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سنگ توده 2، 
داراي ركوردهاي 
بي نظيري در رابطه 
با عمليات اجرايي 
پروژه، خصوصاً 
در زمينه نصب 
تجهيزات مي باشد. 
عمًا از شروع نصب 
تجهيزات پروژه تا 
كنون كمتر از 8 ماه 
گذشته است و اگر 
واقع بينانه فرض 
كنيم كه يکي دو ماه 
ديگر اولين واحد 
نيروگاه سنکرون 
شود، زمان نصب 
تجهيزات كه پيش 
از اين كمتر از 2 
سال نبوده است 
به كمتر از 10 ماه 
كاهش يافته است
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همانطورکهاطاعدارید،پروژهسنگتوده2درنیمهشهریورماهدچار" افتتاح
شد" !طرفتاجیكازمدتهاپیشاعامکردهبودکهميخواهدبرايسالگرد
استقالجمهوريتاجیکستان،پروژهسنگتوده2راافتتاحکند.فرابهمهربار
پاسخدادهبودکهنميشود.کارآمادهنیست.نتیجهاینتعارضآنشدکهپروژه
سنگتوده2دچار"افتتاح" شود.اماازاینموضوع"شکلي" کهبگذریمدریغم
آمدکهازاینصفحهنشریهاستفادهنکنموچندپردهازپروژهسنگتوده2را

کنارنزنم:
پرده اول : پروژهسنگتوده2،حاملچندخصیصه"اولین" استکهبهشرح

زیرميشمارم:
سنگتوده2،اولینقراردادخارجکشورفرابمحسوبميشود.همانطورکه
دریادداشتهايهمکاراندرشمارههايپیشخواندهاید،قرارداداینپروژهدر

بهمنماهسال84مبادلهشد.
سنگتوده2،اولینقراردادفراباستکهبخشعمدهايازآنمربوطبه
انجامعملیاتساختمانيسدوتأسیساتوابستهاست.درحالیکهاساساً،فراب
سازماندهيخاصيبرايکارهايساختمانينداشتهوتمامسازمانفراب،سازمان

تجهیزاتيبودهاستونهساختماني.
سنگتوده2،اولینپروژهسرمایهگذارينیروگاههايبرقآبيفرابدرداخلو

خارجکشورمحسوبميشود.
سنگتوده2،اولینتجربهفرابدررابطهباقراردادهايB.O.Tدرزمینه
نیروگاههايبرقآبيمحسوبميشود.تاقبلازآنهیچتجربهايدررابطهبا

قراردادهايB.O.Tنیروگاهبرقآبيدرکشوروجودنداشت.
سنگتوده2،اولینپروژهسدونیروگاهبرقآبياستکهتوسطیكشرکت
ایرانيدرزمانپیشبینيشدهاولیه)مطابقبرنامهزمانبندياولیهمنضمبهقرارداد(
بهپایانميرسد.ممکناستپروژههايدیگرسدسازيهمدرکشوروجود
داشتهباشدکهبرنامهزمانبندياجراءراتحققبخشیدهباشند)کهالبتهبندهاز
آنبيخبرم(امادرمحدودهاطاعاتبنده،پروژهسدونیروگاهبرقآبيباحدود
ظرفیتنیروگاهسنگتوده2)220مگاوات(کهدرزمانبنديتوافقشدهاولیه

خاتمهیافتهباشد،نیست.
سنگتوده2،اولینپروژهنیروگاهبرقآبيفرابازنوعتوربینهايکاپان
است.تاپیشازاینفرابفقطدرزمینهتوربینهايفرانسیس،کارکردهبودو

تجربهتوربینهايکاپانرانداشت.
سنگتوده2،دارايرکوردهايبينظیريدررابطهباعملیاتاجرایيپروژه،
خصوصاًدرزمینهنصبتجهیزاتميباشد.عمًاازشروعنصبتجهیزاتپروژه
تاکنونکمتراز8ماهگذشتهاستواگرواقعبینانهفرضکنیمکهیکيدوماه
دیگراولینواحدنیروگاهسنکرونشود،زماننصبتجهیزاتکهپیشازاین

کمتراز2سالنبودهاستبهکمتراز10ماهکاهشیافتهاست.
این"اولینها" یعنيراههایيکهقبًانرفتهبودیم.مسیرهایيکهبلدنبودیم.

تجربههایيکهنداشتیم.سختيهایيکهنميشناختیم.

پرده دوم : "فرابيها" عموماًافراديهستندکهنسبتبهکارشانهممتعهد
هستندوهممتعصب.اصًاچونمتعهدند،متعصباند.وقتيازدلوجانبراي
انجامکاريمایهميگذارند،طبیعتاًسرسختانههمازکارشاندفاعميکنندواجازه
نميدهندکارشانکمارزشجلوهدادهشود."فرابيها" عموماًآدمهايغیرتمندي
همهستندکهطيسالهايگذشته،مسئولیتهايسنگینوسختيرابردوش
داشتهاندوبراياینکهدرکارشانموفقشوند،تاشزیاديکردهاند.ازطرف
دیگراقامتهايطوانيدرکارگاههاونقاطدورافتادهآنهاراصبورومقاوم

کردهاست.
امادرپروژهسنگتوده2،اینتعهدهاوتعصبهاوغیرتهاوصبوریهاو
دلیل این به شاید شد. ظاهر پروژهها سایر از بیش مقاومتها و مداومتها
کهکارفرمايخارجيشاهدوناظرعملیاتاجرایيبود.شایدبهایندلیلکه
کارخوب یا کارميکني قدرشناسيهستند.وقتيخوب آدمهاي تاجیكها،
ميکني،بهسادگيوباصمیمیتازتوتعریفميکنندوتوراتشویقمينمایند.
ميفهمندکهاجرايیكپروژهمثلاجرايیكتئاتراست.هرکسبایدنقشخود
رامنفرداًخوببازيکندوهمزمانکمكکاردیگرانبرايایفاينقششانباشد.
شایدبهایندلیلکهدرپروژهسنگتوده2،مهندسمشاورمهابقدسبااي
سرفرابنبود!کنارفراببود.شایدبهایندلیلکهپروژهباتوقفهايناشياز
مسایلحاشیهايمثلتأخیردرپرداختصورتوضعیتها،تأخیردرتصویب
مداركونقشهها،تأخیردراعزامسوپروایزرو.....مواجهنبودهاست.شایدبه
ایندلیلکههمهبخشهايفرابمثلمهندسي،تأمین،برنامهریزيوتوسعه
سیستمها،پشتیباني،مالي،کنترلکیفیت،ایمنيوبهداشت،فراباینترنشنالو.....
بادركضرورتهاياینپروژه،سرعتبينظیريدرپاسخگویيبهبدنهاجرایي
پروژهداشتند.شایدبهایندلیلکهمهرانلطفيدرسرباایيدشوارآخرکار،
بیشازگذشتههمراهبچههاشدومرتببهپروژهسرزد.شایدبهایندلیلکه
بهزاداصاحچيازآغازمذاکراتقرارداديدرپروژهحضورداشتوهمهچیز
وهمهکسراباهمهماهنگميکردونقشهراهرابهدرستيترسیمکردهبود.
شایدبهایندلیلکهمحمدتقيمسعودينژادميخواستاثباتکندکهاگردیر
آمدوليخوبآمد.شایدبهایندلیلکهرضافرانوشوپشوتناحمددزفوليو
محمودنخجوانوجوادعابدوبقیههمکارانشانميخواستنداولینطرحبزرگ
صنعتيزندگيشغليشانرابهنحواحسنبهپایانبرند.دریافتهبودندکهمعناي
زندگيرادرهمینتاشهاوسختيهاوشاديهاورنجهاجستجوکنند)و
فهمیدهبودندکهجايدیگرخبرمهمدیگرينیست!(شایدبهایندلیلکه"سعید
عسگري" اولینکسيبودکهدشواريهاياقامتخارجکشوررابهجانخریدو
بازنوفرزندراهيتاجیکستانشد.شایدبهایندلیلکهمحمدعليحبیبآگهي
وهمکارانشميخواستند"عمرانمارون" رابیازمایندوتابوتوانشرکتشانرا
ارتقاءدهند.شایدبهایندلیلکهعزیرنیکزاد،تنهافرزندشرادربحرانيترین
سالهايزندگيتنهاگذاشتورفت.شایدبهایندلیلکهکرمعليناظرموقع
تولدفرزندشدرتاجیکستانبود.شایدبهایندلیلکهمجتبيواحديوبچههاي
نوتاشميخواستنداثباتکنندکهتأسیسنوتاشبیهودهنبودهاستوحااهمه
ظرفیتهايتخصصينصببصورتمتمرکزدریكشرکتميتواندکاريکند
کارستان.شایدبهایندلیلکهبابكکریميبااندوختههایيکهازپروژهتانادر
کنیاداشت،تصمیمگرفتهبود،کاربيعیبونقصيتحویلدهد.شایدبهاین
دلیلکه"هدیش" و"تروندتدبیر" و"کرمانتابلو" و"فنآورينویننیرو" ودهها
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امینحاجیرسولیها

رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار! )حافظ(
از اينکه نتوانستم مطلبی برای صفحه به جای خاطرات در شماره پيش و اين شماره فراهم كنم عذرخواهی می كنم.



" افتتاح" تمام 
شد. دو سه ساعت 
بيشتر طول نکشيد. 

كارهايي كه طي پنج 
سال انجام شده بود 

طي دو سه ساعت 
افتتاح شد. "كوتاه، 

مثل آه !" همه رفتند. 
"فرابي ها" ماندند و 
"عمران ماروني ها" 

و "تروند تدبيري ها"  
و "هديشي ها" و 

"كرمان تابلويي ها" 

و مهاب قدسي ها" 
و .....
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شرکتوشخصدیگرميخواستندمشارکتشانرادراجرايیكطرحبزرگ
بینالملليتثبیتکنند.

پرده سوم :ماهمعازمتاجیکستانشدیمکهپروژهسنگتوده2راافتتاح
کنیم.طيدوسهساعتپروژهراافتتاحکردیم.ماخیليفرصتمانکمبود.وقت
نداشتیم.خیليکارهايدیگرهمبودکهبایدانجامميدادیم.خیليافتتاحهاي
دیگربودکهبایدتوسطماانجامميشد.یکيازکارهايمهمماهمینافتتاحکردن
است.فرصتنکردیمکهبا"آدم" هایيکهسدونیروگاهرااحداثکردهبودند،
آشناشویم.البتهبابعضيازآنهادستدادیموخوشوبشکردیم.اماراستش
رابخواهیداسمهیچکدامشانیادماننماندهاست.چهرهآنهاراهمبیادنداریم.
مابههمهميگفتیم"خستهنباشید".اینعبارتراهمهجابهکارميبریم،عبارت
خوبياست.اماوقتنشدکهدرصورتشانخیرهشویموگذراینسالهارادر
چهرهشانببینیم.گردوغباراینسالهارادرصورتشانببینیم.متوجهانسانهایي
کهباگوشتوپوستوخون،باامیدوآرزووعشقچنینکارسترگيرابه
سرانجامرساندهاند،نشدیم.فرصتنشدکهسئوالکنیمطياینسالهازنو
فرزندانآنهاکجابودند؟چهميکردند؟زندگيراچگونهطيکردند؟فرصت

نشدکهازآنها"چهرههايماندگار" بسازیم.
ملتما،ملتقدرشناسياست.بهخوبيقدرمفاخرمليخودراميداند.
قدرهنرمندانخودراميداند.ملتمابعدازگذشتقرنهاهنوزباربدونکیسا
راازیادنبردهاست.هریكازماتعدادزیاديازهنرمندانراميشناسیم.نام
نقاشان، موسیقي، اساتید موزیسینها، بازیگرها، کارگردانها، از زیادي تعداد
خطاطان،ادبا،شعرا،فیلسوفانراميدانیم.فوتبالیستهاراکهدیگرنگو.اگر
فوتبالیستموردعاقهماحرفهمنزند،ميدانیمکهميخواهدچهبگوید!ما
ملتقدرشناسيهستیم.ما"چهرههايماندگار" زیاديداریمکهقبلازمرحوم
شدنشانبرايآنهابزرگداشتميگیریم.)اینرسمنیکویياستکهقبًانداشتیم،
اماچندسالياستکهایننقیصهرابرطرفکردهایم(ماروزنامههاومجات
زیاديداریمکهدرموردسینما،تئاتر،نقاشي،خط،رمان،فلسفه،فوتبال،کشتيو
.....مطلبمينویسندومرتباساميمفاخرمليماراتکرارميکنند.بهمیندلیل
همیشهبهیادآنهاهستیم.ميدانیمکهآنهاکنارماهستندوقوتقلبيهستندبراي

