قبيل روز دمور، روز نوروزی مرده ها يا روز سفره 

اموات به چشم می خورد.

)ruze damur( روز دمور

در شهر رودان، چند روز قبل از آغاز سال جديد، 
خانواده ها همراه با كودكان و گاه اقوام نزديک 
خود به باغهای مجاور شهر، خصوصاً نخلستانها 
رفته و ضمن صرف ناهار در آنجا به كمک طنابی 
كه از برگ درخت خرما بافته می شود و چيلک 
می  دو درخت خرما  به  تابی  دارد،  نام   )chilak(
بندند كه به آن دمور می گويند. كودكان با آن تا 
غروب بازی كرده و عصر هنگام همگی به خانه 

هايشان باز می گردند. البته 
اين رسم امروزه كمتر 

آیین کهن نوروزی در سنندجآیین کهن نوروزی در هرمزگان

انجام شده ولی در گذشته اكثريت غريب به اتفاق 
مردم آن را انجام می دادند.

قبل از تحويل سال نو مردم هرمزگان معتقدند كه 
بايد شيرينی وميوه در خانه آماده باشد كه قديمی ها 
آن را در)كندوک كه از نخل خرما درست شده 
می  شود،  می  نگهداری  نان  درآن  كه  جايی  و 
گذاشتند( اين مواد بدان اميد كه خير و بركت از 
خانه شان نرود تا صبح بايد دست نخورده بماند 
وفرد نيز در آن شب با شکم خالی نبايد بخوابد، 
چون مادر نوروز )برخی هرمزگانی ها براين عقيده 
اند كه نوروز مادر دارد( در آن شب به خانه ها سر 
می زند و اگر در آن شب كسی با شکم سير بخوابد 
روزی فراوان در سال می گيرد و شکم گرسنه از 

روزی درطول سال محروم می ماند.
يکی ديگر از مرسومات هرمزگانی ها در ايام 
نوروز، »نوروزخوانی« است، به اين صورت كه 
بچه ها در نوروز سرودی می خوانند و از طريق آن 
از پدر و مادر و ساير بزرگترها عيدی می گرفتند، 
) نوروز نو باز آمده/ بلبل به آوازآمده/ نوروز به 
صد ناز آمده/ بابا بده نوروزيم، مادر بکن دلسوزيم/ 
مادر به حق شير تو/ در گردنم زنجير تو/ شب 
ها بخوردم شير تو/ بابا بده نوروزيم، مادر بکن 
دلسوزيم/ نوروزيم ده شاهی است/ كمتر كنی يک 

شاهی است.(
دردست  با  مردم  ديدنی  عيد  از  بعد  همچنين 
داشتن شيرينی و ميوه وگالب به مزار اهل قبور 
بويژه شهدا و اموات نزديک حاضر می شوند و 
با روشن كردن عود، شمع، عنبر و پخش شيرينی، 
قرائت فاتحه و قرآن و ريختن گل و گالب بر 
روی قبور مردگان، فرا رسيدن 
عيد نوروز را به آنان 
تبريک گفته و ياد و 
خاطره عزيزان 
دست  از 

رفته را گرامی می دارند.
چيچيکای مم گپو و بپ گپو )قصه مادربزرگ 
ها و پدربزرگ ها( همراه با شوخی و خنده، شب 
نشينی، خوردن حلوا يا رشته )باللوت( همراه با 
تخم مرغ سرخ شده در روز عيد هنوز در بعضی 
از مناطق استان هرمزگان مرسوم است و همچنين 
در گذشته و اكنون نيز در بعضی از روستاهای 
مردم  تحويل  سال  از  قبل  روز  يک  هرمزگان 
از جمله گاو، گوسفند،  پيشانی حيوانات خود 
شتر واسب وهمچنين درب وپنجره خانه ها را 
»گلک« نوعی خاک سرخ رنگين می كنند و پشم 

وموی حيوانات خود را می چينند.
سيزده فروردين يا سيزده بدر نيز آخرين روز 
عيد به شمار می رود و از مهمترين وجه اشتراک 
فرهنگی سرتاسر ايران زمين است اما با تفاوتی 

اندک در هر شهر و روستا برگزار می شود.
هرمزگانی ها مانند مردم ديگر نقاط برای از بين 
بردن نحسی سيزده به خارج از شهر می روند و 
البته عده ای از مردم يک روز قبل خانه های خود 
را ترک كرده و به باغ ها، روستاها، قدمگاه ها و 
زيارت گاه های اطراف شهر می روند و بعد از 
خوردن ناهار به كنار ساحل، چشمه وقنات رفته 
و به آب تنی و بازی وتفريح می پردازند و سبزه 
ای كه با خود بردند را گره می زنند تا گره از 
كارشان باز شود. )سيزده به در/ چارده به تو / درد 

وبالی ما توكوتو(.
آری نوروز تنها يک روز نيست و درهرمزگان 
آب  وجود  با  مشهورند،  نوازی  مهمان  به  كه 
و  سواحل  دريا،  نعمت  داشتن  بهاری،  وهوای 
كوه های زيبا و بکر، جزاير14 گانه بويژه قشم، 
كيش وهرمز، آبشارها، جنگل های حرا وچندل، 
آثار باستانی و بقاع متبركه اين عيد حال وهوای 
اوايل  از  ديرينه  رسم  به  مردم  و  دارد  ديگری 

اسفندماه به پيشواز اين عيد باستانی می روند.

مردمان استان كردستان به عنوان ايرانيان اصيل و كرد زبان با وصف تمامی 
تغييرات اجتماعی و تحول رويه زندگی آنها توانسته اند بخش زيادی از آداب و 
رسوم خود را در مناسبت های ملی و مذهبی حفظ كنند و امروزه نيز به عنوان 
جاذبه های فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه گردشگران و محققان مردم 

شناسی است.
اكثريت ساكنان اين استان فرهنگی، كرد زبان هستند كه به لهجه های مختلف 
تکلم می كنند، می توان باحفظ اين زبان ارزشمند به عنوان سرمايه ای غنی در 

تقويت فرهنگ غنی ايرانی برشمرد.
درباره زبان كردی مردم شناسان بر اين رأی هستند كه زبان كردی يکی از زبان 
های گروه هند و اروپايی و ايرانی است كه در برابر همه تغييرات اجتماعی در 
ادوار مختلف توانسته خود را حفظ كند و امروزه با كمک رسانه های جمعی 
پاسداری از آن نمويی ديگر گرفته كه حفظ اين زبان و فرهنگ در حفظ آداب 

و رسوم ايرانيان هميشه موثر بوده و هست.
در اساطير ايران، پيدايش نوروز را به بر تخت نشستن جمشيد پيشدادی 
نسبت داده اند، اما در نزد مردم كرد، رأی غالب مربوط به داستان كاوه آهنگر و 
ضحاک می شود، هنگامی كه كاوه بر ضحاک پيروز شد مردم به مناسبت اين 

