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مدیریت منابع انسانی
شباهتهایيبینمدیریتیكشرکتوادارهیكکشوروجوددارد.اگرچه
یكشرکتدرمقابلیكکشور،نمونهبسیارکوچکيبهشمارميرودواگرچه
پارامترهايتاثیرگذاربرادارهیكکشوربسیارفزونتروپیچیدهترازمدیریتیك

شرکتاست،امامشابهتهانیزکمنیست:
-شرکتهانیزهمچونکشورهانیازمندبرنامههايدرازمدت)برنامهاستراتژیك(
هستند.نیازمندتدوینچشماندازآیندههستند.نیازمندتدوینبرنامهوبودجه
هستند.نیازمندتدوینسناریوهايمختلفمتناسبباپیشبینيهايآیندههستند.
نیازمندتدوینقوانینومقرراتادارهسازمانخودهستند.نیازمندتدوینروابط
خودباجهانخارجهستند.نیازمندآگاهيازوضعیترقباء،مشتریانوذينفعان

هستند.نیازمندتدوینبرنامههايتوسعههستند.
-شرکتهاهمچونکشورهاباگروههاياجتماعيمختلف،طبقاتاجتماعي
متنوعوفرهنگهايگوناگونمواجههستندواجباردارندکهبیناینتنوعوتکثر
مفاهمهبرقرارکنند.اکثرایههاياجتماعيموجوددریكکشوردرطبقاتشغلي
یكشرکتنیزحضوردارند.طبقاتشغليمختلفباادراکاتوبرداشتهاي
متفاوتازسازمان،ازخودوازرابطهخودباسازمان.شرکتهاهمچونکشورها

بایستيراهيبرايحل"گسستهايفرهنگي" موجوددرسازمانبیابند.
-شرکتهاهمچونکشورها،برايتحققاهدافخودنیازمندایجادبستريامن
هستند.همانطورکهحکومتهانميتوانندازیكطرفدرگیرتنشهايداخلي،
نابسامانیهاياجتماعي،ناهنجاريهايسیاسي،نارضایتيهايمردمي،آشفتگیهاي
اقتصاديوتشتتهايفرهنگيباشندوازطرفدیگرانتظارداشتهباشندکه
نحوشرکتها بههمین کنند، متوازنمحقق بهطور را توسعهخود برنامههاي
نیزنميتوانندباوجودتنشدرمناسباتسازماني،کشمکشدرروابطانساني،
رواني ازهمگسیختگي کارکنان، بيانگیزگي تبعیضدرسازمان، و بيعدالتي
سازمان،پارهپارهودستهدستهشدنکارکنان،برنامههايکوتاهمدتودرازمدت

خودرااجرانمایند.
-شرکتهاهمچونکشورهانیازمنداطاعوآگاهيازقضاوتکارکناننسبت
بهسازمانمتبوعخودهستند.نیازمندآنندکهضرباهنگفکريسازمانرابدانندو

ازتنديوکنديجریانگردشخونسازمانمطلعشوند.
ثروتو تعیینکننده -مدیرانشرکتهاهمچونرهبرانکشورها،دوعامل
آنهاست. دستان در شرکت/کشور یك سرنوشت دارند. اختیار در را قدرت
مدیرانشرکتهاميتوانندالگوهاياخاقيوانسانيبرايکارکنانخودباشند.
ميتوانندعدالت،انصاف،خوبي،مهرباني،عشق،نیکيوآگاهيرابهکارکنان
خودهدیهکنند.ميتوانندهمچونرهبرانبرخيکشورهادرطولتاریخ،مظهر
خردمندي،آگاهي،استواري،مقاومتومهربانيباشندوازسويدیگرميتوانند
منابعقدرتوثروترانهبرايپیشرفتوتوسعهکهبراي»ماندن«خودهزینه

کنند.ميتوانندمشابهپادشاهانیارؤسايجمهورمادامالعمرعملکنند.ميتوانند
مستبدیننفرتانگیزيباشندکهشاخصهرچیزيخودشانهستند.ميتوانند
همچوندیکتاتورهايخیرخواهي!باشندکهوظیفهومأموریتشانایناستکه
بههرحیلهوفریبودروغونیرنگي،مردمخودرابهبهشتموعود،اتوپیاو

جامعهآرمانيبرسانندورسیدانبار!دریافتکنند.
-ميتوانندتصورکنندکهآنچهدراختیارشانقرارگرفتهبههیچقیمتينبایداز
دستشانخارجشود.بایدبههرشکلياینودیعهراحفظکنند.خودرابرترین،
فهیمترین،عاقلترین،شجاعترین،زیركترین،آگاهترین،محقترینفردسازمان
بدانندوبرايحفظموقعیتخویشباهرآنکسوهرآنچهکهسرراهشانقرار
پابگذارندوبگذرند. ارزشهاياخاقيرازیر بروند. گرفتبجنگندوجلو
ميتوانندتصورکنندکهسالهااینسازمانمنتظرقدوممباركآنانبودهاست.
تصورکنندکهودیعهايالهيهستندورسالتتاریخينجاتقوم!رابردوش

دارند.ناجيسازمانخودهستندوپشتوانهايملکوتيوالهيدارند.
-مدیرانميتوانندتصورکنندکهچونمعیشتکارکنانسازماندردستآنان
است،پسپیچتنظیمعقلوارادهواختیاروخواستههاوخواهشهاوتمایات
وتمنیاتآناننیزدردستآناناستوبههرنحوکهمایلباشندميتوانندآنرا
تنظیمکنندوایننکتهبدیهيرادرنیابندکهاینکارکنانهستندکهبرايسازمان
درآمدایجادميکنند.اینمردماندکهباکاروفعالیتخودثروتمليیكکشور

رابهوجودميآورند.
-مدیرانميتوانندهریكازکارکنانخودرابادلیلومدركیابدوندلیل
ومدركجابجاکنندوتغییردهند.اخراجکنندوسپساستدالکنندکه»بامن
هماهنگنبود«.زیرکانهترآنکه»بابقیههماهنگنبود«.ریاکارانهتراینکه»اصول
سازمان«راقبولنداشت.درواقعخطايعمدهوياینبودهاستکهفراموش

کردهکه»کانوناصلي«کجاست؟
و آشنایان نزدیکان، و دوستان بین را ثروت و قدرت ميتوانند مدیران -
همتایانخودتقسیمکنندوانتظارداشتهباشندکهدرروزهايبحراني،اینمحبت
آنانجبرانخواهدشدوگروهيکهازاینمواهبمنتفعشدهانددرذکرمناقب
وسجایاوهوشوعقلواستعدادمدیرسازمانفروگذارنخواهندکردو»ماندن«

اوراتضمینخواهندکرد.
-مدیرانميتواننددچاراینتوهمشوندکهدرهمهزمینههادستباارا
دارند.تصورکنندکهمدیرهمهچیزدانهستند.اگردرجمعکارکنانسازمانبحث
علميیافنيیااجتماعيیاسیاسيیاهنريیاورزشيیاادبيدرگرفت،سخن
آخرراآنانبرزبانخواهندراند،قضاوتنهایيبهعهدهآناناست.بههمین
دلیلاستکهخیليازمدیرانمااهلسخنگفتنوسخنرانيکردنهستند.
چونهموارهایناحساسرادارندکهحرفهايبسیارمهميبرايگفتندارند
کهدیگرانمشتاقشنیدنآنهستند.حتيزمانيکهبهبیهودهگویيهايخویش
واقفميشوندوزمانيکهخودازسخنگفتنخویشوتکرارمکرراتخسته
ميشوند،چشمهايمخاطبینيکهخیرهبهآنانمينگرندوگوشهایيکهوقف
شنیدنسخنآنانشدهاست،دوبارهتوهممدیرانراتشدیدميکندوآنهاادامه

ميدهند.
چهزحمتياست/جویدنواژه/وقدمزدن/درحاشیهنطقهايطواني!
-مدیرانميتوانندهموارهبهکارکنانخودیادآورينمایندکههرموضوعيرا
بهترازآنانميفهمندواگرکاريرابهآنانسپردهاندبهایندلیلاستکهخود

امینحاجیرسولیها

همچون  شركت ها 
نیازمند  كشورها 
اطاع و آگاهي از 
كاركنان  قضاوت 
نسبت به سازمان 
متبوع خود هستند 
كه  آنند  نیازمند 
فکري  ضرباهنگ 
سازمان را بدانند 
و از تندي و كندي 
جریان گردش 
خون سازمان مطلع 
شوند

... به جای 
خاطرات
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ری
ت گذا

ی سیاس
س شورا

ن رئی
سخ

تصور بنده هم این 
است كه اگر مدیران 

شركتها، طراحي 
سازمانهاي پیچیده 
و شبکه اي امروز و 

طراحي سیستم هاي 
اجتماعي مدرن را 
بر تركیبي از عقل 

و منطق و خرد 
واندیشه )و نه اوهام 
و خیاات و باورهاي 
بي بنیان( و سامت 

نفس و راستگویي و 
درستکاري و اهمیت 
دادن به ارزش هاي 
اخاقي )و نه دروغ 

و دغل و فریب 
و نیرنگ( استوار 

سازند

گرفتارکارهايمهمتريهستندکهبایدانجامدهندوگرنههمهکارهاراخودشان
بهتربلدند.بهآناناثباتکنندکه»چیزي«نیستند.اگرهمزمانيازآنانکارخوبي

سرزدهاست،اتفاقيبودهاست.»َجنَم«آناناشکالدارد!
-مدیرانميتوانندبرايرشدافراددرسازمانسقفتعیینکنند.البتهاین
سقفازکفآنجایيکهمدیرایستادهاستبایستيبسیارپایینترباشد.روشيرا
اتخاذکنندکههیچکسدرسازمانقدنکشد.بلندقامتنشود.نمودنداشتهباشد.
هرکسيبهسازمانمينگرد،بافاصلهتصویرملیحمدیرارشددرمقابلشمجسم

شودونهتصویرهیچکسوهیچچیزدیگر.
-مدیرانميتواننددرفرصتهايمختلفهریكازکارکنانرانزددیگري
»خراب«کنند.ایرادهاياورابهدیگرانبگویند.ناتوانيهاياورابرشمرندو

حیثیتاورانزددیگرانلگدمالکنند.
-مدیرانميتوانند»انگیزه«و»خاقیت«رادرکارکنانخودسرکوبکنند.بعد
همتعجبکنندکهچراسازمانآنهاازفکرکردنبازایستادهاست.متوقفشده

است.چراسازمانازتفکرامتناعميورزد!
-مدیرانميتواننددرقبالانتقادات،نظراتوپیشنهاداتکارکنانخودواکنش
قهرآمیزدرپیشگیرند.فردمنتقدرابایکوتکنند.ازامتیازاتمتعلقهمحرومکنند.
-مدیرانميتواننددربحرانهايسازمانيغیبشوند،گموگورشوند.خودرا
پنهانکنندوصحنهراتركکنندتازمانيکهاوضاعآرامشددوبارهظاهرشوند.

همانکاريراانجامدهندکهسیاستمدارانانجامميدهند.
اینگفتمانراميتوانهمچنانادامهدادوزوایايپیداونهاندیگريازشیوه
مدیریتمدیرانرابرشمرد.امامدیرانهممتقابًاقضاوتهایيدارندوپرسشهایي

درذهنشانخلجانميکند:
-چگونهبایدیكسازمانراادارهکرد؟

-چگونهبایددریكشرکتنظموانضباطبرقرارنمود؟
-چگونهبایددریكسازمان،یكجمعمتحدتصمیمسازوتصمیمگیر

ایجادنمود؟
-چگونهبایددریكشرکتبهاجماعرسیدواقداميراانجامداد؟

-باهمکارافسرده،بيانگیزهودلمردهچهبایدکرد؟
-باکارمندپرخاشگر،نقزن،پرتوقعوپرادعاچهبایدکرد؟

-باهمکاريکهلجاجتميکند،یکدندگيميکندچهبایدکرد؟
-باکارمندتنبل،قانونگریزوقانونستیزچهبایدکرد؟

-باکارکنانيکهازبدوتولد»طلبکار«بهدنیاآمدهاندوهرروزبهقصد
وصولمطالباتخودواردشرکتميشوندچهبایدکرد؟

-بانخبگانباهوشوبااستعداديکهعدمتعادلرفتاريدارندودرتعامات
اجتماعيودادوستدهايانسانيمشکلدارندچهبایدکرد؟

-باکارکنانيکهبراینباورندکهنسبتبههمنسانخود»سوختهتر«هستند
ونتوانستهاندباروبنهخودرابهخوبيببندندوهرچهزحمتکشیدهاندبهجایي

نرسیدهاندچهبایدکرد؟
-باتحصیلکردههایيکهبهایننتیجهرسیدهاندکهحقوحقوقمنصفانهآنها
دراجتماعپرداختنشدهوامروزبایدمطالباتانباشتهآنانراسازمانپرداخت

کندچهبایدکرد؟
ازهمهاینهامهمتر،مگردرکتابهايجامعهشناسيومردمشناسيوسفرنامههاو
مقااتتحقیقيکهچاپشدهاست،صفاتویژهاي)صفاتمنفي(بهماایرانیان

نسبتدادهنشدهاست؟بااینصفاتوروحیاتوخلقیاتدرمحیطکارچه
بایدکرد؟ازجمله:

»-سازمانشکنيمفرطکهبهخودمحوريوانجامفرديامورمنجرميشود
وترجیحاکثریتاست

-دروغگفتنآنهمبهقولمحمدعليجمالزادهدرراهرضايخدا!
-زندگيکردنبرترکیبيازصمیمتوحقهبازي

و اضافي تاسرحدخوشخدمتي بيمورد وحتي دائمي فرصتطلبي -
غیرضروري

-اعامهیچبودن،حقیربودن،خاكپابودن،درعینخودبزرگبینيمفرط
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اینهاپرسشهايدرستياستکهقاعدتاًبایستيبهآنهاپاسخدادهشود.ازپاسخ
بهاینپرسشهاستکهميتوانمدیریت منابع انسانيدریكسازمانراواکاوي
کرد.پاسخبههمینسوااتاستکهبنمایهاصليمدیریت منابع انسانيیك
سازمانراميسازد.بندهفعًابهاینپاسخکوتاهبسندهميکنمکهبنظرميرسد
قضاوتکسانيکهميگوینددانشآموزخوبوبدنداریم،معلمخوبوبد
داریم!کارمندخوبوبدنداریم،مدیرخوبوبدداریم!پیمانکارخوبوبد
نداریم،کارفرمايخوبوبدداریم!مردمخوبوبدنداریم،حاکمانخوبوبد
داریم!و...درستاست.گمانبندههمایناستکهمنابعقدرتوثروتدراختیار
مدیراناستواگرقراراستکاريدرجهتاصاحیكسازمانبرداشتهشوداین
گامبایدتوسطمدیرانبرداشتهشود.اززاویهدیگريبهموضوعنگاهکنیم:اگرکارکنان
یكسازمان،وظیفهشناس،مسوولیتپذیر،منضبط،قانونپذیر،منصف،خوشاخاق،
راستگو،پرکار،زحمتکشو...باشندآنگاهمدیرانسازمانچهچیزيوچهکسيرا
بایدمدیریتکنند؟اساساًمعناومفهوممدیریتچیست؟معناومفهوممدیریت منابع 
انسانيچیست؟تصوربندههمایناستکهاگرمدیرانشرکتها،طراحيسازمانهاي
پیچیدهوشبکهايامروزوطراحيسیستمهاياجتماعيمدرنرابرترکیبيازعقلو
منطقوخردواندیشه)ونهاوهاموخیااتوباورهايبيبنیان(وسامتنفسو
راستگویيودرستکاريواهمیتدادنبهارزشهاياخاقي)ونهدروغودغلو
فریبونیرنگ(استوارسازند.آنگاهميتوانندانتظارداشتهباشندکهدردرازنايزمان،
کارکنانبدخوبشوندوکارکنانخوبهمخوبتر.بهرهورينیرويکارافزایش
یابد،عاقهبهکارنهفقطبهعنوانمنبعمعاشکهبهعنوانعاملسازندهشخصیت

وموجدرشدوتعاليانسانافزایشیابد.
آیاراهدیگريهست؟

ادامه دارد...   
1- ویژگی های شخصیت جمعی ایرانیان یا ساز وکار بقا »پرویز پیران«



حمل شیر کروي
پروژه نیروگاه سیاه بیشه

عملیات لیفتینگ مجموعه استاتور با وزن 
290 تن در نیروگاه سنگ توده

نصب نیمه پاییني دیفیوزر اگزوز واحد1 
گازي نیروگاه حرارتي یزد 

ادامه عملیات اسپول سازي در سیمره
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اخبارداخلی

درس��تدرهمانزمانیکهبلندترینسدبتنیکشوردرسرخط اخبا ر شركت نوتاش
استانچهارمحالوبختیاریباحضورمحموداحمدینژاد
افتتاحمیش��د،درگوش��هیدیگریازکشورپهناورمانو
درس��الناجتماعاتش��رکتتوس��عهمنابعآبونیروی
ایران،جش��نخودکفاییسدس��ازیوتقدیراز133دست
اندرکاراینصنعت،باحضورش��رکتهایمعتبرس��دو

نیروگاهسازکشوروازجملهفراببرگزارشد.
درجش��نخودکفاییس��دسازیکش��ور،معاونوزیر
نی��رودرامورآبوآبفادرس��خنانی،باارائهگزارش��یاز
وضعیتمنابعآبوس��دهایکشور،تاریخچه،اهدافو

ضرورتهایسدسازیدرکشورراتشریحکرد.
محمدرضاعطارزاده،برگزاریاینجشنراهمزمانبا
افتتاحسدونیروگاهکارون4،مایهمباهاتدانستوافزود:
خرسندیمکهدرمرحلهایقرارگرفتهایمکهخدمتبزرگ

وملیسدسازیبهخودکفاییرسیدهاست.
عط��ارزادهدرادامهافزود:تع��ادلهایمنطقهای،تأمین
نیازهایزیس��تمحیط��ی،حفظحیاتوتوس��عهپایدار
کش��وروحف��ظحقوقنس��له��ایآینده،اه��دافعالی
طرحهایسدس��ازیدرکشوراستکهایناهدافهمگی
منجربهاش��تغالزایی،تولیدانرژیبرقابی،ارتقایس��طح

رفاهوکاهشمحرومیتدرکشورخواهدشد.
مع��اونوزی��رنی��رودرام��ورآبوآبفاضم��نابراز
امیدوارینس��بتبهآغازآبگیریس��دگتونددرآیندهای
نزدیك،تاکیدکرد:درسالجاریحجممخازنآبیکشور

افزایشچشمگیریخواهدیافت.
عط��ارزادهاضافهک��رد:تنهاراهایج��ادمنابعآبیجدید
برایکش��ور،احداثسداستوبرایاحداثمناسبآنها
ضروریاس��تمش��اورانطرحهایسدسازیدرپیدایش

اینطرحهانقشموثریداشتهباشند.
ویتاکیدکرد:وزارتنیروتاکنونتس��لیمفش��ارهای
منطقهایدرزمینهاحداثسدنشدهوخوشبختانهمطالعات
احداثس��دهادرکشوربدونتوجهیهاینمسالهصورت
میگیردودراینراس��تااجازهس��اختهیچسدیبدون

ضوابطفنیرانمیدهیم.
اوس��پسازصدورخدم��اتفنی-مهندس��یدرزمینه
سدسازیتوسطمتخصصانایرانیبهکشورهایسریانکا،
سوریه،افغانستان،آذربایجانوتاجیکستانخبردادوگفت:
متخصصانایرانیس��دهاییرانیزدربرخیازکش��ورهای

آفریقاییوآمریکایاتینمیسازند.
ای��نگزارشم��یافزاید:مهن��دسعلیاصغ��رقانع
مشاورمعاونوزیرنیرودرامورآبوآبفاودبیرجشن
خودکفاییسدس��ازیکش��ور،نیزدراینمراسمباارائه
گزارشیازمراحلمختلفبرگزاریجشن،گفت:هدف
ازبرگزاریاینجشن،اطاعرسانیازروندخودکفایی

وتقدیروتش��کرازدس��تاندرکارانصنعتسدسازی
ایراناس��ت.

قان��عاف��زود:کمیت��هانتخ��ابنخب��گان،ب��اتدوی��ن
شاخصهایارزیابی،بانكاطاعاتیراایجادکردتابتواند

ازتمامافرادبرتردرصنعتسدسازیتقدیرنماید.
مش��اورمعاونآبوآبفایوزیرنی��رو،درادامهبابیان
اینکهدرانتخابافرادبرترتاشش��دازتمامبخشهای
غیردولتیوخصوصیاس��تفادهشود،اظهارداشت:افزون
بر280ابتکاردراینصنعتبهکمیتهانتخاببرترینهای
سدسازیارسالشدکهبرگزیدنتعدادیازاینمیانبسیار

دشواربود.
قان��عاضافهکرد:کاهشهزینهها،زماناجرایطرحها
وکاهشخطرپذیریازمس��ائلیبودکهدرانتخاببرترین

ابتکارهاموثربودند.
ویدرادام��هتصریحکرد:انتخ��اب57طرحبهعنوان
گروهیدرماموریتاینکارگروهقرارگرفتودرنهایت
38شرکتودومتخصصانتخابوبرگزیدهخواهندشد.
گفتنیاس��تدرس��ایربخشهایاینبرنامه،مهندس
ناص��رترکشدوزمدیرعاملش��رکتمهندس��یمش��اور
مهابق��دس،مهندسهرمزدرامینهبهنمایندگیازجامعه
مهندس��انمش��اورایران،مهندسمنوچه��رملکیانیفربه
نمایندگیازانجمنش��رکتهایساختمانی،سرداررستم
قاس��میفرماندهقرارگاهخات��ماانبی��اء)ص(،دکترعلی
نورزادرئیسهیأتاجراییکمیتهملیسدهایبزرگایران
ودکت��ررضامکن��ونعضوهیأتعلمیدانش��گاهصنعتی

امیرکبیر،بهبیاندیدگاههاونظراتخودپرداختند.
ازمبهذکراستدراینجشنکهمعاونتآبوآبفای
وزارتنی��رو،ش��رکتمدیریتمنابعآبایران،ش��رکت
توس��عهمنابعآبونیرویایران،ش��رکتمهندسیمشاور
مهابقدس،قرارگاهخاتماانبیاء)ص(،جامعهمهندس��ان
مش��اوروانجمنش��رکتهایس��اختمانیآنرابرگزار
کردند،ازبرگزی��دگانچهاربخشپیمانکاران،مش��اوران،
کارفرمایان،اساتیددانشگاهوازجملهشرکتفرابتجلیل

بهعملآمد.

شیر  و  توربین  تجهیزات  نصب  تکمیل   
پروانه اي واحد یك و تکمیل تجهیزات توربین 

واحد 2 و 3 در نیروگاه گتوند

تجلیل از فراب در جشن خودکفایی سد سازی ایران
در مراسمی ویژه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران صورت گرفت

تجلیل
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سر خط اخبار
شركت ناردیس
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حضور فراب در نمایشگاه بین المللي صنعت ریلي و صنایع وابسته

حضور ناردیس در اولین همایش اقتصادي
جمهوري اسامي ایران و جمهوري عراق

شرکت توبا در مناقصات خارج از فراب / ناردیس

نمایشگاه ها

فرابدرهمایشونمایشگاهبینالملليصنعتریليو
صنایعوابسته)RINEX2011(کهازتاریخ14الي16

تیرماهدرمحلهتلالمپیكبرگزارشد،شرکتکرد.
نمایندگان نمایشگاه این در عمومي، روابط گزارش به
شرکتفراببامخاطبانموردنظرومرتبطباپروژههاي
ریليازقبیلمدیرانارشدراهآهن،مسووانشرکتهاي
مسئوان سپاسد،حرا، تهران، قطارشهري بهرو، ،RTI

واردکنندگان صادرات، توسعه بانك و قم شهرداري
سیستم پیمانکاران یا سازندگان برقي، خط ماشینآات
مورد در هدفمند بهصورت و دیدار .... و قطار توزین

پروژههايریليمذاکرهکردند.
در حاضر خارجي و داخلي شرکتهاي است گفتني
تجهیزات ریلي، ناوگان قطعات سازنده نمایشگاه
سوزن، و ریل سیگنالینگ، تجهیزات روسازيخط،
تجهیزاتایستگاهي،سازندگانسیستمهايترمزوتهویه،
واردکنندگانتجهیزاتراهآهنومترووماشینآاتخط

وخطبرقي،شرکتهايبهرهبردارومالکانواگنهايباري
ومسافريوغیرهبودند.

از نمایشگاههمچنینتعدادي این بهذکراستدر ازم
تهران شهري قطارهاي راهآهن، کارشناسان و مسووان
وقم،شرکتهايبهرهبردار،بانکهاوشهرداريهاازغرفه

فراببازدیدداشتند.

و ایران اسامي جمهوري اقتصادي همایش اولین
محل در تیرماه 16 الي 15 تاریخ از عراق جمهوري
هتلشرایتونبغدادبههمتستادتوسعهاقتصاديایران
از هدف ما، خبرنگار گزارش به  شد. برگزار عراق  –

حضور جهت راهکارهایي یافتن همایش این برگزاري
ایراني بازرگانان و صنایع صاحبان پیمانکاران، قدرتمند
این در  بود. عراق کشور اقتصادي رشد روبه بازار در
این در ایراني توانمند شرکت 80 حدود که همایش
اجاسحضوريفعالداشتند،شرکتناردیسبهعنوان

کارگروهنفتوگازاینهمایش، اعضایاصلي از یکي
جلساتمتعدديبامسئولینوزارتنفتعراقداشتو
خوشبختانهاینجلساتمنجربهامضایتفاهمنامهمهمي
به ایران گاز و نفت پیمانکاران از تعدادي جهتحضور
تایید مورد پیمانکاران فهرست در ناردیس همراهشرکت
وزارتنفتعراقگردید.ازمبهذکراستدراینیادداشت
تفاهماعامآمادگيطرفهایایراني– عراقيجهتاحداث
پاایشگاهنفتکرباوهمچنینبازسازيونوسازيصنایع

نفتوگازعراقموردتاکیدوامضاقرارگرفت.

بازارهايهدفخود، راستايتوسعه توبادر شرکت
زیر مناقصات در جاري سال نخست ماهه چهار طي

شرکتنمودهاست:
تجهیزات نصب و تامین طراحي، مناقصه -1

هیدرومکانیكسدچایلي)شرکتسپاسد(
تجهیزات نصب و تامین طراحي، مناقصه -2
هیدرومکانیكسدنمرود)شرکتآبمنطقهايتهران(

سازه تن 3500 ساخت و متریال تامین مناقصه -3
فلزيپاایشگاهمیعاناتگازيبندرعباس)قربنوح– 

موسسهعمرانساحل(
4-ساختتجهیزاتواترژاکتکورهذوبالکتریکي

مسخاتونآباد– مجتمعمسشهربابك)شرکتصنایع
مليمسایران(

و    Catch Pit دیوار  بندي  آرماتور  
فاز 22-24  واحد129  های  قالب  سازي   آماده 

پارس جنوبي

بویلر واحد  به  مربوط  استك  بتن ریزي  
121 پارس جنوبي

 اتمام قالب بندي استك مربوط به بویلر 
واحد  121 پارس جنوبي 

عملیات نصب سکوي زیستي
  FXLQ پروژه فروزان 

شرکت   از  تجهیزات،  بارگیري  
SUNGJIN در کره جنوبي پروژه شیرین سازي 

شرکت مایع سازي گاز طبیعي ایران 

اخبار توبا
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 اجراي پروژه خط انتقال 800 کیلوولتي Susan )چین(
Susanمناقصة120میلیونداريپروژهخطانتقالABBشرکت
رابرندهشد.اینپروژه2090کیلومتري،انرژيالکتریکيراازاستان
SichuanبهغربچینومنطقهساحلياستانFiangsuمنتقل

ميسازد.درتأمینتجهیزاتاصليپروژهمذکورونیزطراحيو
SGCC شرکت ،DC اتاق و کنترل و حفاظت سیستم ساخت
همکارينزدیکيراباABBخواهدداشت.ایندرحالياستکه
ABBدراوایلسال2011نیزبرندهمناقصه900میلیونداريخط

انتقالپروژهAgraدرشمالشرقيهندوستانگردیدهاست.

منفعت آمریكایي در دامن پاکستان )پاکستان(
آژانستوسعهبینالملليایااتمتحده)USAID(باتخصیصوام
بلندمدت16/5میلیونداريبهدولتپاکستان،آغازرسمياجراي
پروژهبازسازينیروگاهآبيTarbelaرااعامنمود.پسازاتماماین
پروژهیكساله،حدود60مگاواتبهظرفیتفعلينیروگاهاضافه

خواهدشد.

اخبار صنعت
آب و برق جهان

6

علیرضاتاجبخش*

Bac River یك قدم تا اجرا )ویتنام(

پسازبرگزاريمذاکراتمتعدد،قراردادتأمینمالي50میلیونداري
پروژهBac RiverدراستانشماليHa Giangویتنام،بیندولت
ویتناموبانكژاپنيNEXIامضاومبادلهگردید.اینتسهیات14
سالهکهدرآن5سالدورهتنفسلحاظشدهاست،ضمنپیشبردمراحل
اجرايپروژه42مگاواتيمذکور،اولینموفقیتبخشخصوصيویتنام

درتأمینمنابعماليازکشورژاپنمحسوبميشود.
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 بزرگترین پروژة آبي آفریقا در دستان Salini )اتیوپي(
پروژه یورویي میلیارد 3/4 قرارداد امضاي با اتیوپي دولت
اجراي مگاوات، بهظرفیتمجموع5250 Millennium

اینپروژهکهبزرگترینپروژةبرق�آبيقارةآفریقامحسوب
ميشودرابهشرکتایتالیایيSaliniواگذارنمود.اینپروژه
عظیمکهبررويرودخانةنیلدر700کیلومتريآدیسآبابا
بتنياصليودوساختمان احداثميگرددشاملیكسد
گفتة به ميباشد. فرانسیس نیروگاهي واحد 15 با نیروگاه
Fastنوین اینطرحروش در ،Saliniمدیرعاملشرکت
اجراي تسریع منظور به Track Implementation

کارهايساختمانيمورداستفادهقرارخواهدگرفت.

سرمایه گذاري هندوستان در قارة آفریقا )زامبیا(
دولتهندوستانباسرمایهگذاري50میلیونداريخود،پروژه
Ithezi heziرازندهکرد.اینتسهیاتکهبازپرداختآن

توسطبانكTATA Africaتضمینشدهاست،بخشياز
بازسازي و توسعه طرح داري میلیون سرمایهگذاري240
برنامة بنابر ميکند. تأمین را Ithezi hezi آبي نیروگاه
زمانبندياعامشده،طرحتاآخرسال2012بهبهرهبرداري

ميرسد.

 تسهیات 70 میلیون داري از رهگذر NIB )ایسلند(
بانكسرمایهگذاريشمالي)NIB(باتخصیصوام70
طرح اجراي منظور به ایسلند دولت به داري میلیون
ساله 16 تسهیات این نمود. موافقت Budarhals

که مزبور مگاواتي 70 طرح اجراي به را شایاني کمك
شاملدوسدسنگریزهاينیزاست،خواهدکرد.نیروگاه
بوده کاپان مگاواتي 40 واحد دو شامل طرح این آبي
شروع 2010 سال اواخر از آن ساختماني کارهاي که

شدهاست.