هویتمليما.نقطهاتکایيهستندبرايتمدنما،فرهنگما،ادبیاتما.
اماکسيازمانميداندکهطراحشاهکارهايمعماريکشورمانچهکساني
بودند.ناممعمارمسجداماماصفهانرانميدانیم.نامطراحمدرسهچهارباغرا
نميدانیم.طراحباغفینرانميشناسیم.معمارباغارمرانميشناسیم.نامویادآنها
راهمانجادرکناراثرشاندفنکردهایم.همانجاابايماتسیمان!اباي

آجرهاوکاشيها!
شایدپدرانمانامشانراميدانستهاندوليکوتاهيکردهاندوبهمانگفتهاند.
بهمیندلیلمانیزنامونشانيازآنهانداریم.اینهاکهخیليقدیمياند.برسیمبه
روزگارخودمان.چندنفرازملتماميدانندکهسدعظیمکرخهراچهکساني
طراحيکردهاند!چهکسانيآنراساختهاند؟کارون3چطور؟نیروگاهشهید

رجایيچطور؟فوادمبارکه،صنایعمسو.....راچهکسانيایجادکردهاند؟
روزنامهصنعتوجهاناقتصادومجلهتدبیرو.....همکهمتعلقبهصنف
ماستازکناراینشاهکارهايصنعتي،آراموساکتعبورميکنند.مينویسندکه
یكپروژهايدریكجایياجراشد.اماکمترراجعبه"آدمها" حرفميزنند.ما
هم"آدمها" رادرپيسدهايماندفنميکنیم.یكلوحسنگيدرستميکنیمو
رويآنمينویسیمکهاینسددرزمانفاندولتمردساختهشدهاست.والسام.

اصًاچرامااینکسبوکارغریبراانتخابکردهایم؟ماکهاستعدادهاي
نهفتهزیاديداشتیم)وداریم(.برخافآنچهدرموردماتصورميکنند،مااصًا
آدم"آهني" نیستیم.خیليهماحساسداریم.اصًااحساساتيهستیم.ذوقهنري
همداریم.بهمقولههايفکريوفرهنگيوفلسفيوادبيو.....همعاقمندیم.

پسچرااینکسبوکارغریبراانتخابکردهایم؟
مافکرکردیمباید"ثروتملي" راافزایشدهیم.فکرکردیمسهميدرافزایش
تولیدناخالصداخليداشتهباشیم.درآمدسرانهراافزایشدهیم.اشتغالایجاد
کنیم.استقالوطنرارقمبزنیم.دفترچههايبسیجدهه60رابهخاطردارید؟
پشتآننوشتهبود:سهمشمادرتولیدآنچهکهمصرفميکنیدچیست؟

ميخواستیمپاسخيبراياینپرسشمنطقيدرچنتهداشتهباشیم!
ميدانیدوقتيکهیكپروژهايباموفقیتتمامميشود،چهمعانيوتعابیريرا
درخوددارد؟معنيآنایناستکهعدهايتوانستهانددرزمانکوتاهيتصمیمات
بزرگياتخاذکنند.توانستهاندحداکثرتعاملراباذينفعانیكپروژهایجادکنند.
توانستهاندبهنحوفزایندهايباعدهايازهمنوعانخودمداراکنند.توانستهاند
رویاهارابهواقعیتتبدیلکنند.توانستهاندحداکثرعقانیتوخردمنديرابهکار
گیرند.توانستهاندعدالتوانصافرادرحوزهمحدودکارخودشانعینیتببخشند.
توانستهاندخاقیتهارافعلیتببخشند.توانستهاندبهرهوريخودوهمراهانشانرا
افزایشدهند.توانستهاندیکپارچگيایجادکنند.توانستهاندبرناامیدي،یأسودلمردگي
غلبهکنند.توانستهاندشکسترادربطنپیروزيوپیروزيرادردلشکستتجربه
کنند.توانستهاندآزاديرادربینخودشانتجربهکنند.توانستهاندمشارکتایجادکنند.
توانستهاندبینافرادباخصوصیاتروحيمختلفموازنهبرقرارکنند.توانستهاندخطر
کنند.توانستهاندصبورباشندومقاوم.همسختباشندوهمنرم.هممهربانباشندهم

قاطع.همامیدوارباشندهمنگران.
آیااینمفاهیم،همانمفاهیمينیستندکهفاسفهصدهاکتابدرموردآن
نوشتهاند؟همانمفاهیمينیستندکهنویسندگانبادستمایهقراردادنآنها،رمانها

نوشتهاند؟همانمفاهیمينیستندکهشعراباتکیهبرآن،شعرهاسرودهاند؟
مااینمفاهیمرادرزندگيشغليخودتجربهميکنیم!

 پرده چهارم : " افتتاح" تمامشد.دوسهساعتبیشترطولنکشید.کارهایي
کهطيپنجسالانجامشدهبودطيدوسهساعتافتتاحشد."کوتاه،مثلآه!" همه
رفتند."فرابيها" ماندندو"عمرانمارونيها" و"تروندتدبیريها"  و"هدیشيها" 
و.....همهآرامآرامازبهت"افتتاح"  ومهابقدسيها"  و"کرمانتابلویيها" 
خارجشدند.بهیکدیگرخیرهشدند.درچشمانهمدیگرزلزدند.نگاههایشان
برقزد.دستانشان اندامشانرعشهکشید.چشمانشان بهیکدیگرگرهخورد.
لرزید.ناگهانآغوشگشودندویکدیگررابغلکردند.همدیگررابوسیدند.
خودشانبهخودشانتبریكگفتند.دستیکدیگررافشردند.بعضيهاقطره
اشکيبرگونهداشتند.مهرانلطفيهمبود.محمدهوشیاروداریوشطهماسبي
ومحمدصادقيوداوودیگانهوامیرپارسایينژادومجتبيغرويو...همبودند.

حاافرصتيبودکهدورهمبنشینندوباهمبخوانندکه:
...........................................................................................................................

اینصبحيکهميخنددبهرويبامهاتان
وایننوشيکهميجوشدمیانجامهاتان

گواهعزمماستیاران
کزرزمماجانانهترشد)1(
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به  اول  انتقال روتور واحد  انجام عمليات  

پيت ژنراتور پروژه نيروگاه سنگ توده دو

نصب متعلقات توربين واحد گازي يک نيروگاه 
حرارتي يزد

نيروگاه تجهيزات  نصب  پروژه  اجرای  
برق آبی  سيمره

عمليات ساخت ونصب 3 دستگاه مخزن به 
وزن تقريبی 2400 تن در نيروگاه حرارتی دااهو

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

  اتمام نصب گاورنر، شيرپروانه اي، سيستم هاي 
كمکي  نيروگاه گتوند

خودکفایی پاایشگاه آبادان در تامين انرژي برق مصرفي
 با بهره برداري کامل از نيروگاه سوم 

صدور مجوز ساخت براي برج اداري فراب

برگزاری اولين کنفرانس بين المللی سد و نيروگاه های برق آبی در زمستان امسال

اخبار

باراهاندازيآخرینواحدگازينیروگاهسومبرقوبخارپاایشگاهآباداندرتاریخ
+ بخار واحد 5 + گاز واحد 7( بخار و برق واحدهاي اندازي راه ماراتن 90/5/28
آبادان نیروگاهسومبرقوبخارپاایشگاه اتمامرسید. به ایستگاهکاهشفشاربخار(
دارايهفتدستگاهتوربینگازي30مگاواتيو5دستگاهبویلربازیافتحرارتيهر
یكباظرفیت50تندرساعتاستکهباراهاندازيآخرینواحدآنتاکنون7دستگاه
توربینگازيوچهاردستگاهبویلربازیافتحرارتيHRSGاینپروژهراهاندازيو
درمداربهرهبرداريقرارگرفتهاست.اینپروژهباهدفتولیدبرقمطمئنوجایگزینی
نفتي، فرآوردههاي تولید پایداري منظور به آبادان پاایشگاه مولدهايقدیميفرسوده
تامینبرقمصرفيفاز3)واحدبنزینسازيکتکراکرجدید(،تولیدبخارفشاربااي
نیازفاز3)واحدبنزینسازيکتکراکرجدید(،پروژهسیستمآبمداربسته مورد
)توربینهايبخاريبرجخنكکننده(پاایشگاهوتامینبرقپروژههايآتياینشرکت

درزمینيبهابعاد3هکتاراجراگردیدهاست.

برجاداريفرابپروانهساختگرفت.بهگزارشخبرنگارما،اینبرجکهدرخیابان
رفع از دارد،پس قرار همت شهید اتوبان مجاورت در و تهران جنوبي بهایي شیخ
مشکاتمربوطه،موفقبهکسبپروانهساختشد.اینساختمانکهدرخیابانبیست
باشدکههفتطبقه متريزرتشتیانواقعشدهاستدارايبیستوچهارطبقهمي
آنبهپارکینگاختصاصميیابدویكطبقههمکفوشانزدهطبقهباايهمکفو
یكپدهلیکوپتردرآخرینطبقهآنقرارميگیرد.زیربنايکلياینبرج28268متر
مربعارزیابيشدهاستکه16480مترمربعآنبهساختماناداريو11780مترمربع
آنبهپارکینگاختصاصميیابدوبراياینبرج3دستگاهآسانسورباظرفیتبااو
همچنینمدرنترینسیستمهايآتشنشاني،ارتباطاتوشبکههايکامپیوتري،آمفي
تاتروسالناجتماعاتبرآوردشدهاست.همچنیننمايخارجياینبناازهرچهار

جهتنورگیراستو16طبقهاداريآنبهصورتopenساختهميشود.

اولینکنفرانسبینالمللیوسومینکنفرانسملیسدونیروگاه
مرکز در امسال بهمن و20 روزهای19 آبیطی برق های

همایشهایبینالمللیصداوسیمابرگزارمیشود.
برق های نیروگاه و سد کنفرانس عمومی روابط گزارش به
شرکت مدیرعامل رضازاده"  محمدرضا "سید مهندس آبی،
توسعهمنابعآبونیرویایرانورئیسکنفرانسسدونیروگاه
هایبرقآبی؛موضوعاتاینکنفرانسراکارهایعمرانی،
ساخت تکنولوژی مکانیکی، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات
ومصالحساختمانی،جنبههایژئوتکنیکیوزمینلرزهای،
HSSEوجنبههایزیستمحیطی،مهندسیرودخانهوسازه

هایهیدرولیکی،نیروگاههایکوچك،متوسط،بزرگ،جریانی
منابع یکپارچه مدیریت و پایدار توسعه ای، ذخیره تلمبه و
آب،بازسازی،بهرهبرداریونگهداریازسدها،شبکههای
انتقالبرق،مدیریتپروژه،تحلیلریسكوایمنی،موضوعات

حقوقی،اجتماعیواقتصادی،سیستمهایتصمیمساز،تامین
مالی،روشهایواگذاریومشارکتبخشخصوصی،پایشو

ابزاردقیقودیگرموضوعاتمرتبطعنوانکرد.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبهبیانبرنامهزمانبندی
کنفرانسپرداختواظهارداشت:براساسبرنامهمهلتارسال
مقااتتا9آبانماهوزماناعامنتایجداوری10آذرتعیینشده
است.مهندسرضازادهدرادامهافزود:کارگاههایاینکنفرانس
درروزهای17و18بهمن،نشستهایعلمیدرروزهای
19و20بهمنوبازدیدهایعلمینیزدرروزهای21و22
بهمنامسالبرپاخواهدشد.اینمسئولباپیشبینیبرگزاری
30کارگاهشامل15کارگاهبینالمللیو15کارگاهداخلیدر
آدرس به کنفرانس سایت ساخت: خاطرنشان کنفرانس، این
اینترنتیhttp://icdhp.comراهاندازیشدهوباطراحیپویا

امکانارتباطخوبیرابرایمخاطبانفراهممیکند.
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سر خط اخبار
شركت نارديس

بازرسي موفق رده C از سري دوم ویكت گيت هاي واحد اول پروژه سيمره

خاتمه عمليات ساخت Stator Frame  ژنراتور واحد دوم نيروگاه سيمره 

پایان طراحي دریچه هاي
تونل انحراف پروژه سردشت 

ساخت ژنراتور سه واحد نيروگاه سيمره ایام  در شرکت هپكو

اخبار پروژه

اخبار توبا

روزچهارشنبهمورخ90/06/16سريدومویکتگیتهاي
توربینواحداولسیمرهباحضورنمایندگانشرکتفراب،
قرار C رده بازرسي مورد توبا پیمانکاران و قدس مهاب
گرفت.بهگزارشخبرنگارما،عملیاتسوراخکاريهمزمان
ماه شهریور اواخر تا اول، واحد لور گیت با گیت ویکت

پایانیافتهوقطعاتمذکورآمادهارسالميگردد.

