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در مراسمي با حضور مدير عامل شركت صورت گرفت

تقدير از پيشنهاددهندگان برتر سال 89

راه اندازي دومين واحد نيروگاه سيري

درجلسهايباحضورمدیرعاملشرکت،ازپیشنهاددهندگانبرترشرکت
فرابتقدیربهعملآمد.

بهگزارشخبرنگارما،مطابقآییننامهنظاممشارکت،کلیهپیشنهادهاي
اجراشدهدرسال89،ازسويکمیتهنظاممشارکتبررسيوپیشنهادهاي
آقایانمحمدشریفيفردکارشناسایمنيوبهداشتطرحپارسیانباعنوان
افزایشضریبایمنيدرهنگامنصبسازههايفلزيکهوحمیدرضاحمزه

عنوان با سازي( )بهینه اصاح فني پشتیباني و افزار تکنسینسخت لویي
روشتخصیصواطاعرسانيدریافتوامهابهویژهوامآییننامهبهعنوان

پیشنهادهایبرترانتخابشدند.
طرح بهداشت و ایمني کارشناس اشرفي، غامرضا آقایان است گفتني
پیشنهاد بیشترین نیز افزار نرم بهزادهمایونفر،کاشناستوسعه آقاي یزدو

)پذیرفتهشده(درسال89راارائهکردهاند.

دومینوآخرینواحدنیروگاهسیريدرتاریخ1390/05/20راهاندازي
شد.

بهگزارشخبرنگارفراب،شرکتفراببراساسقرادادمنعقدشده
توربینگاز راهاندازيدوواحد بهنصبو قارهنسبت باشرکتفات
SGT400زیمنس،مجموعابهظرفیت26مگاواتاقدامنمودهوبالغبر

25میلیونیورودراینطرحهزینهشدهاست.
اینگزارشحاکيازآناستکهعلیرغمخودداريشرکتزیمنس،

اعزام و تجهیزات کسري ارسال از بینالمللي( مشکات از )ناشي
نقش بهدلیل و اندازيواحدها راه و اندازي راه پیش سوپروایزرجهت
حیاتيواحدهايمذکوردرتامینبرقجزیرهسیرياستانهرمزگانکه
بهصورتمستقلتامینميگرددوهمچنینتوسعهپروژههاينفتوگاز
زیمنس سوپروایزر بدونحضور نیروگاه واحد دو هر سرانجام جزیره،
باموفقیتراهاندازيودرمدارقرارگرفتند.شایانذکراستکهتحویل

موقتاولینواحدنیزصورتپذیرفتهاست.
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خبر

سروران ارجمندم در خانواده بزرگ فراب
درود بر شما

ارادتمند،منصورشریفي،کارشناسسابقمدیریتساختوهماهنگينصبنیروگاهمسجدسلیمانهستمکهدر
فاصلهبینسالهاي76تا81توفیقعضویتدرخانوادهفرابراداشتهام.

درپيدریافتایمیليازیکيازهمکارانسابقمدرفراب)کهایشاننیزاانمدتهاستدیگردرفرابنیستند(
بهوبسایتشرکتمراجعهکردهاموکارزیبايهمکارانرادرقالبنشریههايماهیانهدیدموظرفمدتچهار
ساعتتمامي9نسخهآنراصفحهبهصفحهخواندموازاینهمهاعتباروافتخار،ازاینکهروزگاريدرجمعشما

بودهامبرخودبالیدم.
ازدیدنچهرهدوستانوهمکارانسابقکهاینكمانندخودمندرمیانساليهستندوکولهباريازتجربهرابر
دوشميکشندبسیارمشعوفشدموناخودآگاهبهآنسالهابرگشتهوخاطراتزیبايآندورانراباخودمرور

کردم.
فراب،برايمنتنهایكخاطرهنیست،فرابهنوزهمبخشياززندگيمناستکهقسمتبزرگيازتجربیات
ودانشاندوختهامرامدیونآنهستم.برايهمینبرخودواجبدیدمکه– بهخصوص-برايعزیزانيکههرگز

افتخارآشنایيشانرانداشتهامازتصویريکهفرابدرذهنوقلبمنحكکردهاستبنویسم.
فراببهعنوانیکيازاولینپیشگامانعرصهسازندگيودرقالبپیمانکارعمومي،نقشبهسزایيدرروندسخت
توسعهوپیشرفتایراندارد.فراب،بانگرشوسیع،پیشرفتهوپویايمدیریتيتوانستهاستافقهايجدیديدر

اثباتاینشعارتاکتیکيوحیاتيایرانبهوجودآوردکه:ماميتوانیم.
یادمميآیدآنزمانکلپروژههايفرابتنهاچهارپروژهنیروگاهآبيبهنامهايتوسعهکارونیك،کارونسه،
کرخهومسجدسلیمانبود.وقتیکههمزمانباساختوتکمیلایننیروگاهها)کهانصافًاهمکارسادهاينبود(
میبایستبارعظیمانتقالتکنولوژيساختتجهیزاتاصلينیروگاهيرانیزبهدوشميکشید.تجهیزاتيازجمله
توربین،ژنراتور،ترانسفورماتور،باسداکتو...کهتاآنزمانهرگزدراینابعاددرایرانساختهواجرانشدهبود.
انواعواقسامپیمانکارانخارجيازچینيگرفتهتااتریشيوسوئیسيوآلمانيو...کهدائمدرراهاینروندانتقال
تکنولوژيبهانحاءمختلفسنگاندازيميکردندوهمهگاهتاشداشتندکهتصویريمحقرازتوانمنديهاي
داخليمانمایشدهندوبهماثابتکنند)وبهنحويمارامجبورکنند(کهمابایدمصرفکنندهمحصواتو
مصنوعاتآنانباشیم؛اماهرچهبودگذشتونهتنهاآننیروگاههاهمگيساختهواجراشدوموردبهرهبرداري
قرارگرفتبلکهچرخعظیمتوانمنديایرانيآنچنانبهگردشدرآمدکهاینكهیچنیرویيرایارايایستاندنآن
نیست.اینکاردرآنزمانبهمعجزهبیشترشبیهبودتایكواقعیتعیني!بهخصوصکهباراصلياینجریانبر
دوشفرزندانهمینآبوخاكبودکهتقریبًاتماميشانبچههايکامًامعموليبودندکهآستینهمتباازدهو
قدمدرراهيگذاشتهبودندکهآیندهسازفردايکشورمانبودوهست.همکارانقدیمي،حتمًامراخوببهخاطر
ميآورند.همکارانخوبمدرمعاونتهاومدیریتهايمختلفکهبهشکرانه،اینكاکثرشاندرپستعاليشرکت
مشغولخدمتهستندواینخودبهتریننمادازشایستهسااريدرفراباست.فراببرايمنهنوزهمبهترینو

شیرینتریندورانکاريگذشتهاماستوازیادآوريخاطراتآنزمانغرقدرشوروشعفميشوم.
ازدیدناینهمهکامیابيوپیروزيبرايفرابوبرايدوستانوهمکارانعزیزم)کهازبردننامتكتكآنان

بهدلیلکثرتشانمعذورم(خوشحالموبرايهمگيآروزيبهترینهارادارم.
درخاتمهازمميدانمبهویژهازآقايمهندسمداحيکهباعثراهیابيمنبهخانوادهفرابشدوبهرغمهمه
و کنم سپاسگزاري نکرد دریغ مدیریتي و اجرایي روشهاي آموختن از هیچگاه کاري درگیريهاي و مشغلهها

برایشانآرزويسرافرازيوسربلنديوتندرستيکنم.خودمرابسیارمدیونایشانميدانم.
ارادتمند همگي شما 
منصور شريفي
تورنتو - كانادا
mansour.sharii.ca@gmail.com

يادداشتي از يك همكار قديمي ساكن در تورنتو كانادا

فراب، براي من تنها يك خاطره نيست
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نصب قطب هاي روتور– ژنراتور واحد سوم 
پروژه نيروگاه سياه بيشه

عمليات ليفتينگ مجموعه استاتور با وزن 
290 تن در نيروگاه سنگ توده2

نيروگاه گازي  توربين  بتن ريزي كف سالن  
پاايشگاه پارسيان

و 4  شماره 3  سوله هاي  سازه   نصب  اتمام  
اسپول سازي تجهيز كارگاه اجرايي پروژه شيرين 

 LNG سازي ايران

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

محموداحمدينژادرئیسجمهورياساميایرانپساز
آیینافتتاحآبگیريبلندترینس��دخاکيایرانازبخشهاي
مختلفآنازجملهنیروگاه1000مگاواتيگتوندکهتوسط
شرکتفرابساختهشدهاست،بازدیدکردوآنگاهدرجمع
مهندس��انودس��تاندرکاراناینپروژهمليگفت:امروز
باهمتمتخصصینومهندس��انوتاشگرانایرانيتمامي
مراحلاحداثس��دازصفرتاصددرداخلکش��ورانجام
ميش��ودامازمانيدرایرانبرايانجامکارهایيباابعادیك

هزارمسدگتوندنیازمندحضوربیگانگانبودیم.
ويافزود:عملیاتخاكبرداريباحجموسیعوفعالیت
همزم��انبیشاز10هزارنفرنیرويکاردرس��اختنس��د
گتوندموضوعينیس��تکهبهراحتيبت��وانبرزبانآورد.
پیگیريها،همتهاواندیش��ههايفراوانيبایدبههمپیوند
بخ��وردتاچنینط��رحعظیميبهثمربرس��د.احمدينژاد
اس��تفادهازظرفیتهمهکس��انيکهدراحداثس��دگتوند
فع��البودهاندرادرس��ایرپروژههاموردتاکیدقراردادوبه
وزیرنیروسفارشکردتافرصتهايکاريجدیديرابراي
فعالی��ناینمجموعهتعریفک��ردهوازآنهادرپروژههاي
جدیدواحداثس��دهايدیگرمانندسدبختیاريوکارون
2و5استفادهکند.رئیسجمهورتصریحکرد:تمامظرفیت
سدسازيدرکشوربایدفعالشودالبتهحضوردربازارهاي
جهان��ينیزفرص��تنامحدوددیگريب��رايمتخصصانو
مهندس��انکشورماندرعرصهسدسازياستکهبایدبراي
آنبرنامهریزيش��ود.رئیسجمهورفروشس��اختمانهاو
امکان��اتاضافيدولتيرامنبعدیگريبرايتقویتفعالیت
هايعمرانيوارتقايتوانمهندس��يدرکش��وردانستو
تصریحکرد:دول��تباهمهتوانازفعالیتهايمتخصصان
وتاش��گرانکش��ورحمایتميکندضمناینکهصندوق
توس��عهملينیزدرراس��تايکمكبهفعالیتهايعمراني
آمادهارائهخدماتاس��توباتوجهبهاینکهبودجهعمراني
امسالنس��بتبهسالگذشته50درصدافزایشیافتهاست

بنابراینمش��کليازلحاظمنابعندارد،مشکلاصلي،برخي
پیچیدگيهاوس��ازوکارهاياداريوبرخيافرادهستندکه
بایدبرايرفعآنتاشکرد.احمدينژادهمچنینبااش��اره
بهبهرهبرداريازپلش��هدايال��يبهعنوانبزرگترینپل
کابليکش��وربررويدریاچهسدگتوندباتاکیدبراستفاده
بهینهومناس��بازاینموضوعبرايتوس��عهگردش��گري
گفت:مس��یراهوازبهاصفهانکهازکنارس��دودریاچهآن
ميگذرداززیباترینمس��یرهایياستکهبایدزیبایيهای
آنرابهخوبيمعرفيکرد.گفتنياس��تپیشازس��خنان
رئیسجمهور،وزیرنیرووآیتاهجزایرينمایندهولي
فقیهدراستانخوزس��تانایرادسخنرانيکردند.براساس
ای��نگزارش؛بعدازآبگیریوبهرهبرداریس��د،نیروگاه
ب��رقآبیگتوندعلیابا4واح��د250مگاواتیدرفازاول
و4واح��ددیگردرفازدومس��اانهبهطورمتوس��ط4
ه��زارو250میلیونکیلوواتس��اعتبرقتولیدخواهد
کرد.براس��اساینگزارشس��دگتوندعلیاپسازس��د
کرخهدومینمخزنذخیرهآبکش��ورمحسوبمیشود
ودریاچهاینسدنیزمیتواند4.5میلیاردمترمکعبآب
برایمصرفاس��تانخوزس��تانذخیرهکند.ایندرحالی
اس��تکهدریاچهسدگتوندعلیانهتنهابزرگتریندریاچه
ب��ررویرودخانهکارونمحس��وبمیش��ود،بلکهبعد
ازدریاچ��هس��دکرخهدومی��ندریاچهبزرگس��دهای
کش��وراست.همچنیندرعملیاتاجراییسدگتوندعلیا
ح��دود80میلیونمترمکعبعملیاتخاکیانجامش��ده
کهبی��شاز32میلی��ونمعکبآنعملی��اتخاکیبدنه
س��دبودهوکلتونلهایحفاریش��دهاینسدنیزبالغبر
27کیلومترمیباش��د.س��دگتوندعلیاازبزرگترینسدهای
ایرانبررویرودخانهکاروندرجنوبغربیکش��وراست
کهدرفاصله380کیلومتریازریزش��گاهرودخانهکارونو
در10کیلومتریشهرگتونددراستانخوزستانقرارداردو

ارتفاعاینسدحدود182متراست.

 پايان بتن ريزي سقف طبقه توربين -تراز 595
در سيمره

بازديد رئيس جمهوری از بخش هاي مختلف سد گتوند عليا
همزمان با آبگيري سد صورت گرفت؛

بازدید

4
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سر خط اخبار
شركت ناردیس

راه اندازي پنجمين واحد توليد بخار نيروگاه سوم پاايشگاه آبادان

حضور نارديس در نشست بررسي فرصت هاي كسب و كار با كشورهای عراق – تركيه

 Drat Tube  اتمام عمليات ساخت
نيروگاه آزاد

مميزي موفق توبا و تمديد گواهينامه 
ISO 9001: 2008 مديريت كيفيت

اخبار ناردیس

اخبار توبا

پنجمینواحدتولیدبخارنیروگاهسومپاایشگاهآباداندر
خبرنگار گزارش به شد. راهاندازي 1389/05/09 تاریخ
فراب،نیروگاهسومبرقوبخاراینپاایشگاهدارايهفت
ژنراتور30مگاواتياستکهدرشرایطعادي210مگاوات
برقتولیدميکند.اینگزارشحاکيازآناستکهاینطرح

باهزینه70میلیونیورو)اعتبارارزي(و640میلیاردریال
)اعتبارریالي(،ساختهميشود.هریكازژنراتورهاياین
نیروگاه50تنبخاربافشار60پوندوباقابلیتبرگشتدر
مدار،تولیدميکند؛بخارتولیدشدهنیازفاز2،فاز3وبخار

آبمداربستهپاایشگاهراتامینميکند.

مهندسامیرعابديمدیرپروژهتوربینوشیرپروانهاي
Draft Tube ساخت عملیات اتمام از آزاد، نیروگاه
Draft ساخت اتمام که است حالي در این داد. خبر
پایان به آن زمانبندي برنامه از انحراف بدون Tube

رسیدهاست.همچنینمونتاژStay Ringپروژهآزادبر
رويSpiral Caseباموفقیتانجامشدهاست.

نماینده تاممیزيمراقبتيسالیانه شرکتتوباموفقشد
شرکتDNVرامجدداباموفقیتوبدونکوچكترین
را مربوطه گواهینامه و گذاشته سر پشت انطباقي عدم
مجموعه براي مهم این به دستیابي البته نماید. دریافت
توباقابلپیشبینيهمبودچراکهتوباهفتهقبلازآننیز
ممیزيشخصدوم)شرکتفراب(راباموفقیتپشت

سرگذاشتهبود.

و کسب فرصتهاي بررسي تخصصي نشست
درسالن ماه مرداد پنج عراق–ترکیه کشورهای با کار
تهران بینالمللي نمایشگاههاي خلیجفارس همایشهاي
که نشست این در ما خبرنگار گزارش به شد. برگزار
بااهدافيچونرویکردویژهبررسيراهکارهايجذب
کشور، داخل سرمایهپذیر پروژههاي در سرمایهگذاري
راهکارهاي ترکیه، و عراق کشور پروژههاي معرفي
رو در رو دیدار و عراق کشور بازسازي در مشارکت
شرکت شد، برگزار شده دعوت بازرگانان و تجار با
ناردیسباهدفیافتنراهکارهاییبرایکسبپروژههاي
تجار تکمیلي اطاعات به دستیابي و عراق گاز و نفت

شرکت نشست این در ترکیهاي و عراقي بازرگانان و
کرد.همچنیننمایندگانشرکتناردیسدرایننشست
تخصصيباهیاتهايمتفاوتفعالدرزمینهنفتوگاز
با و پرداختند اطاعات تبادل و بحث به عراق جنوب
افراديازاتاقبازرگانيبصرهتفاهمنامههمکاريمشترك
بهامضاءرساندند.گفتنياستدرایننشستهیاتهاي
متفاوتيازتجار،بازرگانانوفعااناقتصاديازکردستان
عراق،جنوبعراق)بصره(وکشورترکیهحضوریافتند
ودرزمینههايمتفاوتکاريباحضاربهبحثوتبادل
اطاعاتپرداختندوتفاهمنامههايمتعددينیزبهامضا

طرفینرسید.

تخليه اولين محموات سنگين پروژه واحد 
شركت  از   IRAN LNG سازي  شيرين 

SUNJIN كره به اسكله 

عمليات مونتاژ NGR-Resistor واحد 120 
در كارخانه برنا الكتريك طرح تاسيسات جانبي 

فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

پكيج هاي  خريد  مراحل  سازي  نهايي  
Silencer ،Desupeheater و Ejector در 

 IRAN LNG طرح

شروع نصب پايه هاي استك واحد 121 طرح 
تاسيسات جانبي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

در   121 واحد  بويلر  ساخت  عمليات  
كارخانه آذرآب طرح تاسيسات جانبي فازهاي 

22 تا 24 پارس جنوبي
همایش ها

5
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 توسعه Harbin )چين(
اخیراشرکتHarbin Generatorکهزیرمجموعهايازگروه
Kunmingاست،باخریدبیشاز55درصدسهامشرکتHEC

دار، میلیون 38 مجموع ارزش با چین کشور از Generator

فعالیتهايخودرادراینکشورتوسعهدادهاست.یکيازاهداف
اصلياینسرمایهگذاري،دردستگرفتنبازاریابيصنعتآبوبرق
مناطقجنوبيکشورچیناعامشدهاست.ازسويدیگرمدیراناین
شرکتپیشبینيکردهاندباچنینسرمایهگذاريهایي،هزینههايتمام

شدهخودراتاحدامکانکاهشخواهندداد.

چيدمان چيني طرح هاي چيني )چين(
پسازیكسالمذاکرهدرنهایتشرکتچینيA-Powerقرارداد
Baishanرابادولتاینکشوربهامضارساند.اینقرارداد6ساله

و280میلیونداريشاملطراحيوساختتعدادينیروگاهآبي
طيسهدوره24ماههاستکهبهاینترتیبشهرBaishanازبابت

تأمینانرژيالکتریکيمستقلميگردد.

اخبار صنعت
آب و برق جهان

6

علیرضا تاج بخش* 

امضاي قرارداد 65 ميليون داري Huoi Quang )ويتنام(
اجرايطرحآبيHuoi Quangباامضايقراردادبیندولتویتنام
ومشارکتAlstom-Zhonanبهطوررسميآغازگردید.تأمین
مالياینطرحتوسطیکيمؤسسهماليفرانسويانجامميپذیرد)این
قراردادتأمینماليطيسال2010بهامضاطرفینرسید.(بااجراياین
طرحکهبهواحدهايفرانسیسمجهزخواهدشد،تاسال2015بیشاز
1000گیگاواتساعتانرژيالکتریستهدرسالبهشبکهسراسريانتقال

نیرويویتنامافزودهميشود.

رونق پروژه هاي گرجي در گذر 
سرمايه گذاري هاي خارجي )گرجستان(

و کوچك نیروگاههاي بهویژه و آبي پروههاي اجراي است چندي
متوسطدرکشورگرجستانباتوجهبهسیلسرمایهگذاريهايخارجي
رونقگرفتهاست.اخیراشرکتسرمایهگذاريآمریکایيOPICبا
اختصاصتسهیات58میلیونیورویيجهتاحداثنیروگاهآبي46
مگاواتيMtkvari،نویدصادراتانرژيالکتریکيراازگرجستانبه
ترکیهبهارمغانآوردهاست.احداثخطانتقال500کیلوولتيطرح
مذکور،بيشكشریانالکتریکياروپایيراکهبهقبليتپندهچونترکیه

متصلاست،بیشازپیشتقویتميکند.
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از قرارداد تا اجرا تنها 2 سال )جامائيكا(
شرکتدولتيJPSجامائیکابهعنوانمجريطرحهايآبوبرقدر
اینکشوراجرايفازتوسعهنیروگاهآبيMaggottyرادردستورکار
قراردادهاست.بهاینترتیبظرفیتنیروگاه6مگاواتيموجودتا12/3
مگاواتافزایشخواهدیافتوازاینطریقوباکاهشوارداتسوخت،
بیشاز4/8میلیونداردرسالصرفهجویيخواهدشد.پیمانکارطرح
توسعهنیروگاهMaggottyمتعهدشدهاستتاسال2013،کلطرح
12/3مگاواتيرابهبهرهبرداريبرساند.تأمینمالياینطرح38میلیون
داريازطریقتسهیاتيبابازپرداخت10سالهوتوسطمؤسسهمالي
توسعهفرانسه)FDFI(انجامپذیرفتهاستکهبنابرآخرینگزارشات
منتشرشده،اینسرمایهگذاريبیشاز200فرصتشغليجدیددرمطنقه

جنوبيSt Elizabethایجادخواهدکرد.

دو پروژه ملي در دستان Akfen )تركيه(
دو موفق اجراي از پس Akfen ترکیهاي خصوصي شرکت
طرح35مگاواتيOtlucaو25مگاواتيCamlicaIII،در
نهایتبهرهبرداريتجاريایندوراآغازکرد.ایندونیروگاه
کهدرمناطقجنوبياینکشوراحداثشدهاندبخشيازطرح
ملي20پروژهنیروگاهيآبيهستندکهطبقبرنامهریزياولیه،
ميافزایند. ترکیه کشور نصبشده ظرفیت به مگاوات 350
شایانذکراستدوپروژهمذکوربهصورتB.O.O.Tبودهو

مالکیت49سالهرابهشرکتAkfenارائهميدهند.

* كارش��ناس برنامه ريزی و كنترل 
پروژه معاونت توس��عه طرح ها

Hyadro Power

& Dams, 2011, Issue 3

7

اجراي پروژه هاي پنجگانه آبي )هندوراس(
ظرفیت به آبي نیروگاه پروژه پنج اجراي با هندوراس پارلمان
متولي ENEE شرکت و کرد موافقت مگاوات 1000 مجموع
Patucaنظارتبرفرآینداجراياینطرحمعرفيگردید.سهپروژه
II.Patuca IوPatuca IIIبهظرفیتمجموع524مگاواتبه

شرکتSinohydroواگذارشدهاستکهتامراحلاجرايپروژه
تاآخرسال2014،بهرهبرداري اخیرشروعومقررگردیدهاست
Los Lianitosایننیروگاهآغازشود.امادوپروژهدیگربانامهاي
Ficatayoبهظرفیتمجموع476مگاواتبهشرکتبرزیلي و
Norberto Odebrechtواگذارشدهاستکههزینه600میلیون

داريآنازطریقدولتبرزیلتأمینخواهدشد.

اجرايي شدن طرح Reventazon )كاستاريكا(
وزارتانرژيکاستاریکابهمنظوراجراينیروگاهآبي311مگاواتي
را طرح سیمان تأمین قرارداد Cemex شرکت با Reventazon

امضاومبادلهکرد.مطابقبرنامهزمانبندياولیه،بایستيتاآخرسال
2016بهرهبرداريتجارينیروگاهآغازگرددوبدینمنظورمذاکراتي
باشرکتهايچینيSinohydroوبرزیليEletrobrasانجامشده
است.تاکنونحدود300میلیوندارازهزینه1/2میلیاردداريطرح
مزبورازطریقتسهیاتبانکيوبیشاز700میلیوندارازطریقمنابع

ماليدولتکارستاریکاپوششدادهشدهاست.
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درست است كه 
در ابتدای دهه 70 
شركت فراب تازه 
شکل گرفته بود اما 
این گونه نبود كه 
كارفرما نیز در آن 
زمان به حد نهایی 
قدرت  و توان 
خود رسیده باشد. 
در واقع در بحث 
نیروگاه های برق- 
آبی بخش مشاور، 
پیمانکار و كارفرما با 
هم رشد می كردند و 
كسی از دیگری به 
آن معنا جلوتر نبود  

 ویژه
ان

میهم
: جناب آقای تابش. پيش از آنكه به محور 
آينده  و  حال  گذشته،  يعنی  گفتگو  اين  اصلی 
فراب برسيم، مايلم از نحوه آشنايی اوليه تان با 
فراب بدانم؛ بفرماييد كه نخستين بار چگونه با 

شركت فراب آشنا شديد؟
مندرسال1371درشرکتآبونیروفعالیت
خودراآغازکردم.درابتدایفعالیتکاری،9ماه
رادرطرحکارون3گذراندموازسال1372هم
بهطرحکرخهمنتقلشدم)آنزمانمدیریتفنیبا
مدیریتمهندسیازهممنفكنبود(ودرسال76
همبهدلیلحضوردرطرحکرخه،باشرکتفراب
ازجایگاهکارفرماییآشناشدموتاسال1385
ادامه کارفرمایی سیستم همان با ارتباط این نیز
جایگاه از جدا و مستقل بهطور من البته یافت.
صورت به فراب در که را افرادی کارفرمایی،
مستقیمکارمیکردند،میشناختموباآنهادوستی
داشتماماشناخترسمیامازفراببههمینسال
که آنجا از بدانید است جالب میگردد. بر 76
اولینواحدنیروگاهیکهفرابموفقبهراهاندازی
آنشدطرحکرخهبودمنخودراسهیمدراین
موفقیتوهمراهنیروهایدرگیرآنمیدانمزیرا

مابافرابازسال76تاسال79همکاریداشتیم
ساخت ملی افتخار یك بهصورت طرح این تا

داخلدرتاریخمهندسیایرانثبتشود.

شركت  تاسيس  ابتدايی  سال های  در   :
بسيار  شركت  تنها  نه  شركت  اين  فراب، 
ساختار  نمی رسيد  نظر  به  كه  بود،  كوچكی 
نيروی انسانی و پتانسيل های ازم برای بر عهده 
گرفتن پروژه های بزرگ را به همراه داشته باشد؛ 
اعتماد كرديد  به فراب  به عنوان كارفرما چطور 
و حاضر شديد به هر قيمتی پروژه های تان را به 

فراب واگذار نماييد؟
درستاستکهدرابتدایدهه70شرکتفراب
تازهشکلگرفتهبودامااینگونهنبودکهکارفرما
نیزدرآنزمانبهحدنهاییقدرتوتوانخود
رسیدهباشد.درواقعدربحثنیروگاههایبرق-
آبیبخشمشاور،پیمانکاروکارفرماباهمرشد
میکردندوکسیازدیگریبهآنمعناجلوترنبود.
قدیمیدر پیمانکاران مهندسی بخش در چند هر
تجربه پیمانکاران از هیچکدام اما داشتیم کشور
ساختدرحوزهنیروگاهیوسدسازیرانداشتند

ساختمان و راه بحث در که است درست باز و
اتفاقاتخوبیرخدادهبودامادربخشسد،این

پروژههااولینتجربهداخلیمابود.
سلیمان، مسجد طرحهای میکنم فکر من اما
کرخه،کارون1و3باتوجهبهامکاناتآنزمان
خوبانجامشد.باانجاماینماموریتها،مدیریت
کرد.شایدآب نیزرشد نیروگاه اینسه ساخت
کمیجلوتر قسمتها برخی در فراب از نیرو و
است این من حرف اما میکرد عمل عقبتر یا
با کهاینتجربهمشتركباعثشدتاشرکتها
یکدیگررشدکنندوانتظاراتغیرمتعارفیازهم
نداشتهباشندودوطرفبهیکدیگرکمكکنند.
درآنزمانواقعیتموجوداینبودکهتمامافراد
حاضردرپروژهپذیرفتهبودندکهبایدبهتدریج
توسعهپیداکنندوباروشسعیوخطا،اهدافشان

راپیشببرند.
امااینکهبهفراباعتمادداشتیمیاخیر،بحث
دیگریاست.ایناعتمادماازجایگاهکارفرمایی
در که بود تصمیمیاداری واقع در بلکه نبود
مجموعهوزارتنیروگرفتهشدهبودزیراآنزمان
ما بگوییم که نداشتیم زیادی انتخابهای اساسا

تابش  وفا  با  مصاحبه  برای  که  زمانی 
از  و   3 کارون  و  مجری طرح های کرخه 
مدیران عالی آب و نیرو، به دفتر او در 
فضایی  با  رفتیم،  بهایی  شیخ  خیابان 
دل انگیز و سرشار از عطر یاس روبه رو 
کرده  پر  را  اتاق  فضای  تمام  که  شدیم 
بود. در این فضای آرام، مردی صبور و 
به سواات مان  متانت  با  باتجربه،  البته 
پاسخ می گفت و با هر پاسخ، ذهن خود 
را به سال ها قبل برمی گرداند و گویی با 
را  آنها  گذشته، شیرینی  خاطرات  مرور 

دیگر بار به ذهن خود متبادر می کرد.
آشنایی  چگونگی  درباره  تابش  وفا  با 
این  اعتماد به  با شرکت فراب، چگونگی 
شرکت تازه تاسیس و مهیا کردن فضای 
انحصاری برای رشد و بلوغ آغازین اش 
و  انسانی  نیروی  درباره  همینطور  و 
گفتیم  سخن  فراب  تشکیاتی  چارت 
حوزه ها  این  در  را  وی  دیدگاه های  و 
 جویا شدیم که متن کامل آن را در ادامه 

می خوانید...

ساخت داخل نبايد تابو شود
در گفتگو با وفا تابش مجری طرح های كرخه و كارون 3 مطرح شد:



9شهریور 90 .  شماره 5

من اعتقاد به ساخت 
داخل دارم اما تا 

زمانی كه این امر 
مانع از اهداف پروژه 

نشود و اختااتی 
در زمان بندی ایجاد 
نکند. ساخت داخل 

باید در توسعه 
صنعت كشور تعریف 

شود. اگر اصرار بر 
تولید داخل كنیم و با 
این كار تمام اهداف 

پروژه تحت تاثیر 
قرار گیرد و به نتیجه 

مطلوب نرسیم، چه 
نیازی به فشار برای 
ساخت داخل است؟

 ویژه
ان

میهم
توانستهایمشرکتیراانتخابکنیمیانکنیم.

: مقوله ساخت داخل و اصرارها مبنی بر 
سال ها  آن  در  را  سمت  آن  به  كشور  حركت 
آن  به  نسبت  نظری  چه  و  می ديديد  چطور 

داشتيد؟
دربارهبحثساختداخل،منچنانمصربر
انجاماینکارنبودم،چراکهچیزیراکهمیشدبا
قیمتمناسبودرکمترینزمانواردکرد،نیازی
سالها آن در همچنین نداشت داخل ساخت به
دیدگاهمناینبودکهاینپروژههایملیوبه
ویژهاینسدازحساسیتبااییبرخورداراستو
نبایدبااینتصمیمریسكکارباابرود.امامادر
جایخودازساختداخلهمحمایتهایازم
دریچههای سیستم در مثال بهطور میکردیم؛ را
هم ای ساده دریچههای که کرخه سد انحراف
بود،طرفپیمانکارماکهازشرکتهایمتعلقبه
سپاهپاسداراننیزبود،دوشرکتخارجیرابرای
تهیهمعرفیکردهبوداماماازیکیازنمایندگان
داخلایراندرخواستساختآنراداشتیموبا
توجهبهاینکهیکیازشرکتهایخارجیمعرفی
شده،زیادخوشقولنبودوخوبکارنمیکرد
وماآنرابهشرکتسدیددادیمومیبینیدکههم

اکنونهمخوبرشدکردهاست.
ازسویدیگردریچههاییرادرزمانیخاص
نیاز کارون3 دریچههای در گذاشتن کار برای
یك از فراب همکاری با ما را آن که داشتیم
وجود با که چرا کردیم تهیه خارجی شرکت
کارخانهها، تمام ظرفیت بودن پر و اندك زمان

نمیتوانستیمزمانرافدایتولیدداخلکنیم.

: نگاه شخصی شما به مقوله ساخت داخل 
در آن زمان چه بود؟

مناعتقادبهساختداخلدارماماتازمانیکه
اختااتی و نشود پروژه اهداف از مانع امر این
در باید داخل نکند.ساخت ایجاد زمانبندی در
توسعهصنعتکشورتعریفشود.اگراصراربر
تولیدداخلکنیموبااینکارتماماهدافپروژه
تاثیرقرارگیردوبهنتیجهمطلوبنرسیم، تحت

چهنیازیبهفشاربرایساختداخلاست؟
ساخت از میتوانیم زمانی ما من اعتقاد به 
باشد، خالی ظرفیتها که کنیم استفاده داخل
کار این است، پر داخلی ظرفیتهای که زمانی
ساخت مقوله که معتقدم اساسا من است. خطا

داخلنبایدبرایتصمیمگیرانمامانندتابوشود.
شرکتها دیگر و فراب مرحله یك از اما
ای مجموعه و میکنند پیدا را خود جایگاه
میشوندکهتوانرقابتپیدامیکنند،آنگاهدیگر
بازار و میرود کنار خارج و داخل تولید بحث
فراملیدرهایشرابهسویآنهابازمیکند.پس

بایدبهآیندهنگاهکردنهتولیدمحصواتساخت
داخل.

درطرحکرخهوکارون3،بحثساختداخل
اتکا نبایدبهآن اماهمهجا بسیاراهمیتداشت
آقای کرخه، طرح در مثال طور به میکردیم.
حاجیرسولیهاازوزارتنیرومعتقدبودکهباید
ازابزاردقیقساختداخلاستفادهکردامامنو
ابزار از باید که بودیم معتقد نیرو و شرکتآب
دقیقمطمئنخارجیآنازهمازبهترینکیفیت
اشتباهی کار این در اگر که چرا کرد استفاده
و نیست ممکن آن جبران دیگر گیرد صورت
نمیتوانمشکلپیشآمدهراباتمهیداتاضافی
با من اختاف کرد. برطرف دیگر تکنولوژی و

حاجرسولیهادرهمینموردبود.
دیگری پروژههای در که شنیدهام طرفی از
استفاده داخلی منیتورینگ ابزار از گتوند مانند
زمان آن اما میکند کار هم خوب که میکنند
نبودودر اعتماد قابل ایرانیچندان دقیق ابزار
میلیاردی چند سرمایه نباید که میکنم فکر کل
و بزنیم گره داخل ساخت تعصب به را مردم
مثال طور به بگوییم. سخن آن از تنها و تنها
هماکنوندرموردداروهانیزاینمسئلهصدق
است، مهم سامتی طبیعی طور به میکند،
سامتی که خارجی داروی از استفاده بنابراین
نمیتوان و ندارد ایرادی است، وابسته آنها به
از بهتر خارجی داروهای از بعضی که گفت
این و هست که چرا نیست داخلش نمونههای
بندی جمع یك ندارد.در کتمان جای مسئله
کلیمنفکرمیکنمکهکارمادرطرحهابرای
100 ازساختخارجوداخل استفادههمزمان
درصددرست،معقولوعقانیبود.البتهآینده
داخل ساخت سمت به رفتن که میکند تعیین

عقانیبودهاستیاخیر.

