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اقتدار پایگاه بسیج شهید آیت اله دستغیب  شرکت متانیـر به روایت تصویـر
صبحگاه مشترک هفته بسیج در شرکت برق منطقه ای تهرانصبحگاه مشترک اقتدار حسینی بسیجیان صنعت آب و برق 

آزمایش تست قند خون و فشار خون کلیه پرسنل شرکت متانیر مراسم جشن پیروزی انقالب اسالب اسالمی ) دهه مبارک فجر(

دیدار از جانبازان بزرگوار در آسایشگاه شهید بهشتی جلسه حلقه صالحین با حضور فرمانده بسیج برق تهــران
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سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« با اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ بیکاری و رکود رفت

و فرمودند: این موارد جزء مسائل مبتالبه مردم است و مردم آنها را حس 
و مطالبه می کنند و آمارها و اظهارات مسئوالن نیز نشان می دهد که 

این خواسته های مردم، بجا و به مورد است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »اقتصاد مقاومتی« را عالج مشکالت اقتصادی 
و پاسخ به مطالبات مردم خواندند و افزودند: با اقتصاد مقاومتی می توان 

به جنگ بیکاری و رکود رفت، گرانی را مهار کرد.
در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد و فرصتهای بسیاری برای 

کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد.
رهبر انقالب اسالمی شرط دستیابی به این توفیقات را کار و تالش بر 
مبنای اقتصاد مقاومتی دانستند و گفتند: گزارشهای دولت نشان می دهد 
که کارهای وسیعی در این زمینه صورت گرفته اما این کارها، کارهایی 

مقدماتی و شامل بخشنامه ها و دستورها به دستگاههای مختلف است.
مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در  عملی«  »اقدام  را  مسئوالن  وظیفه  ایشان 
خواندند و تأکید کردند: الزم است که اقدام و عمل کردن به برنامه های 
اقتصاد مقاومتی ادامه یابد و محصول کار »بر روی زمین« به مردم نشان 

داده شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« را همچون 
راهی مستقیم و روشن به سمت رفع نیازهای کشور دانستند و با تشکر 
از همه تالشگران این عرصه، افزودند: البته توقعی نیست که این اقدام و 
عمل در ظرف یك سال همه مشکالت را حل کند اما اگر اقدام و عمل 
با برنامه ریزی درست همراه شود، یقیناً در پایان سال آثار و نشانه های 

آن قابل مشاهده خواهد بود.

ادامه  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  به  کردن  عمل  و  اقدام  باید 

داده شود. نشان  مردم  به  زمین«  روی  »بر  کار  و محصول  یابد 

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام نوروزی سال ۱۳۹۵:

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به 
 مناسبت آغاز سال 1395 هجری شمسی، با تبریك سال نو و عید 
نوروز به همه ی هم  میهنان و ایرانیان بخصوص خانواده های معظم 
بزرگوار،  امام  و  یاد شهیدان  با گرامیداشت  و  ایثارگران،  و  شهیدان 
سال جدید را سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به قرار گرفتن والدت با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها در ابتدا و انتهای سال 95، اظهار 
امیدواری کردند که این سال، سالی مبارک برای ملت ایـران باشد 
و بتوان با بهره مندی از معنویات آن بانوی بزرگ، از راهنمایی ها و 

زندگی ایشان درس گرفت.
را   94 سال  گذشت،  که  سالی  از  ارزیابی  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
»فرازها  تلخی ها«،  و  »شیرینی ها  از  آمیزه ای  دیگر،  سالهای  مشابه 
تهدیدها« توصیف کردند و گفتند:  و فرودها« و شامل »فرصتها و 
از تلخِی »حادثه منا« تا شیرینِی »راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 
7 اسفند« و همچنین »تجربه برجام و امیـدهایی که برانگیخت و 
نگرانی هایی که در کنار آن وجود دارد«، همگی جزء حوادث سال 

94 بود.
رو در سال  پیش  تهدیدهای  و  فرصتها  امیـدها،  به  اشاره  با  ایشان 
جدید تأکید کردند: هنر آن است که از فرصتها به معنای حقیقی 
کلمه استفاده و تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم، به گونه ای که 
در کشور در پایان سال، تفاوتهای محسوسی پیدا شود و البته برای 
تحقق امیدها باید »تالش«، »کار شبانه روزی« و »سعی و کوششی 

بی وقفه« انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان نکته اساسی و اصلی در حرکت 
عمومی ملت ایران خاطرنشان کردند: ملت ایران باید کاری کند که 
خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان از آسیب پذیری خارج کند و 

آسیب پذیری از ناحیه دشمن به صفر برسد.
مسئله  را  مهم  حرکت  این  در  فوری  و  اول  اولویت  انقالب،  رهبر 
»اقتصاد« خواندند و افزودند: اگر ملت، دولت و همه مسئوالن بتوانند 
امید  انجام دهند،  متقنی  و  بجا  کارهای درست،  اقتصاد  در مسئله 
می رود که این کارها در مسائل دیگر همچون »مسائل و آسیبهای 

اجتماعی« و »مسائل اخالقی و فرهنگی« نیز تأثیرگذار باشند.
ایشان، »تولید داخلی«، »ایجاد اشتغال و رفع بیکاری«، »تحرک و 
رونق اقتصادی و مقابله با رکود«  را مسائل اصلی در اقتصاد برشمردند
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همایش افتخارآفرینان متانیـر در راستای اقتصاد مقاومتی  

 بخش خبر

متانیـر برای دومین بار در کنفرانس بین المللی برق)سی امین دوره( و 
نمایشگاه جانبی آن در پژوهشگاه نیـرو با ارائه مقاالت فنی و کاربردی 
نمایش  به  سال94  آذرماه  در  را  خود  توانمندیهای  خود،  پژوهشگران 

گذاشت.
مهندس  خانم  سرکار  برق؛  المللی  بین  کنفرانس  نهمین  و  بیست  در 
فهیمه نادری و آقای مهندس فالح زاده که از اعضای کمیته پژوهش 
شرکت متانیـر می باشند، در سال 1393 دو مقاله تحت عنوان» طراحی 
شبکه  طریق  از  ترانك  رادیو  شبکه  های  آالرم  ارسال  دستگاه  ساخت  و 
از  ترانك  رادیو  افراد« و »طراحی و ساخت ریموت  به  پیامك  و   GSM
طریق خطوط PLC به منظور پوشش نقاط کور شبکه رادیو ترانك« ارائه 

کردند.
گفتنی است، دو مقاله دیگر تحت عنوان » طراحی و ساخت دستگاه 
بسترهای  طریق  از  ترانك  رادیو  های  سیم  بی  صدای  و  دیتا  انتقال 
مخابراتی GPRS« و »تشخیص هویت گوینده در ضبط مکالمات بی 
سیم رادیو ترانك برق تهـران با استفاده از شبکه های عصبی-فازی« در 
سال 1394 توسط سرکار خانم مهندس فهیمه نادری و آقای مهندس 

فالح زاده در سی امین دوره کنفرانس برق ارائه گردید.
در  تهـران  نیروی  انتقال  تعمیرات  مهندسی  شرکت  مقتدرانه  حضور 
نمایشگاه جانبی سی امین کنفرانس برق همانند نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق باعث گردید تا بزرگان صنعت برق از توانمندیهای متخصصین 

مجرب و متعهد متانیر دیدن نمایند. 

برای  )متانیـر(  تهـران  نیروی  انتقال  تعمیرات  مهندسی  شرکت 
نخستین بار پس از 16 سال، در نمایشگاه بین المللی صنعت برق 
ایران در آبان ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های تهـران شرکت 

نمود.
گفتنی است که این نمایشگاه به مدت 4 روز شاهد عملکرد افتخار 
آمیز شرکت متانیـر در راستای اقتصاد مقاومتی با نمایش جدیدترین 
تعمیرات  مهندسی  شرکت  پژوهشگران  و  مخترعان  از  دستاوردها 

انتقال نیروی تهران بود.

با  متانیـر  ایـران؛  برق  المللی صنعت  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  در 
نمایش دستگاه سیموالتور MET94، دستگاه تعویض اتوماتیك شارژر 
مقاومتهای  پیوستگی  گیری  اندازه  دستگاه   ،  p600 مودم  باطری، 
باری  اندازه گیری نسبت تبدیل، جریان بی  دایورتر سوئیچ، دستگاه 
و مقاومت اهمی، ترمومتر دیجیتال، تست شیت الکترونیکی، دستگاه 
انتقال دیتا و صدای بی سیم های رادیو ترانك برق تهران از طریق 
قائم  تا  گردید  سبب  رادیوترانك  اینترفیس  و  ریموت  اخت   ،GPRS
مقام محترم وزیر نیـرو، مدیران محترم عامل شرکت مادر تخصصی 
)توانیـر(، نیـروگاه گازی ری، قائم مقام محترم شرکت بـرق منطقه 
ای تهـران، شرکت توزیع گلستان و دیگر مسئولین دلسوز مملکتی 

از غرفه متانیـر دیدن نمایند.



   

Quarterly Journal of Metanir      )95 شماره سوم فصلنامه متانیـر )بهار
 بخش خبر

مدیریت عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهران، در روز چهارشنبه 
هشتم اردیبهشت ماه به همراه معاونت محترم بهره برداری با حضور 
پیشرفت  روند  نزدیك  از  لنگه  بندر   GIS کیلوولت   230 پست  در 
اورهال این پست را به دست توانمند متخصصین متعهد شرکت متانیر 

مورد بازدید قرار دادند.
 GIS جناب آقای مهندس خوش خلق با اشاره به اهمیت پست های
اورهال پست ها  و  طول عمر تجهیزات نصب شده؛ اجرای عملیات 
را کاری گسترده و تخصصی دانسته و افزودند: شاید اگر متخصصان 
نمایند،  مشاهده  نزدیك  از  را  فوق  اورهال  عملیات  زیمنس،  شرکت 
باورشان نشود که متخصصان ایرانی توانایی انجام اورهال و رفع عیوب 

کارخانه ای را هم دارند. 
افزودند:  ادامه  در  تهران  ای  منطقه  برق  شرکت  محترم  مدیرعامل 
سال  نامگذاری  بر   مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  توجه  با 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«؛ تالش متخصصان متانیر در صنعت 
برق بیشتر عینیت پیدا کرده و حتی نسبت به بعضی از دیگر مراکز 

عینیت بیشتری به شعار فوق داده اند.
جناب آقای مهندس خوش خلق در پایان خاطر نشان کردند: شرکت 
متانیر دارای نیروهای متخصص ارزشمندی می باشد که نخست باید 
باور داشته و به دنبال کسب موفقیت های بیشتری در  خودشان را 

عرصه های عملیاتی و دانش محوری صنعت برق  باشند.