* کارش��ناس برنامه ریزی و کنترل 
پروژه معاونت توس��عه طرح ها

1)  Hydro Review Worldwide 

(HRW), July 2011
2)  Water Power & Dam 

Construction, May 2011
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توسعة صنعت آب و برق )پاناما(
گام آبي، نیروگاه جدید پروژه 16 اجراي تأیید با پاناما دولت
خصوص این در برداشت. صنعت این توسعة در را بلندي
بهبهرهبرداري تاآخرسال2015 ظرفیتمجموع700مگاوات
خواهدرسیدواینامرباسرمایهگذاريیكمیلیاردداريبخش
خصوصيمیسرشدهاست.پروژههايمزبورتوسطمشارکتياز

کشورهايبرزیلوپرواجراخواهندشد.

 انرژي پاك در خدمت صنعت )شیلي(
و صنعت بخش نیاز مورد انرژي تأمین منظور به شیلي دولت
همچنینهمکاريبامکانیزمهايتوسعهمليدربخشمحیطزیست،
اجرايدوپروژةنیروگاهيکوچكرابهشرکتHidrobonitoاز
شیليواگذارنمود.پروژههايمذکوربهظرفیتمجموع12مگاوات
درمنطقةPuerto Octayاحداثخواهندشدوبراياجرايآنها

بهسرمایهگذاريحدود30میلیوندارينیازميباشد.

مرداد 90. شماره 4
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در آن روزگار و در 
جایگاه كارفرما، 
تمام پروژه ها را هم 
به فراب ندادیم، 
هر چند كه با مدیر 
آن آقای مهنما 
ارتباط دوستی قوی 
ای هم داشتم. به 
طور مثال مسائل 
هیدرومکانیک را به 
فراب ندادیم و تنها 
فراب در قسمت 
نیروگاهی فعالیت 
كرد و مسئولیت 
سایت را نیز خود بر 
عهده داشتیم

 ویژه
ان

میهم

به  ورود  برای  زحمتکش!  آقای  جناب   :
با  زمانی  چه  در  و  چگونه  که  بفرمایید  بحث 

شرکت فراب آشنا شدید؟
منازپیشازانقاب،باآقایمهندسمهنما-
بودم. دوست فراب- شرکت سابق عامل مدیر
روی بر بررسی حال در وی شدم مطلع زمانی
همان در است،او برق–آبی نیروگاههای ساخت
را موجود گزارشهای که خواست من از زمان
اوپاسخمثبت نیزبهدرخواست مطالعهکنم.من
دادموآنگزارشهارامطالعهکردموازهمان
پیمانکار عنوان به فراب شرکت تاسیس با ابتدا
نیروگاههایبرقآبیموافقبودم. اصلیساخت
بافرابآشنابودمولیآن ابتدا ازهمان بنابراین
فراب به بعد و بودم فعال نیرو و آب در زمان

پیوستم.
درواقعازسال69و70بودکهبهشرکتآب
ونیروپیوستموابتدادرپروژهطرحکارون3و
سپسدرسمترئیسنیروگاهدرسدکرخهدراین

شرکتفعالبودم.
باید کرخه سد در کارها سریعتر انجام برای
را کارفرما سپس و نیروگاه فنی مشخصات ابتدا
درشرکتآبونیرومشخصمیکردیم.فراب

تاآنزمانتجربهایجزانجامدادنطرحکارون1
1نداشتوخیلیهاباواگذاریپروژهبعدیبه

فرابمخالفبودند.
آنهامعتقدبودندکهبایدمناقصهفراملیبرگزار
شودامامامخالفتکردیموپسازمذاکراتفنی
برای داری میلیون 100 تا 80 میزان برآورد و

پروژه،اینطرحرابهفرابواگذارکردیم.
بایدبگویمکهدرآنروزگارودرجایگاه اما
کارفرما،تمامپروژههاراهمبهفرابندادیم،هر
چندکهبامدیرآنآقایمهنماارتباطدوستیقوی
ایهمداشتم.بهطورمثالمسائلهیدرومکانیكرا
بهفرابندادیموتنهافرابدرقسمتنیروگاهی
فعالیتکردومسئولیتسایترانیزخودبرعهده

داشتیم.
بافرابدوستانهبود؛ ارتباطمان تاسال1376
آنزماندرآبونیروارتباطخوبیباآقایمهنما
باید که داشتیم اعتقاد و داشتم وحاجرسولیها
شود. داخل ساخت و بومی سازها و ساخت
حمایتی گونه همه فراب از نیرو و آب بنابراین
میکردتااینکهدرسال1376منبهعنوانعضو

هیاتمدیرهفراببرگزیدهشدم.

به عنوان  چه کسی در سال 76 شما را   :
گزینه پیشنهادی عضویت درهیات مدیره شرکت 

فراب پیشنهاد کرد؟
وزیر بود. اصاحات دولت ابتدای  76 سال
نیرو،به و آب شرکت رییس انتخاب برای نیرو
محمودزاده، )آقای بودند وی مشاور که گروهی
آقایتابش،آقاینعیمیپورومن(،لیستیراارائه

کردونظرمانراخواست.
مابابرخیازاعضایلیستمخالفتوبابرخی
موافقتکردیم؛آنزمانآقایرفان،قائممقاموزیر
وقتنیرویعنیمهندسبیطرفبود.بهپیشنهادما
مذاکرهایباآقایزرگرپورانجامشد،ویسال70
درکارون3مشاورمندربحثهایمالیبود،آن
زمانبودکهویبهعنوانمدیرعاملشرکتآبو
نیروانتخابشدومنهمازآبونیروبهعنوان
عضوغیرموظفهیاتمدیرهفرابانتخابشدم
)هرچندباآبونیروهمکاریمیکردمودرآنجا
مشغولبودم(.بهمدت5سالونیمازسال76
غیر عضو فراب، شرکت در 82 سال حدود تا
موظفهیاتمدیرهبودم؛پسازآنهمباانتخاب
نیرو،ازهیات بهعنوانمدیرعاملشرکتآبو
و آب در وقت تمام و داده استعفا فراب مدیره

گفتگو با علی اکبر زحمتكش مدیر عامل سابق آب و نیرو

اگر فراب کارخانه می زد، زمین گیر می شد

مشخص  هدفی  به  رسیدن  دنبال  به  گفت وگوها  همیشه 
تازه  اطاعات  به  رسیدن  هدف  این  می شوند،حال  انجام 
باشد و یا بیان خاطرات گذشته و یادی از ایام سپری شده. 
گفت وگو با علی اکبر زحمت کش یکی از مدیران عامل سابق 
ایران و عضو سابق  نیروی  و  آب  منابع  شرکت توسعه 
بلکه  بیشتر  اطاعات  کسب  برای  نه  فراب،  مدیره  هیات 
برای یادآوری خدمات وی به نسل بعد از آن در شرکت آب 
و نیرو و فراب در کنار بیان چالش های آب و نیرو و فراب 
انجام شد. خاطراتی که آقای زحمت کش چنان آنها را بیان 
چند  همین  گویی،  که  داشت  یاد  به  را  تاریخ ها  و  می کرد 
روز پیش این اتفاق ها برای وی رخ داده است. زمانی که 
به شرکتی که وی هم اکنون در آن فعالیت دارد در خیابان 
شیخ بهایی رسیدیم، منتظرمان بود، هرچند مهمانی گرامی 
داشت، اما ما را به گرمی پذیرفت و از ما استقبال کرد. وی 
شرکت  با  آشنایی  چگونگی  درباره  صمیمی  گپ  این  در 
فراب، چگونگی انتخاب به عنوان مدیر عاملی شرکت آب 
اختیار  در  لزوم  عدم  فراب،  کارفرمای  عنوان  به  نیرو  و 
به  فراب  از  خود  انتظارات  فراب،  برای  کارخانه  داشتن 
عنوان کارفرما، حرکت فراب به سمت ساخت نیروگاه های 
پروژه ها  سرمایه گذار  عنوان  به  فراب  حضور  و  حرارتی 

سخن گفت.
در ادامه، گفت وگوی ما با وی که در یک روز گرم پایتخت 

انجام شد را می خوانید...
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یک زمانی به این 
نتیجه رسیدیم كه 

دیگر نباید از فراب 
حمایت كرد و باید 

فرصتی را فراهم 
كرد تا فراب  به 

سمت یک شركت 
رقابتی پیش رود، 

بنابراین پروژه ها را 
به مناقصه گذاشتیم. 

هر چند در ابتدا 
مشکات عدیده ای 

در این زمینه 
برایمان از سوی 
فراب و ... ایجاد 

شد اما تصمیم ما 
جدی بود

 ویژه
ان

میهم
وجود و من آمدن با  پرداختم. فعالیت به نیرو
آقایانحاجرسولیها،رفانودانشآشتیانیفضای

بهتریدرهیاتمدیرهفرابشکلگرفتهبود.
مسئولیت هم نیرو و آب در هنوز که آنجا از
پروژه مسئول فراب که هایی طرح در داشتم،
فراب طرف بود، کارفرما هم نیرو و آب و بود
به اماحمایتهاییهممیکردیم رانمیگرفتم.
عنوانمثالزمانیکهفرابدرآنزمانمبلغکافی
برایاتمامپروژهکارون3رانداشت،ازطریقآب
ونیروازفرابحمایتکردیمتاپروژهکاملشده
ومشکلفراببهاینترتیبحلشود.درواقع
کاریکهکردیماینبودکهدرآنزمانبرپیمانکار
پیمانکار بر و پروژه سریعتر اتمام برای داخلی
داشت اختیار در را پروژه از بخشی که خارجی
برایتامینتجهیزات،فشارواردکردیموسرانجام

اینطرحبهاتمامرسید.

: این حمایت تا چه زمانی ادامه داشت؟چه 
زمانی تصمیم گرفتید که دیگر از فراب حمایت 

خاص نکنید؟
یكزمانیبهایننتیجهرسیدیمکهدیگرنباید
ازفرابحمایتکردوبایدفرصتیرافراهمکرد
تافراببهسمتیكشرکترقابتیپیشرود،
بنابراینپروژههارابهمناقصهگذاشتیم.هرچند
درابتدامشکاتعدیدهایدراینزمینهبرایماناز
سویفرابو...ایجادشداماتصمیمماجدیبود.
مثادرپروژهسیمره،پروژهرابهفرابندادیم،
قیمت ارائه با فراب و کردیم برگزار مناقصه

پایینتربرندهشد.
رقیب آذرآب شرکت نیز بیشه سیاه پروژه در
شرکتفراببود،آنجانیزفرابمناقصهرابردو
برخی زمان درهمان  کرد. آنخود از را پروژه
نیروگاهکوهرنگوشهید مانند پروژههایدیگر
رجاییرابهفرابدادیمزیرابرایمامهمآنبود
کهفراببرایخودرقیبیببیندوبداندکهرقیب
داردوپروژههابهآسانیدراختیارشقرارنمی

گیرد.
آقای هم 76 سال در بار یك آید می یادم
6 به را نیروگاه کارهای تا گرفت تصمیم زنگنه
مناقصه به را بخش هر و کرده تقسیم قسمت
بگذارد،درحالیکهفرابمدعی3بخشآنبود.
کمیسیون در مدیرعامل نماینده زمان آن در من
نمیگذاشتم کمیسیون آن در و بودم مناقصات
بر را پروژهها مسئولیت غیرصاحیتدار، افراد
عهدهبگیرند؛درهمینچارچوبفرابدرنیروگاه
سیمرهوگتوند،ایقبودوپروژهرادریافتهم
کرد.امادرکارون4تنهاقسمتتوربینبهفراب
واگذارشدوفرابنتوانستکلپروژهرابرعهده

بگیرد.


: در سال 76 فراب به نسبت آنچه اکنون 
شد  چگونه  نبود،  بزرگی  شرکت  هست،آنچنان 
و  کردید  اعتماد  آن  کارفرما،به  جایگاه  در  که 

پروژه های بزرگی را به آن واگذار کردید؟
موجود اراده حداقل اگر که دارم اعتقاد من
کسی اما گذاشت، اعتماد بر را اصل باید باشد،
شایدتاحداکثرتوانراندیدهباشد،اعتمادنکند.
سیستم ابتدا در که بودم معتقد من زمان آن در
شاهد ما تا کند پشتیبانی را فراب باید حمایتی

پیشرفتآنباشیم.
نرساندن اتمام به از نگرانیها 72 و 71 سال
کاربود،اماماازآبرووحیثیتخودبرایفراب
سال از اما میکردیم، ریسك و میگذاشتیم مایه
76وضعبهترشد.ازسال76بهبعدهمکهدیگر
نبودومادرهیات نیرو نیازیبهحمایتآبو

مدیرهبحثهایجدیدیراآغازکردیم:
کارفرمایی سیستم از خارج مالی تامین -1
دریافت وام دبی در ایرانی بانكهای از )مبالغی

کنیم.(
2-ورودفراببهبقیهحوزهها)حوزهخارجاز

کشور،حوزهنفت،نیروگاهحرارتی(
برای خارجی شرکتهای با همکاری -3
و سد پروژه بزرگتر)دریافت پروژههای دریافت

نیروگاهشهریار(

نگاه  اساسا  که  افرادی  بودند  زمان  آن   :
مثبتی به پتانسیل های داخلی مانند پتانسیل فراب 
نداشتند، نگاه شما به مقوله ساخت داخل چگونه 

بود؟
فرابپروژههارابهعنوانپیمانکارعمومی،از
کار از قسمت هر برای میگرفت. نیرو  و آب
به برایکارخانههاشروع پیدامیکرد، را شرکتی
کار این با و کرد تجهیزات و دستگاهها خرید
افزایش را خود افزوده ارزش درصد 40 حدود
داد.شرکتفرابدرواقعدرآنزمانمدیریت،
راهمزمان نظارتوساخت بازرگانی، مهندسی،

سازماندهیمیکرد.
بهنظرمنساخت100درصدیدرداخلکشور
ارزشنیست،صاحبکاربودنارزشاست؛اگر
کارخوبانجامگیرد،میتوانددانشآنرابومی
گرفته پیش را درستی مسیر تاکنون فراب کند.
واحد 19 ساخت فراب از حمایت نتیجه است.
تجهیزات درصدی 70 ساخت بود؛ نیروگاهی
توسطفراب،نتیجهحمایتهایآنزمانبود.این
برایکشوردرآنزمانکارارزشمندیبودوبیشتر

ازاینمقدورنبود.
بعدهافراب،نقشمهمتریبرایتامینوتوسعه
ساختداخلایفاکردوپلهآخرساختداخلو

طراحینیروگاهراهمطیکرد.

آب  مدیریت   در  شما  همزمان  حضور   :
و نیرو و فراب، چه تهدیدها و فرصت هایی را 

برای فراب ایجاد می کرد؟
در من که بود آن فراب برای اصلی فرصت
توانستم می بنابراین و بودم فراب و نیرو و آب
بهفرابومسائلرا نیرو ازآبو را خواستهها
ازفراببهآبونیرومنتقلکنمواینبزرگترین
فرصتبرایفراببود.امامهمترینتهدیدشاید
آنبودکهآبونیروازآنجاییکهتصورمیکرد
و کردن صحبت اجازه میکند، هدایت را فراب
در هم چالش دومین ندارد. را فراب از انتقاد

مناقصاتبود.
شدم، نیرو و آب مدیرعامل که زمانی
باقی هم فراب مدیره هیات عضو نمیتوانستم
بمانم،درنتیجهازفراباستعفادادمواجازهیهر
گونهسوءبرداشتراازافرادگوناگونسلبکردم.

و  آب  عامل  مدیر  عنوان  به  که  زمانی   :
نیرو انتخاب شدید،این بار به عنوان کارفرما چه 

انتظاراتی از فراب به عنوان پیمانکار داشتید؟
به بودن پاسخگو فراب شرکت از اول توقع
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 ویژه
ان

میهم
من كاما مخالف 
آن هستم كه چون 
فراب در مقابل مپنا 
كوچک است، دیگر 
نباید وارد بازار 
نیروگاه های حرارتی 
شود. درست است 
كه رقابت با آن 
سخت است اما 
پروژه هایی هم 
هستند كه فراب 
قادر به انجام آن 
است
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پیمانکاری خوب پیمانکار زیرا بود مشتریان
نداشته کارفرما به کاری که میشود  محسوب
کنار در و برساند اتمام به را کار خود و باشد
آنادبیاتش،ادبیاتدرستیباشد.توقعدوم،ارائه
قیمتشفافبود.درواقعتوقعاینبودکهقیمت
رابهگونهایارائهکندکهبتواندباآنکارراتمام
کندوآنهمغیرقابلتغییرباشدتابهاینوسیلهاز

ضرروزیانکارفرماکاستهشود.
همچنیننگاهدرآنزماناینبودکهاگرشرکتی
درسیستمرقابتیداخلموفقباشد،درسیستمو

مناقصاتبرونمرزینیزموفقخواهدبود.

: مزیت شرکت فراب، فعالیت آن در حوزه 
نظر  از  هست؛  و  بوده  برق-آبی  نیروگاه های 
فراب  که  بود  آیا ضرورتی  این حساب  با  شما 
هم  حرارتی  نیروگاه های  حوزه  طرح های   وارد 

می شد؟
ساختمان جاده، پل، سد، مهندسی، پیمانکاران
و..راباهممیسازند،چگونهپیمانکارانتجهیزاتی
نمیتواننداینکارراانجامدهند؟نیروگاهحرارتی
ساماندهی پیمانکار وظیفه است. نیروگاه هم
پیمانکارانوشرکتهایکوچكبراییكپروژه
بزرگاستدرواقعبهنظرمنهنردرمدیریتو
بازرگانیدرستاست.درایرانواردشدنبهکار
تخصصیممکننیست.بازارکاردرایرانمحدود
است،بهطورمثالاگرسازندهایانحصاریکار
کیفیت نظر از است انحصاری که آنجا از کند،
مخالف کاما من میکند. افت پذیری رقابت و
کوچك مپنا مقابل در فراب چون که هستم آن
نیروگاههایحرارتی بازار وارد نباید دیگر است،
شود.درستاستکهرقابتباآنسختاستاما
انجامآن به پروژههاییهمهستندکهفرابقادر
است.زمانیکهنمایندهوزارتنیرودرکارگروه
بودجه و برنامه سازمان در پیمانکاران تشخیص
برای را دو و یك نوع صاحیت گواهی بودم،
معتقد کارگروه در ما  میکردم. صادر شرکتها
بودیمکهاینکار،بازارکارفرابومپنارامحدود
و بیشتر کارهای سمت به را آنها بلکه نمیکند

پروژههایبزرگترهمسوقمیدهد.

: آیا شما به تقسیم کار در پروژه ها معتقد 
هستید؟

منتقسیمکاریراقبولندارم.هرپیمانکاری
کاری حوزههای وارد میتواند کند کار بهتر که

مختلفشود.
دارد  وجود  که  دیگری  مهم  موضوع   :
بحث فراب کارخانه دار یا فراب بدون کارخانه 
فراب  توسط  کارخانه  تاسیس  با  شما  است؛آیا 
موافق بودید؟زیرا هم اکنون هستند بزرگانی که 
نساخته  ای  کارخانه  خود  برای  فراب  اینکه  از 

است،معترض و گله مندند؟
مدیر خود بزرگ، شرکتهای نباید خیر.
شرکتهایکوچكشوندیاعزلونصبمدیران
مدیریت با نیز هماکنون بگیرند. برعهده را آنها
نوتاش و ناردیس و توبا شرکتهای بر فراب
مخالفم.زیرابراینباورمکهفرابنبایدخودرا
کار این کند، کارهایکوچك درگیرشرکتهاو
به باید  فراب میآورد. پایین را آن رقابتی توان
پروژههایبزرگبیندیشدنهمدیریتهایکوچك،
بایددربااکارکندتاارزشافزودهبااییداشته
باشدواساسابهپایینکارینداشتهباشد.موضوع
مهمدیگرهمایناستکهنیروگاههایآبیقابل
شبیهسازینیستند،تمامایونیكومنحصربهفرد
حرارتی نیروگاه قطعات از بسیاری اما هستند
داشتن و میطلبد کمی کارگر است؛ تکراری
کارخانهوتولیدانبوهآنقطعاتتکراریمقرونبه
صرفهاستومزیتمحسوبمیشود،امابرای
کارخانه وجود ندارد، تکراری کارهای که فراب
فلزی اسکلت برای میتوان تنها  نیست. مزیت
هم آن که کرد ایجاد کارخانه است، تکراری که
مناسبوبهصرفهنیست؛درحوزهترانسهانیز
کهکارخانهترانسوجودداردواینهمعقانی
نیست.هیچوقتاعتقادنداشتمکهفراببایدوارد
کارساختشودزیرابازارنیروگاههایبرق-آبی

محدودوسرمایهگذاریدرآنسنگیناست.

اگر  معتقدند  کارخانه،  ساخت  مدافعان   :
فراب صاحب کارخانه بود، کارهای آن با زمان 
کمتری  تاخیرات  و  شد  می  انجام  بهتری  بندی 
خصوص  این  در  شما  نظر  آمد،  می  وجود  به 

چیست؟
ژنراتور پارس سهام از قسمتی فراب زمانی

انجام کارهاسریعتر اما بود کرده ...خریداری و
آن گرفت تصمیم مدتی از بعد بنابراین نمیشد،

راواگذارکند.
پروژهها برخی باداشتنکارخانهدر مپنا حتی
خوبی دلیل،دلیل این است، زیادی تاخیر دارای
برایواردشدنبهعرصهساختکارخانهنیست.

به  دارد  فراب کم کم  اینکه  به  با توجه   :
سمت حضور در پروژه های حرارتی می رود، 
آیا نیاز به کارخانه از آنجا که گفتید در این طرح 
ها قطعات تکراری وجود دارد، اکنون احساس 

نمی شود؟
خیر،اگرفرابکارخانهمیزد،زمینگیرمیشد؛
نمیرفت. کشور از خارج پروژههای سمت به
نیروگاهدرتاجیکستانویابرندهشدندرمناقصه
نیروگاهسریانکاباقیمت500میلیونداررابه
به باید کارخانه جای به فراب نمیآورد. دست
و برود؛درآمد سازی پلنت و سازی پکیج سمت

سوددرکشورهایهمسایهاست.

: ورود فراب به پروژه های سرمایه گذاری 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

از باید پیمانکاران که استچرا درستی ورود
سرمایهگذار پیمانکار سمت به عمومی پیمانکار
راه واقع در نکند، دنبال را فرایند این اگر برود؛
رشدرابرایخودبستهاند.درکشورهایصنعتی،
پیمانکارانمعمواسرمایهگذارهمهستند.کاری
کهفرابدرتاجیکستانکرد،دلیلخوبیبراثبات
از بهتر آن زمانبندی حتی زیرا مدعاست این

زمانبندیدرپروژههایایرانیبودهاست.

و  شدید  جدا  دولت  بدنه  از  که  زمانی   :
نگران  هم  باز  آیا  پیوستید،  بخش خصوصی  به 

فراب بودید؟
ای بیماری مثل خود، دستاوردهای به توجه

استکهبهدودلیلانسانرارهانمیکند:
1-تجربیاتمادریكشرکتممکناستدر
مکانهاوشرکتهایدیگربهدردبخوردیعنیدر

واقعبهتوسعهبازارهایماکمكمیکند.
خود کار محلهای به وفاداری و عاقه  -2
دهد نمی اجازه که است دایلی از دیگر یکی

انسانمحلهایسابقکارخودرارهاکند.

: و سخن آخر؟
شد، که میشد بایدحمایت مقطعی در فراب
و شد که شد می رقابتی بازار وارد باید سپس
جهانی بازارهای سمت به بایست می هم سپس
میرفتکهبازهمرفت؛امیدوارمفرابراهیرا
کهتاکنوندرپیشگرفتهبازهمآنراادامهدهدو

هرروزبهموفقیتهایبیشتریدستیابد.
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شبی به بلندای فراب
 در روزی به بلندای آفتاب 

گزارش کامل گردهمایی خانواده بزرگ فراب به مناسبت اتمام پنج پروژه شرکت 
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ش
گزار

لطفی  با اظهار 
امیدواری مبنی بر 
اینکه شبی دیگر در 
همین سال یک بار 
دیگر خانواده فراب 
با خانواده هایشان 
گردهم بیایند،  
تشکر ویژه خود 
را به نمایندگی 
از هیات مدیره 
شركت از مهندس 
امین حاجی رسولی 
ها اعام و ابراز 
امیدواری كرد كه 
فراب همچنان بتواند 
از توانمندی های وی 
در توسعه 
و تعالی شركت 
بهره گیرد
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پژمانموسوی

غروببیستونهمخردادماهنود،بلواراستاد
تهرانحالوهوایدیگریداشت؛همان شهریار
درخودجای را تهران تااروحدت که بلواری
دادهاستوهمهروزهبزرگانزیادیبهآنرفت
وآمدمیکنند؛آنروزاماازاهالیفرهنگخبری
نبودورفتوآمدهامتعلقبهمردانوزنانیبود
کهجملگیازاهالیصنعتاینمرزوبومبودند
وآمدهبودندتااتمامپنجپروژهبزرگشرکترا

جشنبگیرند.
به فراب خانواده بزرگ گردهمایی آری
مناسبتاتمامپنجپروژهبزرگشرکت،بیستو
نهمخردادماهدرتااروحدتتهرانبرگزارشد.
عامل مدیر لطفی مهران مهندس مراسم این در
در حضور از خوشحالی ابراز با فراب شرکت
جمعبزرگخانوادهفرابگفت:موفقیتفرابدر
راهبریپروژههایبهاتمامرسیده،بیشكمرهون
الخصوص علی فراب تمامیهمکاران همکاری
پشتیبانی، و مالی تامین، و طراحی همکاران
فراب ایمنی، کیفیت، کنترل و برنامهریزی
اینترنشنالوشرکتهایتوباونوتاشوناردیس
است.لطفیبااشارهبهتمامیهمکارانفرابچه
آنهایی چه و میشود برده نام آنها از که آنهایی
کهنامبردهنمیشود،ازآقایانخدادادی،قنبری،
مجریان ظهیریفرد و غروی موسوی قندهاری،
ایام و 4 کارون سیری، تانا، آبادان، طرحهای
پروژههای موقعیت تشریح به و کرد ویژه تشکر

نامبردهپرداخت.
مدیرعاملشرکتفرابدرابتدایاینبخش
مگاواتی 210 نیروگاه به اشاره با سخنانش، از

آبادانگفت:اینطرحیکیازنخستینتجربههای
در که بود گازی نیروگاههای حوزه در فراب
و پذیرفت انجام آبادان پاایشگاه محدود فضای
مراحل پیشرفت، 97درصد با امروز خوشبختانه
پایانیخودراپشتسرمیگذارد.ویدرادامهبا
طرح گفت:این سیری مگاواتی 26 طرح معرفی
مناطق ترین افتاده دور از یکی در اینکه ضمن
کشورباشرایطسختآبوهواییقرارداشت،
درگیر زیادی مسائل با هم مالی تامین لحاظ از
بودکهخوشبختانههمکارانفراببرهمهیاین
با98/5 اکنون اینطرحهم آمدهو فائق مسائل
قرار کارخود پایانی مراحل در پیشرفت، درصد

دارد.
مگاواتی بهطرح25 اشاره با ادامه در لطفی 
از خارج تجربه اولین طرح گفت:این هم تانا
باتوجهبهجمیع کشورفراببودکهاجرایآن
شرایط،درسریعترینزمانممکنانجامشدواز
سرعتی پروژه لقب تانا به میتوان جهت همین
با و ادامه در فراب شرکت عامل مدیر داد. را
این اجرای گفت: 4 کارون ملی پروژه به اشاره
کشید طول سال 8 حدود مگاواتی 1000 پروژه
پیش که ای ناخواسته تاخیرهای وجود با و
نظیر بی رکوردهای پروژه را آن میتوان آمد،
به رکوردهایی فراب پروژه این در زیرا دانست،
لطفی بود.مهندس نظیر بی واقعا که آورد دست
پروژه 5 هر اینکه به اشاره با ادامهسخنانش در
فوق،رضایتکاملمشتریانمارابهدنبالآورده
است،گفت:کارفرماومشاوراینطرحهاهمواره
ما مشوق  پروژهها، این اجرای تمامطول در و

در میبالیم.وی خود به بابت این از ما و بودند
فراب اینکه بیان با سخنانش از دیگری بخش
موفقشدهاستدرسال1145،89میلیاردتومان
پروژههایخداآفرین، بگیرد،گفت: پروژهجدید
بختیاری،دز،زایندهرود،آزاد،نیروگاهمگری
اسام و یزد گذاری سرمایه طرحهای ارمنستان،
آبادوخرمآبادوطرحهایریلیبرقیکردنخط
بافقبندرعباسوخطسهوهفتمتروتهران،از
آنها جملهپروژههایجدیدیاستکهفرابدر
کرده آغاز آنها در را فعالیتهایش و برندهشده
امیدواری اظهار با پایانسخنانش در است.لطفی
بار درهمینسالیك دیگر اینکهشبی بر مبنی
گردهم خانوادههایشان با فراب خانواده دیگر
بیایند،تشکرویژهخودرابهنمایندگیازهیات
رسولیها حاجی امین مهندس از شرکت مدیره
همچنان فراب که کرد امیدواری ابراز و اعام
تعالی و توسعه در وی توانمندیهای از بتواند

شرکتبهرهگیرد.
مدیر نژاد پارسایی امیر مراسم این ادامه در
ایام پروژه اینکه بیان با ناردیس شرکت عامل
پروژهاولینهابودگفت:اینپروژهباوجوداینکه
دریكفضایمحدوداجراشدومشکاتخاص
پایانی مراحل اکنوندر هم راهمداشت، خود
سایه در تنها را این من و دارد قرار خود کار
ثمراتکارجمعیمیبینمزیرادرغیراینصورت
سرانجام به دقت و سرعت این به پروژه این
نمیرسید.پارسایینژاددرادامهسخنانشبابیان
اینکهشرکتناردیسچهارسالواندیاستکه
راهاندازیشدهاست،ازروزهاییگفتکهفراب
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ش
گزار

زرگر در بخش 
دیگری از سخنانش 

با اشاره به اینکه 
فراب امروز وارد 
دهه سوم حیات 
خود شده است، 

گفت: تکیه بر 
تجربیات قبلی، اتکا 

به سرمایه های 
موجود و نگاه به 

طراحی های جدید 
سه ركنی است 

كه می تواند آینده 
شركت را تضمین 

نموده و روزهای 
بهتر فراب را نوید 

دهد
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برایحضورگستردهتردرطرحهاینفتوگاز،ناردیس
راازسطحیكمعاونتبهیكشرکتمجزاارتقادادوبا
از ای جانبه همه حمایت وایام، نار طرحهای واگذاری
آنکرد.ویدرادامهافزود:ناردیس،امروزشرکتموفقو
شناختهشدهایدرحوزهنفتوگازاستوامیدواریمتابا
حمایتهمهجانبهتمامیمدیران،هرروزپلههایبیشتری

رادرمسیرترقیبپیماییم.
رسولزرگررییسهیاتمدیرهفرابهمدرادامهاین
در فراب منعقده قراردادهای جمع به اشاره با مراسم،
سالگذشته،آنرارکوردیبرایفرابدانستکهحتی
قراردادهای جمع داری میلیون 950 رکورد توانست
اینکه بیان با وی بشکند. هم را  86 سال در فراب
اتمامرسانده به پروژههاییکه بهسبب امروزهم فراب
امضا را قراردادشان پروژههاییکه بهجهت استوهم
کردهاست،غرقدرغروروشادیاست،خالقهمهی
خواست آنها از و دانست شرکت همکاران را توفیقات
اختیار در را طرحهایخود و ایدهها نیز پس این از تا
طراحی کاری و ساز وسیله بدین تا دهند قرار مدیران
شودکهدرچارچوبآنانتقالایدههابهبهترینشکلش

پذیرد. انجام
زرگردربخشدیگریازسخنانشبااشارهبهاینکه
فرابامروزوارددههسومحیاتخودشدهاست،گفت:
و موجود سرمایههای به اتکا قبلی، تجربیات بر تکیه
میتواند که است رکنی سه جدید، طراحیهای به نگاه
را فراب بهتر روزهای و نموده تضمین را آیندهشرکت

دهد. نوید

حاشیه های مراسم
دراینمراسمازآقایانمهدیزاده،مداحی،خدادادی،
مسعودی جعفری، فرد، ظهیری امینی، قندهاری، مهرداد،
نژاد،اصاحچی،قنبری،بدیعی،موسویغروی،ابنحجازی،
رخشان،شاهرکنی،کرمعلیناظرومدیرانعاملنوتاشو

توبادرمراسمویژهایتقدیربهعملآمد.
درهنگاماهدایجایزهبهمدیراناجراییهریكازپنج
طرحفوق،کلیپیازموقعیتاینطرحهاوعملکردفراب

درآنهابهنمایشدرآمد.
هنگامیکهمهندسمهرانلطفیازامینحاجیرسولیها
مدیرعاملسابقفرابتقدیرکرد،کارکنانشرکتدقایقی
امر این که کردند تشویق را ممتدوی بهصورت و چند
حتیتعجبمجریمراسمرانیزبهدنبالآوردتاحدیکه
بهپشتتریبونرفتوگفت:تاکنوندرهیچمراسمیندیده
بودمکهکارکنانیكشرکتبرایمدیرعاملسابقخودتا
اینحداحترامقائلبودهواوراازصمیمقلبشاندوست
داشتهباشند.درپایاناینمراسممعاونتهاوشرکتهای
تابعهفراب،هریكجداگانهبهرویسنرفتندوبامدیران

شرکتبهیادگارعکسیانداختند.
پایانبخش تااروحدت صرفشامدرمحوطهحیاط
تادر اند یافته اینکهفرصت از بسیاری بودو مراسم این
شام صرف به ایران اپرای استاندارد مجموعه تنها حیاط

بپردازند،برخودمیبالیدند.
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گزارش تصویری گردهمایی خانواده بزرگ فراب 
 به مناسبت اتمام پنج پروژه شرکت

ش
گزار
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ش
گزار
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اونت
 در مع

 و کاو
کند

بر بام  البرز 
پرونده ای برای پروژه نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

ظرفیت نیروگاه:1000مگاوات)4واحد250مگاواتي(
نوع نیروگاه:زیرزمیني)تلمبه-ذخیرهاي(

موقعیت:ایران-مازندران)سیاهبیشه(
کارفرما: شرکتتوسعهمنابعآبونیرويایران

مشاور:مشارکتشرکتهايمشانیر،کلنکووسکو
ظرفیت260 با فرانسیس توربین پمپ واحد 4 توربین: 
در مگاوات ظرفیت235 و توربین دروضعیت مگاوات

وضعیتپمپ
 سرعت: 500دوردردقیقه

 ترانسفورماتور:  13واحدتکفاز100MVA)یكواحدیدکي(
ژنراتور: 4واحدموتورژنراتورباظرفیت300MVAدر

وضعیتژنراتوروظرفیت290مگاولتآمپردروضعیتموتور

شناسنامه طرح
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نیروگاه تلمبه 
ذخیره اي در ساعاتي 

از شبانه روز كه 
ظرفیت نیروگاه هاي 

پایه از بار پایه 
روزانه بیشتر است، 
برق پایه را ذخیره 

نموده و به برق پیک 
تبدیل می نماید. 