: فراب و بسياری از شركت های ديگر،در 
سوی  از  حمايت هايی  از  خود  تاسيس  زمان 
دولت برخوردار بودند و آن حمايت ها به رشد 
و توسعه آنها كمك بسيار كرد. سوالی كه دارم 
را  شرايطی  موجود  ساختار  آيا  كه  است  اين 
قيمت  كه  شركتی  هر  آن  در  تا  می كند  فراهم 
پايين تری ارائه داد، پروژه ای را به دست گيرد؟ 
و  است  ناعادانه  رقابت  شرايط  هم  هنوز  يا 
برخی از شركت ها از موقعيتی ويژه نزد تصميم 

گيران برخوردارند؟
گرفت. شکل انحصاری ساختاری در فراب
را خطاها و سعی هزینه باید کارفرما بنابراین
خود پای روی بتواند شرکت آن تا میپذیرفت
البته رقابتیشود. بازار وارد تدریج به و ایستاده
خیلی من نظر به هم همچنان فراب شرکت
انحصاری شرایط همان در که است عاقهمند
گذشتهباشدودرآنموقعیتتوسعهپیداکنداما
موضوعایناستکهشرایطامروزبسیارمتفاوت

باگذشتهاست.
آن میتوان و است نانوشته انحصاری شرایط
به توجه با فراب که قدرتی با اما داد تغییر را
است، کرده پیدا چانهزنی برای موفقیتهایش
واقع بگیرند.در شکل که نمیدهد اجازه رقبا به
که شده باعث یکدیگر با شرکتها تناسب عدم
برخیشرکتهانتوانندشکلبگیرندوباحضور
کنند. پیدا رقابت امکان مناقصات، و بازار در
و صاحیت ارزیابی در که است این واقعیت
باید تواناییها،مشکاتدرآنزمانزیادبودو
فراب توانوتجربه مقابل رادر دیگرشرکتها
کنارمیگذاشتیم.حتیوقتیتصمیممیگرفتیمکه
رقابتشکلگیرد،عمارقابتشکلنمیگرفت
چراکهشرکتهادرحدواندازههمنبودند.در
نیزشکلگرفته برخیمناقصاترقبایمصنوعی
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 ویژه
ان

میهم
اگر فراب وارد 
كارخانه ها  مدیریت 
می شد و سعی 
كارخانه های  می كرد 
فعال یا نیمه فعال 
این صنعت را 
بخرد، از سطح باا 
و كان مدیریت 
دور شده و مجبور 
كارهای  می شد 
كوچک را انجام دهد 
تا به این وسیله چرخ 
كارخانه اش بچرخد 
اما این در حالی است 
كه فراب هم اكنون 
راهبری پروژه های 
بزرگ را بر عهده 
دارد و این وظیفه 
كمی نیست

10

بودامابهنظرمیآمدکهفرابکارفرماراتحت
فشارقرارمیدادومعتقدبودکهنبایدشرکتها
وارد اصا ندارند صاحیت که پیمانکارانی و
و نیست گونه این اکنون هم شوند.اما مناقصه
که ازجملهچینیها برخیشرکتهایخارجی
بزرگی پروژههای ندارند، هم درستی شناسنامه
پیش بهدستمیگیرند.درواقعمشکلیکه را
آمده،باعثشدهکهفرابازاینشکلانحصاری
خارجشدهوواردحیطهنفت،گاز،نیروگاههای
حرارتیو...همشود.دراینحوزهازقبلرقبای
جدیایموجودبودهاند؛فراببایدهماکنوندر
بازاریدستوپنجهنرمکندکهدیگرانحصاری
فراملی رقابتیهم بازار دیگر ازسوی و نیست
شدهاست؛درواقعبایدگفتکههماکنونفراب
وشرکتهاییمانندفرابناچاربهرقابتهستند.

: در بحث ضرورت های تاسيس كارخانه 
از سوی فراب در سال های گذشته و عدم تحقق 
اين امر تا به امروز،ديدگاه های مختلفی وجود 
دارد. آيا شما با ساخت كارخانه از سوی  فراب 
در سال های گذشته و حتی امروز موافق بوده 
ايد؟ آيا فكر می كنيد اگر اان فراب كارخانه ای 
استفاده  آن  از  همچنان  داشت،می توانست 
اكنون  كارخانه هايش  اينكه  يا  ببرد  را   ازم 

بی مصرف شده بودند و  خاک می خوردند؟
و میشد کارخانهها مدیریت وارد فراب اگر
سعیمیکردکارخانههایفعالیانیمهفعالاین
مدیریت کان و باا سطح از بخرد، را صنعت
را کوچك کارهای میشد مجبور و شده دور
کارخانهاش چرخ وسیله این به تا دهد انجام
هم فراب که است حالی در این اما بچرخد
اکنونراهبریپروژههایبزرگرابرعهدهدارد
اعتقاد این ایران در کمینیست. وظیفه این و
فرد خود را کار یك تمام اگر که دارد وجود
خواهد صورت ممکن کار بهترین دهد، انجام
گرفتدرحالیکهاینچنیننیست؛بدقولیو
بدحسابیهمیشهوجوددارد.حتیاگرکارخانه
متعلقبهخودشرکتباشد.تصورمنایناست
است چیز عمومییك پیمانکار یك کار که
فراب، مدیریت دیگر. چیز داری کارخانه و
بهترینها آوری جمع برای کارفرمایی مدیریت
وراهبریپروژهاست.درواقعفراببانساختن
و نداد قرار خودش طرف را خودش کارخانه
به دعوت پروژهها در که مهندسی شرکتهای
و بودند تخصصی گروههای شدند، همکاری
فرابتنهاآنهاراهدایتمیکرد.درعینحال
بهدلیلنداشتن بینشرکتها از فرابتوانست
کارخانهآزادیانتخابراداشتهباشدوبابهترین
قیمت،بهترینانتخابراانجامدهد.برایهمین
همهستکهمنفکرمیکنمتصمیمفراببرای
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نداشتنکارخانهتصمیمدرستیبود.

ساخت  شما  نظر  به  آيا  منطق  اين  با   :
كارخانه در شركت های مشابه و همكار همچون 

مپنا هم اشتباه بوده است؟
فراب شرکت با مپنا شرکت کاری حوزه
اینهامنفکرمیکنم اماباهمهی متفاوتاست
اطاعات کارخانه اداره از مپنا عالی مدیران
را اطاعات آن هم نمیتوانند و ندارند ریزی
چندگانگی مپنا سیستم در همچنین باشند داشته
روند یك فراب سیستم که درحالی دارد وجود
کلیدارد.ازسویدیگرشرکتمپنامیتواندبه
دیگرحوزههانیزخدماتدهدکههمینامرشاید
حالی در است شده کارخانههایش رشد موجب
کهفرابحداقلتاامروزاینموقعیترانداشته

است.

بين  نانوشته ای  كاری  تقسيم  می گويند   :
تقسيم  اين  نبايد  شركت ها  و  است  شركت ها 
تا چه حد  اساسا  شما  بگذارند؛  پا  زير  را  كار 
به  فراب  ورود  و  هستيد  قائل  موضوع  اين  به 
كه  حالی  در  را  حرارتی  مثل  حوزه ها  ساير 
رقيب قدرتمندی به نام مپنا وجود دارد چگونه 

ارزيابی می كنيد؟
نانوشتهاستومیتوان قانون این بهنظرمن
دیگر به ضربهای کار این زیرا داد تغییر را آن
نفت، بخش به فراب ورود نمیزند. شرکتها
درست حرارتی نیروگاههای پتروشیمیو گاز،
است.مدیرانایقوهوشمندیدرفرابوجود
ترجیح منافعجمعی بر را فردی منافع که دارند
تاش شخصیشان منافع برای کمتر و ندادهاند
ورود برای فراب تاش و عاقهمندی کردهاند.
بازارهایخارجی به ورود و دیگر بهحوزههای
پتانسیلهایواقعیفراب درستونشاندهنده
است؛هرچندبهنظرمنهنوزبراینیروگاههای
به ورود اما دارد وجود کار ظرفیت آبی برق-
هم منفعت هیچ ندارد که ضرری حیطهها دیگر
برایکشوروفراببهدنبالدارد.ازسویدیگر
غیر اما است سخت مپنا با رقابت که چند هر
رشد انحصاری فضایی در نیز مپنا نیست ممکن
هنگام در کشور مدیریت اکنون هم اگر و کرده
برپاییپروژههادررودربایستیمپناقرارنگیردو
دستازحمایتآنبردارد،دیگراننیزمیتوانند
عدم زیرا  بیایند باا مپنا کنار در و کنند رشد
سیاستهای روی برنامهریزی و دولت مداخله
نیز دولت نفع به خرد، اقتصاد جای به کان
داده تجربهجواب این نیز تاکنون و بود خواهد
این بر من اینبحثها کنارهمه در البته است
باورمکهاینخودبهنفعمپنانیزهستکهرقبای
قدرتمندیمثلفرابداشتهباشد.درکلبهنظر

منورودفراببههربازارجدیدیدرستاست؛
کمك شرکتها رشد به و است وسیع بازارها
میکندودرواقعتوسعهورشدطبیعیشرکتها

تنهاازاینراهممکناستوبس.

كار  صاحبنظران،  از  ای  عده  نظر  به   :
به  رو  آبی  برق-  نيروگاه های  بازار  در  فراب 
ايران محدود  پتانسيل های آبی  اتمام است زيرا 
است. جنابعالی در اين باره چه فكر می كنيد و 
رويارويی  برای  فراب  مديران  برای  پيشنهادتان 

با يك چنين موقعيتی چيست؟
فراملی و خارجی بازارهای سراغ به باید -1

برودمانندپروژهتاجیکستانوسریانکاوکنیا
2-بایدبهبازارهایهدفشتنوعببخشد.

کشور داخل به را خود نباید شرکت این 
نفت مانند حوزهها دیگر وارد باید کند؛ محدود
وگازو...درکنارورودبهپروژههایبینالمللی
شودچراکهفرابپتانسلخوبیبرایکاردراین
آسانی به پتانسیلها این از نباید و دارد حوزهها

بگذرد.

: ورود فراب به حيطه پروژه های سرمايه 
گذاری  را چگونه می بينيد؟

و نیروگاهی پروژههای در سرمایهگذاری رقم
این بتواند فراب اگر اما بااست بسیار سدسازی
عالی که است طبیعی کند، تجربه نیز را حیطه

استوباعثرشدروزافزونآنمیشود.

: نيروی انسانی فراب را چطور می بينيد؟ 
آشنايی  فراب  تشكياتی  چارت  با  اساسا  آيا 

داريد؟
حساسیتمدیرانفرابدرانتخابنیرویانسانی

خارجی و داخلی خوب دانشگاههای از که خود
گلچینشدهاندوازنظردانشفنیمعموادرسطح
بااییقراردارندخوببودهاستوستودنی.علت
هممشخصاستچراکههستهمرکزیاینشرکت
رابهترینهاشکلدادهاند.اینشرکتجزواندك
شرکتهاییاستکهکارکنانآنبهخودمیبالندکه
درآنشرکتکارمیکنندوازاینموضوعمغرورند؛

اینروحیهکمتردردیگرشرکتهاوجوددارد.

جنابعالی هم اكنون چند سالی است كه   :
در بخش خصوصی فعال هستيد، به نظرتان كار 
كردن در بخش دولتی چه تفاوتی با كار كردن 

در بخش خصوصی دارد؟
زمانیتقدیربرآنشدکهدربخشدولتیبه
مردمخدمتکنم.پروژههابزرگترازتجربههایمن
بوداماخداکمكکردوکارهایموفقیصورت
شارژ را آدم گونهای به ملی پروژههای گرفت؛
مدیریت در برسد. موفقیت به بتواند که میکند
همکاری دیگران با تنها ما ملی پروژههای طرح
شیرینترین بگویم باید همینجا میکردیم؛
در حضورم دولتی بخش در من کاری روزهای
طرحهایکارون3وکرخهبودهاستکهدرکنار
تیمهایدیگرفعالیتمیکردیموروزهایخوبی
بزرگترین هم امروز میگذاشتیم. سر پشت را
هدفمازفعالیتدربخشخصوصی،بزرگکردن
شرکتهایخصوصیوپروبالدادنبهآنهاست؛
ازدسترس اینهدفکمیدور البتهممکناست
بهنظرآیدچراکهازسنوسالماتوانرقابت
وایستادگیگذشتهاستاماامیددارمکهجوانان
در کاری پتانسیل که چرا کنند، دنبال را ما کار
کشورزیاداست،تنهابایدآنهاراکشفکردوبه

سمتقلههایموفقیتطیمسیرکرد...

حوزه كاری شركت 
مپنا با شركت فراب 

متفاوت است اما 
با همه ی اینها من 

فکر می كنم مدیران 
عالی مپنا از اداره 
كارخانه اطاعات 

ریزی ندارند و 
نمی توانند هم آن 

اطاعات را داشته 
باشند

 ویژه
ان

میهم
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از حدود سال 
1372 كه به 
تدریج فعالیت هاي 
ساختماني 
پروژه هاي جدید 
برق آبي در استان 
خوزستان شروع 
شد؛ به دلیل تجاربي 
كه در دوران جنگ 
تحمیلي در امر 
بازسازي تاسیسات 
نیروگاه هاي برق آبي 
به دست آورده 
بودم حضور در 
فعالیت هاي اجرایي 
این پروژه ها برایم 
بسیار جذاب بود و 
همواره تمایل داشتم 
از حوزه بهره برداري 
جدا شده و در 
این قبیل پروژه ها 
مشغول به همکاري 
شوم

12

زهرا شهایی

: جناب آقاي مسعودي نژاد! براي آغاز، از 
پيش از پيوستن به فراب و همكاری در طرح های 
كارون 1 و كارون 4، فعاليت در معاونت مهندسی 
كشور  خارج  طرح های  معاونت  نهايت  در  و 

برايمان بگوييد.
سال شهریورماه در تحمیلي جنگ اوایل در
1360پسازاخذمدركتحصیليمهندسيبرق
استان زادگاهم، در و کردم مراجعت کشور به
جنگزدهخوزستاندرآبانماههمانسالدرجهاد
اداراتسازمانآبوبرقمشغولبهخدمتشدم
وتوفیقداشتمدرامرنصبوراهاندازيتجهیزات
بار اولین براي که دیمچه نیروي انتقال پست
بود راهاندازي و نصب حال در ایرانیان توسط
مشارکتنمایم.حاوتوشیرینياینکاردرآن
مقطعزمانيبهگونهايبودکهشرایطجنگياستان
مرداد و تیر درجه 50 بااي گرماي و خوزستان
سال61رابهکليفراموشوباشوقبیاندازهای
اینپسترابرقدارکنیموبهسازمانآبوبرق
خوزستانتحویلدهیم.موفقیتاینپستموجب
خودباوريگستردهایدرسطحسازمانگردیدو
پسازنصبوراهاندازي،تماميپستهايانتقال
نیروياینسازمانتوسطمتخصصینایرانينصب
وراهاندازيشد.ازبهمنسال1361تامهرماهسال
1374درنیروگاههايسدهايشهیدعباسپورودز
ازردهکارشناسکنترلوابزاردقیقتامدیرعاملي
شرکت،مدیریتتولیدوبهرهبرداريسدونیروگاه
دزانجاموظیفهکردم.ازسال1374تاسال1377

مسئولیتمعاونتتولیدودیسپاچینگسازمانآب
وبرقخوزستانرابهعهدهداشتهام.سختترین،
این در کاري شرایط موثرترین و پرمخاطرهترین
زمان در و تحمیلي جنگ دوران در سال، 16
نیروگاههاي و پست تأسیسات به عراق حمات
سدهايدزوشهیدعباسپوربودند،اینتاسیسات
پیوستگي براي کلیدي نقاطي زماني مقطع آن در
ولتاژي سطوح در کشور سراسري برق شبکه
230و400کیلوولتمحسوبميشدندوبارها
موردحماتعراققرارگرفتندوماخودراملزم
کشور برق پیوستگي و پایداري براي ميدانستیم
هر از پس خوزستان استان جنگي شرایط در
یك در کنیم. بازسازي را تاسیسات این بمباران
مقطعزمانيبهدلیلشرایطتحریمدرزمانجنگ،
مجبورشدیمتجهیزاتتخریبشدهپستنیروگاه
رامینرابرچیده،بازسازيکنیموآنهاراجایگزین
تعداد نماییم. دز سد پست تجهیزات از تعدادي
در که بود اندازهای به تاسیسات این به حمات
پایانجنگتحمیليدرپستبافصلنیروگاهسد
نوع 14 بود، قدرت کلید 15ست داراي که دز
روغني کلیدهاي از میشد. مشاهده قدرت کلید
سالهاي1958گرفتهتاجدیدتریننسلکلیدهاي
کلیدهاي از نمایشگاهي یعني SF6؛ فنري شارژ

قدرت.
ازحدودسال1372کهبهتدریجفعالیتهاي
استان در برقآبي جدید پروژههاي ساختماني
در که تجاربي دلیل به شد؛ شروع خوزستان

تاسیسات بازسازي امر در تحمیلي جنگ دوران
حضور بودم آورده بهدست برقآبي نیروگاههاي
بسیار برایم پروژهها این اجرایي فعالیتهاي در
حوزه از داشتم تمایل همواره و بود جذاب
پروژهها قبیل این در و شده جدا بهرهبرداري

مشغولبههمکاريشوم.
سبب فراب در مداحي مهندس آقاي حضور
بیشتر اینجانب 1377 سال اوایل در که گردید
امر در شده کسب تجارب شوم. آشنا فراب با
و دز نیروگاههاي و پست تجهیزات بازسازي
اجرایي کارهاي به وافرم بسیار عاقه عباسپور،
آقاي بسیارصمیمانه دعوت و برقآبي طرحهاي
مهندسحاجيرسولیهاموجبشدکهاینجانببه
بهکار مشغول نیرو و آب شرکت در اینکه جاي
شومدرآبانماهسال1377جذبفرابشوم.از
عهدهدار را ذیل مسئولیتهاي تاکنون زمان آن

بودهام:
تاخردادسال1382 ازآذرماهسال1377 -1

معاونتاجرایيکارون1
2-ازخردادسال1382تاخردادسال1385

معاونتاجرایيکارون4
89 سال خرداد تا 1385 سال خرداد از -3

معاونتمهندسي
معاونت تاکنون 1389 سال خرداد از -4

طرحهايخارجکشور
درزمانيکهاینجانبمسئولیتمعاونتاجرایي
حدود اینکه با گرفتم عهده به را کارون1 پروژه

 افزايش پروژه های برق آبی 
خارج از كشور؛ يك هدف اساسی

گفتگو با محمد تقی مسعودی نژاد معاون طرح های خارج از كشور
از  مسعودي نژاد  تقي  محمد  مهندس 
مدیر  هم  که  است  مدیراني  دست  آن 
جدیت  عین  در  دوست؛  یك  هم  و  است 
و  دارد  لب  به  لبخند  همیشه  کار،  در 
که  است  انتقاداتي  و  سخنان  شنونده 
مطرح  عملکردش  و  او  به  نسبت   احیانا 
مي شود؛ او در فراب هم اینك مسئولیتي 
را بر عهده دارد که به جرات مي توان گفت 
مسئولیتي حیاتي و آینده ساز است.براي 
شرکتي که قصد ادامه حیات در کشوري 
در  آبي اش  منابع  پتانسیل  که  دارد  را 
حال پایان است، چه کاري بهتر از توسعه 
طرح هاي خارج از کشور. این هم اما کافي 
نیست زیرا حضور و فعالیت در کشوري با 
فرهنگي متفاوت، فوت و فن هایي دارد که 
هر کسي را یاراي دانستن آن نیست.براي 
بررسي این موارد و نیم نگاهي به عملکرد 
او،به سراغ محمد تقي   معاونت زیر نظر 
مسعودي نژاد رفتیم و در یك گفتگو دیدگاه 
هاي وي را جویا شدیم که متن کامل آن را 

در ادامه مي خوانید...

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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یک معاونت اجرایي 
در حوزه كاري خود 

در واقع عهده دار 
مسئولیت مدیریت 

یک شركت مدیریت 
پروژه است كه 

بایستي از ابتداي 
فعالیت هاي اجرایي 
هر پروژه بر تدوین 

و تصویب مباحث 
مرتبط به تدوین 
استراتژي اجراي 

پروژه، ساختار 
سازماني پروژه و 
برنامه زمان بندي 

مبناي پروژه
 نظارت نماید
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چندسالاززمانعقدقراردادفرابباسازمانآب
وبرقخوزستانوشروعپروژهميگذشتهنوز
عدیدهاي مسائل بود، نشده کامل کارگاه تجهیز
تجهیزات ساخت و مواد تامین با ارتباط در
بهدلیلتلرانسهايسختگیرانهزیمنس ژنراتور
دفتر کادر در بازنگري یك میبایست داشتیم.
ساخت در ميگرفت. صورت کارگاه و تهران
تجهیزاتتوربینوجرثقیلهابهدلیلمحدودیت
فراب در اولویتي داراي تجهیزات، ساخت منابع
بودیمکهکارفرماآنراقبولنداشتومادراین
تامین را کارفرما رضایت بودیم مجبور شرایط
من با خوبي بسیار همکاران خوشبختانه کنیم.
تجهیز توانستیم و شدند همراه پروژه این در
کارگاهرابهشکلمناسبوصحیحیانجامدهیم
وبهمشکاتحادتامینمواد،ساخت،نصبو
بازیمنسداشتیم راهاندازيتجهیزاتژنراتورکه
بسیار شرایط بر توانستیم همچنین دهیم. پایان
غیرعاديمغارنیروگاهکهدرجوارمخزنیكسد
پرآب،دارايمعایبعدیدهايدرسیستمزهکشي
بودوهموارهباریزشهایغیرعاديوشدیدآب
بررويتجهیزاتمشکاتیراایجادمیکردوبر
سوپروایزران همکاري عدم و رفتارسختگیرانه
به را نیروگاه این واحدهاي و آئیم فائق زیمنس

بهرهبرداريبرسانیم.
که مناسبي سازماندهي با کارون4 پروژه در
براي توانستیم گرفت صورت 1382 سال در
پروژه یك برای زمانبندي برنامه یك بار اولین
برنامه،تمامي براساسآن برقآبيتدوینکنیمو
تجهیز تامین، مهندسي، به مرتبط فعالیتهاي
کارگاهونصبراپیگیرينمائیم.اینامرموجب
را P.O.S.ها کوتاهي بسیار زمان در که گردید
با را تامین قراردادهاي و کرده اخذ مهندسي از
و مهندسي معاونتهاي در همکاران همکاري
بازرگانيباپیمانکارانتامینمنعقدنمائیمکهتاآن
زماناینرکوردهادرهیچپروژهايبهدستنیامده
بهمعاونت ازرفتنمن بودوتصورميکنمپس
مهندسيهمکارانمحترمکارون4براساسهمان

برنامهزمانبنديادامهکارراپیگیريکردند.
تاکیديکهجناب به بنا ماهسال85 درخرداد
مسئولیت داشتند حاجيرسولیها مهندس آقاي
چهار طي گرفتم، عهده به را مهندسي معاونت
ساليکهاینمسئولیترابهعهدهداشتمباهمکاري
تکنسینهاي کارشناسان، مدیران، صمیمانه بسیار
فنيوسایرکارمندانمعاونتمهندسيتوانستیم:

1-روابطنامطلوبکاریبینمهندسیواجرایی
رابهبودبخشیم؛بهگونهايکههمکاراناجرایيبا
بهمهندسيپروژه بیشتريکارهايمربوط رغبت

خودرابهمعاونتمهندسيارجاعدهند.
ایجاد با و سازماني ساختار اصاح با -2
پستهايبخشبرنامهریزيوکنترلفعالیتهاي

طراحي،هماهنگکنندهمهندسيطرحهاوهماهنگ
کنندهتهیهپیشنهادهایفنيخواستهدیرینهشرکت

وهمکاراناجرائيراتامینکردیم.
نیروگاههاي طراحي دانش دوره این در -3
تعیین مطالعات انجام و سازههايصنعتي گازي،
معاونت در حرارتي نیروگاههاي ساختگاهاي

مهندسينهادینهگردید.
تخصصي کادر درصد، 20 از بیشتر 4-گرچه
ارائه ظرفیت ولي ندادیم افزایش را مهندسي
خدماتفنيومهندسيبیشاز80درصدافزایش
88 سال زمستان مقطع در که بهگونهاي یافت؛
همزمان17پروژهاجرایيوبیشازسيمناقصه

خدماتفنيومهندسيارائهشد.

چه  اجرايي  معاونت  يك  كلي  به طور   :
فعاليت هايي را در شركت فراب برعهده دارد و 
معاونت طرح هاي خارج  به طور خاص ساختار 

كشور در فراب به چه صورت است؟ 
در خود کاري حوزه در اجرایي معاونت یك
شرکت یك مدیریت مسئولیت عهدهدار واقع
ابتداي از بایستي که است پروژه مدیریت
فعالیتهاياجرایيهرپروژهبرتدوینوتصویب
بهتدویناستراتژياجرايپروژه، مباحثمرتبط
مبناي زمانبندي برنامه و پروژه ساختارسازماني
پروژه،نظارتنمایدودرزماناجرايهرپروژهبا
حفظاستقالاختیاراتمجریانازطریقنظارت
اهداف تحقق جهت آنان، با همراهي و مستمر
زماني،ماليوکیفیتيتوأمباتأمینرضایتمشتري
دلیل به راستا این در نماید. تاش پروژه هر از
ساختارماتریسيشرکتفراب،معاونتومجریان
ساختار از بهرهگیري با کشور خارج طرحهاي
و مهندسي مسائل براي پروژه هر در پروژهاي
کیفیت، کنترل مالي، کاا، و خدمات تأمین فني،
معاونتهاي ظرفیتهاي از سیستمي و پشتیباني

ستاديفراباستفادهمينماید.

سمت  به  حركت  براي  فراب  تصميم   :
ارزيابي  چگونه  را  كشور  خارج  طرح هاي 

مي كنيد؟ 
به کشور خارج بازارهاي به فراب ورود
آمریکاي آفریقایي، کشورهاي بازار در خصوص
اتینوشرقآسیاازبهترینتصمیماتاستراتژیك
بودکهدرسال1380اتخاذگردیدوبهواسطهاین
850 از بیش توانستهایم تاکنون اصولي، تصمیم
تاثیر قطعا که آوریم بهدست پروژه دار میلیون
کلیديدرافزایشگردشماليسالیانهفرابداشته

است.

:  درحال  حاضر چه طرح  هايي در معاونت 
شما مديريت مي شوند و خاصه آخرين وضعيت 

هر كدام به چه صورت است؟ 
کینداروما، تانا، طرحهاي حاضر درحال
در ترتیب به اومااویا و انزاب تونل سنگتوده2،
تحت سریانکا و تاجیکستان کنیا، کشورهاي
فعال کشور خارج طرحهاي معاونت مدیریت
پست و نیروگاه واحدهاي تمامي که هستند
و گردیدهاند موقت تحویل تانا نیروگاه بافصل
تضمین یکساله دوره براي فراب نظارت تحت
و ميشود بهرهبرداري آنها از کارفرما توسط و
قطعي تحویل امسال ديماه اوایل تا انشاءا...
تکمیل کارگاه تجهیز کینداروما در ميگردند.
محل آمادهسازي و ساخت حال در و شدهاست
براينصبدرفتتیوبولولههايپنستاكواحد

سهنیروگاهکینداروماهستیم.
93درصد حدود تاکنون سنگتوده2 پروژه در
در مراسمي طي و داشتهایم فیزیکي پیشرفت
مسئولین و تاجیکستان ریاستجمهوري حضور
نیروي محترم وزیر کشور، این سیاسي ارشد
کشورمانوهیاتهمراهایشان،مدیریتعاملو
مدیرانارشدفراب،انحرافآبرودخانهوخش
گرفته صورت سنگتوده2 سرریزهاي طریق از
شبانهروزي بهصورت حالحاضر در و است
نیروگاه، ساختمان تکمیل سد، احداث مشغول
و نصب و واحدها ژنراتور و توربین نصب
پست قدرت، ترانسهاي تجهیزات راهاندازي
هستیم. کمکي تجهیزات و نیروگاه بافصل
تاکنونرکوردهايبسیاربينظیريتوسطهمکاران
باهمین امیدواریمکه بهدستآمدهاستوبسیار
اولینواحد، همتوتاششبانهروزيچرخش

زودتراززمانقرارداديمحققگردد.
نمود اذعان بایستي اومااویا، پروژه درمورد 
را آن فراب که است جهان پروژه سرعتيترین
پذیرفتهاستتاظرفمدت5سالتماميفازهاي
مطالعاتيواجرایيآنرابهانجامبرساند،حدود
فاز تاکنون و داشتهایم فیزیکي پیشرفت 7درصد
یكمطالعاتوارائهگزارشتوجیهپذیريطرح،
850 عمق تا اکتشافي حفاري کیلومتر 7 حدود
پروژه، زمینهاي تمام نقشهبرداري زمین، متري
و زیستمحیطي مطالعات هیدرولوژي، مطالعات
مباحثنشسترسوبانجامشدهاستودرحال
و اداري وکمپهاي دسترسي احداثجادههاي
مسکونيهستیموبهزوديحفاريتونلدسترسي
این کاري جبهه اولین بهعنوان نیروگاه مغار به

طرحشروعخواهدشد.

:  نحوه ارتباط معاونت شما با تيم اجرايي 
طرح هاي خارج كشور چگونه است و تعامات 
مرتبط با آنها به چه صورت مديريت و نظارت 

مي شود؟ 
بخشهاي توسط که گزارشاتي از استفاده با
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کنترل و مالي و پروژهها کنترل و برنامهریزي
قراردادتهیهميگرددودریافتگزارشاتماهیانه،
هفتگيوگاهاروزانهازکارگاههاوتشکیلجلسات
دورهاي بازدیدهاي و طرحها مجریان با دورهاي
هزینه کنترل بخش که گزارشاتي و کارگاهها از
معاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمهابهصورت
ماهیانهتهیهمينمایدوباتشکیلجلساتموردي
بامشاورینوپیمانکارانحوزهمعاونتطرحهاي
تحت پروژههاي اجراي روند از کشور، خارج
همواره و ميشوم مطلع معاونت این مدیریت
سعيميکنمبدونورودبهحوزهمدیریتيمجریان
باشم داشته کنترل و نظارت آنها کار بر طرحها
انجام در آنها با که مينمایم را تاش نهایت و

وظایفشانهمراهيکنم.

: تعامات و ارتباطات شما با ساير اجزاي 
فراب چگونه است؟ آيا اين ارتباطات به نحوي 
طرح ها  پيشبرد  در  را  شما  كه  شده اند  برقرار 

كمك كنند؟ 
مجریان و معاونت بین تعامات و روابط
فراب اجزای سایر با کشور خارج طرحهاي
فراب مصوب کاري فرآیندهاي براساس
بستر بهجز و ميشود پیگیري و گرفته صورت

سیستمهایي سایر و اداري اتوماسیون سیستم
دارد، وجود کاري ارتباطات برقراري براي که
طرحهاي معاونت همکاران فيمابین صمیمیت
ستادي معاونتهاي همکاران و کشور خارج
ارتباطات این بودن مؤثر جهت عامل بهترین
پروژههاي اهداف پیشبرد براي منتهي است،
مقایسه در اومااویا پروژه همانند سرعتي بسیار
باپروژههايمشابهدرداخلکشوربهیكتحول
اساسيدرسازماندهيوروابطماننیازداریمتا
بتوانیمبهاهدافزمانياینقبیلپروژههادست

یابیم.

معاونت  استراتژي هاي  و  اولويت ها   :
طرح هاي خارج كشور در سال جاري چيست؟ 
راتحویل تانا نیروگاه و بایدپست امسال ما
قطعيدهیموباپیگیريمستمرمباحثقراردادي
باکارفرمابتوانیمتماميمطالباتمانرااخذکنیم.
قراردادهاي تمامي بایستي اویا اوما پروژه در
را نیروگاه و سد اصلي تجهیزات و سیویل
و کارگاه تجهیز به مرتبط فعالیتهاي و منعقد
احداثجادههايدسترسيراتکمیلکنیم.کادر
اجرایيپروژهچهدردفترتهرانوچهدرکارگاه
بایدبهصورتکاملمستقرگردندوباهوشیاري

به مرتبط قراردادي مباحث تمامي مراقبت، و
تکمیلفازمطالعاتتوجیهپذیريومحدودهکار

نمایند. نهایي باکارفرما، را
پروژه اولویتدارترین که سنگتوده2 پروژه در
اینمعاونت،بلکهفراباستبایددراسرعوقت
پستبافصلنیروگاه،ترانسهايقدرتوتمامي
نهایت و کنیم اندازي راه را کمکي سیستمهاي
زودتر تا آوریم عمل به را شبانهروزي تاش
به را پروژه این نیروگاه و سد قرارداد، موعد از

بهرهبرداريبرسانیم.

طرح هاي  در  شما  تجربه  به  باتوجه   :
به طور  كشور،  خارج  و  داخل  آبي  نيروگاه 
كاري  فضاي  در  اساسي  تفاوت هاي  چه  كلي 
)به  مي  بينيد؟  خارجي  و  داخلي  طرح هاي  بين 
عنوان مثال در نحوه تعامات با كارفرمايان و 
جغرافيايي  شرايط  انساني،  نيروي  پيمانكاران، 

و...( 
فرهنگهاي با ما کشور خارج طرحهاي در
بایدآگاهباشیمچگونه مختلفيروبهروهستیمو
باملیتهايمختلفتعاملکاريصمیمانهداشته
بسیار غالبا کشور خارج در کارفرمایان باشیم،
غیرمنعطفهستندومابایدازابتدايعقدقرارداد

در طرح هاي 
خارج كشور ما با 
فرهنگ هاي مختلفي 
روبه رو هستیم و 
باید آگاه باشیم 
چگونه با ملیت هاي 
مختلف تعامل كاري 
صمیمانه داشته 
باشیم، كارفرمایان 
در خارج كشور غالبا 
بسیار غیرمنعطف 
هستند و ما باید از 
ابتداي عقد قرارداد 
تا تکمیل كار واقعا 
از حقوق قراردادي 
خود به شدت 
مراقبت كنیم
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به خود قراردادي حقوق از واقعا کار تکمیل تا
شدتمراقبتکنیم.درطرحهايخارجکشورباید
بهصورتسرعتيودقیقامطابقبرنامهتوافقشده
باکارفرمایاندراجرايتعهداتماناقدامنمائیمو
گرنهباجرائموزیانهايهنگفتمواجهخواهیم

شد.

طرح هاي  اجراي  در  اصلي  چالش هاي   :
خارج كشور، شامل چه مواردي مي شوند؟ 

دراجرايطرحهايخارجکشورماباچالشهاي
زیرمواجههستیم:

بسیار اجرایي و مطالعاتي فازهاي انجام -1
را فعالیتها این انجام زمان وباید است طواني
زمان کنم عرض باید مثال براي دهیم. کاهش
کارگاه، تجهیز مطالعات، فاز براي شده صرف
انحرافواجرايپروژهکارون4توسطمسئولین
ارشدوزارتنیرو20سالاعامشددرحاليکهما
بایدتماميفازهايذکرشدهرادرپروژهاومااویا

برايمدت5سالانجامدهیم.
ارزحتيبرايمخارج انتقال 2-درحالحاضر
روزمرهکارگاههادرخارجکشوربهسختيصورت
ميگیرددرحاليکهمابایدبتوانیممیلیونهادارارز
رابهداخلیاخارجکشوربهسادگيانتقالدهیم.

مباحث به جامع و کامل اشراف با باید -3
قرارداديبتوانیمدرزمانمناسبدعاويقراردادي
خودرامطرحوپیگیريکنیمتابهدلیلرفتاربسیار
غیرمنعطفکارفرمایانخارجيباضرروزیانهاي
از اینحوزه بایستيدر هنگفتيمواجهنشویمو
بهترینکارشناسانمجرباستفادهکردهتابتوانیم
در و مطلوب شکل به خود قراردادي حقوق از
کافی توان از کنیم،درحاليکه مناسبدفاع زمان

برخوردارنیستیم.
سیویل تخصصي کادر سرعت به باید ما -4
خودرابهعنوانیكپیمانکارEPCدرحوزههاي
مهندسي،اجرایيوبازرگانيبهشدتتقویتکنیم
وگرنهدرمواجهباکارفرما،مشاورینوپیمانکاران
هزینهاي و زماني جبرانناپذیر ضررهاي دچار

خواهیمشد.
انساني نیروي بااي بسیار هزینه -5
روابط و احساسات ایراني، غیرمتخصص
اساسي چالشهاي از ایرانیان ما خانوادگي
فراباستکهموجبشدهتاماازبابتهزینه
در کار، محل در انساني نیروي ماندگاري و
با باید طرحهادچارمشکاتاساسيشویمکه
بوميهر نیروي از   کارهایيهمانند راه اتخاذ
کشوردرپستهايغیرکلیديبتوانیمهزینههاي

نیرويانسانيراکاهشدادهوماندگارينیروي
انسانيدرمحلکارراافزایشدهیم.