گفتنی است؛ پست 230/63 کیلوولت GIS بندر لنگه که دارای  9 
بی230 کیلوولت با آرایش یك و نیم کلیدی و 16 بی63 کیلوولت می 
باشد، یکی از مهمترین پست های شبکه بـرق منطقه ای هرمزگان 
به حساب می آید که 16 بی 63 کیلوولت بطور کامل و 3عدد باسبار 
به همراه شیرهای تصفیه، بهینه سازی گردید و همچنین 8 بی230 

کیلوولت تا به حال با موفقیت عملیات  اورهال انجام شده است. 
جناب آقای مهندس مجید پورجبار، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی 
اورهال،  فرهنگ  سازی  بومی  تهران)متانیـر(؛  نیروی  انتقال  تعمیرات 
اقتصادی بودن طرح و جلوگیری از خروج میلیونها دالر ارز و همچنین 
تطابق عملی عملیات فوق با رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد 
اورهال  عملیات  دستاوردهای  مهمترین  از  را  عمل  و  اقدام  مقاومتی، 

پست230 کیلوولت GIS بندر لنگه دانستند.
مدیر عامل محترم شرکت متانیر در پایان از زحمات همکاران مستقردر 
پست 230 کیلوولت GIS بندر لنگه خصوصا آقای مهندس مصطفی مه 

بادی و آقای مهندس عمار شیخ قمی تشکر و قدردانی نمودند.

بازدید مدیریت عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهــران از اورهال پست 230 کیلوولت GIS بندر لنگه



Quarterly Journal of Metanir      )95 شماره سوم فصلنامه متانیـر )بهار

    

چكیده مقاله: شبکه رادیو ترانك برق تهـران از تعدادي سایت  
نودکنترلر مرکزي تشکیل شده است.  مخابراتي، بي سیم و یك 
سایت هاي مخابراتي نقش تکرار کننده براي بي سیم ها را دارند و 
هر سایت تعداد زیادي بي سیم را تحت پوشش خود قرار میدهد. 
کار اصلي نود کنترلر مدیریت بر سایت ها و بي سیم ها و جمع آوري 
بر روي کامپیوتر  نمایش  و  از سمت سایت ها  ارسالي  آالرم هاي 
باید  افراد متخصص  و معمول  میباشد. در روش سنتي  مرکزي 
روزانه به مکاني که کامپیوتر مرکزي نودکنترلر در آن جا قرار دارد 

رجوع کرده و آالرم ها را جهت رفع عیوب گزارش نمایند.

 اعالم عیب سریع بعضي از آالرم ها حیاتي است زیرا با توجه به 
محدودیت سایت هاي مخابراتي در صورت خرابي یك سایت و از 
از مدار خارج  از بي سیم ها  مدار خارج شدن آن تعدادي زیادي 
با پست ها دچار اختالل مي شود.  ارتباط دیسپاچینگ ها  شده و 
مرکزي  کامپیوتر  به  میتواند  شده  ساخته  و  طراحي  دستگاه 
نود کنترلر وصل شده و کلیه آالرم هاي ارسالي به این کامپیوتر 
را آشکار و فیلتر و آالرم هایي که براي ما در اولویت هستند را 
نماید.  پیامك  عیب  رفع  هاي  اکیپ  به   GSM از طریق شبکه 
افراد مذکور  و  به صورت دوطرفه عمل کرده  همچنین دستگاه 
هم میتوانند به دستگاه پیامك دهند و از راه دور وضعیت آالرم ها 
تغییر  را  شود  پیامك  آن ها  به  است  قرار  که  افرادي  شماره  و 
به  آزمایش هاي مکرر  انجام  از  دهند. دستگاه ساخته شده پس 
صورت طرح صنعتي در آمده و در سایت سعادت آباد جایي که 
نودکنترلر مرکزي برق تهران قرار دارد نصب شده ودر حال ارسال 
مي باشد. متخصص  افراد  به  پیامك  صورت  به  شبکه  آالرم هاي 

از تعدادي سایت   ترانك برق تهـران  چكیده مقاله:  شبکه رادیو 
و  ارتباط  است.  شده  تشکیل  مرکزي  نود  یك  و  بیسیم  مخابراتي، 
طریق  از  فشارقوي  پست هاي  با  دیسپاچینگ ها  صوتي  فرامین 
بیسیم هاي رادیو ترانك است. سایت هاي مخابراتي نقش تکرار کننده 
براي بیسیم ها را دارند و براي برقراي تماس آنتن بیسیم ها باید در 
شعاع آنتن سایت ها قرار گیرد ولي به علت گسترده گي بیسیم هاي 
البرز و استان قم و  شبکه برق تهـران که شامل بیسیم هاي استان 
قرار  شعاع  این  در  پست ها  از  بعضي  میشود  تهـران  استان  نواحي 
کنند  برقرار  دیسپاچینگ ها  با  صوتي  ارتباط  نمیتوانند  و  نمیگیرند 
در  که  نمیشود  بدل  ردو  سایت ها  و  پست ها  این  بین  سیگنالي  و 
اصطالح نقطه کوري شبکه میگویند دستگاه ساخته شده میتواند از 
طریق خطوط فشار قوي PLC اطالعات بیسیم ها و فرامین آن ها و 
صداي افراد را به شبکه وارد کند و صدا را به گوش دیسپاچینگ ها 
برساند و مشکل کوري شبکه را حل کند.دستگاه ساخته شده پس از 
انجام آزمایش هاي مکرر به صورت طرح صنعتي در آمده و در برخي 

پست هاي برق تهـران در حال استفاده توسط مشترکان میباشد.

دستگاه مورد نظر در پست هاي 230 زیاران- پست طالقان - پست 
شهید گالب عیني قم- پست نیزار - پست 400 پردیس - پست 63 
فیروزکوه - پست تهرانپارس- پست 63 گچ - پست 230 ازگل-پست 
63 لشگرک - نیروگاه سیکل ترکیبي قم نصب و در حال استفاده میباشد

چکیده مقاله ارائه شده بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق در پژوهشگاه نیرو

شبكه  های  آالرم  ارسال  دستگاه  ساخت  و  طراحی 
افراد به  پیامک  و   GSM شبكه  طریق  از  ترانک  رادیو 

خطوط  طریق  از  ترانک  رادیو  ریموت  ساخت  و  طراحی 
ترانک رادیو  شبكه  کور  نقاط  پوشش  منظور  به   PLC

 بخش پژوهشی
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      آقای مهندس خودتان را معرفی می فرمایید؟  
به نام خدا، احمد قاسمی متولد دهم دیماه 1335 و فارغ التحصیل 
امیرکبیر  دانشگاه  از  قدرت  و  بـرق  مهندسی  ارشد  کارشناسی 
شرکت  مخابرات  و  دیسپاچینگ  امور  در   1362 سال  از  هستم. 
برق منطقه ای تهـران شروع به فعالیت نمودم که در سال 1381 
مدیـر   1392 سال  در  متری،  تله  و  مخابرات  مدیـرامور  بعنوان 
دفتر کیفیت و IT شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهـران 

)متانـیر( بودم.

      آقای مهندس قاسمی OHSAS چیست؟
  OCUPATIONAL  HEALTH  AND  مخفف کلمه »OHSAS«
ارزیابی  مجموعه  معنای  به   SAFTY  ASSESSMENT  SERIES
ایمنی و بهداشت شغلی است و عبارت است از نیازمندی های مدیریت 
مخاطرات  خوبی  به  بتواند  سازمان  یك  تا  شغلی  بهداشت  و  ایمنی 
مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی را کنترل کند و یك محیط سالم 
با  سازگار   OHSAS  18001 استاندارد  آورد.  بوجود  را  کاری  ایمن  و 
استانداردهای سیستم های مدیریت ISO 9001 )کیفیت( و 14001 
ISO )محیط زیست( تدوین شده است تا یکپارچه سازی سیستم های 
توسط  را  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  زیست،  محیط  کیفیت،  مدیریت 

سازمان در صورت تمایل میسر نماید.

بیشتر  کمی   ISO  14001 مورد  در  لطفا  مهندس  آقای       
توضیح دهید؟

  سیستم مدیریت زیست محیطی است که الـزاماتی را جهت حفظ 
محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها، 
کارخانجات صنعتی، فعالیت هایی انجام می دهند که می تواند اثرات 
مخرب زیست محیطی داشته باشند، این استاندارد سعی در شناسایی 
فعالیت های صنعتی دارد که بر روی محیط زیست تاثیر مخرب دارند، 
و روشهایی جهت اطالع و کاهش تاثیرات آنها و یا از بین بردن اثرات 
آنها ارائه می دهد. موفقیت های این سیستم به تعهد تمامی سطوح 
چنین  دارد.  بستگی  ارشد  مدیریت  ویژه  به  سازمان،  های  بخش  و 
به توسعه یك خط مشی زیست محیطی،  قادر  را  سیستمی سازمان 
در  مندرج  تعهدات  به  رسیدن  برای  ها  فرایند  و  کالن  اهداف  ایجاد 
خط مشی و اجرای اقدامات الزم برای بهبود عملکرد و اثبات انطباق 

سیستم با الـزامات این استاندارد بین المللی می نماید. 

مدیریت  استاندارد  دریافت  لزوم  قاسمی  مهندس  آقای        
ایمنی و بهداشت شغلی )OHSAS( و مدیریت زیست محیطی 

)ISO 14001 ( چیست؟
در تمام ادوار صنعتی، متخصصین ایمنی و بهداشت شغلی در کنار  
ابداعات خود سعی در کاهش صدمات و خطرات  با  مدیران صنایع، 
مدیریت  های  سیستم  اند.  داشته  زندگی  محیط  و  ها  انسان  برای 
به  نسبت  بیشتری  تغییرات  زمان  گذر  در  شغلی  بهداشت  و  ایمنی 
سایر سیستم های مدیریت داشته اند. یکی از دالیل این تغییرات  و 
ارزش  است.  دهکده جهانی  در  انسانها  اهمیت جان  ابداعات سریع، 
تالش  و  سعی  و  شود  می  نمایان  بیشتر  لحظه  هر  انسان  وجودی 
برای حفظ  و زیست محیطی  ایمنی  استاندارد های  پایه گذاری  در 
سالمتی انسانها در حین انجام کار و کم خطر کردن شرایط محیطی  
حفظ   همچنین  و  خطر  بی  و  خطر  کم  کار  انجام  برای  پیرامونی  و 

پایداری محیط زیست برای زندگی سالم انسان ها است.
افزایش تولیدات صنعتی،  با  در شروع قرن بیستم میالدی همزمان 
خطرات و صدمات انجام کـار صنعتی برای کارکنـان و محیط زیست 
افزایش یافت و به دنبال آن روش های مقابله با خطرات ابداع و در 
دوره های بعدی بصورت استاندارد تدوین گردید که استانداردهای 

ISO 14001 - OHSAS 18001  نتیجه آن است. 
سازمـان هایی که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر 
استاندارد های فوق را انتخاب می کنند، اگر به قصد بهبود و افزایش 
را در سازمان در جهت حفظ سالمت  بزرگی  تغییرات  باشد  ایمنی 
تنهایی  به  استانداردها  این  بود وگرنه  خود و محیط شاهد خواهند 

تحولی را نمی توانند ایجاد کنند.