در نمودار ذیل 
منحني بهره برداري 

از یک نیروگاه 
تلمبه ذخیره اي 

در مدهاي تولید 
)توربین- ژنراتور( 

و ذخیره سازي 
)پمپ - موتور( قابل 

ماحظه مي باشد

زیر یك بهعنوان برق صنعت توسعه  امروزه
از کشورها اقتصادي درپیشرفت مهم ساخت
از را آن که است برخوردار خاصي ویژگيهاي
صنعت مينماید. مجزا بنایی زیر خدمات سایر
به تولید مقدار نظر از ناپذیري جدا بهطور برق
مصرفکنندگانخودوابستهاست.مقولهتولیدیا
ایجادنیروگاههايبرقدارايظرافتهايمختص
نیروگاه یك احداث براي لذا ميباشد. خود به
انرژي تامین که آن احداث از هدف ميبایستي
منحني زیر نواحيسطح از یکي براي الکتریکي

مصرفشبکهمیباشد،مشخصگردد.
درهرشبکهاحتمالقطعبرقوعدمتامیننیاز
میزانقدرت دارد.هرچه کنندگانوجود مصرف
باشد ) )مصرف نیازشبکه از بیشتر نصبشده
خاموشيها بود. خواهد کمتر خاموشي احتمال
اغلبدرپیكهايفصلياتفاقميافتدوبایددر
برق تامین موضوع به بیشتري توجه برههها این

اضطرارينمود.
بار، مدل مفهوم و فوق مطالب به توجه با
دسته بهچهار الکتریسیته تولید نظر از نیروگاهها

عمدهتقسیمبنديميشوندکهعبارتنداز:
1-نیروگاههایيکهبرايتامینبارپایهطراحي

واحداثميگردند.
2-نیروگاههایيکهبرايتامینبارمیانيبهکار

ميروند.
3-نیروگاههایيکهبرايتامینبارپیكساخته

ميشوند.
4-نیروگاههایيکهجهتتولیدبرقاضطراري

مجتمعهامورداستفادهقرارميگیرند.
نکتهحائزاهمیتدرخصوصدستهبنديهاي
ازلحظه نیروگاهبهشبکه باا،سرعتورودیك
مثال بهعنوان ميباشد. استارت فرمان صدور
بسیار حرارتي نیروگاههاي راهاندازي پروسه
زمانبرمیباشدوخارجسازينیروگاههايحرارتي
ازشبکهازلحاظاقتصاديوزمانیمقرونبهصرفه
نیست.لذاعمومانیروگاههايحرارتيهمیشهدر
مدارهستندوازآنهابهعنوانتأمینکنندهبارپایه

و گازي نیروگاههاي آنکه حال ميشود. استفاده
عموما شبکه به ورود بااي سرعت بهعلت آبي
بهمنظورتامینبارهايمیاني،پیكوتنظیمفرکانس

شبکهطراحيوبهرهبرداريميگردند.
حالباتوجهبهآنکهبارپایههموارهدرمدار
نیمههاي مانند پیك غیر ساعات در و میباشد
شبتوانتولیديبیشازمصرفميباشد،ایدهي
ساعات این در الکتریسیته انرژي ذخیرهسازي
عمومي روشهاي به انرژي این ميگردد. مطرح
تلمبه نیروگاههاي لذا نیست، ذخیرهسازي قابل
ذخیرهايباتلمبهکردنمقداريآبازیكمخزن
برق نیروي مازاد فوقاني، مخزن یك به تحتاني
قابلتولیدوغیرقابلمصرفشبکهرابهانرژي
پتانسیلتبدیلمينمایند)بهصورتذخیرهآبدر

یكمخزندرارتفاعبااتر(.
بدینطریقانرژيازساعتهايکممصرفبه
ساعتهايپرمصرفمنتقلميشودودرساعاتي
کهنیازبهمصرفبیشازظرفیتتولیدميباشد،

آبذخیرهشدهدرمخزنباایي،توربیننیروگاه
معمولي آبي نیروگاههاي مانند را ذخیرهاي تلمبه
بهگردشدرمیآوردوتولیدبرقمينماید.بااین
انرژي بهصورت کاردرحقیقتآبذخیرهشده
برق ميگردد. الکتریکي انرژي به تبدیل پتانسیل
موردنیازجهتتلمبهدرایننیروگاهبایدتوسط
بنابراینميتوان پایهتامینگردد، بار نیروگاههای
است نیروگاهي تلمبهذخیرهاي نیروگاه که گفت
نیروگاههاي توسط مازاد شده تولید پایه برق که
پایهراذخیرهوبهبرقپیكتبدیلميکند.نیروگاه
تلمبهذخیرهايدرساعاتيازشبانهروزکهظرفیت
نیروگاههايپایهازبارپایهروزانهبیشتراست،برق
پایهراذخیرهنمودهوبهبرقپیكتبدیلمینماید.
در ذخیرهاي تلمبه نیروگاه یك از بهرهبرداري
ذخیرهسازي و ژنراتور( )توربین- تولید مدهاي

)پمپ-موتور(شاملمراحلمختلفیمیباشد.


ساختار شماتیك:
سدهاي شامل نیروگاه این اصلي اجزاي
مایل، آبراهه پنستاك، دست، پایین و باادست
اسپیرال پروانهاي(، یا کروي )شیر اصلي شیر
آبراههخروجي ژنراتور، - موتور توربین، کیس،

ودریچههاو...ميباشد.
توانتولیديدرایننیروگاههارابطهمستقیمي
عموما )که سدها ارتفاع اختاف آب، چگالي با
بیشاز300مترميباشد(،دبيآب،نیرويجاذبه

زمینوراندمانتجهیزاتدارد.
باتوجهبهتلفاتتبخیرازطریقسطحآبو
انرژي تا85درصد بین70 تقریبا تبدیل، تلفات
الکتریکيمصرفشدهبرايپمپاژوانتقالآببه
مخزنواقعدرارتفاعبااراميتوانمجددادریافت
صرفهترین به مقرون اکنون هم روش این کرد.
از الکتریکي انرژي زیاد مقادیر ذخیره وسیله
منظربهرهبردارياست.وليهزینههايسرمایهو
جغرافیايمناسب،عواملمهمتصمیمگیريدراین

موردهستند.
*کارشناس برق و ابزار دقیق نیروگاه سیاه بیشه

مزایا:
امکانذخیرهسازيانرژيوتوزیعبارشبکه

عمرزیادنیروگاه
عدمایجادآلودگيزیستمحیطي

امکاناستفادهازانرژيآبرودخانههايبا
دبيآبوروديپایین

استفادههايورزشيوتوریستيو...ازسدها
عدموابستگيبهسوختهايفسیلي

معایب:
هزینهباايساخت

فرورفتنسطحوسیعيازمنطقهدرآب
ایجادگلوايدرکفرودخانه

تولیدگازمتان)گازمرداب(بررويدریاچهها

مهندس
شهروزبهنیا*

نیروگاه تلمبه  ذخیره ای چیست؟

رونده
پ
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حضور جناب آقاي 
لطفي  مهندس 
معاون  به عنوان 
اجرایي طرح 
سیاه بیشه  بسیار 
راه گشا بوده 
است. اینجانب و 
ضمن  همکارانم 
تجربیات  اینکه 
بسیار زیادي از 
آموختیم،  را  ایشان 
از حمایت  همیشه 
ایشان  پشتیباني  و 
بودیم  بهره مند 
و اگر پروژه 
به  تا  سیاه بیشه 
اینجا رسیده است 
از طریق رهنمودها 
و حمایت هاي 
ایشان بوده است

اگر از جاده زیباي چالوس قصد عزیمت به شمال کشور را داشته باشید، به 
محض خروج از تونل کندوان و قدم گذاردن به استان مازندران، نه تنها با 
آب و هوایي متفاوت مواجه میشوید که تا دو دقیقه قبل خبري از آن نبود، با 
پروژه اي عظیم در سمت چپ جاده مواجه مي شوید که پروژه تلمبه ذخیره 
اي سیاه بیشه نام دارد؛ پروژه اي که در نوع خود در کشور کم نظیر بوده و 
به همین جهت هم همه ي نگاه ها را به سوي خود جلب نموده است. سعیده 
مدغم جانشین مجري طرح پروژه سیاه بیشه در شرکت فراب است؛ مدیري 
که همه ي نامایمات را پشت سر نهاده و به خوبي توانسته است سکان 
اداره و مدیریت این پروژه ملي را در دست گیرد. در گفتگوي زیر، وي از کم 
و کیف و مسائل و مشکات این پروژه مي گوید. ایشان البته صاح دیدند 
که در ابتدا از عوامل مرتبط با این پروژه تقدیر و تشکر نمایند که ما هم به 
دلیل ارج گذاري به خدمات این عزیزان، این بخش را در ابتدا مي آوریم:در 

ادامه متن کامل گفتگو با سعیده مدغم را مي خوانید...

گفتگو با سعیده مدغم جانشین مجري پروژه تلمبه ذخیره اي سیاه بیشه

با سام و عرض تشکر از دست اندرکاران نشریه فراب، قبل 
مهندس  آقاي  جناب  که حضور  بگویم  است  ازم  چیز  هر  از 
بسیار  ما  برای  بیشه،  سیاه  طرح  اجرایي  معاون  به عنوان  لطفي 

راه گشا بوده است.
 اینجانب و همکارانم ضمن اینکه تجربیات بسیار زیادي را 
از ایشان آموختیم، همیشه از حمایت و پشتیباني ایشان بهره مند 
به دلیل  است  رسیده  اینجا  به  تا  سیاه بیشه  پروژه  اگر  و  بودیم 

رهنمودها و حمایت هاي مهندس لطفی بوده است.
این  که  مي خواهم  اجازه  سواات  به  ورود  از  قبل  ضمنا 
فرصت به من داده شود که از عوامل دست اندرکار در پروژه 

سیاه بیشه قدردانی نمایم.
مي کنم.  تشکر  پروژه  محترم  مشاور  و  کارفرما  از  ابتدا  در   
با  از کلیه مدیران و کارشناسان که با همکاري و تعامل مثبت 

ایشان، پروژه توانسته است به پیشرفت فعلي خود برسد.
از همکاران در بخش اجرایي سیاه بیشه، چه در دفتر تهران 
و چه در کارگاه و همکاراني که هم اکنون در شرکت نوتاش  
در  آن ها  تعامات  که  مي نمایم  تشکر  هستند  به کار  مشغول 

و  مالي  بخش  در  همکاران  از  است.  تحسین برانگیز  پروژه  تیم 
قراردادها تشکر مي کنم که با جدیت و پشتکار زیاد همراه بقیه 

همکاران بوده اند.
که  مي نمایم  تشکر  فراب  بازرگاني  معاونت  در  همکاران  از 
زمان  در  چه  پروژه  ابتداي  از  موجود  مشکات  همه  علیرغم 
گشایش تا فعال شدن اعتبارات که پروسه اي بسیار پیچیده بود 
و تابه حال که بخشي از خریدها با پیچیدگي بسیار زیاد انجام 

مي شود، بي دریغ سعي در برطرف کردن موانع داشته اند.
وجود  با  که  مي نمایم  تشکر  توبا  شرکت  در  همکاران  از 
نهایت  سازنده،  شرکت هاي  با  تعامل  در  زیاد  بسیار  مشکات 

سعي خود را در تامین قطعات با کیفیت به کار برده اند.
از همکاران در معاونت مهندسي تشکر مي نمایم که با مشغله 
از  همچنین  برده اند.  پیش  اینجا  به  تا  را  پروژه  طراحي  زیاد، 

همکاران در معاونت هاي مالي و پشتیباني تشکر مي نمایم. 
از همکاران در مدیریت بازرسي و کنترل کیفیت که به راستي 
حضورشان در مراحل بازرسي بدون هیچ چون و چرا بوده است 
و همیشه در حل مشکات و موانع پیشقدم بوده اند سپاسگزارم.

در تسخیر فراب
ارتفاعات  قندیل بسته البرز 

رونده
پ
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با توجه به پیشرفت 
حدود 90 درصد 

پروژه، از مدیران 
محترم فراب انتظار 

دارم كه توجه 
خاصي به این پروژه 

داشته باشند و با 
توجه به اینکه پروژه 

كمبود نقدینگي 
دارد و این كمبود 
نقدینگي مي تواند 

پروژه را فلج نماید 
تمامي تاش خود 

را در مذاكره با 
مسئولین ذیربط در 

شركت توسعه منابع 
آب و نیروي ایران 

و وزارت نیرو به كار 
گیرند تا نقدینگي 
پروژه تامین شود

اجراي  سابقه  مدغم،  خانم  سرکار   :
برمي گردد  سالي  چه  به  سیاه بیشه  پروژه  طرح 
فراب  به  پروژه  این  عملیات  که  و چگونه شد 

واگذار شد؟ 
شرکت با مشارکت طریق از فراب شرکت
گردید. بیشه سیاه مناقصه وارد تابلیه ساختماني
بینالمللي مناقصه در فراب-تابلیه مشارکت
شامل که سیاهبیشه Bطرح بخش اجراي جهت
سیاهبیشه نیروگاه و آبرسان تونلهاي از بخشي
تاریخشروعقراردادطبق برندهشدند. ميگردد،
نظرکارفرمايمحترمطرح82/10/15ميباشد.

: به طور مشخص چه فرایندهایي طي شد 
تا اینکه این پروژه به شرکت فراب واگذار شد؟ 
شرکت در سیاهبیشه پیشنهادي طرح مدیر 
که بودند فرحمند مهندس آقاي جناب فراب،
بهکار مشغول ناردیس شرکت در درحالحاضر
اولیه صاحیت تعیین از مناقصه شروع هستند.
پیشنهاد درنهایت و گردید شروع پیمانکاران
تابلیه فراب- مشارکتهاي مناقصه در دهندگان
فویت-سایناهایدرو رقیب از کمی اختاف با

برندهشدند.

و  بیشه  سیاه  پروژه  درباره  مختصري   :
موقعیت جغرافیایي آن برایمان بگویید؟ 

پروژهسیاهبیشهدرنزدیکيروستايسیاهبیشه
است. واقع کرج-چالوس محور مجاورت در و
فاصله و است واقع وسیعي محدوده در پروژه
اجزا میباشد. کیلومتر 125 حدود تهران تا آن
2400 تا 1900 حدود ارتفاع در پروژه مختلف

مترازسطحدریاقراردارد.ماکزیممومینیممدما
درمحدودهسدباابهترتیب34/5و27-درجه
سانتیگرادودرمحدودهسدپایینبهترتیب35و

18-درجهسانتیگراداست.
پروژهسیاهبیشه،نیروگاهآبيتلمبهايذخیرهاي
است.ظرفیتایننیروگاهحدود1000مگاوات
است.درشرایطپیكمصرفایننیروگاهحدود
زمان در و مينماید تولید برق ساعت 5 تا 4
حداقلمصرفحدود5تا6ساعتبرقشبکهرا
مصرفمينمایدتاآبراازسدپایینبهسدباا

منتقلکند)عملذخیرهسازي(.
باا ازسدهاي عبارتاند پروژه اصلي اجزاي
وپایین،تونلهايانتقالآبومجموعهنیروگاه.
ورودي، آبگیر شامل آب انتقال تونلهاي
شافتهاي تانكها، سرج سراب، تونلهاي
پایین و باادست منیفلدهاي فشار، تحت
خروجي سازه و پایاب تونلهاي دست،
نیروگاهميباشد.محدودهکارمشارکتفراب-
تابلیهازباادستسرجتانكشروعودرسازه
و نیروگاه مجموعه ميیابد. خاتمه خروجي
دریچههايآبگیرنیزجزمحدودهکارمشارکت
نوع از توربینها پمپ- ميباشد تابلیه فراب-
500 rpm واحد سرعت و هستند فرانسیس

است.

از جنبه  این طرح  ویژگي هاي خاص  :از 
تلمبه ذخیره اي بودن آن برایمان بگویید؟ 

پروژه که شد داده توضیح قبل سوال در
در که است شده طراحي نحوي به سیاهبیشه
مواقعحداقلمصرف،آبراازدریاچهسدپایین

مواقع در و مينماید منتقل باا سد دریاچه به
پیكمصرفباانتقالآبازسدباابهسدپایین

برقتولیدکند.
و باادست دریاچه ارتفاعسطحآب اختاف
پاییندستحداقل470/8متروحداکثر520/9
منظوره دو بهصورت که اصلي اجزای متراست.
ژنراتور موتور- و توربین پمپ- ميکنند کار
مصرف، پیك مواقع در که ترتیب بدین هستند.
واحدهابهصورتتوربینژنراتورکارميکنندو
درمواقعحداقلمصرفواحدهابهصورتپمپ
موتورکارميکنند.

براي منطقه چیست؟  این پروژه  اهمیت   :
یعني این پروژه قرار است به کدام نیازها پاسخ 

گوید؟ 
اینپروژهتكمنظورهاستوتنهابهمنظور
ذخیرهسازيانرژيایجادشدهاست.البتهاهداف
قرار مدنظر حاشیه در ميتواند نیز گردشگري

گیرد.

مدیران  از  شما  انتظارات  مهم ترین   :
شرکت »فراب« در این مقطع زماني چیست؟ 

باتوجهبهپیشرفتحدود90درصدپروژه،از
مدیرانمحترمفرابانتظاردارمکهتوجهخاصي
اینکه به توجه با و باشند داشته پروژه این به
پروژهکمبودنقدینگيداردواینکمبودنقدینگي
ميتواندپروژهرافلجنمایدتماميتاشخودرا
توسعه شرکت در ذیربط مسئولین با مذاکره در
بهکار نیرو وزارت و ایران نیروي و آب منابع

گیرندتانقدینگيپروژهتامینشود.

رونده
پ
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: اشکاات و مسائل عمده در روند 
اجراي پروژه چه بوده است؟

اولینمشکلفعالشدناعتباراتطرح
بودهاستکهباتاخیربیشازدوسالانجام
سازنده پیمانکار ادعاي موجب و گرفت
تجهیزاتاصليگردیدکههردومقولهبا
بازرگاني معاونت در ما حمایتهمکاران
حلشد.شایانذکراستکهدرایندوره
لطفي مهندس آقاي رهنمودهاي با تاخیر
که اقامي و تجهیزات ایشان حمایت و
مانندجرثقیل تاثیرداشتند درروندپروژه
نیاز مورد ورقهاي از بخشي یا نیروگاه

پوششفلزيآبراههتامینگردید.
آبراهه فلزي پوشش دیگر مساله
در و آب بااي حد به نظر که بود
جنسهاي و باا ضخامتهاي نتیجه
طراحي، بخش در چه باا مقاومت با
تجربه اولین نصب، و ساخت تامین،
اولین گفت بتوان شاید و فراب شرکت
در بود. کشور آب صنعت در تجربه
خرید در همکاران ابتکارات مقوله این
و کارگاه به انتقالساخت نورد، دستگاه
نصب و حمل ماشین طراحي همچنین
قابلذکراست.درزمینهنصب،هر لوله
داستاني آبراهه فلزي پوشش از بخش
در ریلها نصب مثا دارد. جداگانه
متر 460 طول با فشار تحت شافتهاي
در است. زدني مثال درجه 65 شیب و
در همکاران ابتکارات نیز تامین زمینه

بود. راهگشا بسیار بازرگاني معاونت
قطعات پروژهحمل دیگر مشکات از

بهکارگاهبودهاست.
نظربهاینکهجادهکرج-چالوسجاده
کوهستاني،پرپیچوخم،دربعضيجاها
باعرضپایینوموانعزیادازجملهاینکه
به نیاز حمل روشهاي بود؛ گیر بهمن
راههاي از استفاده و جانبه همه بررسي
جایگزینداشتکهدراینجانیزهمکاران
تدبیر با فراب شرکت بازرگاني معاونت
خودمشکاتمربوطبهاینبخشرانیز

پشتسرگذاشتند.
سیاهبیشه پروژه نیز مهندسي بخش در
نگرانيهاي جاي تجربه اولین بهعنوان
دقت با ما کههمکاران داشت را بسیاري
مطرح را اصلي مسائل و مشکات نظر
نمودند،دراینارتباطميتوانبحثپایین
بردنمحورواحدهارامطرحکردکهمورد
براي اما گرفت قرار طرح مشاوران تایید
اولینبارتوسطهمکارانمامطرحگردید،
نظري دقت دیگر بحثهاي در همچنین

کههمکارانمادربخشهايکنترلوابزار
دیگر موارد و ژنراتور بخش در یا دقیق

داشتندبسیارراهگشابود.
مشکات نیز تامین بخشهاي در
ازکشوربرکسيپوشیده ازخارج خرید
نیستکهباتدبیرهمکارانمادرمعاونت
به تجهیز گفت ميشود واقعا بازرگاني
مشکل درحالحاضر و شد مرتفع تجهیز
مابهحددوسهقلمباقیماندهکاهشیافته

است.
کارگاهسیاهبیشهعلیرغمظاهرفریبندهاش
هوا دماي است. بوده سختي بسیار کارگاه
است. پایین بسیار کارگاه در زمستان در
بازدید کاري جبهههاي از که زمستان در
ميکردیمدربیشترجبهههاقندیلبستهبود.

چه ما همکاران به مریزاد دست واقعا
درفرابوچهدرشرکتهايپیمانکاري
یا نیروگاه آبگیر مانند جبهههایي در که
در آبراهه فلزي پوشش نصب محفظه

زمستانکارميکردند.

طرح  مجري  جانشین  عنوان  به   :
بفرمایید که این پروژه تا به امروز چقدر 
در  آیا  و  است  داشته  فیزیکي  پیشرفت 
به  منجر  که  مشکلي  با  مدت  این  طول 
تاخیر در بهره برداري نهایي پروژه شود، 

برخورد داشته اید یا خیر؟ 
مشارکت مجموعه در تابهحال پروژه
پیشرفت 93درصد حدود تابلیه فراب-
87درصد حدود تجهیزات بخش در و
پیشرفتداشتهاست.البتهازاوایلپروژه،
که است داشته وجود عمدهاي مشکات
از چه نقدینگي تامین مقوله در عمدتا
طریقفاینانسوچهدربخشریاليپروژه

بودهاست.

: زبان مشترك میان شرکت »فراب« 
میزان  چه  مشاور  و  کارفرما  مجموعه  و 
بوده است؟ در واقع پرسش این است که 
چگونه  مشاور  و  کارفرما  با  شما  تعامل 

بود؟ 
بسیار کارفرما و مشاور با ما تعامل
تیم یك بهصورت و است بوده خوب
سرعت با پروژه که است شده سعي
نماید.همکارانمادر قابلقبولپیشرفت
بخشهايمهندسيوکنترلکیفیتهدف
خودراارائهخدماتدرحداستانداردهاي
بینالملليبهکارفرماومشاورمحترمطرح
قراردادهاندوباوجودمشکاتوموانع

موجودبهنظراینجانبموفقبودهاند.
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یکی از مخازن در 
ارتفاع باا و دیگري 

در ارتفاع پایین 
قرارداد. اختاف 

تراز بین دو مخزن 
بعضا به 1000 متر 
مي رسد.حجم این 

مخازن زیاد نیستند 
وقابل مقایسه با 
سدهاي مخزني 

بزرگ نظیرسدهاي 
اجرا شده روي رود 

كارون نمي باشند

و  ویژگي ها  از  گفت وگو  آغاز  براي   :
مختصات پروژه برایمان بگویید؟ با توجه به اینکه 
در  تلمبه ذخیره اي  بدیع  نمونه هاي  از  این طرح 

ایران است، این پروژه را چگونه مي بینید؟ 
اصلي هدف با ذخیرهاي تلمبه نیروگاههاي 
ذخیرهانرژيبرقازطریقذخیرهانرژيپتانسلآب
احداثميشوند.دراینقبیلپروژههاحداقلدو
ارتفاع در مخازن از یکی است. نیاز مورد مخزن
بااودیگريدرارتفاعپایینقرارداد.اختافتراز
ميرسد.حجم متر 1000 به بعضا مخزن دو بین
سدهاي با مقایسه وقابل نیستند زیاد مخازن این
رود روي شده اجرا نظیرسدهاي بزرگ مخزني
باحجم نميباشند.درسیاهبیشهدومخزن کارون
زندهحدودي3.5میلیونمترمکعبوجودداردکه
اختافهد500متررابهرويتوربیننیروگاهایجاد
مينمایند.مسیريکهایندومخزنرابهیکدیگر
متصلمينمایدیكآبراههاستکهمتشکلازدو
حلقهتونلافقيباقطر5.7متروبهطولتقریبي2
کیلومترونیزدوشفتمایلبازاویه65درجهوبه
ازتوربین، اینمسیرپس طول460مترميباشد.

هدایت عنوان به دیگر، آببر تونل دو طریق از
ميباشد. پاییندست مخزن به آب مسیر کننده
توسط برق تولید زمان که مصرف اوج درهنگام
نیروگاهاست،آبموردنیازازمخزنباادستو
ازطریقایندوتونلاشارهشده،بهتوربینرسیده
از استفاده با برق مگاوات تولید1000 از پس و
4واحدتوربین-ژنراتور250مگاواتي،بهسمت
سدپاییندستهدایتميگردد.درهنگامکاهشبار
شبکه،ایننیروگاهتبدیلبهمصرفکنندهبرقشده
وتوربین-ژنراتورتبدیلبهموتور-پمپخواهدشد.
دراینحالتآبازطریقهمانمسیرآبراهه،بهسمت
مخزنباادستپمپاژميشود.پوششفلزيموجود
دراینپروژهنسبتبهسایرپروژههابهلحاظتعدد
جنسفلزمورداستفادهووزنوابعادقطعات،خاص
محسوبميشود.ضمنآنکهازلحاظشرایطاجرابا

محدودیتهايزیاديهمراهاست.

مدیر  به عنوان  جنابعالي  که  شد  چگونه   :
پرداختید؟  فعالیت  به  پروژه  این  در  سایت 
مختصري از سابقه کاري خود را برایمان بازگو 

نمایید؟ 
در آبي، پروژههاي در را خود فعالیت بنده
در کردم. 1377آغاز سال در کارون3 پروژه از
بهنام فراب، پیمانکار ازشرکتهاي یکي در ابتدا
شرکتسدیدنصبوابستهبهگروهصنعتيسدید،
دربخشهیدرومکانیكآبراههمشغولبودم.پس
ازیکسالبهشرکتفرابملحقودربخشهاي
کارشناسنصب بهعنوان توربینوهیدرومکانیك
رئیس بهعنوان درسال80 مشغولخدمتشدم.
نصبکارگاهودرسال81بهعنوانجانشینکارگاه
افتخارکسبتجربهدرزمینههاي انتخابشدمو
مدیریتکارگاهراازمحضرآقايمهندسمعتمدي
پیشنهاد شرکت، نظر حسن با 84 سال در یافتم.
اینجانبداده به مدیریتاجرایيکارگاهسیاهبیشه
شدوازمردادماههمانسالدراینکارگاهبهعنوان

مدیراجرایيمشغولبهخدمتشدم.

در  سایت  یك  مدیر  اصلي  وظایف  از   :
داخل کشور برایمان بگویید؟ 

بهنظربندهوظایفمدیرکارگاهراميتوانبهسه

گفت وگو با مدیر سایت فراب در پروژه سیاه بیشه

تنش هاي بي فایده را به حداقل رساندیم
احترام به کارفرما ودستگاه نظارت مقیم و پاسخگو بودن در قبال مسائل 
غامرضا  که  است  عللي  و  موارد  جمله  از  اجرایي،  و  فني  ومشکات 
موري مدیر سایت فراب در پروژه سیاه بیشه آن را از دایل تعامل خوب 
مجموعه کارفرمایي و مشاور با فراب در این پروژه مي داند؛ پروژه اي که 
به دلیل موقعیت خاص جغرافیایي و طبیعي از یک طرف و نوع خاص 
تلمبه ذخیره اي آن از طرف دیگر، همه ي نگاه ها را به سمت خود جلب 

کرده است و انتظاري توام با شادماني را براي به ثمرنشستن کار تیم فني 
و تخصصي فراب ایجاد کرده است. در این میان و در این شرایط دشوار، 
بي شک یکي از افرادي که مهم ترین وظیفه را بر عهده داشته است، مدیر 
سایت است؛ همه ي این دایل ما را بر آن داشت تا به سراغ غامرضا موري 
مدیر سایت سیاه بیشه برویم و دیدگاه هاي وي را در این حوزه جویا 

شویم که گفت وگوي زیر ماحصل این تاش است...