: عملكرد فراب در حوزه طرح هاي خارج 
جهت  و  مي كنيد  ارزيابي  چگونه  را  كشور 
پيشنهاد  را  راه حل هايي  آينده، چه  در  آن  بهبود 

مي نماييد؟ 
عملکردبسیارخوبفرابدرحوزهطرحهاي
مسئولین که گردیدهاست موجب کشور خارج
از دفعات به بینالمللي حوزه در کشور ارشد
توانمنديمدیریتي،مهندسيواجرایيفراببراي
استفاده جهان سطح در کشورمان روابط بهبود
نمودهواعامنمایندکهبهعملکردبرجستهفراب
درسطحبینالملليمباهاتميکنند.کسبنشان
شرکتنمونهدرصدورخدماتفنيومهندسي
موفقیت این نشان بارزترین کشور، خارج به
بهظرفیتهاي توجه با که پیشنهادميکنم است.
برقآبي طرحهاي خصوص در که فوقالعادهاي
درکشورهايهمجواروجوددارد،باجلبتوجه
و آنها مشارکت با بتوانیم سرمایهگذارانخارجي
بااستفادهازروشهايB.O.OوB.O.Tنسبت
بهافزایشتعدادپروژههايبرقآبيخارجکشور

اقدامکنیم.

عملکرد بسیار 
خوب فراب در 
حوزه طرح هاي 

خارج كشور موجب 
گردیده است كه 
مسئولین ارشد 
كشور در حوزه 

بین المللي به 
دفعات از توانمندي 
مدیریتي، مهندسي 

و اجرایي فراب 
براي بهبود روابط 

كشورمان در سطح 
جهان استفاده 
نموده و اعام 

نمایند كه به عملکرد 
برجسته فراب در 
سطح بین المللي 
مباهات مي كنند
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اونت
 در مع

 و کاو
کند

متولدسال1356وفارغالتحصیلرشتهمهندسیعمران-عمراندانشگاه
تبریزهستم.ازسال1379تا1382بهعنوانکارشناسدفترفنیواجراییدر
پروژهسدمخزنیدامغان)شرکتساب(فعالیتداشتهاموسپسبهعنواننماینده
ایران(درپروژههای»خطوطلولهزیر مقیمکارفرما)شرکتنفتفاتقاره
دریاییازجزیرهسیریبهجزایرکیشوقشمازسال1382-1383«،»ایستگاه
تقویتفشارگازجزیرهکیشازسال1383-1384«وطرح»جمعآوریگازهای

همراهجزیرهسیریازسال1384-1386«فعالبودهام.
بخش رئیس سپس و کارشناس بهعنوان 1386 سال از
شرکت با را خود همکاری سنگتوده2 کارگاه ساختمان
اجرایی مدیر سمت به سال 2 از پس و آغازکردم فراب
شامل کارگاه تیم مجموعه منصوبشدم. طرحسنگتوده2
کنترل پروژه، کنترل تجهیزات، ساختمان، اصلی بخشهای
با و بودهاست پشتیبانی فیزیکیو ایمنی،حفاظت کیفیت،
اجرای مدت درطول الی17نفر 13 تعداد اختیارداشتن در
پروژه،طرحمدیریتواجراشدهاست.باتوجهبهشرایط
پیش از برنامه مطابق کار اجرای لزوم و پروژه خاص
زمینه در بیشتری باحساسیت کار تا بود نیاز تعیینشده،
به توجه با و رو همین از شود. پیگیری زمان و کیفیت

گستردگیجبهاتکاریپسازاتمامحفاریمحدودهگودنیروگاهوسرریز
وشروعبتنریزیآنهاوورودپیمانکاراننصبتجهیزاتهیدرومکانیکالبه
کارگاه،جلساتمنظمیباکلیهپیمانکارانتشکیلونسبتبهحلمشکات
تجهیزات پیمانکاران بین تلفیقی جلسات همچنین میشد. اقدام رو پیش
و تشکیل مداوم طور به بیشتر هماهنگی بهمنظور وسیویل هیدرومکانیکال
از گیری بهره با سنگتوده2 کارگاه در میگردید. پیگیری مربوطه موارد

داخل در را مهم سد چندین هرکدام که همکاران کلیه گرانبهای تجارب
کشورتجربهکردهبودنداینامکانفراهمشدتابتوانیماولینتجربهنیروگاه

کاپانرادرفراسویمرزهایکشورمانبهانجامبرسانیم.
اعم پروژه کنون،همهعوامل تا بزرگکسبشده موفقیتهای کلیه در
ازپیمانکارانمختلفتجهیزاتیوساختمانی،مشاورطرحوکلیههمکاران
فرابونوتاشافراسهیمبودهاند.ازنکاتبارزاینطرحایجادروابطخوب
ازجمهوری نمایندگی به تاجیك برق انرژیوشرکت باوزارت پایدار و
تاجیکستان کشور اول تراز مسئولین سایر و تاجیکستان

بودهاست.
جلسات میادی ماه هر اول هفته در که گونهای به
منظمیتحتعنوانجلسهستادسنگتوده2باحضورمعاون
تاجیکستان انرژی  وزیر تاجیکستان، وزیر نخست اول
مرتبط پروژه با نحوی به که تاجیکستان مقامات سایر و
میباشند،تشکیلمیشودوبخشعمدهایازمشکاتپیش
روبرطرفمیگردد.هماکنونعملیاتساختمانیدربخش
عملیاتبتنریزیروبهاتماموعملیاتاجرایبدنهسددر
حالانجاماستودربخشنصبتجهیزاتاصلینیروگاه
نیزعملیاتنصبتوسطشرکتنصبفراب)نوتاشافرا(
وتوسطبهتریننیروهادرحالانجاماست.باتوجهبهروابطمثبتایجاد
شدهباطرفتاجیکیووجودمنابععظیمآبیوپتانسیلایجادنیروگاههای
برقآبیونیازاینکشوربهانرژیبرق،شرکتفرابازرزومهبسیارخوبی
برخورداراستکههمینمطلبموجبطرحپیشنهادهایدیگریازسوی
طرفتاجیكگردید.درپایاناززحماتمدیرانارشدشرکتفرابوکلیه

همکارانکارگاهسنگتوده2قدردانیمینمایم.

به آن از پس و گرفتم دیپلم فیزیك ریاضی رشته در 1360 سال در
به برادرم نزد و رفتم بهخوزستان زمانجنگ، در دانشگاهها تعطیلی دلیل
64 ازسال نظاموظیفه خدمت از پس پرداختم. ساختمانسازی فعالیتهای
تا67درشرکتهايساختمانيکارکردم.درسال67بهشرکتماشینسازي
اراكبهعنواندانشجو-کارمندپیوستموباصنعتآشناشدم.پیشازپیوستن
بهشرکتفراب،بهعنوانمدیرفنیدرشرکتپیامبازار،بهعنوانمدیرکارگاه
همچنین و بندر برق شرکت در آات ماشین امور در مدیرعامل مشاور و
درنیروگاهبرقآبيمسجدسلیمانبهعنوانرئیسراهاندازيمکانیكمشغول
بهکاربودم.درسال82درجریانپروژه2000مگاواتيمسجدسلیمان،افتخار
ارجمند استاد از ميدانم ازم دراینجا داشتم. را فراب خانواده به پیوستن
شادروانآقايمهندسحربيکهعاملاصليحضورمندرشرکتفرابشد،
درمعاونت باشد.حضورمن الهي قرینرحمت و نمایم؛روحشانشاد یاد
نیروگاههايآبيکوچكومتوسطدرسمتکارشناسمکانیكنیروگاهلوارك
بهاواخرسال82مربوطمیشود.عملیاتتجهیزکارگاهنیروگاهلواركشروع

شدهبودکهمسئولیتهايرئیسبخشاجرایينیروگاهلواركورئیسبخش
فنيبهبندهسپردهشد.درسال1386بهمعاونتطرحهايخارجازکشورو
بهپروژهنیروگاهتانامنتقلشدمومسئولیترئیسبخشمکانیكوبعدازآن
مدیراجرایيطرحتانارابرعهدهگرفتم.تمامیمسئولیتهاییکهدرشرکت

داشتهامسرشارازاتفاقاتمختلفوتجربیاتگرانبهااست.
وقتيبهگذشتهنگاهميکنم،خاطراتتلخوشیرینزیاديدرذهنممرور
ميشود.آنچهشرکتفرابراازدیگرشرکتهامتمایزميکندهمدليوتمرکز

همکارانبرایمحققشدناهدافشرکتاست.

نيروگاه تانا: 
ازویژگيهاياینپروژهميتوانبهمواردزیراشارهکرد:

ارسالمتریال، تامینو اولینتجربهدرتجهیزکارگاهدرآفریقاشامل -1
برق،آبو...

ازاستحکام بعد و باتاقي زمین در نیروگاه دایكحفاظتيگود اجرا -2

رزومه خوب فراب، طرف تاجيك را به ادامه همكاري مصمم كرده است 
پشوتن احمد دزفولی، مدير اجرايی طرح سنگ توده 2

همدلي وتمركز همكاران راز موفقيت فراب
بهمن بديعي، مدير اجرايي طرح تانا

وقتي به گذشته نگاه 
مي كنم، خاطرات 
تلخ وشیرین 
زیادي در ذهنم 
مرور مي شود. آنچه 
شركت فراب را 
از دیگر شركت ها 
متمایز مي كند 
همدلي وتمركز 
همکاران برای 
محقق شدن اهداف 
شركت است

16
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اونت
 در مع

 و کاو
کند

تجربه حضور در كنار مديران با صاحيت
شاهين توكلي رييس بخش مالي معاونت طرح هاي خارج از كشور

بخشيبهپيزیرسازهدایك.
3-گودبرداريدرمجاوررودخانهتاعمق14مترپایینترازترازمعیار.

در نیروگاه فوندانسیون بستر به رسیدن جهت انفجار فقره 35 اجرا -4
نزدیکيپستبرقدار66کیلوولتنیروگاهدرحالکار.

5-تامینبعضيازماشینآاتموردنیازپروژهباکیفیتوقیمتمناسب
درکنیا)چهاردستگاهکامیون،یكدستگاهغلطكو...(توسطکارگاه.

پلیس، )شهرداري، پروژه محلي مسئولین با مناسب ارتباط برقراري -6
ایمنيوبهداشتو...(بهطوريکههیچمشکليدرطولپروژهبهوجودنیامد.

اندازي راه و نصب فعالیتهاي تکمیل و اجرا -7
مریا1 واحدهاي و مسیر 2 ماراگوا )واحدهاي پنستاكها
مسیرباوايبرنچ(پستهايطرح)11/33/66کیلوولت(،
تکمیلکانالارتباطوکابلکشيبینپستهاازخطوط11
نصب تکمیل خط(، ماکویو1 خط 2 )وانجي ولت کیلو
2 )ماراگواومریاهرکدام نیروگاه راهاندازيواحدهاي و
واحد(ودیگرفعالیتهايمرتبطدرزمانتوقفنیروگاه
قدیمدرکمترینزمانممکن)پستها2ماه– واحدهاي
ماراگوا4ماه– واحدهايمریا6ماه(بهطوريکهمشاور
فراب شرکت مناسب برنامهریزي و همت از وکارفرما

کردند. تشکر
8-کشفمحلهاوتامینمتریالپروژهونصبتجهیزاتدرکمترینزمان

درکنیا.
تعمیر و بازکاري به نیاز که پروژه اقام تعمیر و محلها کشف -9

داشتنددرخالنصب،درکمترینزماندرکنیا.
)پستهای شده وراهاندازي نصب بخشهاي موقت تحویل -10

بهکارفرماومشاور، واحدهايماراگواومریا(درزمانموردنظرفراب
پروژه اجزا کلیه بهرهبرداري برای تحویل و صورتجلسه تهیه همچنین
)ساختماني،هیدرومکانیك،مکانیك،برق،ابزازدقیقو...(بهکارفرماومشاور

همزمانباشروعبهرهبرداريهرتجهیز.
سربسته فوت و40 20 کانتینر، 100 از متجاوز پروژه اقام تخلیه -11
درکارگاهبهصورتسالموایمن.ضمناینکهدرزماننصب،هیچحادثهای

کهمنجربهتخریباقامشودرخندادهاست.
12-برداشتندایكجلويپایابدرزمانمناسبوقبلازشروعبارندگي.
بهطوريکهباوجودمخالفتمشاوردرخصوصموضوعفوق
بعدازانجامموردرضایتخودشانوکارفرماقرارگرفتو

اعامداشتندکهتصمیمفرابدرستبودهاست.
تیوب درفت دریچههاي جلوي از سیلتبرداري -13
پمپآب، و ایروالو توسطغواصوسیستم )چهارواحد(

قبلازراهاندازيواحدها.
14-ایجادتعاملخوببینپرسنلشاغلایرانيوکنیایي

درزماناجرايپروژهبابااترینراندمان.
15-دریافتگواهینامهایمنيوبهداشتازمراجعمربوطه
وتشکیلکاسهايایمنيوبهداشتدرکارگاهبرايپرسنل
ایرانيوکنیایي.ازمبهذکراستخوشبختانه،اینپروژههیچ

خسارتجانیویاشخصثالثرامتحملنشدهاست.
تامین درخصوص کنیا مهاجرت اداره با مناسب وتعامل ارتباط -16

تسهیاتبرايورودوخروجپرسنلایراني.
17-تحویلقطعاتیدکيقرارداديبهکارفرما.

18-تحویل90درصدپانچهايپروژهبهکارفرماومشاور.

متولدآذرماه1345هستم.دررشتهعلوماقتصاديگرایشنظريدردانشگاه
اصفهانتحصیلکردمودرسال1368بامدركکارشناسيفارغالتحصیلشدم.
دردوممهرماه1370پسازاتمامخدمتنظاموظیفهدریكشرکتپیمانکاري
بهعنوانکارشناسماليآغازبهکارکردموتاسال1379کهازآنشرکتجدا
بودم.درسال کار به آنشرکتمشغول در رئیسحسابداري بهعنوان شدم
1379بهعنوانمدیرماليدریکيازشرکتهايتابعهسازمانگسترشمشغول

بهکارشدموتایکسالبعدازآنتاریخکهبهشرکتفراب
اینسالهادوره فعالیتداشتم.در پیوستمدرآنمجموعه
عاليحسابداريومدیریتماليودورهتجزیهوتحلیلو
به خبره انجمنحسابداري در را مالي سیستمهاي طراحي
اتمامرساندمکهدرتجربههايکاريبعديبرايمنمفیدبود.
دراردیبهشتماه1380ازطریقآگهيروزنامهباشرکت
فرابآشناشدموپسازسهنوبتمصاحبهدرهفتمخردادماه
آنسالدرمعاونتماليشرکتفرابآغازبهکارکردم.قبل
ازاستخدامدرشرکتفراببااینشرکتیاسایرشرکتهاي
تابعهوزراتنیروآشنایيزیادينداشتم.اولینچیزيکهدر
شرکتفرابتوجهمنرابهخودجلبنمود،دیسیپلینونظم

حاکمدرشرکتوبرخورددوستانهآقايمهندسحاجيرسولیهامدیرعامل
وقتشرکتفرابدرروزمصاحبهبود.

باتوجهبهتغییرچارتمعاونتماليواستقرارمسئولماليهرطرحدر

قبلي کاري آشنایيوتجربه دیگر ازطرف و مربوطه اجرایيطرح معاونت
مندرسیستمپیمانکاري،بهعنوانرئیسبخشماليوکنترلقرارداددرطرح
نیروگاهمسجدسلیمانوتوسعهنیروگاهمسجدسلیمان،مشغولبهکارشدمو
تاسال1386وراهاندازينیروگاهتوسعهمسجدسلیمان،درپروژههايمذکور

حضورداشتم.
درسال1386باتوجهبهفعالترشدنواتمامتجهیزکارگاهطرحسنگتوده2
درکشورتاجیکستانوهمچنینشروععملیاتتجهیزکارگاه
اینجانب کنیا کشور در تانا نیروگاه آات ماشین وخرید
معاونت به قراردادها کنترل و مالي بخش رئیس بهعنوان
اجرایيطرحهايخارجازکشورمنتقلشدم.زمانيکهمن
بهاینمعاونتملحقشدم،سرکارخانمطاهريمسئولیت
داشتند عهده به معاونت این در را سنگتوده2 طرح مالي
تامین کارگاه، تجهیز عملیات با مرتبط مالي فعالیتهاي و
تجهیزاتطرحورسیدگيبهصورتوضعیتپیمانکارانرابه
تنهایيانجامميدادند.هرچنددرحالحاضرایشاندرجمع
همکارانفرابحضورندارندامااثراتتاشوپیگیريهاي

ایشانتاامروزباقياستکهجایقدردانیدارد.
هرچندبهدلیلتوانایيوتجربههمکارانشاغلدرشرکتفرابوشرکتهاي
تابعه،تعریفازیكمعاونتخاصبهنظرکارصحیحينیستامااعتقاددارم
کهباتوجهبهحساسیتهايموجودوبهلطفدقتنظرمدیریتارشدشرکت،

در سال 1386 با 
توجه به فعال تر 

شدن و اتمام 
تجهیز كارگاه طرح 

سنگ توده2 در 
كشور تاجیکستان 
و همچنین شروع 

عملیات تجهیز 
كارگاه وخرید 

ماشین آات نیروگاه 
تانا در كشور كنیا 
اینجانب به عنوان 

رئیس بخش مالي 
و كنترل قراردادها 
به معاونت اجرایي 
طرح هاي خارج از 
كشور منتقل شدم
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 پس از نهایي 
شدن قرارداد طرح 
سنگ توده 2 با 
تاجیکستان،  طرف 
طرح هاي  معاونت 
خارج كشور در 
فراب ایجاد شد 
و اینجانب با 
سمت مجري طرح 
از  سنگ توده2 
آن زمان تا كنون 
به كار  مشغول 
طبق  مي باشم. 
قرارداد، پنج سال 
زمان ساخت براي 
این طرح پیش بیني 
شده است كه 
شروع آن انتهاي 
بهمن سال 85 بود

فراب بهترینهاي از کشور از خارج طرحهاي معاونت در شاغل همکاران
انتخابشدهاند.درطيچهارسالگذشتهاینافتخارراداشتهامکهبامدیرانبا
تجربهوباصاحیتينظیرمهندساصاحچي،مسعودينژاد،قنبري،فرانوش،

رحمتي،کاویانيوسایرهمکارانشاغلدراینمعاونتهمکارینمایم.
قراردادهادرتمامي ماليوکنترل برايبخش شرحوظایفتعریفشده
معاونتهاياجرایيشرکتفرابشاملطیفگستردهايازفعالیتهاازاخذ
استعامقیمتبرايخریدوتامینتجهیزاتتاتنظیمقراردادهايساختو
نصبورسیدگيبهصورتوضعیتوادعاهايپیمانکارانراشاملميشود.این
پروسهتازمانخاتمهطرحوتحویلموضوعقرارداد،همدرزمینهپیمانکاري
وهمدرزمینهکارفرمایيادامهدارد.درمعاونتطرحهايخارجازکشوربه
دلیلشرایطمتفاوتدیگرکشورهاازنظرقوانینومقرراتوفضايحاکم
براجرايپروژهقطعااینموضوعپیچیدهترخواهدبود.تفاوتدرنحوهتهیه
نوع بودن متفاوت پروژهدیگرو با پروژه ارائهصورتوضعیتهادرهر و
ارزونوعقراردادباکارفرمادرهرطرح،ازدیگرویژگيهاياینبخشدر
معاونتطرحهايخارجازکشورميباشد.همچنینتضادموجودبینوظائف
ومسئولیتهايمدیراینبخشبهعنوانناظروممیزدررابطهبااعمالنظارت،
پیمانکاران پرداختصورتوضعیتهاي یا تنخواهکارگاه رسیدگيوشارژ
باسرعتموردنیازکارگاهومجریانمحترمازدیگرشاخصهاياینبخش

ميباشد.
مدیریتامورمرتبطبارسیدگيوپرداختصورتوضعیتپیمانکارانو

مسافت، بعد به توجه با کارفرما، از دریافتوجهصورتوضعیت پیگیري
عملیات شروع زمان در خصوصا تبدیل نرخهاي و ارز نوع بودن متفاوت
یادرزمانپیكکاريعملیاتنصبتجهیزات،بدونقدرت تجهیزکارگاه

ریسكپذیريودوراندیشيامکانپذیرنخواهدبود.
درحالحاضردرمعاونتطرحهايخارجازکشورچهارطرحفعالوجود
دارد.آقايجهانگیريمسئولیتماليوکنترلقراردادها،انجامامورمرتبطبا
راعهدهدارهستندو تاجیکستان نیروگاهسنگتوده2درکشور و طرحسد
سرکارخانمچرخيبهعنوانکارشناسماليوکنترلقراردادهادرطرحچند
منظورهاومااویادرکشورسریانکامشغولبهکارميباشند.باتوجهبهتوانایي
وسابقهایشاندرشرکتفرابانجاماموردرایندوپروژهباسرعت،دقتو

رضایتکاملصورتميپذیرد.
انجام اینجانب توسط کینداروما و تانا نیروگاه پروژههاي به مربوط امور
میشودکهازکمكاینهمکاراننیزدرانجامامورمرتبطبهرهمندهستم.انجام
اموربخشماليوکنترلقراردادهادرمعاونتاجرایيطرحهايخارجازکشور
ازابتدابهگونهايبرنامهریزيومدیریتشدهاستکهعلیرغممشخصبودن
مسئولیتهمکاراندررابطهبایكطرحمشخص،درزمانهايپیكکاريیك
یاصورت تنخواه اسناد به باکمكیکدیگررسیدگي پروژهدیگر،همکاران
وضعیتهاراانجامميدهند.بهتصورمنیکيازنکاتقوتاینبخشویکي
ازدایلرضایتمجریانطرحازاینبخشهمیننحوههمکاريوفعالیت

بودهاست.

مقطع در برق–قدرت مهندسي رشته فارغالتحصیل و 1349 متولد
از پس هستم. 1372 سال در تهران دانشگاه فني دانشکده از کارشناسي
و استخدام فراب درشرکت اردیبهشت1375 در دورهسربازي، گذراندن
مشغولبهکارشدم.درابتدايشروعبهکار،مقررشدهبودتاامورمهندسي
طرحهايکارون3وکارون1،بهصورتپروژهايدرمعاونتمهندسيانجام

شود.اینجانبنیزدرتیممهندسيکارون3وتحتنظرآقاي
مهندسآذرنوشکارخودرادرفرابآغازکردم.باتوجه
بهآنکهتجربهطراحينیروگاهآبيدرایرانوجودنداشت،
نفراتيازشرکتSMECاسترالیابهاینتیممهندسيوتیم
طراحي امور آنان همراهي با تا پیوستند کارون1 مهندسي
ایندوپروژهبهصورتمناسبتريانجامشود.اینساختار
زمان آن در مهندسحبیبزاده آقاي که مهندسي معاونت
مهندسي ابتدا و نمود پیدا تغییر مينمودند هدایت را آن
همین با سپس و شدند ادغام هم در کارون3 و کارون1
امورمهندسيطرحهايمذکور،وارد انجام براي نفراتو
مدیریتهايتخصصيدرمعاونتمهندسيشدیم.تقریباتا

بودموپس مهندسيمشغول معاونت برقدر انتهايسال80درمدیریت
نامآندر استور)که تامینتجهیزاتطرح بهعنوانمدیرمهندسيو ازآن
به مربوط امور ابتدا انتخابشدم. است( تغییریافته بهشهریار حالحاضر
ساختمان در ناجيمقدم مهندس آقاي جناب سرپرستي تحت پروژه، این
فعليشرکتتوباانجامميگردیدوپسازیكسال،راهبريپروژهبهآقاي
مهندساصاحچيانتقالیافت.اینپروژهدرآنزمانسرنوشتخوبيپیدا
ننمودوبنابهدایلي،نیروگاهآنمنتفيواجرايپروژهباآنشرایطحدودا

توسعهطرحها معاونت ،1383 درسال گردید. متوقف 82 انتهايسال در
باحضورآقايمهندساصاحچيتشکیلشدواینجانبنیزپسازمدتي
این با و انتخابشدم میانه آسیاي براي منطقهاي بازاریابي مدیر بهسمت
قرارداد نهایيشدن از دادم.پس ادامه خود کار به فراب شرکت در عنوان
طرحسنگتوده2باطرفتاجیکستان،معاونتطرحهايخارجکشوردرفراب
ایجادشدواینجانبباسمتمجريطرحسنگتوده2ازآن
زمانتاکنونمشغولبهکارميباشم.طبققرارداد،پنجسال
زمانساختبراياینطرحپیشبینيشدهاستکهشروعآن
انتهايبهمنسال85بود.اینطرحشاملدوواحدکاپانبه
ظرفیتهریك110مگاواتوهمچنینشاملیكمجموعه
پنجدهانهویكسدخاکيميباشد.دروضعیت با سرریز
و داشتهاست پیشرفت 90درصد حدود در پروژه کنوني،
باقیماندهعمومامربوطبهنصبتجهیزاتوامور کارهاي
سرریز در ساختماني کارهاي خاکيميباشد. سد اجرایي
نیز آن هیدرومکانیك تجهیزات و رسیدهاست اتمام به
از انحرافآبرودخانهسالگذشته نصبگردیدهاست.
طریقاینسیستمانجامشد.اموراصليساختمانيدرنیروگاهتقریبابهاتمام
رسیدهاستودرچندروزآیندهتکمیلميگردد.امیدوارمباتاشوپیگیري
کلیهعواملدرگیردرپیشبرداموراینپروژهوبایاريخداوندمتعال،شاهد
راهاندازياولینواحدنیروگاهدرآیندهنزدیكباشیم.درانتهاازمميدانم
تااززحماتمدیرانارشد،همکارانخوددرطرحسنگتوده2دردفترتهرانو
سایت)فرابونوتاش(وکلیههمکاراندرشرکتفرابکهبهنوعيدرپیشبرد

طرحسنگتوده2نقشيداشتهاندسپاسگزارينمایم.

در انتظار راه اندازي اولين واحد نيروگاه
رضا فرانوش، مجري طرح سنگ توده 2
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كار سختي را پیش 
رو داشتیم چون 

براي اولین بار در 
ایران، تصمیم به 

تهیه چنین مداركي 
توسط یک شركت 

ایراني )یعني شركت 
فراب( گرفته شده 
بود. تا قبل از این 
تاریخ تا جایي كه 

من مي دانم همیشه 
این گونه مدارك در 

نیروگاه هاي حرارتي 
و آبي توسط 

شركت هاي خارجي 
تهیه مي شد و از 
طرف دیگر زمان 

بسیار محدودي هم 
براي تهیه مدارك 

داشتیم

ازسال68کارخودرادرشرکتتوانیروسایتطرحنیروگاهبخار1000
مگاواتيشهیدرجایيکهاولینپروژهبامدیریتایرانيبودبهعنوانکارشناس
نصبوراهاندازيتجهیزاتکنترلوابزاردقیقآغازکردم.درسال73وپس
ازراهاندازيچهارمینواحدنیروگاهبههمراهشرکتتوانگسترایران)وابسته
بهسازمانانرژياتميایران(بهعنوانکارشناسمسئولکنترلوابزاردقیقدر
بازرسيفنيوتستتجهیزاتنیروگاه،بهصورتاقماريدرسایتنیروگاه

اتميبوشهرآغازبهکارکردم.
بهعنوان حاجيرسولیها، مهندس آقاي با مصاحبه از پس 75 اسفند در
کارشناسمعاونتمهندسيدرمدیریتکنترلوابزاردقیقفرابشروعبه

کارکردم.
شروعبهکارمندرمدیریتکنترلوابزاردقیقفرابهمزمانباشروع
فعالیتهايمهندسياینگروهدرپروژههايکارون1،کرخه،مسجدسلیمان،
بینمدیریتهايمختلفمعاونت بود.هنوزنحوهگردشکارها وکارون3
مهندسيبهصورتدقیقومشخصتعریفنشدهبودواینموضوعمشکاتي
عبارتي به ميآورد. بهوجود مختلف مدارك در اینترفیسها بررسي در را
نبوددستورالعملهايازممشکاتعدیدهايراپیشميآورد.البتهحضور
معاونت مختلف مدیریتهاي در SMEC استرالیایي شرکت کارشناسان
مهندسي)معموایكنفردرهرمدیریت(،کهدرآنسالهابهعنوانمشاور
معاونتمهندسيبافرابهمکاريداشتند،بهعقیدهمنبسیارمؤثربودودر

نبوددستورالعملهايموردنیازبهپیشرفتکارکمكميکرد.
درسال76بهمنظورحلمشکاتفوق،تهیهوتدویندستورالعملهاو
پیادهسازيسیستمایزوتوسطآقايمهندسفتحعليدرشرکتفرابشروع
شد،بهخاطردارمکهاینموضوععکسالعملهايمتفاوتيرادرمعاونتهاي
فرابومعاونتمهندسيبهدنبالداشت.کميقبلازپیادهسازيایزودر
بهعنوان حبیبزاده مهندس آقاي و SMEC شرکت طرف از من فراب،
در پیشنهادشدم. مدیریتشرکت به فراب کنترل و دقیق ابزار گروه مدیر
اینجانب دقیق، ابزار مدیر انتصاب عدم به توجه با مدتي تا و شرایط این

بدونحکمرسمي،دراینپستفعالیتکردموفکرميکنم
نقشمؤثريدربهکارگیريدستورالعملهاوبهگردشدر
آوردنفرمهايایزودرمدیریتکنترلوابزاردقیقمعاونت
همچنین و زمینه این در پیشتاز گروه بهعنوان مهندسي
توجیهسایرمدیرانوقتمهندسيدراستفادهازاینفرمها

درمعاونتمهندسيداشتم.
ابزار مدیر جانشین و کارشناس عنوان به 79 سال تا
آقاي جناب هماهنگي با 79 سال در کردم. کار دقیق
به نیازفوريشرکت به باتوجه مهندسحاجيرسولیهاو
کارون1، نیروگاههاي بهرهبرداري و راهاندازي مدارك تهیه
کرخهومسجدسلیمان،بهعنوانرئیسبخشراهاندازيبه
نیروگاههاي بهرهبرداري و راهاندازي تأسیس تازه مدیریت

آبيبهمدیریتمرحومآقايمهندسحربيپیوستم.
ازمدتهاقبلبحثتهیهمداركبهرهبرداريوراهاندازيوسازمانازم
براياینکاردرجلساتمدیریتيفرابمطرحبودکهاینجانبهمبهعنوان
جانشینمدیرابزاردقیقوباتوجهبهسابقهوتجربهکاريبهدفعاتمورد
مشورتآقايمهندسحبیبزاده)معاونوقتمهندسيفراب(قرارگرفتم.
نظرمنانجاماینکاردرمعاونتمهندسيبودوليمعتقدبودمکهباتوجه
بهسرعتازمبرايانجاماینکارواینترفیسهايزیاددرتهیهاینمدارك

بینتخصصهايمختلفمهندسيازماستگروهیامدیریتجدیديدر
به ایجادشود، بهرهبرداري و راهاندازي مدارك تهیه براي مهندسي معاونت
در کار این مطلوب انجام امکان مستقل گروه این تشکیل بدون من عقیده
با ثابت اینجانبوجودیكهسته معاونتمهندسيوجودنداشت.پیشنهاد
تعدادبسیارمحدوديکارشناسبرايمدیریتراهاندازيوبهرهبرداريبودکه
ازابتدايهرپروژهمداركپروژهراکنترلنمایندومطمئنشوندکهمداركو
اطاعاتازمبرايتهیهمداركراهاندازيوبهرهبرداريازپیمانکارانمختلف
اخذشدهاست.بههمراهاینهستهثابتودرزمانمقرربرايتهیهمدارك
نصبوراهاندازي،سایراعضاياینگروهرابایستيازدیسیپلینهايمختلف
معاونتمهندسيانتخابکردهوبهاینگروهمنتقلنمایندوالبتهپسازتهیه
مداركراهاندازيوبهرهبرداري،اینپرسنلميتوانستندبهمدیریتهايقبلي

خودبازگردند.
مهندسي معاونت توسط مسئولیت این پذیرش عدم بهدلیل درنهایت اما
آقاي مرحوم مدیریت به بهرهبرداري و راهاندازي مستقل مدیریت وقت،
مهندسحربيتشکیلشدکهبهعقیدهاینجانب،ایشانباتوجهبهتجربیات
بسیارمثبت،ارزندهودانشيکهدررابطهبابهرهبرداريازنیروگاههايآبي

داشتندبهترینگزینهوانتخاببراياینمدیریتبودند.
به ایران،تصمیم در بار اولین براي داشتیمچون پیشرو را کارسختي
تهیهچنینمدارکيتوسطیكشرکتایراني)یعنيشرکتفراب(گرفتهشده
بود.تاقبلازاینتاریختاجایيکهمنميدانمهمیشهاینگونهمداركدر
نیروگاههايحرارتيوآبيتوسطشرکتهايخارجيتهیهميشدوازطرف

دیگرزمانبسیارمحدوديهمبرايتهیهمداركداشتیم.
باراهنمایيهايآقايمهندسحربيکارتهیهمداركشروعشد.درابتداي
کار،نمونهمداركراهاندازيتهیهشدهبرايبررسيتوسطشرکتهیدروکبك
بودکه تأیید این از قرارگرفتپس ایشان تأیید ارسالشدومورد کانادا،
مطمئنشدیمراهصحیحيرارفتهایموباجراتوسرعتکارراادامهدادیم.
کلیهمداركفوقبهصورتجداگانهومستقلبراينیروگاهکارون1،کرخهو
مسجدسلیمانتهیهشد.نتیجهکاررضایتکاملمشاورین
کارفرما)شرکتهايمشانیرومهابقدس(وکارفرمایعني

شرکتآبونیرويایرانازمداركتهیهشدهبود.
پروژه بهرهبرداريسه و راهاندازي مدارك تهیه اتمام با
پروژههاي در مدارك این تهیه مسئولیت انتقال و فوق
بعديبهمعاونتمهندسيوباشروعبحثواگذاريپکیج
نیروگاههايآبيکوچكومتوسطبهشرکتفرابتوسط
کارفرما،مدیریتمحترمشرکتدرراستايتجهیزوآمادگي
فراببرايحضوروانجامپرقدرتاینپروژههادرسال
82اقدامبهایجادمعاونتمستقلنیروگاههايآبيکوچكو
متوسطدرفرابکرد.مرحوممهندسحربيبهعنوانمعاون
نیروگاههايآبيکوچكومتوسطانتخابشدوتقریباکلیه
پرسنلمدیریتراهاندازيوبهرهبرداريقبلي،تحتمدیریتاینجانببهعنوان
مدیرمهندسينیروگاههايکوچكومتوسطبهکارخوددرفرابادامهدادند.
انجام پروژههاينیروگاهيکوهرنگ،لواركوشهیدرجایيدراینمعاونت
شدوکلیهفعالیتهايطراحيومهندسينیروگاههايلواركوشهیدرجایي
تحتنظراینجانببهعنوانمدیرمهندسينیروگاههايآبيکوچكومتوسط

انجامگرفت.
طراحيوفعالیتهايمهندسيپروژههايلواركوشهیدرجایيباتاش

تانا؛ ركوردار سريع ترين اجراي پروژه هاي نيروگاه آبي در فراب
سعيد قنبري، مجري طرح نيروگاه تانا و مدير پروژه كينداروما
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همکارانخوبمباموفقیتانجامشدوشایدبتوانمازایندورهبهعنوانبهترین
دورانکاريخودیادکنم.