فازطراحيدریچههايتونلانحرافسدونیروگاهسردشتپایان
یافت.مدیرپروژهسردشتضمنمناسبارزیابيکردنروند
پیشرفتپروژهاظهارداشتباتوجهبهاتمامفازطراحيونیز
برگزاريمناقصاتمربوطهوشناسایيپیمانکارمطابقزمانبندي،
مشکلخاصيجهتآغازعملیاتساختوجودنداردوپیشبیني

ميشودپروژهدرزمانموردتعهدوبدونتاخیربهاتمامبرسد.

سد مگاواتي 160 نیروگاهي واحد سه ژنراتور تجهیزات  
سیمرهایامدرشرکتهپکوياراكساختهشد.بهگزارش
خبرنگارما،ساختاینتجهیزاتکهبهسفارششرکتتوبا
انجامشده،هماینك85درصدپیشرفتفیزیکيدارد.ارزش
قراردادساختاینتجهیزات30میلیاردریالومدتاجراي
ژنراتورهاي تجهیزات کل وزن است. سال دو قرارداد این

است استیل کربن آن اولیه مواد عمده که سیمره نیروگاهي
450تنميباشدوشاملبخشهايمختلفقطعاتمکانیکي
ثابتومتحرك،ابزارهايلیفتینگومونتاژدرمحلنصبو
است ذکر به ازم است. )استاتورفریم( فلزي سازه اسکلت
نیروگاهآبيسیمرهدرحدفاصلپلدخترودرهشهردرجوار

رودخانهسیمرهاحداثميشود.

نصب  شروع  و  فونداسيون  آماده سازي  
LNG پروژه Train I تجهيزات

 Stack A ،B سوم  و  دوم  شل  فيتاپ  
واحد يوتيليتي فاز 24-22 پارس جنوبي

ادامه كار خطوط رو زميني بخار 
پروژه ايام 

 Air cooler فونداسيون هاي  آماده سازي   
واحد يوتيليتي فاز 24-22 پارس جنوبي 

پارت 2  بتن ريزي  و  پارت 4  آرماتور بندي  
Overlow واحد يوتيليتي فاز 24-22 پارس 

جنوبي

عملیاتساختStator Frameژنراتورواحددومسیمرهدرشرکتهپکوپایانیافت.اینقطعهبهوزن38تنابتدايمهر
ماهبهسایتارسالخواهدشد.
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضاتاجبخش* چتر حمايتي بانك جهاني بر سر Trung Son )ويتنام(
بانكجهانياولینتسهیاتحمایتيبلندمدتخودرابهکشورویتنامبا
Trang Sonاختصاص330میلیونداربهمنظوراجرايطرحنیروگاهي
بررويرودخانةMa،اعطاکرد.ایندرحالياستکهاینطرح260
مگاواتيارزشيبرابر380میلیوندارراداراست.واممذکوربهصورتشش
ماههوطي27سالبازپرداختميگردد.اینطرحکهدرسال2015به
بهرهبرداريميرسد،قابلیتتولید1020گیگاواتساعتانرژيدرسالرا
داردوبخشيازطرحتوسعهصنعتآبوبرقویتناممحسوبميگردد
کهطيآنظرفیتنیروگاهياز15800مگاواتدرسال2008به39000
گیگاواتدرسال2020خواهدرسید.شایانذکراستبانكجهانيدرحال
بررسيتخصیصتسهیاتاجرایيحدود30طرحازطرحهاياینبرنامة

توسعهاياستکهدرمجموع6000مگاواتنیروگاهيراشاملميشوند.

شتاب بر ق آساي برق آبي )ويتنام(
بانكتوسعهویتنامپسازبررسيطرح1200مگاواتيLai chau،با
تخصیصوام230میلیونداريبهاینطرحمليموافقتکرد.ازسوي
منظورتخصیص704 به Vietcomبانكمحلي آمادگي اعام دیگر
Laiمیلیونداردیگربهطرحمزبور،جاندوبارهايرابهآنبخشید.طرح
Chauکهشاملسهواحد400مگاواتياست،درسال2016بیشاز

Muong Te4500گیگاواتساعتانرژيدرسالرابهمردممنطقه
ویتنامتقدیمميکند.

گريز ناگزيرانه از وابستگي فسیلی  )اندونزي(
دولتاندونزيبهمنظورکاهشهزینههاياقتصاديوزیستمحیطي،با
درنظرگرفتنافزایشهزینههايسوختهايفسیلي،طرحهايفراواني
رادرحوزهنیروگاههايآبيدردستبررسيآنيدارد.ازاینجمله
ميتوانبهشروعاجرايطرحهاي45مگاواتيPeus anganو43
مگاواتيPeusanganباارزشمجموع340میلیونداراشارهنمود
کهتاآخرسال2015بهبهرهبرداريتجاريخواهندرسید.طرحهاي
مزبورتوسطکنسرسیوميازشرکتمحليPPوشرکتکرهجنوبي
Hyundaiاحداثخواهندشد.پیشترنیزاجرايطرح174مگاواتي

طبق که بود گردیده آغاز دار میلیون 244 ارزش با Asahan

برنامهریزي،تاسال2014بهبهرهبرداريخواهدرسید.

قدرت نمايي Alstom در بلوك شرق )روسیه(
شرکتدولتيRushydro،درنهایتشرکتAlstomفرانسهرا
بهعنوانبرندهمناقصهطرحتوسعهنیروگاهآبيKubansky)از460
مگاواتبه550مگاوات(اعامکرد.ازسويدیگربخشساختماني
و بازسازي گردید. اباغ روسیهاي تماما کنسرسیومي به طرح این
ارتقاي8واحدنیروگاهيتاانتهايسال2012ازمشخصاتاصلي
اینطرحاستکهالبتهمطالعاتامکانسنجيآنبهپایانرسیدهاست.



هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادات تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روشهاي 

تعيين هندسه 
كاسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 

است

45

اباغ قرارداد بازسازي Kainji )نیجريه(
Kainji نیروگاه بازسازي اجراي قرارداد نهایتاً PHCN مدیرعامل
رابامشارکتتماماًچینيمتشکلازشرکتهايHydro Chinaو
Harbin Electricityامضاءنمود.طبققراردادمزبور،کلطرحطي

مدتزمان42ماهبهاتمامميرسدکهالبتهواحداولپساز27ماهآماده
بهرهبردارياست.تأمینمنابعمالياینقراردادNمیلیونداريازطریق
بانكجهانيوطيیكوام30سالهبهدولتنیجریهصورتميپذیرد.
پسازاجراياینطرحظرفیتنصبشدهاینکشوربهرقم3400

مگاواتخواهدرسید.

 سرمايه گذاري KEW در طرح هاي آبي )بوسني(
یورویي میلیون 120 تسهیات باتخصیص آسان توسعه بانك
بهدولتبوسنيبهمنظوراجرايدوطرحنیروگاهآبيدراین
سران مشترك اجاس ثمره قرارداد این کرد. موافقت کشور
دو اجراي ترتیب این به ميباشد. 2009 اکتبر در کشور دو
13/8 و Suica رودخانه روي بر Vrilo مگاواتي 42 طرح
بهطوررسمي Bosna بررويرودخانه Cijevna مگاواتي

آغازگردید.

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

Hyadro Power
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چراغ سبز EBRD به Ombla )كرواسي(
123 تسهیات وعده اروپا، بازسازي و توسعه بانك لندن دفتر
میلیونیورویيرابهطوررسميبهدولتکرواسيبهمنظوراجراي
طرحنیروگاهيOmblaاعامکرد.ایننیروگاه68مگاواتيکهدر
مجموع152میلیونیوروهزینهخواهدداشت،شاملچهارواحد
سالیانه انرژي ساعت گیگاوات 220 از بیش که است نیروگاهي

تولیدخواهدکرد.

مشاركت 150 مگاواتي RWE و EPS )صربستان(
2011 تابستان طي EPS صربستاني و RWE آلماني شرکت
نیروگاهآبيبرروي مشارکتنامةهمکاريدرخصوصاجرايپنج
رودخانهMoravaدرصربستانراامضاکردند.اینمشارکتنامهکه
باحضوروزرايانرژيهردوکشورمبادلهگردید،طرفآلمانيرابا
سهم51درصديبهعنوانرهبرمشارکتمعرفيمينماید.طبقبرنامه
زمانبندي،اینپنجطرح،سال2014آغازفازاجرایيخواهدبود.با
اجراياینبستهنیروگاهيبهارزش352میلیونیورو،بیشاز650
گیگاواتساعتانرژيدرسالتولیدخواهدشد.ایندرحالياست
کهاخیراًشرکتEPSباشرکتایتالیایيSeciنیزدرخصوصاجراي

10نیروگاهمتوسطبهتوافقرسیدهاست.

Patuca III در تور چیني ها )هندوراس(

نهایتبرندهقرارداد400 پیمانکاريچینيSinahydroدر شرکت
میلیونداريطرحسدونیروگاهآبيPatuca IIIاعامشد.نیروگاه
اینطرحکهشاملدوواحدKaplanهرکدامبهظرفیت52مگاوات
استیکيازسهطرحتوسعهايبزرگهندوراسمحسوبميگرددکه
تاآخرسال2014حدود600مگاواتبهظرفیتنصبشدهنیروگاهي
اینطرحهاي ارزشمجموع است ذکر شایان ميافزایند. اینکشور

توسعهايبیشاز1/2میلیاردداربرآوردشدهاست.
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 رئيس جمهوري 
تاجيکستان پروژه 
در حال ساخت 
تونل استقال، 
احداث چند كارخانه 
توليدي مشترك در 
بخش هاي مختلف 
اقتصادي اين 
كشور و به خصوص 
نيروگاه سنگ توده 2 
را از جمله طرح هاي 
مهم اجرا شده و در 
حال اجرا در اين 
كشور دانست
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رحمان« »امامعلي و نژاد« احمدي »محمود
به تاجیکستان و ایران جمهورياسامي روساي
باحضور کشور، دو رتبه عالي هیاتهاي همراه
درمحلنیروگاهبرقآبي»سنگتوده2«درناحیه
دوشنبه، جنوب کیلومتري 120 در واقع وخش،
نیروگاه این اول فاز آزمایشي افتتاح مراسم در
شرکتکردند.رئیسجمهوريپیشازتركتهران
ایران با تاجیکستان که بود گفته خبرنگاران به
بهلحاظقرابتفرهنگيدر روابطویژهايداردو
ملت نزدیكترین استقالیافته کشورهاي میان
رئیسجمهوري ورود هنگام است. ایران ملت به
نخستوزیر سوي از هیات این دوشنبه، به
استقبال مورد عاقلاف عاقل آقاي تاجیکستان
مراسم انجام براي آن از بعد گرفته، قرار رسمي
رسمياستقبالونیزبرگزاريجلساتدوجانبهبه
ازبرگزاري محلقصرملتعزیمتکردند.پس
و مشتركروسايجمهوري بیانیه ابتدا جلسات،
براساس رسید. طرفین امضاي به سند دو سپس
مفادسنداول،ایرانبرايبازسازيتونلاستقال
از استفاده با که تاجیکستان کشور شمال در
دار میلیون 3 است، شده احداث ایران سرمایه
سند مفاد براساس داد. خواهد اختصاص اضافي
شمال در زرافشان رودخانه روی بر ایران دوم،