رونده
پ



مرداد 90 .  شماره 4 22

مشکات موجود 
دركارگاه، به دو 
بخش كلي تقسیم 
مي شود: یکي 
مشکات مربوط 
به امور پرسنلي و 
دیگري مشکات 
مربوط به امور فني 
و اجرایي. وجود 
مه هاي طواني 
در طي دوره 
بهار وتابستان 
وسرماي شدید در 
5 ماه پایان سال، 
مشکات پرسنلي 
خاص خودرا ایجاد 
مي نماید كه شاید 
نسبت به سایر 
پروژها مستثني 
باشد

بخشتقسیمکرد:
1.درحوزهپرسنلي،مدیرکارگاهبایستيدر
ودوستانه تنش بدون آرام، محیطي اول وهله
جهتفعالیتهمکاراندربخشهايمختلف
مناسب رابطه ایجاد با و نماید ایجاد کارگاه
ارائه اظهارنظرو مناسبجهت وسالم،فضای

دیدگاههايهمکارانرامهیانماید.
نیازهاي به کارشناسي، بخش درخصوص
فنيکارشناسانکمتجربهتوجهنمودهوجهت
جلوگیريازبروزمشکلآنانراراهنمایينماید.
ازآنجایيکهمشکاتاجرایيجزءاینفكکار
درکارگاهميباشدبهنظرمن،یكمدیردرهنگام
کارشناس اشتباه از ناشي اجرایي مشکل بروز
ویاپیمانکار،ازایجادتنشبیموردبهمجموعه
اجرایيجلوگیرينمودهوباافزایشروحیهو
اعتمادبهنفسکارشناسوتیمپیمانکار،درصدد
از البتهجهتجلوگیري برمیآید. رفعمشکل
ازم تدابیر مشابه مشکات ویا مشکل تکرار
مربوطه، کارشناس همفکري و همکاري با را
افزایش باعث رویه این بهنظرم بیاندیشد.

توانمنديکارشناسنیزخواهدشد.
مقیم نظارت ودستگاه کارفرما درحوزه .2
مناسب تعامل با تا نماید بایستيسعي کارگاه
ازیكسو،نظرمثبتمجموعهکارفرماودستگاه
نظارتکارگاهرانسبتبهمجموعهکارشناسي
کارگاهفرابجلبنمایدوازسويدیگرتبلیغ
نزد در فراب مجموعه کارآمد سیستم کننده

کارفرمايپروژهباشد.
بهعنواننمونه،اهتمامبهمسائليکهازسوي
یا اجرایي مشکات بهعنوان ومشاور کارفرما
فنيکارعنوانميشود.برخوردصحیحبااین
که نحوي به کارفرما توجیه و قبیلمشکات
مطمئنشودکهرفعمشکلدرمجموعهفراب
و است پیگیري درحال سرعت و درستي به
درنهایترفعمشکلدرکمترینزمان،باعث
مجموعه به نسبت کارفرما مثبت نظر تقویت

فرابخواهدشد.
فراب، به مرتبط مجموعههاي درحوزه .3
بایستيعاوهبردفتراجرایيپروژهدرتهران،
مختلف بخشهاي با سازنده ارتباط ایجاد با
فرابنظیرمعاونتمهندسي،کنترلکیفیتطرح
پیشبرد در ایشان ازحمایت و... وبرنامهریزی

بهترپروژهاستفادهنماید.

پیشرفت  چقدر  اکنون  هم  پروژه  این   :
فیزیکي داشته است و پیش بیني تان براي اتمام کل 
آن با احتساب دوره تضمین، چه تاریخي است؟ 
پیشرفتفیزیکياینپروژهدربخشساختماني
مشارکتبهبیشاز93درصدودربخشتجهیزات
در ميشود بیني پیش است. درصد 87 حدود

ورود محدودیت رفع و آبگیريسدها صورت
تا بتوان ازکشور، باقیماندهدرخارج تجهیزات
پایانسالجاريفرآیندراهاندازيراآغازنموده
کهدراینصورتميتوانامیدواربودتاآذرماهسال
بااحتساب گردد. راهاندازي واحد چهار کل 91
دورهتضمینتحویلنهایيپروژهدرسال92اتفاق

خواهدافتاد.

این  مدیر  به عنوان  که  مشکاتي  از   :
بگویید؟  برایمان  بودید  روبه رو  آن  با  سایت 
نحوه ي برخورد شما با مشکات پیش آمده به 

چه نحوي بود؟ 
مشکاتموجوددرکارگاه،بهدوبخشکلي
امور به تقسیمميشود:یکيمشکاتمربوط
پرسنليودیگريمشکاتمربوطبهامورفني
واجرایي.وجودمههايطوانيدرطيدوره
بهاروتابستانوسرمايشدیددر5ماهپایانسال،
مشکاتپرسنليخاصخودراایجادمينماید
باشد. بهسایرپروژهامستثني کهشایدنسبت
جوشکار جذب جهت پروژه درابتداي مثا
را جوش خطوط جوشکاري مجوز که ماهر
با باشد داشته تیوب درفت جهتجوشکاري
مشکلاساسيمواجهشدیم.مشکلهمازاین
قراربودکهعلیرغمپذیرفتنجوشکارانجهت
همکاری،پسازچندروزکار،کارگاهراترك
ميکردند.وقتيعلتراجستوجوميکردیم
عمدتامشکلعدمتحملشرایطآبوهوایيو

نیزفعالیتدرتونلرامطرحميکردند.
دراین موجود پرسنلي مشکات سایر 
کارگاهچندانتفاوتيباسایرپروژههانداردو
مطمئناسیستمشرکتدرراهحلاینمشکات
پیگیريواهتمامازمرادارد.باتوجهبهحضور
کارشناسانمجربدرکارگاه،عمدهمشکات
فنيبهدستایشانحلمیشودوبخشيکهنیاز
بهحمایتداشتهباشدبهحوزهمدیریتيکارگاه

منتقلميگردد.
کارگاه، اجرایي مهمترینمشکات از یکي
بحثجادهچالوسولزومبرنامهریزيمناسب
زیرا است تجهیزات بهموقع دریافت جهت
چهار در تنها ترافیکي، محدودیتهاي بهدلیل
قابلوصولاست تریلر روزهفتهمجوزتردد
لذاهماهنگيبابخشهايتامین،جهتارسال
بهموقعتجهیزاتبادرنظرگیرياینمحدودیت

ازمشکاتعموميکارگاهسیاهبیشهاست.
پروژه، هیدرومکانیك کار نوع به توجه با
مشکات از یکي که نمود تصور ميتوان
در البته برگردد. بخش این به عمده، اجرایي
که داشت وجود مشکاتي نیز جبههها سایر
درپروژههايآبيامريعاديشدهاستوحل
آنهابهسرعتصورتميپذیرد.اجرايپوشش

رونده
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از یک سو فراب 
به دلیل تجربه اي كه 
دراجراي پروژه هاي 
آبي پیدا كرده است 
مورد وثوق كارفرما 

ومشاور است واز 
سویي احترام به 
كارفرما ودستگاه 

نظارت مقیم 
وپاسخگو بودن 
در قبال مسائل 

ومشکات فني و 
اجرایي كه منجر 
به جلب رضایت 

مشتري مي شود، 
سرلوحه فعالیت 
بدنه اجرایي در 
كارگاه بوده و از 

تنش هاي بي فایده 
پرهیز مي نماید

پرچالشترین از یکي مایل شفتهاي فلزي
بخشهاياجرایياینپروژهبودهاستکهقبل
ازاتمامآنبحثعمدهجلساتکارفرمايطرح
بامشارکترابهخوداختصاصدادهبود.جهت
حلمسائلومشکاتاینبخشسعيگردید
ازتمامپتانسیلموجوددرداخلمجموعهفراب
ونیزخارجازفرابوهمچنینپیمانکارپوشش
فلزياستفادهشودوتماميمشکاتپیشرو
باهمتوتاشهمهطرفهاي دراینبخش،
کیفي کنترل اجرایي، بخشهاي )مانند درگیر
کمترین وکیفیت، دقت نهایت با ، )HSE و
سرانجام به کوتاهي زمان در و ممکن حادثه
موردرضایتکارفرمايطرحرسید.بهنظربنده
پوشش نصب در رفته بهکار نصب روشهاي
بهمحدویتهاي توجه با که پروژه این فلزي
فضاازیكسوووزینوحجیمبودنقطعات
کمنظیر است، واجراشده تهیه دیگر ازسوي
بودهاست.بهعنواننمونهحملونصبقطعات
ریلراهآهنيمخصوصحرکتماشینحمل
قطعاتدرشفتمایلبهطول460متروتحت
با میليمتر بادقت10 آنهم زاویه65درجه،
استفادهازسیستمتلهکابینویانصبقطعات
زانویيتحتانيشفتمایل،درشرایطيکههنوز
دربخشباایيآنپیمانکارساختمانيمشغول
عملیاتحفاريبودونصبقطعاتشفتمایل
درحاليکهبهدلیلفاصلهکمبینصخرهوقطعه،
پشت از اتصال درز به دسترسي براي فضایي
قطعهقابلتصورنبود،همهوهمهازافتخاراتي
مجرب کارشناسان وتاش همت با که است
شرکتونیزپیمانکارنصبکسبشدهاستو

درشرکتفرابماندگارخواهدبود.

بهره وري  و  کار  فرآیند  بهبود  براي   :
و  درخواست ها  چه  فعالیت ها،  بااتر 
با  آینده  در  تا  دارید  مشخصي  پیشنهادهای 

مشکات کمتري روبه رو شوید؟ 
که است این ميرسد بهنظرم که نکتهاي
تجربه از جوان نیروهاي آموزش زمینه در
تربیت فراب شرکت بستر در که کارشناساني
در کارآمد متخصصیني به تبدیل و شده
زمینههايتخصصيخودشدهاند،استفادهگردد
آموزش کساني نزد در جایگزین نیروهایي تا
کنار در را فراب سازماني فرهنگ که ببینند
تخصصخودیدكميکشند.نکتهدیگريکه
تغییراتي به توجه با که است این دارد وجود
کهدرسازمانکارگاههاایجادشدهاست،حفظ
از جلوگیري و موجود متخصص نیروهاي
خروجایشانازمجموعه،نیازبهمراقبتدارد.
بدیهياستکهازدستدادنسرمایههایتربیت

شدهدرشرکتمطلوبنخواهدبود.

مشاور  و  کارفرما  تعامل  ي  نحوه   :
چه  به  آنها  با  فراب  تعامل  نحوه  و  فراب  با 
صورت بود؟ آیا طرفین از این تعامل رضایت 

داشتند؟ 
همه همانند پروژه این در ميکنم فکر
پروژههایيکهدرفرابفعالاستتعاملخوبي
بینطرفینقرارداد،وجوددارد.ازیكسوفراب
بهدلیلتجربهايکهدراجرايپروژههايآبيپیدا
است ومشاور کارفرما وثوق مورد است کرده
نظارت ودستگاه کارفرما به احترام سویي واز
مقیموپاسخگوبودندرقبالمسائلومشکات
فنيواجرایيکهمنجربهجلبرضایتمشتري
ميشود،سرلوحهفعالیتبدنهاجرایيدرکارگاه
مينماید. پرهیز بيفایده تنشهاي از و بوده
برآیندایندوعاملباعثميشودتعاملموجود

مثبتوبراساسبردطرفینباشد.

مهندسي  و  اجرایي  تیم  مجموع  در   :
هستند،  مستقر  سیاه بیشه  پروژه  در  که  فراب 

چند نفرند؟ 
و کارشناسي پرسنل درحالحاضرتعداد
تکنسینکارگاه)شاملفرابونوتاش(17نفر
وسایرپرسنلاجرایيبادرنظرگیريپیمانکاران
فرعيحاضردرکارگاهحدود310نفرميباشند.

در  مستقر  پروژه  مدیر  به عنوان  شما   :
محل، یك وظیفه مهم دیگر هم برعهده دارید 
و آن هم چیزي نیست جز مهیا کردن فضایي 
به  بتوانند  آن  در  کارگران  و  کارشناسان  که 
خوبي خدمت کنند، از کار خود لذت ببرند 
و از محیطي که در آن کار مي کنند رضایت 
که  تاش هایي  و  زمینه  این  باشند.در  داشته 

صورت گرفته برایمان بگویید؟ 
دراینخصوصبهتراستازهمکارانپرسیده
شودوليسعيکردهامبرايایجادفضايمناسب،
دركمشکاتفردي،ایجادبسترمناسببرای
نقدتصمیماتاخذشدهومشورتباهمکاران
بهخصوصکارشناساندراموراجرایيوتوجهبه

نقطهنظراتایشانراموردتوجهقراردهم.

: و سخن پایاني؟ 
پروژهسیاهبیشهعلیرغمقرارگیريدرمحیطي
زیبا،بهلحاظاجرایيیكپروژهخاصبودهو
مسائلومشکاتخاصخودراداردکهشاید
کمتردرپروژههايجنوبکشوربهعنوانیك
مشکلمطرحباشدلیکنباتاشهمههمکاران
کارگاهومجموعهاجرایيمستقردرتهرانعمده
امیدوارم و شده گذاشته سر پشت مشکات
اتماماینپروژهبرگيدیگردرتاریخافتخارات

شرکتفرابباشد.

رونده
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در بدو ورود به 
بخش برنامه ریزي، 
با سازماني مواجه 
شدم كه مشخص 
بود فعالیت هاي زیاد 
و مفیدي از سوي 
رییس و كارشناسان 
آن و نیز مدیریت 
برنامه ریزي و معاون 
حرارتي وقت انجام 
گرفته بوده است. با 
این وجود سعي من 
در این بوده كه تمام 
داشته ها و دانش 
محدود خود را در 
ادامه رشد و تعالي 
سازماني بخش 
برنامه ریزي و كنترل 
پروژه در اختیار 
بگذارم

: شرکت تابلیه شرکت با سابقه و شناخته 
بار  اولین  اینکه  به  توجه  با  ولي  است  شده اي 
مطرح  شرکت  این  فراب  نشریه  در  که  است 

مي شود، مختصرا شرکت تابلیه را معرفي کنید.
شده تأسیس 1352 سال در تابلیه شرکت
حوزه در بیشتر تابلیه انقاب، از قبل است.
راهسازي و سیویل )ابنیه(، ساختماني کارهاي
بهتدریج انقاب از بعد اما ميکرد فعالیت
و آب منابع طرحهاي به را خود فعالیتهاي
در داد. گسترش برقآبي طرحهاي و سدسازي
بر عاوه تابلیه شرکت اخیر سال شش پنج،
دیگري عرصههاي در فوقالذکر، فعالیتهاي
روش )به مسکن سازي انبوه در ازجمله،
طرحهاي سیویل بخش نیز و تونلي( قالب
پاایشگاه و پتروشیمي  – گازي میدان توسعه
میعاناتگازيواردشدهاست.یکيازمهمترین
درحالحاضر، تابلیه اقدام دست در پروژههاي
نیایشصدراست ترافیکي ازتونل اجرابخشي
و مهندسي نادر و جالب طرحهاي از یکي که
بهشمارميرودکهدر Tunnelingدرجهان

مختلف سازندهاي در زیرزمیني وسیع فضاي

آبرفتيشهرتهراندرحالحفاريميباشد.
اینجانبازابتدايتأسیسشرکتتابلیهتاسه
رئیس و مدیرعامل متناوب بهصورت قبل سال
هیأتمدیرهبودهاموازسهسالقبلتابهحالبا
سمترئیسمجامعشرکت،عهدهدارهدایتامور
سهامداران مجمع سیاستگذاري براساس کان
هستمودرعینحالبااستفادهازتجاربخودبه

مدیرانارشدشرکتمشورتميدهم.

که  پروژه هایي  مهمترین  و  بزرگترین   :
تاکنون اجرا کرده اید چه پروژه هایي بوده اند؟

اجرا پروژههاي مهمترین انقاب از قبل
بخش پروژه از بودند عبارت تابلیه توسط شده
سیویل کارهاي اجرا و خاش پادگان سیویل
از پس اما میناب. و بندرعباس آب تصفیهخانه
انقابطرحهايمتعددمهميتوسطشرکتاجرا
شدهاستکهعبارتاندازسدوآبگیرچمآسمان
آب تأمین جهت خام آب انتقال تونل همراه به
و ومحوطهسازي تسطیح عملیات اصفهان، شهر
قرارداد9 )اجرا بندرعباس پاایشگاه حصارکشي
ماههظرف7ماه(ومتعاقباسدشهیدرجایي،سد

ونیروگاهمسجدسلیمان،تونلسومکوهرنگ،سد
Tail Pondشهریار،عملیاتحوضچهآرامشو
پروژه در زیرزمیني بتنریزيسازههاي و Dam

سدونیروگاهکارون3ونیروگاهسیاهبیشهکهاکثرا
تحویلشدهاندیادرمراحلپایانيکارقراردارند.

: چه شد که در پروژه سیاه بیشه با فراب 
کنسرسیوم تشکیل دادید؟

مسجدسلیمان پروژه در فراب شرکت با
پروژه آن در کسي کمتر ابتدا در شدیم. آشنا
نیروگاه مگاوات 1000 فراب که ميکرد باور
تنها فراب شاید ميگفتند خارجيها بسازد.
اما کند؛ نصب و بسازد را تیوب درافت بتواند
توانایيفراببهحديبودکهتمامایننیروگاه
راطراحيکردوساختوبهبهرهبرداريرساند
هم را دیگري نیروگاههاي قرارداد همزمان و
هم تابلیه کارنامه البته شد. عهدهدار کشور در
مسجدسلیمان پروژه در پرلیت شرکت اتفاق به
ایراني شرکتهاي توانمندي از دیگري مصداق
و سد کارهاي از 80درصد حدود اجرا در
طرح دوم دست پیمانکار جایگاه در نیروگاه

مدیره  هیات  رئیس  نوروزي  منوچهر 
مدیراني  جمله  از  وي  است.  تابلیه  شرکت 
دارد  یکجا  خود  در  را  عمل  و  علم  که  است 
در  است.وي  امیدوار  هم  بسیار  البته  و 
روابط  روشن  آینده  از  بارها  گفتگو  طول 
دارم  باور  »من  اینکه  و  گفت  فراب  با  کاري 
اتمام  از  پس  في مابین  اعتماد  و  تعامل  که 
واایي  سطح  به  بیشه  سیاه  پروژه  کار 
همکاري هاي  ساز  زمینه  و  رسید  خواهد 
پروژه  درباره  او  شد«.با  خواهد  بیشتري 
فراب  با  کاري  روابط  آینده  و  بیشه  سیاه 
در  را   آن  کامل  متن  که  نشستیم  گفتگو  به 

ادامه مي خوانید...

در گفتگو با رئیس هیات مدیره شرکت تابلیه مطرح شد

پروژه سیاه بیشه
مملو از ریسك و ناشناختگي

رونده
پ

زهراشهایی
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از تابلیه و فراب شرکت دو شناخت میباشد.
تمایل زمینه مسجدسلیمان، پروژه در یکدیگر
آنهاراجهتحضوردرمناقصهطرحواجراسد
پس که آورد فراهم )شهریار( استور نیروگاه و
ازبرندهشدندرمدلکنسرسیومبهاجرادرآمد.
متعاقبا نیرو وزارت صاحدید بنابه هرچند
شد شهریارحذف سد طرح سیماي از نیروگاه
عنوان تحت شرکت دو همکاري ساختار اما
به شد. حفظ پایان تا تابلیه  – فراب مشارکت
شرکت دو شهریار، پروژه در همکاري دنبال
فرابوتابلیهدرمناقصهنیروگاهتلمبهذخیرهاي
فراب رهبري به کنسرسیوم قالب در سیاهبیشه

شرکتجستندوبرندهمناقصهاعامشدند.

تشکیل  خصوص  در  نظرتان  اصوا   :
مشارکت براي اجراي پروژه هاي بزرگ چیست؟
اجرا براي یکدیگر با شرکتها مشارکت
پروژههايبزرگبهطورکليخوبومفیداست
امابراساستجربهما،مشارکتادغامي2یاچند
در )Integrated Joint Venture( شرکت
پروژههایامشارکتبهصورتدستاولودست
دومبهترازمشارکتدرقالبکنسرسیومميباشد.

: اگر بخواهیم وضع پروژه را مورد بررسي 
قرار دهیم آن را چگونه ارزیابي مي کنید؟

بهنظربندهاگروضعیتانقباضيپرداختهاي
طرحها همه به روزها این متاسفانه که پروژه
پروژه اهداف شود، برطرف سرایتکردهاست
سیاهبیشهبهزوديمحققمیگرددورضایتمندي
هرچند شد. خواهد حاصل پروژه ذینفعان همه
پیمانکاران براي طرح این اجرا که دارم باور

دستاندکارفاقددستاوردانتفاعيبودهاست،چرا
و پرچالش پروژه چنین اجرا دستاورد توفیق که
از بیش مراتب به پیمانکاري هر براي پیچیدهای

دستاوردانتفاعيارزشمنداست.

سیاه بیشه  پروژه  اجراي  در  را  تابلیه  آیا   :
موفق مي دانید؟

تلمبه نیروگاه تجربه اولین بیشه سیاه پروژه
ذخیرهايدرایرانبود.مدلقرارداد)طرحواجرا(
اسناد در قراردادي احجام تغییرات محدودیت و
شرایطپیمان،حداقلبرايتابلیهقباتجربهنشده
بودوماازهمینناحیهدشواريهاوگرفتاريهاي
محدودیت همچنین شدیم. متحمل را متعددي
فصلکاري،پراکندگيجبهههايکاردرسطحو
درارتفاعومحدودیتهايترافیکيجادهچالوس

ازدیگرمعضاتپروژهبودند.
ازنگاهبندهحفاريشافتهايمایلدرساختار
زمینشناسيبهشدتتکتونیزهتوسطتابلیهوبعدا
در فشار تحت فلزي آبراهه وجوشکاري نصب
600 به قریب طول به یك هر شافتها همین
زدني مثال سرعت و کامل موفقیت با که متر
ازکارهاي باتردید انجامرسید، به فراب توسط
درخشانياستکهکنسرسیوممباهيبهآناست.
زیرادرابتداحتيشرکتهايسازندهیاپیمانکاران
این با نوعي به که خارجي تجربه با مشاوران و
طرحمرتبطبودندباورنميکردندکهاینکارهارا
یكمشارکتایرانيبتواندباکیفیتخوبدربازه

زمانيمتعارفبهانجامرساند.
را  مشاور  و  کارفرما  با  تابلیه  تعامات   :

چگونه ارزیابي مي کنید؟
باوربندهآناستکهشرکتتابلیهبهطورکلي

در چه عموما ما و است تعامل و سازش اهل
مشارکتوچهدرقراردادهایيکهمنفرداباکارفرما

ومشاورطرفهستیمتعاماتخوبيداریم.

چطور  را  فراب  با  تابلیه  تعامات   :
مي بینید؟

تعاماتبینتابلیهوفرابدرهمهپروژههایي
یکدیگر همسایگي در یا مشارکت قالب در که
باپروژه بودهاست،دررابطه کارکردهاندخوب
از متاثر گاهي طرف دو تعامات سیاهبیشه
چالشهاوتنشهاوسختیهایبسیارکار،پروژه
بافرازونشیبهاییهمراهبودهاست.اماهرچقدر
درك شدهایم نزدیكتر کارها پایاني مراحل به
باور من و افزایشیافتهاست تعامات و متقابل
دارمکهتعاملواعتمادفيمابینپسازاتمامکار
پروژهبهسطحواایيخواهدرسیدوزمینهساز

همکاريهايبیشتريخواهدشد.

پروژه  این  در  فراب  با  مشارکت  از  آیا   :
راضي هستید؟

ماپروژهبسیاردشواروپرچالشيراباساختار
که اجرا و طرح قراردادي مدل در و کنسرسیوم
بیشه سیاه در بود ناشناختگي و ریسك از مملو
شروعکردیموهردوشرکتروزهايسختيرا
گاه دشواري اوضاع چنان در سرگذاشتند. پشت
مشارکت عضو یك اعتماد و رضایتمندي درجه
طبعا تابلیه( )یعني دیگر عضو به فراب( )اکثرا
اماازجانب افتوکاهشهایيبههمراهداشت.
تابلیهاکنونميگویمکهماازمشارکتبافرابدر
مجموعراضيهستیموامیدواریمکهفرابهمدر

نهایتازهمکاريمارضایتداشتهباشد.

پروژه سیاه بیشه 
تجربه  اولین 

تلمبه  نیروگاه 
ذخیره اي در ایران 

بود. مدل قرارداد 
)طرح و اجرا( و 

تغییرات  محدودیت 
احجام قراردادي 
در اسناد شرایط 

حداقل  پیمان، 
قبا  تابلیه  براي 

بود  تجربه نشده 
و ما از همین 

دشواري ها  ناحیه 
گرفتاري هاي  و 

را متحمل  متعددي 
شدیم

رونده
پ
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در سال 1384 
با حفظ سمت 
مدیر  به عنوان 
طرح سد و نیروگاه 
سیاه بیشه كه 
فعالیت هاي 
اجرایي آن مجددا 
از سال 1383 
آغاز گردیده بود، 
گردیدم.  منصوب 
بدین ترتیب پس 
از گذشت حدود 
15 سال مجددا 
اینجانب  همکاري 
با طرح سیاه بیشه 
آغاز شد

سی
 مهند

ی و
فن

از  مختصري  بیوگرافي  بحث  آغاز  براي   :
زماني  چه  از  که  بفرمایید  و  دهید  ارائه  خودتان 

مشاوره این طرح را پذیرفتید؟ 
سیامكاصفهاني،فارغالتحصیلمهندسيسازهدر
سال1359ازدانشگاهصنعتيشریف،ازابتدايسال
1362همکاريخودراباشرکتخدماتمهندسي
برق-مشانیرآغازنمودموازهمانابتدادرطرحسد
ونیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشهبهعنوانکارشناس
سیویلمشغولشدم.اینهمکاريدرطرحمذکور
دهه اواخر در کارهايطرح توقف زمان تا تقریبا
شصتادامهیافت.پسازآندرطرحهايدیگري
آبي نیروگاه ساوه، آسیابك آبي نیروگاه همچون
کوهرنگ،نیروگاهآبيبندتنظیميدزفول،نیروگاهآبي

سدتاریكوبرخيموارددیگربهعنوانکارشناس
ارشدسیویلهمکارينمودم.ازسال1368بهعنوان
مگاواتي 2000 جریاني نیروگاه و سد طرح مدیر
گدارلندر)مسجدسلیمان(منصوبشدموتاسال
1373اینکارادامهیافت.درطولاینمدتکارهاي
مقدماتيساختمانيشاملتونلهايانحراف،راههاي
دسترسيوبرخيازموارددیگربهمرحلهپیشرفتهاي
نیز رسید.ازطرفدیگروامOECFکشورژاپن
موردمذاکرهوتوافققرارگرفتوهمچنینمناقصه
1000مگاواتاولطرحومناقصهکارهاياصلي

ساختمانيسدونیروگاهنیزبرگزارگردید.
و سد طرح کارفرما، با مذاکرات انجام از پس
بهشرکت اینجانب بامدیریت علیا نیروگاهگتوند

مشانیرواگذارگردیدودرطولمدت8سالکارهاي
شناخت مطالعات جمله از مذکور، طرح مختلف
توجیهي،طراحيوتهیهاسنادمناقصهقسمتهاي
مختلفطرحصورتگرفتوبخشهایيازعملیات
اجرایينیزانجامشدکهازجملهميتوانبهاجراي
تونلهايانحراف،راههايدسترسي،تجهیزکارگاه،
تعیینمعادنومنابعقرضه،پلهاياجرایيوبهره
دیگر امور برخي و کارون رودخانه روي برداري

اشارهنمود.
ازسال1381بهعنوانمعاونتمهندسيقراردادها
وبررسيهاياقتصاديشرکتمشانیرمنصوبشدم
ودرسال1384باحفظسمتبهعنوانمدیرطرح
سدونیروگاهسیاهبیشهکهفعالیتهاياجرایيآن

سیامك اصفهاني مدیر طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه در گفتگو با فراب:

پیچیدگي  ساختگاه طرح بردشواري کار افزوده است
گفتگو با سیامک اصفهاني با اینکه روندي فرسایشي 
را طي کرد و وقت زیادي را از تیم تحریریه گرفت، 
تلمبه  نیروگاه  پرونده  که  داشت  را  ارزشش  ولي 
تا   بیفتد  عقب  به  یک شماره  بیشه  اي سیاه  ذخیره 
مخاطبان  به  تر  جانبه  همه  و  تر  کامل  اي  پرونده 

گرامي نشریه ارائه گردد.
سیامک اصفهاني از سال 1384  به عنوان مدیر طرح 
از  و  است  انتخاب شده  بیشه  نیروگاه سیاه  و  سد 

آن روز تاکنون تاش کرده است تا این پروژه را در 
بهترین  به  پیمانکار  و  کارفرما،مشاور  میان  تعامل 
ماه  خرداد  انتهاي  تا  که  اي  ببرد؛پروژه  جلو  وجه 
1390 طرح به میزان حدود 86 درصد پیشرفت فیزیکي 
داشته است و همچنان هم با قدرت مراحل راه اندازي 
این  کیف  و  کم  درباره  او  دارد.با  ادامه  آن  نهایي 
 پروژه به گفتگو نشستیم که متن کامل آن را در ادامه 

مي خوانید...

زهراشهایی
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 در این گونه 
قراردادها، نقش 

مشاوري كه از 
طرف كارفرما 

انتخاب مي گردد 
و تحت عنوان 

"مشاور كارفرما" 

 Owners'" یا
Engineer" ارائه 

خدمات مي كند

منصوب بود، گردیده آغاز 1383 سال از مجددا
گردیدم.بدینترتیبپسازگذشتحدود15سال
مجدداهمکارياینجانبباطرحسیاهبیشهآغازشد.

: زبان مشترك میان شرکت فراب و مجموعه 
کارفرما و مشاور تا چه حد حاکم بوده است؟ آیا 
این موضع  از  مشاور  نماینده  عنوان  به  جنابعالي 

رضایت داشتید؟ 
اگردرستمتوجهشدهباشم،میزانتعاملفني-
به باتوجه باشد. نظرمي اجرایي،مورد قراردادي-
اینکهدراینطرحمسئولیتهايطراحيواجرایي
وساختونصب،همدرزمینهسیویلوهمدر
زمینهتجهیزاتبهعهدهیكپیمانکار)فراب/تابلیه(
بهطورکامل پیمانکار مشارکت واقع در و ميباشد
نیروگاهوتاسیساتوابسته مسئولطرحواجراي
ميباشد؛لذابهلحاظساختارياینقرارداددرسطح
چنینپروژهپیچیدهونوینيدرنوعخودکاماجدید
بودهاستوبههمیندلیلدرطولمدتسپريشده
بودهایم. کوچك و بزرگ متعدد چالشهاي شاهد
براي نیروگاه نوع این دارید اطاع که همانطور
اولینباردرکشوراجراميشودوتجربهطراحيو
اجرایيآنتاکنوننزدپیمانکارانوسازندگانداخلي
وجودنداشتهاست.عاوهبراین،ساختگاهطرحاز
که است برخوردار خاصي شرایط و پیچیدگيها
موجبشدهاستطراحيواجرارابادشواريهاي
متعددمواجهسازدوهمزمانیکسريمسائلجنبي
مختلف محدودیتهاي تحمیل موجب نیز دیگر

درپرداختهاوتحویلگرفتناقاممختلفطرح
شد موجب فوق عوامل مجموعه است. گردیده
مذاکراتوبحثهايمشروحومفصليهموارهبین
پیمانکار)فراب/تابلیه(وتیمکارفرما– مشاوردر
جریانباشدکهبهنظرميرسداینوضعیتباتوجه

بهویژگيهايبرشمرده،طبیعيوعاديباشد.