مهندس آقاي با جلسهاي در 86 سال مرداد در فعالیتها این اواخر در
حاجيرسولیهامدیرعاملوقتفراب،ایشانباذکراهمیتپروژهتانادرکشور
کنیابهعنواناولینپروژهخارجازکشورفرابکهبهبهرهبرداريخواهدرسید
بهعنوان ازمنخواستندکه اینپروژه بودن بهسرعتي باتوجه وهمچنین
مجريطرحنیروگاهتانادرمعاونتطرحهايخارجکشورفراببهکارخود

ادامهدهم.
-علیرغماینکهاجرايپروژهدرخارجکشور،ناشناختههايزیاديداشت

کهانجاممطلوباینپروژهرادشوارميکرد
کارفرماو با کارکردن بودو ماه( بسیارکوتاه)25 پروژه اجراي -زمان

مشاورآلمانيقطعامشکاتخاصخودراداشت.
وليدرنهایتاینمسئولیتراپذیرفتموبهعنوانمجريطرحنیروگاهتانا
درمعاونتطرحهايخارجکشوربهمدیریتآقايمهندساصاحچي،کار
خودراشروعکردم.آقايمهندساصاحچيباانرژيوقدرتتصمیمگیري

زیاد،درپیشبردپروژههايخارجکشورنقشبسیارمثبتومؤثريداشتند.
و چهارمین و 89 سال ماه مرداد در تانا نیروگاه واحد اولین درنهایت 
بافاصله و راهاندازيشد موفقیت با ماهسال89 آذر در آن واحد آخرین

واحدهاتحویلکارفرماشدندودورهگارانتيقراردادشروعشد.
پروژهتانارکوردسریعتریناجرايپروژههاينیروگاهآبيدرفرابرادارا

استوهمچنینرکورداستفادهازحداقلنفراتاجرایيپروژه،درمقایسه
باسایرپروژههاينیروگاهآبيفرابرادارد.وجودرکورداستفادهازحداقل
نفراتاجرایيدرپروژهخودبیانگرسعيوتاشکلیههمکارانمندرپروژه

تاناميباشدکهبدونتاشآنهااجرايموفقپروژهمیسرنبود.
ازسال89باحفظسمتبهعنوانمدیرپروژهنیروگاهکیندارومادرکنیا
منصوبشدمکهتاکنونبیشاز70درصدکارانجاموصورتوضعیتشده

است.
بهعنوانسرپرستپروژههاي باحفظسمت ابتدايسال90 از اخیراو
فراب سرمایهگذاري پروژههاي معاونت در )AMI( هوشمند کنتورهاي
منصوبشدم.امیدوارمبتوانمباکمكسایرهمکارانمربوطه،آقايمهندس
مداحيوپشتیبانيمدیریتشرکتوباآوردناینپروژههابهفراب،دراین
پروژههاهممانندمسئولیتهايقبليموفقباشموبهعنوانعضوکوچکياز

فرابدرپیشبردواعتايروزافزونشرکتنقشمؤثريداشتهباشم.
آقایان فراب محترمشرکت مدیریت از که ميدانم وظیفهخود پایان در
به اعتماد با که مسعودينژاد و اصاحچي لطفي، حاجيرسولیها، مهندس
موفقیتآمیزمسئولیتهاي انجام زمینهساز مؤثرشان اینجانبوحمایتهاي

محولهبهاینجانببودندتشکروقدردانينمایم.
بسیارخرسندمکهازسال75تاکنوندرمحیطدوستانهوصمیميودرعین
حالجديوکارمحورفرابمشغولبهخدمتبودهاموامیدوارمکهروند

روبهرشدشرکتفرابهمچنانادامهداشتهباشد.

از 1374 درسال صنعتی( تولید )گرایش صنایع مهندسی فارغالتحصیل
آشنا فراب باشرکت اوایلسال1378 در میباشم. دانشگاهصنعتیشریف
طرح بامعاون مصاحبه مرحله چند از پس سال همان مردادماه ودر شدم
پروژه کنترل و برنامهریزی معاون ، مسعودینژاد کارونیكآقایمهندس
مدیرهآقایمهندسحاجیرسولیها، هیات رئیس و مقدم ناجی مجید آقای
شرکت با را خود همکاری پروژه کنترل و برنامهریزی کارشناس باعنوان

فرابآغازنمودم.
هدفگذاریشرکتفرابجهتساختداخلتجهیزات
اصلینیروگاههایآبیشاملژنراتور،توربین،شیرپروانهای
وترانسفورماتورازیكسوومحدودیتمنابعسازندگان
تعهدات تحقق بابت نگرانی نیز و دیگر ازسوی داخلی
پیمانکارانداخلیموجبگردیدکهشرکتفرابتصمیم
منظور بدین بگیرد. تجهیزات سازندگان دقیقتر پایش به
معاونتبرنامهریزیوکنترلپروژهفراب،برنامهزمانبندی
ساختتجهیزاتنیروگاهینظیرترانسفورماتورهایقدرت
و 15000فعالیت( )با ژنراتورها فعالیت(، 80،000 )با
جهت نیاز مورد منابع با را  )با13000فعالیت( توربینها
اجرایآنهاتهیهوبراساسآن،پیمانکارانمربوطهراپایش

مذکور تجهیزات پروژه کنترل و برنامهریزی در اینجانب کرد. کنترل و
مسجد کرخه، طرحهای راهاندازی زمان در سپس و داشتم فعال همکاری
سلیمانوکارون1نیزدبیرستادراهاندازیبودم.دراینستادفعالیتهاییدر
راستایتسریعزمانراهاندازیپروژههانظیرپیگیریهایازمویابرطرف
کردنموانعموجودازسویمدیریتشرکتانجاممیگرفت.پسازشروع
به برنامهریزیوکنترلپروژهطرحگتوند باعنوانمسئول طرحگتوندعلیا

همکاریادامهدادم.پساز22ماههمکاریدرطرحگتوندعلیابهمعاونت
توسعهطرحهاباعنوانرئیسبخشبرنامهریزیوکنترلپروژهمنتقلشدمو
مهمترینفعالیتیکهدراینبخشانجامدادمطراحیوتدوینمدلارزیابی
BOTوBOOاقتصادیطرحهایسرمایهگذارینیروگاههایآبیبهروش
درطرحهای سرمایهگذاری جهت تصمیمگیری اصلی ابزار مدل، این بود.
نیروگاههایآبیبهروشBOOوBOTمیباشدوباتحلیلهاییکهبه
کمكآنانجاممیگیردمیتوانمیزانسودآوریاینگونه
طرحهارامشخصکرد.بعدازگذشت25ماهبهمعاونت
برنامهریزی بخش رئیس عنوان با کشور خارج طرحهای
ادامه اینهمکاریهمچنان که منتقلشدم پروژه کنترل و
تدوین و تهیه به میتوان بخش این وظایف اهم از دارد.
برنامهزمانبندیتفصیلیطرح)شاملتهیهلیستفعالیتها،
با برگزاریجلسه ، )... و پروژه WBS فعالیتها، روابط
ذینفعانطرح)مهندسی،تامین،اجرا(وارائهبرنامهتفصیلی
اطاعات آوری آنها،جمع از برنامهکاری اخذ و ایشان به
رابطه در کشور خارج طرحهای معاونت بخشهای کلیه
اینجانب اشارهداشت. مربوطه تهیهگزارشات باطرحهاو
عاوهبروظایففوقمسئولیتواحدبرنامهریزیوکنترل
پروژهطرحسدونیروگاهاومااویارانیزبرعهدهدارم.برهیچیكازذینفعان
پروژه استراتژیهاییكسازمان تحقق که نیست پوشیده پروژه در درگیر
نیز و پروژه،سیستمها دانشمدیریت مناسب و بهکارگیریصحیح محور،
به میتوان که ابزارها این مهمترین از یکی میباشد. آن مدیریتی ابزارهای
و برنامهریزی نامبردسیستم  آن از پروژه Roadmap یا راه نقشه عنوان
کنترلپروژهمیباشد.تحققبرنامهزمانبندیطرحهایبزرگمیتواندنقش

برنامه ريزی، نقشه راه )Roadmap( پروژه 
محمدفرنودی، رئيس بخش برنامه ريزی و كنترل پروژه معاونت طرح های خارج كشور

هدف گذاری شركت 
فراب جهت ساخت 
تجهیزات  داخل 
نیروگاه های  اصلی 
آبی شامل 
توربین،  ژنراتور، 
و  شیرپروانه ای 
ترانسفورماتور 
از یک سو و 
منابع  محدودیت 
داخلی  سازندگان 
ازسوی دیگر و 
بابت  نگرانی  نیز 
تعهدات  تحقق 
داخلی  پیمانکاران 
گردید  موجب 
كه شركت فراب 
پایش  به  تصمیم 
سازندگان  دقیق تر 
بگیرد تجهیزات 

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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باتاشهايهمکارانماندربخشتوسعهطرحهابهخصوصجنابآقاي
آقايمهندسرحمتيو معاونتمحترموقتوجناب مهندساصاحچي
مذاکراتانجامشدهطيسالهاي1385تا1387موافقتنامهقراردادبهامضا
رسیدودرنهایتقرارداددرتاریخاسفند88شروعشد.هدفاصليقرارداد
شرقي جنوب منطقه اراضي به آب مکعب متر میلیون 145 سالیانه انتقال
سریانکاوهمچنینتولید120مگاواتبرقميباشدوطولمدتقرارداد5

سالاست.شایانذکراستکهطرحاومااویابزرگترینپروژه
صدورخدماتفنيومهندسيکشورایرانبهخارجکشور
است.طرحبهطورکليشاملدوسدبهارتفاعحدود50و
40متر،تونلانتقالبیندوسدبهطولحدود4کیلومتر،
تونلانتقالآببهطولحدود15کیلومتروهمچنینسرز
تانكوگالريشیرآات،شافتعموديبهطولحدود700
متر،مغارهاينیروگاهوترانسفورماتور،تونلپایاببهطول
حدود3/7کیلومتروتونلدسترسيبهمغارنیروگاهبهطول
تجهیزات شامل سد تجهیزات ميباشد. کیلومتر 2 حدود
هیدرومکانیكسدهاوتونلهايآبرسان،خروجينیروگاه،
تجهیزات ميباشد. آبراهه فلزي پوشش و شیرآات
به ژنراتور و توربین دستگاه دو شامل الکترومکانیکال

ظرفیت60مگاواتودودستگاهترانسفورماتورسهفازوکابلفشارقوي
نیروگاهو انتقالوپستبافصل نیروگاه،خط بهخارج انتقالبرق جهت
همچنینکلیهتجهیزاتوسیستمهايوابستهاست.طراحينیروگاهدرمرحله

مهاب مشاور شرکت توسط Pre feasibility

با طراحي قرارداد سپس و گردید انجام قدس
مشارکتمهابقدسوپویريمنعقدشد.گزارش
feasibilityدراسفندسال89بهکارفرماارسال

فاز اکنونطرحدرمرحلهمطالعات گردیدوهم
به موکول طرح این ویژگيهاي از  ميباشد. 2
اطاعاتبسیارکمموجوددرزمانارائهپیشنهاد
feasibilityتوسطشرکتفراب،انجاممطالعات
EPC پیمانکار توسط قرارداد مدت طول در
نبودن مشخص همچنین و فراب( )شرکت
کرد اشاره پروژه ابتداي در کارفرما خواستههاي
کهاینمواردباعثقطعينبودناجزاپروژهحتي
پروژه زمان اینکه ضمن شدهاست. امروز به تا
بسیارکوتاهاستوبهاعتقادمشاورانطرحزمان
سال 7 حدود پروژه این براي نیاز مورد واقعي
است.کوتاهبودنزمانپروژهباعثشدهاستکه
شرکتفرابباپذیرفتنریسكهايمرتبطاقدام
پروژه مختلف بخشهاي مناقصات برگزاري به

همچنین و فوق مشکات بنماید. فاز2 و فاز1 مطالعات انجام موازات به
ریسكهايتحمیلشدهبهپیمانکارEPCازجملهریسكشرایطغیرقابل
ریسك ضریب داراي پروژه که است شده باعث شناسي، زمین پیشبیني
باایيباشد.قابلذکراینکهکلیهمطالعاتزمینشناسيپسازشروعقرارداد
توسطشرکتفرابانجامشدهاست.ازجملهدیگرمشکاتپروژهبحثتملك
زمینتوسطکارفرمايطرحاست.اجزامختلفپروژهوازجملهتجهیزکارگاه
کهباتوجهبهگستردگی،پروژهدارايوسعتزیادياست،در
مناطقجنگليودرمجاورتوبعضادرمحلمناطقمسکوني
قرارداردوضمناینکهعملیاتاجرایيپروژهازجملهکارکرد
ماشینآاتیاانفجارات،زندگيساکنینمجاورراتحتتاثیر
قرارميدهد.درحالحاضرکهحدودیکسالونیمازشروع
پروژهميگذردوسهسالونیمبهپایانپروژهباقیماندهاست
و است نشده تملك پروژه اراضي از عمدهاي بخش هنوز
فعالیتهايشرکتفرابمحدودبهمناطقياستکهتابهحال
باکلیهریسكهاي انجاماینپروژه تملكشدهاست.قطعا
محتملودرمدتزمانمحدود،نیازبهحمایتمدیرانباایي
قسمتهاي کلیه ویژه همکاري همچنین و فراب شرکت
شرکتفراب،معاونتهايمحترممهندسي،بازرگاني،ماليو
پشتیبانيداردوامیدواریمبابهرهوريازحمایتهاوهدایتهايمدیرانباایيو
همچنینهمکاريمستمرتیمپروژهوهمکارانشاغلدرمعاونتهايستادي،

پروژهباکیفیتوهمچنیندرزمانتعهدشدهتکمیلگردد.

دراقتصادکشور،سازمانهاوموسساتسرمایهگذار کنندهای تعیین موثرو
وشرکتهایاجراییطرحهاداشتهباشد.درهمینراستامعاونتطرحهای
خارجکشورسعیداردباتکیهبرابزارهاوسیستمهاینوینمدیریتپروژه،
موثری گامهای کشور خارج طرحهای اجرایی اهداف بهتر تحقق برای

برداردبههمیندلیلعاوهبرتهیهبرنامههایزمانبندیکلیهطرحهایخارج
فعالیتهای پیگیری و کنترل منظمیجهت معاونت،جلسات دراین کشور
برنامهریزیشدهبهصورتتیمیوباحضورمعاونطرحهایخارجکشور،
مجریانطرحهاوهمکارانبخشبرنامهریزیوکنترلپروژهبرگذارمیگردد.

اومااويا؛  بزرگترين پروژه صدور خدمات فني و مهندسي به خارج كشور
سعيده مدغم، مجري طرح پروژه اومااويا

 كوتاه بودن زمان 
پروژه باعث شده 
است كه شركت 

فراب با پذیرفتن 
ریسک هاي مرتبط 
اقدام به برگزاري 

مناقصات بخش هاي 
مختلف پروژه به 

موازات انجام 
مطالعات فاز 1 و 

فاز2 بنماید

اونت
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بر بستر  وخش 
پرونده ای برای پروژه سنگ توده2
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: جناب آقاي اصاحچي! سابقه اجراي طرح 
سنگ توده2 توسط ايران به چه سالي برمي گردد و 
چگونه شد كه ايران به فكر احداث يك نيروگاه 

در كشور تاجيكستان افتاد؟ 
سابقهاینطرحبهدهه70برميگرددکهدرآن
زمانیکيازمدیرانشرکتفرابدرقالبهیاتي
بههمراهرئیسجمهوروقتبهکشورتاجیکستان
سفرکردهبودوازپروژهنیمهتمامسنگتوده1که
ازسال92میاديوزمانفروپاشيشورويسابق
متوقفشدهبودبازدیدبهعملآورد.دراوایلدهه
تا توافقشد نیزدرسفررئیسجمهوروقت 80
مجددااینپروژهتوسطشرکتهايایرانيساخته
شودکهدرنهایتمذاکراتاصليازسال82آغاز
و سد اجراي اصلي قرارداد سال84 اواخر در و

نیروگاهسنگتوده2بهروشBOT،مابینشرکت
پروژهسنگاب)وابستهبهفراب(،وزارتانرژيو

شرکتبرقتاجیكامضاشد.

: به طور مشخص چه فرآيندهايي طي شد 
تا اينكه اين پروژه به شركت فراب واگذار شد؟ 

نشیبهاي و فراز قرارداد این امضا مراحل
شرکت که بود قرار ابتدا در داشت. فراواني
سرمایهگذاريخارجيایرانپروژهراتامینماليو
بود شده شروع 81 سال در کار این نماید. اجرا
وشرکتمهندسيمشاورمهابقدسنیزکارهاي
زمان در ولیکن بود. کرده شروع را شناخت فاز
وزارتآقايمهندسبیطرفمدیریتاینطرحبه
مقام نظر اساس بر و گردید واگذار نیرو وزارت

محترمعاليوزارت،شرکتفراببرايانجاماین
کارانتخابگردید.اینهمانمقطعيبودکهفراب
واردبازارهايخارجيشدهبودومعاونتتوسعه
طرحهاباهدفتمرکزدربازاریابيبهویژهبازاریابي

خارجيایجادگردیدهبود.
درآنمقطعبندهوآقايمهندسحاجيرسولیها
شرکت تهران و دوشنبه در را جلسات عمده
ميکردیم.نتیجهچنددورمذاکراتسهجانبهاین
ایران کشور سه مشارکت با توده1 سنگ که شد
وروسیهوتاجیکستانساختهشودولیکنروسیه
علیرغمتوافقاتقبليبهطرفتاجیکيفشارآورد
کهاینکاررابدونمشارکتایرانيهاانجامدهد.در
آنزماناینموضوعباعثسرديروابطدوکشور
ایرانوتاجیکستانشدتانهایتادرتماستلفنيدو

رونده
پ

در گفتگو با بهزاد اصاحچی رييس هيات مديره شركت سنگاب مطرح شد

سنگ توده2؛ بزرگترين پروژه سرمايه گذاري 
نيروگاهي  ايران در خارج كشور

پرونده  فراب،  نشریه   4 شماره  پیش  در  که  بود  گذشته  ماه  بهمن 
شاید  تا  دادیم  اختصاص   2 توده  سنگ  ملی  پروژه  به  را  ویژه  ای 
بدین وسیله بتوانیم دینمان را به عوامل دست اندرکار آن ادا کرده 
از  بعد  باشیم.  داشته  اختیار  در  پروژه  این  از  را  جامع  آرشیوی  و 
تدارک این پرونده بود که تازه فهمیدیم ابعاد این پروژه بسیار بیش 
از حدی است که ما تصورش را می کردیم و کل کار در یك شماره 
نمی گنجد اینگونه شد که تصمیم گرفتیم پرونده این شماره را هم به 
بهزاد اصاحچی مدیر عامل وقت شرکت  اختصاص دهیم.  این طرح 

سنگاب و رئیس هیات مدیره آن در زمان حاضر، از جمله افرادی است 
که سرنوشت این پروژه به او و عملکردش گره خورده است؛فردی 
که تمام همتش را صرف کرد تا  مراحل مختلف  این پروژه  با موفقیت 
پشت سر گذاشته شود و پروژه ای شود در شان فراب و ایران. وی بر 
این باور است که انگیزه ملي و فراشرکتي و وجود همکاران پرتاش 
این طرح و سایر طرح های خارج  از همه در موفقیت فراب در  بیش 
بهزاد  با مهندس  را  ما  ادامه، گفتگوی  در  از کشور موثر بوده است. 

اصاحچی رییس هیات مدیره شرکت سنگاب می خوانید...

در اوایل دهه 80 
نیز در سفر رئیس 

جمهور وقت توافق 
شد تا مجددا 

این پروژه توسط 
ایراني  شركت هاي 

ساخته شود كه 
مذاكرات  نهایتا 

اصلي از سال 82 
آغاز و در اواخر 

سال 84 قرارداد 
اصلي اجراي سد و 
نیروگاه سنگ توده 
 ،BOT 2 به روش
في مابین شركت 

پروژه سنگاب 
)وابسته به فراب( 
و وزارت انرژي و 

شركت برق تاجیک 
امضا شد

23
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رونده
رئیسجمهورکدورتهابرطرفومذاکراتمجدداپ

که کردیم اعام ما بار این ولي گرفتهشد ازسر
در و بسازیم را مستقل پروژهاي که داریم تمایل
اینراستاطرحسنگتوده2کهپروژهايکوچکتر
ازسنگتوده1بودانتخابوتوافقشد.هرچند
رونداینمذاکراتطوانيبودولیکندرزمانخود
وحتيتابهامروزبزرگترینپروژهسرمایهگذاري
نیروگاهيجمهورياساميایراندرخارجازکشور

محسوبميگردد.

ساير  مثل  پروژه  اين  در  فراب  نگاه  آيا   :
پروژه هاي موردي بود يا اينكه در تاجيكستان و 
ديگر طرح هاي خارجي خود اهداف بلندمدتي را 

هم دنبال مي كرد؟ 
بایددرپروژههايخارجازکشور البتهنگاهما
بنده نگاه باشد. داخلي حوزه از متفاوتتر کمي
هر در که بود این بودم فراب در که زمان آن تا
و کنیم فکر استراتژیك داریم پروژه که کشوري
قدمهايبلنديبرداریموبهدنبالتوسعهپروژهها
باشیم.درتاجیکستانپروژههايزیاديوجوددارد
بازار آن در را فراب مستمر حضور ميتواند که
تضمیننماید.پروژهمذکورراباایننیتتعریف
کردیمودنبالاینبودیمکهبافاصلهبعدازاتمام
سنگتوده2مشغولپروژهبعديشویم.ازآنجاییکه
از کشور، از خارج پروژههاي کارفرمایان عمده
عملکردشرکتفرابدراجرايتعهداتمربوطه
رضایتخوبيداشتهاند،بهنظرميرسدشرکتباید
ازفرصتهايحضوردراینکشورهابهرهبیشتري
گرفتهوپروژههايخودرادربازارهایيازقبیلکنیا،

پاکستان،ترکیهو...توسعهدهد.

: مختصري درباره پروژه » سنگ توده2« و 
موقعيت جغرافيايي آن برايمان بگوييد؟ 

روي بر و تاجیکستان جنوب در پروژه این
رودخانهوخشودرپاییندستسدناركبهعنوان
بلندترینسدخاکيجهانقراردارد.دبيمتوسطآب
اینرودخانهبیشاز3برابررودخانهکاروندرایران
است.باتوجهبهدبيباايرودحانهوارتفاعکم

سدسنگتوده2اینپروژهاولینتجربه
فرابدراحداثواحدهايکاپاناست.

براي  پروژه  اين  اهميت   :
كشورتاجيكستان از چه می باشد؟ يعني 
نيازها  كدام  به  است  قرار  پروژه  اين 

پاسخ گويد؟ 
بودن دارا با تاجیکستان کشور
توسعه برقآبي فراوان پتانسیلهاي
انرژي این از بهرهگیري در را خود
از و است کرده پایهریزي خدادادي
اینروایجادفضايسرمایهگذاريخارجي

دولتمردان اولویت مهمترین انرژي حوزه در
انرژي اتصال با دیگر طرف از  است. تاجیکي
آنکشور بهشبکهسراسري توده2 تولیديسنگ
نیروگاهي بهظرفیتنصبشده از5درصد بیش
افزودهخواهدشدکهميتواندبخشيازکمبودهاي

انرژيرابهویژهدرفصلزمستانمرتفعنماید.

سنگاب  مديره  هيات  رئيس  عنوان  به   :
بفرماييد كه آيا در طول اين مدت با مشكلي كه 
منجر به تاخير در بهره برداري نهايي پروژه شود، 

برخورد داشته ايد يا خير؟ 
اینپروژهاولینتجربهفرابدرخارجازکشور
ابتداي بودوبدیهياستمشکاتوموانعيدر
کاروجودداشت.بخشيازاینمشکاتناشياز
عدماطاعماازروندبرخيکارهادرحوزهصدور
مشکات دیگر از بود. مهندسي و فني خدمات
موجود،موانعبهوجودآمدهتوسطدولتازبکستان
درمسیرترانزیتاقامطرحبودکهباعثگردیدهم
درهزینهوهمدرزماناجرايکارهاتاثیربهسزایي
بگذارد.ولیکنهمتهمههمکارانازیکطرفو
حمایتهايشرکتدرمقاطعمحتلفزمانيباعث
گردیدتاازهمهموانععبورکنیم.دراینخصوص
نقشموثرعواملکلیديدراینپروژهبارزاست.
صندوق و توسعه بانك نیرو، وزارت حمایت
ضمانتصادراتبيتردیدمارادررسیدنبهاین
موفقیتکمكکرد.انصافاتاجیکهاهمدرمجموع
پیمانکاران و قدس مهاب مشاور بودند. همراه
مختلفهمکهدراینپروژهسنگتمامگذاشتند
ورکوردهايخوبيرادرطراحيواجرايکارهاي

ساختمانيوتجهیزاتيبهجاگذاشتند.

و  فراب  شركت  ميان  مشترک  زبان   :
بوده  حاكم  چقدر  مشاور  و  كارفرما  مجموعه 
است؟ در واقع پرسش اين است كه تعامل شما با 

كارفرما و مشاور چگونه بود؟ 
و بود سنگاب شرکت کارفرما، پروژه این در
حاکم فضاي ولیکن پذیر. سرمایه تاجیکي طرف

همراهيوهمکاريبود.

چنين  يك  اجراي  ديپلماتيك  نظر  از   :
به عنوان  ايران  جايگاه  در  نقشي  چه  پروژه هايي 

يك كشور قدرتمند دارد؟ 
موفق و فعال ایراني شرکتهاي حضور قطعا
ازجملهشرکتفرابدرخارجازمرزهاميتواند
بهاصاحبرخيازدیدگاههايسیاسيومغرضانه
کشورهانسبتبهایرانکمكکند.اینموضوعرامن
درسفرهايمتعدديکهدرزمانحضورمدرفراب
داشتمدیدهام.نهتنهادرکشورهایيکهتوانمندیمان
مرحله در بلکه زدهاند محك اجرا مرحله در را
شرکتهاي توانمنديهاي شناساندن و بازاریابي
سدسازي جمله از مختلف حوزههاي در ایراني
بارها من است. محسوس کاما اینموضوع نیز
یك جایگاه در و گرفتهام قرار موقعیت این در
کوچك هرچند نقشي توانستهام اینکه از ایراني
درشناسایيتوانمنديجوانانکشورمانایفاکنم

خوشحالومغرورشدهام.


: و سخن پاياني...؟
باتوجهبهمراحلنهایيپروژهسنگتوده2و
رؤساي حضور با است قرار رسميآنکه مراسم
اواسط در تاجیکستان و ایران جمهوردوکشور
شهریورماهسالجاريبرگزارشودوازآنجایيکه
اینفرصترابهعنوانآخرینزمانحضورمدر
جمعخانوادهبزرگفرابودرشرکتسنگاب
سال 15 مدت طي در اینکه از مينمایم تلقي
همکاريبافرابتوانستمنقشکوچکيدرمسیر
تعالي وخداي بردارمخوشحالم توسعهشرکت

راشکرمیکنم.
زمانيکهطرحکرخهبهسرانجامرسیدوآقاي
مهندسحاجيرسولیهاازمنخواستندتابخش
بازاریابيومتعاقبآناجرايطرحهايخارجاز
کشورراراهاندازيکنمنميدانستمچقدرميتوانم
تجربههاي با متفاوت مسئولیتهاي این در
فراشرکتي، و ملي انگیزه باشم. موفق قبليام
وجودهمکارانپرتاش)کهاگربخواهمنامببرم
یا مستقیم که همکاراني همه نام باید بيتردید
در و ببرم( را کردیم کار مستقیم غیر
مهندس آقاي شخص حمایت نهایت
حاجيرسولیهاعامليبودکهباعثشد
تاشرکتفرابدرسالگذشتهبهعنوان
خدمات صدور زمینه در برتر شرکت
فنيومهندسيبهخارجازکشورمعرفي

گردد.
تردیدينیستکهاینمسیرتوسعهو
تعاليباحضورجنابآقايمهندسلطفي
ومعاونینومدیرانوکارشناسانپرتاش
محترم هیات بیشتر همراهي و شرکت

مدیرهتداومخواهدیافت.

این پروژه در جنوب 
تاجیکستان و بر 
روي رودخانه وخش 
ودر پایین دست 
سد نارك بعنوان 
بلندترین سد خاكي 
جهان قراردارد. 
دبي متوسط آب 
این رودخانه بیش 
از 3 برابر رودخانه 
كارون در ایران 
است. با توجه دبي 
بااي رودحانه و 
ارتفاع كم سد سنگ 
توده 2 این پروژه 
اولین تجربه فراب 
در احداث واحدهاي 
كاپان است
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رونده
پ

: جناب آقاي ميرزايف. براي ورود به بحث 
مي خواستم بدانم كه جنابعالي از چه سالي سفير 
از  بعد  اكنون  هم  و  بوديد  ايران  در  تاجيكستان 

اتمام ماموريتتان به چه كاري مشغول هستيد؟ 
منازاکتبر2001تااکتبر2010بهعنوانسفیر
این بودمو بهخدمت مامور ایران تاجیکستاندر
یعني9سالو20روزتماموهماکنونهمحدود
10ماهاستکهماموریتمدرایرانتمامشدهاست
ودرتاجیکستانمدیرعامليیكشرکتفعالدر
را این دارم. عهده بر را برقآبي پروژههاي حوزه
همبگویمکهسالهايحضورمدرایرانسالهاي
خوشبختيوبرکتبرايمنبودهاستومنهیچگاه

خاطرهخوشاینسالهارافراموشنخواهمکرد.

: پروژه سنگ توده 2 نخستين بار در چه ساز 
و كاري به فراب واگذار شد؟ اساسا چگونه شد 
كه تصميم گرفتيد اين پروژه را به شركتي ايراني 

بسپاريد؟ كمي  از آغاز اين پروژه بگوييد؟ 
اینپروژهتاریخيداردبهغایتشنیدني!درابتدا
قراربودپروژهسنگتوده1کهازلحاظارزشسه
برابرسنگتوده2بودبهایرانواگذارشودوحتي
صورت هم کشور دو مقامات بین مذاکرات کار
در که بود نهایيشدن آماده قرارداد و بود گرفته
تاجیکستان، به روسیه جمهور رئیس سفر جریان
قرارشدکهاینپروژهبهروسیهواگذارشودوهم
منوهمطرفایرانيازایناتفاقوپیامدهايآن

بسیارناخرسندوناخشنودشدیم.

: بعد چه شد؟ 
چنديبعدامامعليرحمانباسیدمحمدخاتمی
کهآنزمانرئیسجمهورایرانبودصحبتميکند
ایران از و ميدهد توضیح برایش را ماجرا و
ميخواهدکهراهاندازيواجرايپروژهسنگتوده
2رابهعهدهبگیردکهرئیسجمهورایرانهماین
و خانهها سفارت و ميکند قبول را درخواست
ميشوند مامور کشور دو نیروي وزارتخانههاي
کنند. آماده توده2 سنگ قرارداد براي را خود که
ماهمهمزمانشروعکردیمبهآمادهکردنقرارداد
ودرنهایتاینپروژه256میلیونداريکه180
میلیوندارآنتوسطبانكتوسعهصادراتایران،
40میلیوندارازطرفتاجیکیو36میلیوندار

توسطشرکتفرابتامینشد،نهاییگردید.

: عمليات اجرايي اين پروژه از چه زماني 
آغاز شد و ضرورت اجراي اين پروژه براي كشور 

تاجيكستان از چه رو بود؟ 
برق شبکههاي سابق فروپاشيشوروي از بعد
هم تاجیکستان شد. متاشي حدي تا هم کشور
بهعلتکمبودنیروگاههايتولیدبرقبامشکات
در ميکند. و ميکرد نرم پنجه و دست زیادي
در اما نداریم برق تامین اساسامشکل ما تابستان
برقروبهروهستیم باکمبود بهشدت ما زمستان
وحتيگاهپیشميآیدکهدرشهردوشنبهمردم
توجه با دارند. برق شبانهروز در ساعت 10 تنها
سنگ پروژه تاجیکستان ضرورتها این همه به

اندازيطرح باراه توده1و2راپیشبینيکردکه
به و شد ماحل مشکل از بخشي توده1 سنگ
از تاجیکستان که بود هم موضوع همین دنبال
سنگ پروژه اجراي تا کرد دعوت ایراني طرف
توده2رابرعهدهبگیرد.سالاجراياینپروژه
هم2007بود.مابسیاررويامکاناتخوبيکه
ماميشود اینطرحنصیبکشور اندازي راه با
بخش آن راهاندازي با ميکنیم فکر و امیدواریم
زیاديازمشکلتامینبرقماحلخواهدشد.از
سويدیگرامیدوارمباهمتمتخصصانورزیده
به ایران رئیسجمهوري نزدیك سفر در فراب
افتتاحشدهو نیروگاه این اول تاجیکستانواحد

بهمدارتولیددربیاید.

مختلف  مراحل  در  را  فراب  عملكرد   :
اجراي اين پروژه چگونه ارزيابي مي كنيد و چه 
نظري درباره متخصصان اين شركت و عملكرد 

آنها داريد؟ 
نقشهسنگتوده2ازلحاظتکنیکيبهنظرمن
بسیار جانمایي با زیرا است خوبي بسیار نقشه
قرار وخش رودخانه سد از پایینتر را آن خوبي
دادهاندوماهرانهکارراجلوبردهاند.مندرزماني
نگاهنميکردمو بهجایگاهم بودماصا کهسفیر
فارغازسلسلهمراتباداريوبوروکراسيحاکم،با
فرابمثلیكشرکتتاجیکستانيودوسترفتار
ميکردموبامدیرانآندرردههايمختلفشغلي

دوستوبرادربودم.

نظير كار متخصصان فراب را 
در هيچ پروژه اي نديده ام

ظهر آخرین روز مرداد ماه بود که محمد صادقي معاون پشتیباني شرکت بعد 
از مدتها پیگیري و تماس که البته به نتیجه هم نرسیده بود، به من اعام کرد که 
رمضان میرزایف سفیر سابق تاجیکستان در تهران، امروز در تهران است و اگر 
مایلم مي توانم گفت وگویي با وي داشته باشم. من هم که مدتها بود پیگیر گفت وگو 
با او بودم همان روز خودم را نزد او در کاشانك تهران رساندم تا با مردي گفت وگو 
کنم که سرآغاز و سرانجام طرح سنگ توده 2 به نوعي با او گره خورده است. 
به محض ورود به محل اقامت آقاي سفیر با مردي روبه رو شدم بسیار صمیمي و 
خونگرم که نه تنها فارسي را خوب حرف مي زد بلکه سرشار از اطاعاتی بود 
که حداقل برای من تازگی داشت. با میرزایف سفیر سابق تاجیکستان در ایران 
که وقتي از عملکرد متخصصین و مدیران فراب سخن مي گفت، به وجد مي آمد 

گفت وگویي ترتیب داده ایم که متن کامل آن را در ادامه مي خوانید...