      چرا مدیران تمایل به دریافت استاندارد محیط زیست و 
بهداشت شغلی دارند؟

   بدیهی است که اگر مدیر ارشد سازمان به سیستم های مدیریتی 
این  از  نکند، صحبت  را  نیاز  احساس  این  و  باشد  نداشته  اعتقادی 
سیستم ها بی فایده است. 4 عامل اصلی: موضوعات مالی، موضوعات 
اخالقی، موضوعات قانونی و موضوعات قراردادی؛ مدیـران را به سمت         
سیستـم های مدیریتی، بخصوص ایـمنی و بهداشت شغلی هدایت    

می کند.

 

 

 

 

 

 بخش مصاحبه

در این بخش با آقای مهندس احمد قاسمی، 
IT شرکت متانیـر  مدیرسابق دفتر کیفیت و 
زیست  و   OHSAS با  آشنایی  پیرامـون 
دادیم.  انجام  مختصر  ای  مصاحبه  محیطی، 
این مصاحبه به پاس زحمات ایشان در دوران 

مدیریت  وی ترتیب داده شده است       
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دارد. سازمان به عنوان یك سیستم اجتماعی با هدف و وظایف مختلف   
نیازمند آن است که توسط روابط عمومی خود:

1- به جامعه، مطبوعات، مدیران و... معرفی شود. 
2- رشد و توسعه یابد. 

3- بازخوردها را تجزیه و تحلیل کند. 
4- موفقیت ها، شکست ها، قوت ها و ضعف ها را بررسی و مطالعه کند. 
5- در عالم تجربه، رقابت و صحنه های بین المللی به موفقیت دست 

پیدا کند.
روابط عمومی ها در سازمان ها نقش های زیادی را بر عهده دارند که از 
آن جمله می توان به توزیع اطالعات، انجام تبلیغات و برقراری ارتباط 
دو سویه بین مخاطبان و مدیریت سازمان اشاره کرد. با توجه به اینکه 
در سازمان های برتر، همه ی واحدها عالوه بر نقش های سنتی، نقش 
های دیگری نیز ایفا می کنند تا سازمان را به جایگاه برتر برسانند، واحد 
وظایف  دارای  سازمانی،  اهداف  به  نیل  راستای  در  نیز  عمومی  روابط 

سنگینی بوده و نقطه ی عطف در سازمان محسوب می شود.

نقش فرهنگ سازی
هدف فرهنگ سازی این است که؛ احساس هویت سازمانی را در اعضای 
سازمان تقویت کند. به طوری که در آنان نسبت به باورها و ارزش ها تعهد 
ایجاد کند. ارزش ها موجب تقویت و ثبات هر چه بیشتر سازمان می شوند. 
روابط عمومی از طریق مدیریت نهادی می کوشد تا خود نمونه ای از ارزش 
های سازمانی باشد و با فعالیت های خاص خود ارزش را به اثبات رساند 
و کارکنان روابط عمومی ها باید توجه داشته باشند که هر نوع عمل یا 
گفتاری،  بر فرهنگ و ارزش های سازمان اثر مثبت یا منفی می گذارد. 
به طور کلی روابط عمومی برای عملی کردن نقش فرهنگ سازی، الزم 

است در زمینه های زیر فعالیت کند:
1- ارزش آفرینی از طریق تضعیف ویژگی های نامطلوب و تقویت ارزش 

های فرهنگی مطلوب. 
2- ایجاد انسجام فرهنگی میان کارکنان به شکلی که همه دارای یك 

فرهنگ مشترک و قوی شوند. 
به  کارکنان  همه  که  شکلی  به  سازمان  در  فرهنگی  هویت  ایجاد   -3

عضویت در سازمان افتخار کنند. 
4- نهادینه کردن فرهنگ سازمان از طریق اجرای درست سیاست ها و 

برنامه های سازمان. 
روابط عمومی در سازمان ها دارای نقش های بسیار زیادی هستند که 
فقط به اهم آن اشاره شد و مجموعه ی این فعالیت ها به عنوان پل 

ارتباطی بین درون و برون سازمان است.

روابط عمومی به عنوان یك نهاد ارتباطی متعلق به جامعه ی مدرن 
از کشورهای پیشرفته و صنعتی در  این ساختار در بسیاری  است، 
این  سومی  جهان  جوامع  در  ولی  گرفته  قرار  خود  واقعی  جایگاه 
ساختار بیشتر تقلیدی و دچار روزمرگی و پراکنده کاری شده است. 
روابط عمومی ها به دلیل جایگاه راهبردی زیربنایی خود می توانند 
با پیشرفت و تحوالت جهانی  را در همگامی  سازمان های مختلف 
یاری دهند، چراکه روابط عمومی یك واحد پویا و ارگانیك سازمانی 

است که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد. 
حیات سازمانی مستلزم فعالیت مداوم روابط عمومی هاست و سازمان 

بدون آنها موفق و اثربخش نخواهد بود. 
آن چه حایز اهمیت است، ماهیت غیر مادی وظایف و مسؤولیت های 
روابط عمومی هاست. بدین معنا که نخست: تمامی پیکره سازمان 
با روابط عمومی در ارتباط است. دوم: روابط عمومی فعالیتی است 

مبتنی بر فرهنگ، اجتماع، گروه ها، باورها، اندیشه ها و... 
نیاز به توسعه ی همه جانبه و ترقی و  روابط عمومی در کشور ما 
تعالی روزافزون دارد. چراکه امروزه کمتر سازمانی را در سطح جهان 
نشانگر  امر  این  باشد.  روابط عمومی  واحد  فاقد  یافت که  توان  می 
جایگاه و نقش راهبردی روابط عمومی در زندگی فردی و اجتماعی 
افراد سازمان هاست. به طور کلی روابط عمومی ها چشم، گوش و 
انگیزشی  قلب سازمان است که بدون آن حیات سازمانی به لحاظ 

ضعیف می گردد.
نقش روابط عمومی در سازمان ها 

در واقع یکی از مبانی توسعه ی سازمانی، فعالیت های مربوط روابط 
عمومی است. به دلیل آن که روابط عمومی، پایگاه اطالعاتی و ارتباطی 
سازمان است. پس نادیده گرفتن روابط عمومی، یعنی نادیده گرفتن 
حجم وسیعی از مخاطبان و اهمیت ندادن به پاسخگویی، یعنی عدم 
اعتقاد به کار گروهی و مشارکتی که با نگرش سازمان یافته مغایرت

روابط عمومی واحد پویا و ارگانیک سازمانی 

 بخش پژوهشی
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و    اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  متنوع  و  سریع  تحوالت  به  توجه  با 
فرهنگی که در محیط سازمان رخ می دهد، الزم است در درون سازمان، 
مکانیزمی طراحی شود که بتوان به موقع تحوالت را پیش بینی و راهبرد 
مناسبی برای مدیریت بر محیط تدوین کرد. بدین منظور، جایگاهی که 
در آن می توان در این زمینه سرمایه گذاری کرد، روابط عمومی است. 
به طور کلی روابط عمومی در نقش »آینده نگری« الزم است در زمینه 
خواهد  روی  که  نامعلوم  حوادث  ی  درباره  آگاهی  کسب  چون  هایی 
داد، تحلیل اطالعات محیطی در زمینه های مختلف، پیش بینی های 
افق  تقویت  بر سازمان،  آن  اثرات  و  تحوالت محیط  درباره ی  عالمانه 
شناسی برنامه نویسی برای آینده، آینده گزینی و به دنبال آن آینده 

سازی برای سازمان فعالیت داشته باشد. 
و مطالب عمومی  و تخصصی  ایبوک های صنعتی  اشتراک گذاری  به 
درباره کسب و کار بازخورد مناسبی در رسانه لینکداین دارد. نکته مهم 
که  است  گزارشاتی  و  مقاالت  به  شخصیتان  نظرات  افزودن  اینجا  در 
منتشر می کنید. به عالوه می توانید در گروه های لینکداین نیز مانند 
توییتر سوال مطرح کنید، لینکداین پر از متخصصانی است که تشنه 
پاسخگویی به سواالت شما هستند. ایجاد سوال های ساده و شفاف، نظر 

دادن را برای مخاطب راحت می کند. 

نقش اعتبارسازی برای سازمان 
مزیت  کسب  و  جدید  مشتریان  جذب  و  جلب  عوامل  از  یکی 
معموال                    است.  سازمان  آبروی  و  اعتبار  وجود  سازمان،  برای  رقابتی 
سازمان ها به طور نسبی از اعتبار و حیثیت اجتماعی برخوردارند. 
مختلف  عوامل  تاثیر  تحت  است،  ممکن  اجتماعی  اعتبار  این  البته 
برون و درون سازمانی خدشه دار شود. بر این اساس، یکی از نقشها و 
شاید مهم ترین نقش روابط عمومی حفظ حیثیت و اعتبار سازمان و 
همچنین اعتبارسازی جدید متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان 

است.
به طور کلی مکانیزم هایی چون: دیدن نتایج فعالیت های سازمان از 
طریق نظرخواهی مستمر، آشکار کردن نتایج فعالیت از طریق رواج 
تبلیغات سازنده و علمی و مشخص کردن میزان تاثیرگذاری تولیدات 
سازمان بر افراد جامعه و ارتباط نزدیك با ارباب رجوع که در افت و 

ارتقای اعتبار سازمان بسیار موثر است، می باشد.

نقش بحران ستیزی 
مختلفی  های  بحران  دچار  خود  فعالیت  ی  دوره  در  سازمانی  هر 
ای  ویژه  اهمیت  از  سازمانی  های  بحران  بر  مدیریت  که  شود  می 
برخوردار است. در اینجا نقش روابط عمومی فراهم کردن زمینه برای 
سازمان  موجود  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت  همه ی  کارگیری  به 

برای حل بحران است. 