کشورتاجیکستان،سدونیروگاهيبهظرفیت130
بیانیه امضا از پس کرد. خواهد احداث مگاوات
امامعليرحمان مطبوعاتي، مشتركودرنشست
درموردتصمیمایرانبراياحداثسدونیروگاه
در استواري قدم کار این که داشت اظهار عیني
راهدستیابيتاجیکستانبهاستقالانرژيخواهد
افتتاحنیروگاهسنگتوده2را بود.همچنینایشان
تاجیکستان ملت به ایران ملت هدیه بزرگترین
خارجه امور وزارت سخنگوي گفته به دانست.
بزرگترین که 2 سنگتوده نیروگاه تاجیکستان،
طرحصنعتياجراشدهباسرمایهگذاريایراندر
4 را تاجیکستان خاموشيهاي است، تاجیکستان
همراه به رئیسجمهور ميدهد. کاهش ساعت
و مسئوان توضیحات از پس رحمان امامعلي
دستاندرکاراناینپروژهدرخصوصمشخصات
کلید مشترك بهطور احداثشده، نیروگاه و سد
راهاندازيژنراتورواحداولسدسنگتوده2را
فشردند.رئیسجمهورتاجیکستاندراینمراسم،
راهاندازيفازاولاینطرحمهمانرژيتاجیکستان
کهنمادبرجستههمکاريهاياقتصاديدوکشور
استراگاممهمدیگريدرتقویتمناسباتدو
جانبهتهران-دوشنبهعنوانکرد.ويآغازوتوسعه
خصوص به همزبان کشورهاي با حسنه روابط

دوران ثمرههاي از را ایران اسامي جمهوري با
استقالتاجیکستاندانستوافزود:درمدت20
همچنان تاجیکستان، استقال اعام از بعد سال
زمینههايزیاديبرايهمکاريدرتمامعرصههابا
کشوربرادر،ایرانداریم.ويتصریحکرد:درنتیجه
اجرايموفقوموثرتوافقاتبیندوکشوردر10
تهران میان تجاري مبادات میزان گذشته، سال
دوشنبهبهحدودپنجبرابرافزایشیافتهودرچند
سالاخیرسرمایهگذاريمستقیمایراندرطرحهاي
مهمواستراتژیكتاجیکستان،حدود38برابررشد
داشتهاست.رئیسجمهوريتاجیکستانپروژهدر
حالساختتونلاستقال،احداثچندکارخانه
اقتصادي مختلف بخشهاي در مشترك تولیدي
را سنگتوده2 نیروگاه بهخصوص و کشور این
ازجملهطرحهايمهماجراشدهودرحالاجرا
تاجیکستان رئیسجمهور دانست. اینکشور در
در نژاد احمدي ریاست به ایراني هیات حضور
اینمراسموشرکتدربرنامههايجشناستقال
دوستي، تقویت و گفت شادباش را تاجیکستان
بیشتر همگرایي و همیاري صداقت، برادري،
ملتهايایرانوتاجیکستانراآرزوکرد.ويراه
را 2 نیروگاهسنگتوده اول فاز آزمایشي اندازي
گاممهميدررسیدنبهاستقالانرژيوکاهش

نفوذ در قلب آسياي ميانه
گزارش كامل حاشیه و متن پیش راه اندازي طرح سد و نیروگاه برق آبي سنگ توده 2

برق آبي  نيروگاه  و  سد  طرح  فراب  شركت  متخصصان  همت  به 
سنگ توده 2 در جنوب غربي تاجيكستان در بخش»دانگار رينسكي«، 
راه  پيش  مقرر  موعد  از  پيش  ماه   5 گذر«  »غزال  روستاي  نزديك 
اندازي شد. به گزارش خبرنگار فراب اين طرح كه قرار بود در بهمن 

دولت  درخواست  به  بنا  برسد،  برداري  بهره  به  جاري  سال  ماه 
شهريور ماه   14 طرح،  اين  موعد  از  پيش  افتتاح  براي  تاجيكستان 
در سالگرد استقال تاجيكستان، با نصب تجهيزات واحد اول، پيش 

راه اندازي شد.



هدف از اجراي 
طرح سد و نيروگاه 

برق آبي سطحي 
جرياني سنگ توده 2 
توليد متوسط انرژي 

ساليانه برق به ميزان 
حدود يك هزار 

گيگاوات ساعت و 
افزايش توان انرژي 

برق آبي موجود 
تاجيکستان به ميزان 

220 مگاوات است
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تاثیربحرانکمبودبرقدرکشورشعنوانکرد.
راه تبریك با مراسم این در نیز نژاد احمدي
اندازيآزمایشيفازاولایننیروگاهگفت:ایران
ازیكریشه برادرودوشاخه تاجیکستاندو و
بودهودارايتاریخ،سنت،دینواندیشهواحدي
بوده یکدیگر شبیه ما ملتهاي زندگي و هستند
را تاجیکستان و ایران نميتوان دلیل همین به و
جدايازهمتصورکرد.ويافزود:ایرانهمیشه
بود خواهد تاجیکستان برادر، ملت کنار در
دارد، اختیار در که ظرفیتهایي از استفاده با و
و کشور این اقتصادي مهم طرحهاي اجراي در
ازپیشمشارکتخواهدکرد.رئیس منطقهبیش
ایران حسنه روابط به اشاره با کشورمان جمهور
و ایران مناسبات کرد: تصریح تاجیکستان و
سایر براي مناسبي الگوي ميتواند تاجیکستان
جهت در نیز آن منافع و باشد منطقه کشورهاي
رشدوپیشرفتهمگرایيمنطقهاياست.احمدي
این ساکن اقوام و ملل مناسبات به اشاره با نژاد
سرزمینهادرگذشتهواکنون،تاکیدکرد:پیشرفت
دیگري ملت و کشور هیچ ضد بر ما ملتهاي
نیستبلکهبهنفعهمهکشورهايمنطقهاست.به
و ایران ملتهاي کشورمان، جمهور رئیس گفته
تاجیکستاندرطولتاریخهمیشهپرچمدارصلحو
برادريومهربانيبودهاندوامروزنیزچنیناستو
نیروگاهسنگتوده2نیزیکيازنمادهايهمکاري
رئیسجمهور است. تاجیکستان و ایران برادرانه
متخصصان و شرکتها کرد: نشان خاطر ایران
ازعمقحدود40 را نیروگاهسنگتوده2 ایراني،
مدرنترین از استفاده با وخش رودخانه متري
در تجربه این و کردهاند احداث فني تجهیزات
رود روي بر "عیني"  نیروگاه طرح شدن اجرایي
"زرافشان" درشمالتاجیکستاننیزاستفادهخواهد

رودخانه آب بستر و حجم مقایسه با وي شد.
وخشباآبرود"کارون" درجنوبغربایران،
افزود:بهگفتهکارشناسانومتخصصان،حجمآب
که امیدواریم و بوده کارون آب از بیشتر وخش
پایان تا نیروگاه، این در شده تولید برق نیروي
سالجاريدراختیارمردمعزیزتاجیكقرارگیرد.
بهگفتهرئیسجمهورکشورمان،هیچمحدودیتي
وجود تاجیکستان و ایران مشترك مناسبات در
نداردوهمکاريهايمادرخدمتصلحوثبات
نیروگاههایي کرد: تاکید نژاد است.احمدي منطقه
مانندسنگتوده2وعینيکهبامشارکتایراندر
تاجیکستاناحداثميشوند،آبچندانيدرپشت
کاربرد تنها و نميکنند ذخیره خود سد دریاچه
دلیلهیچمشکلي بههمین و دارند انرژي تولید
برايآبموردنیازبخشهايمختلفکشاورزي
»نیروگاه کرد. نخواهد ایجاد منطقه در صنعتي و
سنگتوده2«یکيازطرحهايمشتركدوکشور
ایران سرمایهگذاري با که است انرژي بخش در

متخصصان و شرکتها توسط و تاجیکستان -
ایراني،مراحلپایانينصبتجهیزاتخودراطي
ميکند.براساسبرنامهریزيانجامشده،بعدازراه
اندازيکاملفازهاياولودومایننیروگاه،220
اینپروژهمهم،واردشبکه مگاواتبرقتولیدي
احمدينژاد شد. خواهد تاجیکستان برق انتقال
همچنینبااشارهبهسفربهشهرکوابوزیارت
مقبرهعارفبزرگهمدانيتصریحکرد:اینعارف
بزرگ،مردانوعرفايبزرگيراتربیتکردهاست
وباوجوداینکهزیارتمقبرهويدربرنامهقبلي
رئیسجمهور که برنامهریزيخوبي با نبود سفر
شدیم. آن انجام به موفق داد انجام تاجیکستان
ازمبهذکراستعملیاتاحداثسدونیروگاه
سنگتوده2درزمستانسال2006توسطشرکت
اجرايطرح از آغازشدوهدف ایرانيسنگاب
سنگ جریاني سطحي برقآبي نیروگاه و سد
میزان به برق سالیانه انرژي متوسط تولید توده2
حدودیكهزارگیگاواتساعتوافزایشتوان
انرژيبرقآبيموجودتاجیکستانبهمیزان220
دار میلیون 256 پروژه این است.براي مگاوات
هزینهپیشبینيشدهکه70درصدآن)180میلیون
دار(توسطجمهورياساميایرانو15.6درصد
و تاجیکستان دولت توسط دار( میلیون 40(
مابقيتوسطشرکتپروژهسنگابتامینخواهد

اول واحد از بهرهبرداري این آغاز بازتاب شد.
تاجیکستان رسانههاي در 2 سنگتوده نیروگاه
تاجیکي بخش امروز، خاور، وطن، رادیوهاي
شبکههاي شد. منعکس بيبيسي و آزادي رادیو
را برداري بهره آغاز نیز سفینه و جهاننما اول،
پخش تاجیکستان تلویزیون از مستقیم بهصورت
کانیوز، اوستا، آسیاپلوس، خبرگزاريهاي کردند.
تاجنیوز،خاوروآزادگاننیزگزارشهايمتنوعي

رامنتشرکردند.هفتهنامههايچرخگردون،َفَرژ،
نقلیات، پلوس، آسیا آر، اس اس اس آزادگان،
صدايمردم،جمهوریت،نجاتوملتنیزسخنان

ریاستجمهوريرابازتابدادند.