من از اكتبر 2001 
تا اكتبر 2010 
سفیر  به عنوان 
در  تاجیکستان 
ایران مامور به 

خدمت بودم و این 
یعني 9 سال و 20 

روز تمام و هم 
اكنون هم حدود 
10 ماه است كه 

ماموریتم در ایران 
تمام شده است 
و در تاجیکستان 
مدیر عاملي یک 
شركت فعال در 
حوزه پروژه هاي 

برق آبي را بر 
عهده دارم
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: لطفا خودتان را معرفي كنيد و مختصري از سابقه 
حضورتان در كشور تاجيكستان را براي خوانندگان ما بيان 

فرماييد؟
از متولد1340شمسي علياصغرشعردوست اینجانب
خطهسرافرازوداورخیزتبریزميباشم.ازسال1990میادي
درارتباطباجمهوريتاجیکستانفعالیتهايعدیدهايدر
حوزههايفرهنگي،اجتماعيوسیاسيداشتهام.شایداگراغراق
نکردهباشماولینایرانيهایيهستمکهقبلوبعدازفروپاشي
اتحادجماهیرشورويپابهاینسرزمینگذاشتهامودرزماني
کهسرزمینایرانهیچذهنیتيازپارهدیگرخوددرآسیايمیانه
نداشتقدمبهدیاريگذاشتمکههرچنددرابتدابرایمبیگانه
بودلیکنازهمهکسبهمنوایرانعزیزنزدیکتربود.درسال
1991بندهباآغازتحواتدرتاجیکستانوسرفصلاستقال
اینکشورنمایندگيانتشاراتبینالملليالمهديرادرشهر
دوشنبهباهمکاريوزارتفرهنگتاجیکستانافتتاحوبهمیلو
اشتیاقمردمتاجیکستاندردسترسيآسانبهکتبفارسيجامه
عملپوشاندیم.ایننمایندگيدرمدتفعالیتخودتاکنون
عاوهبرعرضهکتبموردعاقهفرهنگیانتاجیك،نسبتبه
نشرصدهاآثارتالیفيتاجیکاندراینکشوراقدامکردهاست.
همزمانبااینامرودرمدتبیشازدهسالکهبهعنوان
مدیرعاملانتشاراتبینالملليالهديانجاموظیفهکردمنسبت
بهشناساندنتاجیکستاندرایرانومراکزعلميوفرهنگيدنیا
تاشوافريانجامدادمکهاینکاردردیگرمشاغلبندهیعني

دورانریاستبرانتشاراتسروش،نمایندگيمجلسشوراي
اسامي،مشاورترئیسجمهوروسایرمشاغلاجرایيکه
برعهدهداشتهامنیزادامهداشتهاستوهماکنوننیزکهبهعنوان
سفیرجمهورياساميایراندرتاجیکستانهستمتمامتاش

خودرادراینراهبهخرجدادهوخواهمداد.
درروزهایيکهتاجیکانخودرابرايبیستمینسالگرد
استقالکشورشانجشنميگیرندحاصلاینمدتکارو
تاشچندینسالهچاپبیشازدویستعنوانکتاببوده
کهمستقیماوبامسوولیتوسرسخناینجانبمنتشرشده
است.تالیفکتبيچونچشماندازشعرامروزتاجیکستانبه
دوخطنیاکانوسریلیك،نشرچهاردهعنوانگزیدهاشعار
شاعرانتاجیكدرانتشاراتبینالملليالهديکهباگزیده
اشعارایقشیرعليآغازشدوسپسباگزیدهاشعارگلرخسار،
مومنقناعت،فرزانه،عسکرحکیم،بازارصابر،عاشورصفر،
کمالنصراهو...ادامهیافت،کتابتاجیکاندرمسیرتاریخ
اثرمیرزاشکورزاده،تاجیکاندرآینهتاریخاثررئیسجمهور
محترمتاجیکستاندردوجلد،نشرکتبمرتبطبافرهنگ
مشتركایرانوتاجیکستانکهدراینزمینهبهآثاراستادمحمد
جانشکوري)چهارعنوانکتاب(آثاراستادصدرالدینعیني
)نمونهادبیات،تاجیك،تاریخبخاراو...(وچندینعنواندیگر
بایداشارهکرد.ازدیگرفعالیتهايفرهنگياینجانبحضور
نماینده بهعنوان جهان فارسيزبانان و تاجیکان انجمن در
جمهورياساميایرانازبدوتاسیسومشارکتفعالدر

 ما فکر مي كنیم 
كه فراب دیگر در 
تاجیکستان خانه زاد 
شده است و درست 
به مانند برادران ما 
هستند و فکر مي كنیم 
كه ادامه همکاري ما 
با فراب ریشه هاي 
دوستي ایران و 
تاجیکستان را بیش 
از پیش مستحکم 
خواهد كرد
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در گفتگو با دكتر علي اصغر شعردوست سفير جمهوري اسامي ايران در تاجيكستان مطرح شد

تجربه كافي، مديريت منظم و تصميم گيري 
عقاني سه مولفه مهم فراب است

گفتگو با علي اکبر شعر دوست مکاتبه اي و از طریق دفتر نمایندگي فراب در تاجیکستان انجام شد؛گفتگویي که اگر 
انجام نمي شد حتما یك جاي کار عیب داشت و پرونده سنگ توده 2 ما ناقص به مخاطبان عرضه مي شد؛نقشي 
که شعر دوست و سفارت ایران در تسهیل امور براي شرکت فراب در پیشبرد امور پروژه سنگ توده 2 داشته 
است بي شك نقشي انکار نشدني است و این دلیل محکمي است براي گفتگو با فردي که چند سال است نماینده تام 

الختیار ایران در تاجیکستان است.گفتگوي ما با علي اکبر شعر دوست را در ادامه مي خوانید...

: در مقايسه با نيروگاه سنگ 
متخصصان  عملكرد  و  توده 1 
چگونه  را  توده2  سنگ  روسي، 
متخصصان  عملكرد  و  مي بينيد 
فراب را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 

متخصصان به نسبت نهتنها 
اکثریت به نسبت که روسي
من که آبي برق نیروگاههاي
تابهحالباآنهاسروکارداشتهامهم
بااتر توده سنگ در کار سرعت
ازنمونههايمشابهخودبودوهم
کیفیتکار.اینراازرويتعارف
ميکنم فکر واقعا بلکه نميگویم
فراب متخصصان عملکرد که
برايماازهمهرقبایشانبهتربود.
یادمميآیدآقايخاتميدرهنگام
افتتاحکارون3گفتهبودکهایرانيها
درسدسازيصددرصدخودکفا
شدهاندومندرطولاجرايپروژه
این عمق به که بود توده سنگ
پروژه چون من بردم. پي سخن
کارون3راچندباردیدهبودمبهآن
عشقپیداکردهبودموخوشبختانه
اانميبینمکهدرپروژهسنگتوده
2متخصصانهمانکاريراکهدر
پروژهکارون3انجامدادهاندبرايما
همانجامدادند.اینراهمبگویمکه
برادرانایرانيکهازسنگتوده2رها
شدهاندبههمراهدوشرکتدیگرکار
پروژهراغونکهازنظرحجمکاربسیار
بزرگترازسنگتوده2استراشروع
کردهاندوامیدوارماینطرحدرآینده

نزدیكبهنتیجهبرسد.

قصد  هم  آينده  در  آيا   :
داريد كه با شركت فراب به عنوان 
پيمانكار نيروگاه هاي برق آبي كار 
اين  برنامه هايي را در  كنيد؟ چه 

خصوص در دستور كار داريد؟ 
توده2 اتمامسنگ از بعد بله.
برق نیروگاه یك داریم قصد ما
آبيدیگررابربستررودزرافشان
ما زیرا بدهیم. فراب شرکت به
در دیگر فراب که ميکنیم فکر
تاجیکستانخانهزادشدهاستو
درستبهمانندبرادرانماهستند
وفکرميکنیمکهادامههمکاري
مابافرابریشههايدوستيایران
پیش از بیش را تاجیکستان و

مستحکمخواهدکرد.

رونده
پ
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رونده
پ

من فکر مي كنم 
كه با استفاده از 

موجود  ظرفیت هاي 
در روابط بین دو 

كشور ما در آینده 
نزدیک شاهد 

گسترده  حضور 
ایراني  شركت هاي 

تاجیکستان  در 
بود خواهیم 
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همهجلساتآنوعضویتدرهیاترئیسهانجمن
پیوند،ریاستهیاتایرانيشرکتکنندهدرجشنهاي
سالگرداستقالازاولینسالگرداستقالآنکشورتا
زمانانتصاببهعنوانسفیرجمهورياساميایراندر
تاجیکستانریاستهیاتایرانيشرکتکنندهدرجشن
میرسیدعليهمدانيدرسال1994،عدهداريریاست
هیاتایرانيشرکتکنندهدرجشنکمالخجنديدر
تاجیکستانودبیرکلهمایشبینالملليکمالخجندي
درتبریز،کسبعنوانواخذنشانمهمخدمتشایسته
فرهنگيازدستریاستمحترمجمهوريتاجیکستان
جنابآقايامامعليرحماندرسال1994بادریافت
نویسندگان اتفاق فرهنگ،عضو نمونه عنوانخادم
تاجیکستانواولینایرانيکهبهعنوانعضوبرجسته
آکادميعلومتاجیکستانانتخابشدهاستازدیگر
فعالیتهاياینجانبطيبیستسالگذشتهبودهاست.
با بنده کاري ارتباط حلطه آخرین بااخره و
تاجیکانپذیرشامورسفارتجمهورياساميایران
درتاجیکستانبهعنوانسفیرفوقالعادهوتامااختیار
که ميباشد کشور این در ایران اسامي جمهوري

نزدیكبهچهارسالاستعهدهدارآنميباشم.

: ارزيابي شما از عملكرد شركت فراب در 
پروژه سنگ توده 2 چيست؟ 

سابقهآشنایياینجانببافعالیتهايشرکتهاي
تاجیکستان استقال اولیه سالهاي همان از ایراني
ميباشدکهدرکنارفعالیتهايعلميوفرهنگيشاهد
ورودبيسابقهاماحسابنشدهشرکتهایيبودمکه
بدونپشتوانهماليکافيومدیریتهايضعیفقدمدر
راهرقابتبارقبایيگذاشتهبودندکهسالهايسالدر
عرصههايجهانيکسبتجربهکردهبودندامااختصاصا
سابقهآَنایيموشکافانهودقیقمنازمراحلساختسد
ونیروگاهسنگتوده2بیشتربهزمانيبرميگرددکهاز
جانبرئیسجمهورحکمسفارترادریافتکردمو
بنابهموقعیتشغليبااینپروژهکهبهعنوانبزرگترین
پروژهسدسازيیکيازمعروفترینشرکتهايایراني
درتاجیکستانبود،آشناگردیدم.واقعیتایناستکه
چونپروژهنیروگاهبرقابيسنگتوده2یکيازمهمترین
بسترهايظهوروبروزتوانایيهايمتخصصانمادرارائه
خدماتفنيومهندسيدرحوزهسدسازيوساخت
نیروگاهاستواینامراگرچهباهمتوتاشبخش
خصوصيوغیردولتيشروعشداماازآنجایيکه
بحثحیثیتوپرستیژبینالملليایراندرمیانبود،بنده
بهعنواننمایندهجمهورياساميایراندرتاجیکستان
ازنزدیكبامراحلساختواجرايپروژهآشنابودهو
هموارهازتمامپیشرفتهیاحاصلهدرآنباخبربودهام.
دراینزمینههمخودمچندینباربازدیدهايچندین
ساعتهايازمراحلپیشرفتپروژهداشتهامودربرخي
مواردکهبهدلیلمشغلهکاريامکاناینامرمیسرنبوده
همکارانوکارشناسانسفارترابرايتهیهگزارشاز

روندپیشرفتکارهابهمحلپروژهاعزامکردهام.

: سفارت ايران در تاجيكستان چه حمايت هايي 
از شركت هاي ايراني جهت اجراي پروژه هاي صنعتي 

در آن كشور انجام مي دهد؟ 
اگرچهپروژهنیروگاهبرقابيسنگتوده2بهعنوان
تجربهمهموکمنظیرمتخصصانایرانيبراياجراي
سدونیروگاهدرخارجازکشورمحسوبميشود
وباتوجهبهویژگيهاياختصاصياینپروژهعظیم
کهازجهاتفني،اقتصاديوهمکاريطرفینایراني
وتاجیكانجاممراحلپیشرفتپروژهطبعاهمفرصتي
براي پرچالشي میدان هم و توانایيها عرصه براي
آزمودنتوانایيهايشرکتفرابدرخارجازکشور
بود.آنچهدراینفرصتميتوانمعنوانکنمایناست
کهتجربهشرکتفرابدراینپروژهخارجازکشور
ونوعمدیریتاینشرکتدرتماميزمینههابسیار
خوببودهاست.برنامهمطالعاتيمنظم،اجرايبرنامه
پروژه، مرحله به مرحله پیشرفت شده، زمانبندي
جلوبودنازبرنامهزمانبنديشدهوبسیاريدیگر
ازشاخصهانشانازعملکردخوبومثبتمدیران
ودستاندرکاراناینشرکتدارد.بهطوريرضایت
ازعملکردشرکتفرابومهندسینآنکراراتوسط

مقاماتتاجیكبهاینجانباباغشدهاست.

: پيش بيني شما در مورد حضور شركت هاي 
ايراني در تاجيكستان چگونه است؟ 

در کشورمان سفیر بهعنوان من که زماني از
تاجیکستانانتخابشدم،هموارهاینبرنامهدرسرلوحه
اقداماتسفارتقرارداشتهاستکههمگامباتوسعه
روابطدرزمینههايسیاسيوفرهنگيحضورکشورمان
درعرصهاقتصاديتاجیکستانروزبهروزشکوفاتر
گرددوهرروزهشاهدحضورهرچهبیشترشرکتهاي
بزرگایرانيدرعرصههايمختلفعمراني،اقتصادي،
بازرگانيو...تاجیکستانباشیم.اگرنگاهيبهتراز
تجاريوبازرگانيبیندوکشورداشتهباشیمافزایش
صادراتبهتاجیکستانطيچهارسالگذشتهبهخوبي
محسوسوملموساست.تاشبندهوهمکارانمدر
سفارتجمهورياساميایراندرتاجیکستانهمواره
براینامربودهوهستتاشرکتهايایرانيکهمایل
بهورودبهبخشهايصنعت،تجارت،بازرگانيو...
تاجیکستانهستند،باآشنایيکاملازفرصتهاموجود
وباتکیهبرظرفیتهايسفارتوالبتهبادرنظرگرفتن
تهدیدهايموجود،آگاهانهواردعرصهتصمیمگیري
ودرنهایتشروعفعالیتاقتصاديدرتاجیکستان
شوند.بهرغمسیرصعوديحضورشرکتهايایراني
درسالهاياولیهاستقالتاجیکستانبهدلیلاینکه
سفارت کارشناسان مشاورههاي از شرکتهاي این
بهرهبردارينمينمودنددچارخساراتزیادميگردیدند
اماطيچهارسالگذشتهاینروندبهکليدگرگونشده
وتجاروبازرگانانوتولیدکنندگانایرانيازمشاورهها
وراهنمایيهاهمکاراناینجانبدربخشاقتصادي
سفارتوسایرهمکارانخودبهرههاگرفتهوباآگاهي

کاملبازارتاجیکستانرابهدرستيشناختهوتصمیمات
مناسبيجهتسرمایهگذاريدراینکشوراتخاذکردند.

: عملكرد شركت هاي ايراني فعال در پروژه هاي 
تاجيكستان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

براساسآمارمنتشرهدرحالحاضرصدهاشرکت
بامالکیتصددرصدایرانيدرعرصههايمختلف،
اقتصاديتاجیکستانفعالیتميکنند.درسالجدید
چندینموسسهوشرکتمعتبرایرانيبرايحضور
دربازارتاجیکستاناعامآمادگيکردند.کهمذاکرات
موفقیت است. انجام حال در تاجیك طرفهاي با
شرکتهايایرانيدرزمینههايکشتوصنعتبهدلیل
برخورداريازدانشفنيوفنآوريبسیارچشمگیر
براي ایراني شرکتهاي برخي اقدام است. بوده
سرمایهگذاريهايبااي500میلیوندارخودنشان
ميدهدکهکشورتاجیکستانپتانسیلواستعدادخوبي
برايسرمایهگذاريشرکتهايایرانيدارد.منفکر
ميکنمکهبااستفادهازظرفیتهايموجوددرروابط
بیندوکشورمادرآیندهنزدیكشاهدحضورگسترده

شرکتهايایرانيدرتاجیکستانخواهیمبود.
دراینجابرخودميدانمکهایننکتهرایادآوري
کنمشرکتهایيکهشناختکافيازبازارتاجیکستان
ووضعیتاقتصادياینکشورندارندازماستکه
قبلازهرکاروسرمایهگذاريدرهرپروژهاياز
مشاورههاوراهنمایيهاهمکارانخوددرتاجیکستان
بهرهببرند.همکارانمندرسفارتهمهمیشهآماده
پاسخگویيبهسوااتودرخواستهايآنانخواهند
ایرانيدر ازسويدیگرعملکردشرکتهاي بود.
تاجیکستانباتوجهبهزمینهکاريونوعمدیریت
حاکمبراینشرکتهامتفاوتميباشد.شرکتهایي
نظیرفراب،باتوجهبهتجربهکافي،مدیریتمنظم
وتصمیمگیريعقانيهموارهنمونههايموفقياز
شرکتهايایرانيدرتاجیکستانبهحسابميروند.
و فعالیت نوع اگرچه هم ازشرکتها برخي در
زمینهکاريخوببودهاماضعفمدیریتصدمات
جبرانناپذیريرابرعملکردشرکتواردکردهاست.
ذکرایننکتهراازمميدانمکهمتاسفانهیکيازنقاط
ضعفشرکتهايایرانيدرتاجیکستانعدمآشنایي
باوضعیتاقتصاديوتجارياینکشوروناآشنا
بودنباقوانینومقرراتتجاريتاجیکستانميباشد.
بسیاريازمدیرانشرکتهايکوچكومتوسطبدون
مطالعهوآگاهيازوضعیتاقتصاديتاجیکستانوارد
از با ازموارد اینکشورميشوندودربرخي بازار
دستدادنسرمایهوبدهکاريهايکانبهکشورمان
بازميگردداماطيچندسالاخیرهمشرکتهاو
همسفارتسعيکردهاندکهباهمکاريهمدیگراز
اینموانعبهراحتيعبورکردهاندودرمجموعبنده
عملکردشرکتهايایرانيرامثبتارزیابيميکنمولي
امیدوارمدرآیندهتماميشرکتهايفعالدرتاجیکستان

عملکرديعاليازخودنشاندهند.



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

رونده
پ

و  ويژگي ها  از  گفت وگو  آغاز  براي   :
مختصات پروژه سنگ توده2 برايمان بگوييد؟ 

کیلومتري در180 توده2 ونیروگاهسنگ سد
شهردوشنبهدرکشورتاجیکستانواقعشدهوبه
روشBOOTتوسطشرکتسنگابکهمالکیت
آنباشرکتفراباستدرحالاجراميباشد.
نوع از مگاواتي واحد110 2 پروژه این نیروگاه
نوع واین مقیاس دراین که بوده کاپان توربین
توربینتابهحالپروژهايدرایرانانجامنگردیده
است.نزدیكبه85درصدهزینههايپروژهتوسط
)شرکت پروژه وشرکت ایران اسامي جمهوري
تامین سنگاب(ومابقيتوسطدولتتاجیکستان
ميشودکهدرنهایتبراساسمدلماليتعریف
و سد از بهرهبرداري سال 12/5 حداقل شده،
خواهد صورت سنگاب شرکت توسط نیروگاه

پذیرفت.

مدير  به عنوان  جنابعالي  كه  شد  چگونه   :
پرداختيد؟  فعاليت  به  پروژه  اين  در  سايت 
مختصري از سابقه كاري خود را برايمان بازگو 

نماييد؟ 
ازسال1386بهعنوانکارشناسوسپسرئیس
بخشساختمانکارگاهسنگتوده2همکاريخود
به از2سال آغازکردهوپس فراب باشرکت را
سمتمدیراجرایيطرحسنگتوده2منصوبشدم.
دفتر کارشناس به ميتوانم خود کاري سوابق از
فنيواجرائيدرپروژهسدمخزنيدامغان،نماینده

مقیمکارفرمادرپروژههايخطوطلولهزیردریائي
ازجزیرهسیريبهجزایرکیشوقشم-ایستگاه
جمع طرح در کیش- جزیره گاز فشار تقویت
اشاره سیري جزیره نفت همراه گازهاي آوري

نمایم.

: فكر مي كنيد وظايف مدير يك سايت در 
خارج از كشور چه تفاوت هايي با وظايف مدير 

سايت در داخل كشور دارد؟ 
اینکه بهدلیل تاجیکستان همچون درکشوري
پروژههايمهموصنعتيبسیارکموانگشتشمار
ميباشدوهمچنیناینکشورازنظرانرژيبرقبا
کمبودمواجهميباشد،پروژهسدونیروگاهسنگ
توده2برايمقاماتدولتيتاجیکستانبسیارمهمو
حیاتيبودهاستوموردتوجهخاصقراردارد.
ابتداي ازهمینروهموارهفشارهايمضاعفياز
داشته وجود فعالیتها اجرا در تسریع براي پروژه
حضور و کارگاهي جلسات تشکیل با و است
همچون تاجیکستان کشوري مقامات عاليترین
وزراومعاوناولنخستوزیر،مسائلپروژهمورد
پاسخگوي فراب شرکت و گرفته قرار ارزیابي
طرف رضایت جلب است. بوده مقامات این به
رتبه عالي مقامات این پاسخگوئي و تاجیکي
نیازمندتوجهودقتباائيبرايپیشبردفعالیتها
پروژههاي در که ميباشد فيمابین تعامات و
داخليبهندرتچنینشرایطيوجودداردواین
مطلببایستيموردتوجهویژهقرارگیرد.صرف

نظرازمسائلومشکاتکاري،مدیرسایتدر
خارجازکشوربایستيازنظرروابطاجتماعيو
بهوجود را مناسبي ساختهاي زیر نیز فرهنگي
آوردتااختافسلیقههاوفرهنگهادرزمینههاي
مختلفموجبآسیبنگرددوشرایطمطلوبو

مناسبيدرپروژهبهوجودآید.

پيشرفت  چقدر  اكنون  هم  پروژه  اين   :
اتمام  براي  پيش بيني تان  و  است  داشته  فيزيكي 
تاريخي  چه  تضمين،  دوره  احتساب  با  آن  كل 

است؟ 
مدتزمانقرادادياینطرح5سالبودهاست
کهازفوریهسال2007آغازشدهوميبایستحدود
6ماهدیگربهاتمامبرسدالبتهاینمدتبدوندر
نظرگرفتنتاخیراتناشيازحملقطعات،اضافه
طراحي، در تغییرات از ناشي عملیات احجام
بعلت ایجادشدهدرعملیاتساختماني صعوبت
نشتآببیشازمیزانبرآوردشدهدرمطالعات
اولیهمشاورو...ميباشد.درحالحاضرکلپروژه
حدود91درصدپیشرفتفیزیکيدارد.دربخش
ساختمانيسدونیروگاهعملیاتبتنریزي،خاکي
وحفاريوتزریقتقریباروبهاتمامبودهوبیشترین
حجمکارباقيماندهمربوطبهبدنهسدميباشد
کهبدلیلصعوبتاجرايدیوارآببندتاکنونبه
طولانجامیدهاست.درنصبتجهیزاتاصليو
در افرا نوتاش شرکت توسط که نیروگاه کمکي
حالانجامميباشدنیزدستاوردهايخوبيحاصل

در گفت وگو با مدير سايت سنگ توده 2 مطرح شد

پروژه سنگ توده 2 براي  مقامات 
دولتي تاجيكستان حياتي است

از سال 86 و نخستین بار به عنوان کارشناس به 
جمع نیروهاي پروژه ملي سنگ توده پیوسته 
است و اینك پس از 4 سال سمت مدیریت اجرایي 
طرح سنگ توده 2 را بر عهده دارد. سال ها فعالیت 
در سایت از او مدیري ساخته است آشنا به مسائل 
سایت.  در  کار  مصائب  و  مشکات  و  کارگاهي 
با اینکه در مجموع شرکت فراب را یك مجموعه 
قانونمند با ساز و کار سیستماتیك در بخش هاي 
مختلف مي داند اما گایه هایي نیز دارد. با او درباره 
برخي  از  گایه هایش  و  پروژه  این  مختصات 
تصمیم گیران و همین طور آینده سنگ توده 2 
گفت وگویي ترتیب داده ایم که در ادامه مي خوانید. . . 

دركشوري همچون 
تاجیکستان بدلیل 
اینکه پروژه هاي 
مهم و صنعتي بسیار 
كم و انگشت شمار 
مي باشد و همچنین 
این كشور از نظر 
انرژي برق با كمبود 
مواجه میباشد، 
پروژه سد و نیروگاه 
سنگ توده 2 براي 
مقامات دولتي 
تاجیکستان بسیار 
مهم و حیاتي بوده 
و مورد توجه خاص 
قرار دارد
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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

رونده
پ

رونده
پ بسیار زمانهاي در متعدد مشکات وجود رغم علي و شده

است. شده انجام مختلف بخشهاي نصب عملیات خوبي
درحالحاضرSHAFT FREEواحداولانجامشدهومراحل
تکمیلنصبژنراتوردرحالانجاماستوقطعاتواحددوم
نیزبهموازاتدرحالنصبميباشد.نصبتجهیزاتکمکي
بودهو برخوردار پیشرفتخوبي از نیز الکتریکيومکانیکي
بندهفکرميکنمباحمایتهايهمهجانبهمدیرانارشدپروژه
وشرکتکهازابتداشاملحالاینپروژهبودهاستبتوانیمدر

موعدقرارداديپروژهرابهسرانجامبرسانیم.

فعاليت ها،  بااتر  بهره وري  فرآيند كار و  بهبود  براي   :
چه درخواست ها و پيشنهادهای مشخصي داريد تا در آينده با 

مشكات كمتري روبه رو شويد؟ 
باسازو درمجموعشرکتفرابیكمجموعهقانونمند
نظر به اما ميباشد مختلف بخشهاي در سیستماتیك کار
تصمیمگیريهاي از دربرخي سایت مدیر اختیارات بنده
باشد،بهعنوانمثالدرروند پروژهتاحدوديکمرنگمي
جذبنفراتسایتمدیرسایتنقشينداشتهوبرايایجاد
مالي اختیارات هیچگونه پرسنل بااتر بهرهوري و انگیزش
بهدلیل ندارد.همچنین کاري اضافه و پاداش پرداخت براي
پرسنل بیشتر حضور زمان بودن طوانی و مسافت دوري
ایران، پروژههاي به نسبت کارگاه در اقماري دوره هر در
اسکان خصوص در دیگر پروژههاي در تا است ضروري

اندیشیدهشود. متاهلینفکري

: در مجموع تيم اجرايي و مهندسي فراب كه در پروژه 
سنگ توده2 مستقر هستند، چند نفرند؟ 

کلنفراتاجرائيفرابدرسایت11نفرميباشندکهشامل
بخشهايمدیریت– برنامهریزيوکنترلپروژه– ساختماني
– انبار– پشتیباني،ایمنيوحفاظتفیزیکيميباشند.اینتعداد

دریكمقطعزماني17نفربودهاست.

: شما به عنوان مدير پروژه مستقر در محل، يك وظيفه 
مهم ديگر هم برعهده داريد و آن هم چيزي نيست جز مهيا 
به  بتوانند  آن  در  كارگران  و  كارشناسان  كه  فضايي  كردن 
محيطي  از  و  ببرند  لذت  خود  كار  از  كنند،  خوبي خدمت 
كه در آن كار مي كنند رضايت داشته باشند. در اين زمينه و 

تاش هايي كه صورت گرفته برايمان بگوييد؟ 
درراستايارجنهادنبهکلیهافرادشاغلدرپروژهوایجاد
به اقدام فراب شرکت بهتر، بهرهوري منظور به آرام محیطي
و است کرده سنگتوده2 کارگاه در مناسب کارگاهي تجهیز
بین در عادانه بهصورت امکاناتموجود کلیه که سعيشده
کلیهارکاناعمازکارفرما،مشاوروهمهپیمانکارانتخصیص
دادهشود.تامینخوابگاههايمناسبسیستمتامینآبسالم
وتصفیهفاضابوهمچنینایجادزمینهايورزشيوساخت

استخرمجهزازجملهامکاناتفراهمشدهدرپروژهميباشد.

: و سخن پاياني؟...
درکارگاه همکارانم کلیه زحمات از که دارد جا پایان در

سنگتوده2صمیمانهتشکروقدردانينمایم.

كل نفرات اجرائي 
فراب در سایت 11 

نفر مي باشند كه 
شامل بخش هاي 

مدیریت – 
برنامه ریزي و كنترل 
پروژه – ساختماني 
– انبار – پشتیباني، 

ایمني و حفاظت 
فیزیکي مي باشند. 
این تعداد در یک 

مقطع زماني 17 نفر 
بوده است
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وحدت رویه مدیران 
شركت فراب در 
تصمیم گیري و نیز 
اعتماد به پرسنل 
نیز به طور قطع از 
عواملي است كه در 
اجراي موفق وظائف 
دفتر نمایندگي نقش 
زیادي داشته است

رونده
پ

طرحسنگتوده2درانتظارمراسمپیشراهاندازيخوداست.مسیرپرفرازو
نشیباجراياینطرحبزرگدرحاليبهپایانخودنزدیكميشودکهتجربیات
گرانبهايبسیاريبهشرکتفرابمنتقلشدهاست.طرحسنگتوده2همبهعنوان
ازمرزهايکشوروکاردرکناررودخانهي اولینطرحشرکتفرابدرخارج
وخشکهحجمآبعبوريآنچندبرابرآببزرگترینرودایران»کارون«است
ومهمترازهمهبهعنواناولینتجربهقرارگیريشرکتفرابدرنقشکارفرما،
داد.بطورقطع، شرایطویژهايراپیشرويمدیران،مجريوکارکنانآنقرار
مدیراندستاندرکاراینطرحدرخصوصشاخصهايفنياطاعاتازمرا
ارائهخواهنددادامایکيازتجربیاتارزندهاینطرحبزرگنقشدفترنمایندگي
استکهازماستدرحدتواننشریه،اینتجربهبازگوگردد.روزيکهآقاي
با را تاجیکستان نمایندگيشرکتدر دفتر کاردر مهندساصاحچيموضوع
بندهمطرحنمودند،نهایشانونهبندهتصوريازجایگاهکنونيومسوولیتهاي
فعليدفترنمایندگيدرذهنخودنداشتیم.هرچندکهوظائفترسیمشدهدرآن
فاصله این اما دارد بسیاري فاصله نمایندگي دفتر کنوني مسوولیتهاي با روز
و کشور خارج در فراب تجربه اولین بدلیل بلکه ایشان اشراف عدم بدلیل نه
قرارگیريدرجایگاهکارفرمايطرحبود.وظائفيکهبخصوصدرابتدايطرح،
طیفوسیعيازمسوولیتهارادربرميگرفت،ازتجهیزدفترنمایندگيوارتباط
بادستگاهاداريتاجیکستان)کهدرآنروزهاشناختزیاديازآنهانداشتیم(تا

سرکشيبهسایتومذاکراتباهمکارانمشاوروپیمانکاران
ورود با مسوولیتها این بتدریج که هرچند کارگاه. تجهیز
بیشتريگرفتو اماوظایفعمق همکارانجدیدکمترشد
انتظاراتبیشتروبیشترشد.البتهاینهمبدلیلشناختبیشتر
ازکشورتاجیکستانوشرایطخاصاجرايطرحدرخارج
ازکشوربود.عدماشرافبهقوانینتاجیکستانونیزتوانایي
اداري بهشناساندنمسیرهايصحیح محدودوکايتاجیك
واستفادهازمجاريقانوني،موضوعيبودکهباعثشدبراي
گردد زیاديصرف فرصت تاجیکستان شرایط دركصحیح
کهالبتهبسیارمفیدبود.برايجمعآورياطاعاتدرزمینه
بهکار آماده پیمانکارانوشرکتهاي کارخانههايصنعتيو

تاجیکي،جمعآورياطاعاتازبازارصنعتي،جمعآورياطاعاتاززمینههاي
تولیدمحصواتصنعتيزمانقابلتوجهيصرفشد)بدلیلآنکهاطاعاتمدون
وبروزبراياینبخشهنوزهمدرتاجیکستانوجودندارد(همینطورشناسایي
اداراتدولتيمهموسیستمهاينظارتيوبازرسيوچگونگيارتباطآنانباطرح
سنگتودهنیزازجملهاطاعاتيبودکهبایدآنهاراخودمانجمعآوريميکردیم.
و اجتماعي شرایط باید کشور این در مناسب اداري ارتباط برقراري براي
ارتباطفراب تفکراتآنهاراميفهمیدیم.شایدیکيازکلیديتریناینوظایف
و تاجیکستان اداري نهادهاي و خانهها وزارت شامل تاجیکستان اداري بدنه با
همچنینارتباطنزدیكباسفارتجمهورياساميایرانبودهوخواهدبود.وجود
رابطهکارينزدیكبامسوولینترازاولدولت،وزارتانرژيوصنایع،شرکت
ارتباط نیز و تاجیکستان ادارت و وزارت دیگر و مالیات گمرك، تاجیك، برق
نزدیكوپیگیريهايمستمرسفیرمحترمجمهورياساميایرانجنابآقايدکتر
شعردوستشرایطيرافراهمکردتابخشادارياینطرحدرتاجیکستانروزهاي
سختيزیاديراتجربهنکند.اطاعاتبهدستآمدهدرجلسات،بهصورتمستمر
حضوريوتلفنيبامدیرانارشدبررسيميشدتابهترینجهتگیريوتصمیم
ادارات ارشد کارکنان از توجهي قابل بخش بدن و سر در هنوز شود. گرفته
تاجیکي،بادشورويبزرگميوزد.درروزهايآغازینکارمانحتيدروزارت
چون ميکردند. نگاه ما به کشدار نگاههاي با کساني هم تاجیك برق و انرژي

اجرايطرحبهروشB.O.Tبرايتاجیکستانناشناختهبودقوانینمتناسبباآن
ونیزرفتاراداريمناسبنیزبادستاندرکارانآنوجودنداشت.درجلساتبعد
ازصحبتهايمنميگفتندواقعاشماميتوانیداینکارراشروعکنید.نگاهآنها
بهطرحسنگتوده1بودکهکميبااترازماکارميکردند.روسهادرباادست
ماخوبپولخرجميکردند.بهگفتهخودتاجیكهاعاوهبرتعدادزیادکارکنان،
لندکروز داشت)حدود80دستگاه لندکروز مدیرانیكخودروي از هریك
داشتند(.مجريسنگتوده1فقطدرسطحوزیرقرارماقاتميگذاشت.دریکي
ازماقاتهاکهبههمراهسرناظرشرکتمهابقدسوبرايدریافتاطاعات
و نبودند بهصحبت ما،حاضر بهخاطرصورتهايجوان بودیم رفته آنها پیش
پاسخخودراخیليکوتاهميدادند.بعدافهمیدیمکهمنتظربودندبقوليبزرگتر
مادرجلسهحاضرشود.بههرحالماکارزیاديباآنهانداشتیماماباهماهنگي
مهندساصاحچيیکيازمدیرانموثروزارتانرژي)درسطحمدیرکلبود(
ایران به و کردیم انتخاب را وزارت مهندسي طراحي انستیتو رئیس همراه به
فرستادیم.برايبازدیدازطرحها.اینروشکارخودشراکرد.بعدازبازگشت
آنهاازایرانخودشانبرايهموارکردنراهماپیشقدمميشدند.آقايمدیرکل
مدتهابعدبازگشتازایرانوبازدیدنیروگاههايکارون3و4ومسجدسلیمان
ميگفت:»آقايعسکريشنیدنکيبودماننددیدن«.بطورقطعیکيازمهمترین
موضوعاتیكفردخارجيدرابتدايحضوردرکشوريدیگر،اقامتقانونيو
تمدیدویزااست.ازابتدامسیرثبتمحلاقامتوتمدیدویزا
يکلیههمکارانطرحشاملکارکنانپیمانکاران)عمرانمارون
،هدیش،مهابقدس،....(بهصورتمتمرکزتوسطدفترفراب
باثبتنمایندگي انجامميگرفت.هرچندکهبعدازمدتيو
مشاور مهندسي شرکت بعد و مارون عمران شرکت ابتدا
اما مهابقدسخودشانراسابرايایناموراقدامميکردند
از قابلتوجهي بخش پیمانکاراندیگرعما"  بااضافهشدن
تواندفترنمایندگيصرفاینامورميگردید.تمرکز،ازاین
دستخوبیهایيهمداشت.بهعنوانکارفرماکلیهامورتحت
تاکیدشده پیمانکارن به زیاد. زمان باصرف اما بود نظارت
بودکهباثبتنمایندگيخوددرتاجیکستانواخذمجوزات
ازماموراتقانونيخودرابهعهدهبگیرند.بعدابادریافتبازخوردهاومذاکره
بامدیرانارشدبهایننتیجهرسیدیمکهاینبهترینراهنبود.شایدبااضافهکردن
بدوندرگیري را پروسه این ماليکل کارشناس اداريو کارشناس چندوکیل؛
به استخدامشده محلي کارشناسان تامینحقوق براي و ميدادیم انجام شرکتها
طرح در ميکردیم. کسر وضعیتها درصورت پیمانکاران از را مبالغي تناسب
سنگتودهبدلیلسرعتدراجرايطرحبعضافاصلههایيبینسطحمسوولیتهاي
دفترنمایندگيباآئیننامههاودستورالعملهاياداريشرکتنیزبهوجودآمدکهبا
دخالتوتصمیممدیرانارشدبهطورمقطعيحلوفصلشدامابهلحاظسازمان
اداريکماکانایناختافدرسطحاداريبامیزانوظایفومسوولیتهايدفتر

نمایندگيوجوددارد.
نتیجهايکهبندهميگیرم:

• وحدترویهمدیرانشرکتفرابدرتصمیمگیريونیزاعتمادبهپرسنل
نیزبهطورقطعازعواملياستکهدراجرايموفقوظائفدفترنمایندگينقش

زیاديداشتهاست.
• بهافرادبایداعتمادکردوکارهارابتدریجبهآنهاسپرد.