نقش آینده نگری
یا  رویدادها  از  برخی  پیشگویی  یا  محاسبه  نگری،  آینده  از  هدف 
شرایط آتی است. آینده نگری به مدیر کمك می کند تا شرایط آینده 
اندیشی  راهند، چاره  برای مشکالتی که در  و  به خوبی بشناسد  را 
درباره  آگاهی  نگری، کسب  آینده  اصلی  دیگر، هدف  بیان  به  کند. 
داد خواهد  روی  آینده  در  احتماال  که  است  نامعلومی  رخدادهای 

 بخش پژوهشی

تقدیم به متولدین بهــار

  همکاران محترم
  عزت، سربلندی و سالمتی را برای شما و خانواده محترم آرزومندیم.

  سالروز تولد شما را تبریك گفته و از خداوند متعال صمیمانه بـرای     
  شما و خانواده محترم سالهای زندگی توأم با سالمتی و سعـادت را    

  آرزومندیم
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آنها درون  تمامی تجهیزات  پست های گازی، پست هایی هستند که 
محفظه هایی آغشته از گاز هگزا فلوروئید گوگرد SF۶ تحت فشار، قرار 
 GIS می گیرند. در طی سالهـای اخیـر استفاده از پست های گــازی
آلودگی،  از  به دلیل مصونیت   ))Gas Insulated Substation((
قابلیت اطمینان باال، سهولت در توسعه پست و اشغال کم فضا بسیار 
دارای  گازی  های  پست  مزایا،  این  وجود  با  اما  است.  یافته  افزایش 
مشكالت اساسی نیز می باشند. این مشكالت شامل بزرگ نمایی اضافه 
ولتـاژها به علت بازتاب های امواج گذار در اتصاالت مختلف، امپدانس 
مـوجی کـم و کـاهش طول هـادی هـای پستهـای GIS می باشد که 
انتشار امواج رفت و برگشتی در طول هادی نسبت به پستهای معمولی تا 
VFTO چند بـرابـر افزایش می یابد. اضافه ولتــاژهای گـذاری سریع
))Very Fast Transient Overvoltag(( و اضافه جریان های 
 VFTC ))Very Fast Transient Current(( سریع  گذاری 
از اهمیت بیشتری  در پست های گازی نسبت به پست های معمولی 

برخوردار می باشند.

حالتهای گذاری سریع 

حالت های گذاری سریع و خیلی سریع ناشی از وقوع صاعقه و یا انجام 
عملیات کلیدزنی می باشند. اضافه ولتاژهای صاعقه یک اضافه ولتاژ فاز 
به فاز یا فاز به زمین ناشی از تخلیه الكتریكی رعد و برق می باشد. مدت 
زمان اضافه ولتاژهای صاعقه طول عمری در حدود ۱ تا ۱۰۰ میكروثانیه 
و زمان پیشانی موج حدود ۱ تا 5 میكروثانیه می باشد که این مدت زمان 
نانوثانیه و دارای فرکانسی در  تا ۱۰۰  برای عملیات کلیدزنی حدود 4 
محدوده ۱۰۰ کیلوهرتز تا 5۰ مگاهرتز می باشند. در طراحی هماهنگی 
عایقی پست های گازی، اضافه ولتاژهای ناشی از وقوع صاعقه از اهمیت 
خاصی برخوردار می باشند. با وجود باال رفتن سطح هماهنگی پست های 
مدرن، هنوز خرابی ترانسفورماتورها به دلیل وقوع صاعقه اغلب گزارش 
می شود. اگر این امواج در ترمینال ترانسفورماتورها ظاهر شوند به دلیل 
باال بودن دامنه آن ها در دو حالت، خرابی عایق اصلی ترانسفورماتورها 

را سبب می شوند: 

)GIS( حالتهای گذرای سریع در پستهای گازی

الف : خرابی عایق بین سیم پیچ فشار قوی و سیم پیچ فشار  ضعیف 
ب : خرابی عایق بین سیم پیچ فشار ضعیف و هسته

 به عبارت دیگر سیم پیچ فشار قوی به طور نا متعادل مورد استرس و فشار 
قرار می گیرد زیرا گرادیان ولتاژ باال در ابتدای توزیع ولتاژ ظاهر می شود و 
همانند اضافه ولتاژهای ناشی از عملیات کلیدزنی، امكان ایجاد رزونانس 

در سیم پیچ های ترانسفورماتور وجود دارد.
چندین فاکتور در خرابی ترانسفورماتور در اثر وجود امواج گذرای سریع 

ناشی از برخورد صاعقه دخیل می باشند:
۱- دامنه باالی اضافه ولتاژ                 

2- توزیع غیر خطی در طول سیم پیچ ترانسفورماتور
۳- رزونانس در سیم پیچ فشار قوی چنانچه رزونانس با فرکانس تحریک 

همزمان باشد.

ترمینال  و   )Voc( باز  برای سمت مدار  را   VFTO دامنه  زیر  شكل 
ترانسفورماتور )Vtr( نمایش می دهد.

گذرای  جریان  اضافه  موج  یک  فرکانس  و  دامنه  زیر  همچنین شكل 
سریع VFTC  را نشان می دهد. 

جهت بررسی دامنه و فرکانس امواج گذرای سریع می بایست شبكه یا 
پست مورد نظر را در نرم افزار تخصصی EMTP  و یا ATP  که 
مربوط به بررسی حالت های گذرا می باشند به صورت صحیح و نقطه

محمد علی مهرین پور
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

اداره حفاظت کابل و کابل کشی  رییس 
امور خطوط زمینی
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به نقطه مدل سازی نمود و نتایج آنها را توسط خروجی نرم افزار مشاهده 
کرد. برای مدل سازی اجزای پست گازی از روابط زیر استفاده می گردد 
 L ،ظرفیت خازنی هادی حامل جریان برحسب فاراد C که در آن ها
اندوکتانس هادی حامل جریان بر حسب هانری، a قطـر هادی حامل 
 z0 b قطر خارجی محفظه گازی برحسب متر،  جریان برحسب متر، 
امپدانس موجی هادی برحسب اهم و v سرعت عبور موج گذرا در هادی 

و یا تجهیز برحسب متر بر میكروثانیه می باشد.

 
ها  از شبیه سازی  آمده  به دست  برای خروجی های  توجه  قابل  نكته 
این است که هرچه از نقطه برخورد صاعقه و یا کلیدزنی دور می شویم 
فرکانس و دامنه امواج گذرای سریع نیز کاهش می یابد که این مسئله 
نشان می دهد در فاصله نزدیک به بریكرها و یا دیسكانكتورها فرکانس 
و دامنه امواج گذرای سریع زیادتر خواهد بود. حتی سرعت عملكرد کلید 
به دلیل بروز قوس الكتریكی می تواند در دامنه این امواج تاثیرگذار باشد 
به طوری که با عملكرد سریع کلیدزنی تعداد قوس الكتریكی کمتر شده 
اضافه  دامنه  امواج گذرا  دامنه  نیز کمتر خواهد شد.  دامنه موج گذرا  و 
به چیدمان پست  توجه  با  اضافه جریان های گذرای سریع،  و  ولتاژها 
تواند  این میزان دامنه می  نیز برسد که  تا حدود 5 پریونیت  تواند  می 
خسارات سنگینی را به تجهیزات و شبكه وارد نماید. لذا لزوم استفاده 
از روش های سرکوب و یا کاهش دامنه این امواج گذرا به خصوص در 
پست های گازی به دلیل نوع ساختارشان از اهمیت ویژه و بخصوصی 
امواج گذرای سریع می  این  آثار مخرب  برخوردار است. جهت کاهش 
توان تاثیر تعداد برقگیر در هر فیدر، اثر آرایش بندی تجهیزات پست، اثر 
مكان برقگیر و کابل، اثر انواع اتصال دهنده های ترمینال، اثر عناصر 
تاثیر  دیسكانكتورها،  و  کلیدها  در  وصل  مقاومت  اثر  پست،  در  خازنی 
استفاده از فیلترهای RC و اثر نصب حلقه های فرومغناطیس در پست 
های GIS را بررسی نمود که هرکدام به نوبه خود می توانند بسته به 
نوع و دامنه موج گذرای سریع، تاثیری در کاهش دامنه این امواج برجای 
گذراند. همچنین این روش ها سبب کاهش فرکانس موج گذرا شده و به 

میرایی آن نیز کمک می نمایند.
 هرکدام از این روش ها دارای شرایط و حاالت مختلفی می باشد که 

می بایست با انجام شبیه سازی و در نظر گرفتن شرایط اجـرا بررسی 

گردند. به عنوان مثال استفاده از مقاومت وصل موازی با سكسیونرها و 
بریكرها یكی از این روش ها می باشد. مقاومت الكتریكی خاصیت جذب 
انرژی را دارد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد انرژی بیشتری را جذب می 
نماید و اضافه ولتاژها کمتر می شود اما به دالیل اقتصادی جهت تولید 
مقاومت های با مقادیر باال در این سطح ولتاژها، مقدار این مقاومت ها 
نمی تواند خیلی بزرگ باشد لذا نیاز به در نظر گرفتن مقادیر بهینه برای 

این مقاومت جهت این نوع کاربرد در کلیدها می باشد.
به  کابل  از  استفاده  ترمینال،  های  مولفه  از  استفاده  روش  مورد  در  یا 
عنوان هادی انتقال به دلیل دارا بودن امپدانس موجی کم نسبت به سایر 
هادیهای دیگر همچون خط هوایی و یا خط انتقال گازی و در کنار نصب 
برقگیر به دلیل نوع عملكرد و خاصیت خازنی معادل در شبكه، یكی از 
بهترین و اقتصادی ترین روشهای کاهش دامنه امواج گذرای سریع می 

باشند. 