پيروزی بر كوه ها آتش افروختند و دست در دست هم به شادمانی پرداختند.
از آن سال تاكنون مردم ُكرد هر ساله در اول بهار به بزرگداشت آن روز 

فرخنده، آتش روشن می كنند و به شادمانی می پردازند.
از طرفی ديگر در افسانه های مردم ُكرد، »خاتو زمهريری« كه نماد زمستان 
است دو پسر داشته كه با رسيدن فصل بهار می ُمردند و سال ديگر در زمستان 
متولد می شدند، اين افسانه با توجه به وضع اقليمی كردستان توجيه پذير است

جشن ها

جشن ها و آيين هايي  كه  در ميان  كردان  مرسوم  است ، در برگيرنده  جشن هاي  
مذهبي ، قومي  و باستاني  است  كه  ريشه  در باورهاي  كهن  مردم  دارد و اغلب  

تاريخي  و پاره اي  اسطوره اي  است . 
مراسم پیر شالیار

مراسم سنتی ديگری نيز در فرهنگ كردها وجود دارد كه 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 ذكر شده است كه: رهبر روحانی معرف به پيرشهريار بسيار مورد 
احترام مردم اورامان بوده است. آنان كتاب نوشته شده توسط اين شخص را به 
غريبه ها نشان نمی دادند و از سخنان ذكر شده در كتاب به عنوان پند و اندرز 

استفاده می كنند. 

جشنهای شگرف مردم اورامان از بهمن كه مراسم سالگرد ازدواج پير شهريار 
است بوجود آمده است. اين جشن در بهمن مردم را مقيد به انجام چله كوچک 
در طی سه مرحله می كند، كه سه هفته طول می كشد. 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 كه 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 كنند. هر ساله در دومين هفته از ارديبهشت ماه، مردم اورامان 
و روستاهای اطراف، تکه ای از سنگی را كه نزديک پيرشهريار است می كنند 
و برای درمان بيماريها با خود می برند. آنها معتقدند كه معجزه پيرشهريار بر 
اين سنگ به نحوی است كه اين سنگ پس از بريده شدن دوباره رشد می كند.

 تهیه "خوانچه" برای تازه عروس ها
در نوروز خوانچه هايی)هديه( برای عروس های نامزد شده يا دخترهايی كه به 
خانه شوهر رفته بودند، می بردند؛ طال، عطر، دستمال، جوراب، تخم مرغ رنگ 
شده، صابون، پارچه، ماهی، شربت، سمنو، شيرينی و آجيل و از همه مهمتر 
سيب سرخ زرورق زده شده از جمله اقالمی بود كه در خوانچه ها وجود داشت.
در شب نوروز، بوته های خار آماده شده توسط پدر خانواده آتش زده می شد 

و بچه ها نيز شروع به آتش بازی می كردند.
الزم به ذكر است؛ در مناطق كردنشين آتش مخصوص نوروز بوده و در 
چهارشنبه سوری)چوارشه مه كوله( به هيچ وجه آتش روشن نمی شد و بعد از 
خاموش شدن آتش خانواده به خانه رفته و شام می خوردند. در سنندج معموال 
اين شام حلوا بوده و غذای اصلی كه پلوخورشت است را برای فردای آن روز 
صرف می كردند.  در قديم كه راديو و تلويزيون در سنندج نبود، مردم از روی 
تقويم های جيبی »منجم باشی« يا تقويم »پيوندی كردستانی« از ساعت و دقيقه 

تحويل سال مطلع می شدند.
مردم سنندج به هنگام تحويل سال آينه تمام قد سنگی يا نيم قد را به ديوار 
تکيه داده و در دو طرف آن شمعدانی يا شمع روشن قرار می دادند و جلوی آن 
سفره كوچک سفيدی پهن می كردند كه روی آن سمنوی تزيين شده با روبان 
قرمز، تخم مرغ رنگ شده، ماهی، شيرينی، آجيل و تنگ های رنگارنگ شربت 
قرار می دادند. بچه ها نوروزنامه ها را می دادند و عيدی می گرفتند، خانواده هايی 
كه دختر شوهر داده يا عروس داشتند منتظر عيدديدنی بچه هايشان می شدند و 

كوچکترها نيز به عيد ديدنی بزرگترها می رفتند.



در سيستان حضور پرستوها و وزش بادهای پلپالسی و پنجکه، آمدن 
از آيين  نوروز را بشارت می دهند. آيين های نوروزی سيستان برگرفته 
زرتشت است كه از ميان آنها می توان به روشن كردن آتش در چهارشنبه 
مالی شده  روغن  پارچه های  زدن  آتش  با  امروز  كه  كرد  اشاره  سوری 

جايگزين شده است.
احترام به درگذشتگان از آيين ديگر سيستانيان است

مـردم سيستـان در روزهـای آخـر اسفند ماه هر سال برای خواندن فاتحه 
و ياد درگذشتگان به گورستان ها می روند و اين رسم كه احترامی برای 

درگذشتگان است از سال های دور در اين منطقه مرسوم بوده است. 

نان سال، نماد برکت و روزی در سیستان
سفره عيد در منطقه سيستان شکل مخصوص به خود را دارد، به طوری 
كه در شهر تقريباً همان هفت سين است اما در روستا شامل قرآن، نان سال 
كه جزو جدا نشدنی از سفره عيد است، قتلمه، تجگی )سمنو(، يک آينه كه 

روی آن يک تخم مرغ خام می گذارند و كلوچه است.
نان سال و كلوچه از واجبات سفره سيستانی است، خمير آن همانند 
كلوچه آماده و نانی بزرگ در داخل تنور پخته می شود كه همان تافتون 

خانواده  هر  برای  است.  فقط يک عدد در زمان سيستانی 
معتقدند؛ تحويل سال بايد داخل سفره باشد.  مردم 
به همه خانه ها سر »بی بی نوروز« هنگام تحويل سال 
يا خير؟ و می زند تا ببيند كه آيا نان در سفره  هست 

آیین کهن نوروزی در سیستان

آن را نماد بركت و روزی صاحب خانه می دانستند، نان سال بركت را برای 
مدت يکسال در خانه حفظ خواهد كرد.

سمنو و قتلمه: نان ديگری كه پخت آن در شب عيد مرسوم بود و مردم 
سيستان در همه اوقات از آن استفاده می كنند، قتلمه نام دارد، در گذشته 
مردم سيستان انواع قتلمه و سمنو را در روزهای عيد با خود به زيارتگاه ها 

می بردند و از آن به جای ناهار ظهر استفاده می كردند.