حاشیه نگاري پروژه سنگ توده 2
توسعه بانك توسط طرح این مالي تامین 
صادراتایران،بهمنظورحمایتازصادرکنندگان
خدماتفنيومهندسيباهدفاجرايپروژههاي
متخصصان و مهندسان توسط کشور از خارج
ارزآوري آنانو اشتغالزایي،تجربهافزایي ایراني،
بانك وام بازپرداخت طول ميباشد. کشور براي
وام بهره نرخ و سال 12 ایران صادرات توسعه
اینبانك»پنجدرصد«است.کارشناسانمعتقدند
توسط پروژه این مالي تامین و اعتماد همراهي،
تقویت بر عاوه ایران، صادرات توسعه بانك
کشور، دو سیاسي و اقتصادي تجاري، روابط
فرصتيپدیدآوردتاتوانمنديمتخصصانفنيو
مهندسيکشورماندراجرايساختسدونیروگاه
درسراسرجهانطنیناندازشود.بیشاز70درصد
تجهیزات مانند طرح این نیاز مورد تجهیزات
هیدرومکانیكوهمهبخشهاياصلينیروگاهدر
بخشساختونصبازجملهفوادوآرماتوراز
شرکتهايایرانيتامینوازطریقراهآهنبراي
استفادهدراینطرححملشدهاست.اشتغالزایي
یکيازثمراتصدورخدماتفنيومهندسياست
نیروگاه و سد طرح اجراي در اساس این بر که
متخصص 200 عادي زمانهاي در »سنگتوده2«
بودهاند کار به مشغول تاجیکستان در ایراني
500 به رقم این نیز طرح پیشرفته مراحل در و
ایران توافق اساس بر همچنین است. رسیده نفر
کیلوواتساعت هر فروش تعرفه تاجیکستان، و
برقدر12/5سالبهرهبرداريازاینطرحتوسط
ایران2دارو98سنتخواهدبود.بهگفته»بهزاد
اصاحچي«رئیسهیاتمدیرهشرکتسنگاب،
انتقالبرقازایننیروگاهبهایرانیادیگر امکان
کشورهايهمسایهتاجیکستانوجوددارد.باتوجه
آبي منابع و امکانات از نیروگاه این در اینکه به
تاجیکستاناستفادهميشود،بنابراینفروشبرقبه
بااینوجودبا تاجیکستاندراولویتقراردارد.
موافقتتاجیکستانبرقایننیروگاهبااستفادهاز
انتقالبهکشورهايدیگرصادرخواهدشد. خط
تاجیکستانکشورياستکهنزدیكبه93درصد
آبي منابع حجم و بوده کوهستاني آن مساحت
ميشود برآورد مکعب متر میلیارد 60 حدود آن
آسیاي آبي منابع میزان50درصدمجموع این که
میانهراتشکیلميدهد.پتانسیلتولیدبرقدراین
کشوربانصبحدود100هزارمگاواتظرفیت
نیروگاهي،حدود500میلیاردکیلوواتساعتدر
سالتخمینزدهميشود.اماهماکنونمیزانتولید
برقدراینکشوربا4500مگاواتظرفیتنصب



لی
حلی

ش ت
زار

گ

ديدگاه اول اينکه 
خوشحال هستيم 
جمهوري اسامي 
ايران توانسته است 
در عرصه سد سازي 
وتوربين هاي توليد 
برق و به عبارتي 
در هر دو زمينه به 
اندازه اي پيشرفت 
كند كه در عرصه هاي 
منطقه اي و بيرون از 
ايران هم اين پروژه 
را با موفقيت به اجرا 
بگذارد. 
 اين پروژه بايد در 
سال 1391 تحويل 
داده مي شد ولي يك 
سال زودتر به مرحله 
پيش راه اندازی رسيد 
زيرا امسال بيستمين 
سالگرد استقال 
تاجکستان است
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ساعت کیلووات میلیارد 17 فقط نیروگاهي شده
درسالاستکهکمترازسهونیمدرصدازانرژي
قابلاستحصالاینکشوربهشمارميرود.کشور
با زمستان فصل در بهویژه سال هر تاجیکستان
بیش مردم 80درصد و است مواجه برق کمبود
و ندارند برق شبانهروز در ساعت 2 تا یك از
ازبکستان، جمهوري از برق واردات وجود با
پایتخت دوشنبه شهر در حتي برق جیرهبندي
اینکشوربهشدتاعمالميشود.ازسويدیگر،
مراکزصنعتيوکارخانههايجمهوريتاجیکستان
باکمتراز30درصد بهعلتکمبودشدیدانرژي
کار ظرفیت 20درصد گاهي و تولیدي ظرفیت
ميکنند.باتوجهبهنبودپتانسیلکافيبراياستفاده
برقآبي انرژي و آبي منابع انرژي، انواع سایر از
بهحرکتدرآوردن براي اینکشور انتخاب تنها
چرخهفعالیتهايتولیدياستوسرمایهگذاري
مورد همواره آبي برق نیروگاههاي احداث و
درخواستتاجیکستانبودهاست.ازطرحهايمهم
دولتتاجیکستانبرايتوسعهساختنیروگاههاي
تمام نیمه نیروگاه ساخت به ميتوان برقآبي
»شوراب« توده2، سنگ توده1، سنگ »راغون«،
و سد ساخت کرد.درحاليکه اشاره »عیني« و
به مگاوات باظرفیت670 »سنگتوده1« نیروگاه
شرکتهايروسيواگذارشدهاست،متخصصان
ایرانيطرحساختسدونیروگاه»سنگتوده2«
باظرفیت220مگاواترابرعهدهگرفتهاندکهدر
موثر بسیار کشور این برق تامین وضعیت بهبود
خواهدبود.بررسيمفادتوافقهايصورتگرفته
مربوطبهاجراينیروگاهبرقآبي»سنگتوده1
در ایران نشانميدهدکهشرایطمشارکت و2«
طرحهايبرقآبيبرايتاجیکستان،اقتصاديترو
مقبولتراست.درطرح»سنگتوده1«75درصد
به متعلق آبي برق نیروگاه مدیریت و مالکیت
تنها25درصدآندراختیار شرکتهايروسيو
تاجیکستاناست.ایندرحالياستکهایرانمتعهد
شدهاستپساز12سالبهرهبرداري،مدیریت
تاجیكها به رادرمجموع توده2 نیروگاهسنگ

واگذارکند.

 مشخصات طرح سنگ توده 2
سنگتوده2 برقآبي نیروگاه و سد طرح
»دانگار بخش در تاجیکستان جنوبغربي در
رینسکي«،نزدیكروستاي»غزالگذر«قراردارد.
کیلومتري 180 حدود فاصله در سد ساختگاه
تاجیکستان، پایتخت دوشنبه شهر شرقي جنوب
نزدیكمرزافغانستانوبررويرودخانه»وخش«
هزار 32 آبریز حوزه با »وخش« رودخانه است.
و150کیلومترمربعیکيازبزرگترینرودهاي
داخل در رودخانه طول است. تاجیکستان
تاجیکستان524کیلومتربودهوسرشاخههايآن
درقرقیزستانقرارداردومتوسطآوردآنحدود
سنگتوده2 سد است. ثانیه در مترمکعب 631
بستر از ارتفاع متر 31/5 داراي و خاکي نوع از
رودخانهبودهونیروگاهآنشاملدوواحدتوربین
باقدرتنصب220مگاواتاست.اینسدخاکي
باهستهرسيمرکزيباطولتاج305متروعرض
مخزن کل حجم همچنین میباشد. متر 12 تاج
66.5میلیونمترمکعبوحجمخاکریزيبدنهسد
ساخت پروژه است. هزارمترمکعب 450 حدود
بهره مالکیت، ساخت، بهصورت سنگتوده2 سد
تاجیکستاناجرا بهدولت انتقال برداريوسپس
شدهاست.طرحسدونیروگاهبرقآبيسنگتوده2
زودترازبرنامهزمانبنديشدهآمادهبهرهبرداريو
افتتاحازسويروسايجمهوريدوکشورایران
وتاجیکستانشدکهنشانازتوانمنديمتخصصان
ایرانيدراجرايپروژههايسدسازيونیروگاهی

درخارجازکشورماندارد.

تحلیل كارشناس امور قفقاز و آسیاي 
میانه از اجراي طرح سنگ توده 2

قفقاز امور کارشناس پور، بهشتي حسن 
و ایران همکاري خصوص در میانه آسیاي و
اقتصادي زمینهزیرساختارهاي در تاجیکستان
ایران، توسط »2 توده »سنگ طرح اجراي گفت:

برايهردوکشورسودمنداست.بهشتيپوردر
گفتوگوباشبکهایرانتاکیدکرد:اینپروژهموفق
کهدرتاجیکستانتوسطرئیسجمهورکشورمان
است، بررسي قابل دیدگاه سه از شد افتتاح
جمهوري هستیم خوشحال اینکه اول دیدگاه
سدسازي عرصه در است توانسته ایران اسامي
وتوربینهايتولیدبرقبهاندازهايپیشرفتکند
هم ایران از بیرون و منطقهاي عرصههاي در که
اینپروژهراباموفقیتبهاجرابگذارد.اینپروژه
بایددرسال1391تحویلدادهميشدوليیك
زیرا راهاندازیرسید. پیش بهمرحله سالزودتر
است تاجکستان استقال بیستمینسالگرد امسال
بیستمینسال آنهادرخواستکردنددرجشن و
استقالاینکشوریكهدیهايازطرفایرانبه
تاجیکستاندادهشود.اینکارشناسامورقفقازو
این دوم کرد:جنبه تشریح ادامه در میانه آسیاي
پروژهآناستکهدرکشوريمثلتاجیکستانکه
دارايمنابعآبسرشارميباشداجراشدهاست،
ولیکنمتاسفانهمردماینکشوردرفصلزمستانبه
خصوصدرزمانکمبودآببهشدتدچارکمبود
ایران که این و هستند برق انرژي بهویژه انرژي
اجراي با برق مگاوات 220 کند کمك توانسته
پروژهسنگتوده2تولیدشود،باعثافتخاراست.
ساخت از بعد کشور این مهم پروژه دومین این
جنوب که است تاجیکستان در استقال« »تونل
کرده وصل همدیگر به را تاجیکستان وشمال
طول به استقال تونل که کرد اشاره وي است.
احداث ایراني کارشناسان توسط نیز کیلومتر 5
است، جالبي بسیار عرصه این افزود: وي شد.
ایرانفعالشدهاستوبه زیرابخشخصوصي
جانبه دو همکاري زمینههاي بیشتر کردن فراهم
کمكکردهوآنراتحکیمميبخشد.واقعیتهاي
تاریخيبهمانشانميدهدکهکشورهایيکهمنافع
مشتركپیداکنند،بهوعدههايخودعملکردهو
درمواقعحساسهمدیگررافراموشنميکنندو
قطعادربلندمدتميتواننددرعرصههايمختلف

کمكودستگیرهمدیگرباشند.



ايرانيان  ابتکار 
در ساخت قنات 
و وجود سدهاي 

متعدد و تأثير آب 
ايرانيان  در فرهنگ 

كه نمود آن به 
در تصنيف ها  خوبي 

و سروده هاي 
ايراني موجود است 

گواهي روشن بر 
مدعاست.  اين 

بر عهده ماست 
اين ميراث را با 

بهره گيري از دانش 
روز و تکنولوژي 

نوين و توسعه 
بالنده تر  تحقيقات، 
توانمند تر سازيم و 

ری
خب

رش 
گزا

11

مهر ماه 1390 - شماره 12

بهگزارشخبرنگارفراب،درایننمایشگاهکهبا
حضور260شرکتداخليوخارجيدرفضایيبه
مساحت20هزارمترمربعدرهفتسالننمایشگاهي
اصلي پیمانکار بهعنوان فراب شرکت شد، برگزار
نیروگاههايآبي،درسالنخلیجفارسایننمایشگاه
حضوريهمهجانبهداشتوتوانستدرمدتزمان
حضورخود،ضمنپاسخگویيبهبازدیدکنندگانو
مشتریان،بخشيازتواناجرایيوعملیاتيخودرابه
مخاطبانایننمایشگاهعرضهنمایدوموفقبهکسب

لوحتقدیروتندیسپیمانکارانبرترشود.
رئیسجمهوري اول معاون رحیمي رضا محمد
درمراسمافتتاحیههفتمیننمایشگاهبینالملليآب
وتأسیساتآبوفاضاببااشارهبهنقشبنیادي
آبدرتوسعهکشورگفت:درزمانمانقشآباز
یكمادهحیاتيبرايزیست،صنعتوکشاورزي
فراتررفتهوبهصورتکاایياستراتژیك،اقتصادي
وامنیتيدرآمدهاستکهتحواتمنطقهايوجهاني
رارقمميزندودرآیندههمموضوعمهمچالشهاو
منازعاتمنطقهخواهدبود.کشورماازنظرمنابعمهم
آبدروضعیتياستکهغفلتوکوتاهيدرمدیریت
داشت. خواهد دنبال به را سنگیني زیانهاي آن

رحیمينمایشگاهحاضررانموديازتوانمنديهاي
ایراندانستوگفت:بيشكایننمایشگاهگویاي
تاشمشاوران،برنامهریزان،پیمانکاران،سازندگانو
دانشگاهیانوپیوندبینآناناستوفرصتمغتنمي

برایآنهابرايعرضهورویکردهايجدیداست.
ويباپیشروخواندنصنعتایراندرمنطقهگفت:
خاقیتوبيهمتابودنوزارتنیروومهندسانو
اول منطقه،حرف در زبده مشاوران و متخصصان
راميزندودربرخيمواردشانهبهشانهکشورهاي
پیشرفتهگامهاياساسيدرصنعتآبوفاضابو