منابع:
و  )بیست   )GIS( گازی  های  پست  در  عایقی  هماهنگی  مقاله   -۱

)PSC2009 چهارمین کنفرانس بین المللی برق

2- مقاله بررسی اثر مقاومت وصل بر روی امواج گذرای سریع ناشی 
)ششمین   GIS گازی  عایق  با  قوی  فشار  های  پست  در  کلیدزنی  از 
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت PSPC دی 

ماه ۱۳9۰(
۳- مقاله

Approches for Suppressing of Lightning 
Overvoltage in the Gas Insulated substation 
)GIS( [Power and Energy Engineering 
Conference)APPEEC( 2010 Asia-pacific] 

4- مقاله
Mitigation of  Very Fast Transient Overvoltages 
at the More Sensitive Points in Gas-Insulated 
Substion [International Journal on Electrical 
Engineering and Informatics - Vol 4, Num 
3,Oct 2012]  
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Frequency Characteristics of Very Fast Transient 
Currents in a 245–Kv GIS [IEEE TRANSACTIONS 
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 بخش مصاحبه

تله متری کمی  آزمایشگاه  کاریتان در  زمینه  لطفا در مورد         
بیشتر توضیح بفرمایید ؟

آزمایشگاه تله متری یك بخش کامال فنی و پویا ست که همواره در طول 
سابقه قسمت تله متری در کانون فعالیت های علمی و اجرایی بوده است. 
ازجمله فعالیت هایی که در این بخش انجام می شود؛ تست،  عیب یابی و 
رفع عیب های سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به انواع RTU های نصب 
شده در  پست ها ، همچنین تست و تعمیر انواع مختلف  ترانسدیوسر ها و 
مودم ها و دیگر تجهیزات مربوط به بخش تله متری ، انجام طراحی و ساخت 
نیاز در پست ها،تشکیل دوره های آموزشی و  سیستم های مختلف مورد 
بروز نمودن و تبادل اطالعات و....می باشد که تمامی این ها نتیجه تالش و 

پشتکار تمامی همکاران اینجانب در بخش تله متری می باشد.

       خانم ریزه بندی آیا شما عضو کمیته پژوهش هستید؟
بله. همزمان با انجام وظیفه در آزمایشگاه تله متری امور مخابرات و تله 
متری در کمیته پژوهش شرکت متانیر همکاری خود را در قالب یك 

طرح پژوهشی آغاز نموده ام.

       عنوان طرح پژوهشی شما چیست ؟
طراحی و ساخت یك دستگاه مولد ولتاژ متغیر حالت جامد ،با قابلیت 

تغییر ولتاژ به صورت پیوسته برای تست ترانسفورماتورهای قدرت .

      خانم ریزه بندی، ضرورت تعریف این طرح از دیدگاه شما 
چیست؟

امروزه ترانسفورماتورها در جنبه های بسیار متنوعی از زندگی بشر مورد 
استفاده قرار می گیرند. بی شك مهمترین کاربرد ترانسفورماتورها در 
شبکه های قدرت است. با توجه به اهمیت بسیار باالی ترانسفورماتورهای 
ترانسفورماتورهای  آزمون  سیستمها،  این  باالی  بسیار  هزینه  و  قدرت 
قدرت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. یکی از تست های بسیار 
مهم ترانسفورماتورهای قدرت تست جریان بی باری در ولتاژ  نامی است.

این آزمون اکنون توسط اتوترانسفورماتورها با قابلیت تغییر ولتاژ است که 
به اصطالح VARIAC خوانده می شود. تابع مورد نیاز، یك منبع ولتاژ 
سینوسی با قابلیت افزایش ولتاژ به صورت خطی است. وجود هر گونه پله 
در نمودار افزایش ولتاژ ممکن است به ترانسفورماتور آسیبهای شدیدی 
وارد کند. به این منظور نیاز به سیستمی که بتواند بدون وجود هر گونه 
پله ای، ولتاژ مورد نظر را به صورت خطی افزایش دهد ضروری است.

و  آموزشی  علمی  سوابق  مورد  در  لطفا  بندی  ریزه  خانم         
پژوهشی خود بفرمایید.

در  مدعو  مدرس  عنوان  به  کنون  تا   1387 سال  از  آموزشی  زمینه  در 
زمینه تدریس دروس مرتبط به رشته برق و همچنین در زمینه فعالیت 
با دانشگاه های مختلف   های پژوهشی در قالب چندین طرح پژوهشی 
همکاری داشته ام. همچنین موفق به ارایه مقاالت متعدد در کنفرانس 
ها و ژورنال های بین المللی در زمینه های مرتبط با موضوعات کاری و 

تحصیلی دوران تحصیالت تکمیلی شده ام.
متری  وتله  اسكادا  مفاهیم  از  مختصری  معرفی  یک  لطفا       

بفرمایید.
 Supervisory Control and کلمات  مخفف   )SCADA(اسکادا  
Data Acquistion به معنی کنترل سوپروایزری و اخذ داده ها می 
باشد. همان طوری که از اسم آن پیداست، اسکادا به یك سیستم کنترلی 
گسترده اشاره دارد. سیستم های اسکادا برای نظارت و یا کنترل پروسس 
هایی نظیر ، کنترل نیروی برق وانتقال و توزیع آن، لوله های گاز و نفت 
و تامین آب شهری و بسیاری پروسس های توزیع شده دیگر استفاده می 
شود.که این سیستم کنترلی شامل یك فرآیند ارتباطات خودکار است که 
توسط آن اندازه گیری ها در نقاط دور افتاده و یا غیر قابل دسترس انجام 
می شود و اطالعات و داده ها جهت پردازش و نظارت به مرکز یا واحد 
کنترل ارسال می گردد که این فرایند مهم تله متری نام دارد. کلمه تله 
متری ) Telemetry( دارای ریشه یونانی است وبه معنای اندازه گیری 
با جزییات  از راه دور می باشد. که در زمینه صنعت برق اگر بخواهیم 
بیشتری به این مفهوم بپردازیم، در این فرایند تمام اطالعات پست ها 
اعم از مقادیر، وضعیت ها، آالرم ها و همچنین انتقال فرامین به پست ها 
توسط سیستمی به نام ) RTU ) Remote Terminal Unit تحت 
پروتکل های استاندارد و  بسترهای مخابراتی مناسب  به مراکز کنترل یا 

همان دیسپاچینگ ارسال می شود.  

اینجانب سارا ریزه بندی، کارشناس آزمایشگاه تله 
دانشگاه شهید  را در  متری، دوره کارشناسی خود 
چمران اهواز ،دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه 
هم  و  گذرانده  مرکزی  تهران  واحد  اسالمی  آزاد 
گرایش  برق  مهندسی  دکتری  دانشجوی  اکنون 
الكترونیک دانشگاه علوم تحقیقات تهـران می باشم.

از اسفند ماه سال ۱۳92 تا کنون بعنوان کارشناس آزمایشگاه تله متری در 
امور مخابرات و تله متری با شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران 

)متانیـر( همكاری داشته ام.
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معتبر بین الملی شده ایم و امیدواریم که پس از اتمام مراحل ساخت نیز 
چندین مقاله دیگر در ژورنال های معتبر علمی به چاپ برسانیم. الزم به 
ذکر می دانم که از همکار گرامی خود در این طرح پژوهشی ارزنده 
جناب دکتر مسعود باقالنی، پژوهشگر توانا و متخصص، یاد نموده و 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
   

پژوهشی  کارهای  زمینه  در  پیشنهادی  و  نظر  اگر  لطفا         
شرکت متانیـر دارید بفرمایید؟

کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این شرکت نهال نو رسته ایست که 
های  تالش  کنون  تا  که  دارد  ای  جانبه  همه  های  رسیدگی  به  نیاز 
کمیته  و  مدیره  هیات  محترم  اعضای  توسط  زمینه  این  در  مستمری 
و  دارد  قدردانی  و  تشکر  جای  که  است  شده  انجام  پژوهشی  محترم 
معتقد هستم که با تالش ها و صبوری های بیشتر می توان یك دریچه 
ی تازه و انرژی بخشی را بر روی تمامی نیروهای با استعداد و با پشتکار 
این شرکت گشود و پتانسیل های علمی پژوهشی  این شرکت را بکار 
گرفت و چهره شرکت توانای متانیر عالوه بر زمینه های فنی و اجرایی 
الملی  بین  و  داخلی  های  عرصه  در  پژوهشی  و  علمی  های  درزمینه 

درخششی چشمگیر داشته باشد.

که الزمه ی دستیابی به این موفقیت ها، تشکیل بخش توسعه و تحقیق 
)Research and Development( در این شرکت می باشد و این 
موضوع باعث می شود ، کارهای تحقیقاتی را به صورت کامال تعریف 
شده و بر طبق اصول و ضوابط پژوهشی ، پیش برده و بتوان به  سمت 

دانش بنیان شدن این شرکت گام برداشت.

همانگونه که مطرح شد، اتوترانسفورماتورها یکی از مهمترین ابزارها برای 
تست جریان بی باری در ولتاژ  نامی هستند که دارای مشکالتی از قبیل: 
عدم ایزوالسیون بین سیم پیچ ها، مشکالت ناشی از مدار باز شدن ثانویه، 
جریان بسیار باالی اولیه در اثر اتصال کوتاه شدن ثانویه، مشکالت ارتینگ 
ثانویه که منجر به ارتینگ در اولیه می شود، سیستم کنترل مکانیکی و 
مهمتر از همه افزایش پله ای ولتاژ در اتوترانسفورماتورها می باشد که 

مورد آخر در کاربرد مذکور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
دور  چند  اتوترانس  تپ  در  تغییر  هر  با  که  است  دلیل  این  به  امر  این 
سیم پیچ جابجا می شود که منجر به ناپیوستگی ذاتی در تغییرات ولتاژ 
به  تواند  این موضوع،  پروژه حاضر می  به  خروجی خواهد شد.با توجه 

عنوان یك راه حل بسیار خوب برای رفع مشکل ناپیوستگی باشد.
 در این پروژه با استفاده از مدارات حالت جامد یك منبع ولتاژ سینوسی 
با قابلیت افزایش ولتاژ به صورت کاماًل خطی و بدون هر گونه پله طراحی 

شد و هم اکنون در دست  ساخت می باشد.

       آیا کارهایی مشابه این طرح تا بحال انجام شده است؟
جمله    از  دنیا  معتبر  های  شرکت  از  محدودی  تعداد  زمینه  این  در 
مشابه  تقریبا  عملکرد  با  جامدی  حالت  های  سیستم   ،OMICRON
نموده است  تر عرضه  پایین  تزریقی بسیار  ولتاژ و جریان  با سطوح  اما 
که عالوه بر هزینه بسیار باالی این سیستم ها، تنها بخشی از نیازهای 
تست ترانسفورماتورها را تامین می نمایند ،بنابراین با ساخت این سیستم 
طراحی شده عالوه بر صرفه جویی های اقتصادی قابل توجه و جلوگیری 
از خروج ارز از کشور، نیازهای تکنولوژیکی کشور در این زمینه مرتفع 
شده و این سیستم پراهمیت در کشور بومی خواهد شد و همچنین می 
تواند در آینده ایی نزدیك  منجر به ارز آوری در صنعت برق کشور شود. 
الزم به ذکر است در اجرای این طرح فرض بر ولتاژ ورودی 220 ولت سه 
فاز و ولتاژ خروجی متغیر بین 0 تا 500 آمپر با فرکانس های متفاوت 
است که طراحی حالت جامد این میزان از سطوح ولتاژ و جریان در نوع 

خود بی نظیر است.