تخم مرغ و آینه
مردم سيستان اعتقاد دارند كه كره زمين بر روی شاخ های گاو قرار دارد 
و گاو هم روی نهنگ، موقع تحويل سال گاو زمين را روی شاخ ديگرش 
می برد بنابراين زمين تکان می خورد و اين حركت باعث چرخش تخم مرغ 

بر روی آينه می شود.

علفه و روز گرامی داشتن بی بی نوروز
در منطقه سيستان روز قبل از عيد را »علفه« می گويند شايد اين علفه 
همان عرفه باشد يا اينکه به دليل چسبانيدن دسته ای جوی خوشه نداده بر 
سر در اتاق هاست. شب قبل از عيد، مردان و زنان حنابندان دارند و صبح 
روز علفه می شويند، روز علفه كمتر خانه ای است كه بوی كلوچه ندهد 
در اين روز همه چيز بوی تازگی می دهد و زمان جوان می شود، روز علفه 
در سيستان روز گرامی داشتن بی بی نوروز است در اين روز بی بی به همه 
خانه ها سرک می كشد تا ببيند برای استقبال از او چه كرده اند، خانه تميز و 
پاكيزه است، لباس نو دارند، نان سال را پخته اند، جلوی 
اتاق ها علف چسبانده اند، دختركان دست هايشان را حنا 
بسته اند، يا از خانه بوی كلوچه می آيد! بی بی با خاموش 

شدن آخرين تنور به خانه اش می رود او هم فردا وقتی می آيد بايد شسته و تميز باشد و به ابر دستور باريدن می دهد وقتی در شب های عيد و روزهای قبل 
از آن باران ببارد حتی يک نم نم، می گويند بی بی نوروز سرش را می شويد همچنين اين باران نشانه ای است از وضعيت مالی خوب، كمی اندوه و گرفتاری 

برای مردم چون بی بی مردمش را بسيار دوست می دارد.
می گيرند و با موقع باران در ايام عيد به ويژه روز قبل و سه روز نخست، خانم ها و دختر خانم ها آب باران را 

آن موهايشان را می شويند و بر اين اعتقادند كه آب باران موهايشان را رشد می دهد. 
صبح عيد، اول به سبزه نگاه می كنند چون سبزه در اين روز نور چشم را زياد 
می كند، صبح عيد به صورت بچه ای نگاه می كنند كه خوش رو و خوش قدم 
باشد و هنگامی كه اهل خانواده از خواب بيدار می شوند پس از شستن دست و 
صورت، دست پدر و مادر را می بوسند. صبح زود مادر از خواب بيدار می شود و 
پس از نماز برای فرزندان و همسر و بستگانش دعا كرده و سفره را پهن می كند، 
پدر هم بعد از دعا سر سفره می نشيند. از اول صبح عيد در تمام زيارتگاه ها دهل 

و سرنا نواخته می شد و مردان برای رقص آماده بودند.
در سيستان كه از مراكز قديمی ناهيدپرستی بود، شب عيد، دختران به كنار هامون 

می رفتند نارگيل می خوردند و آواز می خواندند.
فتيله روشن كردن و استقبال از نور و روشنايی: به كمک پنبه و چوب فتيله هايی 
می ساختند به اندازه قد يک مداد و پنبه آغشته به روغن و در پشت بام و رف 
ساختمان آتش می زدند كه هم به تعبير آنها شگون داشت و هم روشنايی و نور را 

استقبال و احترام می كردند.
در گذشته در اين روز )13 فروردين( گره زدن سبزه به اين شکل بـود كـه 
دختران دسته جمعی و با هم سبزه ها را گره می زدند و جلو می رفتند و به يکی از 
دختران مأموريت می دادند تا هنگامی كه آنها دور شدند گره سبزه ها را باز كند و 

اين نوعی بخت گشايی در سيستان بوده است.
زيارت كوه خواجه و زيارت خواجه غلطان: در سيستان در ايام نوروز و سيزدهم 
فروردين به كوه خواجه و زيارت خواجه غلطان می روند و به اجرای مراسم 
مذهبی و جشن و سرور می پردازند. اين مراسم احتماالً ملهم از عبادت مذهب 

مزديستی بوده است كه هنوز دو هفته بعد از نوروز اجرا می شود.
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بهداشت** ایمنی

موضوع آلودگی هوا موضوع پيچيده ای است 
كه شايد بتوان گفت معلول افزايش و توسعه 
و  صحيح  برنامه ريزی  عدم  است.  شهرنشينی 
چاره انديشی برای زندگی جمعيت توسعه يافته 
امروز شايد يکی از مواردی است كه از سوی 
ازجمله  است.  شده  گرفته  ناديده  امر  متوليان 
مواردی كه به اين مسئله دامن می زند، می توان 
گسترش شهرنشينی همراه با ضايعات آلودگی 
محل  به   كارخانه ها  نزديکی  زيست محيطی، 
زندگی مردم و سوخت نامناسب آنها و از همه 

مهم تر ترافيک و آلودگی ناشی از آن را نام برد.
از سوی ديگر تغيير ساختار و سبک زندگی 
را  هوا  آلودگی  كه  است  ديگری  مؤلفه  افراد، 
تحت تأثير خود قرار می دهد چراكه مردم برای 
از سوخت  استفاده  نيازمند  سوخت خودروها 
فسيلی هستند يا از بخاری گازی و نفتی برای 
فصول سرد استفاده می كنند. تمامی عوامل دست 
به دست هم می دهند تا بر شدت ميزان آلودگی 
كه  مدارس  تعطيلی  كه  هرچند  بيفزايند.  هوا 
تقريباً هرساله در فصل سرما صورت می گيرد، 
ميزان  كاهش  برای  خوبی  مسکن  نمی تواند 

آلودگی هوا باشد.

تابلوهای اطالع رسانی آلودگی هوا

آخرين وضعيت كيفيت هوا توسط تابلوهای 
اطالع رسانی مستقر در شهرها به آگاهی عموم 
شش  تابلوها  اين  روی  بر  شود.  می  رسانده 

شود.  می  رسانی  اطالع  تفکيک  به  آالينده 
مونوكسيد كربن، دی اكسيد گوگرد، دی اكسيد 
نيتروژن، ذرات معلق كوچکتر از 2/5 ميکرون و 

ذرات معلق كوچکتر از 10 ميکرون

)AQI(شاخص کیفیت هوا

كيفيت  روزانه  بينی  پيش  جهت  شاخصی 
هواست. اين شاخص شهروندان را از كيفيت 
هوا)پاک بودن و يا آلوده بودن آن( آگاه ساخته 
و ميزان ارتباط آن با سطوح سالمت را ارائه می 
كند. به عبارت ديگر ميزان تأثير هوای آلوده بر 
سالمت انسان را نشان داده و درک آن توسط 
شهروندان را آسان تر می سازد. شاخص كيفيت 
هوا  اصلی  گانه  شش  های  آالينده  برای  هوا 
به صورت   AQI بندی محاسبه می شود.طبقه 