• براياجرايکاربزرگبایدزمانزیاديصرفکرد.)ایناتفاقياستکهدر
دفترنمایندگيازهمانابتداافتاد.(

ادامه درصفحه بعد

وحدت رویه مدیران شركت فراب در تصمیم گیري
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سعید عسكري * 



در این پروژه جهت 
بخشیدن  سرعت 

به روند اجراي 
كار از روش هاي 

توجهي  قابل  میانبر 
استفاده شد كه 

این موارد در نوع 
خود بي نظیر بود كه 
در این زمینه انتقال 
دو دستگاه ترانس 

جریان  تقویت 
هر كدام با وزن 
حدود 115 تن 

هواپیماي  توسط 
آنتونف  مخصوص 

در دو نوبت انجام 
شد كه این عملیات 

نیز در نوع خود 
براي اولین بار 

صورت گرفت و 
ترانس ها از شهر 
دوشنبه به سایت 

منتقل و در موقعیت 
اصلي خود نصب 

گردیدند

رونده
پ

متولدشهربروجردهستموتحصیاتمقدماتيرادرهمینشهربهپایانرساندم
وبااخذمدركمهندسيمکانیكدرطراحيجامداتازدانشکاهجنديشاپوراهواز

بهدنیايصنعتواردشدم.
از1377بااستخدامدرشرکتهپکواراكکارخودراآغازنمودم.درآنزمان
بخشيازشرکتهپکوبهساختماشینآاتراهسازياختصاصداشتوبخشي
دیگربهساختتجهیزاتنیروگاهيطرحهايکارونیكوسهومسجدسلیمان
مشغولبودکهبندهدربخشساختتجهیزاتنیروگاهيکارخودراآغازنمودم.
پسازسهسالوانديوآشنایيباشرکتفراب،ازهپکوجداشدمودرکارگاه
کارون3بهعنوانکارشناسژنراتورمشغولبکارشدم.درآنزمانمعاونتاجرایي
طرحجنابآقايمهندسلطفيومدیراجرایيطرحجنابآقايمهندسمعتمدي
بود.باتوجهبهفضايپویایيکهدراینطرحفراهمشدهبودوهمچنینتعدد
واحدهاووجودهمکارانيباانگیزهبهطورکاملجذبفعالیتدرکارگاهوفراگیري
نصبتجهیزاتوروالهاوظرایفنصبژنراتوربهعنوانقلبنیروگاهشدم.با
حضورسوپروایزرانشرکتالیندرکارگاهکارونسهسعيشدتاسکونسهاو
برنامهریزوهمچنینتنظیماتدقیقترازيومحوريتجهیزاتاصليتوربینو
ژنراتوررابیاموزم.پسازاتمامنیروگاهکارون3دردوواحدازطرحتوسعهمسجد
سلیمانباسوپروایزريشرکتGEکاناداونیروگاهلواركهمکاريکردم.درسال
88باشروعنیروگاهتانادرکشورکنیابهعنوانسرپرستکارگاهنصبتجهیزات
مشغولبهکارشدموباهمکاريهمکارانپرتاشمتماميفعالیتهاينصب
تجهیزاتاصليوجانبي4واحدنیروگاهيدرحدودیكسالونیمبهپایانرسیده
وتحویلموقتگردد.پسازاتمامکارگاهکنیابههمراهاکثرهمکارانمکهباسربلندي
اولینپروژهخارجازکشورفرابرابهپایانرساندهبودندبهکشورتاجیکستانو
پروژهسنگتودهدواعزامشدیموصدالبتههمکارانارزشمندينیزبهماافزودهشد.
عملیاتنصبتجهیزاتپروژهنیروگاهبرقآبيسنگتوده2تاجیکستانازتاریخ
1389/10/24رسماشروعشد.اینفعالیتهاباتوجهبهشرایطخاصپروژهازنظر
کوتاهبودنزماننصبوابعادبزرگقطعاتازویژگيخاصيبرخوردارميباشد.

کاپان نوع از تاجیکستان سنگتوده2 آبي برق نیروگاه که است ذکر شایان
ميباشدوبراياولینباتوسطشرکتفرابدرحالانجامميباشد.

ایننیروگاهدارايخروجي220مگاوات)داراي2واحد(بودهودارايسرعت
چرخش71.4دوردقیقهخواهدبود.

ازطرفيابعاداینقطعاتنسبتبهپروژههايدیگرنیروگاههايبرقآبيبزرگتر
بودهوهمینموردسببپیچیدهکردنشرایطکاروصرفدقتعملبیشتريجهت

نصبرابهخوداختصاصدادهاست.
ایننیروگاهشاملبخشهايذیلميباشد.

1(توربین)شاملقطعاتدرافتتیوب،استيونواستيرینگ،سیستممکانیزم

عملکردWicket Gateها،رانرکاپانومتعلقاتمربوطه،شفتاصلي(
hrust Bearing،Lower& Upper،2(ژنراتور)شاملاستاتور،روتور

Bracketوسیستمهايجانبيمکانیكوالکتریك(

3(گاورنرومتعلقاتمربوطهشاملمخازنهواوتابلوهايبرق
4(سیستمهوايفشردهفشاربااوفشارپایین
5(تابلوهاياصليوفرعي)حدود196تابلو(

کمپرسورهاي ،HVAC باسداکت، پایپینگ، شامل جانبي سیستمهاي )6
)HP&LV

7(ترانستقویتجریان)دودستگاه(
8(پستدیسپاچینگبرق

ازآنجاکهطبقتوافقاتانجامشدهمبنيبرراهاندازيواحدشماره1نیروگاه
بهعنوانهدیهملتایرانبابت20سالگياستقالکشورتاجیکستانبهاینکشور
سببشد،علیرغموجودمشکاتزیادوباهمکاريکلیههمکارانمحترمومدیران
محترمعاملشرکتهايفرابونوتاشومعاونتمحترمطرحهايخارجازکشور
ومجریانمحترمطرحوروسايبخشهايمختلفپروژهوکارشناسانومسوولین
بخشهاوکارگرانفعالیتهايبخشهايمختلفپروژهباسرعتيباورنکردنيبه
پیشرفتهوازخودرکورديجدیددرنصبنیروگاهبرقآبيبهجابگذاردکه
اینامرناشيازحمایتمدیریتودركمتقابل،برنامهریزي،تاششبانهروزيو

همدليهمهنفراتتهرانوکارگاهدراینپروژهبزرگاست.
دراینپروژهجهتسرعتبخشیدنبهرونداجرايکارازروشهايمیانبر
قابلتوجهياستفادهشدکهاینموارددرنوعخودبينظیربود.دراینزمینهانتقال
دودستگاهترانستقویتجریانهرکدامباوزنحدود115تنتوسطهواپیماي
مخصوصآنتونفدردونوبتانجامشدکهاینعملیاتنیزدرنوعخودبراي
اولینبارصورتگرفتوترانسهاازشهردوشنبهبهسایتمنتقلودرموقعیت
اصليخودنصبگردیدند.همچنیناینپروژهدردوشیفتروزوشببهطور24
ساعتهدرکلیهبخشهامشغولبهکاربودهوکلیهعواملپروژهباتعصبخاصيدر
زمینهپیشبردپروژهتاشميکنند.تاکنونعملیاتنصببخشهايتوربینبا89
درصدپیشرفتونصببخشهايژنراتوربا72درصدپیشرفتونصببخش
برقبا63درصدپیشرفتانجامشدهاندوامیداستکهدرمدتزمانباقیماندهتا
تاریخ1390/06/18بتواندرزمینهانجامتعهداتخوداقدامنماییم.دراینمدتبهطور
تقریبي23600نفرروزنیرويانسانيایرانيشاملمهندسین،فورمنها،مونتاژکاران،
جوشکارانودیگرتخصصهاو16800نفرروزنیرويانسانيتاجیكبهعنوانکارگران
فنيوکارگرانسادهمصرفشدهاست.انشاا...خداونددرادامهراهیارویاورمانباشدو

مانیزبتوانیمباتاشيمضاعفاهدافپروژهسنگتودهرامحققنماییم.
*مدير كارگاه سنگ توده 2

سرعت باور نکردني پیشرفت سنگ توده 2

بابك كریمي *

ادامه از صفحه قبل
• برايجلبنظردیگرانالزامانبایدپولخرجکرد.فهميدنشرایطاجتماعي،
افراد بهشخصیت احترام مهمتر همه از و فرهنگي غني ظرفیتهاي از استفاده
بزرگترینکمكبهپیشبردکاراجرایياست.ایننکتهاياستکهبایدحتماآنرا
بگویمازهماناولقرارگذاشتیمکهمنباخانوادهامدرتاجیکستانباشم.اینهم
برايفراباولینتجربهبودکهالبتهبعدادرتاجیکستاناز2خانوادهبیشترنشد.
)البتهحداکثرتجربهفراب منوآقاياسکندريکارشناسماليدفترنمایندگي.
درخارجازایران3خانوادهاست(اقامتخانوادگيدرکشوريبنامتاجیکستان
امکاناتشهريکا ازشرایطو بادیدگاههايخاصما درزمانيمثلسال85
متفاوتبود.سبكزندگي،امکاناتوتسهیاتشهري،فرمآپارتمانهاوفضاهاي

همگانيآنها،سطحبهداشتعمومي،امکاناتمحدودارتباطباخارجازتاجیکستان،
امکاناتتفریحي،امکاناتخریددرسوپرمارکتهايبزرگوالبتههزینههايبیشتريکه
بهعنوانیكخارجيبایدپرداختميکردیمازجملهموارديبودکهبهراحتيازسوي
خانوادههاقابلقبولنبود.شایدبههمیندلیلبودکهتعدادخانوادههايایرانيبسیارکم
بود.هرچندکهباگذشت5سالشرایطتاجیکستانبهمراتببهترشدهامابرايتشکر
ازخانوادهامکههمراهواقعيبندهدراینکارفشردهودربیشترمواقعخارجازساعات

اداريبودهحتمازمانفراغتبیشترينیازخواهمداشت.
* نماينده شركت سنگاب و شركت فراب در تاجيكستان
كارشناس طراحي صنعتي – دانشگاه تهران
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي – دانشگاه پيام نور
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 BS طبق استاندارد 
7671 پنج نوع 
زمین وجود  سیستم 
دارد كه عبارت اند 
 TN-S، TNC، :از
 TN-C-S، TT

و IT. نام گذاري 
از دو حرف اصلي 
شناسایي و حروف 
تشکیل شده  كمکي 
است

سی
 مهند

ی و
فن

1.مقدمه
)Low Voltage(دونوعحفاظتدرسیستمIEC 60364-4-41طبق
وجودداردکهیکيحفاظتپایهیاحفاظتدرشرایطنرمالدرمقابلتماس
در برقدار دادنهاديهاي قرار و عایقکاريهادي با که است مستقیم
Enclosureمناسبو...تأمینميشودودیگريحفاظتخطایاحفاظت

دربرابرتماسغیرمستقیمبرايجلوگیريازشوكهايالکتریکياستکه
موضوعاینمقالهميباشد.برايحفاظتخطا،بایدخطايناشيازاتصال
کمتر زماني در و مناسب حفاظتي تجهیزات توسط بدنههايهادي به فاز
است، آمده IEC 60364-4-41 استاندارد 41.1 جدول در که آنچه از
قطعشود.حفاظتاصليدراینخصوصاتصالکلیهبدنههايهاديهاي
خارجيبههاديحفاظتي)PE(یابهشبکهزمینحفاظتيميباشد.همچنین
باتوجهبهاستانداردIEC 60364-4-41،حفاظتاضافيجهتافزایش
باجریان )RCD( باقیمانده قطعجریان کلیدهاي از استفاده ایمني، سطح
انواعروشهايطراحيسیستم 30mAوهمبنديميباشد.دراینمقاله

زمیندرطرحهايصنعتيوساختمانيموردبررسيقرارخواهدگرفت.


2. انواع روش هاي زمين كردن
طبقاستاندارد7671BSپنجنوعسیستمزمینوجودداردکهعبارتاند
از:TN-S،TN-C،TN-C-S،TTوIT.نامگذاريازدوحرفاصلي

شناسایيوحروفکمکيتشکیلشدهاست.
حرفاصلياولازسمتچپرابطهسیستمبازمینرامشخصميکند.
از نقطه یك زمین( معناي به Terra فرانسوي کلمه از گرفته )بر :T

سیستمبهزمینوصلاست.
)Isolatedیامجزا(سیستماززمینمجزااستیاباامپدانسبزرگي

بهآنوصلاست.
بازمین بدنههايهاديتجهیزات ازسمتچپرابطه حرفاصليدوم

رامشخصميکند.
زمینشده،وص�ل بههاديخنثي هادي بدنههاي )Neutral یا N:)نول

هستند.
T:بدنههايهادي،مستقلاززمینسیستم،بهزمینوصلهستند.

حرفسومازسمتچپنیزکمکيبودهوشاملمواردذیلاست:
)Separateیاجداگانه(بدنههايهاديازطریقیكهاديحفاظتي
)TN-S(درمبدأبهنقطهخنثايسیستموصلميشود)سیستمPE(مخصوص
C:)ترکیبشده،CombinedیاCommon(بدنههايهاديازطریق
وصل زمین به )PEN( خنثي و مخصوص مشترك حفاظتي هادي یك

.)TN-Cميشود)سیستم
و معایب و مزایا و شده ارائه پنجگانه انواع از یك هر ادامهشکل در

کاربردهايآنهاتوضیحدادهشدهاست.

 :TN-S 2-1- سيستم
شینهنولوارتازهمجداودرمحلمنبع)یانزدیكتریننقطهممکن
بهآن(بههممتصلهستند.سیمارتاصليازال�کترودهايزمینبهشینه
)بهصورت فازها و ن�ول سیمهاي موازات به آنجا از و ارتوص�لشده
آنها بدنههادي به و شده برده مصرفکننده دستگاهه�اي ت�ا سیمه( پنج

متصلميشود.



 :TN-C 2-2- سيستم
سیمارتونولمشتركهستندویكانشعابازسیمن�ولبهبدن�ههادي
تجهیزاتبهعنوانسی�مارتوصلميشود.کابلهايهممرکزارتشدهیا
کابلهايغ�افدارفل�زيارتشدهکهمسیربرگشتيب�رايعبورجریاناتصال

بهزمینرافراهمميآورند،نمونههایيازاینسیستمهستند.




 :TN-C-S 2-3- سيستم

تنه�ادربخشيازاینسیست�م)م�عمواًدرابتدا(،سی�من�ولوارتبایکدیگر
مشتركهستن�دوازآنن�قطهبهبعد،سی�مارتازن�ولمنشعبميشود.



 :TT 2-4- سيستم
بدنههاديدردسترس و ن�قطهزمینشده ی�اچند ی�ك در انرژي منبع
وهاديبیگانهت�اسیساتب�هال�کترودزمینمح�ليمتصلميشوندواتصالبه

زمینحفاظتيهیچگونهارتباطيبااتصالبهسیستمندارد.



انواع روش هاي زمين كردن
در سيستم هاي LV و بررسي مزايا و معايب آن
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آرمان فاضل *
علي محمد
عاتفي   *

امیرحسین 
محمدزاده نیاكي**
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درصورت استفاده از 
كلید سه پل، امکان 

بروز اضافه ولتاژ در 
 هادي نوترال هنگام 
بروز خطا وجود دارد 
كه این اضافه ولتاژ 

مي تواند منجر به 
ایجاد مشکاتي، به 
خصوص در نواحي 

Hazard گردد

سی
 مهند

ی و
فن  :IT 2-5- سيستم

منبعانرژيیازمیننش�دهازط�ریقی�كامپدانسبزرگزمینميشودو
قسمتهايهاديدردست�رستأسیساتنی�زبهالکت�رودزمینمستقلوصل
باهم نیزاتصالبهزمینحفاظتيواتصالسیستم ميشوند.دراینسیستم

ارتباطندارند.



3. بررسي مزايا و معايب انواع روش هاي زمين كردن
LVبراياتص�الب�هزمینسیستمTN-C-SوTN-S3-1-سیستمهاي
درک�ارخانههاوکارگاههابهکارميرود.درصورتيکهنوعکارخانهیاکارگاه
ذکر با است ازم نماید، ایج�اب را TT یا TN-C سیستمهاي از استفاده
دلیل،اجازهمخصوصبراياستفادهازاینسیستمهاگرفتهشود.درپروژههاي
LVنیروگاهيعموماًنوترالترانسدرمحل،زمینشدهوهادينوترالدرسطح
توزیعميگردد.همچنینبدنهتجهیزاتLV)تابلوهاو...(نیزدرمحل،زمین
ميشوند.بنابراینظاهراًسیستمTTمورداستفادهقرارميگیرد.اماباتوجهبه
یکپارچهبودنشبکهزمیندرسراسرنیروگاه،عمًاسیستممورداستفاده،سیستم

TN-Sميباشد.

3-2-استفادهازسیستمITبهطورکليبرايشبکههايتوزیعبرقعموميممنوع
است؛مگردرموارديکهعدمقطعبرقدراثربروزاولیناتصالبهزمینمدنظرباشد؛
مانندبیمارستانها،تئاتر،سیستمDCنیروگاه،صنایعيمانندپتروشیمي،کاغذسازي
ونوردکهخطرآتشسوزيیاانفجاروجودداردوبهطورکليمراکزيکهقطعبرق
 IEC 64-8/3/473.3.2.2باعثخسارتجانيوماليفراوانميشود.طبقاستاندارد
درسیستمITنبایدازهادينوترالاستفادهنمودتاپیوستگيبرقرسانيپسازوقوع

اولیناتصالبهزمینتضمینگردد.
3-3-درسیستمTN-C-Sهاديخنثي)N(وح�فاظتي)PE(ب��ای�داز
هممج�زاباشندوفق�طدریكنقط�ه)تاحدممکننزدیكبهمبدأ(بههم
وص�لشوند.نبایدازمحلجداشدنهاديهايخنثيوحفاظتيآنهارادر
نقط�هدیگريبهیکدیگروصلکرد.علتای�ناستک�هدرصورتاتصال
مک�ررسی�منولوارتب�هیکدیگر،حلقهایجادميشودکهجریانچرخشي
ن�اشيازآندرسیستمه�ايمخابرات�يوالکترونی�کيپارازیتیانویزایجاد

ميکند.
3-4-براساساستانداردBS 7671،درسیستمTN-C-Sحداکثرامپدانس
زمینبرابربا0.35ΩودرسیستمTN-Sبرابربا0.8Ωميباشد.لذاسیستم
TN-C-Sمؤثرتروقابلاعتمادترميباشد.امادرشرایطخاصيازخطاکههادي

PENقطعشود،اضافهولتاژایجادميشود؛امابهدلیلوجوداتصالهايمتعدد

بهزمینوشبکههمبندياحتمالایناتفاقکمميباشد.
در PEN مشترك هادي از استفاده ،BS برق ایمني مقررات طبق -5-3
کاروان،قایق،تأسیساتکشاورزيوباغبانيوبهطورکلدرکاربردهايمتحرك
کهامکانایجادهمبنديبرايتمامبدنههايهاديمشکلاستمجازنبودهو
دراینمواردازسیستمTTاستفادهميشود.سیستمTNCفقطدرکاربردهاي

ثابتقابلاستفادهميباشد.
3-6-ازموارددیگرکهدرآناستفادهازPENمجازنميباشد،ایستگاههاي
APEA)Association for Petroleum andپمپبنزیناستودر

TTسیستمHazardousبراينواحي)Explosives Administration

توصیهميشود.همچنیندرموارديکهتأمینکنندهنیرونتواندبرقراريمسیر
زمینحفاظتيبرگشتيبهمنبعراتضمینکند،مانندشبکههوایيLVکهدرآن
TT سیستم از دارد زمینوجود دزدیدهشدنهادي یاحتي قطعي احتمال
استفادهميشودومصرفکننده،بدنهرادرمحلبهالکترودزمینوصلميکند.

3-7-باتوجهبهاینکهدرسیستمTTمقاومتبینالکترودزمینحفاظتي
وزمینمنبعبهنسبتزیاداست،جریانخطايزمیندرمقایسهباسیستمهاي
TNکمتربودهومعموادرتأسیساتبااینسیستمزمین،حفاظتخطايزمین

TN-Sمورداستفادهقرارميگیرد.درموارديکهازسیستم)Earth Fault(
استفادهميشود،جریانخطايزمیندرحدجریانخطايفازمیباشدوجریان

درحداقلزمانقطعشدهومعمواًنیازيبهحفاظتخطايزمیننیست.
3-8-دراجرايسیستمزمینبایدازتقسیمجریانبینمسیرهاينولو
زمینجلوگیريشود.بنابرایندرهرسیستمسهفازچهارسیمهکهدارايچند
وروديميباشد)ترانسفورماتوري،ژنراتوريیاترکیبيازآنها(،بایدازکلیدهاي
چهارپلبرايوروديهاوکوپلراستفادهشود.چنانچهدرپاییندستتابلونیز
Auto-Changeoverوجودداشتهباشد،بایدازکلیدچهارپلاستفادهشود.

همانطورکهدرشکلهاي6و7نشاندادهشده،چنانچهازکلیدسهپلاستفاده
شود،جریاننوترالبینهادينوترالوسیستمزمینتقسیمميشودواینمشکل

بااستفادهازکلیدچهارپلبرطرفميگردد.
3-9-درصورتاستفادهازکلیدسهپل،امکانبروزاضافهولتاژدرهادينوترال
هنگامبروزخطاوجودداردکهایناضافهولتاژميتواندمنجربهایجادمشکاتي،
بهخصوصدرنواحيHazardگردد.درنتیجهدراینمواردميبایستازکلید
چهارپلاستفادهنمود.بهعاوهدرسیستمهایيکهبامقاومتزمینميشوند،نوترال
همپتانسیلبازمیننیست.درنتیجههنگاموقوعخطايزمین،ولتاژنوترالميتواندتا
حدولتاژفازافزایشیابد.بنابراینبهمنظورحفظامنیتپرسنلوایزولهنمودنکامل
منابعموازي،ازماستسهفازونوترالبهصورتهمزمانقطعشوندکهدرنتیجه

ميبایستازکلیدچهارپلدراینموارداستفادهگردد.
3-10-درخصوصسیستمTNCبایدبهایننکتهتوجهنمودکهجهت
جلوگیريازقطعشدنهاديPEN،استفادهازحفاظتRCDوهمچنینکلید

چهارپلممنوعميباشد.
* كارشناس مديريت مهندسی برق- معاونت مهندسی
** كارشناس مديريت مهندسی برق- معاونت مهندسی
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سرمایه گذاري 
براي یک سیستم 
توزیع در یک 
معادل  تقریبا  كشور 
سرمایه گذاري 
تولید  براي سیستم 
و مجموعه  مي باشد 
سرمایه گذاري 
در تولید و توزیع 
معموا در حدود 
80 درصد كل 
در  سرمایه گذاري 
كل سیستم برق را 
مي دهد تشکیل 

مفاهيم اساسي
بهطورکليیكسیستمقدرتازسهقسمتاساسيتشکیلشدهاستکه

عبارتاستاز:
1-تولید
2-انتقال
3-توزیع

سرمایهگذاريبرايیكسیستمتوزیعدریكکشورتقریبامعادلسرمایهگذاري
برايسیستمتولیدميباشدومجموعهسرمایهگذاريدرتولیدوتوزیعمعموا
درحدود80درصدکلسرمایهگذاريدرکلسیستمبرقراتشکیلميدهد.لذا
ميتواندریافتکهسیستمتوزیعنقشبسیارارزندهايدراقتصادهرکشوربازي
ميکندومعرفسرمایهگذاريميباشدکهازنظرطرح،برنامهریزيساختو
بهرهبرداريبسیارحائزاهمیتاست.هرسیستمتوزیعازنقطهنظرمهندسيبهطور

کليازقسمتهايزیرتشکیلشدهاست:
الف(پستهايفوقتوزیع

ب(تغذیهکنندههايفشارمتوسطوپستهايفشارمتوسط
ج(پستهايفشارضعیفوتغذیهکنندههايآن

د(انشعابمشترکین
ضمناجهتتفکیكسطوحولتاژيشبکههايانتقال،فوقتوزیعوفشارمتوسط

ميتوانبهیکيازجداولزیراستنادکرد:

بااندکيتفکرميتواندریافتکهبهترینترکیبازنظراقتصاديبهعواملزیر
بستگيدارد:

1-تراکمبار
2-مساحتتحتپوششبرايتغذیهبار

3-رشدبار
4-کلبار

5-وضعیتجغرافیایيمنطقه
6-قابلدسترسبودنوداشتنحقعبوروحریمبررويزمینجهتعبور

خطوط
7-ولتاژسیستمموجودو...

حالبهعملکردسیستمتوزیعپرداختهميشود.عملکرداینگونهسیستمها
برخافاینکهتصورميشودعملپخشکنندهاستیكعملجمعکنندهميباشد
بهعنوانمثالکارخانجاتسازندهلوازمبرقيدرواقعوسایلخودراطبقپروسههاي

زیرپخشميکنند:
1-ساخت

2-حملونقلازکارخانه
3-رساندنکاابرايپخشوتوزیعبهنقاطمختلفکشور

4-دادنکاابهفروشندگانجزء
5-رساندنکاابهدستمشتريها

سیستمتوزیعنیزشباهتيبهمثالمرحلهايفوقالذکردارد،یعنيانرژيدرنیروگاه
تولیدشدهودرمراکزباردراختیارمشترکینقرارميگیردوباعثهمبستگيوپیوند
الکتریکيمصرفکنندههاکهدرسطحوسیعيپراکندهاندميشود.بایدگفتکهاینتشابه
بهاینجاخاتمهنميپذیردزیرامصرفکنندههایامشترکین،انرژيمشخصيراازشرکت
برقنميخرندوبهخانهنميبرندبلکهآنهاخانهومحلکسبجدیدخودرادرمکاني
کهمایلندميسازندولوازممختلفبرقيدرآنهاتعبیهمينمایندواینوسایلباسلیقه

مشترکیندرترکیبهايگوناگونيميتوانندنصبشوند.

انواع بارها
بارهايگوناگونکهتوسطشرکتهايبرقتامینميشوند،بهطورکليبه

صورتزیرطبقهبنديميشوند:

400&230&132kv 63kv 11 &20kv

انتقال فوقتوزیع فشارمتوسطتوزیع

در این مقاله که قسمت اول آن در این شماره و قسمت بعدي آن در شماره آتي نشریه به چاپ خواهد رسید، سیستم هاي توزیع برق به تشریح 
توضیح داده خواهند شد و جزئیات کاربردي آن ها معرفي مي شوند.

 قنبري پناه *امیر

سی
 مهند

ی و
فن

34

آشنايي با سيستم هاي توزيع
 و عوامل ايجاد عدم تعادل در آنها



شهریور 90 .  شماره 5

در مناطق مسکوني 
به علت هزینه زیاد، 

تمایلي به استفاده از 
سیستم زمیني وجود 
ندارد و نسبت هزینه 

سیستم زمیني به 
هوایي از 1/5 تا 10 

برابر تغییر مي یابد 
و بسته به نحوه 

ساختمان سیستم 
دارد

الف:بارهايخانگيومسکوني)شاملشهريوحومهشهريوروستایي(
و خرید مراکز شهر، مرکز نواحي )شامل بازرگاني و تجاري بارهاي ب:

فروشگاههاوساختمانهايتجاريوبازرگاني(
ج:بارهايصنعتي)شاملواحدهايصنعتيکوچكوواحدهايصنعتيبزرگ(
اغلباوقاتمهندسینتوزیعدربارهبارهايمسکونيوتجاريفکرميکنندولي
بایدبارهايصنعتيرانیزهموارهمدنظرداشتهباشندمعذلكمشترکینخانگي
یکيازعواملمهموافزایندهدرآمدهبودهوموکداهمیتدرمسائلتوزیعمناطق

مسکونيميباشند.

اندازه گيري تراكم بار
تراکمباریكاندازهگیريمفیداستکهماراقادرميسازدتامنطقهايراکه
بهبرقنیازداردموردبررسيومطالعهقراردهیم.واحدهايتراکمبارمعموابه

قرارزیرند:
1000ft/KVAالف(کیلوواتآمپربرايهزارفوتیاتراکمخطيکهبهاختصار

نوشتهميشود.
KVA/ب(کیلوولتآمپربرايهرمایلمربعیاتراکمسطحيکهبهاختصار

mil2نوشتهميشود.
گاهيبهجايدوواحدفوقازواحددیگريبهنامولتآمپربرايهرفوت
مربعاستفادهميکنیمکهاینواحدبیشترمربوطبهواحدهايتجاري،بازرگانيیا

صنعتيميباشد.

انواع سيستم هاي توزيع
بهطورکليدونوعسیستمتوزیعموجودميباشد:

الف(شعاعيیاباز
ب(شبکهاي،حلقهايیاغربالي

بهطورسادهميتوانگفتکهسیستمشعاعيدارايیكمسیربرايرساندن
انرژيبهباربودهوليسیستمشبکهايدارايمسیرهايبیشتريبرايتامینانرژي

بارميباشد.
شبکهشعاعيیاباز:اینگونهشبکههاازیكسمتتغذیهميشوند.درچنین
شبکهايیكیاچندهاديازمنبعجریانبهتابلواصليتقسیمکشیدهميشوند.در
شبکهبازممکناستهرمصرفکنندهمستقیماازتابلواصليتقسیمتغذیهنماید.در
چنینحالتيضریباطمینانکارشبکهخوباست،زیرادرصورتوقوعاتصالي

دریکيازانشعاباتفقطیكمصرفکنندهبدونجریانميماند.
تقسیم نوع بهدو یاغربالي:سیستمهايشبکهايخود یاحلقهاي شبکهاي

ميشوند:
1(سیستمهايشبکهايازیکسوتغذیهشونده:

دراینسیستمهاکلشبکهبااستفادهازیكمنبعتغذیهانرژيدارميشودو
تنهاتفاوتآنباشبکهبازایناستکهبارهايمختلفازچندطریقانرژيدار
ميشوندواگریكخطبیبرقشودبارهایيکهبهخطوطدیگرمتصلندبدون

جریاننميشوند.
2(سیستمهايشبکهايازدوسوتغذیهشونده:

دراینروشدرمحلهایيکهقطعاتفاقيجریانبرقمجازنميباشدجهت
باابردنضریباطمینانکارشبکههايالکتریکيبهتراستکهشبکههاازدوپست
مختلفتغذیهشوند.دراینصورتباازکارافتادنیکيازدوخطتغذیهکننده
قدرتموردنیازخطتقسیمانرژيمصرفکنندههاميتواندازسمتدیگرتامین

گردد.
عملکردشبکههايحلقهايمانندعملکردشبکههايازدوسوتغذیهشونده
ميباشد.بااینتفاوتکهدریكشبکهحلقهايابتداوانتهايخطهاديبهیكمنبع

تغذیهکنندهمتصلميباشد.
باتوجهبهتوضحیاتدادهشدهدرمورددوسیستمبازوشبکهايوازآنجایي
کهانواعسیستمهاميتوانندتحتنامهايشعاعيوشبکهايطبقهبنديشوند،بهتر

استپستهارابراساسعملکردآنهاتقسیمبندينماییم.متداولترینپستهاي
موجودبهشرحزیرمیباشد:

1-سیستمفوقتوزیعشعاعي
2-سیستمفوقتوزیعحلقوي

3-سیستمفوقتوزیعشبکهاي)غربالي(
4-سیستمتغذیهازدوسوباانشعابنقطهايفوقتوزیع

5-سیستمتغذیهکنندهفشارمتوسطباارتباطاضطراري
6-سیستمتغذیهکنندهفشارمتوسطشعاعي

7-سیستمتغذیهکنندهفشارمتوسطشبکهاي)غربالي(
8– سیستمتغذیهکنندهفشارضعیفشعاعي

9– سیستمتغذیهکنندهفشارضعیفمجموعهاي)شعاعي(
10– سیستمتغذیهکنندهفشارضعیفشبکهاي)غربالي(
11-سیستمتغذیهکنندهفشارضعیفانتخابي)شعاعي(

توسط که شعاعي ضعیف فشار سیستم بیشتر شده یاد پستهاي میان از
ترانسفورماتورهاتغذیهميشوندموردتوجهميباشند.اینترانفسورماتورهاکه
ميتوانندازنوعترانسفورماتورهايمعموليومتداولوازنوعخودکفاباشند
قرار استفاده مورد صنعت در  ) Completely self protected(  CSP

ميگیرند.برايترانسهايمعموليازوسایلحفاظتيزیراستفادهميشود:
1-فیوزکاتاوتیاسکسیونرفیوزدار

LA:Lightning Arrester2-برقگیرکهدرخارجنصبميشود
تنظیمولتاژ:هزینهسیستمتوزیعباولتاژرابطهمستقیمداردزیرامحدودیتهایي
وجودداردکهکدامولتاژبایددراختیارمصرفکنندهقرارگیردتاوسایلبهخوبي

عملنماید.
تنظیماتوماتیكتوسطوسایلتنظیمکنندهولتاژصورتميگیردواندازهومحل
آنهابایدبهدقتمشخصشودتااقتصاديبودنسیستمراتضمینکند.بااینکه
هزینهسیستمتوزیعباولتاژارتباطدارد،وسایلبرقينیزداراياینخاصیتهستند،
لذاسیستمتوزیعبرايیكعملکردبهخصوصبایددرمحدودههايمشخصياز
ولتاژطرحگردد.بهطورکليسیستمهابایدطوريطراحيشوندکهحداکثرتغییرات

ولتاژدروروديهرمشتركاز5درصدتجاوزنکند.
توزیعزمیني:همانطورکهانتظارميرودهزینهسیستمزمینيازسیستمهوایي

بیشتراستوليسیستمزمینيدارايمحاسنومعایبزیرميباشد:
الف(محاسن:

1-دوريازبرفویخوباران
2-دوريازشاخههايدرختان

3-دوريازرعدوبرق
4-دوريازوسایلنقلیه

ب(معایب:
1-هزینهباا

2-زماننسبتازیادجهتتغییرنقاطآسیبدیده
نیز پیادهرو یا خیابان زیر شبکه دژنکتورهاي و شبکه ترانسفورماتورهاي
نصبشدهوتوانایيمقاومتدرمقابلنفوذآبرادارند.همچنینکلیداولیه
ترانفسورماتورشبکه،مدارهايتغذیهکنندهفشارمتوسطمربوطبهترانفسورماتور
ومدارهايتغذیهکنندهفشارضعیفنیزدرمقابلنفوذآبرادارند.همچنینکلید
ترانفسورماتورشبکه،مدارهايتغذیهکنندهفشارمتوسطمربوطبهترانفسورماتورو

مدارهايتغذیهکنندهفشارضعیفنیزدرمقابلنفوذآبمقاومهستند.
درمناطقمسکونيبهعلتهزینهزیاد،تمایليبهاستفادهازسیستمزمینيوجود
نداردونسبتهزینهسیستمزمینيبههوایياز1/5تا10برابرتغییرميیابدوبسته

بهنحوهساختمانسیستمدارد.
نصبوبهرهبرداريخازندرشبکهتوزیع:

همچوناغلبابزارهايالکتریکي،خازنهايموازينیزبعدازشارژشدن،در

سی
 مهند

ی و
فن
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بارکاملعملميکنندواگرانحرافيهمدربارهخازنرخ
بدهدناشيازتغییراتولتاژخواهدبود.فشاراضافيبرخازن
ویادماياضافيعمرخازانراکمميکندولذاشرایطکار
خازنماننددما،ولتاژوجریانبایددقیقاکنترلشوند.البتهباید
بهاینموضوعهمتوجهگرددکهنصبخازنهايمتمرکز
دریكسیستم،ميتواندشرایطکارينامطلوبيمانندتقویت
هارمونیكها،خودتحریکيماشینهايالکتریکي،اضافهولتاژ

ناشيازکلیدزنيراایجادنماید.
بهدلیلانواعمختلفخازنهاوهمچنینپارامترهايمربوط
بهآن،امکانتدوینیكقانونسادهبراينصبوبهرهبرداري
ازخازندرتمامحالتهاوجودندارد.اطاعاتذیلاکثر
پارامترهايمهمدراینبارهراتحتپوششخودقرارميدهد.
عاوهبراینهابایدبهاطاعاتسازندهوتوانایيمنبعتغذیه،
مخصوصادرمواقعکلیدزنيوقطعخازنازمدار)درهنگام

بارروشنایي(توجهگردد.