برقوتولیدانرژيبرداشتهاست.کشورهايهمسایه
نیازمندیادگیريازماهستندومابایدایننیازهارا
شناخته،برنامهریزيکردهوجوابگويآنهاباشیم.این
امرهمبازارکاروهمعرصهمودتوهمکاريبین
کشورهاست.دولتهمدراینزمینهکمكخواهد
کرد.رحیميبهنقشتاریخيایرانیاندرمهندسيو
فرهنگآبدرجهاناشارهکردوگفت:ابتکارایرانیان
درساختقنات،وجودسدهايمتعددوتأثیرآبدر
فرهنگایرانیانکهنمودآنبهخوبيدرتصنیفهاو
سرودههايایرانيموجوداستگواهيروشنبراین
مدعاست.برعهدهماستاینمیراثرابابهرهگیري
ازدانشروزوتکنولوژينوینوتوسعهتحقیقات،
بالندهتروتوانمندترسازیم.معاوناولرئیسجمهور
درادامه،تدویناسنادباادستيآب،تدوینچشمانداز
توسعهبخشآبتاافقسال1402،ایجادظرفیتهاي
مناسبذخیرهوتنظیمآبازطریقسدسازيبهمیزان
حدود41میلیاردمترمکعب،درحالآبگیريحدود
آب، ذخیره جدید ظرفیت مکعب متر میلیارد 12
توسعهشبکههايآبیاريوزهکشيورشدساانهاز
حدود70هزارهکتاربهبیشاز200هزارهکتار،
سدهاي ساخت و طراحي دانش در خودکفایي

گزارشي از هفتمین نمايشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضاب ايران

نمايش توانمندي هاي فراب در  هفتمين حضور

و  آب  تاسيسات  و  آب  صنعت  بين المللي  نمايشگاه  هفتمين 
فاضاب ايران به عنوان بزرگ ترين رخداد صنعتي و تجاري كشور 
در اين حوزه، چهاردهم لغايت هفدهم شهريور ماه در محل دائمي 

نمايشگاه هاي بين المللي ايران برگزار شد.



ری
خب

رش 
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شركت هاي 
مهندسي مشاور 
تماوان، طوس آب و 
مهاب قدس نيز در 
بخش شركت هاي 
مشاور، قرارگاه 
سازندگي خاتم 
اانبيا در بخش 
مشاوره و پيمانکار، 
فراب و كيسون در 
بخش پيمانکاري 
و شركت هاي 
آب و فاضاب 
استان تهران و 
توسعه منابع آب 
و نيروي ايران در 
بخش كارفرمايي 
به عنوان شركت هاي 
برتر اين دوره از 
نمايشگاه معرفي 
شدند
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کوچكوبزرگ،خودکفایيدرساختغالب
تجهیزاتآب،خودکفایيدرساختانواعلولهها
پمپاژآب، انتقالو انواعسامانههاي تجهیزات
خودکفایيدربسیاريازابزاردقیقوپیشرفت
درزمینههاينرمافزاريومدیریتيوتولیدو
صادراتبهکشورهايدیگروحتياروپا،حضور
پیمانکارانایرانيدرجهانورقابتدرعرصه
جهانيراازجملهاقداماتارزشمنددولتدر
اینحوزهبرشمرد.دکترذبیحيقائممقاموزیر
نیرونیزبهعنوانسخنراندیگراینمراسمباروبه
رشددانستنصنعتبرقوآبوانرژيکشور،
درمدارقرارگرفتناولینتولیدبرقاتميدر
کشورراسنددیگريازتوانایيایرانخواندو
گفت:برگزاريایننمایشگاهحاکيازایناست
کهدرصنعتآبوفاضابکشورروندتوسعه
بهگونهاياستکهبرگزاريایننمایشگاهازدو
ساانهبهساانهتبدیلشدهومورداستقبالهمقرار
گرفتهواینحاکيازظرفیتباايکشوردراین
حوزهاست.ويدربارهنقشآبدررشدصنعت
وکشاورزيکشورتصریحکرد:پسازانقاب
جمعیتایرانبه75میلیوننفرافزایشپیداکرده
استبااینحالدربخشکشاورزيوارداتکاهش
پیداکردهوتولیدکشاورزيدرداخلنیزتوسعهیافته
است.درصنعتهمماشاهداینرشدهستیم.با

توجهبهاینکهرشدصنعت،جمعیتوکشاورزينیازمند
آباستوازطرفينزواتآسمانيدرسالهاياخیر
کاهشپیداکرده،وليمادرکشوربامشکليبهنامآب

مواجهنیستیم،چراکهپسازانقابکارهايبسیار
خوبيدرحوزهمدیریتصنایعآبصورتگرفته
است.ذبیحيذخیرهسازيدرمنابعآبکشور
بهصورتبسیارگستردهرادلیلعبورازبحرانآبي
درکشوردانستوگفت:ظرفیتمنابعآبيکشور
پشتسدهایياستکهساختهشدهاند.اینمقدار
درابتدايانقابحدود12میلیاردمترمکعببودهو
درابتدايسال84حدود27میلیاردمترمکعبو
امروزبه41میلیاردمترمکعبتوسعهپیداکرده

است.
در ایران خودکفایي جشن به اشاره با وي
صنعتسدسازيگفت:درچندماهگذشتهاولین
جشنخودکفایيسدسازيدرایرانبرگزارشد.
بارشدر بهکاهش توجه با امروز اینتاش
عرصهشرب،صنعتوکشاورزيباعثشده
کهبدوندغدغهنیازهايمردمراجوابگوباشیم.
درآمارهاآمدهاستکهاز19میلیاردمترمکعب
آبافزودهشدهپشتسدهايکشور12میلیارد
مترمکعبآندرسالگذشتهبهبهرهبرداري
رسیدهاست.مهندسعطارزادهمعاونوزیرنیرو
درامورآبوآبفانیزبااشارهبهنکاتيدرارتباطبا
وضعیتآبفادرجهانگفت:تاشهادرجهانبه
سمتيرفتهاستکهتوانستهسطحکشتوتولید

راافزایشدهدوارتقايبهداشتوتغذیهعموميرا
باعثگشتهاست.تاشهمهمسئواندنیادر20
سالگذشتهتوانسته4میلیاردو820میلیوننفررا
بهلحاظدسترسيبهآبشیرینتأمینکندوحدود

400میلیوننفرازتصفیهفاضاببرخوردارند.
اینعددهانشانميدهددردنیاهنوزیكمیلیارد
نفردسترسيبهآبشیرینندارندودومیلیارد
فاضاب تصفیه سیستمهاي نیازمند نیز نفر
را ایران وضعیت آمارها اعام با وي هستند.
درشاخصهايجهانيدرحوزهآبمطلوب
آب پوشش تحت جمعیت گفت: و خواند
شهريما2درصدازمتوسطجهانيبااتراست
وبهلحاظدفعبهداشتي4درصدبااترازمتوسط
جهانيهستیم.البتهباکشورهايپیشرفتههمچنان
دنیا با ما عددي فاصله داریم. فاصله مقداري
خیليکماستکهالبتهبایدکاستيهارادرحوزه
روستایيکهدغدغهاصليدولتاستبرطرف
کنیمکهمردمروستابهرهمنديبیشتريازشبکه
آبروستایيببرند.ازمواردحائزاهمیتاین
نمایشگاهمشارکتوحضورفعالشرکتهاي
توباونوتاشدرایننمایشگاهبودومقامهاي
ارشدومسئوانوزارتنیرووشرکتهايتابعه
نیزازغرفهفرابوشرکتهايوابستهبازدید
کردند.درمراسماختتامیهایننمایشگاهکهدر
تاریخ90/6/17برگزارشد،از34شرکتبرتردر
بخشهايتولید،مشاوره،پیمانکاريوکارفرمایي
بااهدايلوحوتقدیرنامه،قدردانيشد.شرکتها
براساسکیفیتحضوردرنمایشگاه،طراحيو
چیدمانغرفه،نحوهپاسخگویيبهمراجعهکنندگان،
مستمر حضور خدمات، و تولیدات کیفي ارتقاي
درنمایشگاههايمشابهداخليوخارجي،دستیابي
بیانیهکمیتهفني بهاستاندارهايجهانيکهدر
و انتخاب بود؛ شده عنوان هفتم نمایشگاه
مشاور مهندسي شرکتهاي شدند. معرفي
تماوان،طوسآبومهابقدسنیزدربخش
شرکتهايمشاور،قرارگاهسازندگيخاتماانبیا
دربخشمشاورهوپیمانکار،فرابوکیسوندر
بخشپیمانکاريوشرکتهايآبوفاضاب
استانتهرانوتوسعهمنابعآبونیرويایران
دربخشکارفرمایيبهعنوانشرکتهايبرتراین

دورهازنمایشگاهمعرفيشدند.
Hazar Artima. Wilo شرکتهاي
Shakti pumps. Sati SRL. Emscher.
شرکتهاي بهعنوان نیز Linyi jinmin

خارجيبرترهفتمیننمایشگاهبینالملليصنعت
آبوتأسیساتآبوفاضاببرگزیدهشدند.

که نمایشگاه این در است ذکر به ازم
شرکتهایياز10کشورخارجيشاملآمریکا،
امارات هلند، سوریه، چین، ترکیه، آلمان،
حضور ایتالیا و دانمارك هند، عربي، متحده
داشتند،نشستهايتخصصيازسويمدیران
پیمانکاران، با نیرو وزارت ارشد مسئوان و
نیز مشاورانوفعاانصنعتآبوفاضاب

برگزارومورداستقبالطرفینقرارگرفت.

اولین حضور توبا در هفتمین نمايشگاه  
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضاب

شرکتتوبادراولینحضورخوددرنمایشگاهبینالمللي
صنعتآبباارائهآخرینگزارشاتازپروژهمليتوربین
وشیرپروانهاينیروگاهآزادونمایشدونمونهواقعياز
قطعاتویکتگیتوپرهرانروهمچنینارائهاطاعاتياز
دیگرپروژههايدردستاجرا،ازسويمدیران،مهندسان،
دانشجویانوسایربازدیدکنندگانمورداستقبالقرارگرفت.
ازجملهنکاتجالبيکهمورداستقبالبازدیدکنندگانتوبا
قرارگرفت،ميتوانبهطراحيوساخت100درصدایراني
تجهیزاتپروژهمذکورمطابقبااستانداردهايبینالملليروز

دنیااشارهکرد.

نوتاش در هفتمین
 نمايشگاه بین المللی صنعت آب

توبا،در و فراب های شرکت کنار در نوتاش شرکت
هفتمیننمایشگاهبینالمللیصنعتآبوتجهیزاتآبو
فاضابحضورداشت.نوتاشتوانستدرایننمایشگاه،با
معرفیتوانمندیهایخوددرانجامپروژههایساختو
نصب،موردتوجهبازدیدکنندگانازاقشارمختلفجامعه
در انجامشده تجربیات گیرد.ارائه قرار مهندسی و فنی
پروژههایداخلوخارجکشوردرقالبکاتالوگ،پوستر
وگفتگوهایرودرروبابازدیدکنندگان،توانستنظرمثبت

غالبآنهارابهاینشرکتبهدنبالداشتهباشد.