       خانم ریزه بندی، اکنون این طرح در چه مرحله ای می 
باشد؟

به حول و قوه الهی طراحی و شبیه سازی این طرح به پایان رسیده و هم 
اکنون در مراحل اولیه ساخت می باشد و در نتیجه ی فاز طراحی و شبیه 
سازی موفق به ارسال و کسب پذیرش مقاله در کنفرانس ها و ژورنال های
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2-  طراحی و ساخت دستگاه تستر RTU، جهت تست بردهای RTU و شبیه    
سازی سیستم دیسپاچینگ.

فشارقوی  های  پست  تجهیزات  کلیه  ارزیابی  افزار  نـــرم  ایجاد  و  طراحی   -۳
شامل خطوط، کابلها و ... به سفارش شرکت برق منطقه ای تهـران.

4-طراحی و ساخت دستگاه Logger جریان، جهت بررسی عملكرد جریانی رله 
حفاظتی پست بنیاد رنگ متـرو.

پست   Channel Device Protection دستگاه  عیب  رفع  و  5-بررسی 
های متروی کرج .

۶-طراحی و ایجاد نرم افزار گرافیكی جهت ثبت اطالعات دستگاه کروماتوگرافی 
آزمایشگاه روغن.

7-طراحی و ساخت ترمومتر روغن ترانس.
8-طراحی و ساخت تـرمومتر سیم پیچ و روغن.

       
       آیا تاکنون در ترمومترهای مدل دیگر مشکالتی وجود داشت؟

بطور اساسی خیر ولی به دلیل شكل طراحی آنها که اکثراً عملكردشان توسط ماده 
سیال انجام می گردد مشكالتی از قبیل خروج سیال بر اثر صدمات فیزیكی، خرابی 
کنتاکت های فرمان بر اثر رطوبت، با توجه به Sealed نبودن دستگاه و در نتیجه 
اجرا نشدن فرمان های الزم، مكانیكی بودن سیستم  و زمان بر بودن کالیبره کردن 
دستگاه و همچنین عدم مكانیزم ارسال اطالعات به مرکز دیسپاچینگ در اکثر مدل 

ها از جمله مشكالت دستگاه های موجود می باشد. 
جهت مرتفع شدن مشكالت ذکر شده تصمیم به طراحی و ساخت دستگاه جدیدی 
پست   در  و  روغن، طراحی  ترمومتر  دستگاه  اواسط سال ۱۳9۳  در  که  گرفته شد 
کاشانی نصب گردید و اطالعات دمای روغن ترانس به مرکز دیسپاچینگ نمایشگاه 

ارسال گردید و سپس طراحی ترمومتر سیم پیچ آغاز گردید.

       تفاوت ترمومتر سیم پیچ نصب شده در سیستم شبکه برق با 
ترمومتر طراحی شده چیست؟

همانند  اند  شده  نصب  سیستم  در  اکنـــون  هم  که  ترمومترهایی  اکثـر  عملكرد 
ترمومترهای روغن می باشند  و مداری برای تشخیص دمای سیم پیچ به آنها 
اضافه گردیده است و همچنان روش کار آنها مكانیكی بوده و تمام مشكالت 
ذکر شده را دارند به اضافه اینكه تمامی ترمومترها فقط یک سنسور اندازه 
گیری دارند  و تشخیص صحت عملكرد دستگاه بعد از مدت زمانی که از 
کارکرد آنها گذشته باشد کاری دشوار است. اما دستگاهی که طراحی شده 
است، بصورت دیجیتال کـار می کند و خطای ترمومترهای گـازی را ندارد.    

      لطفا در مورد بخش اسکادا و DCS توضیحاتی دهید.
در بخش اسكادا هم اکنون خدمات و پشتیبانی  9 مرکز دیسپاچینگ ،  شامل  پست 
های BSP و فوق توزیع توسط همكاران این بخش انجام میگردد و  حدوداُ   ۱۳9 
پست در حال حاضر Scan میگردد . در بخش DCS ، خدمات و پشتیبانی  ۱۶ 
پست شامل 7 پست  انتقال و 9 پست فوق توزیع در سطح Station  انجام میگردد.

        آقای مهندس در مـورد سیستم اسکــادا کمی بیشتر توضـیح   
دهید؟

 سیستم اسكادا متشكل از سه بخش می باشد.
بخش اول: جمع آوری، دسته بندی و ارسال اطالعات شامل آالرم ها، وضعیت ها، 
مقادیر و اجرای فرامین در پست  می باشد که این امر توسط سیستم RTU انجام 
میگردد و  اطالعات خواسته شده به مرکز دیسپاچینگ منتقل میشود . به معنی ساده 
تر ، اطالعات مهم و اساسی برای بهره برداری از پست در حالتی که اپراتوری در 

پست وجود ندارد ، آماده ارسال به مرکز دیسپاچینگ میگردد.
بین  اطالعات  تبادل  بستر  برقراری  آن  وظیفه  که  مخابراتی   Media دوم:  بخش 

RTU در پست و مرکز دیسپاچینگ می باشد.
پستها  نمودن   Scan در  اساسی  و  دیسپاچینگ که بخش مهم  مرکز  بخش سوم: 
میباشد و  وظیفه آن دریافت اطالعات از RTU ها ، پردازش توسط کامپیوترهای 

سرور  و سپس نمایش آنها جهت بهره برداری توسط اپراتورهای مرکز می باشد.

       چه نوع پست های DCS در این بخش پشتیبانی می گردد؟
 NARI و SAT زیمنس، آلستوم و ، ABB  هم اکنون تیپ های مختلفی از جمله

وجود دارد .

مختلف  های  در بخش  که  کارهایی  ایزدی،  مهندس  آقای       
انجام داده اید را بصورت مختصربیان کنید.

کارهایی که از بدو استخدام در شرکت متانیر انجام داده ام شامل:
سفارش  به   9۰۰2 ایـزو  استاندارد  سیستم  مكانیزاسیون  افزار  نرم  تهیه   -۱

معاونت محترم بهره برداری شرکت برق منطقه ای تهـران. 

 ۱۳5۳ سال  متولد  ایزدی  حسین  امیر  مهندس  آقای 
افزار،   نرم  کامپیوتر-  مهندسی  رشته  التحصیل  فارغ 
مهندسی  شرکت  پژوهشگران  و  مخترعین  از  یكی 
تعمیرات انتقال نیروی تهران )متانیر( ، شاغل در  امور 
مخابرات و تله متری هستند که فعالیت خود را از سال 
قسمت رئیس  اکنون  هم  و  آغاز  امور  این  در   ۱۳78

به پاس تشكر و قدردانی  این گفتگوی دوستانه  باشند.  DCS می  اسكادا  و 
از اختراع دستگاه های کاربردی در صنعت برق و همچنین حوزه فعالیت های 

ایشان در شرکت متانیر ترتیب داده شده است.
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       آیا دستگا ه تولید شده دارای استاندارد الزم می باشد؟
استاندارد  از موسسه  را  دما  کالیبراسیون سنسورهای  گواهینامه  این دستگاه،  بله 

کسب نموده است. 

       آقای مهندس کدام پست ها مجهز به این دستگاه می باشد؟
دستگاه ترمومتر روغن که در ابتدای سال ۱۳9۳ طراحی و از تیرماه همان سال در 
پست کاشانی نصب و مانیتورینگ آن در مرکز دیسپاچینگ نمایشگاه آغاز گردید. 
دستگاه ترمومتر روغن و سیم پیچ ساخته شده از خرداد ماه سال۱۳94 جایگزین 
دستگاه قبلی شد. هم اکنون شرکت برق منطقه ای تهران در قالب قراردادی با 
شرکت متانیر درخواست نصب ترمومتر در ۱5 پست و ۳۶ ترانس را دارد  که در 

پستهای صادقیه ، اکباتان، ایران زمین، استقالل و کالنتری نصب گردیده است.

       آقای مهندس ایزدی پروژه های دیگری در دست اجرا دارید؟
ارسال اطالعات بصورت  قابلیت  با  ترمومتر جدیدی  اکنون در حال طراحی  هم 
WIFI هستم که امكان مشاهده و مانیتورینگ دما برای هر ترانس از هـر پست 

را بر روی بستر اینترنت و یا گوشی های هوشمند را فراهم مینماید .
در بخش DCS نیز تالشهای بسیاری توسط همكاران این قسمت انجام و نرم 
افزارهای جانبی متعددی علی رغم  تحریمها تهیه شده است . ضمن اینكه برای 
نخستین بار سه پست DCS فوق توزیع در مراکز دیسپاچینگ مربوطه اسكن و 
چنانچه مشكالت بخش BAY LEVEL مرتفع گردد آماده بدون اپراتور شدن 
می باشند . DCS   پست نیروگاه دماوند که از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری 
غیرقابل بهره برداری بود  با تالش همكاران این بخش در سطح Station رفع 

عیب  گردید .
در پایان الزم میدانم از جناب آقای مهندس پور جبار مدیریت محترم عامل  و 
متری  تله  و  مخابرات  امور  محترم  مدیریت  شیرمحمدی  مهندس  آقای  جناب 
بسزایی       پروژه ها سهم  برد  پیش  در  با حمایت های خود  و همه همكارانی که 

داشته اند، تشكر نمایم. 

       لطفا بیشتر در مورد دستگاه توضیح دهید؟

قابل  آن  خطای  و  دارد  وجود  سنسور  عدد   یک  موجود   های  دستگاه  در 
تشخیص بصورت سریع و آنی نمی باشد. همچنین تجهیزات و روش خاصی 
اما سیستم طراحی شده  میباشد  نیاز  مورد  آن  عملكرد  بررسی صحت  برای 

دارای 2 عدد سنسور است.
 یک سنسور آنالوگ و یک سنسور دیجیتال که وجود 2 سنسور سبب می شود 
خطای خرابی سنسورها قابل تشخیص و سیستم دارای ضریب امنیت باالیی 
باشد. ضمن اینكه سنسور دیجیتال نیاز به کالیبره شدن ندارد و بر این مبنا 

عملكرد غیر صحیح کل سیستم، قابل تشخیص می باشد.
این دستگاه از 2 بخش تشكیل شده است. بخش اول: در باالی ترانس و در 
پاکت روغن قرار می گیرد و  دارای یک میكرو پروسسور می باشد که وظیفه 
آن جمع آوری اطالعات دمای روغن از هر 2 سنسور و ارسال آن به دستگاه 

گیرنده می باشد.
 بخش دوم: قسمت گیرنده ، که اطالعات دریافتی را تجزیه و تحلیل نموده 
ترانس،  بوشینگ   CT از  عبوری  جریان  مقدار  گرفتن  نظر  در  با  سپس  و 

محاسبات الزم برای نمایش دمای سیم پیچ ترانس را انجام می دهد. 
دستگاه دارای 2 خروجی جریان MA 2۰-4 برای دمای سیم پیچ و روغن 

جهت اتصال به RTU و ارسال آن به مرکز دیسپاچینگ می باشد. 
این دستگاه قابلیت ارسال فرامین جهت راه اندازی فن مرحله اول، فن مرحله 
دوم، پمپ روغن و ایجاد آالرم هنگام باال رفتن دما و نهایتًا صدور فرمان تریپ 
به ترانس را دارد. دماهای الزم برای این فرامین در میكرو پروسسور بخش 
گیرنده برنامه ریزی شده است که طبق تعرفه دفتر محترم فنی انتقال تعیین 

می گردد ضمن اینكه قابلیت هرگونه برنامه ریزی را دارا میباشد.
قابلیت نمایش ۱2 ساعت نمونه برداری دمای روغن و سیم پیچ را بصورت 
گرافیكی به روی LCD دارد و از مزایای مهم این دستگاه که در ترمومترهای 

دیگر وجود ندارد :

۱- نیازی به کالیبراسیون ندارد و تنظیمات توسط نرم افزار میكروپروسسور 

انجام می گردد.