نحوه انتخاب خازن براي نصب در شبكه:
ظرفیت محل، انتخاب انتخاب: معیارهاي و مباني -1
واحدها)units(وظرفیتراکتیوبانكهايخازني،تابعیك
بررسيفنيواقتصاديبراساسارزشمزایايحاصلازنصب
اینخازنهادرمقایسهباهزینهسرمایهگذاريموردنیازبراي
تهیه،نصبوراهاندازيوتعمیراتونگهداريخازنهاو
فیدرهايمربوطبهآنبودهوتازمانيکهارزشمزایايحاصل
ازنصبخازنهابرابرویابیشترازهزینهآنباشد،استفادهاز

خازنهايموازيمقرونبهصرفهميباشد.
فني نظر از سیستم: در خازن نصب محل انتخاب -2
خازنهادرطولشبکهویاسیستمفوقتوزیعوتوزیعتقریبا
درهرسطحولتاژيميتوانندمورداستفادهقرارگیرند.چونبا
سريکردنیونیتهايخازنميتوانبهسطحولتاژموردنیاز
رسیدوباموازيکردنیونیتهابهظرفیتمگاوارازمدست
یافت.بااینحالعواملزیرباعثمحدودکردنمحلنصب

وسطحولتاژمورداستفادهبرايخازنهاميگردد:
بانزدیكترشدن الف(مزایايحاصلازنصبخازنها
محلنصبخازنهابهمحلمصرف،مصرفکنندهافزایش
ميباید.زیرااینکارباعثکاهشتلفاتوآزادشدنظرفیت
سیستمازمحلنصببهسمتمنبعميگرددوسطحولتاژرا

نیزبهنحوموثرتريبهبودميبخشد.
ب(سطحولتاژکارخازنهادرتعیینقیمتآنهانقش
موثروتعیینکنندهايداردویونیتهايخازنيباولتاژکار
زیر6KVویابااتراز15KVگرانهستندبودهوبهترین
اقتصاديفاصلهولتاژ ولتاژکاريخازنهايموازيازنظر

15KV-6ميباشد.

انتهاي در خازن نصب محل بهترین فني نظر از ج(
میدانهايتوزیع)11و20و33کیلوولت(بودهوباتوجه
بهنحوهکلیدزنيوکنترلخازنهامحلنصببهصورت

زیرتعیینميگردد:
برايخازنهايثابت،باتوجهبهاینکهکلیدزنيخودکاردر
آنهاصورتنميگیردبهتجهیزاتچندانينیازنمیباشدودر

نتیجهميتوانددرپستهايتوزیعنصبگردد.
برايخازنهايمتغیرباتوجهبهاینکه،چنینبانكهاي
خازنينیازمندتجهیزاتکلیدزني،حفاظتوکنترليکاملي

بایدتحت مانندسایرتجهیزاتپستها بنابراین میباشد،
نگهداريومراقبتمداومقرارگیرد.

به باتوجه بانكهايخازني: اتصالفازهادر 3-نحوه
محدودهولتاژاقتصاديوهمچنینرعایتمسائلحفاظتي،
اتصالفازهادربانكهايخازنيباولتاژتوزیعبایدبهصورت
یكاتصالستارهبودهوتجهیزاتازمجهتحفاظتاز

نامتقارنيفازهانیزدرآننصبشدهباشد.
4-انتخابولتاژناميخازن:اصواولتاژناميیكخازن
بایدبرابرباولتاژشبکهايباشدکهخازنبهآنمتصلميشود.
البتهدربعضيازشبکههاتفاوتيبینولتاژناميوولتاژکار
شبکهوجودداردکهجزئیاتاینتفاوتتوسطخریدارتعیین
ميشود.مطلبمهميکهبایدبهآنتوجهداشتایناست
کهافزایشبيمورددرفشارواردبهديالکتریكخازن،تاثیر
معکوسدرنحوهکاروعمرخازنميگذارد.بهعنوانمثال
یا اثرهارمونیكهاو برايکاهش درجاهایيکهمدارهایي
بهمنظورهايدیگريبهصورتسريبهخازنمتصلشده
باشند،دراینصورتولتاژقرارگرفتهدرترمینالهايخازن،
بااترازولتاژکارشبکهبودهودرنتیجهافزایشمعادلينیزباید
درولتاژناميخازندرنظرگرفتهشود.اگرچنیناطاعات
اضافيموجودنباشد،درآنصورتولتاژکارعمليخازن،

برابرباولتاژناميشبکهفرضميگردد.
نکتهحائزاهمیتایناستکهضریباطمینانبیشاز
حد،درموقعانتخابولتاژنامي،نبایددرنظرگرفتهشودزیرا
کهاینکارباعثميشودتادرعملتوانخروجيخازندر
مقایسهباتوانناميآن،کوچكگردد.ضمنادرموقعتعیین
ولتاژيکهبایدبهترمینالهايخازنمتصلشود،ماحظات

زیرنیزبایددرنظرگرفتهشوند:
خود اتصال نقطه در ولتاژ افزایش سبب خازنها -1
همه براي حتي است ممکن افزایش این و ميگردند
هارمونیكهايموجودپیشبیاید.دراینحالتخازنهاباید

درولتاژيبااترازولتاژپیشبینيشدهکارکنند.
2-ولتاژترمینالهايخازنمخصوصادرمواقعيکهفقط
بارروشنایيوجودداردممکناستبزرگگردد.درچنین
حااتيبهمنظورجلوگیريازواردشدنفشارزیادبرروي
خازنوهمچنینافزایشبيرویهولتاژدرشبکهبایدتعدادي

یاهمهخازنهاازمدارقطعگردند.
3-فقطدرحااتاضطراريوبرايمدتزمانکوتاهي،
همچنین و قبول قابل ولتاژ حداکثر در ميتوانند خازنها

حداکثردمايمحیطکارکنند.
ظرفیت انتخاب خازني: بانكهاي ظرفیت انتخاب -4
راکتیوبانكهايخازنيموردنیازیكپستبراساساستفاده

ازظرفیتقطعي

Qc=)MVAR(ظرفیتراکتیوبانكهايخازنيموردنیاز
S=)MVA(ظرفیتقطعيپست
PFc=ضریبقدرتبارپسازنصببهخازن
PF=ضریبقدرتبارقبلازنصببهخازن

* رييس بخش برق و ابزار دقيق پروژه يوتيليتي فازهاي 
24-22 پارس جنوبي
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مشتریان  مشاركت 
و دیگر ذینفعان 

در طي فرآیند 
معمواً  آغازین، 
به بهبود میزان 

احتمال شراكت در 
پذیرش  مالکیت، 
تحویل شدني  و 
مشتري  رضایت 

و سایر  ذینفعان، 
مي شود منجر 

یکدیگر با پروژه مدیریت فرآیندي گروه پنج
وابستگيروشنيداشتهونوعابههمینتواليدر
هرپروژهانجامميشوند.فرآیندهايتشکیلدهنده
طول در یا و فرآیندي گروه یك درون ميتوانند
گروههايفرآیندي،تعاماتیداشتهباشند.طبیعت
متفاوت دیگر پروژه به پروژهاي از تعامات، این
بودهوممکناستبهیكترتیبخاصانجامشوند

یانشوند.)شكل 1(

گروه فرآيندي آغازين 1 
که هستند فرآیندهایي آغازین، فرآیندي گروه
فاز یك یا جدید پروژه یك تعریف راستاي در
جدیدازیكپروژهموجود،بااتخاذمجوزشروع
پروژهیافاز،انجامميشوند.درفرآیندهايآغازین،
محدوده2اولیه،تعریفميشودومنابعمالياولیه،

تعهدميگردند.
ذینفعان3داخليوخارجيکهبانتیجهکليپروژه
درتعاملوتاثیرگذاريميباشند،شناسایيميشوند.

مدیرپروژهاگرتاکنونمنصوبنشدهباشد،انتخاب
خواهدشد.

ایناطاعاتدرمنشورپروژه4وذینفعان،ذخیره
ميگردند.زمانيکهمنشورپروژه،تصویبميشود،
پروژهبهطوررسمیدارايمجوزشدهاست.اگرچه
تیممدیریتپروژهممکناستدرنگارشمنشور
پروژهکمكکند،اماتصویبوسرمایهگذاريآن

خارجازمرزهايپروژهانجامميشود.
مشارکتمشتریانودیگرذینفعاندرطيفرآیند
آغازین،معمواًبهبهبودمیزاناحتمالشراکتدر
مالکیت،پذیرشتحویلشدني5ورضایتمشتري
وسایرذینفعان،منجرميشود.فرآیندهايآغازین
طرح پورتفولیو، فرآیندهاي توسط است ممکن
انجام پروژه کنترل محدوده از خارج سازمان، یا
نیاز پروژه، یك ازشروع پیش مثال، براي شوند.
بهالزاماتسطحباا،ممکناستبهعنوانبخشي
شود. مستند بزرگتر، سازماني آغازکننده یك از
فرآیندهاي آغازین)شکل2(شامل فرآیندي گروه

مدیریتپروژهزیرميباشد:
توسعه منشور پروژه

توسعهمنشورپروژه،فرآیندتوسعهسندياست
کهبهطوررسميمجوزیكپروژهیایكفازراصادر
نیازهاي و انتظارات که اولیهاي الزامات و ميکند
در ميسازد. مستند را مينمایند تامین را ذینفعان
پروژههايچندفازه،ازاینفرآینددرمعتبرسازيیا
پاایشتصمیماتاتخاذشدهطيتکرارقبليتوسعه

منشورپروژه،استفادهميشود.


شناسايي  ذينفعان
شناسایيذینفعان،فرآیندشناسایيتماميافرادیا
سازمانهایياستکهپروژه،برآنهاتاثیرميگذارد
تمایات، با مرتبط اطاعات مستندسازي نیز و

درگیريهاوتاثیراتبرموفقیتپروژهاست.

گروه فرآيندي برنامه ريزي6 
فرآیندهایي شامل برنامهریزي، فرآیندي گروه

در شماره قبلي مروري کلي بر راهنماي گستره دانش مدیریت پروژه )PMBOK( داشتیم و با گروه هاي فرآیندي، حوزه هاي دانشي و نقشه 42 
فرآیند مدیریت پروژه آشنا شدیم. در این شماره سعي داریم به صورت جزئي تر به دو گروه فرآیندي و نیز فرآیندهاي مدیریت پروژه مربوط 

به هر یك بپردازیم.

گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه

شكل 1- گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه

شكل 2-گروه فرآيندي آغازين 

پیکانمقطعدایرهايبیانگرآناستکهفرآیند،
یکپارچگي مدیریت دانش حوزه از بخشي
پروژهاست.اینحوزهدانش،فرآیندهايدیگر
حوزههايدانشراهماهنگویکيميسازد.

مديريت
ارتباطات پروژه

فرآيندهاي نظارت و كنترلفرآيندهاي نظارت و كنترل

فرآيندهاي آغازينفرآيند هاي خاتمه

فرآيند هاي  برنامه ريزي

فرآيند هاي  اجرايي

شروع پروژه/ ورودی فاز پايان پروژه/ خروجی فاز

1-10
شناسايي ذينفعان

1-4
توسعه منشور پروژه

مديريت
يكپارچگي پروژه

مجید آشتیانی *
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استکهبرايتثبیتمحدودهکليتاش،تعریف
نیاز مورد اقدام روش توسعه و اهداف پاایش
جهتکسبآناهداف،اجراميشوند.فرآیندهاي
پروژه اسناد پروژه7و برنامهمدیریت برنامهریزي،
قرارخواهند استفاده مورد پروژه، انجام در که را
گرفت،توسعهميدهد.طبیعتچندبعديمدیریت
براي را تکرارشوندهاي بازخورد پروژه،حلقههاي
که مرور به ميکند. ایجاد اضافيتر، تحلیلهاي
اطاعاتیاخصوصیاتپروژهجمعآوريودرك
ازم است ممکن اضافيتر برنامهریزي ميشوند،
حیات چرخه در اتفاقافتاده مهم تغییرات شود.
فرآیند چند یا یك مجدد بازبیني نیازمند پروژه،
آغازین فرآیندهاي برخي احتماا و برنامهریزي
مدیریت برنامه از افزاینده جزئیات این است.
یا غلطان موجي برنامهریزي به غالباً پروژه،
از )شکلي Rolling Wave Planning

برنامهریزيجزئیاتتدریجيکهدرآن،کاردوره
نزدیك،بهجزئیاتودرسطحپایینساختارشکست
کاربرنامهریزيميگردددرحاليکهکارآیندهدور،
برنامهریزي کار شکست ساختار بااي سطح در
ميگردد(،معروفاستکهبیانميکندبرنامهریزي
ومستندسازي،فرآیندهايتکراريوجاريهستند.
برنامهمدیریتپروژهومستنداتپروژهکهبهعنوان
داده توسعه برنامهریزي، فرآیندي گروه خروجي
ميشوند،برکشفتماميجنبههايمحدوده،زمان،
هزینه،کیفیت،ارتباطات،ریسكوتدارکاتتاکید
دارند.بهروزرسانيهايناشيازتغییراتمصوبدر
پروژه،ممکناستبربخشهایيازبرنامهمدیریت
باشند. داشته مهمي تاثیر پروژه، اسناد و پروژه
بیشتري دقت موجب اسناد این بهروزرسانيهاي
منابع،در الزاماتزمانبندي9،هزینههاو درمورد
راستايتامینمحدودهتعریفشدهپروژهميشود.
تیمپروژهبایدازنظرتماميذینفعانصاحیتدار،
مدیریت برنامه توسعه و پروژه برنامهریزي در
که آنجا از نماید. استفاده پروژه، اسناد و پروژه
بينهایت تا نميتواند بازخورد و پاایش فرآیند
ادامهیابد،رویههايتنظیمشدهتوسطسازمان،پس
ازآنکهتاشاولیهبرنامهریزيپایانیافت،اعمال
مرزهاي پروژه، طبیعت از رویهها، این ميشوند.
و نظارت مناسب فعالیتهاي پروژه، تثبیتشده
کنترلونیزمحیطيکهپروژهدرآناجراميشود،
تاثیرميپذیرند.گروهفرآینديبرنامهریزي)شکل

3(شاملفرآیندهايمدیریتپروژهزیرميباشد:

توسعه برنامه مديريت پروژه
توسعهبرنامهمدیریتپروژه،فرآیندمستندسازي
آمادهسازي، تعریف، براي نیاز مورد اقدامات
یکپارچهسازي،وهماهنگيتماميبرنامههايفرعي
اطاعات اولیه منبع پروژه، مدیریت برنامه است.
و کنترل، و نظارت اجرا، برنامهریزي، چگونگي

خاتمهپروژهاست.

جمع آوري الزامات
جمعآوريالزامات،فرآیندتعریفومستندسازي
پروژه اهداف تامین راستاي در نیازهايذینفعان

است.

تعريف محدوده
تعریفمحدوده،فرآیندتوسعهیكتوصیف

تفصیليازپروژهومحصولاست.

ايجاد »ساختار شكست كار« 9
تقسیم فرآیند کار، شکست ساختار ایجاد
تحویلشدنيهايپروژهوکارپروژهبهاجزايقابل

مدیریتتروکوچكتراست.

تعريف فعاليت ها
اقدامات شناسایي فرآیند فعالیتها، تعریف
خاصياستکهبایدبرايتولیدتحویلشدنيهاي

پروژهانجامشوند.

ترتيب فعاليت ها
ترتیبفعالیتها،فرآیندشناسایيومستندسازي

روابطبینفعالیتهايپروژهاست.

برآورد منابع فعاليت ها
برآوردمنابعفعالیت،فرآیندتخمیننوعومقدار
مواد،افراد،تجهیزاتیافرآوردههايموردنیازبراي

انجامهرفعالیتاست.

برآورد زمان فعاليت ها
تعداد تخمین فرآیند فعالیتها، زمان برآورد
دورههايکاريموردنیازبرايتکمیلفعالیتهاي

منفردزمانبنديبامنابعبرآوردشدهاست.

توسعه زمان بندي
تواليهاي تحلیل فرآیند زمانبندي، توسعه
فعالیت،مدتزمانها،الزاماتمنبعومحدودیتهاي
زمانبنديدرراستايایجادزمانبنديپروژهاست.

برآورد هزينه ها
از تقریب یك توسعه فرآیند هزینهها، برآورد
فعالیتهاي تکمیل جهت نیاز مورد مالي منابع

پروژهاست.

تعيين بودجه
تعیینبودجه،فرآیندتجمیعهزینههايبرآوردي
ازفعالیتهايمنفردیابستههايکاريجهتتثبیت

یكخطمبناي10مصوبهزینهاياست.

برنامه ريزي كيفيت
الزامات شناسایي فرآیند کیفیت، برنامهریزي
و محصول و پروژه استانداردهاي یا کیفیت

مستندسازيچگونگياثباتتطابقپروژهاست.

توسعه برنامه منابع انساني
شناسایي فرآیند انساني، منابع برنامه توسعه
مسئولیتها، پروژه، نقشهاي مستندسازي و
مهارتهايموردنیاز،روابطگزارشدهيوایجاد

یكبرنامهمدیریتکارکناناست.

برنامه ريزي ارتباطات
نیازهاي تعیین فرآیند ارتباطات، برنامهریزي
رویکرد یك تعریف و پروژه اطاعاتيذینفعان

ارتباطاتياست.

برنامه ريزي مديريت ريسك
برنامهمدیریتریسك،فرآیندتعریفچگونگي
هدایتفعالیتهايمدیریتریسكبرايیكپروژه

است.

شناسايي ريسك ها
ریسكهایي تعیین فرآیند ریسكها، شناسایي
و بگذارند اثر پروژه بر است ممکن که است

مستندسازيخصوصیاتآنهااست.

انجام تحليل كيفي ريسك
انجامتحلیلکیفيریسك،فرآینداولویتبندي
با که است اقدام یا بیشتر تحلیل براي ریسكها
انجام آنها اثر و وقوع احتمال ترکیب و ارزیابي

ميشود.

انجام تحليل كمي ريسك
انجامتحلیلکميریسك،فرآیندتحلیلعددي
پروژه کلي اهداف بر شناختهشده ریسكهاي اثر

است.

برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك
توسعه فرآیند ریسك، پاسخهاي برنامهریزي
و فرصتها افزایش جهت اقدامات و گزینهها

کاهشخطراتنسبتبهاهدافپروژهاست.

برنامه ريزي تداركات
مستندسازي فرآیند تدارکات، برنامهریزي
تصمیماتخریدپروژه،تعریفرویکردوشناسایي

فروشندگانبالقوهاست.
* كارشناس سيستم ها و روش ها

1- Initiating Process Group   

2- Scope

3- Stakeholder

4- Project Charter

5- Deliverables

6- Planning Process Group

7- Project Management Plan 

8- Schedule

9- Work Breakdown Structure

10- Baseline 

مدیریت  برنامه 
پروژه و مستندات 
پروژه كه 
خروجي  به عنوان 
فرآیندي  گروه 
برنامه ریزي، 
توسعه داده 
مي شوند، بر كشف 
جنبه هاي  تمامي 
محدوده، زمان، 
كیفیت،  هزینه، 
ریسک  ارتباطات، 
و تداركات تاكید 
دارند
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شكل 3-گروه فرآيندي برنامه ريزي 
پیکانمقطعدایرهای،بیانگرآناستکهفرآیند،بخشيازحوزهدانشمدیریتیکپارچگيپروژهاست.اینحوزهدانش،فرآیندهايدیگرحوزههايدانشراهماهنگو

یکيميسازد.

برآورد زمان 
فعالیت ها، فرآیند 

تخمین تعداد 
دوره هاي كاري مورد 

نیاز براي تکمیل 
فعالیت هاي منفرد 
زمان بندي با منابع 

برآورد شده است

یریت
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رعایت اصول ایمني 
كار در ارتفاع و 
توجه به قواعد 
پرمیت در همه 
فعالیت ها، امري 
مهم و ضروري 
مي باشد. اما در 
خصوص انجام 
عملیات رادیوگرافي 
باید توجه نمود 
كه اهمیت این 
موضوع با توجه به 
پیامد هاي مخاطرات 
ناشي از گم 
شدن چشمه هاي 
رادیوگرافي و بروز 
شرایط اضطراري 
مواجهه با پرتوهاي 
یونساز، اهمیت این 
موضوع ده چندان 
مي گردد

شرح مختصر حادثه
دراواخراردیبهشتماه90پیمانکاررادیوگرافيشرکتنوتاشدرکارگاهدااهو
جهتانجامتستRTمخزنشماره2نیروگاهمراجعهمينماید.باتوجهبهنامساعد
بودنشرایطجويوعدممهاروفیکسبودنتختههايمحلاستقرارفردپرتونگار،
مجوزشروعکارتوسطHSEکارگاه،صادرنميگردد.شرکتپیمانکارپرتونگاري
بدونرفعنواقصایمني،خودسرانهاقدامبهانجامرادیوگرافيمينماید.نتیجهمنجر
بهسقوطرادیوگرافرازارتفاعششمتريدرحینعملیاترادیوگرافيميشود.
خوشبختانهدراینحادثهصدمهجديبهرادیوگرافرودوربینحاملچشمهرادیو
گرافيواردنميشود.بافاصلهفردمصدومبهبیمارستاناعزامشدهودوربین
رادیوگرافينیزتوسطدستگاهگایگر،کنترلوپسازاطمینانازسامتفنيوعدم
نشتتشعشعاترادیواکتیو،توسطپیمانکاررادیوگرافيازسایتخارجميگردد.

علل ريشه اي و تجزيه و تحليل حادثه: 
عللریشهايحادثهعبارتاندازعدمتختهریزيمناسب،عدممهارتختههاي
زیرپایي،فقدانراهدسترسيمناسب،عدمآموزشکاردرارتفاع،بيتوجهيبه
پرمیتهاوازهمهمهمترانجامکاربدونمجوزميباشد.رادیوگرافرهنگامترددبر
رويتختههايمهارنشده،بهدلیلبلندشدنودورانتختهزیرپایي،تعادلخودرا

ازدستدادهوسقوطمينماید.

آموخته هاي ناشي از اين حادثه: 
رعایتاصولایمنيکاردرارتفاعوتوجهبهقواعدپرمیتدرهمهفعالیتها،
امريمهموضروريميباشد.امادرخصوصانجامعملیاترادیوگرافيباید
توجهنمودکهاهمیتاینموضوعباتوجهبهپیامدهايمخاطراتناشيازگم
شدنچشمههايرادیوگرافيوبروزشرایطاضطراريمواجههباپرتوهايیونساز،
اهمیتاینموضوعدهچندانميگردد.لذاضرورياستقبلازشروعهربرنامه

رادیوگرافيمواردمشروحهزیربهصورتجديدرکارگاههااجراگردد:
1-درخواستعملیاترادیوگرافيبایدحداقل48ساعتقبل،ازطرفپیمانکار

متقاضيرادیوگرافي،بهشرکتفراباعامگردد.
2-کارشناسHSEشرکتفرابموظفبهبررسيایندرخواستميباشد.در

اینرابطهضرورياستمواردمشروحهزیرموردتوجهقرارگیرد:
-مداركشرکتپرتونگارشامل:تاییدیهسازمانانرژياتمي،دستورالعمل
واکنشدرشرایطاضطراري،معرفيکتبيمسئولفیزیكبهداشتوسایرنفرات

رادیوگراف،گواهيدورههايیکصدساعتهمرکزفیزیكبهداشتسازمانانرژي
اتمي،شناسنامهچشمهوهلدر.

-تجهیزاتایمنيعملیاترادیوگرافيشامل:انبرچشمهگیر،کیسههايسربي،
کانتینریدك،نوارهاوتابلوهايخطرپرتوهايیونساز،پیشبندسربي،عینكسربي،
دستکشسربي،بلندگو،چراغهايآارمترجیحاًبابرقباطريقابلشارژ،گایگر،

دوزیمتر،فیلمبچ،کلیماتور،سرویمتر.
-محاسبهفواصلایمنمتناسبباقدرتچشمه

-تعیننقشهLAY OUTکارگاه،جانمایيمحلهاياستقرارچشمههايرادیو
گرافي،تعینمحدودههايخطر

-تشخیصINTERFACEهاوتداخلبابرنامههاياجرایيوتعیینزمان
عملیاترادیوگرافيباهماهنگيمدیراجرایيفرابوسایربخشهاوپیمانکاران

اجرایي
-درصورتيکهدرخواستهايعملیاترادیوگرافي،کموگسستهباشد،تیم
رادیوگرافي،پسازهردرخواستازبیرونکارگاهمراجعهمينمایدودرصورتيکه
مستمرباشدبایدتیمرادیوگرافيدرکارگاهمستقرونسبتبهاحداثچالهسورس،

طبقدستورالعملانرژياتمياقدامنمود.
3-اطاعرسانيکتبيبهکارفرما،پیمانکارانموازيوکلیهپیمانکارانفراببه
همراهنقشههايعملیاترادیوگرافيواعامزماندقیقوتاریخرادیوگرافيو

ضرورتتركمحل.
4-بازدیدازمحلهايسرجوشهاوسایرمحلهایيکهقراراستعملیات
رادیوگرافيانجامپذیردواقدامبهایمنسازيمحلهايانجامکار.دراینرابطهبا
توجهبهاینکهاغلبعملیاترادیوگرافيدرشبانجامميگیردبایدبهموضوع

روشنایيوراههايدسترسيایمنوسکوهايکارتوجهویژهنمود.
5-اعامپرمیتبهنگهبانيدربوروديوممانعتازورودغیرمجازتیمرادیوگرافي
بهکارگاه.نگهبانيکارگاهبایدورودوخروجچشمهبهکارگاهراثبتنمایدوتنهابهتیمي
اجازهورودرابدهدکهلوازمایمنياعامشدهفوقرابههمراهداشتهباشند.)توصیه
ميشودهنگامورودوخروجبااستفادهازدستگاهگایگرازوجودچشمهاطمینانحاصل

نمودوبایددقتگرددکهچشمهبهاشتباهدرکارگاهبهجانماندهباشد(.
6-عملیاترادیوگرافيدرشببایدباحضورHSEانجامگرفتهومسئول
فیزیكبهداشتموظفبهکنترلمحیطبهصورتمستمر،بهمنظورپیشگیري

ازپرتوگیريهايسهويميباشد.
* رئيس بخش ايمنی و حراست

تجزيه و تحليل يك حادثه در كارگاه دااهو

محسن خرسندی *

 موقعيت دقيق محل حادثه 
داخل مخزن شماره 2

     موقعيت فرضي محل استقرار كارگر 
جوشكار داخل مخزن

درصورت نياز به استقرار طواني مدت چشمه راديو 
    عمليات سنگ زني در مخازنگرافي در كارگاه بايد از چاله سورس استفاده نمود

یریت
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و نظر مي كني پرده اي 
سیاه از جنس 

ابریشم، معطر به 
گاب قمصر كاشان 

بر خانه اش دارد، 
خانه اي ساخته شده 

با جان نه با سنگ 
كه لمس كردنش را 

حتي در رویاهایت 
هم نمي دیدي و فقط 

توانستي لمسش كني، 
آري ، در گوشه اي از 
خانه اش سنگي به 

نمونه از بهشت دارد 
كه آن هم سفیدي 

خود به زیارت نااهان 
سیاه كرده، ولي براي 

صاحب خانه، اهل و 
نااهل معني ندارد، همه 
میهمانند و او با آغوش 

باز پذیرایي مي كند

روي به نگاهي سقوط مردد، اما محکم قدمي نرم، دلي سنگي، پلههاي
تنها و امید نگراني،خوشحالي، و دلهره آسمان، بهسوي دلي پرواز زمین،
نکردهاي، لمس نميداني، چیزي خود از ولي شنیدههایت، دانستههایت،
فرود زمین به ناخودآگاه زانوهایت فرمانت بدون نکردهاي، فکر ندیدهاي،
ميآیدوپیشانیتکهمهرخطاکاربهرویشخوردهاستبهخاكميخورد.
ماتومبهوتاشكهايدیگرانراميبینيوليلبخنديبهرويلبانتنقش
را برسي،خودت زودتر تا ميدوي میداري، بر تندي قدمهاي است. بسته
نميشناسي،وجودهیچکسرااحساسنميکنيوگویامثلهیچکسشدهاي.
تازهميفهميتویكوجود،یكخود،یكانسانمنحصربهفرديبابقیهفرق
ميکنيتازهبهعظمتخودوخدايخودپيميبريکهچقدروااستوواا
آفریدهاست.تازهميتوانيسرتراباابگیريکهمنسرگشتهوحیرانوااي
خودشدهام.هفتباردورخانهاشميگرديتابگویيبهخانهبرگشتهايو
ميخواهيکهدیگرتركخانهنکني،اوراستایشميکنيوازاوخجالت
ميکشيکهدرشنیدنگفتههایشکوتاهيکردهايوليبازهمبابرگشتتو
آغوشبازميکند.براياوفرقينميکندکدامگفتهاشراانجامدادهايکدامرا
نه،برگشتتوراارجمينهد،اوتورااشرفمينامدوهنوزهمبراياوعزیز
هستي،آنقدرکهسبباخراجیکيازمائکههایششدهاي.اوتوراخوب

ميشناسدوليتواورانه...
ونظرميکنيپردهايسیاهازجنسابریشم،معطربهگابقمصرکاشانبر
خانهاشدارد،خانهايساختهشدهباجاننهباسنگکهلمسکردنشراحتي
دررویاهایتهمنميدیديوفقطتوانستيلمسشکني،آري،درگوشهاي
ازخانهاشسنگيبهنمونهازبهشتداردکهآنهمسفیديخودبهزیارت
ندارد،همه معني نااهل و اهل برايصاحبخانه، نااهانسیاهکرده،ولي
میهمانندواوباآغوشبازپذیرایيميکند،اینجاهماوتوراباسرانگشتان
محبتشنوازشميکندوبازازخودميپرسيحاادیگراوراشناختي؟لبانت
ميگویندآريوليدلتميگویدنه!تازهبهذرهايازوجودزیبایشپيبردهام،
فقطاسمشراميدانماسمشکریماست،سبحاناست،ودوداست،رحیم

است.دریكکلمهمملوازمفاهیم،اواسمشخداستومنفقطهمینرا
ميدانم.یعنيدرظاهرميدانماوميبخشد،رحمميکندوليدرباطنحتي
معنايآنرانميدانمکهاوفقطگناهرانميبخشد،اوزیبایيباطني،اونور
و میقات در خسي را خود باشي، میقات در دوباره اگر حاا و ميبخشد
کوچكترازآنميبینيکهبهیكمیهمانيبهاینبزرگيوزیباییآمدهايو
بازبایكدگرگونيدیگر،هفتدورپيدرپياوراستایشخاصميکني،به
دورخانهاوميگردي،حااحسوحاليپیداکردهايکهذرهايميفهميکه
چهکسيهستيواوکیست!زیرلبربنارازمزمهميکنيازاوطلبمغفرت
ميکني،اوتورادعوتکردهاست،اوتورابالباسسفیددرکنارهزاران
هزارمیهمانسفیدپوشدیگرميبیندوبنانداردکهاینجانمازهاينخواندهتو
راشمارشکندتاازخواندههایتکمکندوبرایتمعدلبندگيبگیرد،اوتو
رابندهاول،شاگرداولیابندهآخرنميداند،اوتورایكبازیگوشدوست
داشتنيميخواندنهیكگناهکار،یكآدمحواسپرتکهسرشبهبازيهاي
بيروحوبيوجودگرمشدهاستميداند،اوتورادیگريميداندودیگري
راتو،پسبداناگرتاکنونفکرکردهايکهخدامعلميسختگیراستکه
بینتوودیگريفرقميگذاردوبهناظمهايراستوچپتميگویدتوبا
وجدان این هستیم، خاك یك از ما همه کردهاي، اشتباه فرقداري دیگري
درسعي تو ميکند، بهخاطرخطاهایشسرزنش را کهخود ماست درون
هفتبارازصفابهمروهوازمروهبهصفاميرويتابدانيوبهتوثابتشود
کهمادراسماعیل»هاجر«هیچوقتازخداناامیدنشد،اوهفتبارسراب
دیدوناامیدنشد،مادرایندنیاوروزگاروبااینفهم،چطوربهخوداجازه
ميدهیمکهتسلیمشویموباناامیديازامیدبهخدا،جادهزندگیمانرادور
بزنیم،هرجاممکناستیكنقطهشروعباشد،امیدوارباش.حااکهبرگشتي
ونشانههايدرخشانيدیدهایيثابتکنکهیكبندهواقعيهستيوتاآخر

باخداميمانيودستتراازدستشرهانميکني.
ايدلاگرترضايدلبربایدآنبایدکردوگفتکاوفرماید
* 15ساله

مــــاقات
نوشین
 غام خاصي *

دگی
زن
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ش��مرونوخیابانهایکاهگلیوپرازگلیاس،
پشهبندهاییکهدرهرپشتبامبستهمیشدونوهها
درازبهدرازتویشولومیش��دندوازخرابکاریهای
هرروزهپردهبرمیداشتند.یكخانجونباچادرنماز
س��فیدگلدار.ازهمانخانجونهاییکهدردوابچهو
صندوقشکلیچیزهاینایاببرایعروسکوچیکه
ودخت��ربزرگهقایممیکرد،ازهمانخانجونهاییکه
ش��بجمعهحلوابرایفاتحهآقاجانمیپزندوتوي
امام��زادهپخشميکنند،کوفتهازظه��رماندهبرای
نوههاداغمیکنندوش��بهايطوانيزمستونزیر
کرسيازامیرارساننامدارقصهمیگویند.»خانجون

وخوابش��مرون«و»خانجونوکوچهپریون«نام
دوکتابنوشتهش��رمیننادریاستکهتوسطنشر
ح��وضنقرهبهبازارآمدهوقصهپس��ریبهنامبهزاد
استکهخاطراتروزهایکودکیوسپسنوجواني
رادرخانهخانجونشراکهحاادیگرنیستروایت
میکند.اگردلتونبرایخیابانهایپیچدرپیچتجریش
وبازارشتنگشدهودلتونیكحوضمیخواهد
پرازهندوانهویكدوابچهپرازش��یرینيوآجیل
،اگ��هتهدلتونفقطی��كدورچرخبااتولزمانمي
خواهد،اگههوسش��نیدنقصههايرفتههاولمس
دوبارهشاديبادبادكهواکردنروکردین،وارددنیایی

شویدکهشرمیننادریآنرابرایتروایتمیکندو
چیزایيدوبارهببینیدوبشنویدکهتودنیايخاکستري
وپردودماعینهمونشکافدرايچوبيقدیممي
مونه،همونکهآدمچشممیگذارهبهشونودنیاهاي
دیگهروسیاحتميکنه.