گزارش یــــک  جشن

مراسم سالگرد نشريه        
                            برگزار شد
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شركت  مديرعامل 
با اشاره به 
ضرورت حركت 
نشريه به سمت 
دغدغه هاي  طرح 
خانواده  مشترك 
فراب گفت: اين 
كار سبب خواهد 
شد تا افراد 
نشريه  با  بيشتري 
درگير شوند و به 
اين وسيله احساس 
با  بيشتري  قرابت 
آن پيدا كنند
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نهم و بیست فراب نشریه سالگرد جشن
سیاستگذاري، شوراي حضور با ماه شهریور
اعضايگروههايتخصصي،هیاتتحریریهوسایر
همکارانفرابدرمحلساختمانمرکزيشرکت،

برگزارشد.
لطفيمدیرعامل اینمراسم،مهندسمهران در
شرکتدرسخنانيبااشارهبهبرگزاريیكچنین
مراسميگفت:مندربازدیدهایيکهازسایتهاو
انتظارهمکاران بهوضوح دارم، پروژههايمختلف
انتشارشمارهبعدينشریهميبینمو فرابرابراي
فکرميکنمکههمینامرنشانازمخاطبیابيصحیح
نشریهودیدهشدنآندرسطحهمکاراندارد.وي
اشارهبهضرورتحرکتنشریهبهسمتطرح با
دغدغههايمشتركخانوادهفرابگفت:اینکارسبب
خواهدشدتاافرادبیشتريبانشریهدرگیرشوندو
بهاینوسیلهاحساسقرابتبیشتريباآنپیداکنند.
لطفيبابیاناینکهانتشارنشریهزمینهايرافراهمکرده
استتاهنروخاقیتهايهمکارانبیشتردیدهشود،
تقویتفرهنگکارگروهيدرمباحثفرهنگيرااز
دیگرمحاسنانتشارنشریهدانستوخطاببهمهندس
حاجيرسوليهاگفت:همهياینهاازپیشنهاداولیه
فراب تخصصي نشریه انتشار لزوم بر مبني شما
استکهمطرحميشودوماامیدواریمکهجشندو
سالگينشریهرانیزبتوانیمدرکنارشمابرگزارکنیم.
شوراي رئیس حاجيرسوليها امین مهندس

سیاستگزارينشریهنیزدرادامهاینمراسمبابیان
در فراب نشریهتخصصي ایده بار نخستین اینکه
سال77مطرحشد،ازدایلاجرایينشدناینایده
اولیهگفتودرادامهافزود:درسال89مجدداایده
نشریهتخصصيفرابراباتمامتواندنبالکردیم
زود خیلي فراب قبل نوبت برخاف بار این و
تشریح در شد.وي تخصصي نشریه یك صاحب
عللاینموضوعگفت:سهدلیلراميتوانمبراي
انتشارسریعومداومنشریهفرابتابهامروزبیان
کنم؛اولاینکهاینبارمانشریهرابهفرديسپردیم
اینکهسیستم ازخانوادهمطبوعاتيهابود،دوم که
وسازمانفرابآنقدرانعطافداشتکهتوانست
بهزوديخودرابااینکاروفقدهدوباتشکیل
گروههايکاري،خیليزوددرگیرکارشودوسوم
گروهي همکاري روحیه بازتاب نشریه اینکه هم
بود؛روحیهايکهدرفرابزبانزدهرفردياست.
نشریه در اینکه بیان با ادامه در حاجيرسوليها
فرابهیچبخشيپررنگترازسایربخشهادیده
و نشریه بارز ویژگيهاي از را سیالیت نميشود،
تحریریهآنخواندوافزود:دربسیاريازنشریات
سازماني،نشریاتمتولدميشوندتافرديراقهرمان
و نبود اینطور اصا فراب نشریه درحاليکه کنند
نهتنهانشریهمدیراننشد،کهدربسیاريازموارد
حتيسعيکردبیشترنشریهبدنهباشدتامدیریت
پایان در شرکت سابق عامل مدیر سازمان. ارشد

سخنانشبابیاناینکهنشریهدرابتدايراهاست،از
شناسایي با تا خواست نشریه اندرکاران دست
چالشهايموجودسازمان،برايآنهاراهحلارائه
دهدوبهسمتمرکزيبرايتدویناستراتژيآینده

فرابتبدیلشود.
محمدصادقيمعاونپشتیبانيشرکتنیزدراین
مراسم،بابیاناینکهنداشتننشریههموارهیكخا
برايفرابمحسوبميشد،ازنگرانيهايابتدایياش
مبنيبردوامنیاوردنانتشارنشریهخبردادودرعین
حالافزود:خوشحالمکهایناتفاقنیفتادونشریهبا
پیش آبرومندانههم بسیارخوبيکهداشت، شروع
آمدوتاشنمودتاازحداقلهايموردتوجهفراب
فروگذارنکند.صادقيبااشارهبهاینکهدربیروناز
سازمان،ازنشریهفرابتوقعاتزیاديوجوددارد،از
تحریریهنشریهخواستتابادوريازتکرار،همواره
نشریهايمتفاوترابهمخاطبانشانعرضهکنند.در
اینمراسمهمچنینپژمانموسويسردبیروتعدادي
ازاعضايتحریریهنشریهبهارائهنقطهنظراتخود
درخصوصخطمشيهاينشریهوافقهايپیش
رويآنپرداختند.درپایاناینمراسمنیزکیكتولد
یکسالگينشریهفرابتوسطمهندسمهرانلطفي
بریدهشدوهدایایينیزبهدستاندرکاراننشریه
یادگاري عکس شد.گرفتن اهدا یادبود رسم به
بخش پایان نیز یکدیگر با فراب نشریه همکاران

اینمراسمبود.

در مراسم جشن يكسالگي نشريه فراب مطرح شد:

نشريه محصول مشاركت پذيري و كار جمعي خانواده فراب
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محمد صادقي، عضو شورای سیاست گذاری

نشريه فراب و ضرورت مستند سازي رويدادها

یكسالازتولدنشریهفرابميگذردونشریه،
مشاوران، کارفرمایان، فراب، مجموعه همکاران
شرکتهايهمکاروصنعتگرانداخليرابهعنوان
مخاطباناصليخودبرگزیدهاست.دراینمدت
تاششدتابهاهدافتعیینشدهبراينشریهدست

پیداکنیم:
-تعاملدوسویهبامخاطباننشریهازطریقارائه
اجرایي، تجربه فني، بحث علمي، پژوهش نتایج
راهبردمدیریتي،دیدگاههايسازمانيوتشکیاتي

ومدیریتمنابعانساني
-بررسيوواکاويدغدغههاياساسيشرکت
از ازآنجملهعبارتند فرابوسایرذینفعانکه
تامینماليطرحهاوپروژهها،انتقالتکنولوژيو
ساختتجهیزاتاصليطرحهادرداخلکشور،
نقشGCهادرپیشرفتصنعتکشور،ضرورت
تشکیلمشارکتهابرايانجامپروژهها،حوزههاي
آبيوآیندهصنعتنیروگاههايبرقآبي،صادرات

خدماتفنيومهندسيو...

با مصاحبه انجام و نشست برگزاري -
کارشناسان مدیران، متخصصان، صاحبنظران،
عرصه در کاري روندهاي کشیدن چالش به و
کارفرما، سازنده، پیمانکار، مشاور، شرکتهاي
سرمایهگذار،بانك،دولتوسایرسازمانهايذینفع

ومتولي
-بستريبرايارائهونمایشمهارتهايفردي
همکاراندرزمینههايمختلفازجملهعکاسي،
طراحي قصهنویسي، شعر، موسیقي، نقاشي،

کاریکاتور،خاطرهنویسيو...
-انعکاساخبارداخليمجموعهفرابوسایر

شرکتهايداخليیاخارجي
-بیانفعالیتهايهمکارانشرکتدرحوزه

مسئولیتهاياجتماعي
روحیهکارگروهيهمکارانوانسجامبهنظاممند
شدنمشارکتآنهادرتهیهوانتشارمطالبنشریه
کمكشایانيکرد.گروههایيبهمنظورمدیریتبهتر
وتمرکزبیشترمطالبنشریهباسیاستهايتعیین

شدهشکلگرفتکهعبارتندازگروهعلمي،گروه
گروه و خبري گروه مدیریت، و ایمني آموزش،

فرهنگيوهنري.
بازخوردهاوهمکاريهايهمکارانومخاطبان
داخليوخارجينشریهدراینمدت،گویاياین
مطلباستکهبهنشریهومطالبآنتوجهميشود.
بایدزمینهراجهتاطاعازنظراتتعدادبیشتري
ازصاحبنظران،متخصصانومدیرانفراهمکنیم
وبهاطاعرسانيبرايبهبودبیشتربپردازیم.تصور
ميکنمهنوزبراياینکههمکارانپیوندنزدیكتري
جا کنیم. تاش بیشتر باید کنند برقرار نشریه با
داردکهنشریهنقشکلیديتريدرپیوندهمکاران

قدیميوجدیدفراببازيکند.
اعضاي و همکاران کلیه زحمات از اینجا در
شورايسیاستگذاريبهویژهجنابآقايمهندس
حاجيرسولیهاتشکرمينمایم.امیدوارمهمچنانبا
همکاريومشارکتشماشاهدرشدکیفينشریه

باشیم.

اختصاصي و مستقل نشریه انتشار ضرورت
دهه70 اواخر یعني گذشته از فراب درشرکت
داشتن بحث مرحله چندین در و بوده مطرح
نشریهیاهمکارينزدیكبانشریاتتخصصياز
طرفمدیریتشرکتوبرخيهمکارانطرحو
استمرار ازعدم نگراني منتهي بود، پیگیريشده
انتشارشیاتنزلآندرسطحنشریهايکممحتوا
وبامطالبکلیشهايوتکراريباعثميشدهر
باراینموضوعبهتعویقبیافتد،شایدآمادگيازم
درسالگذشتهوجودداشتکهباپیشنهادهمکاران
وموافقتمدیریتمحترمشرکتاینکارعملي
ماهانه و مستمر انتشار شاهد درحالحاضر شد.
نشریههستیمووظیفهخودميدانمازهمهعوامل

ودستاندرکاراننشریهتشکروقدردانيکنم.و
امابایدعرضکنمکهشروعهرکاريميتواندبا
نقصوعیبوایراديهمراهباشد،مهمشناسایي
در بيتردید آنهاست. رفع و ایرادات و نواقص
مخالف دیدگاههاي نشریه مطالب و محتوا مورد
نیزمطرحاست، انتقاداتي داردو وموافقوجود
وليباوجودشورايسیاستگذاريوگروههاي
کاري،مواردمطروحهموردبررسيقرارگرفتهو
نقطهنظراتاصاحياعمالميگردد.بهنظربنده
بهعنوانعضوشورايسیاستگذاري،حداقلدر
یکسالگذشتهبضاعتيبیشازایننداشتهایمکه
ازعرضهآندریغکردهباشیم،وليفکرميکنمدر
مجموعشروعخوبيداشتیموانشا...باهمکاري

وتاشکلیههمکارانخوبماندرشرکتفراب
وشرکتهایوابسته،سطحنشریهراارتقاخواهیم
داد.درموردآیندهنشریههمبایدعرضکنمکه
بهنظرمرویهپیشرورویهغلطينبودهونیست.با
گذشتیکسالازانتشارنشریه،دریافتپیشنهادها
نشریه، کنندگان دریافت و همکاران انتقادات و
ميتواندبرايبهبودوارتقاسطحنشریهمفیدواقع
شود.بندهاعتقاددارمدرستادیاکارگاههايفرابو
شرکتهايوابستهاتفاقاتخوبوبديداریمکه
بایستيمستندشودتاباطرحواقعیاتوتجربیات
حاصلازتاشخودمانوتوزیعآندرکلفراب،
سطحآگاهيهمکارانوخوانندگاننشریهراارتقا

دهیم.

منفکرميکنمارتباطنشریهفرابباهمکاران
بیشتربهصورتیکطرفهاست.بهتربودازهمکاران
بهصورتپویاترینظراتگرفتهميشدوبهتعدادي
ازاینپیشنهادات/نظرات،پاسخدادهميشد.بهعنوان
مثالبستراینترانت،وسیلهخوبيبرايدریافتنظرات

که است دیگرخوب سوي از ميباشد. همکاران
همکاراننشریهبتوانندبامراجعهمورديبههمکاران
پنهانتر قسمتهايمختلفخصوصادرایههاي
سازمانودرسطوحبیشترکارشناسيیاکارمنديدر
موردویژگيهايکارایشانجزئیاتبیشتريراجویا

شوند.واینفعالیترابهصورتمتنوتصویردر
نشریهمنعکسکنند.بعضااینمراجعاتميتواندهمراه
بایكموضوعخاصنیزباشد.بهطورکلياحساس
ميکنمهمکارانفرابیاشرکتهايتابعه،نشریهرا
بهآناندازهايکهبایددربینخوداحساسنميکنند.

مهران لطفي، مدیرعامل

پس از يکسال ...