جدول زير است

نقش ما در کاهش آلودگی هوا

اولين و مهم ترين گام برای مبارزه با آلودگی 
كاهش  در  مردم  نقش  بردارند.  مردم  را  هوا 
آلودگی هوا انکارنشدنی است و اگر آن را جّدی 
بگيرند به طور قطع و يقين می توانيم افق روشنی 
نقاط كشور  تمامی  برای هوای كالن شهرها و 
متصور شويم. بايد از خودمان شروع كنيم. افراد 
الزم است به  عنوان اولين اقدام استفاده از وسايل 
نقليه عمومی به ويژه وسايلی كه كمترين ميزان 
آلودگی همچون مترو را دارند، استفاده كنند. با 

فرهنگ سازی در جامعه می توانيم رفته رفته اين 
مسئله را جا بيندازيم كه استفاده از وسيله نقليه 
عمومی تا چه اندازه در روند كاهش آلودگی هوا 
می تواند نقش داشته باشد. اينکه هر موتورسيکلت 
5 برابر يک وسيله نقليه آلودگی محيط زيستی 
ايجاد می كند يکی از موضوعات مهمی است كه 
بايد به آن به صورت مبسوط پرداخته شود. از 
سوی ديگر بايد از مسئوالن بخواهيم كه حداقل 
تا  بسوزد  خانواده شان  و  خود  حال  به  دلشان 
كمی آلودگی هوا را جّدی بگيرند. مراجعه به 
از  اطمينان  فنی و حصول  معاينه  مجاز  مراكز 
سالمت زيست محيطی خودرو، توسعه سيستم 
جايگزينی  ترافيک،  هوشمند  مديريت  های 
خودروهای نو و دارای استانداردهای باالتر به 
جای خودروهای فرسوده، نصب دستگاه های 
كاهش دهنده آلودگی ناشی از اگزوز خودروها 
و كاهش سفرهای درون شهری از طريق توسعه 
دولت الکترونيک از ديگر وظايف ما و مسئوالن 

است.
فسيلی  های  سوخت  از  زياد  بسيار  استفاده 
باعث  ايام سرد سال  )نفت و گاز شهری( در 
آاليندگی مضاعفی عالوه  بر بنزين می شود كه 
اگر در فصل سرد سال هزينه برق كمتر محاسبه 
می شد و بخاری برقی جايگزين بخاری های 
گازی می شد درصد كاهش آاليندگی ناشی از 
كاهش مصرف گاز شهری نيز در كاهش آلودگی 

هوا موثر بود.

كمردرد يکی از شايعترين بيماری های انسان 
بوده و تقريباً همه افراد حداقل يکبار در طول 
زندگی خود دچار كمر درد ميشوند. از هر 10 
نفر بزرگسال 6 نفر آنها مبتال به كمردرد مي شوند.  
شيوع آن در زن و مرد يکسان است و گرچه 
در هر سنی ممکن است اتفاق بيفتد ولی بيشتر 
در سنين 50-30 سالگی ديده ميشود. كمردرد 
ميتواند شديد يا خفيف باشد. كوتاه مدت يا مزمن 
باشد. دائم يا گاهگاهی باشد. با اين حال در اكثر 
اوقات بطور خودبخودی بعد از چند هفته خوب 
می شود. كمردرد از علل عمده مرخصی های 
درمانی و غيبت از كار است و بروز آن در قشر 
فعال جامعه هر ساله موجب آسيب ها فراوان 

اقتصادی می شود.
اين  به  نسبت  معموالً  كمر  تحتاني  بخش 
مشکالت آسيب پذيرتر مي باشد. چون اين بخش 
وزن بيشتر بدن را تحمل كرده و تحت فشار 
دائمي ناشي از حركاتي مثل خم شدن و تحرک 
است. در موارد كم، درد كمر ممکن است ناشي 
از اختالالت زمينه اي مثل افتادگي و بيرون زدگي 

ديسک در نخاع باشد.
پیشگیري از درد کمر

در  گاهي  را  كمر  درد  افراد  از  بسياري 
زندگي شان تجربه كرده اند. اما در خيلي از موارد 
مي توان از آن اجتناب كرد. كمردرد ممکن است 
ناشي از وضعيت بد نشستن، ضعف عضالني 
شکم يا كمر و كشيدگي ناگهاني عضالت باشد. 
شما مي توانيد وضعيت خود را با پوشيدن كفش 
انتخاب  و  ايستادن صحيح  و  نشستن  راحت، 

صحيح تشک خواب خود، بهبود ببخشيد.
ورزش منظم موجب كشش عضالت شکم 
و پشت شده و كاهش اضافه وزن فشار را از 
روي مفاصل و عضالت برمي دارد. دانستن اين 
موضوع كه چگونه فعاليت هاي فيزيکي خود را 
به طور صحيح انجام دهيم، شامل اينکه چگونه 
وسايل و اجسام را بلند و حمل كنيم مي تواند 
به پيشگيري از كمردرد كمک كنند از پزشک 
خود و يا فيزيوتراپ بخواهيد به شما ياد دهد 
كه چه ورزش هايي انجام دهيد و هنگام انجام 
اين كارها چه وضعيتي داشته باشيد و چه رژيم 

غذايي مصرف كنيد
 عوامل خطر

موارد متعددی وجود دارند كه خطر بروز درد 
كمر را افزايش ميدهند اين موارد عبارتست از:

اضافه وزن
اضافه وزن باعث ايجاد فشار زيادی برروی 

ستون مهره ها می شود.
سیگار کشیدن

با سيگار كشيدن بافت های مفصل كمر دچار 
آسيب ديدگی می شوند. حقيقت اين است كه 
افرادی كه سيگار می كشند نسبت به افراد ديگر 
از زندگی ناسالمی برخوردارند، پس بايد هرچه 

زودتر سيگار را ترک كنند.
کمر درد در بارداری

وزن بچه در رحم مادران ميتواند فشار زيادی را 
روی مفصل كمر ايجاد كند

مصرف دارو
مصرف طوالنی مدت داروها منجر به ضعف 
استخوان ها می شود، نمونه ای از اين داروها 

مصرف طوالنی مدت كورتيکواستروئيد است.
استرس وفشار روحی

استرس باعث ايجاد فشار بر روی ماهيچه ها و 
در نهايت كمر درد می شود.