2-دارای یک دستگاه جدا گانه تست و بررسی عملكرد بصورت سیموالتور 

می باشد.

۳- دارای ۳ کنتاکت اضافی برای تعریف آالرم دلخواه توسط امور بهره برداری 

جهت ارسال به RTU و مرکز دیسپاچینگ می باشد.

4-تغذیه دستگاه می تواند بصورت AC  یا DC  در پست باشد.

5-تابلوی دستگاه دارای استاندارد IP۶8 می باشد.       

 

 

 بخش مصاحبه
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هادی باقری
ششم دبستان

معدل : خیلی خوب

فاطمه دوگوهرانی
دوم متوسطه

معدل : 19/50

امیر علی دهقانی
چهارم دبستان

معدل : خیلی خوب

علیرضا جعفری
پنجم دبستان

معدل : خیلی خوب

علی عباسلو یگانه
دوم متوسطه

معدل : 17/68

معصومه نصیری سلوکلو
دوم متوسطه

معدل : 19/79

محمد کلباسی
دوم متوسطه

معدل : 19/91

علی حبیب پور
دوم متوسطه

معدل : 18/00

امیر حسین خوانی
ششم دبستان

معدل : خیلی خوب

یکتا صفایی
اول متوسطه

معدل : 19/24

مبینا رمضانی
اول متوسطه

معدل : 19/14

مهربان اله یار ترکمن
ششم دبستان

معدل : خیلی خوب

علیرضا جعفری
پنجم دبستان

معدل : خیلی خوب

آرزو حرمان 
دوم متوسطه

معدل : 19/21

الهه عظمتی
ششم دبستان 

معدل : خیلی خوب

شایان اکبری
ششم دبستان 

معدل : خیلی خوب

امیر حسام یوسفی
اول متوسطه

معدل : 19/92

سایه بیگدلی
پنجم دبستان 

معدل : خیلی خوب

رامتین غفاری
دوم متوسطه

معدل : 19/79

احسان مقری
چهارم متوسطه
معدل : 19/31

محمد ایلیا اسفندیاری
پنجم دبستان 

معدل : خیلی خوب

امیر رضا عطایی
ششم دبستان 

معدل : خیلی خوب

نگین مقری
پنجم دبستان 

معدل : خیلی خوب

رسول حسینی جو 
اول متوسطه

معدل : 19/00

فرزندان ممتاز سال تحصیلی 1394،  همکاران شرکت متانیـر

 بخش انگیزشی
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آرش پاشایی
اول دبستان

معدل : خیلی خوب

مهدیه غفاری
اول دبستان

معدل : خیلی خوب

زینب ایل کا
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

امیر رضا خوانی
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

محدثه مصری
دوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

محمد حبیب پور
دوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

آتوسا قلی نژاد
اول دبستان 

معدل : خیلی خوب

بهاره خاکسار
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

دینا دوگوهرانی 
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

مهرداد روشنایی
چهارم دبستان 

معدل : خیلی خوب

پانته آ فیروزی
اول دبستان 

معدل : خیلی خوب

رضا نصیری سلوکلو
اول دبستان 

معدل : خیلی خوب

علیرضا قربانی نسب
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

فرزندان ممتاز سال تحصیلی 1394،  همکاران شرکت متانیـر

مهدیه رمضانی
دوم دبستان

معدل : خیلی خوب

مریم افشاری آذر
دوم دبستان

معدل : خیلی خوب

مهتاب اله یار ترکمن
اول دبستان

معدل : خیلی خوب

امیر مهدی دارا
اول دبستان 

معدل : خیلی خوب

بهناز رحیمی
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

تیام همایونی مهر
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

آرین وفایی
سوم دبستان 

معدل : خیلی خوب

محمد امین یوسفی
چهارم دبستان 

معدل : خیلی خوب

ایلیا پهلوانی
دوم دبستان

معدل : خیلی خوب

رمینا یاوری کرمانی
سوم دبستان

معدل : خیلی خوب

امیر محمد کریمی
اول دبستان

معدل : خیلی خوب

 بخش انگیزشی
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هنگام حمالت قلبی چه باید کرد ؟

 بخش پزشكی

اقداماتی که هنگام سكته قلبی باید انجام داد
بیشتر افراد زمانی دچار حمالت قلبی می شوند که تنها هستنند، بدون 
هیچ کمکی. فردی که دچار حمله شده احساس از حال رفتگی می 

کند و تا از دست دادن هوشیاریش تنها 10 ثانیه فاصله دارد.
نترسید، شروع کنید به سرفه کردن بصورت پی در پی و محکم قبل از 
هر سرفه یك نفس عمیق بکشید، سرفه باید عمیق وطوالنی باشد مثل 
زمانی که می خواهید خلط را ازته سینه خود خارج کنید. نفس عمیق 
و سرفه باید پی در پی تکرار شود هر دو ثانیه یك بار بدون توقف، تا 

هنگامیکه کمك برسد و یا قلب شما مجدداٌ بطور نرمال بزند.
 نفس عمیق باعث ورود اکسیژن به داخل ریه های شما می شود و 
وارد شده و سبب چرخش  قلب شما فشار  به  باعث می گردد  سرفه 
خون میشود. این فشار باعث برگشت ریتم نرمال قلبی نیز می گردد و 
به این وسیله فردی که دچار حمله شده میتواند خود را به بیمارستان 

برساند.
در هنگام بروز سکته قلبی لطفٌا به هر تعداد از افرادی که می توانید 
اطالع دهید. این خبر می تواند جان آنها را نجات دهد. فکر نکنید چون 

سن شما زیر 25 و یا 30 است، شما مستعد حمالت قلبی نیستید.
 امروزه متاسفانه به علت تغییر در روش زندگی ما، حمالت قلبی بین 

تمامی سنین مشاهده می گردد.
را حفظ  باید خونسردی خود  اول  درجه  در  قلبی  بروز سکته  هنگام 

کرده، از انجام هر گونه فعالیت خودداری نمائیم.
قرص یا کپسول زیرزبانی را زیرزبان قرار داده و تا 5 دقیقه صبر می کنیم.

آشنایی با عالئم سكته قلبی
برای آشنایی با نشانه های فردی که دچار سکته قلبی شده است در 

ادامه ایمیل با ما همراه باشید:
سکته قلبی و احساس سنگینی و فشار غیرطبیعی بر روی قفسه سینه، 
از  بسیاری  دارد.  قرار  سینه  قفسه  روی  بر  سنگینی  وزنه  که  گویی 
افرادی که دچار سکته قلبی می شوند از احساس فشار و سنگینی بر 
روی وسط سینه خود و یا سمت چپ قفسه سینه رنج می برند. این 
حس ناخوشایند معموال بیشتر از چند دقیقه طول می کشد و ممکن 
مانند  احساسی  است  ممکن  حتی  برگردد.  دوباره  و  شود  رفع  است 

سوزش سردل یا سوء هاضمه به فرد دست دهد.
سکته قلبی و احساس درد شدید در قسمت پشت، گردن و فك صورت

این عالیم می تواند شامل درد و ناراحتی در یك یا دو بازو ، پشت، شانه 
ها، گردن، فك و قسمت باالی معده باشد. درد در ناحیه پشت و گردن 

و فك از عالیم شایع سکته قلبی در خانم ها می باشد.

 تنگی نفس شدید و سكته قلبی
این عالمت می تواند به شکل ناگهانی رخ دهد، در حالی که شما در 
حال استراحت هستید و یا فعالیت بدنی کمی دارید. فرد ممکن است 
برای نفس کشیدن تالش کند و به سختی بیفتد. تنگی نفس می تواند 
قبل و یا همزمان با درد قفسه سینه رخ دهد و یا حتی می تواند تنها 

عالمت سکته قلبی باشد.

سكته قلبی و عرق سرد
عرق بیش از حد که به عرق سرد مشهور است، از عالیم سکته قلبی 
می باشد. البته در خانم های یائسه باید این عالمت را بیشتر بررسی 
از عالیم  یائسگی دچار گرگرفتگی می شوند. یکی  آنها در  کرد، زیرا 
سکته قلبی در خانم ها، خستگی ناگهانی و شدید و یا احساس کمبود 
انرژی در فرد می باشد که افراد به راحتی از آن چشم پوشی می کنند.

احساس گیجی و یا سردرد در سكته قلبی
بر خالف بسیاری از فیلم ها، سکته قلبی سبب بیهوشی فرد نمی شود، 

بلکه احساس گیجی و منگی به فرد دست می دهد.

حمله قلبی می تواند تنها به صورت یك حمله درد قفسه سینه باشد 
که اگر کمتر از 20 دقیقه طول بکشد چون سبب مرگ عضله قلب نمی 
شود دیگر به آن سکته قلبی اطالق نشده و در این شرایط بنام آنژین 
ناپایدار  آنژین صدری  که  مواردی  در  ناپایدار گفته می شود.  صدری 
باشد چون احتمال تبدیل این حمالت به سکته قلبی است، باید بیمار 
در بخش CCU بستری شده و از داروهایی که جلوی تشکیل لخته را 

در رگهای کرونر می دهد ) مثل هپارین ( استفاده نمود.