فعالیت هاي  از  فضایي  مختصر  طور  به   :
کاري مشاور در این طرح را بازگو کنید، مشاور در 

این طرح دقیقا چه وظایفي برعهده دارد؟ 
همانطورکهقبااشارهشدقرارداداینطرحبا
پیمانکاربهصورتEPCتهیهومبادلهگردیدهاست
ولذامسئولیتانجامطراحيهاوخدماتمهندسي
طرحبهعهدهپیمانکارميباشدکهالبتهضرورياست
اهدافاصليطرحونکاتکلیديآنمطابقاسنادي
Employer Requirements عنوان تحت
هموارهحفظشودوتغییريدرآنبهوجودنیاید.در
اینگونهقراردادها،نقشمشاوريکهازطرفکارفرما
انتخابميگرددوتحتعنوان"مشاورکارفرما" یا
ميکند خدمات ارائه  "Owners' Engineer"

اجرایي روشهاي و طراحيها بازنگري واقع در
پیمانکاروتاییدصحتآنهاميباشدوالبتهعاوه
برآن،مسئولیتتضمینکیفیترانیزبهعهدهدارد
ومسائلقرارداديوماليطرحدررابطهباپیمانکار
رانیزکنترلمينماید.بهنظرميرسدنقشمشاوردر
اینطرحبهخوبيتدوینگردیدهاستوباتوجهبه
اینکهپیمانکاراندیگرينیزبخشهايبزرگدیگري

ازطرحرابهصورتطرحواجرابهعهدهدارند،نقش
هماهنگکنندهمشاوربسیارتعیینکنندهميباشد.

: به عنوان مدیر طرح بفرمایید که این پروژه 
تا به امروز چقدر پیشرفت فیزیکي داشته است و 
آیا در طول این مدت با مشکلي که منجر به تاخیر 
در بهره برداري نهایي پروژه شود، برخورد داشته 
اید یا خیر؟ به عنوان مشاور این طرح تا چه اندازه 
فراب را در تاخیرهاي احتمالي به وجود آمده مقصر 

مي دانید؟ 
حدود بهمیزان طرح ماه1390 خرداد انتهاي تا
86درصدپیشرفتفیزیکيداشتهاستکهالبتهدر
مقایسهبابرنامهزمانبنديقراردادهايمختلفاجرایي،
تاکنون که تاخیراتي تاخیراتيوجودداشت.دائل
حادثگردیدهاستعمدتادردومورداصليزیر

خاصهميشوند:
1-عواملومسائلغیرقابلپیشبینيزمینشناسي
کهدربخشهايمختلفازجملهشافتهاينیروگاه،
دامنهشیبهايمشرفبهبدنهسدها،دامنهشیبهاي
مشرفبهسرریزسدهاوبرخيمواردناپایدارشده

دیگر.
2-برخيمحدودیتهايموجوددرمسائلمالي
شدن عملیاتي خارجي، فاینانس برقراري بهویژه
اعتباراتاسنادي،ترخیصوحملاقامساختهشده

خارجيوسایرمواردمشابه.
که ميباشند دائلي زمره در فوقالذکر عوامل

خارجازقصورپیمانکارمحسوبميگردند.

رونده
پ
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ساختار  وسعت 
شركت فراب 
گردیده است  موجب 
بین  كه تعامل 
مختلف،  واحدهاي 
به دلیل نوعي 
بوروكراسي و 
ضوابط خاص این 
ساختارها،  نوع 
دچار مسائلي شود 
به همین دلیل  و 
عملکرد  نتایج 
سازماني،  مجموعه 
قیمت  به لحاظ  چه 
و هزینه و چه 
زماني،  به لحاظ 
بهینه  صورت 
باشند نداشته 

28

که  باورند  این  بر  بسیاري   :
فراب در یك چنین پروژه هایي نقشي 
فراتر از وظایف معمول را هم برعهده 
این خصوص  داشته است، شما در 

چگونه فکر مي کنید؟ 
از فراتر فراب نميرسد بهنظر
را اقداماتي پیمانکار، معمول وظایف
دراینپروژهصورتدادهباشد.حتي
اظهارداشتنقشرهبريو ميتوان
)فراب/ پیمانکار مشارکت مدیریت
فراب شرکت بهعهده که تابلیه(
بودهاست،دربرخيمواردنادیدهگرفته

شدندوبهخوبيایفانگردیدهاست.

: و در آخر فکر مي کنید براي 
از  نمونه  این  در  شدن  رقابت پذیر 
پروژه ها چگونه باید پیش رفت که 

هزینه و زمان کاهش پیدا کند؟ 
فراب شرکت ساختار وسعت
بین تعامل که گردیدهاست موجب
نوعي دلیل به مختلف، واحدهاي
این خاص ضوابط و بوروکراسي
و مسائليشود دچار نوعساختارها،
بههمیندلیلنتایجعملکردمجموعه
سازماني،چهبهلحاظقیمتوهزینه
بهینه صورت زماني، بهلحاظ چه و
ميتوان نمونه بهعنوان باشند. نداشته
و مهندسي واحدهاي مشي خط به
طراحياشارهنمود،کهبهنظرميرسد
بهدورازواقعیاتعینيکهمستقیمابه
قیمتوهزینهوزمانمرتبطهستند،

اتخاذوتبیینميگردد.

فارغالتحصیلسال1374دررشتهلیسانسمهندسي
مکانیك-طراحيجامداتدانشکدهفنيدانشگاهتهران
حضور توفیق خود اختیاري دروس طي در ميباشم
درمحضراستاتیديچوندکترسعیدي)ریاستفعلي
دکتر و شریف( صنعتي دانشگاه مکانیك دانشکده
نوربخش)ازپیشکسوتانطراحيتوربینومدلتستدر
ایران(رادرزمینهتاسیسات،تهویهمطبوعوتوربوماشین
در را فعالیتحرفهايخود ابتدایي سالهاي داشتهام.
،ساران تاسیساتي( شرکتهايتهراننگین)پیمانکار
ایران تهویهمطبوع(وسپسپرس )سازندهتجهیزات
وابستهبهسازمانگسترشصنایعونوسازيایران)سازنده
پرسهايفورجدرصنایعفواد،کششدرصنایعخودرو
وتجهیزاتاتوماسیونخطوطپرس(درزمینههايطراحي
وساختمصروفداشتهونهایتادرسال1381بهلطف
دوستوهمکارقدیمي" آقايکوروشیگاني" مفتخربه
آشنایيبافرابوبزرگانيچون"آقایانمهندسینلطفي،
مستاجرحقیقيوقندهاري" وهمکاريباایشانشدم.
درزمانحضوردرپروژهکارون3پیگیريتامینقطعات
ژنراتوراعمازساختداخلوالین،ساختتونلهوا
برايتستعملکرديکولرهايهواآبژنراتور،تامین
آخرینقطعاتتوربینوشیرپروانهايوکسريهايآنها
ونیزتامینکولرهايیدکيژنراتور،بهاینجانبمحول
گردید.شایدبهسادهترینبیانبتوانمعاونتهاياجرایي
رابهمثابهستادعملیاتي،استراتژیستوراهبرپروژه
دانست.دغدغههايهمیشگيتیماجرایي،قیمت،زمان،
یافتنمنابعمناسب،رضایتکارفرماودستگاهنظارت
وبهطورخاصهیافتنپاسخبرايچهارسوالاصلي
درروالانجامکاردرمقاطعمختلفاست"چهبخشي
ازکار؟کي؟چهکسي؟وچگونه؟".ارتباطاتحرفهاي
و معاونتها در درگیر نفرات با مضاعف مشاوره و
مدیریتهايداخليفراب،باسازندگانوتامینکنندگان
ودرنهایتپاسخگویيمسئوانهبهمعاونین/مدیران
اجرایيجهتاخذتصمیماتنهایي،کلیدموفقیتیك
تیماجرایياستکهقطعارضایتکارفرماودستگاه
نظارترانیزدرپيخواهدداشت.بهعبارتسادهتر
کاراجرایيبهفراموشيسپردن»من«ازسویيوتبلور" 

»ما«درباوریكجمعبرايحصولهدفيمتعالياست.
و 3 کارون پروژه در تامین مباحث اتمام از پس
تصديمقاممدیریتتامینتجهیزاتمکانیكتوسط
قطعات تامین پیگیري مدغم، مهندس خانم سرکار
فویت-فوجي،خرید و داخل ازساخت اعم ژنراتور
ساخت ژنراتور، داخل ساخت قطعات براي مواد
قطعاتزانویيپایینيآبراهه،تامینورقهايموردنیاز
برايآبراهه،تامینوینچ70تنموردنیازبراينصب
ماشیننصب مایل،ساخت درشافت آبراهه قطعات
نفرات حمل ارابه نیز و جوشکاري پلتفرمهاي لوله،
درشافتمایل،تامینموادجوشکاريموردنیازبراي
آبراهه،ساختقطعاتکیسینگودریچههايگاردگیت
خروجي،ساختقطعاتCollarآبراهه،رفعمشکات
ورودي، دریچههاي پاورپك و هیدرولیكسروموتور
منطقه Flangeهاي و Compensator ساخت
Displacement Chamber،پلتفرمتعمیراتيشافت

مایلوEndless Wire Rope Hoistآنبهاینجانب
محولگردیدهاست.ازمبهذکراستکهباشروعپروژه
گاوشاننیزپیگیريدرزمینههايجرثقیلاصلينیروگاه،
استاپاگخروجي،آسانسوروپنستاكنیزدرکنار
موضوعاتباقيماندهازسیاهبیشهدردستاقداماست.
بدونتردیدبزرگترینچالشپروژهسیاهبیشهدرمقایسه
باپروژههايدیگرفراب،وجوددوشافتمایلبهزاویه67
درجه،هریكبهطولتقریبي465متروشامل61قطعه
بودهکهتمهیداتوتجهیزاتبسیاريبراينصبقطعات
درچنینشرایطيتداركگردیدهاست.لذابدونتردید
تاریخنصباولینقطعهدرشافتمایلیعني88/04/09را
ميتوانبهعنواننقطهعطفيدرتاریخپروژهقلمدادنموده
وشعفتحققیكآرمانجمعيراعمیقابهخاطرسپرد.
بيارتباطنیستاگرازاستادارجمند"جنابآقايدکتر
دورعلي" نیزکهدرمراحلتامینوینچ70تن،ساختماشین
نصبلوله،پلتفرمهايجوشکاريونیزارابهحملنفراتو
پلتفرمتعمیراتيشافتمایل،منتهايهمکاريوهمدليرابا
فرابوتیمهاياجرایيمستقردرتهرانوسایتسیاهبیشه

داشتهاند،کمالتشکرراداشتهباشیم.
*کارشناس فني

به فراموشي سپردن »من« و تبلور »ما«

افشین
افشارينیا*

رونده
پ

نیروگاه  پرونده  تدارك  طول  در  توضیح: 
سیاه بیشه، برآن بودیم تا با آقای سیدعلی 
شاه رکنی مجری محترم این پروژه گفتگویی 
داشته باشیم که متاسفانه دفتر ایشان با بیان 
اینکه وی تا چند ماه دیگر وقتی برای گفتگو 

ندارند، گفتگو باما را نپذیرفتند. 
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پس از راه 
اندازي واحدها 
یا سیستم هاي 
جانبي توسط 

گروه راه اندازي، 
امور مربوط به 

برگزاري جلسات 
شروع بهره برداري 

آزمایشي, تحویل 
موقت و تنظیم 
صورت جلسات 

مربوطه و همچنین 
برنامه ریزي جهت 

رفع نواقص در 
صورت جلسات آن ها، 

به شرح وظایف 
اینجانب اضافه 

گردید

29
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متولد1348درشهرستانصومعهسراهستم.تحصیاتدبیرستانخود
رادردبیرستانبیژنحقیرياینشهرستاندرسال1366بهپایانرساندمو
درهمینسالدررشتهمهندسيمکانیك-طراحيجامداتدانشگاهصنعتي
شریفپذیرفتهشدمودرسال1371ازایندانشگاهفارغالتحصیلشدم.در
همینسالنیزدرآزمونکارشناسيارشدپذیرفتهشدمودررشتهمهندسي
مکانیك– تبدیلانرژيدانشگاهعلموصنعتایرانمجددابهتحصیلادامه
دادم.پسازفارغالتحصیليدرمقطعکارشناسيارشددرسال1374جهت
انجامخدمتنظاموظیفهوارددانشگاههوایيشدم.درایندانشگاهبهمدت

سهترمدروسطراحياجزا1ومقاومتمصالح2راتدریسنمودم.
همزمانباانجامخدمتنظاموظیفهدردفترفنيشرکتماشینسازياراك
مشغولبهکارشدم.پسازاتمامخدمتنظاموظیفهدرشرکتخدماتمهندسي
سایپادرزمینهتدویناستانداردهايتولیدقطعاتخودرومشغولبهکارشدم.
درديماهسال1378بنابهپیشنهادآقايمهندسشاهینمعتمديواردشرکت
فرابشدهومستقیمادردفترفنيسایتکارون3فرابمطابقباشرحوظایف

تعریفشدهزیر،فعالیتخودراآغازکردم:
1.بررسيوپیگیریمداركونقشههايموردنیازمرحلهنصبوتکمیلآن.
2.تهیهمداركودستورالعملهاينصبکارگاهيموردنیازدرمرحله

نصب.
3.تهیهبرنامهزمانبندينصبباهمکاريبخشکنترلپروژه.

4.بررسيوضعیتاقامواردهبهکارگاهقبلازشروعنصبهربخش
وارائهگزارشاتکسريبهمنظورتامینبهموقعآنهابهطوريکهعملیات

نصبدچاروقفهنگردد.
5.بررسيوضعیتپیشرفتعملیاتنصبوتهیهبرنامههايجبراني

درصورتلزوم.
6.کنترلمواردقرارداديدرقراردادفراب-کارفرماوفراب–پیمانکاردر

حیناجرايعملیاتنصب.
7.پیگیريرفعمغایرتهايمشاهدهشدهحینانجامنصب.

کارفرما با و پیمانکار با خارجي سوپروایزرهاي بین ارتباط ایجاد .8

ومشاور.درکارگاهکارون3نخستمطابقباشرحوظایففوقدرزمینه
انجامامورفنينصبقطعاتمدفونتوربینمشغولشدموسپسباگسترش
عملیاتنصبدرزمینهنصبژنراتورهاياینطرحبهانجاموظایفمادامه
دادم.باپیشرفتکارهاينصبونزدیكشدنبهمرحلهراهاندازيواحدها
بهتدریجدربخشراهاندازيمشغولبهکارشدم.پسازراهاندازيواحدها
یاسیستمهايجانبيتوسطگروهراهاندازي،امورمربوطبهبرگزاريجلسات
شروعبهرهبرداريآزمایشي.تحویلموقتوتنظیمصورتجلساتمربوطه
وهمچنینبرنامهریزيجهترفعنواقصدرصورتجلساتآنها،بهشرح
وظایفاینجانباضافهگردید.درمهر1386بهکارگاهسیاهبیشهمنتقلشدم.
دراینپروژهمسئولیتساختپوششهايفلزيآبراهههاينیروگاهرابهعهده
گرفتم.پوششهايفلزيآبراهههاينیروگاهسیاهبیشهازویژگيهايمنحصر

بهفرديبرخورداراستکهعبارتانداز:
1.طولآبراهه:حدود2کیلومتر

2.قطرآبراهه:5متر
3.وزنکلآبراهه:9000تن

4.حداقلضخامتورق:20میليمتر
5.حداکثرضخامتورق:95میليمتر
6.تنشتسلیمورق:690مگاپاسکال

7.سنگینترینقطعهساختهشدهجهتارسالبهمقطعنصب:40تن
8.زاویهشافتمایل:68درجه

بانزدیكشدنبهزمانشروعنصبژنراتور-موتورنیروگاهسیاهبیشه
نصب مسئولیت نیروگاه، فلزي پوششهاي ساخت پایاني مراحل و
ژنراتورهاينیروگاهرابرعهدهگرفتم.درحالحاضرهمچناندراینزمینه
مشغولانجاموظیفهميباشم.دراینپروژهعاوهبروظایفلیستشده
فوقکهمربوطبهامورفنيعملیاتنصبميباشدکلیهکارهاياجرایي
نصبازقبیلکنترلپیشرفتعملیاتنصب،انجامهماهنگيهايازمبا

مشاور،کارفرماوپیمانکارنیزبرعهدهبندهميباشد.
* رئیس دفتر فني شرکت نوتاش در کارگاه سیاه بیشه

مسئولیتی به نام ساخت پوشش های فلزی آبراهه های نیروگاه

محمدصادق
قدیريمیاندهي*

رونده
پ



مرداد 90 .  شماره 4 30

 این نیروگاه به دلیل 
تلمبه ذخیره اي بودن 
آن و به كارگیري در 
دو حالت ژنراتوري 
و موتوري داراي 
پیچیدگي خاصي در 
سیستم الکتریکي 
قدرت و حفاظت و 
كنترل - نسبت به 
دیگر نیروگاه هاي 
آبي – مي باشد كه 
جهت كنترل جریان 
و راه اندازي نرم 
درحالت موتوري، 
سیستم SFC تعبیه 
شده و جهت تغییر 
جهت چرخش در 
حالت موتوري و 
ژنراتوري نیز از 
تجهیزي به نام 
فاز برگردان در 
مجاورت كلید 
ژنراتور استفاده 
شده است

مدرك با 1374 سال آبانماه از اینجانب
کاردانيبرق– قدرتواردعرصهصنعتشدمو
ابتدادرشرکتآرتاویلتایر_ استیكگلدستون
درواحدبرقباعنوانرئیسبخشبرقوسیم
پیچيبهمدتپنجسالمشغولبهکاربودم.پس
1379 سال مهرماه از کارشناسي مدرك اخذ از
پروژه آذرآبدر ازطریقشرکتنصبصنایع
برقآبي1000مگاواتيگدارلندر نیروگاه و سد
به نصب سرپرست باعنوان سلیمان( )مسجد
مدتدوسالمشغولبهکارشدم.پسازآننیز
1382 سال اواخر لغایت 1381 سال مهرماه از
دردودورهمنفصل،فعالیتمرادرپروژهنیروگاه
برقآبي2000مگاواتيکارون3درشرکتنصب
نیرو،ادامهدادمودرفاصلهایندودورهبهمدت
پنجماهدریكشرکتخصوصيباعنوانرئیس
تونل راهاندازي مونتاژ،نصبو کارگاهعملیات
رنگکارخانهتولیدمزدا323-گروهبهمن– را
تکمیلوتحویلدادمومجددابهشرکتنصب
1379 سالهاي طول در نمودم. مراجعت نیرو
صنایع نصب شرکتهاي در که 1382 لغایت
آذرآبونصبنیروفعالیتداشتمبهطورمستقیم
درنصبهشتواحدشیرپروانهاي،هشتواحد
ژنراتورشرکت باسداکت توربینوچهارواحد
داشتموبههمیندلیلنوعفعالیتمدرطولاین

تا بود تغییریافته مکانیك به برق از سال چهار
اینکهدراوایلسال1383درپروژهکارون3وارد
شرکتفرابشدموبهعنوانکارشناسبرقدر
بهکار مشغول برق جانبي سیستمهاي با ارتباط
به پروژه آن در 1386 سال آبانماه تا و شدم
کارون3 پروژه از آن از پس دادم. ادامه فعالیتم
بهپروژهسیاهبیشهمنتقلشدمکهابتدابهعنوان
اوایل از و دادم ادامه فعالیتم به برق کارشناس
شرکت اخیر تصمیمات اساس بر گذشته سال
فراببهشرکتنوتاشمنتقلشدم.درحالحاضر
مشغول دقیق وابزار برق بخش رئیس عنوان با

فعالیتهستم.
پروژهسدونیروگاهسیاهبیشهکهدرمنطقهاي
به چالوس جاده کیلومتري در65 نام همین به
کرجمعروفبهکندوانقرارگرفته،ازنوعتلمبه
و باادست سد دو داراي و میباشد ذخیرهاي
ژنراتور/ واحد چهار داراي است. دست پایین
بودهودرحالت 300MVAمگاوات توربین
پمپ موتور/ واحد چهار توسط نیز موتوري
290MVAبهعنوانیكمصرفکنندهپرتوان

درشبکهسراسريایفاينقشخواهدداشتکه
نیروگاه این ژنراتوري و موتوري وضعیت دو
نقشحائزاهمیتيدرایجادتعادلدرشبکهبرق
سراسريازنظرتولیدومصرفخواهدداشت.

و بوده کیلوولت 18 ژنراتورها خروجي ولتاژ
خروجيهرواحدازطریقباسداکتآلومینیومي
کهتوسطشرکتجهادتحقیقاتسهندطراحيو
ساختهشدهبهمغارترانسانتقالدادهشدهوتوسط
-105MVA18/KV400سهدستگاهترانس
تكفاز-جمعا12دستگاهبرايچهارواحد– با
GISشبکهسراسريهمولتاژشدهوازطریقپست
نیروگاهکهمابینخط400کیلوولتيزیارانقزوینو
حسنکیفعباسآبادقرارگرفته– کهازطریقبرق
فرانیرودرحال توسطشرکت و تهران منطقهاي
متصل سراسري شبکه به - ميباشد احداث
خواهدشد.مصارفداخلينیروگاهنیزازطریق
دودستگاهترانس5MVA18/20-KVتامین
ترانسها این خروجي بهطوريکه شد خواهد
توسطچندینترانس20/0.4KVوباتوانهاي

متفاوتبهمصرفکنندههاخواهدرسید.
آن بودن تلمبهذخیرهاي بهدلیل نیروگاه این 
وبهکارگیريدردوحالتژنراتوريوموتوري
الکتریکي سیستم در خاصي پیچیدگي داراي
دیگر به نسبت - کنترل و حفاظت و قدرت
کنترل جهت که ميباشد  – آبي نیروگاههاي
جریانوراهاندازينرمدرحالتموتوري،سیستم
SFCتعبیهشدهوجهتتغییرجهتچرخشدر

حالتموتوريوژنراتورينیزازتجهیزيبهنام

آرمانفاضل*

شرایط آب و هوایي منطقه و ترافیک 
جاده كرج- چالوس مهم ترین چالش پروژه

رونده
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به دلیل  متاسفانه 
شروع دیر هنگام و 
اجرایي  عملیات  كند 
برق و نزدیک شدن 

به زمان تعیین 
شده براي راه 

اندازي اولین واحد 
نیروگاه، در ماه هاي 

آینده با حجم 
زیادي از كارهاي 

الکتریکي در واحد 
برق روبه رو خواهیم 

شد

31

فازبرگرداندرمجاورتکلیدژنراتور
وهمچنینسیستم است استفادهشده
حالت دو در نیز کنترل و حفاظت
عمدهاي تفاوت داراي فوقالذکر

ميباشد.
دربخشبرقاینپروژهازحضور

که نورعلیان و قومي آقایان ارزنده تجربیات و
پروژههایي در فراب شرکت با همکاري سابقه
و )فازیك( سلیمان مسجد لندر گدار چون
لوارك رجایي، شهید کوهرنگ، توسعه، طرح
آقاي همچنین و دارند را سیري جزیره و
مجموعه این به گذشته سال از که خزایي
کنترل بخش در و هستیم بهرهمند پیوستهاند،
راهنمایيهاي و تجربیات از نیز برق کیفیت

مينماییم. استفاده آقايصادقي
پروژه این در برق بخش فعالیت محدوده 
الکتریکي اجرایي عملیات کلیه شامل نیز
جمله از نیروگاه اصلي سیستمهاي با مرتبط
داکت باس ،SFC گاورنر، توربین، ژنراتور،
XLPE کابل ترانسهايقدرتو ژنراتور،و
کلیه وهمچنین بوده وشیرکروي 400 KV

جانبي الکتریکي سیستمهاي اجرایي عملیات
ازجملهسینيگذاري،کابلکشي،نصبتمامي
تابلوهايبرق،سیستمهايارتباطيوروشنایي
واعانحریقوجرثقیلهاوآسانسوروغیره
و گذشته تجربیات از استفاده با که ميباشد
در نوتاش شرکت اخیر تجربیات همچنین
داریم قصد گتوند، و کارون4 پروژههایيچون
الکتریکي سیستمهاي اجرایي عملیات تمامي

جانبيرابهصورتپیمانيبهانجامبرسانیم.
کند و هنگام دیر شروع بهدلیل متاسفانه
زمان به شدن نزدیك و برق اجرایي عملیات
تعیینشدهبرايراهاندازياولینواحدنیروگاه،
کارهاي از زیادي حجم با آینده ماههاي در
الکتریکيدرواحدبرقروبهروخواهیمشدکه
امیدوارمباهمتوهمکاريهمکارانمدربخش
برقبتوانیمتماميعملیاتباقیماندهراباکمترین
عیبونقصوتاخیرومطابقباتعهداتوبرنامه
زمانبنديارائهشدهبهانجامرساندهوبهبخش
راهاندازيتحویلنمائیم.دراینارتباطازمبه
ذکراستکهدرحالحاضرازحدود10کیلومتر
سینيگذاري اجرایي عملیات گذاري، سیني
نیز وکابلکشي شده انجام 70درصد حدود در
علیرغمآمادهنبودنونصبنشدنتابلوهايبرق
ازاواخراردیبهشتماهسالجاريشروعشده
حدود موجود مدارك طبق است قرار و است

400کیلومترکابلکشيانجامگیرد.

ازمسائلومشکاتاصلياینپروژهميتوان
بهموارديازجملهشرایطآبوهوایيمنطقه
اشارهکردکهبهدلیلطوانيبودنفصلبارندگي
خیلي روباز عملیات اجرایي زمان سرما، و
پروژه، این مهم موانع دیگر از ميباشد. کوتاه
-چالوس کرج جاده بودن خاص و ترافیك
اشارهاستکهتعدادروزهايمجازبرايانتقال
نیاز و نموده محدود را پروژه به تجهیزات
دیگري و ميباشد مداوم هماهنگيهاي به
و نیروگاه محل از باادست سد زیاد فاصله
و برقرساني منطقه، محیطي شرایط همچنین
مابین في سیگنال انتقال و دیتا ارتباط ایجاد
بهطوريکه است نموده مواجه سختي با را
بازدیدهاي و هماهنگي علیرغم مورد این
از درهالهاي طرح، نظارت دستگاه با مکرر
آماده است. نشده عملیاتي هنوز و بوده ابهام
شروع و جانبي سیستم برق تابلوهاي نبودن
از دیگر یکي تابلوها نصب از قبل کابلکشي
مسائلپیشآمدهدراینپروژهاستکهعاوه
اجباري طول اضافه بابت هزینه صرف بر
سربندي و شناسایي عملیات احتماا کابلها،
ناگفته نماید. مشکل دچار درآینده را کابلها
نمانددراینبینمشکاتومغایرتهايعدیده
این نیزدر باسداکتژنراتور طراحيوساخت
اجرایي عملیات که است علت بر مزید پروژه

نیزدرسایت،توسطهمکار اینبخش
عزیزمآقايمهندسشیريپیگیريشده

وثبتميگردد.
جانبي، سیستمهاي خصوص در 
کارشناسان و سایت بین هماهنگي
انجام سهولت به مهندسي محترم
پروژههایي تجربه اساس بر اخیرا و ميشود
گرفته، توافقاتصورت به بنا و کارون4 چون
اینجانببهعنواننمایندهمهندسيدرسایتنیز
فعالیتمينمایمکهبهنظربندهاینامرميتواند
موجباتسهولتوتسریعدرامرتبادلاطاعات
وهمچنینرفعمغایرتهاياحتماليگردد،ولي
از اطمینان و دریافت خصوص در متاسفانه
صحتوبازنگريمداركونقشههايالکتریکي
... و توربین ژنراتور،  – اصلي سیستمهاي
في موجود تقسیمبنديهاي و مرزبندي بهدلیل
هستیم، مشکل دچار اجرایي و مهندسي مابین
بهطوريکهدربعضيازمواقعبادورتسلسلیا
امیدوارم که ميشویم مواجه گمشده حلقههاي
و سایت در همکاران همه همدلي و تاش با
در گرامي همکاران پیش از بیش پشتیباني با
این مهندسي و اجرایي محترم معاونتهاي
مشکاترانیزبهخوبيوباکمترینخطاوتاخیر
پشتسربگذاریم.درپایاناینجانبضمنابراز
خرسنديازحضورمدرکناراینعزیزانودیگر
همکارانمحترمدربخشهاياینسایتوامکان
استفادهازتجربیاتشاندراینپروژه،بهنوبهخوداز
حسنهمکاري،سعيوتاشهمکاراندربخش

برقوابزاردقیققدردانيمينمایم.
* مدیر مهندسی و تامین تجهیزات 
برق و ابزار دقیق

رونده
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پروژهسیاهبیشهدرجادهچالوسحدفاصلگچسرومرزنآبادقرارگرفته
اولین گرفته نام ذخیرهاي تلمبه نیروگاه بهعنوان که نیروگاه این است.
بهلحاظ نیروگاه این ایرانميباشدوفرقعمده در نوعخود از نیروگاه
فني،فشاربسیارباايپنستاكآن،نسبتبهسایرپروژههايمشابهانجام
در پیك برق تولید نیروگاه این ویژگيهاي از ميباشد. درفراب پذیرفته
اهمیتتر با نیروگاه دراین را تولید کهشرایط ميباشد بهرهبرداري زمان
مينماید.بهدلیلفشارباايتوربینوهمچنینقابلیتتبدیلشدنتوربین

آنبهپمپ،شرایطپروژهرامنحصربهفردنمودهاست.
ایراني متخصصان بهدست پروژه این استکه این اهمیت حائز نکته
درحالانجاماستوامیدداریمدرآیندهاينهچنداندور،شاهدبهثمر
تولید و درعرصهصنعت پروژه این کلیهدستاندرکاران رسیدنتاش
باشیم.آنچهدرانجاماینپروژهبهلحاظتاشتاشگراناینپروژهحائز

در رفتوآمد سختي پذیرش و پروژه اجراي صعوبت ميباشد؛ اهمیت
تحمل ازخطراتجادهاي، کهجدا ميباشد پرخطرچالوس بسیار جاده
روزانه بهصورت آنهم متري، 1000 حدود اتمسفریك فشار در تغییر
و متابولیسمي شرایط انطباق بهلحاظ فشار تغییر این دارد جا که است
رفلکسشرایطفشارخونافرادموردارزیابيوتحقیققراربگیردکهاین
خودميتواندپروژهمستقليبهلحاظیكتحقیقپزشکيازسويمحافل
قرار تحقیق و بررسي و ارزیابي مورد مرتبط وزارتخانههاي بهداشتي
بگیرد.وجودسردرد،پایینآمدنسیستمدفاعيبدنودارابودنشرایط
که ميباشد، جوي فشار تغییرات این پیامدهاي از ممتد سرماخوردگي
در عزیزانمان سامت برروي تاثیري جو فشار تغییرات این امیدواریم

کارگاهنگذارد.
*کارشناس فني

سدید صنعتي گروه شرکت در 74 سال
هیدرومکانیك تجهیزات طراحي دربخش
شدم. بهکار مشغول طراحي، کارشناس بهعنوان
درسال78بهشرکتسدیدتدبیرکهوابستهبه
بخش در و منتقلشدم بود گروهصنعتيسدید
طراحيهیدرومکانیكفعالیتخودراادامهدادم
هیدرومکانیك تجهیزات زمانطراحي آن در که
سدکارون3بهعهدهاینشرکتبودکهازجمله
اضطراري، استاباگ، دریچههاي تجهیزات
رادیالوقطعاتمدفوندریچهوتیرباابرتوسط
به 80 سال در درادامه ميگردید. طراحي آنان
کارگاه بخش در صنعت جهان سدید شرکت
بهعنوان گردیدم. منتقل 3 کارون سد در نصب
کردم راشروع فعالیتخود فني دفتر سرپرست