ایجاد افسردگی
درد كمر می تواند باعث ايجاد افسردگی شود 
و در بعضی از مواقع كه علت درد كمراضافه وزن 

است ميتواند افسردگی را در افراد تشديد كند.
درمان

روشهای درمانی مختلفی وجود دارد كه به طور 
كل در دو نوع كلينيکی و دارويی در يک سو 
و اصالح عادات و روشهای درمان در منزل از 

سوی ديگر می باشد.
دارو ●
كمپرس سرد و گرم ●
فيزيوتراپی ●
ماساژ ●
كمربند طبی ●
تغذيه ●
ورزش و حركات اصالحی كه مهمترين آن  ●

ورزشهای ويليامز می باشد.
روش های درمانی در منزل

اصالح طرزخوابيدن ●
ريلکس وآرام بودن ●
حفظ تحرک ●

اكثر محقيقين معتقدند كه ماندن در رختخواب، 
استراحت كردن و بی تحركی برای مدت طوالنی 
ميتواند برای مفصل كمر مضر باشد. افرادی كه 
فعالترهستند دروه ريکاوری سريعتری نسبت به 
افرادی كه بی تحرک هستند دارند اگر چه ممکن 
درد شديد حركت  كمر  بروز  هنگام  در  است 
كردن دشوارباشد اما تا جاييکه     می توانيد حتی 
به صورت بسياراندک در هر روز حركت كنيد. 
اين فعاليت ها ميتواند شامل پياده روی در خانه يا 

رفتن به خريد باشد.
تمرین و سبک زندگی

شناسايی دالئل بروز درد كمرمی تواند از بروز 
اين درد جلوگيری كند. دالئل رايجی كه باعث 
ايجاد كمر درد ميشود شامل اضافه وزن، حالت 
ناصحيح قرارگيری بدن، فشار و استرس است. 
داشتن  و  كمر  ورزش  منظم،  تمرينات  انجام 
تحرک باعث حفظ استقامت و سالمتی مفصل 

كمر می شود. فعاليت هايی مانند پياده روی، شنا 
و يوگا فعاليت های رايجی هستند كه برای درمان 
كمر درد توصيه می شود. مهمترين نکته ای كه 
وجود دارد اين است كه بايد فعاليت هايی كه 
برای شما لذت بخش هستند و باعث ايجاد درد 

كمر نمی شوند را انتخاب كنيد و انجام دهيد.
پیشگیری

بهترين راه برای پيشگيری ازدرد كمر تقويت 
غذايی  مواد  مصرف  و  كمر  ناحيه  عضالت 
مفيد است. انجام تمرينات منظم، حفظ حالت 
صحيح بدن و بلندكردن صحيح اجسام ميتواند 
به پيشگيری از كمر درد كمک كند. در صورتيکه 
دچار كمر درد هستيد، انجام توصيه های زير مفيد 

است:
کاهش وزن: اضافه وزن ميتواند باعث ايجاد 

فشار زياد برروی ناحيه تحتانی كمرشود.
های  پاشنه  با  تخت  های  كفش  از  استفاده 
فشار  كاهش  باعث  ها  اين كفش  نرم:پوشيدن 
برروی مفصل كمر و نهايتا كاهش كمر درد می 

شود.
تالش برای كاهش اضطراب: استرس و فشار 

روحی باعث ايجاد و تشديد كمر درد می شود.
تحرک: انجام تمرينات منظمی مانند پياده روی 
و شنا يکی از موثرترين راه ها برای جلوگيری از 

كمر درد است.
حالت بدن: طرزنشستن، ايستادن وخوابيدن 
تاثيرزيادی برروی كمر دارد نکاتی كه درادامه 
گفته می شود ميتواند به حفظ حالت صحيح بدن 

كمک كند:
به  مستقيم  صورت  به  ايستادن  ایستادن: 
صورتيکه صورتتان به سمت جلو باشد ومفصل 
كمرتان كامال صاف باشد طرز صحيح ايستادن 
است. ساق پاهايتان بايد هنگام ايستادن صاف 

باشد وزنتان بايد برروی هر دو پا قرار بگيرد.
بايد مفصل كمر  نشستن:  درهنگام نشستن 
بايد در يک  لگنتان  زانو و  باشد،  كامال صاف 
سطح باشد و كف پاهای شما بايد كامال روی 
زمين باشد هم چنين ميتوانيد از يک چهارپايه 
كوتاه زير پای خود استفاده كنيد همچنين به گفته 
بعضی از افراد استفاد از يک بالش نرم يا حوله 
گرد در پشت مفصل كمر در كاهش كمر درد 

بسيار موثراست.
رانندگی: در هنگام رانندگی بايد ناحيه تحتانی 
از  ضمناّ  باشد،  داشته  محافظ  كمرتان  مفصل 

رانندگی طوالنی بپرهيزيد.
بايد  كنيد  می  استفاده  كه  تشکی  خوابیدن: 
سفت باشد تا از بدن شما و وزن باسن و شانه 
ها محافظت كند وباعث حفظ ستون مهره ها به 

صورت صاف می شود.
بلند کردن و حمل اشیاء: يکی از دالئل عمده 
آسيب ديدگی مفصل كمر و كمر درد مخصوصا 
هنگام كار، بلند كردن و حمل غلط اشياء است. 
يادگيری نحوه صحيح بلند كردن و حمل كردن 
اشياء می تواند به جلوگيری از درد كمر كمک 

كند.

کمر دردHSE در خانه 
آلودگی هوا

)5(

نویسنده: پژمان خلعتبری

گردآورنده: مهدی خوشدل

مفهوم وضعیت رنگ AQI

بی خطر و يا تأثير كمی بر روی سالمتی دارد. پاک سبز 0-50

كيفيت هوا قابل قبول بوده و غلظت آالينده ها كمتر از حد سالمت است. سالم زرد 51-100

گروه های حساس مثل كودكان، زنان باردار و پيران اثرپذيری بيشتری از آلودگی هوا 
خواهند داشت.

ناسالم برای گروه های 
حساس جامعه نارنجی 101-150

تمامی افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. ناسالم قرمز 151-200

احتمال بروز عوارض جدی بر سالمت افراد جامعه افزايش می يابد. بسيار ناسالم بنفش 201-300

شرايط به نحوی است كه تمامی افراد جامعه می بايست از قرارگرفتن در هوای آزاد 
خودداری كنند و يا حتی االمکان شهر را ترک كنند. خطرناک قهوه ای 301 به باال
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ادبیات** ضرب المثل هاضرب المثل
برگرفته از کتاب امثال و حکم دهخدا، جلد دوم

)بخش هفتم(

ُهش دار/ُهشدار:  ●
اين دو را نبايد به جای هم به كار برد. هش دار صيغه 
دوم شخص امر است به معنای »بهوش باش، مواظب 
باش« و در دو كلمه نوشته می شود: »هش دار كه 
دشمن در كمين است!« ولی هشدار اسم است،به 

معنای »اخطار« يا »اعالم خطر« و سر هم نوشته می شود: »به او هشدار داد كه دشمن در كمين است«
همپا:  ●

بعضی از ادبا اين تركيب را غلط می دانند و توصيه می كنند كه به جای آن همقدم يا همگام يا همراه گفته شود. اما 
همپا غلط نيست و در متون معتبر فارسی به كار رفته است و امروز نيز می توان آن را به كار برد:

خلق عالم در رهت سر باختند                                  ور كسی را هست سر همپای توست     )عطار،ديوان(
وقت آن ديوانه خوش كز شهر چون می شد برون   غير زنجير جنون با او كسی همپا نشد  )صائب(

همکالسی:   ●
اين تركيب غلط است و به جای آن بايد گفت: همکالس، همچنانکه همدرس گفته می شود و نه همدرسی.