اگر درد رفع نشده مجدداً از قرص زیرزبانی استفاده می کنیم.
اولین  باز هم درد ساکت نشد به  در صورتیکه پس از 5 دقیقه دیگر 

مرکز درمانی مراجعه می کنیم.
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 بخش پزشكی

سكته قلبی و خستگی غیرعادی و شدید
یکی از عالیم سکته قلبی در خانم ها، خستگی ناگهانی و شدید و یا 
احساس کمبود انرژی در فرد می باشد که افراد به راحتی از آن چشم 
پوشی می کنند. این عالمت می تواند به طور ناگهانی و یا به مدت چند 
روز وجود داشته باشد. بسیاری از خانم ها در اثر سابقه سکته قلبی ، 
تجربه خستگی و ضعف عضالنی را دارند که مربوط به فعالیت و ورزش 

کردن نمی باشد.

تهوع و استفراغ )احساس بیمارشدن معده( در سكته قلبی
خانم ها دو برابر آقایان تجربه تهوع و استفراغ و یا سوء هاضمه را درطی 
سکته قلبی خود دارند. این عالیم گاهی جدی گرفته نمی شود و با 

بیماری های دیگر اشتباه گرفته می شود.
اگر هریك از عالیم سکته قلبی ذکر شده در باال را در فردی مشاهده 
کردید که بیش از 5 دقیقه طول کشید، با اورژانس تماس بگیرید. به 
یاد داشته باشید که تسریع کمك رسانی، می تواند زندگی فرد مبتال 

به سکته قلبی را نجات دهد.
بیشتر حمالت قلبی توسط یك لخته که یکی از رگهای کرونر را مسدود 
و  که خون  هستند  رگهایی  کرونر  )رگهای  شوند  می  ایجاد  کند  می 
اکسیژن را به عضله قلب می رسانند( معموال در رگ کرونری که قبال 

به علت تغییرات اترواسکلروز باریك شده تشکیل می شود. 
لخته درون رگ کرونری جریان خون و اکسیژن رسانی به عضله قلب 
را مختل می کند که همین امر سبب مرگ سلولهای قلبی در ان ناحیه 
می شود. ماهیچه قلبی آسیب دیده توانایی خود را بر انقباض از دست 

می دهد.

آشنایی با نشانه های سكته خفیف قلبی
کنید،  فکر  شما  است  ممکن  که  آنچه  خالف  بر  قلبی  خفیف  سکته 
بندرت بدون عالئم اتفاق می افتد. در حقیقت، می توان گفت روزها، 
هفته ها و شاید حتی ماه یا ماهها پیش از آنکه شما دچار این بیماری 
شوید بدن شما به راحتی به شما اخطار می دهد که در معرض ابتال به 

سکته قلبی خفیف هستید.
 اما متاسفانه زمانی که شما در حقیقت احساس می کنید دچار درد 
و عوارض حمله قلبی شده اید، برای درمان و جلوگیری از مرگ و یا 

جلوگیری از عوارض حمله قلبی دیر شده است.

 سکته قلبی یا حمله قلبی یا Quotation Mark مرگ های خاموش 
با عالیم و نشانه های خفیف که حتی بنظر نمی رسد ارتباطی با حمله 

قلبی داشته باشند. 
امروزه به یکی از دغدغه های مهم تبدیل شده است. عرق های سرد 
اصلی  از عالئم  ویژه درد شدید معده  به  و  تهوع شدید  مداوم، حالت 
سکته های خفیف قلبی به ویژه سکته هایی است که در بخش تحتانی 

قلب رخ می دهد. 
معده  التهاب  یا  گاستریت  بیماری  با  سکته ها  این  عالئم  موارد  اغلب 
به اشتباه گرفته می شود که این امر بسیار خطرناک است زیرا در این 
موارد این عالئم نشان دهنده سکته قلبی است که بیمار بالفاصله باید 

به مرکز درمانی مراجعه کرده تا منطقه سکته رد شود.
به ویژه در افرادی که مبتال به دیابت هستند سکته های قلبی سطح 
تحتانی قلب شایعتر است که در اغلب موارد درد ناشی از این سکته ها 

در معده بروز می کند.
پزشك  بر  عالوه  است  الزامی  شده اند  قلبی  سکته  دچار  که  افرادی 
قرار  هم  کبد  و  گوارش  متخصص  نظر  تحت  همواره  قلب  متخصص 
داشته باشند تا از ایجاد ناهنجاریهای گوارشی به ویژه زخم و درد معده، 

التهاب معده و هرگونه اختالل در کار معده در امان باشند.
درد سینه پشت جناق )استخوان وسط سینه( یك عالمت عمدۀ حملۀ 
بیماران  افراد مسن و  افراد، بخصوص در  قلبی است ولی در بسیاری 
دیابتی درد ممکن است ناچیز یا حتی اصاًل وجود نداشته باشد )بنام 

“حملۀ قلبی خاموش”(.
یا شانه؛گردن؛ دندانها؛ فك؛  بازوها  به  ناحیه سینۀ شما  از  اغلب درد 
این  از  یکی  در  تنها  درد  اوقات  یابد.گاهی  می  انتشار  پشت  یا  شکم 

نواحی احساس می شود.
درد بطور معمول بیش از 20 دقیقه طول می کشد و کاماًل با استراحت 
هردو  با  آنژین  درد  حالیکه  در  شود،  نمی  برطرف  نیتروگلیسرین  یا 
برطرف می شود. همچنین درد ممکن است شدید و زیاد یا خفیف و 

نامشخص باشد.
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 وی در جریان بمب گـذاری در دفتـر حزب جمهوری اسالمی در تاریخ 
هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از اعضای این 

حزب شد به شهادت رسید.
اي  خانواده  در یک  تـهران   در شهر  تاریخ ۱۳2۳  در  عباسپور  شهید 
 ۱8 معدل  با  هدف  دبیرستان  از   ۱۳42 سال  در  گردید.  متولد  متدین 
دیپلم ریاضي گرفت و در همان سال در کنكور قبول و وارد دانشكده 

فني گردید .
در دوران دانشكده فني با مبارزات سیاسيـ  مذهبي و گروهي بر ضد رژیم 
ضد خلقي شاه آشنا شد و همراه با سایر دانشجویان مسلمان در تشكیل 
جلسات مذهبي ـ سیاسي فعاالنه شرکت نمود. از همفكران این دوره 
شهید عباسپور مي توان از شهید دکتر محمود قندي و شهید مهندس 
رشته  در  فني  دانشکده  از  در سال 1346   . برد  نام  را  ناصر صادق 
الکترومکانیك فوق لیسانس گرفت و جزء فارغ التحصیالن ممتاز این 
دانشکده شد و در آن تاریخ که یك سال از تأسیس دانشگاه صنعتي 
لذا  و  داشت  استاد  به  احتیاج  دانشگاه  این  که  بود  گذشته  شریف 
مسئولین آن وقت تصمیم گرفتند، تعدادي از فارغ التحصیالن ممتاز 
دانشکده هاي فني، پلي تکنیك و علوم را به استخدام این دانشگاه 
از  اي دیگر  به همراه عده  درآورند. شهید عباسپور در سال 1346 
فارغ التحصیالن ممتاز آن سال به استخدام دانشگاه شریف درآمد و 
تا سال 1350 در سمت استادیاري در آن دانشگاه مشغول به کار بود.
تا  از 7 صبح  روزه  همه  فعالیتهاي سیاسي،  بر  عالوه  این مدت  در 
مسائل  حل  و  جزوه  و  کتاب  نوشتن  مشغول  دانشگاه  در  دیروقت 
دانشجویان و راه اندازي آزمایشگاه و غیره بود و دانشجویان آن شهید 
که در حال حاضر در توانیـر و برقهاي منطقه اي مشغول کارند خود 

گواه تالش صادقانه ایشان در راه تربیت نسل فعلي مي باشند. 
در همان سال به کشور سوئیس رفت و در یکي از کمپانیهاي معروف 
سوئیس مشغول به کار شد و مدتي در طراحي خط 400 هزار ولت 
کبان ـ آنکارا که در آن تاریخ کمپاني مزبور مشغول طراحي آن بود 
کار نمود.  شهید عباسپور دوباره به ایــران بازگشت و سپس در سال 

1351 براي طي دوره دکتـرا به دانشگاه لندن رفت و در 1356 در

را  خود  دکتـراي  انرژي  سیستمهاي  مدیریت  و  ریزي  برنامه  رشته 
شریف  صنعتي  دانشگاه  در  مجدداً  و  بازگشت  ایـران  به  و  گرفت 

مشغول به کار شد .
دکتر عباسپور پس از بازگشت به ایران به همراه گروهي دیگر دست 
به ایجاد شبکه ارتباطي بین استادان مسلمان دانشگاههاي مختلف 
و مدارس عالي زد و با ارتباطي که با دانشجویان مسلمان ایجاد شده 

بود مبارزات خود را عیله رژیم شاه ادامه داد .
انقالب  استمرار  راه  در  او تالش  انقالب  پیروزي شکوهمند   از  بعد 
با  فعالیت در حزب جمهوري اسالمي و همکاري  با  ایـران  اسالمي 

دیگر ارگانهاي انقالب ادامه نمود .

به  انقالب  شوراي  وسیله  به   1358/9/1 تاریخ  در  عباسپور  شهید 
در  لحظه شهادت صادقانه  تا  که  گردید  منصوب  نیـرو  وزیر  سمت 

کابینه محمد علی رجایی  در این سمت تالش و کوشش نمود .
علت  عباسپور  به  دکتر  شهید  برادر  وزارت  مدت  در  نیـرو  وزارت 
مدیریت انقالبي و مکتبي و تالش شبانه روزي او،  به راستي توانست 
گام هاي بلندي برداشته و در این ارگان دولتي که وابسته به طرح  
اجرا و نظارت خارجیان بود دگرگونیهاي اساسي انجام گیرد. از عمده 
و  استعماري  تحمیلي  قراردادهاي  حذف  بزرگ،  مرد  این  خدمات 
تالش در جهت خودکفایي صنعت آب و برق  و قراردادن طرحهاي 
عمراني در خدمت مستضعفین و به کارگیري نیروهاي جوان و مومن 
در اداره امـور مملکتي در حوزه فعالیت وزارت نیـرو بود. در هفتم 
تیرماه سال1360، دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمي، در حالي که 
جمعي از مسئوالن نظام، همچون آیت اهلل  بهشتي رئیس دیوان عالي 
کشور، چهار وزیر، دوازده نفر از معاونین وزیر و بیست و هفت نماینده 

مجلس در جلسه هفتگي حزب حضور داشتند، منفجر گردید.

شهید دکتر حسن عباسپور تهرانی فرد 
جمهور  رییس  کابینـه  در   ۱۳2۳ متولد 
وزیـر  بعنوان  رجایی  محمدعلی  آقای 
نیـرو و در دانشكده مهندسی دانشگاه برق 
بود.  تدریس  به  مشغول  شریف  صنعتی 