و توربین بین اینر بخشهاي نصب تجربه و
150 جرثقیل گیربکس تعویض پروانهاي، شیر
با 81 سال در نمودم. کسب را نیروگاهي تن
نصب شرکت بهعنوان پیمانکاري شرکت ثبت
خود همکاري کارون3 سد در فراب شرکت با
رادربخشنصبتجهیزاتهیدرومکانیكادامه
دریچه مدفون قطعات قراردادهاينصب و دادم
اضطراري و استاباگ دریچه تیوپ، درفت
ترانس، گالري تن 50 جرثقیل اینتیك، ورودي
جرثقیل سد بدنه تعمیراتي جرثقیل و سازه
سازه سد، بدنه شیرهالکون ورودي، اشغالگیر
87 سال در و نمودم انجام تهویه نگهدارنده
فراب، شرکت در نصب فني کارشناس بهعنوان
و دادم ادامه را خود همکاري بیشه سیاه پروژه

آبراهه،نصبدریچهو بهحالدربخشنصب تا
قطعاتمدفونوروديوخروجيوجرثقیلهاي
مشغول ترانس گاردگیت، خروجي، ورودي،

بهکارميباشم.
یکيازبارزترینخصوصیاتاینپروژهنسبت
بهدیگرسدهاياجراشدهدرکشوربخشآبراهه
با فلزي پوشش متر 800 حدود که ميباشد آن
شفت 2000میليمتر، تا میليمتر 6500 قطرهاي
مایلبهطول460متربازاویه65درجهبهقطر5
مترکهشایددرابتدانصباینشفتهاغیرممکن
بهنظرميرسیدوليباتدابیروهمتکارشناسان
ومتخصصانازجملهدکتردورعليکهباطراحي
این ریل روي بر لوله حمل دستگاه ساخت و
از شاید اما نمود. آسان و سهل بسیار را امر

فارغالتحصیلمهندسيمکانیكگرایشساختوتولیدهستموازاواسط
افتحارهمکاريباشرکتفرابرادارم؛پیشازآن سال1386تاکنون
نیزسابقه5سالخدمتدرشرکتگسترشصنایعانرژيآذرآبو1.5
سالدرشرکتنیرپارسرادارم.پساز7ماههمکاريباپروژهگتونداز
فروردین87بهصاحدیدآقايمهندسلطفي)مجريمحترمطرحسیاه
درجمع همکاري افتخار آبي( طرحهاي اجرایي محترم معاونت و بیشه
اجرایيسیاهبیشهدربخشتامینتجهیزاتاصلي)توربین،گاورنروشیر
کروي(وبرخيتجهیزاتکمکينیروگاهرادارم.باتوجهبهمتمایزبودن
آبيدر بهدیگرطرحهاي بیشهنسبت تلمبهذخیرهايسیاه نیروگاه طرح
دستاجرايکشوروتجربهاولشرکتفرابدرساختچنیننیروگاهي،

ازخدمتوهمکاريدراینطرحمليبرخودميبالم.باتوجهبهپیشرفت
پروژه مرحله، این تا نیروگاه تجهیزات ونصب تامین،ساخت در سریع
نیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشهميتواندرکوردورزومهخوبيدراحداث
نیروگاههايآبيبزرگبرايشرکتفرابباشدکهاینرکود،خودنشان
نیروهايستاديفراب ازسختکوشيپرسنلاجرایي،مهندسيودیگر
اصلي تجهیزات کل حمل و مالي مسائل شدن حل به امید با ميباشد.
ساختهشدهتوسطپیمانکارانخارجيشرکتفراب،ميتوانانتظارداشت
کهدرسال1391دوواحدازواحدهايایننیروگاهراهاندازيشودوبه

بهرهبرداريبرسد.
*کارشناس مهندسي و تامین تجهیزات مکانیك )بخش توربین(

امیرحسین
خیري*

علیرضاسپهر*

سیدقاسم
حسینیان*

تغییرات جوي منطقه ؛ تهدیدي براي سامت همکاران

سیاه بیشه؛ رزومه اي خوب در احداث نیروگاه هاي آبي بزرگ

جلوتر از زمانبندي هاي معمول
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مسلمیوسفي*

غامرضانظري*

بندهفعالیتاجرایيخودرادرنیروگاههايآبيدرسال1377ازکارگاه
کارون3آغازنمودم.درابتدادریکيازپیمانکارانفرعيفراببهنامنصب
نیرودرزمینهنصبقطعاتتوربینمدفونفعالیتداشتم.درسال1380
شرکت به پروژه، این در فراب شرکت وقت مدیراجرایي مثبت نظر با
داشتهام. را هیدرومکانیك بخش در خدمت افتخار و شدم منتقل فراب
فلزي پوشش نصب پروژه، این در شده انجام فعالیتهاي مهمترین از
سرریزهايروزنهايونصبدریچههايمختلفپروژهبود.درسال1386
پسازپایانفعالیتهايراهاندازيدرکارون3،بهپروژهسیاهبیشهمنتقل

شدموبهعنوانرئیسمکانیكوجانشینمدیراجرایيبهفعالیتخوددر
شرکتادامهدادم.ازمهمترینفعالیتهايبندهدرمدتحضوردرکارگاهسیاه
بیشهفعالیتدربخشنصبپوششفلزيشفتهايمایلپروژهبود.درسال
88برايمدتششماهبهعنوانسرپرستکارگاهکارون4منصوبشدموپس
ازتعیینمدیراجرایيکارگاه،بهکارگاهسیاهبیشهبازگشتم.دراسفندسال89تا
بهحالنیزبانظرشرکتجهتکمكبهنصبتجهیزاتدرپروژهسنگتودهبه

اینکارگاهرفتمودربخشنصبژنراتورهمکاريمينمایم.
*رییس بخش مکانیك

 نصب پوشش فلزي سرریزهاي روزنه اي و ...

اندازياینسیستم،نصب دشوارترینمرحلهراه
اینجانب که بود مایل شفت در ماشین این ریل
متولينصباینبخشبودموپیمانکارآنآقاي
انفجار بهصورت که تونل دریك که بود قرباني
در دسترسي راه هیچگونه و بود شده حفاري
داخلشفتوجودنداشتبانصبنردهبانروي
ابزار،ریل جدارهشفتونصبوینچهايسبك

راباروشانتقالکابليدرطولشفتنصبنمود
ودقتيکهموردنیازبود؛بین5میليمترمثبتو
منفياینریلهانصبگردید.دومینموفقیتاین
مایل زمانبندينصبشفت بخش این در پروژه
بودکهمدتپیشبیني18ماهبودکهدر14ماه
قطعه آخرین 89/8/10 لغایت 88/6/6 تاریخ از
شفتنصبگردید.سومینخصوصیت،ساخت

ونصبآبراههبهطورهمزمانکهورقهايآبراهه
بهصورتشیتواردکارگاهميگردیدودرسوله
استركسازي و ساختعملیاترلجوشکاري
انجاموقطعاتبهمحلنصبمنتقلودرمسیر
آبراههنصبميگردید.البتهسخنبسیاراستو

مجالاندك...
*کارشناس فني

متولد1349هستم.دیپلمخودراازدبیرستانالبرزدرسال67ولیسانسرا
ازدانشگاهصنعتيخواجهنصیرطوسيدرسال72دررشتهالکترونیكاخذو
کارخودرادرپروژهنیروگاهحرارتيشهیدرجائيقزویندرسال72آغازکردم.
درسال74بهمرکزتحقیقاتراهآهنآمدموبهصورتهمزماندررشتهقدرت
دردانشگاهخواجهنصیرادامهتحصیلدادمودرسال77فارغالتحصیلشدهو
درهمانسالکارخودرادرفرابآغازکردم.تاسال88درمعاونتمهندسيدر
مدیریتهايبرقوابزاردقیقبودمودرسال88بهبخشاجرایيپروژهآمدم.
البتهقبلازآندرمهندسي،مسئولهماهنگکنندهپروژهبودم.اکنونبهعنوان
مدیرمهندسي/تامینتجهیزاتبرقوابزاردقیقپروژه،مشغولبهکارميباشم.

مسئولیتاجرایيدراینبخششاملبرنامهریزي،هماهنگيوپیگیريمسائل
مهندسيوتامینتجهیزاتدرمراحلمختلفطراحيوتامینورساندنبهموقع
آنهابهسایتمیباشدوهمچنینادامهکارپشتیبانيازسایت،دربخشتامین
ملزومات،نصبوراهاندازيشاملمداركوتجهیزاتوادامهاینپشتیبانيتا
خاتمهپروژهوتحویلدائمنیروگاهميباشد.خاطرهجالببرايمنمربوطبه
بخشتخصصيخودمنیستبلکهمربوطبهمراحلنصبپوششفلزيدرشفت
مایلبهعنواناولینکارفرابدراینابعاداستکهباتوجهبهعظمتکاربهعنوان

یكخاطرهخواهدماند.
* مدیر مهندسي تامین تجهیزات برق و ابزار دقیق پروژه

عظمت كار؛ یک خاطره خواهد ماند . . .

رونده
پ
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در صورت 
اندازه گیري 
تطابق  میزان 
استانداردهاي 
مدیریت  بین المللي 
پروژه در پروژه 
یا  سیاه بیشه 
بازنگري  اجراي 
توسط  ناوابسته 
اشخاص ذیصاح و 
تمامي  نتایج  اعام 
اندركاران  دست 
این پروژه به خود 
خواهند بالید و در 
زمره پروژه هاي 
موفقي قرار خواهد 
گرفت كه دست 
اندركاران آن تمام 
تاش خود را در 
حق ملت و دولت 
ایران بجاي آورده 
باشند

یزدانبخش
زارع*

دانشجويدانشگاهتهراندرمقطعکارشناسيارشدمدیریتکارآفرینيهستمواز
سال1386درپروژهسیاهبیشهباعنوانمسوولبرنامهریزيوکنترلپروژهمشارکت
فرابتابلیهمشغولبهکارميباشم،ازاوایلسال1382همباشرکتفرابآشناشدم
ومذاکرهجهتفعالیتدردوپروژهفرابباآقايمهندسناجيمقدمبراياینجانب
مهیاشد)پروژهکارون3ومسجدسلیمان(کهبانهایيشدنمذاکراتدراواخرسال
1382درکارگاهمسجدسلیمانآغازبهکارنمودم.قبلازآننیزحدود2سالدر

پروژههاياکتشافنفتمشغولبهکاربودم.
سدونیروگاهسیاهبیشهدر10کیلومتريشمالتونلکندواندرحاشیهجاده
کرج– چالوس،درشمالایرانواقعشدهاست.پروژهازدوسدوقسمت
میانيشاملفعالیتهايساختمانيمغارهاينیروگاهوترانسفورمر،آبراهه)که
شاملدوسیستممجزايراستوچپشاملتونلهايآبرسان،شفتهاي
تحتفشار،چندشاخههاوپایابهاميباشد(،مخزنتعادلوتامینونصب
کلیهتجهیزاتبرقي،مکانیکيوهیدرومکانیکيتشکیلشدهاست.مهمترین
دلیلاجراياینطرحمتعادلنمودنبارشبکهوکاهشفاصلهبارحداقلو
حداکثرشبکهبرقرسانيميباشد.همچنینساختایننوعازپروژههاسبب
انتقالاقتصاديقسمتيازظرفیتتولیددرزمانکاهشمصرفبهساعاتپیك
مصرفاست.عاوهبراینهزینهراهاندازيوتوقفنیروگاههايحرارتيرا
ندارند.اجرايبخشمیانيپروژه)قراردادB(بهکنسرسیومفرابتابلیهواگذار
شدهاست.ودراینراستا7نفربهعنواندفتربرنامهریزيوکنترلپروژهاین
مشارکتمشغولبهکارميباشندآقایانکسرياسبقيومجیدکردينژاددر
بخشتجهیزاتوآقایانوحیدسالمیان،بهروزکیواني،شهابعلیزادهوحامد
متاجيدربخشساختماني،وظیفههدایتبرنامهریزيوکنترلپروژهمشارکت
نیزبهعهدهاینجانبميباشدودرصورتيکهتجهیزاتخارجيمجوزحملبه
ایرانراداشتهباشد،نقدینگيپروژهبهبودیابدپیشبینيميگرددتاپایانسال

90اولینواحدراهاندازيگردد.
اهموظایفبخشبرنامهریزيدراینپروژههمانندبقیهپروژههايفراببه

شرحزیرميباشد:
• تهیهانواعگزارشازجملهگزارشدوهفتگيوماهانهجهتکارفرماياصلي

طرح
• تهیهگزارشهايمدیریتيدرردهايمختلففراب

• تهیهانواعبرنامههاتفصیليواجرایيطرح
• بررسيوکنترلوضعیتپیشرفتپیمانکاران

• تهیهصورتوضعیتوپیگیريآنتازمانپرداخت
• بررسيصورتوضعیتپیمانکاران

• کنترلمداركدرآرشیوفنيومستندسازيطرحو...
پروژهسیاهبیشهیکيازپروژههايفراباستباهمانفرهنگسازمانيو

موفقیتوضعفهايفراب،کميهموجهتمایزنسبتبهبقیهدارد:
• اینپروژهتوانستهوضعیتاجرایيخودرابهپروژههایيکهازسالهايدور
Time.Cost.(درفراباجرایيشدهاندبرساندواحتمااازنظراهدافکلي

Quality.Customer satisfaction.…(ازبقیهبتواندپیشيبگیرد.

• اینپروژهتوانستهقبلازفازپایانيبهنحواحسنازتوانماليوقراردادي
خوداستفادهکندکهاینموضوعبهواسطههوشوذکاوتسرکارخانممهندس
مدغمپیگیريآقايمهندسلطفيودوراندیشيمشاوروکارفرمايمحترم

محققشدهاست.
• دراینپروژهناسازگاريهابهحدخوبيمدیریتشدهوتناقضاتدراین
پروژهچهداخلي)درفراب(وچهخارجي)ازسويمشاورمحترموکارفرماي

طرح(درکمترینسطحرخدادهاست.
• اززمانیکهپروژهاجرایيشدهتاکنون2بارتوسطشرکتDNVممیزي
شخصسومشدهودرایندوباریکباربخشبرنامهریزيوکنترلپروژهویکبار
همبخشاجرایيموفقبهاخذNote Worthy Efectازشرکتصادر

کنندهگواهيIMSشدهاند.
• باتوجهبهموارديکهازسويهمکارانومدیراندراینکارگاهمشاهدهنمودم

رعایتاصولاخاقيوحرفهايکاردراجراياینپروژهمنحصربهفردميباشد.
مدیریت بینالمللي استانداردهاي تطابق میزان اندازهگیري درصورت  •
پروژهدرپروژهسیاهبیشهیااجرايبازنگريناوابستهتوسطاشخاصذیصاح
واعامنتایجتماميدستاندرکاراناینپروژهبهخودخواهندبالیدودر
زمرهپروژههايموفقيقرارخواهدگرفتکهدستاندرکارانآنتمامتاش
خودرادرحقملتودولتایرانبجايآوردهباشند.اینپروژهضعفهایي
همداشتهازجملهمواجهباعدممجوزحملتجهیزاتساختهشدهدرخارج
وکمبودنقدینگيکهدرصورتيکهایندورانداشتیمتاکنونميتوانستیم
راهاندازيپروژهراجشنبگیریم.جالبترینتجربیاتاینجانبدراینپروژه
تجربهبرنامهریزيوکنترلتولیدبیشازدههزارتنلولهدریكکارخانهدر
کارگاهسیاهبیشهبود.تجربهبعديکارمشارکتيبودچونتاکنونباهمکاران
بخشساختمانيپروژهدریكطرفمیزنشستهبودیمواینموضوعخود
فرهنگ،ادبیاتمذاکرهونوعاجراو...خودرادارد.ضمنادراواسطکاریك
نقشدیگرنیزبهنقشهايدیگرمادراینپروژهاضافهگردیدوآنایفاينقش
پیمانکاردستدومنصبتجهیزات)شرکتنوتاش(بودکهجذابیتاجراي

پروژهسیاهبیشهرابرايهمکارانچندبرابرکرد.
)PMP( مسئول برنامه ریزي و کنترل پروژه*

مدیریت بر ناسازگاری های پروژه

رونده
پ
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در نیروگاه 
سیاه بیشه یکي 

از اقداماتي 
كه در راستاي 

كاهش هزینه هاي 
پروژه شد، حذف 

سوپروایزري فویت 
در بخش مدفون 

توربین و قبول 
مسئولیت كامل 

نصب این بخش 
)با توجه به هد 

500 متري در این 
نیروگاه و مسائل 

خاص آن( از سوي 
تیم اجرایي كارگاه 

از نکات برجسته 
بود. این امر سبب 

شد تا بیش از 300 
هزار یورو در بخش 

نصب صرفه جویي 
گردد

متولد1347وفارغالتحصیلرشتهمهندسيمکانیكازدانشگاهصنعتي
امیرکبیر)پليتکنیكتهران(هستم.پیشازحضوردرفرابازسال81
بهعنوانکارشناسنظارتبرتولید،توزیع،صادراتومواداولیهفواددر

سازمانبازرسيونظارت،کارشناسحمایتازصنایع
کوچكازسال73الي76وکارشناسنصبکورههاي
پیشگرموبهعنوانرئیسادارهبرنامهریزيوسفارشها
ومدیراجرایيپروژهپرس7400تنيدرمجتمعفواد

اسفرایناز1376الي1381فعالیتنمودم.
پسازحضوردرفرابنیزدرسمتهايکارشناس
نصب مسئول کارون3، در auxiliary سیستمهاي
واحد 4 و توربین واحد 8( کارون3 توربینهاي
شیرهاي و توربینها نصب مسئول ، اي( شیرپروانه
تلمبهذخیرهايسیاهبیشه،کارشناس نیروگاه کرويدر
لوارك، نیروگاه کروي شیرهاي و توربینها نصب
نصب رجایيجهت شهید نیروگاه در متناوب حضور
نصب شروع جهت تانا نیروگاه در حضور توربینها،
توربینوشیرهايکرويدرکشورکنیا،مسئولنصب
توربینورئیسبخشمکانیكنیروگاهسنگتوده2در

کشورتاجیکستانفعالیتنمودهام.اینیكدههحضوردرفرابباعث
افتخارمنبودهاستکهدرکنارهمکارانیباتجربهودوستانیارزشمندو

مدیریتیبسیارقویوانسانمحوربهفعالیتپرداختم.
درمدتمذکورهموارهسعينمودهامتاعاوهبروظایفسازمانيکه
درتعهدمبودهاست،تجاربخودرامکتوبنمایمودراختیارسازمان

جانبي سیستمهاي خصوص در کتابچهاي راستا این در که دهم قرار
تالیف درنیروگاهکارون3بهرشتهتحریردرآوردمودرمردادماه83
THE STAGES OF فرانسیس: توربینهاي نصب "مراحل کتاب
در و را اول ویرایش  " TURBINE ERECTION

فروردین84ویرایشدومازهمینکتابرادر130صفحه
بخش نصب زمینه در مجموعه این که رساندم پایان به

غیرمدفونتوربینهايفرانسیسميباشد.
و "مراحل تخصصي کتابچه نیز 84 اردیبهشت در
هیدرولیك: لولههاي شویي روغن و شویي اسید فرایند
PICKLING AND FLUSHING PROCESS

FOR HYDRAULIC PIPES"راتالیفنمودم.

در "جستاري عنوان با دیگري کتاب 1388 سال در
نصبتجهیزاتمدفوننیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشه:
STEP BY STEP FOR PUMPED

STORAGE POWER PLANT EMBEDDED

تالیف 161صفحه در PARTS INSTALLATION

نمودم.درکتاباخیربهموضوعاتمختلفيدرخصوص
و شدهاست اشاره انرژي تامین منابع و نیروگاهها انواع
آبي توربینهاي مدفون نصب خصوص در تشریحي بهصورت سپس

مطالبیارائهشدهاست.
در حضور دهه یك طي بسیاری شیرین و تلخ تجارب و خاطرات

شرکتفرابدرسایتهايمختلفداشتهام.
درنیروگاهسیاهبیشهیکيازاقداماتيکهدرراستايکاهشهزینههاي
قبول و توربین مدفون بخش در فویت پروژهشد،حذفسوپروایزري
مسئولیتکاملنصباینبخش)باتوجهبههد500متريدرایننیروگاه
بود. ازنکاتبرجسته تیماجرایيکارگاه ازسوي ومسائلخاصآن(
اینامرسببشدتابیشاز300هزاریورودربخشنصبصرفهجویي

گردد.
زیراباتوجهبهوضعیتبخشسیویلفرآیندنصببخشمدفونبیش
از18ماهبهطولانجامیدکهدراینمدتصرفادرایستگاههایيکهدر
QC PLANبایدتحویلفویتميشدازنمایندهشرکتمذکورآقاي

تاجهت ميشد دعوت داشتند آذرابحضور کارخانه در که هابرینگر
تحویلگیريدرسایتحضوریابند.بارزترینمشخصهدرنیروگاهتلمبه
و فراب کارشناسان از باتجربه و قوي تیم بیشهحضور سیاه ذخیرهاي
مدیریتيبسیارکاراوتوانمنداستکهاینجانبنیزشانسآنراداشتهامتا

درکناراینعزیزانتجربهايهرچندناچیزکسبنمایم.
مشغول شرکت محترم مدیریت صاحدید با درحالحاضر 
و هستم تاجیکستان کشور در 2 سنگتوده پروژه در خدمتگزاري
از متفاوت پروژه این در توربین نوع زیرا است گرانبهایي تجربه برایم

پروژههایياستکهتاکنونتجربهنمودهام.
که دوستاني و مدیران همکاران، کلیه از که ميدانم ازم دراینجا
هرچند خدمتي بتوانم تا نمودهاند یاريام فراب در حضورم مدت در
خصوصا کنم تشکر و تقدیر صمیمانه بنمایم فراب مجموعه به اندك
مدیریتاجرایيکارگاهسیاهبیشهجنابآقايمهندسموريکههمواره

ازکمكهايفنيایشاندراینمدتبهرهمندبودهام.
*رییس بخش مکانیك

حضور تیم قوي و باتجربه فراب؛ بارزترین ویژگي

مهديقورچي*

رونده
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الیافی در  بتن 
نوعی  حقیقت 
است  كامپوزیت 
كه با به كارگیری 
تقویت كننده  الیاف 
بتن،  داخل مخلوط 
كششی  مقاومت 
و فشاری آن، 
افزایش  فوق العاده 
این  می یابد. 
كامپوزیتی،  تركیب 
و  یکپارچگی 
مناسبی  پیوستگی 
داشته و امکان 
استفاده از بتن به 
عنوان یک ماده 
جهت  شکل پذیر 
مقاوم  تولید سطوح 
را فراهم  پرانحنا 
می آورد
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بتنيکهازمخلوطآب،سیمان،شنوماسهساخته
مقاومت و زیاد فشاري مقاومت داراي ميشود،
کششيکمبودهوبههمینعلتدارايشکلپذیري
عیب این رفع براي لذا ميباشد. زیاد تردي و کم
استفاده فوادي میلگردهاي توسط بتن تسلیح از
ميشود.اینمیلگردهابصورتمتمرکزدربتنقرار
ميگیردوتاحدخیليزیادضعفمقاومتکششي
بتنراجبرانميکند.استفادهازمیلگرددرهمهجا
امکانپذیرنبودهویاباعثهزینههايزیاديميشود
مانندپوستهکانالهايآب،روسازيفرودگاههاو… 
ازاینروبرايرفعاینمشکلدرچنددههاخیراز
رشتههاينازكیاالیافکهبهصورتیکنواختدر
حجمبتنپراکندهشدهاستفادهميشودکهایدهآن
بهقرنهاقبلماننداستفادهازکاهیامويدماسبدر
خشتهايگليبرميگردد.درچنددههاخیرازانواع
الیافکهبطورقابلتوجهيازنظرخواصوتأثیر
وهزینهمتنوعند،استفادهشدهاستوعملکردانواع
الیافدربتنموردتحقیقاتومطالعاتزیاديقرار

گرفتهاست.
بتنالیافیدرحقیقتنوعیکامپوزیتاستکه
بابهکارگیریالیافتقویتکنندهداخلمخلوطبتن،
افزایش فوقالعاده آن، فشاری و کششی مقاومت
مییابد.اینترکیبکامپوزیتی،یکپارچگیوپیوستگی
مناسبیداشتهوامکاناستفادهازبتنبهعنوانیك
مادهشکلپذیرجهتتولیدسطوحمقاومپرانحنارا
انرژی جذب قابلیت از الیافی بتن میآورد. فراهم
باایینیزبرخورداراستوتحتاثربارهایضربهای
بهراحتیازهمپاشیدهنمیشود.شاهدتاریخیاین
فناوری،کاربردکاهگلدربنایساختماناست.در
واقعبتنالیافینوعپیشرفتهاینتکنولوژیمیباشدکه

الیافطبیعیومصنوعیجدید،جانشینکاهوسیمان
جانشینگلبهکاررفتهدرترکیبکاهگلشدهاند.

الیافعاوهبرتفاوتدرخواص،ممکناستاز
نظرهندسينیزباهممتفاوتباشند.الیاففواديو
شیشهايکهدرسالهايگذشته1960-1950استفاده
ميشدنددارايشکلمستقیموصافبودنداماالیافي
کهامروزهمورداستفادهقرارميگیرند،دارايهندسه
متعدديبودهواینمسئلهبهعلتخواصمکانیکي

آنهادردرگیريبابتنميباشد.
بهدودستهتقسیم الیافمعمواً ازنظرکاربرد،

ميشوند:
که آزبست و شیشه فواد، مانند : باا مقاومت
الیافبرايافزایشمقاومتو ایندستهاز معمواً

سختيمورداستفادهقرارميگیرد.
مقاومتپائین:معمواًایندستهازالیافباطول
زیادهمراهبودهمانندنایلون،پليپروپلینوپلياتیلن،
کهبیشتربرايجذبانرژيمورداستفادهقرارميگیرد.

کاربردهاي بتن مسلح به الیاف
الیاف، به مسلح بتن کاربردهای بیشترین دالها:
بهویژهالیاففوادی،تاکنوندردالها،عرشهپلها،
کفسازیفرودگاهها،پارکینگهاومحیطهایدر
معرضکاویتاسیونوفرسایشبودهاست.درپل
سازیمهمترینکاربردآندرسطوحیبودهکهدر

معرضخوردگیوفرسایشقراردارند.
درمورددالهایرویبستر،نمونههاییکهخوب
بررسیشدهباشنداندكهستند.امادرجاهاییکهدال
بتنیمسلحبهالیاففوادیتحتتاثیرعبورومرور
اتوبوسهایسنگینقراردارد،مشخصشدهاست
کهایننوعدال،باضخامتیدرمحدوده60تا75

درصددالهایغیرمسلح،عملکردیمشابهآنهادارند
وبااستفادهازایننوعبتن،پوششباندفرودگاهها
رامیتوانبهنحوقابلماحظهای)20تا60درصد(
نازکترازپوششهایبتنیغیرمسلحمشابهاجراکرد.
خستگیخمشیعاملمهمیاستکهبرعملکرد
کفسازیاثرمیگذارد،اطاعاتموجودنشانمیدهد
کهالیاف،مقاومتبتنرادربرابرخستگیبهنحوقابل

ماحظهایافزایشمیدهند.
زداموجب یخ نمکهای از استفاده : پلها عرشه
انهدامعرشهپلهامیشود.بتنالیافیگرچهنمیتواند
مانعازنفوذایننمکهاشودولیبامحدودنگاهداشتن
این دامنه ازگسترش میتوان ترکها تعدادوعرض

انهدامجلوگیریکرد.
مطالعاتاخیرنشاندادهاندکهباافزودنالیاف
، بتنیمسلح دالهای آرماتوردر به فوادیقابدار
مقاومتبرشیآنهابستهبهدرصدالیافتا42درصد

افزایشميیابد.
فوادی الیاف دارای پاشی( )بتن کریت شات 
درساختنسازههایگنبدیشکل،پوششدادن،
پایداریسنگریزهها،تعمیربتنفرسودهوغیرهبه

کارمیرود.
بتنمسلحبهالیاففوادیبرایتعمیرآبروهای
خروجی،حوضچههایآرامشسرریزهاوقسمتهای
دیگربعضیازسدهابهکاررفتهاست.درهرمورداز
زمانتعمیرتاکنون،باوجودارتفاعزیاداینسدهاو
شگرفبودنقدرتآبخروجیبتنالیافیبهبهترین
نحوپایداریکردهاست.بتنمسلحبهالیافوبویژه
فوادیدربسیاریازجاهایدیگرنیزبهکاررفتهکه
روشهایطراحیخاصوروشنینداشتهاند.بهطور
مثالاینمواردشامل:پیادهروها،حفاظتخاکریزها

بتن اليافي
zaragoza‑bridge

از  یکي  عنوان  به  بتن  امروزه 
ساختماني  مصالح  ترین  پرمصرف 
است.  شده  شناخته  جهان  در 
آسان  دسترسي  بودن،  اقتصادي 
باابودن  دهنده،  تشکیل  اجزاء  به 
باعث  مخلوط  این  فشاري  مقاومت 
است.   شده  آن  به  افزون  روز  توجه 
ساختار  که  اي  ماده  عنوان  به  بتن 
پل،  قبیل  از  ها  ه  بیشتر ساز  اصلي 
اسکلت  و  فرودگاه  روسازي  سد، 
سازه ها و … را تشکیل مي دهد، از 
معایبي  و  مزایا  داراي  خواص  نظر 
مي باشد که نظر محققان و مهندسان 

را به خود جلب کرده است .

مهردادفرشاد*

سی
 مهند

ی و
فن
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 باید اعتراف 
كرد كه استفاده 
از بتن الیافی در 

همه موارد از بتن 
به صرفه تر  سنتی 
اما بر  نمی باشد. 

برآوردهایی  اساس 
كه توسط بعضی 

كشور  متخصصین 
انجام گرفته است، 

در جاهایی كه 
سرعت  اجرای باا 

مد نظر است و یا 
نیاز به پاشش بتن 
)شات كریت( روی 
سطوحی است كه 

شبکه بندی  های 
سنتی مشکل و 
زمان بر بوده یا 
جواب گوی كار 
هزینه  نیست، 

استفاده از بتن 
به  الیافی نسبت 

مشابه سنتی خود 
می باشد كمتر 
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،پیماشینآات،پوششآدمروها،سدها،پوشش
نهرها،تانکهایذخیرهموادواعضایپیشساخته

نازكمیشود.

مزایاي بتن الیافي
باتوجهبهپراکندگيالیافدربتنوقرارگرفتن
الیافدرهمهجهاتبطورتقریبًایکنواختباعثشده
تابتنيکهبهعنوانیكمادهتردوشکنندهساخته
ميشدهبهعنوانمادهايشکلپذیربامقاومتباا
تبدیلشود.مزایايزیاديکهبتنالیافينسبتبه
بتنسادهدارد،باعثشدهکهموردتوجهمحققانو
مهندسانقرارگیرد.اثراتمثبتکاربردالیافدربتن

بهشرحزیرمیباشد:
-افزایشمقاومتکششي،خمشيوبرشي.

-افزایشمقاومتدربرابربارهايدینامیکيبویژه
بارهايضربهاي.

-افزایشمقاومتمقطعدرقبالتركخوردگي
-افزایشمقاومتدرمیزانجذبانرژي.

-افزایشمقاومتدرمقابلتنشهايخستگي
و سایش تورق، مقابل در مقاومت افزایش -

هوازدگيسطحي.
-قابلیتباربريزیادبعدازتركخوردگي.

سایش و خزش انقباض، میزان در کاهش -
سطحي.