همیاری: ●
 اين تركيب كه در سالهای اخير ساخته شده است درست نيست، زيرا »هم« پيشوند اشتراک، چون بر سر اسم 
درآيد بر شخص داللت می كند، مانند همکار، يعنی »كسی كه دارای كار مشترک با ديگری است«. آن گاه با افزودن 
»ی« ]i[ مصدری بر اين تركيب، اسم مصدر ساخته می شود: همکاری يعنی »اشتراک در كار« و همزبانی يعنی 
»اشتراک در زبان«.بر اين قياس، همياری به معنای »اشتراک در ياری« نيست، بلکه اگر هم بتواند معنی بدهد به 
معنای »اشتراک در يار« است، زيرا به ناچار از روی تركيب هميار از روی تركيب هميار ساخته شده است و هميار 
يعنی »كسی كه دارای يار مشترک با ديگری است«! به جای اين تركيب غلط در بسياری از موارد می توان همان 

همکاری را به كار برد، زيرا گوينده غالباً مقصود ديگری جز بيان همين معنی ندارد.
اما دامنۀ استعمال همياری اخيراً چنان گسترده شده است كه در اكثر موارد به جای واژۀ ياری به كار می 
رود، مانند اين عبارت كه از راديو و تلويزيون شنيده شد: »دالوران اسالم با همياری مبارزان كرد عراقی 
به سليمانيه حمله كردند.« از تهيه كنندگان اخبار بايد پرسيد: آيا از واژۀ ياری خطايی سرزده است كه می 

خواهيد آن را از زبان فارسی بيرون كنيد و همياری را به جای آن بنشانيد؟
یکم:  ●

بعضی از فضال اين واژه را غلط می دانند و توصيه می كنند كه به جای آن نخست )يا نخستين( يا اول گفته می 
شود. اما يکم نه تنها امروزه رايج است، بلکه پيشينيان نيز آن را به كار برده اند و صحيح است:

شاها، ملکا، جهان پناها                      يک شاه نه صد هزار شاها
جمشيد دوم به تخت گيری                 خورشيد يکم به بی نظيری         )نظامی، ليلی و مجنون(

مَر يخ اگر به چرخ يکم بودی              حالی بدوختی به دو مسمارش     )خاقانی(

بخشی از کتاب
       غلط ننویسیم

)بخش ششم( دلخواه ایخورین یا حاکم حکم کرده: ايخورين، در لهجۀ لران بمعنی ميخوريد باشد. ●
لری در شهر جمعی را ديد كه شراب می نوشيدند و زمختی و دبشی شراب را هر نوبت روی ترش كرده ابروان 
در هم می كشيدند. لر يقين كرد كه خوردن چيزی بدين عفونت و زفتی بدلخواه نتواند بود و البته آنانرا حاكم 
بکيفر گناهی بدين كار ملزم و مجبور كرده است. ازينرو پرسيد كه آيا اينرا باختيار خوريد يا حاكم فرمان داده است!

دو قرت و نیمش باقیست: ●
 گويند سليمان نبی عليه السالم متکی بسعۀ ملک و بسطت دستگاه روزی مجموع جانوران دنيا را بضيافت خواند. 
بيش از همه ماهی ياغو كی سر از آب بر كرد حصۀ خويش از سفره عام بخواست لقمۀ او را بيفکندند بخورد و باز 
طلب كرد باز بدادند باز خواستار شد تا آنگاه كه همه آمادگی های ميهمانی بکار او رفت و جانور همچنان آزمندی 
مينمود. سليمان در كار او فرو ماند و پرسيد رزق تو روزانه چند باشد؟ گفت سه جرعه كه اكنون نيم جرعۀ آن 
مرا داده اند و دو جرعه و نيم ديگر را انتظار می برم و مثل را بآنکس كه با تمتی فراوران از كسی يا چيزی هنوز 

ناسپاس است گويند.
اشاره: خشم تو چون ماهی فرزند داود نبی          كو بيو بارد جهان گويد كه هستم گرسنه     )منوچهری(

بجز يزدان در ارزاق را كس                             نه بستن می تواند نی گشادن
يکی بنگر كه بر مخلوق هرگز                          ز بهر زرق شايد دل نهادن

چون نتوانست با چندان تکلف                         سليمان ماهئی را رزق دادن                 )علی شطرنجی(
ده بد رود: ●

 سعدالقين نامی بآهنگری بميان قبايل عرب ميرفته است و هرگاه كه در كار او كساد و ناروائی پيدا ميشده بزبان 
فارسی می گفته است ده بدرود. يعنی امشب از اينجا خواهم رفت و قصدش از اين آنکه صاحبان كار در ارجاع 
بدوشتاب كنند و تازيان آنگاه كه خواهند تکذيب گفتۀ كسی كنند گويند: اذا سمعت بسری القين فاعلم انه مصبح

دیگ مالنصر الدین است:  ●
گويند مال چند بار از همسايه ديگی بعاريت خواست و هر بار ديگچه ای درون آن گذاشته باز پس داد همسايه می 
پرسيد ديگچه از كجا است؟ می گفت ديگ آبستن بود و در خانۀ ما بزائيد. نوبتی ديگی بزرگ بامانت گرفت و پس 
از چند روز بصاحب آن گفت ديگ بمرد. گفت ديگ چگونه تواند مرد؟ گفت ديگی كه تواند زاييد البته نيز تواند 
مرد. نظير: روزی محمود غزنوی برقصر نشسته بود شخصی مجهول جفتی مرغ آورد و گفت مقامرم امروز بشراكت 
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 ديد و از حالش پرسيد. 
گفت بشراكت سلطان قمار باختم حريفان هزار دينار از من ببردند. سلطان بخنديد و پانصد دينار او را بخشيد 

و گفت بعد ازين تا حاضر نباشم بشراكت من قمار مباز. از شاهد صادق. نظير: ديگی كه زائيد سر زا هم ميرود.
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مسابقه** معرفی کتاب

مسابقه

يک پست كار كه متناسب با اصول 
ارگونومی باشد، طراحی و تشريح نماييد

روشی برای مدل سازی برند شركت نصب نيرو 
ارائه نماييد.