خواندناینکت��ابدرعینحالیکهآدمرابهیاد
دورانکودکيوشیطنتهايآندورانمیبردوخنده
راب��ررويل��بمیاورد،ی��ادخانجونهايراکه
رفتهاندزندهونماش��کيبرچش��موفاتحهايبر

لبميآورد.
* كارشناس مديريت تاسيسات

لسترتارونویس��ندهکتابحاضراستادنامآوردر
دانش��گاهام.آي.تيآمریکاویکيازبرجس��تهترین
کارشناس��انوتحلیلگراناقتصادسیاسي،اجتماعي
وجهانياستکهاقتصادامروزيجهانوتحوات
آنرازی��رنظردارد.ويدراینکتابضمنتحلیل
پدیدهها،پیامدهايمختلفآنهاراميسنجدوهرکجا
کهازمباش��د،هش��دارميدهد.تاروشرحميدهد
کهمبنايثروتآفرین��يدراقتصادامروز،دانشو
تخصصاس��توکارآفرین��انازدانشواطاعات
ثروتميآفرینند.اوهشدارميدهدکهکشوريکه
زیرسلطهترسوهاباشدثروتمندنميشودوکشوري
ثروتمندميش��ودکهراهرابرشکوفایينواندیشان
خودبگش��اید.ایناقتصاددانبرجس��تهجهانيدر
کتابخودازانقابيخبرميدهدکهنیرويحرکت
خ��ودراازمغزه��اميگیردوعص��ريکهدرپیش
است،عصراس��تیايدانشوتخصصهايجدید
اس��ت.تاروتاکیدميکندک��هدراینمیان،نوآوري
وخاقیتاس��تکهثروتميآفریند.دراینکتاب
بهجايقضایايروزمره،پرس��شهايعمیقتريرا

مطرحميکند:چهچیزهایيماندني
هس��تند؟تاریخدان��انآیندهازچه
چیزیادخواهندکرد؟شالودهتمدن
چیس��ت؟تاروميگوی��د:پایههاي
قدیمکامیابي،فروریختهاس��ت.در
تمامطولتاریخبشر،منشأکامیابي
دستیابيبهمنابعطبیعيمانندزمین،

طاونفتبودهاست.ناگهانورقبرگشتهودانش
بهجايآننشس��تهاس��ت.اینعصر،عصرصنایع
انس��انس��اختهبرپایهدانایيوتوانایيهايمغزي
اس��ت.بیلگیتس،ثروتمندترینم��رددنیا،مالك
چیزهايملموسنیس��ت:نهزمیندارد،نهطا،نه
نفت،نهکارخانه،نهفعالیتصنعتيدیگرونهارتش
وسپاهي.ایننخس��تینباردرتاریخبشراستکه
ثروتمندتری��نمرددنیافقطدانشداردوبس.وي
درکت��ابخودپیامميدهدکه»نوميآیدوکهنهرا
نابودميکند.سازندگيوانهدامهردوبایدباشندتا
اقتصادبهپیشگامب��ردارد.«پیامدیگراوبهثروت
آفرینانچنیناست:»س��ومینانقابصنعتيدارد

عناصرس��ازندههرمث��روترابه
ترتیبيجدیدازنوميچیند.کسي
بهدرستينميداندکهقاعدهبازي
چیست؟برندگانکسانيخواهند
ب��ودکهماهیته��رمثروترادر
اقتص��اديمتکيب��هدانشزودتر
دریابن��د.«ازت��اروع��اوهبراثر
حاضر،کتابهايدیگرينیزمنتش��رش��دهاست.
کتابهايتاروبهپژوهشگرانوعاقهمندانمباحث
اقتصاديجهانامروزکمكميکندکهواقعیتهاي
اساس��يرابهتربشناسند.اینکتابکهقواعدبازي
درقرنبیس��تویک��مرادرمقاب��لخوانندهقرار
ميده��دازچهاربخشکليب��هنامهايکاوشدر
اقتصادمتکيبهدانش،باستانشناس��يهرمثروت،
جویندگانگنجوسازندگان،تشکیلشدهاست.هر
بخ��شنیزفصلهايمختلف��يرانیزدربرميگیرد
کهتحلیلمباحثاقتص��ادي،اجتماعي،تاریخيو

فرهنگيراباذکرمثالهمراهدارد.
* بخش آموزش و توسعه منابع انسانی

خانجون و کوچه پریون
نويسنده شرمين نادری

نويسنده: لستر تارو 
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رقیه زیاری *

هاله
امري كاظمي *

 ثروت آفرینان

بیل گیتس، 
ثروتمندترین مرد 
دنیا، مالک چیزهاي 
ملموس نیست: 
نه زمین دارد، نه 
طا، نه نفت، نه 
كارخانه، نه فعالیت 
صنعتي دیگر و نه 
ارتش و سپاهي. 
این نخستین بار در 
تاریخ بشر است كه 
ثروتمندترین مرد 
دنیا فقط دانش دارد 
و بس

 کتاب
رفی

مع
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قله ورزاب با ارتفاع 
4050 متر، در 

بخش میاني رشته 
كوه هاي البرز 

مركزي و در شمال 
روستاي الون قرار 

دارد. این قله بر 
روي خطالراسي 
مرتفع و طواني 
با امتداد غربي _ 
شرقي واقع شده 

است كه از یک سو 
توسط گردنهاي 
بزرگ به قله ي 

4328 متري برج و 
از سوي دیگر توسط 

سه ورزاب دیگر 
به قلل جانستون 
و خرسنگ متصل 

مي گردد
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قلهورزابباارتفاع4050متر،دربخشمیانيرش��تهکوههايالبرزمرکزيو
درشمالروستايالونقراردارد.اینقلهبررويخطالراسيمرتفعوطوانيبا
امتدادغربي_ ش��رقيواقعش��دهاستکهازیكسوتوسطگردنههايبزرگبه
قلهي4328متريبرجوازسويدیگرتوسطسهورزابدیگربهقللجانستون
وخرس��نگمتصلميگ��ردد.ازویژگیهايخاصکوهس��تانورزابميتوانبه
کاسهايبزرگدرش��مالآناش��ارهکردکهدراغلباوقاتپوش��یدهازبرف
ميباش��دوهمچنیندامنههايگستردهوپرآبيکهسرچشمهرودخانههايارو
الونبهشمارميآید.براياجراياولینبرنامهتابستانگرميکهآغازشدهاست
روزجمعه3تیرماه90درساعت6/10دقیقهوباتعداد20نفرازمقابلساختمان
مرکزيشرکتفراببهطرفروستايالونحرکتمیکنیم.روستايالوندر
منطقهگرمابدرواقعشدهاستوبرايرسیدنبهآنبایستيمسیرگردنهقوچك
_ لش��کرك_ جادهفشمراطيکنیم.فاصلهتهرانتاروستايالوندرحدود50
کیلومتر،جادهايکوهستانيوپرپیچوخمراشاملميشودکهمادرساعت7/20
دقیقهوبعدازپشتسرگذاشتنروستايبزرگزایگان،درمیدانگاهکوچكآن
پیادهمیشویموخیليزودحرکتخودرادرامتدادرودخانهاصليآغازمیکنیم.
باوجودآنکهاوایلتابس��تاناس��تاماکوچکتریناثريازکمش��دنشدتآب
رودخانهوخروشبهارهآندیدهنمیشود.پسازکميپیادهرويدرامتدادروداز
پلنسبتابزرگيعبورمیکنیموبهسمتدامنههايکوهسرکچالمیرویم.چشم
اندازباغهاومزارعروس��تايالونبهراس��تيزیباوخاطرهانگیزاست.ساعت
8/10دقیقهبرايانجاممراسممعارفهوبیانتوضیحاتمنطقهوچگونگیاجراي
برنامهتوقفمیکنیم.زماناینتوقف20دقیقهاستوازآنجاکهبرايدستیابي
بهقلهورزابميبایس��تيراهيطوانيرابپیمائیم،حرکتمنسجمخودرابراي

باارفتنآغازمیکنیم.درهالونراميتوانیکياز
پرآبترینوسرسبزتریندرههايکوهستانيالبرز
دانس��تکههمیننکتهآنراب��هیکيازبزرگترین
جاذبههايگردشگرياستانتهرانوهمچنینیکي
ازمهمترینمسیرهايصعودکوهنوردانبرايفتح
بس��یاريازقللمرتفعالبرزمرک��زيتبدیلنموده
است.آسمانگرفتهوابرياستودرارتفاعات،
شرایطمساعديبهلحاظجويدیدهنميشود.خیلي

زودبهتنگالونميرسیم.درکمالتعجب،ازپلهايکوچكچوبيروستاییان
برايردش��دنازرودخانهخبرينیستوبایستيخودرابرايعبوريدشواراز
آنآمادهکنیم.برايعبورچندینبارهازآبهايس��ردوخروش��انزمانزیادي
طيميش��ودکهدرعینحالبرايبسیاريازاعضايگروه،تجربهايغیرمنتظره
وجالببهشمارميآید.بعدازآخرینعبور،باردیگرحرکتآرامومنسجمگروه
برايدستیابيبهورزابآغازميشود.ساعت10/15دقیقهبهمحلچشمهتلخآب
ميرسیموبامنظرهچادرهايبرپاشدهيکوهنوردانروبهروميشویم.ابرهاي
تیرهايازافقهايغربيبهمانزدیكميشوندکهميتواندخبرازبارشهايناگهاني
وغیرمنتظرهداشتهباشد.باتوجهبهترکیبناهمگوناعضايگروهبهلحاظسابقه
کوهنورديوحضورافرادتازهوارددرکناردوس��تانباتجربه،درمحلچش��مه
تلخآبگروهرابهدودستهتقسیمکردهوقرارميشودفقطدوستانيکهازآمادگي
جسمانيکافيوتجربهيکوهنورديبرخوردارندبرايصعودقلهاقدامکنندوبقیه
اعضايگروهحرکتخودراباسرعتيآهستهتروتاجايممکنودرحدتوانشان
بهطرفبااادامهدهند.گروهاولبااستراحتيکوتاهدرچشمهتلخآبصعودخود
راآغازميکندوباپش��تس��رگذاشتنشیبتندونفسگیردامنهجنوبيورزاب،
سرانجامدرساعت14/30دقیقهموفقبهفتحقلهميشودوگروهدومنیزميتواندتا
ارتفاع3300متريصعودنمایدوحدودساعت12بازگشتخودراآغازنماید.با
برنامهریزيانجامگرفتههردوگروهدرفاصلهساعتهاي18و18/30دقیقهخود
رابهمیدانگاهکوچكروستايالونوبهمحلقراربااتوبوسميرسانند.در
بازگشتازجادهفشمخوشبختانهترافیكآزاردهندهايوجودنداشت.ساعت
20/30دقیقهباتوقفدرمقابلس��اختمانمرکزيشرکتفرابپایانبرنامهرا
برايدوستاناعامميکنیم.اعضايشرکتکنندهدربرنامه:آقايرضاعربي
وی��كهمراه_ آقايامی��رطالبيویكهمراه_ 
آقايپارس��احیدريویكهمراه_ خانمنرگس
آش��تیانيویكهمراه_ خانمسمانهآقائيدوست
وی��كهمراه_ آقايمه��ديزاده_ آقايمهدي
افضلي_ خانممهنازجلیلي_ خانملیامسعودي
_ آقايحامدرس��تمیان_ آق��ايعليکیانمهر_ 
آقايبهروزیانویكهمراه_ آقایانفیضالهسقرو

فرامرزنصیري)سرپرستان(

فرامرز نصیري 

سفر به سرچشمه هاي ار و الون
گزارش  صعود گروه كوهنوردي فراب به قله ورزاب 
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 نجابت 
عجيبي دارد

 با فاطمه تقي خاني هنرمند نقاش واقع گراي فرابهنر

»وقت�ي روب�روي ب�وم نقاش�ي بر 
روي یك چهار پای�ه قرار مي گیریم، 
روح و جس�م ب�ه پاکي یك  فرش�ته 
تبدیل مي ش�ود« این دیدگاه متعلق 
ب�ه هنرمن�دي اس�ت ک�ه س�ال هاي 
س�ال اس�ت که خود و زندگي اش را 
وق�ف هنرش ک�رده اس�ت؛ در واقع 
تفسیر نقاش�ي از دیدگاه یك نقاش 
واقع گ�را. وقت�ي دس�تانش قلم موي 
نقاش�ي را روي ب�وم ب�ه رق�ص در 
م�ي آورد، لحظاتي اس�ت که حضور 
خ�دا را نزدیك و نزدیکتر احس�اس 
مي کند، آنق�در نزدیك که براي کمك 

به بندگان او سر از پا نمي شناسد.
فاطم�ه تقي خان�ي هنرمن�د دیگ�ري 
از خان�واده ب�زرگ ف�راب اس�ت که 
نقاش�ان  از  بس�یاري  مث�ل  اتفاق�ا 
امروز، سبك هاي فانتزي و سورئال 
را ب�راي کارش ب�ه عن�وان س�بك 
برنگزیده اس�ت و دست روي نقطه 
اي گذاش�ته اس�ت که به واق�ع نیاز 

روزگار ماست: واقع گرایي.
 ب�ا فاطم�ه تق�ي خاني ک�ه در طول 
این سال ها توانسته است سنخیتي 
عجی�ب میان هن�ر و زندگي را براي 
خ�ود ب�ه وج�ود آورد، گ�پ و گفتي 
ترتی�ب داده ایم که مت�ن کامل آن را 

در ادامه مي خوانید...

زهرا شهایی
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: س��ركار خان��م تقي خان��ي! لطف��ا براي 
آغ��از بح��ث، بيوگراف��ي مختص��ري از خود و 
فعاليت هايت��ان در عرص��ه كار و هن��ر  را براي 

همكاران بازگو نماييد.
س��ال1341درتهراندرخان��وادهاي7نفره،2
برادروسهخواهرکهدرآنزمانخیليهمشلوغ
نبودمتولدش��دم.تحصیاتمدیپلماقتصاداس��ت.
ولياززمانيکهخودمراش��ناختمسختمشغول
کاربودم.همکاريامرابافراببا18س��السابقه
کارشروعکردم.هماکنونحدود12سالاستکه
مشغولبهکاردرفرابهستم.ازسنینکم،عاقه
زیاديبهپرورشگلوگیاه،موس��یقي،نقاش��ي،
طبیعتوورزشبهخصوصکوهنورديداش��تم
کهخوشبختانهبهتمامآروزهایمرسیدم.امابهدلیل
کمبودوقتومش��غلهکارينتوانستمموسیقيرا

ادامهدهم.

: همانطور كه مي  دانيد قدمت هنر نقاش��ي 
ميان انس��انها، ش��ش برابر قدمت زبان نوشتاري 
اس��ت. نگاهتان به هنر نقاش��ي به عنوان يكي از 

اصلي ترين رشته هاي هنر چگونه است؟ 
همانگون��هکهميدانیمانس��انهاياولیهبهدو
علتبررويغارهانقاش��يميکردن��د:1-براي
افزای��شگلههایيکهش��کارميکردن��د.2-براي
اینکهموفقیتآنهادرش��کاربیش��ترش��ود،کهدر
واق��عآرزويقلبيوفکروذهنش��انرابهتصویر
ميکش��یدند.پسانسانبهوس��یلهنقاشيآنچهکه
دردروندارد)ازنظ��رذهنيوروحي(بهتصویر
ميکشد.نقاش��يبرايمنبیانآنچیزهایياست
کهباآنهازندگيکردهامواحس��اسوعواطفمرا
ب��اآنبهمعرضدیدعمومق��رارميدهم.بهنظرم
نقاشيبااتریننیایشاس��ت.وقتيروبهرويسه
پایهقرارميگیریمروحوجس��ممان،بهپاکيیك
فرش��تهتبدیلميشود.نقاشيانس��انراازبديها

مصونميدارد.هنر،نجابتعجیبيدارد.


: اولين جرقه اي كه در ذهن تان ايجاد ش��د 
تا بتوانيد به دنياي نقاش��ي وارد ش��ويد را به ياد 

مي  آوريد؟ 
بهنظرم12س��الهبودمکهحسزیباينقاش��ي
رادرخوداحس��اسکردم.طراحيازرويکتاب
نقاش��يک��ودکان،کاریکاتوره��ايدورهانق��اب
درمج��اتوروزنامهه��اونقاش��يهايدوران

دبیرس��تانکهاصوادوس��تانبرادرمميآوردندو
منميکش��یدموهمینطورکتابهايطراحيکه
خ��ودمتهیهميک��ردموازرويآنهاکارميکردم.
ول��يبهدلیلوضعیتماليآنزم��انبرایممقدور
نبودزیرنظراس��اتیدکارکنم.درس��ن25سالگي
زیرنظریکيازبهتریناس��تادانهنر)اس��تادعلي
اش��رفوال��ي(طراحيراآغازک��ردموبعدازآن
نقاش��يرادرزمینهسیاهقلم،پاستلورنگروغن

ادامهدادم.
البتهاحس��اسميکنممسیرهنرجهتیادگیري
انتهائين��دارد.درآیندهنهچنداندورحتماحرفه

اصليامراهنرقرارخواهمداد.

: رئاليس��م و ابزار رنگ روغ��ن به ترتيب 
سبك و ابزاري است كه شما براي ارائه هنر خود 
انتخاب كرده ايد؛ از  چرايي اين موضوع برايمان 

بگوييد. 
واژهرئالیس��مازرئل)Real(کهبهمعنايواقع
استمشتقشدهودرواقعبهمعنايمکتباصالت
واقعاست.رئالیسمیعنياصالتواقعیتخارجي.
ای��نمکتببهوجودجهانخارجازادراكانس��ان
قائلاس��ت.اگرماانس��انهاازبینبرویم،بازهم
جه��انخارجوج��ودخواهدداش��ت.بهطورکلي
یكرئالیست،موجوداتجهانخارجراواقعيو
دارايوجودمس��تقلازذهنخودميداندرئالیسم
چونچیزياس��تکهواقعیتداردوسبكخیلي
مش��کلوبس��یارس��ختبهدس��تميآید،وقتي
ميتواناحس��اسخودرادرآنبیانکرد.بهعقیده
مندررئالیس��مانس��انبهخدانزدیكميشودو
بهعظمتای��زالخداوندپيميبرد،باس��اختن
گوشهايازطبیعتوروحيکهدرآناستانسان

بهاوجميرسد.

: مي ت��وان رئاليس��م را در آثاري ش��ناخت 
ك��ه هنرمند، حقايقي از رواب��ط گوناگون و پوياي 
انس��ان ها با يكديگر و با محيط شان را بيان مي كند 
و به طور كلي با مس��اله ي »انس��ان چيست و چه 
مي تواند بشود« درگير مي شود. آيا شما هم اين گونه 

فكر مي كنيد؟ 
بله،رئالیس��منوعي»واقعگرایي«اس��تدررمانو
نمایش��نامهکهخیالپردازيوفردگرایيرومانتیسمرا
ازبی��نميبردوبهمش��اهدهيواقعیتهايزندگيو
تشخیصدرستعللوعواملوبیانتشریحوتجسم

آنهاميپردازد.مکتبرئالیس��منقط��همقابلمکتب
ایدهالیسماست،یعنيمکتبيکهوجودجهانخارجي
رانفيک��ردهوهمهچیزراتصوراتوخیااتذهني
ميداند.رئالیسمبهآناستکهجامعهخودراتشریحکند

وتیپهايموجوددرجامعهرانشاندهد.

: از آنجائي كه حضور يك استاد هنر در رشد 
فكري و هنري يك هنرمند نقش به س��زايي را دارد 

لطفا مختصري از استاد خود براي ما بگوييد.
منفقیرمباخودوباتوغنيوبينیاز

توکریمي،منکرم،ايدوست،ميدانمکيام
مننبودم؟بودهام،ازکي؟زماقبلنخست

حادث،ازکتمقدم،ايدوستميدانمکيام
یكزماندرعرشساکن،یكزماندرفرش،مات
حیرتاندرحیرتم،ايدوستميدانمکيام

 )علي اشرف والي( 
شادرواناس��تادعلياشرفواليشاگرداستاد
محمدغف��اري)کم��الالملك(بودن��د.نميدانم
ب��هچهزب��انوباچهنوش��تاريميتوانایش��ان
راتوصی��فکرد،اس��تاد،یكپدرویكدوس��ت
درویشمس��لكبودند.اس��تادفقطنقاشنبودند،
درساخ��اق،زندگي،کمكوی��اريبهدیگران
وخیليچیزهايدیگررابهمنیاددادند.ایش��ان
رابدونهیچخودياحس��اسميکردم.چیزيکه
هیچوقتدرنگاهشانفراموشنميکنممعرفتدر
کام،روابطزیباوواايشانبود.بهقولحضرت

موانا:
مردراصدسالاهلوآلاو

درنیابداندکيازحالاو
ازآنجائیک��هاصوابندهخیليخوششانس��ي
هس��تمدرکناراستاداجلعلياش��رفواليهنر
نقاشيراش��روعکردم.اینمردبزرگدرزندگي
هنريوش��خصيمننقشبهسزایيداشتندآنقدر
کهش��ایداگردرزمینههنرنقاش��يدرکنارایشان

 نقاشي براي من 
بیان آن چیزهایي 

است كه با آنها 
زندگي كرده ام و 

احساس و عواطفم 
را با آن به معرض 

دید عموم قرار 
مي  دهم. به نظرم 
نقاشي بااترین 

نیایش است وقتي 
روبه روي سه پایه 

قرار مي  گیریم روح 
و جسمم، به پاكي 
یک فرشته تبدیل 

مي  شود. نقاشي 
انسان را از بدي ها 

مصون مي  دارد. هنر، 
نجابت عجیبي دارد

مانی
 خود

گپ
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مانی
 خود

گپ

فعالیتنداش��تمنميتوانس��تمازعه��دهتماماین
مش��کاتومس��ائليک��هبرایمپی��شآمدوغم
عزیزانيراکهازدس��تدادم،برآیم.رفتارش��انبا
اس��اتیدوبزرگانهمانگونهبودکهبامنش��اگرد
بود.ش��ایدلحظهاينباش��دکهغبطهبهآنروزها
نخ��ورم.چونمثلآنبزرگ��واردیگرهرگزنتوان

دید.روحشانشاد.
: حض��ور خواهرتان به عنوان يك نقاش و  
همكار س��ابقتان در فراب تا چه اندازه در حرفه 

هنري شما نقش داشته است؟ 
ماهردودرتماممراحلزندگيمشوقهمبودیم
وهستیموبههمانگیزهزندگيویادگیريميدهیم.
ب��اتوجهبهاینکهباهمبزرگش��دیموبهروحیات
همآشنایيکاملداریم،خیليخوبميتوانیمبههم
مشاورهبدهیم.بعضيروزهاکهمنبهکاسميرفتم
خواهرمبعدازکاسبهدنبالمميآمدکهباهمبیرون
برویم،یکيازاینروزهابودکهاستادایشانرادیدند
وگفتن��د:»باباجانتااینجاميآیيوليچرابرايکار
)تمرین(نميآیي؟«خواهرمدرجوابگفتندجناب
استادمناصانقاشيبلدنیستم.ازهمانروزایشان
خودش��انسهپایهراگذاش��تندوخواهرمرامجبور
کردندکهبنش��یندوازابتداشروعکند.تشویقاستاد
آنقدرتاثیرگذاربودکهخواهرممجذوبهنرشدودر

حالحاضرتابلوهايزیاديکشیدهکهباقلم
استادهاش��ورخورده)جزکارهاينادريبود
دربیناس��اتید،کهجناباستادبدونذرهاي
تقاضایااکراهبادلوجانبررويکاربچهها

قلمميزدند(وبهیادگارماندهاست.

: با توجه به اينكه حرفه كاري ش��ما با 
هنرتان س��نخيتي ندارد چطور توانستيد اين 
جوشش هنري را با توجه به شرايط فرهنگي و 

اقتصادي  در خود زنده نگه داريد. 
دربرابرعش��قانس��انعاشقنهش��رایطفرهنگي،
اقتصاديونهسیاسيوغیرهجلودارشنميباشدانسان
عاشقبهدنبالمعشوقاستومنعاشقنقاشيبودم

پسمانعيرانميشناختم.

: مشكات حضور يك زن در جامعه امروز، 
با توجه به نقش او در زندگي روزمره و خانه از يك 
طرف و جايگاه او در جامعه هنري از طرف ديگر 
را چگونه ارزيابي مي كنيد.  حضورزنانچهدراین
عرصهوچهدرگذش��تهبامشکاتزیاديروبهرو
بودهاست.بهنظرمنیكزنباتوجهبهتوانائيهایي
ک��هدرخودشداردميتوانددرهرش��رایطبهاوج
برسدومشکاتمانعيبرايرسیدنبهاهدافاوبه

وجودنخواهندآورد.

:  به عنوان پرس��ش آخر مهمترين دغدغه 
ش��ما در زندگی چيست و چه چيزی در زندگی 

برای شما مهم است؟
فکرميکنم13یا14سالهبودمکهحسميکردم
درزندگيروزمرهچیزيکموکسردارمآنهمکمك
بهخانوادههاينیازمندبوددرآنزمانخودمشرایطي
نداشتمکهبتوانمطبقخواستههایمپیشبرومولياز
کوچكترینحرکتيکهازدستمبرميآمدکوتاهي
نميکردمبهط��ورمثالکمكبهافرادمس��ن،حمل
وسائلس��نگینکهبرایش��انمقدورنبود،بخشیدن
بخشيازوسائلشخصيام.دیدنبچههایيکهدرفقر
دس��توپاميزدندوهمنوعانيکهدرگوشهکوچه
وخیابانشهرمانميخوابیدندبرایمخیليعذابآور
بود.کاسدومراهنمایيبودمدرآنزماناگربهخاطر
داش��تهباش��یددرمدارساردوبود)کهشاملپیش
آهنگیاشیروخورشیدمیشد(،ميبایستيثبتنام
ميکردیمومندوستداشتمدرشیروخورشیدثبت
نامکنمولباسمخصوصيهمداشتدامنسرمهاي
بابلوزس��فید.یکيازهمکاسيهايصمیميامکه
شرایطزندگيسختیداش��تتوانپیوستنبهمارا
نداش��تازاینروباپوله��ايتوجیبيايکهپس
اندازکردهبودمتوانس��تمثبتنامشراانجامدهماما
مشکللباسهمداشت،آنزمانباخدايخودمراز
ونیازکردموبدوناینکهبهخواهربزرگترمبگویم
یکيازدامنهایشراکه
سرمهايبودبابلوزسفید
برای��شبردمودوس��تم
شد. خوش��حال بس��یار
سالهاازآنروزميگذرد
وليهروقتیادمميآید
میشوم خوشحال خیلي
کهتوانس��تملحظاتيآن
دوس��تراشادکنم.یادم
میادی��كروزبهخانمي
کهنميتوانستخوبراه
برودبهقصدکمكتادربمنزلهمراهيشانکردمو
زمانيبهخودآمدمکهباتاخیربهمحلکارمرسیدم.
تم��اماینلحظاتبرایملذتبخشبودهوهس��ت.
18سالداشتمکهفکرکمكبههمنوعانمبرایمیك
آرزوب��ودگرچهحرکتهایيهرچندکوچكانجام
ميدادم.حالدرنظربگیرید13یا14س��الهبودمکه
آرزویيبهاینزیبایيداش��تمودرس��ن44سالگي
توسطشرکتفرابوهمکاران)صندوقخیریه(به
واقعیترسیدوتوانس��تمحداقلکاريرابراياین
عزیزانانجامدهم.پسانس��انهرکاريکهبخواهد
ميتواندانجامدهدحتياگر32س��الطولبکشد.
شایدباورنکنیدکمكبهدیگرانبهاندازههنربرایم

باارزشاست.

الي
ف و

شر
ي ا

 عل
تاد

 اس
وان

ادر
 رئالیسم نوعي  ش

»واقع گرایي« است 
در رمان و نمایشنامه 
كه خیال پردازي 
و فردگرایي 
رومانتیسم را 
از بین مي برد 
و به مشاهده ي 
واقعیت هاي زندگي 
و تشخیص درست 
علل و عوامل و بیان 
تشریح و تجسم 
آن ها مي پردازد. 
مکتب رئالیسم 
نقطه مقابل مکتب 
ایده الیسم است، 
یعني مکتبي كه 
وجود جهان خارجي 
را نفي كرده و همه 
چیز را تصورات 
و خیاات ذهني 
مي داند
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زنی از گذشته  
 كارگردان: محمد عاقبتي

داستان زنی را روايت می كند كه پس از 24 سال به سراغ 
معشوقه قديمی خود می رود.هنرمنداني چون پانته آ بهرام، 
رامبد جوان، سعيد چنگيزيان، سحر دولتشاهی و الهام 

كرد  در اين نمايش به ايفاي نقش مي پردازند.

آقاي اشميت كيه؟ 
كارگردان: داود رشيدي

نماي��ش كم��دي فرانس��وي»آقاي اش��ميت كي��ه؟« 
نوشته سباستين تيري را شها حائري به فارسي برگردانده 
اس��ت و با طراحي صحنه ايرج رامين فر اجرا مي شود. 
داستان اين نمايش درباره  زن و شوهري است كه در خانه 
مشغول غذا خوردن هستند. تلفن زنگ مي زند، اما آن ها 
تلفن ندارند! عكس هاي منزل عوض شده اند، كتاب ها نيز 
همچنين. آن ها مي خواهند از خانه بيرون بروند ولي كليِد 
خانه به قفل نمي خوَرد. پليس مي آيد. مي پرسد شما آقاي 

اشميت هستيد؟ و . . .

»مرغ خوش خوان« 
آلبوم »م��رغ خوش خوان« با ص��داي محمدرضا 
ش��جريان از سوي دفتر موس��يقي وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامي مجوز انتشار دريافت كرد. 

»سرانجام« 
آلبوم موسيقي »سرانجام« شامل 12 قطعه موسيقي 
فيلم هاي ايراني ساخته كارن همايونفر ، توسط موسسه 

آواي خورشيد )بتهوون( منتشر شد.

شبانه روز
كارگردان : اميد بنكدار

فوژان رهايي، طراح لباس قرار اس��ت با پسر دايي 
خود ازدواج كند. اما با ورود بابك ...  مرجان به رغم 
بيم��اري خود و مادرش و شكس��تي ك��ه در ازدواج 
تجربه كرده، مي كوشد دوباره روي پاي خود بايستد 
و زندگي اش را از نو بسازد . . .  سياوش نقاش آبرنگ 
با وجود بيماري رماتيسم، زندگي آرامي با همسر خود 
دارد، اما روزگار ...  تاج الس��لطنه كه از دسيسه هاي 
اندروني به تنگ آمده خاطراتش با معلم نقاش��ي اش 

سليمان را مرور مي كند ... 

سوت پایان
كارگردان: نيكي كريمي

سامان و سحر زوج مستندسازي هستند كه زندگي 
آرامي را در شهر تهران مي گذرانند. اما در فيلمي كه 
سامان براي تلويزيون ساخته صحنه اي خراب مي شود 
و سامان به علت گرفتاري، تكرار صحنه فيلمبرداري 
را به همس��رش سحر مي سپارد. سحر، دختري كه در 
آن صحن��ه بازي كرده را به همراه دس��تيارش بعد از 
جس��تجوي فراوان پيدا مي كند اما با نزديك شدن به 

دختر متوجه مشكل بزرگي در زندگي او مي شود.

رقابت21 فيلم براي دريافت جايزه شير طايي 
رقابت21 فيلم براي دريافت جايزه ش��ير طايي 
در شصت وهشتمين دوره جش��نواره فيلم ونيز طي 
روزه��اي 31 اوت ت��ا 10 س��پتامبر 2011 )نهم تا 
نوزدهم شهريور 1390( برگزار خواهد شد كه طبق 
اعام قبلي، »دارن آرنوفسكي«، كارگردان سرشناس 
آمريكايي امسال رياست هيات داوران بخش مسابقه 
را برعهده دارد. وي در سال 2008 جايزه شير طاي 

ونيز را با فيلم »كشتي گير« كسب كرد.
جش��نواره امس��ال ب��ا فيل��م »عيد م��ارس«  به 
كارگردان��ي، تهيه كنندگي و ب��ازي جورج كلوني 
افتتاح خواهد ش��د. در اين جشنواره از آل پاچينو، 
بازيگر سرش��ناس آمريكايي، تقدير به عمل مي آيد. 
بنابر اع��ام پايگاه اطاع رس��اني جش��نواره فيلم 
ونيز، امس��ال فيلم »وايلد س��الومه«، كه اقتباسي از 
نمايش��نامه مشهور اس��كار وايلد )1891( است، با 
بازي آل پاچينو در بخش خارج از مسابقه به نمايش 

در خواهد آمد.
»ش��يوه خطرناک« از ديگر فيلم هاي جش��نواره، 
تازه تري��ن س��اخته ديوي��د كراننبرگ اس��ت كه به 
اختاف ه��ا ميان زيگموند فرويد و كارل گوس��تاو 
يون��گ مي پ��ردازد. فيلم هاي ت��ازه اي از ابل فررا، 
ويلي��ام فردكي��ن، كارگردان فيلم »ج��ن گير« و تاد 
س��ولوندز ني��ز در اين بخ��ش به رقاب��ت خواهند 
پرداخت. فيلم ديگري كه در بخش خارج از مسابقه 
 )Contagion( »اكران خواهد شد، تريلر »واگيري
اس��ت كه كارگرداني آن با استيون سودربرگ بوده 
است. امسال شير طاي افتخاري يك عمر دستاورد 
س��ينمايي به »ماركو بلوچيو«، كارگردان سرشناس 

ايتاليايي اعطا خواهد شد.

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

شرمنده جناب! ولي من معموا كسي كه جرات اخراجشو 
نداشته باشم استخدام نمي كنم.

حاا غير از مامان و بابا و خاله جونتون كي ديگه شما را 
نابغه مي دونه؟ 

باشه، فردا رو بهت مرخصي ميدم. ولي نميدونم چرا طبق 
چيزي كه من اينجا ميبينم اين هفتمين باره كه مادربزرگت 

فوت كرده.

گوناگون

معمار و پيرزن
چندصدسالپیش،مسجديميساختند.روزقبلازافتتاحمسجد،کارگرهاومعماران

جمعشدهبودندوآخرینخردهکاريهاراانجامميدادند.
پیرزنيازآنجاردميشدوقتيمسجدرادیدبهیکيازکارگرانگفت:»فکرکنمیکياز

منارههاکميکجه!«
کارگرهاخندیدند.امامعمارکهاینحرفراشنید،سریعگفت:»چوببیاورید!کارگر

بیاورید!چوبرابهمنارهتکیهبدهید.فشاربدهید.«
ميپرسید: پیرزن از مدام معمار ميآوردند، فشار مناره به باچوب کارگران درحاليکه

»مادر،درستشد؟«
مدتيطولکشیدتاپیرزنگفت:»بله!درستشد!تشکرکردودعایيکردورفت.«

کارگرهاحکمتاینکاربیهودهوفشاردادنبهمنارهايکهاصاکجنبودراپرسیدند.
معمارگفت:»اگراینپیرزن،راجعبهکجبودناینمنارهبادیگرانصحبتميکردوشایعه
پاميگرفت،اینمنارهتاابدکجميماندودیگرنميتوانستیماثراتمنفياینشایعهراپاك

کنیم.ایناستکهمنگفتمدرهمینابتداجلويآنرابگیرم!«

كليدواژه ها: شایعه؛مدیریتشایعه؛مدیریتارتباطبامشتریان؛صدايمشتریان؛تحویلپروژه

گردآورنده: رقیه زیاری

زندگي پس از مرگ
رئیس:شمابهزندگيپسازمرگاعتقاددارید؟

کارمند:بله!
رئیس:خوباست.چونوقتيصبحامروزبرايشرکتدرمراسمتشییعجنازهپدربزرگتان

ادارهراتركکردید،اوبهاینجاآمدوگفتکهميخواهدشماراببیند.

كليدواژه: تركمحلکار؛حضوردرمحلکار؛س��اعاتکاري؛مرخصي؛حضوروغیاب؛
صداقتدرسازمان

حذف كاغذ
س��ازماندستخوشتحولاداريشدهبودامابااترینمقامآنهمچناندیدگاهسنتيداشت.
تصمیمگرفتهشدباراهاندازياتوماسیوناداريمصرفکاغذبهطورکلازمجموعهحذف
ش��ود.درپياینتصمیم،مقررش��دبخشاعظميازاسنادغیرضروریمربوطبهسالهاي
گذش��تهامحاش��ود.دراینرابطه،مکاتباتعدیدهايازس��ويکارشناس��انامرورؤساي
واحدهاانجامگرفتودرآخر،ازمبودکهبااترینمقامسازمانمجوزامحاراصادرکند.

اونوشت:"امحااسنادپسازتهیهونگهداري2نسخهازهرکدامبامانعاست."
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