امروزهبااستفادهازانواعالیافشیشه،پلیپروپیلن،
فوادوبعضاًکربن،تولیدانواعبتنهایکامپوزیتی
و گردیده ممکن صنعتی مختلف کاربردهای در
بهکارگیریآنهادرکشورهایپیشرفتهدنیاموردقبول
بخشساختمانوعمرانواقعشدهاست.هرفناوری
هموارهکاربردهاومحدودیتهایخاصخودرادارد.
الیافیخواصمناسبیهمچونشکلپذیری بتن
و انرژی جذب قابلیت فوقالعاده، مقاومت باا،
که میباشد دارا را خوردن ترك برابر در پایداری
متناسبباآنهامیتوانمواردکاربردفراوانیبرایآن
یافت.بهطورمثالدرساختکفسالنهایصنعتی،
میتوانازایننوعبتنبهجایبتنآرماتوریمتداول
مورد مصالح بهترین از بتن نوع این جست سود
استفادهدرساختبناهایمقاومبهضربه،همچون
منفجره مواد نگهداری انبارهای و پناهگاهها سازه
بهشمارمیرودوبنایشکلگرفتهازبتن،قابلیت
فوقالعادهایدرجذبانرژیضربهدارد.همچنیندر
ساختباندفرودگاههابهخوبیمیتوانازایننوع
بتنکمكگرفت.موارددیگریازبهکارگیریاین
بتن،ساختقطعاتپیشساختهساختمانیهمچون
پانلهایسایبانویاپاششبتنرویسطوحانحنادار
همچونتونلهامیباشد.بهکارگیریاینبتندربنای
یكسازهعاوهبرمواردیادشدهازمزایاییهمچون
عایقبودنسازهدربرابرصداوسرعتباایاجرانیز
برخورداراست.اماازآنجاکهنحوهقرارگرفتنالیاف
داخلبتنکامًاتصادفیمیباشد،ازاینبتنمعمواً

نمیتوانبهنحومطلوبیدرساختتیرهاوستونها
بهرهگرفتهودرایننوعسازههااستفادهازروشسنتی
وشبکهبندیفوادیبهصرفهترومناسبترمیباشد.
ازماستبهایننکتهتوجهشودکهناکارآمدییك
تکنولوژیجدیددرنقاطضعفخودنبایدمانعنادیده
گرفتنکاربردهایمناسبآندرنقاطقوتآنوعدم

توجهبهآنگردد.
بایداعترافکردکهاستفادهازبتنالیافیدرهمه
مواردازبتنسنتیبهصرفهترنمیباشد.امابراساس
برآوردهاییکهتوسطبعضیمتخصصینکشورانجام
گرفتهاست،درجاهاییکهسرعتاجرایباامد
نظراستویانیازبهپاششبتن)شاتکریت(روی
و مشکل سنتی شبکهبندیهای که است سطوحی
زمانبربودهیاجوابگویکارنیست،هزینهاستفاده
ازبتنالیافینسبتبهمشابهسنتیخودکمترمیباشد.
اینمزیتها،عاوهبرمزیتسادگیوسرعتعمل
اگر است. الیافی بتن تکنولوژی در موجود بااتر
بهکارگیری میبینیمکهدرکشوریهمچونترکیه،
بتنالیافیبهجایروشهایسنتی،مقرونبهصرفهتر
ازکشورماست،ریشههایآنرادرسرمایهگذاریو
تاشسازمانیافتهجهتاقتصادینمودناستفاده
ما اگر اما یافت. میتوان جدید تکنولوژی این از
ریسك علت به جدید فناوری به رویآوردن از
سرمایهگذاریپرهیزکنیمخواهیمدیدکهتکنولوژی
رقم نوین، فناوری از بهرهگیری غیاب در سنتی
بسیاربااییازسرمایههایمارابههدرخواهدداد.
بهطورمثال،ریزدانههایتولیدشدهدرکشورماکه
میشوند، تولید غیراستاندارد قدیمی روشهای به
باعثافزایشدرصدسیمانبهکاررفتهدربنامیشود
وهمینامرموجبظهورتركوضایعاتدربتن

حاصلنیزمیگردد.
بهعنوانراهکاربرایاستفادهاقتصادیبایدسه

نکتهاساسیراموردتوجهقراردهیم:
1(نخستآنکههزینهاستفادهازیكتکنولوژی،

که است تکنولوژی آن از بهسطحی وابسته کامًا
نسبتبهکسبوانتقالآناقداممیشود.کشورهای
پیشرفتهجهانکهتکنولوژینوینخودراازسطوح
اولیهتحقیقاتیکسبکردهاند،چونکامًابرتکنیكها
پایهایآنواقفومسلطهستند،متحمل ودانش
هزینههایکمتریشدهاند.آنهاباتکیهبرهمینآگاهی
واشراف،بابهبودفرایندها،قیمتنهاییرادرطول
زمانکاهشخواهندداد.امااگرمابخواهیمتماماین
تکنولوژیراصرفاًدرسطحیكمحصولآماده،به
کشورواردکنیم،طبیعیاستکهمتحملهزینههای
سنگینیخواهیمشدومحصولنهایینیزبهصرفه

نخواهدبود.
ارزیابی جهت در باید که مسئلهای دومین )2
اقتصادییكتکنولوژیموردتوجهواقعشود،آن
استکهاکتسابوپرورشیكتکنولوژیازسطوح
نخستتحقیقات،نیازبهیكسرمایهگذاریاولیهدارد.
دستیابیبهنحوهاجرایمناسب،تکنولوژیساخت
وآموزشوگسترشآندرجامعه،نیازمندصرف
بودجهازمتوسطدستاندرکارانوخصوصاًدولت
میباشد.اینهزینههابعداًدرطولعمرتکنولوژیو
ارایهمحصولبهبازارجبرانخواهدشدونهایتاًبه
سوددهیمنجرمیگردد.عدمپرداختنبهتحقیقو
توسعهوبهرهگیریازتکنولوژینوین،عاوهبرآن
کهنمیتواندپاسخگوینیازروزصنعتساختمان
باشد،دردرازمدت،هزینهبسیارباایینیزبهماتحمیل

میکند.
که است آن توجه مورد نکته آخرین )3
سیاستگذاریاصولیبرایایجادیكشبکهکاری
تکنولوژیجهتکارکردمناسبونیلبهبهرهوری
یك صحیح اکتساب در حیاتی نقش اقتصادی،
باعث سیاستها این وجود عدم دارد. تکنولوژی
میگرددتاحتیاگریكمجموعهیاکارخانهبخواهد
خودبهسمتفناورینوینرویآورد،متحملهزینه
مضاعفگزافیشودکهازتوانآنمجموعهخارج

 تفاوت در نحوه گسیختگي نمونه فاقد الیاف و نمونه حاوي یك درصد الیاف پلي پروپیلن تحت آزمایش دو نیم شدن

سی
 مهند

ی و
فن
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 اگرچه در كشور 
تئوری  تحقیقات  ما 
فعالیت های  و 
نسبتاً  تجربی 
زمینه  در  مناسبی 
گسترش و كاربرد  
تکنولوژی های 
الیافی صورت  بتن 
گرفته است، اما 
حقیقت آن است 
كه گسترش این 
فناوری بیش از 
به  همه وابسته 
اعام نیاز از سوی 
صنعت و مقرون 
به صرفه نمودن 
كاربری آن از سوی 
كشور   محققان 
می باشد
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باشد.برایآنکهکارخانههاوصنعتگرانبتوانندبه
عنوانیكجزءشبکهتکنولوژیدراینمسیرگام
بردارند،بایدسایرنهادهاواجزایازمنیزدر
شبکهحضورداشتهوهماهنگعملکنند.ایجاد
چنینشبکهمنسجم،جزبهاهتمامسیاستگذاران

وفرهنگسازیمیسرنخواهدبود.
و تئوری تحقیقات ما کشور در اگرچه 
فعالیتهایتجربینسبتاًمناسبیدرزمینهگسترش
صورت الیافی بتن تکنولوژیهای  کاربرد و
گرفتهاست،اماحقیقتآناستکهگسترش
اینفناوریبیشازهمهوابستهبهاعامنیازاز
سویصنعتومقرونبهصرفهنمودنکاربریآن
ازسویمحققانکشورمیباشد.چندسالپیش
کنفرانسیدرزمینهتکنولوژیبتنالیافیباهدف
دانشگاهصنعتی در مذکور، فناوری شناساندن
شریفبرگزارگردید.دراینکنفرانس،محققان
وسخنرانانازمراکزمختلفیبهایرادسخنرانیو
ارایهمقالهپرداختند.بهطورمثالدریكنمونهاز
کارهایارائهشده،مسئلهبهصرفهبودناستفادهاز
ایننوعبتنموردبررسیومطالعهکارشناسی
قرارگرفتهبود.حاصلاینبررسیمؤیدآنبود
کهدربعضیپروژههایصنعتی،بهکارگیریبتن
از استفاده متداول روشهای به نسبت الیافی
شبکهبندیفوادی،بسیاراقتصادیتر،سریعترو

آسانترمیباشد.
برگزاریاینکنفرانساثراتمثبتزیادی
درشناساییوتوسعهاینفناوریداشت.پساز
آن،بخشهاییازصنعتودانشگاهبهبررسی
امکانتولیدالیافگوناگونبااخصالیافشیشه

وفوادپرداختند.
الیاف با الیافی بتن تدریج به همچنین 
تقویتکنندهپلیپروپیلنبهبازارمصرفراهیافت
ودرانجامپروژههاییبهکارگرفتهشد.در
مجموعقدمهایمثبتیدراینجهتبرداشته
کند نسبتاً اینحرکت اماسرعت است شده

بودهاست.
تحقیقات انجام و زمان گذشت با مسلماً
بیشتروکاملتر،موارداستفادهازایننوعبتن
متنوعتروکاربردآننیزرایجترخواهدشد.

ازماستبهاینصنعتنوپاباکاربردهای
فراوان،توجهبیشتریمعطوفشودوالیاف
پلی الیاف )مانند مصنوعی از اعم مختلف
با و مطلوب شکل به ، فوادی و پروپیلن(
گذاری سرمایه شوند. ساخته مناسب کیفیت
جهتساختالیافواینکهصنعتپتروشیمی
بهساختالیافپلیپروپیلنوصنعتفواد
بهساختالیاففوادیمبادرتورزند،میتواند

راهگشاباشد.
*سرپرست سیویل و سازه نیروگاه گازي 
150مگاواتي  پارسیان ) شرکت فراب(

اشکال مختلف الیاف فوادي

مشخصات انواع الیاف

طرح اختاط نمونه هاي بتن الیافي با مقاومت باا

مشخصات مکانیکي نمونه بتنهاي ساخته شده با الیاف

سی
 مهند

ی و
فن
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یک پروژه ممکن 
است بخشي از 
یک طرح باشد 

یا نباشد اما یک 
طرح، همیشه 

داراي پروژه است. 
مدیریت طرح، 

به عنوان مدیریت 
متمركز هماهنگ 

بر یک طرح جهت 
دستیابي به منافع و 
اهداف استراتژیک 
طرح، تعریف شده 

وضمن تمركز بر 
وابستگي هاي متقابل 

پروژه اي، به تعیین 
رویکرد بهینه در 

مدیریت آنها كمک 
مي نماید
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یریت
مد

پروژه چیست؟ 
پروژهیكتاشموقتياستکهدرراستاي
ایجادیكمحصول،خدمتیانتیجهمنحصربهفرد
انجامميشود.طبیعتموقتيپروژهها،بیانگریك
معناي به لزوما و است وشروعمشخص پایان
کوتاهبودندورهزمانينیست.هرپروژهايیك
تولید منحصربهفرد نتیجه یا خدمت محصول،
در است ممکن تکراري عناصر چه اگر ميکند
برخيتحویلشدنيهايپروژهموجودباشند،اما
پروژه بنیاديکار بودن اینتکرار،منحصربهفرد

راتغییرنميدهد.

مدیریت پروژه چیست؟ 
مهارتها، دانش، کاربرد پروژه، مدیریت
ابزارهاوتکنیكهايمرتبطبافعالیتهايپروژه
مدیریت است. پروژه الزامات تامین راستاي در
یکپارچهسازي و مناسب کاربرد ازطریق پروژه
42فرآیندمدیریتپروژهمنطقاگروهبنديشدهو
در5گروهفرآیندي»آغازین1«،»برنامهریزي2«،
»اجرا3«،»نظارتوکنترل4«و»خاتمه5«انجام

ميشودونوعاشاملمواردزیراست:
• شناسایيالزامات

ذینفعان متنوع انتظارات و نیازها به توجه  •
هنگامبرنامهریزيواجرايپروژه

رقیب محدودیتهاي بین توازن برقراري  •
بودجه، زمانبندي، کیفیت، ، )محدوده7 پروژه

منابع،ریسكو...(

مدیریت طرح
یكطرح،گروهيازپروژههايبههممرتبط
استکهبهطریقيهماهنگ،درراستايدستیابي
آنها، انفرادي مدیریت در که کنترلي و منافع به
یك ميگردند. مدیریت نميباشند، دسترس در

باشد طرح یك از بخشي است ممکن پروژه
پروژه داراي همیشه طرح، یك اما نباشد یا
متمرکز مدیریت بهعنوان طرح، مدیریت است.
هماهنگبریكطرحجهتدستیابيبهمنافعو
ضمن و شده تعریف طرح، استراتژیك اهداف
تمرکزبروابستگيهايمتقابلپروژهاي،بهتعیین

رویکردبهینهدرمدیریتآنهاکمكمينماید.

مدیریت پورتفولیو
یا پروژهها از مجموعهاي پورتفولیو، یك
کمك براي که است کارهایي دیگر و طرحها
گروهبندي یکدیگر با کار آن موثر مدیریت به
تامین را تجاري استراتژیك اهداف تا شدهاند
نمایند.مدیریتپورتفولیو،یكمدیریتمتمرکز
بریكیاچندپورتفولیواستوشاملشناسایي،
کنترل و مدیریت اختیاردهي، اولویتبندي،
در مرتبط کارهاي دیگر و طرحها پروژهها،
تجاري استراتژیك اهداف به دستیابي راستاي
خاصبودهوهمراستابااستراتژيهايسازماني
و پروژهها به منابع تخصیص اولویتبندي بر

طرحهامتمرکزميباشد.
مدیریت تعامات بعد صفحه شکل در
پورتفولیو،طرحوپروژهرانشاندادهشدهاست.

 )PMO( دفتر مدیریت پروژه
بدنهسازمانياستکهميتواند یا یكواحد
پروژههاي هماهنگ و متمرکز مدیریت مسئول
راستاي در و باشد خود قلمرو زیرمجموعه
جمله از کارکردهایي پروژه، مدیران پشتیباني

مواردزیرداشتهباشد:
پروژههاي تمامي مشترك منابع مدیریت  •

تحتاداره
و برتر راهکارهاي توسعه و شناسایي  •

استانداردها
• مربيگري،آموزشومراقبت

و رویهها سیاستها، تطابق بر نظارت  •
الگوهايپروژهازطریقحسابرسانپروژه

مستندات دیگر و الگوها رویهها، توسعه  •
مشتركپروژه

• هماهنگيارتباطاتبینپروژهها

ذینفعان8 
قبیل )از سازمانهایي یا افراد ذینفعان،
بخش یا اجراکننده سازمان ، حامیان9 مشتریان،
پروژه در فعاانه بهصورت که هستند عمومي(
عایقشان که هستند آنهایي یا ميشوند درگیر
اجرا در منفي یا مثبت بهصورت است ممکن
پروژه مدیر لذا بگذارند. اثر پروژه تکمیل یا
)داخلي ذینفع دو هر الزامات و انتظارات باید
وخارجي(راشناسایيوتاثیرآنهارابهمنظور

تضمینیكنتیجهموفق،مدیریتکند.

فرآیندهاي مدیریت
 پروژه براي یك پروژه

فرآیندهاي طبیعت ،PMBOK استاندارد
بین یکپارچگي قالب در را پروژه مدیریت
توضیح اهدافشان و آنها بین تبادات فرآیندها،
ميدهد.فرآیندهايمدیریتپروژهدرپنجدسته
تحتعنوانگروههايفرآینديمدیریتپروژه،

گروهبنديميشوند:
در که فرآیندهایي آغازین: فرآیندي گروه  •
فاز یك یا جدید پروژه یك تعریف راستاي
جدیدازیكپروژهموجودباکسبمجوزشروع

پروژهیافاز،انجامميشوند.
• گروهفرآینديبرنامهریزي:فرآیندهايمورد
نیازبرايتثبیتمحدودهپروژه،پاایشاهداف،
به دستیابي اقداماتازمجهت مسیر تعریف و

راهنماي گستره 
 )PMBOK(  دانش مديريت پروژه

مجیدآشتیاني*

در دو شماره قبلي به طور خاصه مباحثي از قبیل تاریخچه مدیریت پروژه، موسسه هاي معتبر دنیا در حوزه مدیریت پروژه، معرفي 
موسسه مدیریت پروژه )PMI( و نشرهاي صورت گرفته در این حوزه توسط PMI پرداختیم. در این شماره، به معرفي متداولترین 
استاندارد منتشر شده PMI؛ "راهنماي گستره دانش مدیریت پروژه )PMBOK( " پرداخته و مروري بر مباحث مندرج در بخش یک و 

دو ویرایش چهارم )2008( استاندارد مذکور خواهیم داشت.
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از آنجایي كه براي 
یک  مدیریت 
پروژه، بیشتر از 
یک راه وجود دارد، 
فرآیندي  گروه هاي 
وفرآیندهاي 
آنها،  تشکیل دهنده 
راهنما  به عنوان یک 
در كاربرد دانش و 
مناسب  مهارت هاي 
مدیریت پروژه در 
طي پروژه عمل 
مي كنند
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اهدافيکهپروژهبهخاطرآنهاانجامميشود.
در که فرآیندهایي اجرا: فرآیندي گروه  •
راستايتکمیلکارتعریفشدهدربرنامهمدیریت
انجام پروژه، مشخصات تامین جهت پروژه

ميشوند.
گروهفرآیندينظارتوکنترل:فرآیندهایي  •
و پیشرفت تنظیم و بازنگري پیگیري، براي که
عملکردپروژه،موردنیازميباشند؛حوزههایيکه
نیازاستراشناسایي برنامه تغییراتدر درآن،

ميکنندوتغییراتمربوطهراآغازمينمایند.
• گروهفرآینديخاتمه:فرآیندهایيکهجهت
گروههاي همه فعالیتهاي کلیه نهایيکردن
پروژه رسمي، بهطور تا ميشوند انجام فرآیندي

یافاز،خاتمهیابد.
بیشتر پروژه، یك مدیریت براي آنجایيکه از

و فرآیندي گروههاي دارد، وجود راه یك از
فرآیندهايتشکیلدهندهآنها،بهعنوانیكراهنما
مدیریت مناسب مهارتهاي و دانش کاربرد در
پروژهدرطيپروژهعملميکنند.اینگروههابه
ندرتمجزایاوقایعتكزمانهبودهودرسرتاسر
خروجي دارند. همپوشان فعالیتهاي پروژه
یا دیگر، فرآیند ورودي معموا فرآیند، یك

تحویلشدنيپروژهاست.
گروههايفرآیندي،فازهايپروژهنیستندودر
پروژههايبزرگیاپیچیدهکهبهزیرپروژههایي
ازقبیلمطالعه،امکانسنجي،طراحي،نمونهاولیه،
هر براي ميتوانند ميشوند تقسیم ... و ساخت

زیرپروژهتکرارشوند.
مدیریت فرآیند 42 نقشه بعد صفحه جدول
پروژهرادر5گروهفرآینديمدیریتپروژهو9

حوزهدانشمدیریتپروژهنشانميدهد.
از یك هر تفصیل به بعدي، شماره در
با و فرآیند یك نظر از را فرآیندي گروههاي
و فعالیتها خروجيها، وروديها، تشریح

اقداماتداخليآنهامرورخواهیمکرد.
*کارشناس سیستم ها و روش ها

1- Deliverables

2- Initiating

3- Planning

4- Executing 

5- Monitoring & Controlling 

6- Closing

7- Scope 

8- Stakeholders

9- Sponsor

پورتفولیوي
بااترین سطح

پورتفولیوها ي
پائین تر سطح 

طرح هاي سطح بااتر

پروژه ها

پروژه ها پروژه ها

پروژه ها

طرح هاي سطح پائین تر

طرح هاي سطح پائین تر

پروژه ها

طرح هاي سطح بااتر

• استراتژيهاوالویتبنديها
• تاثیرتغییراتبردیگرپورتفولیوها،طرحهاباپروژهها

• جزئیاتتدریجي
• حاکمیت

• تنظیمتغییراتدرخواستشده

• گزارشاتعملکرد
• درخواستهايتغییرباتاثیربردیگر

پورتفولیوها،طرحهایاپروژهها

• گزارشاتعملکرد
تاثیر با تغییر درخواستهاي  •

بردیگر
پورتفولیوها،طرحهایاپروژهها

• استراتژيهاوالویتبنديها
• تاثیرتغییراتبردیگرپورتفولیوها،طرحهاباپروژهها

• جزئیاتتدریجي
• حاکمیت

• تنظیمتغییراتدرخواستشده

• استراتژيهاوالویتبنديها
• تاثیرتغییراتبردیگرپورتفولیوها،طرحهاباپروژهها

• جزئیاتتدریجي
• حاکمیت

• تنظیمتغییراتدرخواستشده

• گزارشاتعملکرد
• درخواستهايتغییرباتاثیربردیگر

پورتفولیوها،طرحهایاپروژهها

یریت
مد
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گروه هاي فرآیندي، 
فازهاي پروژه 

نیستند و در 
پروژه هاي بزرگ 
یا پیچیده كه به 
زیر پروژه هایي 
از قبیل مطالعه، 

امکانسنجي، 
طراحي، نمونه اولیه، 
ساخت و ... تقسیم 
مي شوند مي توانند 
براي هر زیر پروژه 

تکرار شوند.
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WBS
PMCDF

PMBOK

 Project
Estimation

 Portfolio
Management Prog

ra
m

Managem
en

t

OPM3

Project Configuration 
Management

Earn Value 
Management

Sch
edu

lin
g

حوزه دانش
گروه فرآیندي مدیریت پروژه

گروه فرآیندي 
آغازین

گروه  فرآیندي گروه فرآیندي نظارت و کنترلگروه فرآیندي اجراگروه فرآیندي برنامه ریزي
خاتمه

4.مدیریت
یکپارچگيپروژه

4-1توسعه
منشورپروژه

4-2توسعه
برنامهمدیریتپروژه

4-3هدایتومدیریت
اجرايپروژه

4-4نظارتوکنترلکارپروژه
4-5انجامکنترلتغییریکپارچه

4-6خاتمهپروژه
یافاز

5-مدیریتمحدوده
پروژه

5-1جمعآوريالزامات
5-2تعریفمحدوده

WBS5-3ایجاد

5-4ممیزيمحدوده
5-5کنترلمحدوده

6-1تعریففعالیتها6-مدیریتزمانپروژه
6-2ترتیبفعالیتها

6-3برآوردمنابعفعالیتها
6-4برآوردمدتزمانفعالیتها

6-5توسعهزمانبندي

6-6کنترلزمانبندي

7-1برآوردهزینهها7.مدیریتهزینهپروژه
7-2تعیینبودجه

7-3کنترلهزینهها

8.مدیریتکیفیت
پروژه

8-3انجامکنترلکیفیت8-2انجامتضمینکیفیت8-1برنامهریزيکیفیت

9.مدیریتمنابعانساني
پروژه

9-1توسعه
برنامهمنابعانساني

9-2تشکیلتیمپروژه
9-3توسعهتیمپروژه
9-4مدیریتتیمپروژه

10.مدیریتارتباطات
پروژه

10-1شناسایي
ذینفعان

10-3توزیعاطاعات10-2برنامهریزيارتباطات
10-4مدیریتانتظاراتذینفعان
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11.مدیریتریسك
پروژه

11-1برنامهریزيمدیریتریسك
11-2شناسایيریسكها

11-3انجامتحلیلکیفيریسك
11-4انجامتحلیلکميریسك

11-5برنامهریزيپاسخهايریسك

11-6نظارتوکنترل
ریسكها

12-4خاتمه12-3ادارهتدارکات12-2هدایتتدارکات12-1برنامهریزيتدارکات12.مدیریتتدارکاتپروژه
تدارکات
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روزه داران در 
وعده سحري بهتر 
است غذاهاي 
نخورند.  خشک 
خشکي  غذاهاي 
كوكوسبزي،  مانند 
سیب زمیني،  كوكو 
كتلت و گوشت هاي 
سرخ شده مثل 
كباب، جوجه كباب و 
ماهي اگر در وعده 
سحري مصرف 
باعث  شوند، 
احساس ترش 
كردن در طول روز 
مي شود. این حالت 
به دنبال مصرف 
غذاهاي پر ادویه 
اتفاق مي افتد نیز 
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خوردني ها و نخوردني هاي ماه رمضان
در خوراکي گزینههاي بهترین از یکي حلیم
اینماهاستکهمصرفآن،مخصوصادروعده
سحري،توصیهميشود.دلیلشهمروشناست،
ميشود باعث این و دارد حلیم،هضميطواني
منبع یك حلیم اینکه شویم.ضمن گرسنه دیرتر
فیبرواماح عاليپروتئیناستوعاوهبرآن،

مناسبيهمدارد.
خرمانیزازخوراکيهايویژهاینماهمحسوب
ميشود.مصرفمغزبادام،موز،آبوآبمیوهنیز
دراینماه،زیادتوصیهميشودودرمقابل،بهتر
حداقل به را شده سرخ غذاهاي مصرف است

رساند.

خرما و توت خشك به جاي زولبیا و بامیه
سالهاستکهخیليازماعادتکردهایمزولبیا
وبامیه،پايثابتسفرههايماهرمضانمانباشدو
ایندرحالياستکهزیادهرويدرمصرفزولبیا
بامیه،بهوضوح،موجبافزایشوزنميشود. و
مصرفقندهاوشیرینيهايطبیعيمانندخرماو
توتخشكکهمنابعخوبيازاماح،ویتامینهاو
انرژيهستند،بهجايانواعشیرینيهايتهیهشده
باشکرتوصیهميشود.دندانپزشکانميگوینددر
اوقات سایر از بیشتر دارد ضرورت رمضان، ماه
کنیموحتما توجه دندانمان و دهان بهداشت به
بعدازصرفافطاريوسحري،دندانهایمانرابه

دقتمسواكکنیمونخدندانبکشیم.

در ماه رمضان، مسواك یادتان نرود! 
مدت یك براي نخوردن غذا طبیعي، بهطور
طوانيباعثميشوددهانبوينامطبوعيبگیرد.
طبیعي کاما نیز رمضان مبارك ماه روزهاي در
روزهداران همه براي وضعیتي چنین که است
خالي معدهمان و گرسنهایم وقتي بیفتد. اتفاق
است،گازهايبدبويرودهکهمنشاآنفسادشیره
بوي و ميشوند خارج دهان از است، پانکراس
بهترین ميآورند. بهوجود دهان در ناخوشایندي
بهداشت رعایت مشکل، این از پیشگیري راه
دهانودنداناست؛چونبويبددهانتقریبادر
85درصدموارد،بااستفادهازمسواكونخدندان

ازبینميرود.

براي رفع بوي بد دهان چه باید کرد؟ 
سطوح تمام دندان، نخ کشیدن از بعد
دندانهایتانرامسواكبزنیدودستآخر،مسواك
رارويسطحزبانتانهمبکشید.اگردرطولاین
ایامازدارويخاصياستفادهميکنیدکهعارضهاي
مانندخشکيدهاندارد،بهترینتوصیهایناست
بدون آدامسهاي از تاسحر افطار فاصله در که
قندکمكبگیرید.پرهیزازبرخيموادغذایيمانند
سیروپیاز،پرهیزازدخانیات،نخوردنغذاهایيکه
ادویهزیاددارندوکاهشمصرفغذاهايچربو
گوشتينیزدرکاهشبويبددهانموثرند.بیشتر
آببنوشید،مصرفماست،کرفس،هلوواسفناج

نیزميتوانددرکاهشبویبددهانمؤثرباشد.

نكته اي درباره سحري
روزهداراندروعدهسحريبهتراستغذاهاي
خشكنخورند.غذاهايخشکيمانندکوکوسبزي،
کوکوسیبزمیني،کتلتوگوشتهايسرخشده
وعده در اگر ماهي و جوجهکباب کباب، مثل
سحريمصرفشوند،باعثاحساسترشکردن
درطولروزميشود.اینحالتبهدنبالمصرف
است بهتر ميافتد. اتفاق نیز ادویه پر غذاهاي
روزهدارانازمصرفاینغذاهاپرهیزیادرکنار
آنهاحتماازلیموترشوماستاستفادهکنند.افراط
درمصرفغذاهايشیرینوچرب)مانندزولبیاو
بامیه(،سسمایونز،خامهوسوسیسوکالباسنیز

ميتواندچنینمشکليدرپيداشتهباشد.

عوارض روزه بدون سحري
از اینیکي بعضيهابيسحريروزهميگیرند.
خطاهايرایجبرخيروزهداراندرماهمباركرمضان
استکهباعثميشودنیازهايتغذیهايآنهادرطول
روزتامیننشود.دراینگروه،بهدنبالکمبودانرژيو
سوختناقصچربيهادربدنترکیباتکتونيایجاد
ميشودکهنتیجهاشبويبددهان،سردردودردهاي
سحري وعده حذف اینکه ضمن است. عضاني
باعثافتقندخونميشودوافتقندخوننیز
کاهشیادگیري،بيحوصلگيوخستگيزودرسرا
بهدنبالدارد.بههمیندایل،خوردنوعدهسحري
به مخصوصا ميشود؛ توصیه روزهداران همه به

نوجواناندرسنینرشد.

آنچه همگان باید بدانند

تغذيه و سامت
 در ماه مبارك رمضان

رقیهزیاری*
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مطالعه مشتركي 
كه در ایران و اردن 

انجام شده است، 
نشان مي دهد كه در 

پایان ماه رمضان، 
وزن روزه داران، 

به طور متوسط، بین 
1/7 تا 3/5 كیلوگرم 

كاهش مي یابد؛ 
مشروط بر اینکه 
از پرخوري بین 

وعده هاي سحري و 
افطار اجتناب شود. 

این كاهش وزن 
مایم، روش مناسب 

و ماندگاري براي 
كاهش وزن است
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تشنه تان نشود! 
سحري، وعده در خشك غذاهاي خوردن
درطول کردن( )ترش ریفاکس ایجاد بر عاوه
اگرچه تشنگي! دارد: هم دیگر عارضه یك روز،
ميگویندوسطغذانبایدزیادآبخوردتاشیره
گرفتار و نشود رقیق حد از بیش گوارشيتان
سوءهاضمهنشوید؛وليتوصیهميشوددرفاصله
بینافطاروسحر،بین6تا8لیوانآببنوشیدو
برايپیشگیريازاحساستشنگيدرطولروز،
درپایانوعدهسحريتانازلیموترشتازهاستفاده
سحري وعده در نیز سبزیجات مصرف کنید.
توصیهنميشود؛چراکهمعموابهتشنگيدرطول

روزمنجرميشود.

ترش نكنید! 
ترش زیاد و هستید معده ریفاکس دچار اگر
ميکنید،برايپیشگیريازبروزاینحالتدرماه
رمضانبایدافطارتانراسبكبخوریدوحتيالمقدور
و سنگین غذاهايسرخکردني،شور،چرب، دور
پرادویهراخطبکشید.بهتراستافطاروشامتان
رانیزدر2وعدهجداگانهاماکمحجمبخوریدو
هرگزبافاصلهبعدازافطارتانبهحالتدرازکش
درنیاییدوسیگارنکشید؛زیراانجامهریكازاین2
کارباعثتشدیدمشکلتانميشود.پزشکانتوصیه
ادویهدار، و پرچرب غذاهاي خوردن از ميکنند
سس)بهخصوصسسگوجه(،مرکبات،شکات،

ترشيها،قهوهو...نیزپرهیزکنید.