نقش رهبران در جاری سازی ارزش های سازمان را 
تشريح نماييد.

1

2

3

خدایان مدیریت 
 

همنوایی شبانه ارکستر چوب ها

مردی به نام اوه 

چارلزهندی، مدير، اقتصاددان، محقق و پروفسور دانشکده مديريت لندن می باشد ولی شهرت 
وی به خاطر مقاالت و كتاب های متعددی است كه تاكنون نگاشته است. او می گويد: پ اگر 
در بين كتاب های متعدد هر نويسنده، يک كتاب محور اصلی نوشته های او را تشکيل دهد، در 

مورد من اين كتاب خدايان مديريت می باشد". 
هندی در اين كتاب با استفاده از اساطير يونان به تشريح خالقانه چهار سبک مديريت و فرهنگ 
موجود سازمانی و چگونگی تغيير آن ها پرداخته است. او قوياً پای بند اين اعتقاد است كه جوامع 
و سازمان ها در صورتی قادر به دوام هستند كه عميقاً تغيير كنند. سازمان ها بايد سبکی را انتخاب 

كنند كه مناسب شرايط و مقاصد آن هاست . 

فردريک بکمن )1981( با رمان مردی به نام اوه به شهرتی استثنايی دست يافت. اين رمان نويس 
و روزنامه نگار جوان سوئدی بعد از انتشار اين رمان در سوئد و آلمان به جهان معرفی شد. مردی 
به نام اوه داستان روزگار پيرمردی است كم حرف،سخت كوش و بسيار سنتی كه اعتقاد دارد همه 
چيز بايد سرجای خودش باشد و فقط احمق ها به كامپيوتر اعتماد می كنند. او سالها با قوانين سفت 
و سختش و همسرش كه عاشقانه دوستش داشته زيسته و حاال انگار به آخر خط رسيده.تا اين كه 
يک روز صبح ماشين يک زن باردار ايرانی و شوهر خنگش كه قرار است همسايه او شوند كوبيده 

می شود به صندوق پستی اش و اين آغاز ماجراست ... 
رمان بکمن روايتی است از برخورد دو جهان، برخوردی كه به طنزی مداوم و تاثيرگذار می 
انجامد و باعث می شود مفهوم كهن سالی و نو گرايی به شکلی ديگر يرای مخاطب روايت شود. 
مردی به نام اوه رمانی است زنده و جاندار كه  بعيد است بتوان از خواندنش صرف نظر كرد. رمانی 
كه قرار است تا عمق جان مخاطبش رسوخ كند. يک سرخوشی مدام... به جهان اوه خوش آمديد. 

هم نوايی شبانه" اركستر چوب ها رمانی از رضا قاسمی است. اين رمان اولين بار توسط نشر 
كتاب در سال 1996 در آمريکا منتشر شد و بعدها در ايران اجازه" انتشار يافت و برنده بهترين 
رمان اول سال 1380 جايزه هوشنگ گلشيری و بهترين رمان سال 1380 منتقدين مطبوعات شد.
داستان از ديدگاه اول شخص بيان می شود و حکايت يک روشنفکر ايرانی است كه به فرانسه 
پناهنده شده و دراتاق زير شيروانی ساختمانی در پاريس زندگی می كند كه ساكنانش را چند 
فرانسوی و ايرانی تبعيدی تشکيل داده اند. نويسنده واقعيت و خيال را در اين داستان به هم 

آميخته و ساختاری ماليخوليايی ايجاد كرده است.

ناشر : فرا 
نویسنده :   چالز هندی 

مترجم: کهزاد آذرهوش  
تعداد صفحه : 318 

شابک : 978-964-92298-7-4

ناشر : نيلوفر 
نویسنده :  رضا قاسمی 

چاپ: نخستین چاپ 1380 در ایران  
برنده جایزه بهترین رمان اول سال 1380 جایزه هوشنگ گلشیری

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

برندگان مسابقه در فصلنامه بعدی معرفی خواهند شد.

پريزاد پالودی
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نيروگاه 942 مگاواتی پرند شامل 6 واحد توربين گاز از نوع 
V94.2 شركت آنسالدو واقع در جنوب غرب تهران، كيلومتر 

30 اتوبان تهران–ساوه بنا شده است.
عمليات احداث اين نيروگاه از سال 1383 توسط شركت 
مپنا آغاز و در طی سه سال، شش واحد گاز آن هر كدام به 

ظرفيت 157 مگاوات راه اندازی و وارد مدار شد.
نيروگاه پرند اولين نيروگاه كشور است كه در بورس انرژی 
كشور ثبت نام كرده و قسمتی از برق توليدی خود را در قالب 

معامالت سلف بورس انرژی به فروش می رساند.
با توجه به حساسيت های مکانی نيروگاه پرند و نقش پر 
رنگ اين نيروگاه در شبکه برق استان تهران،  بحث تبديل آن 
به نيروگاه سيکل تركيبی در راستای استفاده از انرژی مازاد  
نيروگاه های گازی، بدون مصرف سوخت فسيلی و بنا به 
دستور وزير محترم نيرو عمليات تبديل نيروگاه گازی پرند به 

نيروگاه سيکل تركيبی، آغاز شد.
پس از اجراء بخش بخار نيروگاه ، ظرفيت اين  نيروگاه480 
مگاوات افزايش يافته و راندمان آن از33 درصد به 50 درصد 
بهبود و ظرفيت نيروگاه از 942 مگاوات به 1422 مگاوات 

افزايش خواهد يافت.
 عمليات اجرائی سيکل تركيبی نيروگاه پرند به شركت 

نصب نيرو واگذار شده است .
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نیروگاه سیکل ترکیبی پرند ... 



شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا - توسعه 2

60 نفر / روز متوسط تعداد نفرات غرب نيرو )بهمن( تعداد نيروی انسانی پروژه به صورت  123833 نفر / روز
تجمعی )تا بهمن ماه 95(

108 نفر / روز متوسط تعداد نفرات پيمانکاران )بهمن( 4270 نفر / ماه متوسط نفر ماه پروژه

168 نفر / روز متوسط نفرات مستقيم ) بهمن( 142 نفر / روز متوسط نفر روز پروژه

29 نفر / روز متوسط نفرات غير مستقيم  ) بهمن( 197 نفر / روز متوسط نفر روزهای پروژه ) بهمن(

%17 درصد نفرات مستقيم به غير مستقيم 29 نفر / روز متوسط تعداد نفرات نصب نيرو )بهمن(
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نصب استراكچر فلزی نيروگاه پرند طی قرارداد شماره CCP-PQ 1393-133 به اين شركت ابالغ گرديد در حال حاضر پيشرفت فيزيکی 
معادل 79% ميباشد ، تا كنون 3079 تن استراكچر وارد كارگاه شده كه 3007 تن آن نصب گرديده است .