سالم ترین افطارها
معده اما ميخورند سنگین را افطار بعضيها
خوردن ندارد. را سنگین غذاي تحمل خالي،
مناسبتر افطار براي نرم و سهلالهضم غذاهاي
است.ازایجادتغییرهايشدیددرعاداتغذایيتان
دستگاه نظم که غذاهایي خوردن از همچنین و
کنید. پرهیز باید نیز ميریزد بههم را گوارشتان
اینجورغذاهاعاوه کلهپاچه،سیرابي،شیردانو
و ميشوند زیاد تشنگي موجب بودن، سنگین بر
کابهتراستدورشانراخطبکشیدولياگرخیلي
این شرطش دارید، غذاها این خوردن به تمایل

است:کمآبوکمنمك.

توصیه هاي وقت افطار
بعضيهاروزهشانرابایكنوشیدنيسرد)آب
سردیانوشابهگازدار(بازميکنند.اینکار،معدهرا
التهاب اگر بهشدتتحریكميکندومخصوصا
دردسر به باشید،حسابي داشته )گاستریت( معده
ميافتید.درمیانمایعات،آبولرموچايازبقیه
و گردو پنیر، نان، از ميتوانید بعد مناسبترند.
غذاهايگرممانندآشاستفادهکنید.نانوپنیرو
سبزي)ضدعفونيشده(یانانوپنیرومغزگردو
و افطار بین افطاريهايخوبيهستند.ضمنا هم

شامتانبهتراستااقل1تا2ساعتفاصلهبیندازید
ودراینمدت،زیادآببنوشید.

ورزش و روزه جور در مي آیند؟ 
برايآنروزهدارانيکهدرطولسالاهلهیچ
ورزش یك به پرداختن نبودهاند، ورزشي نوع
سنگین،بیشازآنکهمفیدباشد،مضراست؛ولي
حتيهمینجماعتهمميتوانندبادرنظرگرفتن
)پیادهروي، ورزشها برخي با ماحظات، برخي
و سبك شناي و کوهپیمایي دوچرخهسواري،
براي ورزشها مناسبترین بیایند. کنار تفریحي(
توصیه و هستند پیادهروي و شنا روزهداران،
پزشکان،ایناستکهتمامفعالیتهايسنگینو
نیمهسنگینتاقبلازاذانظهر)درنیمهاولروز(
انجامشودودرنیمهدومروزفقطبهفعالیتهاي

سبكپرداختهشود.

پیاده روي با زبان روزه
سنگین و چرب آنقدر را افطارشان بعضيها
ميخورندکهفکرپیادهرويوورزشهمعذابشان
ميدهد.طبیعتاکمتحرکيبعدازصرفافطار،چیز
عجیبوغریبينیست؛اماپزشکانومتخصصان
اگر )مخصوصا روزهداران ميکنند توصیه تغذیه
پیادهروي کمي افطار، از قبل دارند( وزن اضافه
کنندوبینافطارتاشامهمااقل2ساعتفاصله
بیاندازندودراینمدت،دستکم10تا15دقیقه
قدمبزنند.ضمناتوصیهميشودبینشاموخواب
1/5تا2ساعتفاصلهباشدودراینفاصله،میوهو
شیرینيفراموشنشودوالبتهیكپیادهرويسبكو

مختصرنیزدربرنامهداشتهباشند.

بافاصله بعد از افطار، ورزش نكنید
نتیجهورزشکردنبافاصلهبعدازافطار،فقط
آمدن وارد باعث کار این نیست؛چراکه خستگي
فشاربیشازحدبهدستگاههايعصبي،عضاني
اسکلتيوگوارشيهمميشود.بهترینوقتشروع
ورزش،ااقل3تا4ساعتبعدازافطاراستکه
معدهتخلیهشدهوقندکافيدراختیاراندامهاومغز
قرارگرفتهاست.ازلحاظعلميبهترینزمانبراي
تمریناتومسابقاتورزشيدراینماه،3ساعت
بعدازاذانصبحاستوليازآنجاکهعماچنین
ورزشي مسابقات اکثر نیست، امکانپذیر چیزي
کشورماندرطولاینماهبهبعدازافطارموکول

ميشود.

تدریجي افطار کنید
باتوجهبهاینکهدستگاهگوارشساعتهاخالي
ناگهانيباحجمزیاديازغذاي بوده،اگربهطور
دچارمشکات است ممکن مواجهشود، سنگین
غذاهاي خوردن دلیل، همین به شوید. گوارشي
سادهايمانندآشوسوپدروعدهافطاريمناسب

استوبعدازچندساعتبایدشامخورد؛چون
بهاینترتیب،دستگاهگوارشابتداباحجمکمي
ازغذاآمادهفعالیتميشودوبدونولع،آرامآرام
خرما، با را افطارتان ميتوانید ميشود. شام آماده
کشمشیاعسلآغازکنیدتااشتهایتانکنترلشود
وپرخورينکنید.چايشیرینکمرنگ،شیرگرمو

فرنيهمبرايآغازافطارمناسبند.

افطار چرب، ممنوع! 
بعضيهاخیالميکنندبدنمابهخوردنغذاهاي
بیشتري نیاز رمضان ماه در کلهپاچه مانند چربي
دارد؛درحاليکهاینغذاهانهتنهاانرژيبیشتريبه
روزهدارنميدهند،بلکهعمدتابهدلیلبدهضمبودن
وتخلیهدیرترازمعده،بااحساسسیريطوانيتري
و کمحجم است بهتر روزهداران غذاي همراهند.
براي نباشد. زیادچرب ترجیحا و باشد پرکالري
جلوگیريازکمبودآهنوکلسیمدراینایامنیز
توصیهميشودازگوشتولبنیات)خصوصاشیر(
کمبود از برايجلوگیري و کنید استفاده بیشتري
و سبزيها انواع سراغ بروید نیز ویتامینها انواع

میوههايتازه.

تاثیر روزه بر سامت
کاهش به را روزهداران رمضان، مبارك ماه
دریافتکالريتشویقميکندونتیجهچنیناتفاقي،
تعدیلمتابولیكدرذخیرهانرژيوکاهشکلسترول
کاهش بد(، چربي یا LDL کلسترول )بهویژه
HDLتريگلیسیریدودرمقابل،افزایشکلسترول
)چربيخوب(استکهدرنهایتميتواندباکاهش
وزن،موجبپیشگیريازفشارخونودیابتشود.
اماآثارروزهداريبرسامتجسميصرفابهکاهش
نیز آثاردیگري وزنمحدودنميشود.روزهداري،
دارد؛ازجملهتاثیرمثبتبرمتابولیسمبدن،تنظیم
فعالیت بهبود الکترولیتها، و هورمونها غلظت

کلیه،دستگاهگوارش،قلبوعروقو...

روزه و کاهش وزن
مطالعهمشترکيکهدرایرانواردنانجامشدهاست،
نشانميدهدکهدرپایانماهرمضان،وزنروزهداران،
بهطورمتوسط،بین1/7تا3/5کیلوگرمکاهشميیابد؛
مشروطبراینکهازپرخوريبینوعدههايسحري
وافطاراجتنابشود.اینکاهشوزنمایم،روش
مناسبوماندگاريبرايکاهشوزناست.متخصصان
تغذیه،میزانمناسبکاهشوزندرطولیكهفتهرا
حداکثریكدرصدوزنفردميدانندکهاینمیزاندر
پایانیكماهميتواندبه4درصدبرسد؛یعنيیكفرد
100کیلویيدرپایانماه،مجازبهکاهش4کیلوگرماز

وزنخوداست.
برگرفته از: هفته نامه سامت،  هفته نامه سپید، 

هفته نامه نوین پزشکي، ماهنامه زندگي مثبت
* بخش آموزش و توسعه منابع انسانی



مرداد 90 .  شماره 4 44

اهالي موسیقي سنتي ایران امروز ادامه دهنده راه نسلي هستند که چند سالي است روزگارشان سپري 
شده و شاید این روزها کمتر کسي باشد که به راه و رسم آنها پایبند باشد و یا حتي بدتر اساسا به کارهاي 
آنها گوش فرا دهد؛ این اما وصف حال نسل امروز ماست؛ نسلي که با عدم شناخت از ارزش هاي موسیقایي 
سازهاي سنتي ایران، تنها براي تخلیه هیجان هاي زودگذرشان، سبک هاي خاصي از موسیقي را برگزیده و 
از موسیقي اصیل خود دور افتاده اند در حالي که هستند در همین زمانه ما افرادي از هر دو نسل دیروز و 
امروز که هنوز هم مشتري پروپاقرص موسیقي اصیل ایراني هستند و براي آن سر و دست مي شکنند. در 
اینجا پرسشي که مطرح است این است که با همه پیشرفت هایي که موسیقي در سراسر جهان کرده است، چه 

تحولي در وضعیت اجتماعي اهالي موسیقي سنتي و از جمله تنبک نوازان به وجود آمده است؟ 
براي بررسي موقعیت اجتماعي اهالي موسیقي امروز از یک طرف و معرفي و شناخت هنر تنبک نوازي 
یکي دیگر از هنرمندان فراب،به سراغ کوروش نظري رییس خدمات پشتیبانی شرکت نوتاش رفتیم و در 
یک گفتگوي صمیمانه دیدگاه هاي وي را در این حوزه جویا شدیم که متن کامل آن را در ادامه مي خوانید...  

هنرمندباانتقالروحخودبهساز،اعجازخلقميكندگفتگو با کوروش نظري هنرمند تنبك نواز نوتاش

مانی
 خود
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زهراشهایی
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فکر مي كنم با گوش 
دادن به موسیقي 

مبتذل به جاي 
آرامش و راحتي به 

استرس و ناهنجاري 
دعوت مي شویم اگر 

دقت كرده باشید 
در موسیقي مبتذل 

اكثرا از كلمات منفي 
استفاده مي شود، 

دائما از دوري، 
جدایي، یاس و 

ناامیدي و شکست 
صحبت مي شود كه 

نقش بستن این 
نوع افکار در ذهن 

و روح، انسان را به 
افسردگي و پوچي 

نزدیک مي كند. این 
اسمش موسیقي و 

هنر نیست

45

:  لطفا براي آغاز بحث، بیوگرافي و سابقه 
هنري  خود را براي همکاران شرح دهید.

شدم. متولد درشهرتهران 1352 فروردین
ميباشم بازرگاني مدیریت رشته فارغالتحصیل
معاونت در را خود همکاري 76 سال ازابتداي
تا ازسال67 پشتیبانيشرکتفرابآغازکردم.
سال71نواختنتنبكبهسبكاستادتهرانيرانزد
بیداریانرادر استاد استادمنصوررشیديوسبك
محضرخودایشانبهاتمامرساندم.ازسال74نزد
آقايفریدونحلميآغازبهساختتنبكکردمو
درسال76نزداستادگرانمایهابراهیمقنبريمهر
فنونساختسهتارراآموختم.درورزشرزمي
رسمي داور و مربي و ميکنم فعالیت تکواندو

فدراسیوننیزهستم.

: با توجه به اینکه در ایران دگرگوني هاي 
اصیل  موسیقي  روي  به سزایي  تاثیر  اجتماعي، 
این  شما  است  گذاشته  موسیقیدانان  و  ایراني 

تحوات را چگونه ارزیابي مي کنید؟ 
ایرانحدود3000سالتمدندرزمینهموسیقي
نقوش با موزائیكهایي کازرون شهر در دارد.
شدهاست یافت سامانی دوره به مربوط برجسته
کهرويآنیكبانوایرانيمشغولنواختنچنگ
ازسازهاي غربي موسیقي ازآات بسیاري است.
از پیانو مثال بهطور شدهاند برداري الگو ایراني
امروزهجاز، ازرويکمانچه.ولي سنتوروویلن
تاروسنتور تنبك، کیبرد،تومباميخواهندجاي
بربط چنگ، مانند موسیقي آات بگیرند. را و...
وقانونرفتهرفتهازیادوزندگیماخارجمیشوند
موسیقي آات این که هستیم تفکر این در ما و
درصورتي ميباشند غربي کشورهاي به متعلق
ایرانهستند. اینآاتموسیقيساخت کههمه
امیدوارمدرایندگرگونيهاياجتماعيوفرهنگي
کهباسرعتبسیاردرحالتحولاستمابهحفظ

واشاعهموسیقياصیلایرانيبپردازیم.

با  سازان،  تنبك  مي دانید  که  همان طور   :
پیشرفت  به  تنبك  ساختمان  در  تحول  ایجاد 
یادداشتي  یك  در  کرده اند؛  کمك  ساز  این 
»حافظ  که  خواندم  تراب  پور  کمال  آقاي  از 

موسیقي  خواننده  ناظري  شهرام  فرزند  ناظري« 
سنتي ایران در اختراع خود با اضافه نمودن دو 
خود  جدید  طراحي  در  سه تار  ساز  به  بم  سیم 
سه تار  ساز  در  را  نت   11 شدن  اضافه  امکان 
افزایش  عامل  کار  این  که  کرده است  فراهم 
این  و  شده  سه تار  صداي  حجم  درصدي   50
ساز جدید را »حافظ« نام داده است، نقش این 

تحوات را در موسیقي چگونه مي بینید؟
خوشبختانهمادرصنعتسازسازيشاهدیك
تحولعظیمشدهایمکهدراینرابطهمدیوناساتید
یحیي مرحوم نظیر: افرادی ميباشیم؛ بزرگي
درحیاط ایشان که است روایت تار( )سازنده
تارساخته اگر که داشتند معروفي سنگ خانه
را ساز سنگ، با نبود خوبي کیفیت داراي شده
و تار )سازنده شاهرخ مرحوم ميبردند. بین از
استاد سهتار( )سازنده مرحومهاشمي سهتار(
ابراهیمقنبريمهر)سازندهاکثرآاتموسیقي(که
را بسیاري زحمات سازي ساز وصنعت درفنون
قنبري استاد که بار اولین براي شدهاند. متحمل
چهرهاي با آوردند، تشریف بنده کارگاه به مهر
گرفتهاي پیش در را سختي راه فرمودند خندان
باکیفیتعرضهکني چراکههمميخواهيساز
کهزمانساختآنطوانياستوهمبامخالفت
برای ساز ظاهری شکل که نوازندگان از برخي
شکل چون هستي روبهرو نیست ملموس آنان
باکمك تغییرکردهاست.ولي نیزکمي آن ظاهر
استادقنبريمهروکوشششاگردانایشانایننوع
را خود جاي موسیقي درعرصه آرام آرام سازها
گرفتهاند.درحالحاضرسعيوتاشماایناست
کهعمرمفیداینسازهاراتا200سالبااببریم.

: با توجه به ابداعاتي که در این شاخه ي 
روبه رو  همچنین  و  است  گرفته  صورت  هنري 
اهالي  جانب  از  نو گرایانه  اندیشه هاي  با  شدن 
در ساختار  که  تاثیري  ایراني ،  دستگاه  موسیقي 
اجرایي موسیقي و روند شکل گیري و بقاي این 
هنر، در حال و آینده خواهد داشت را چگونه 

بررسي مي کنید.
زمینهاي هر در خاقیت و ابداع من نظر به
ازماستدرشرایطيکهچهارچوبواصالت

مختلف کشورهاي در متاسفانه ولي شود حفظ
اخیرموسیقيزیرزمینيفرهنگ جهاندردودهه
وهنررادچارتزلزلکردهاستکهباحمایتهاي
در گروهها این از گسترده وتبلیغات مالي شدید
سطحجامعه،آسیبهايمتعدديرادرآیندهشاهد

خواهیمبود.

: به عنوان مثال سبك موسیقي برخي افراد 
ایراني قرار  انتقاد بسیاري از موسیقیدانان  مورد 
شکني  ساختار  نوع  یك  را  آن  و  است  گرفته 
اندازه ساختار  تا چه  در موسیقي مي دانند شما 

شکني را در موسیقي سنتي مجاز مي دانید.
در که است جدیدي واژه شکني ساختار
شکستن ولي شدهاست متداول امروزه موسیقي
شکني ساختار نميتوان را فرهنگ پایه و نظم
خلق موسیقي پایه و نظم زدن برهم نهاد، نام
آهنگ مثال بهطور نیست. جدید اثر یك کردن
سازمعروفدنیا)یاني(قطعاتکاملوزیبایيرا
کهکاماساختهخوداوستدرسبکيانحصاري
اجراميکندوازنوازندگانمختلفجهانکمك
گرفتهاستولينتونظموفرهنگآاتموسیقي
آنهاراتغییرنميدهدیااستادشهدادروحانيکه
موسیقي از تلفیقي )هماي( مستان گروه با اخیرا

کاسیكواصیلرابهزیبایياجراکردند.

:  امروزه، گرایش بخش زیادي از جوانان 
مبتذل  هاي  موسیقي  سمت  به  نوجوانان  و 
اي  موسیقي  به  دادن  گوش  واقع  در  مي باشد، 
کوتاه  آن  عمر  و  ندارد  محکمي   پشتوانه  که 
تاثیري  اندازه مي تواند  تا چه  امر   مي باشد؛این 
منفي بر گسترش فرهنگ موسیقایي داشته باشد.
مبتذل موسیقي به دادن گوش با ميکنم فکر
بهجايآرامشوراحتيبهاسترسوناهنجاري
دعوتميشویماگردقتکردهباشیددرموسیقي
مبتذلاکثراازکلماتمنفياستفادهميشود،دائما
شکست و ناامیدي و یاس جدایي، دوري، از
افکار نوع این بستن نقش که ميشود صحبت
پوچي و افسردگي به را انسان وروح، درذهن
نزدیكميکند.ایناسمشموسیقيوهنرنیست.
قرار اگر است روان و روح غذاي موسیقي
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بدهیم آلوده غذاي خود روان و روح به باشد
باشید کرده دقت اگر ميشویم. مریض حتما
و نیستند ماندگار هیچیك مبتذل موسیقيهاي
تعداد با و ارزان مصرف بار یك لوازم مانند
مانندآبزال موسیقي ميشوند. زیادعرضه
ومثلعشقپاكوبيآایشاست،یكهنرمند
اعجاز اش آواز یا ساز به خود روح انتقال با
خلقميکندودرروحمردمشوروحالایجاد
را اینخصوصیات مبتذل موسیقي آیا ميشود.

دارد؟


: آیا در زمینه موسیقي به عنوان استاد با 
گروه  در  یا  دارید  همکاري  موسیقي  موسسه 

موسیقي خاصي فعالیت مي کنید؟ 
و فرهنگي موسسه در سال سه مدت به
هنريشاملومشغولبهتدریسبودموباگروه
دلنوازانهمکاريداشتم،همچنینبااستادحمید
بهصورت تاروسازندهسهتار نوازنده پورافضل

همنوازيفعالیتداشتهایم.

: صحبت از ساز و موسیقي اصیل ایراني 
که  است  براي همکاران جالب  و حتما   است 
تار  سه  و  تنبك  آموزشي  متدهاي  که  بدانند 
چیست و شروع نواختن یك ساز در سنین باا 

امکان پذیر است یا خیر؟ 
مختلفي متددهاي امروز به تا قاجار ازعصر
استاد ولي بودهاست؛ رایج نوازي درتنبك
نواختن درمتدد عظیم تحولي تهراني حسین
تنبك نت کتاب اولین و نمودهاند ایجاد تنبك
نت اصلي وبنیان پایه و کردند گردآوري را
نویسيوشکلگیريتنبكبهصورتکاسیك
راابداعوعرضهنمودنداکنوناکثراساتیدبرای
تنبك آموزش در پایه کتاب بهعنوان و شروع
آنراتدریسمينمایند.درموردسهتارمتددهاي
به داردکه وجود خاص تکنیكهای با جدید
به شروع دارد. بستگی مربوطه استاد سبك
نیاز فقط است امکانپذیر هرسني در نواختن
پیشنهاد من بسیاردارد، وتمرین ممارست به
پرورش به مایلند اگر عزیز همکاران ميکنم
روحفرزندانشانبپردازندحتماازسنیننونهالي

آموزشهنررادربرنامهآنهاقراردهند.

لطفا  هستید؛  سه تار  سازنده  شما   :
زهي  ساز  یك  انتخاب  براي  ازم  توصیه هاي 

را بفرمایید؟ 
درانتخابسازمواردزیرحائزاهمیتاست:

سر )تناسب ساز وزیبایي ظاهري شکل -
پنجهبادستهوکاسهساز(

گره یا نداشتن ترك لحاظ از چوب نوع -
درساز

-رنگسازحتمابایدازاكالکلباشد
-اطمینانازاستحکامسازتاعمرمفیدیداشتهباشد

: از آنجایي که این ساز در اکثر ارکستر هاي ایراني حضور دارد میزان لزوم و استقبال از این 
ساز را بعد از گذشت زمان نه چندان زیادي از تولد آن، چگونه ارزیابي مي کنید؟ 

باتوجهبهابداعاتجدیددرخصوصحجمصدادهيکاسهوصفهسازکهتغییراتيدرآنایجاد
شدهاست،حجمصدايسازسهتارتاحدوديباارفتهوباهمنوازيسازهايدیگرهارمونيخاصي

پیداکردهاستکهامیدوارمدرآیندهشاهدرشدبیشتردراینزمینهباشیم.

: و در پایان بفرمایید که چگونه توانسته اید توازن کار و موسیقي را در زندگي خود حفظ 
نموده و تعادلي مطلوب را بین آن دو برقرار نمایید.

هرچندکهدشواروليارزشمنداست.درزمانیکهاحساسخستگيدارمبهمحضاینکهشروعبه
ساختنسازميکنمهمهچیزراازیادميبرمحتيگذشتزمانرا.وقتيکهساختیكسازبهپایان
ميرسدوطنیندلنوازآنبهگوشاممیرسدشیرینترینلحظهمرامیسازد.ودرآخرهمیشهبهیاد

داشتهباشیمکهفرهنگوهنراصیلپایانهمهآغازهاوآغازهمهپایانهااست.

استاد ابراهیم قنبری مهر

استاد حسین تهرانی

با توجه به ابداعات 
درخصوص  جدید 
حجم صدا دهي 
كاسه و صفه ساز 
كه تغییراتي در آن 
ایجاد شده است، 
حجم صداي ساز 
سه تار تا حدودي 
باا رفته و با هم 
نوازي سازهاي 
دیگر هارموني 
خاصي پیدا كرده 
است كه امیدوارم 
در آینده شاهد 
رشد بیشتر در این 
باشیم زمینه 
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خرده خانم به روایت کیومرث پوراحمد
در روز قتل ناصرالدین شاه، زني را از حرم سراي او بیرون 
مي اندازند، این زن به همراه یك "دد" خانمي به خانه یك 
سرتیپ پناه مي برد که از قضا آن سرتیپ مورد غضب شاه 
بوده است، زن با میرزا عبداه نامي که شاگرد آن خانه بوده 
آشنا مي شود و بین این دو، رابطه عشقي و احساسي به وجود 

مي آید و ...
نمایش »خرده خانم«  از  اول مرداد ماه 1390 در تماشاخانه 

شماره یك ایرانشهر به روي صحنه مي رود.
کارگردان: کیومرث پوراحمد 

دستیار کارگردان و برنامه ریز: بهرام تشکر

نگاهي به آلبوم "بي واژه"
 با صداي محمد اصفهاني 

آلبوم جدی��د محم��د اصفهاني یک��ي ازمهم ترین 
خواننده هاي موس��یقي پاپ در ده��ه 70 این روزها با 
استقبال بسیار مواجه شده، او از بهترین خوانندگاني است 
که صدایش را با نوایي حزن آلود، ش��رقي و اصیل در 

تیتراژ مجموعه ها مي شنویم. 

سیزده 59
ساکنان دریا، پس از مدتي دیگر صداي امواج را 
نمي ش��نوند... چه تلخ است روایت غم بار عادت... 
ی��ك فرمانده جن��گ پس از س��ال ها از کما خارج 
مي ش��ود.  این فیلم ساخته سامان سالور مي باشد و 
بازیگراني چون پرویز پرستویي، جمشید مشایخي، 
فره��اد اصاني، صابر ابر و مه��ران احمدي در این 

فیلم حضور دارند.

ورود آقایان ممنوع 
وقتي اس��م »رامبد جوان« مي آید، فرقي نمي کند 
که درباره یك فیلم س��ینمایي حرف مي زنیم یا یك 
سریال، فرقي نمي کند که رامبد جوان جلوي دوربین 
اس��ت و بازیگر یا پشت دوربین و کارگردان، فقط 
مي دانیم با یك اثر کم��دي طرفیم که گرچه ممکن 
اس��ت از ش��دت خنده روده برمان نکند یا طنزش 
ب��ه قهقهه مان نیندازد، اما حتم��ا از طنازي اش لذت 

مي بریم.
 

آقا یوسف
آقا یوس��ف، بازنشس��ته، از پنج سال پیش پنهان 
از چش��م دخترش در خانه هاي م��ردم کار مي کند. 
حوادث��ي ک��ه در این خانه ه��ا، به وی��ژه در دومین 
خانه رخ مي دهد، مس��تقیمًا ب��ه او ربط پیدا مي کند 
و زندگي او را دگرگون مي س��ازد... "آقا یوس��ف" 
پس از "ماهي ها عاش��ق مي شوند" )1383( دومین 
ساخته س��ینمایي علي رفیعي نویسنده و کارگردان 

مطرح تئاتر است. 

اینجا بدون من
اینجا بدون من" پس از فیلم هاي "پابرهنه در بهشت" 
)1385( و "پرسه در مه" جدیدترین ساخته سینمایي 

بهرام توکلي است.
یك خانواده س��ه نف��ره در آرزوي دس��تیابي به 

رویاهاي خود هستند. 
فاطمه معتمد آریا، ن��گار جواهریان، صابر ابر و 

پارسا پیروزفر در این اثر نقش آفرینی می کنند.

نوزدهمین دوره »100 اثر 100 هنرمند« 
نوزدهمی��ن نمایش��گاه »100 اث��ر 100 هنرمن��د« 
امس��ال با آثار 198 هنرمند توس��ط گالري گلس��تان 
برگزار ش��ده است. گالري گلستان امسال نیز با هدف 
تشویق هنرمندان جواني که براي اولین بار آثار هنري 
خ��ود را ارائه کرده اند و همچنین مرور آثار هنرمندان 
پیشکسوت و افرادي که نمایشگاه هایي در این گالري 
داشته اند، با تکیه بر کیفیت باا و قابل توجه این آثار، 
نوزدهمین نمایشگاه فروش »100 اثر 100 هنرمند« را 
در آخرین روزهاي تیرماه س��ال جاري برگزار کرده 
اس��ت.  این نمایشگاه از 24 تیرماه در گالري گلستان 
گش��ایش یافته و نمایش آن تا 14 مرداد ادامه خواهد 
داش��ت. عاقه مندان مي توانند از شنبه تا چهارشنبه از 
س��اعت 16 تا 20 و پنج شنبه ها از ساعت 16 تا 18 از 
این آثار در گالري گلس��تان واق��ع در خیابان دروس 

خیابان کماسائي شماره 34 دیدن کنند. 

روند تاریخي جنبش مشروطه در عكاسخانه شهر 
یکصد و پنجاه و ششمین نمایشگاه موزه عکسخانه 
ش��هر با عنوان »روند تاریخي جنبش مشروطه« از 29 
تیر ماه در موزه عکس��خانه شهر برپا شده است. این 
نمایشگاه به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت 
در سال 1285 شمسي از عکس ها و اعان هایي از روند 
شکل گیري جنبش مشروطه در ایران با عکس هایي از   
س��ید حس��ن مدیر روزنامه حبل المتین  و ... به همراه 
احکامي با دس��ت خط اسماعیل امیر خیزي و با مهر 
س��تارخان به نمایش در مي آید. عاقه مندان مي توانند 
براي بازدید از این نمایشگاه از شنبه تا پنج شنبه ساعت 
9 تا 13و 14 تا 17 و جمعه ها از 10 تا 16 به نش��اني 
میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، بوستان بهار شیراز، 
موزه عکسخانه مراجعه نمایند.

شاید بعد از کارهای سخت روزانه، بخواهید در خیابان های تهران قدمی بزنید و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشید.
کافه هنر در این صفحه تاش کرده ایم، به رویدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشیم.  
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اندراحواات کارمندی

اصا نگران کارا در شرکت نباش...  یکی رو جایگزینت 
کردیم که دو برابر تو بازده کاری داره.

موضوع این جلسه ما، غیبت های بیش از حد در شرکته.

واقعا از ربات ها خوشم میاد... هیچ وقت اعتصاب نمیکنن، 
عضو اتحادیه نمیشن و اضافه حقوق هم نمی خواهن.

گوناگون

در شهري آنسوي درياها  !!!
مرديکهسواربربالندرحالحرکتبودناگهانبهیادآوردکهقرارمهميداردوبراي
آنتعهدمهميکردهاستکهفراموشکردهآنراانجامدهد؛باعجلهارتفاعشراکمکردو

ازاولینکسيکهرويزمیندید،پرسید:
ببخشیدآقامنقرارمهميدارمممکنهبهمنبگویید،کجاهستم،چطوربایدبهفاننقطه

بروم،آیابهموقعبهقرارمميرسمیانه؟
مردرويزمین:بله،شمادرارتفاعحدود6مترودرطولجغرافیایي'8724''18و

عرضجغرافیایي3721''14هستید.
مردبالنسوار:ازآشنایيباشماخوشبختم،شمابایدمهندسباشید.

مردرويزمین:بله،ازکجافهمیدید؟؟؟
مردبالنسوار:چوناطاعاتيکهشمابهمندادیداگرچهممکناستکامادقیقبوده
باشدولياصابهدردمننميخوردومنهنوزهمنميدانمکجاهستم؟چگونهبایدبهسر

قرارمبروم؟آیابهموقعميرسمیانه؟
مردرويزمین:آهچقدرعالي،شماحتمابایدیكمدیرباشید.

مردبالنسوار:بله!بله!شماچطورمتوجهشدید؟
مردرويزمین:چونشمانميدانیدکجاهستیدونميدانیدبهکجاميخواهیدبروید.قولي
دادهایدونميدانیدچگونهبهآنعملکنیدوانتظارداریدمسئولیتانجامهمهآنهارادیگران

بپذیرندوسکانبالنکماکاندستشماباشد.
اینماجرااتفاقاًنقدحالمانیستودرشهريآنسويدریاهااتفاقافتادهاست!آنهابا

اینروشبهزوديبهبنبستميرسند...

گردآورنده:رقیهزیاری

جواب هاي ساده در پيچ و خم مسائل پيچيده
ش��رلوكهلمزکارآگاهمعروفومعاونشواتس��ونرفتهبودندصحرانورديوش��بهم

چادريزدندوزیرآنخوابیدند.
نیمههايش��بهولمزبیدارش��دوآسمانرانگریست.بعدواتس��ونرابیدارکردوگفت:

»نگاهيبهآنباابیندازوبگوچهميبیني؟«
واتسونگفت:»میلیونهاستاره.«

هولمزگفت:»چهنتیجهايميگیري؟«
واتسونگفت:»ازلحاظروحانينتیجهميگیریمکهخداوندبزرگاستوماچقدردراین
دنیاحقیریم.ازلحاظستارهشناسينتیجهميگیریمکهزهرهدربرجمشترياست،پسباید
اوایلتابستانباشد.ازلحاظفیزیکينتیجهميگیریمکهمریخدرمحاذاتقطباست،پس

ساعتبایدسهنیمهشبباشد.
ش��رلوكهلمزقدريفکرکردوگفت:»واتسونتواحمقيبیشنیستي.نتیجهاولومهمي

کهبایدبگیريایناستکهچادرمارادزدیدهاند!«

شرح حکایت
درزندگ��يهم��هماگاهياوقات،بهترینوس��ادهترینجوابوراهح��لوجودداردولي
اینقدربهدوردس��تهانگاهميکنیمیاس��عيميکنیمپیچیدهفکرکنیمکهآنجوابس��اده

رانميبینیم.