عمليات ساختمانی نيروگاه 25 مگاواتی در پروژه پرند بنا به دستور كارفرمای محترم ) توسعه يک ( و با هماهنگی مديران 
محترم توسعه دو و مديران ارشد نصب نيرو در حال اجرا می باشد. عمليات اجرايی بر اساس نقشه های ابالغ شده در حال 

انجام می باشد . 

روند بتن ريزی ماهيانه )متر مکعب(

روند حمل و نصب استراكچر فلزی نيروگاه پرند

روند آرماتور بندی ماهيانه )متر مکعب(

روند قالب بندی ماهيانه )متر مربع(

گزارش نصب استراکچر فلزی

عمليات ساختمانی نيروگاه موبايل 25 مگاواتی
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قرارداد :
اجرای عمليات نصب و پيش راه اندازی 6 دستگاه بويلر 
بازياب )HRSG(، سه واحد توربين بخار )STG( و سه واحد 
كولينگ اصلی و كمکی نيروگاه سيکل تركيبی پرند واقع 
در كيلومتر 25 اتوبان تهران– ساوه، جنب عوارضی دوم، 

خروجی شرقی
 شامل انجام كامل مديريت پروژه، تخليه كليه تجهيزات و 
متريال، تحويل گيری و حفاظت طبق مدارک و دستور العمل 
ها، بارگيری از انبار و حمل به پای كار و نصب و اجرا طبق 
مدارک، نقشه ها و دستور العمل های تحويلی از كارفرما 
يعنی شركت احداث و توسعه نيروگاه های سيکل تركيبی 

مپنا-توسعه 2 ) بويلر و توربين ( و توسعه 1 )كولينگ های اصلی  و كمکی(
 

خالصه ای از اقدامات و کارهای انجام شده 
HRSG 1-بویلر

 History و  MTO عمليات نصب تجهيزات و قطعات بويلرها از فروردين 95 شروع و ضمن بررسی نقشه ها و مدارک، تهيه فايل های
فعاليت ها و كليه مدارک داكيومنتی توسط كارشناسان دفتر فنی و كنترل كيفی شركت به جديت و با  تالش فراوان همکاران تهيه گرديد.

همزمان با انجام موارد فوق متريال، قطعات و تجهيزات ارسالی نيز بررسی و با انتقال به محل كار، عمليات اجرايی و نصب در دستور كار 
قرار گرفت به نحوی كه با توجه به تمامی مشکالت، كمبود ها و كسری های متعدد عمليات نصب كيسينگ و متعلقات و تجهيزات جانبی 

بويلر های يک تا چهار به اتمام رسيده است.
همچنين استک های بويلر 1 و 2 به طور كامل ساخته و نصب گرديده و استک های بويلر 3 و 4 نيز پيش مونتاژ شده و آماده نصب می 

باشد. )به علت تغيير در نقشه ها و وضعيت عايق استک ها، تا كنون نصب نشده است(.
پايپ رک واحد اول يعنی بويلر های 1 و 2 نيز به طور كامل نصب شده و عمليات نصب اكسترنال پايپينگ مربوط به واحد اول نيز كه به 
علت كسری های فراوان به تأخير افتاده بود، از ابتدای آذر ماه 95 آغاز شده و با وجود تمام مشکالت و كسری های موجود، پايپينگ بدنه 

بويلرها تکميل و نيمی از پايپ رک در حال اتمام می باشد.
الزم به ذكر است در صورت تأمين كسری های مربوط به واحد سوم اين شركت آمادگی نصب و تکميل بويلرهای 5 و 6 را نيز دارد.

STG 2- توربین
عمليات تکميل نصب و االيمنت توربين و ژنراتور واحد اول از نيمه دوم شهريور ماه شروع شده است. تا كنون مراحل تکميل و تحويل 
دهی فعاليت های مربوط به توربين و ژنراتور انجام و كليه تجهيزات قابل نصب نيز در موقعيت فيکس گرديده، همچنين پايپينگ سيستم 
روغن نيز كه به علت عدم تاًمين متريال پايپينگ با تأخير شروع شده بود، تکميل و آماده عمليات فالشينگ می باشد. الزم به يادآوری است 
كه كليه فعاليت های سالن توربين واحد اول با توجه به عدم نصب كرين سقفی، با جديت و تالش همکاران اجرايی اين شركت به نحو 

احسن و در كمترين زمان ممکن انجام گرديد.

3- کولینک اصلی و کولینگ کمکی 
شروع فعاليت های اجرايی و نصب در جزيره های كولينگ اصلی و كمکی به علت مشکالت و كسری های متعدد از نيمه دوم مهر ماه 

شروع شده و كليه قطعات تحويلی به اين شركت از طرف كارفرمای محترم )مپنا توسعه يک( نصب و فيکس گرديده است. 
كليه قطعات Main Duct اصلی و داكت های عمودی نصب، فيتاپ و جوشکاری شده و تحويل كارفرما و دستگاه محترم نظارت گرديده 

است.
قطعات جانبی 18 فن اسکرين تحويل شده به اين شركت تکميل و فن رينگ های حاصل شده در محل، نصب و تحويل گرديده است. 

الزم به ذكر است مابقی قطعات و تجهيزات كولينگ اصلی، كسری می باشد.
كليه قطعات استراكچر كولينگ كمکی نيز نصب و تکميل گرديده و بقيه فعاليت ها به علت كسری متريال انجام نشده است.

به ياری خداوند در صورت تأمين قطعات و تجهيزات كسری، اين شركت تمام سعی و تالش خود را به كار برده تا واحد اول نيروگاه 
در پايان نيمه اول سال 96 جهت سنکرون و بهره برداری آماده گرديده و در مدار تأمين انرژی كشور قرار گيرد.

گزارش نصب
استراکچر فلزی
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* کارکنان نمونه

رسول مرادی
واحد معاونت اجرایی

سپهر رشیدی
واحد مالی

الهام محدث 
واحد منابع انسانی

امیرحسین شمالی
واحد معاونت اجرایی

سید حامد اطیابی 
واحد تامین و پشتیبانی

ارمغان دانش پور
واحد سیستم ها و کیفیت

ابراهیم حسینی
واحد منابع انسانی

علی اصغر شکری 
واحد مهندسی و قراردادها

علی گلیجانی مقدم
واحد معاونت اجرایی

فرشید محمودی هریس
واحد سیستم ها و کیفیت

محمدجواد کوشش
واحد

امیرحسین حیدری مقدم 
واحد سیستم ها و کیفیت

صابر ماندگار
واحد تامین و پشتیبانی

رضا خدابخشیان بازرجانی
 واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

مسعود شیراسب 
واحد منابع انسانی

مهدی آیینه ورزان
واحد مالی

کارکنان نمونه ستاد 
ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 95