 ضرورت بررسي و طرح ايه هاي پنهان سازمان
محمد هوشیار، عضو شورای سیاست گذاری

مه
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داریوش طهماسبي، معاون مالی

ضرورت ارتقا سطح دانش عمومي همکاران

مصطفي بختیاري، عضو شورای سیاست گذاری

ايفاگري نقش آموزشي به همکاران

پژمان موسوي، سردبیر

بهیادميآورمیکسالپیشیكچنینروزهایي
راکهروبهرويمهندسحاجيرسوليهادراتاقي
کهدیگراتاقاونیست،نشستهبودمومسروراز
اینکهبافرهیختهايفرزانهروبرویم.اعترافميکنم
کهاینباتصورمازمهندسانفنياساساسازگار
اتفاقاهم نباشندکه آنهافرهیخته اینکه نه نبود؛
هستندبلکهازاینحیثکهایشانرافرديفرهنگ
دوستودغدغهمندیافتموبرهمکارانيکهزیر
نظراودرشرکتيکارميکنندکهحداقلبخشي
ازسرنوشتشباوجوداوگرهخوردهاست،غبطه
خوردم.جلساتابتدایيبرگزارشدومنکمکمبا
فرابوساختارهایشآشناشدم؛ساختارهایيکه
بهباورمبسیارمتفاوتباشرکتهايایرانيبوده
متفاوت باشرکتي که هنوزهمهست.دانستم و
روبرویمکههمهيکارکنانش،خودراازآنو
آنراازخودميدانندوهویتخودراهمواره

»فرابي«تعریفميکنند.گروههايتخصصيکاري
تشکیلشدوشورايسیاستگذارينشریهشکل
گرفت؛آنقدراموربانظموترتیبپیشميرفت
انتشارچندینوچند کهخودمنهمکهسابقه
نشریهداخليراداشتم،ازآنمتعجبماندهبودم
سازمانياي فرهنگ مرهون را اینها ي همه و
پایههایشبهخوبيریخته ابتدا از ميدانستمکه
شدهبود.شمارههابهترتیبمنتشرشدندوتقریبا
وقفهاي کوچكترین بدون نشریه امروز به تا
افراديکه ابتدا در بودند اگر منتشرشدهاست؛
فکرميکردندفرابظرفیتنشریهماهانهراندارد
وحتمادریكجایينشریه»کمميآورد«،امروز
همانهابراينشریهنقشهراهميکشندوبراین
باورندکهحوزههايمختلفدیگريوجوددارد
نکرده هم ورود حتي آنها در نشریه هنوز که
است:بهواقعهمچنیناست،فرابباظرفیتها

حرارتي، آبي، حوزههاي در که پتانسیلهایي و
طرحهاينفتوگازوریليداردبسیاربیشاز
نشریهاي حرفهايست؛ نشریه یك شایسته اینها
کرده پیدا ورود مختلف بهحوزههاي بتواند که
را رو پیش افقهاي چالشي، مسائل طرح با و
نقشاصليخود به بدینوسیله ترسیمکردهو
عمل جامه بخشي، آگاهي و اطاعرساني یعني
به که آیندهاي روست: پیش اما آینده بپوشاند.
آنبسیارامیدبستهایمودلدرگرويیاريشما
داریم.شماخانوادهيبزرگفرابکهاگرنباشد
احساسمسئولیتتاندربرابرنشریهايکهمتعلق
بهشماست،ازاساسمشخصاستکهماراهرا
اشتباهرفتهایموگژراههايراطيميکنیمکههیچ
آیندهايرانميتوانبرايآنمتصوربود.پسدر
کنارمانباشیدودرهمهحالمنتقدعملکردمان...

باسامضمنتشکرازکلیههمکاراننشریهفرابکه
طيمدتیکسالتاشکردندتانشریهبهشکلمناسب
تهیهودراختیارهمکارانقرارگیردچندنکتهبهشرح

زیردراینارتباطبهاستحضارميرسانم:
یکسال طي است توانسته فراب نشریه -1
اطاعاتمهمومناسبيرابههمکارانارائهنماید
بهنحويکههمکارانازوضعیتشرکتبهنحو

مناسبياطاعکسبکردهاند.
2-نشریهفرابتوانستهاستجهتارائهمقاات
انساني، منابع پروژه، مدیریت مهندسي، و فني
بر عاوه اقدام این نماید؛ اقدام ... و سیستمها
جنبههايآموزشي،موجبایجادانگیزهدرهمکاران
بهمنظورارائهتجاربودانشفنيخودبهسایر

همکارانشدهاست.
3-نشریهفرابسعيکردهاستدرسایرحوزهها

معرفي به نیز غیرکاري( حوزههاي )بهخصوص
همکارانوآثارآنهااقدامنمایدکهاینامرنیزبهنوبه
خودعاوهبرمعرفياینافرادوآثارآنها،اینانگیزه
رادرسایرینایجادمينمایدکهغیرازفعالیتهاي
کاري،بهسایرفعالیتهانیزدرزمانهايآزادمبادرت

نمایند.
4-نشریهفرابتوانستهاستبامعرفيکتبمفید
وارائهخاصهآنها،برنامههايهنريو...همکاران
راباتازههاياینحوزههاآشنانمایدوتاحديبستر

مشارکتوحضوردراینحوزههارافراهمنماید.
5-نشریهفرابتوانستهاستبامصاحبهباهمکاران
معاونتهانقشهربخشوهمکارانمربوطهرابهنحو

مناسبيبهسایرهمکارانمعرفينماید.
مطالب ارائه با است توانسته فراب نشریه -6
مناسبتهاي در ... و سیاحتي علمي، فرهنگي،

مختلف،نقشمناسبيدراطاعرساني)اطاعات
عمومي(بههمکارانایفانماید.اماپیشنهادميگردد

اقداماتزیرجهتبهبودنشریهانجامشود.
1-زمانتهیهوتوزیعنشریهدقیقامشخصگردد.
2-ویراستاريمناسبيرويمطالباعمالشود.
مواردي هنوز یکسال، گذشت با درحالحاضر
)اشتباهاتي(مشاهدهميشودکهباویراستاريقابل

رفعميباشد.
3-جهتثبتنشریهورسمينمودنآناقدامگردد.
برنامه با سیاستگذاري شوراي جلسات -4

زمانبنديشدهومنظمبرگزارگردد.
نشریه 5-گزارشجلساتگروههايمختلف
توسطدبیرانگروههابهصورتمکتوبتهیهودر
دفترمجلهنگهداريودرشورايسیاستگذاري

ارائهگردد.

داراي معظم بهعنوانیكشرکت فراب اینکه
بهنظرم و بوده ضروریات از یکي باشد نشریه
محسوب موفقیت یك درحالحاضر آن وجود
درحد نشریهاي داراي باید فراب اما ميشود.
وشمایل شکل باشد. کشور سطح در خود نام
وترکیببنديرنگهاودرکلبهلحاظگرافیکي

وهنرينشریهجايکاربسیاريداردودریك
محتوایي نظر از نیست. فراب کاس در کام
بوده اول سال و اول تجربه اینکه به توجه با
دوره که حاا است. مثبت من جمعبندي
دنبال به باید گذاشتهایم سر پشت را آزمایشي
مجلهايباکیفیتومحتوایيقويباشیم،مجلهایي

را فراب توانمنديهايعلميوعملي بتواند که
بهخوبيعرضهکند.ازجنبهآموزشيباعثارتقا
با را آنها و باشد همکاران عمومي دانش سطح
مسائلروزصنعتيکهدرآندرگیرهستندآشنا
کندوتمامياتفاقاتورویدادهايفرابراازتمام

جنبههامنعکسوبرايخوانندگانروشننماید.

در كنارمان باشيد و منتقد عملکردمان
امه

ـن ن
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داوود یگانه، مدیر ایمنی و حراست

شناسايي چالش هاي موجود در سازمان

مجید فرحمند، عضو شورای سیاست گذاری

ضرورت حركت به سمت نقش آفريني بيشتر

مجید صمدي مجد، عضو شورای سیاست گذاری

نشريه و بازكردن جاي خود در بين مخاطبان داخل و خارج سازمان

باتوجهبهحجمفعالیتهاياجرایيفرابدر
داخلیاخارجازکشوردرزمینهنیروگاههايبرق
آبي،حرارتي،نفت،گازوپتروشیميوهمچنین
بین ارتباط و بهعنوانیكهلدینگ فراب نقش
ایننشریه پیمانکار،کمبود همکاران،کارفرماو
همچنین و ميشد احساس فراب در همیشه
اقتضائات افراد براي جدید عصر در زندگي
خاصيراطلبمينمایدکهبيشكوسایلارتباط
جمعيورسانههادراینشرایطنقشموثريدر
فراب کوچك اجتماع در دارندکه مردم آگاهي
فرهنگي، زمینههاي در ميتوانند نشریه این نیز
دیني،اجتماعيوتخصصينقشآفرینباشد.اما
درخصوصاینکهنشریهفرابرادراینیکسال

چگونهدیدمميتوانمبهچندنکتهاشارهنمایم:
ایننشریهتوانستحوزهفعالیتهايفرابرا
معرفيکردهوهمکارانرابافعالیتهاياجرایي
مقااتي نماید؛همچنین آشنا مدیران و معاونین
و بهداشتي ایمني، فرهنگي، مسائل زمینه در
تخصصيفرابوکارهاياجرایيدرطولاین

یکسالچاپگردیدکههمگيمثبتاست.
کیفیتنشریهازلحاظچاپوطراحيخوب

استوميتوانگفتنشریهشروعخوبيداشته
است.

امادرخصوصاینکهنشریهفراببایدبهچه
سمتوسویيحرکتکندبایدبگویمکهمهم
اهدافياستکهشورايسیاستگذارينشریه
اینشرح به نظرمن اما تصمیمگیريمينمایند

است:
درمصاحبههااولویتبنديوارزشگذاريدر

نظرگرفتهشود.
نشریهبایداعتمادهمکارانراجلبنماید.

در مذهبي اجتماعي، فرهنگي، مقاات تهیه
اولویتقرارگیرد.

مصاحبهبانخبگانیارجالمذهبي،فرهنگي،
اجتماعيدردستورکارقرارگیرد.

باپیمانکارانفرابمصاحبهگردد.
مقااتورزشيتخصصيومقااتمدیریتي
چالشهاي ميتواند نشریه اینکه و شود تهیه
از و کرده شناسایي را سازمان یك در موجود
همینرهگذربینهمکارانارتباطبرقرارنماید.

مقاات ارائه با ميتواند نشریه همچنین
بحرانهاي در را همکاران و مدیران تخصصي،

اقتصاديومدیریتيسازمانآمادهسازد.
وزارتخانهها داخلي نشریههای از دربعضي
فني مقاات درج درکنار که شود مي مشاهده
وتخصصيمربوطبهآنوزارتخانه،ازمقاات
فرهنگيواجتماعيودینيهماستفادهميشود
مانندهفتهنامهپیكبرقمتعلقبهشرکتتوانیر
مرزها سوي آن عنوان تحت را صفحهاي که
داردکهدرآنازساختنیروگاههایبرقآبي-
حرارتيوخورشیديکهدردنیادرحالساخت
سازمان داخلي نشریه  یا برد مي نام ميباشد
نشریهاي که ایران صنایع نوسازي و گسترش
سهروردي درباره مقااتي ميباشد، فراب مانند
زینالعابدین امام یا اشراق شیخ به معروف
علیهالسامیامقالهايتحتعنواننسیمشرقيو
درمجلهدانستنيهادوصفحهاختصاصدادهشده
صفحهاي چند مدیریت گزیده در و داستان به
.چنین است شده پرداخته سهراب و رستم به
بهمنظور داخلي نشریههاي که ميشود برداشت
عاقهیاتوجههمکارانبهنشریهالزامًاازمقاات

غیرتخصصينیزميبایستاستفادهنمایند.

یادداشت این برای نشریه درخواست وقتي
باورنکردمکهیکسالگذشت،بههمین رسید،
آن پي در شد. یکساله هم فراب نشریه زودي
تمامپیششمارههاوشمارههايقبليمجلهرابه
تمامجلسههاي یادآوردم به ترتیبمرورکردم،
تمامي دغدغه و سیاستگذاري شوراي قبلي
ميباید اینکه بر مبني را مجله اندرکاران دست
تکرار دچار مجله که کرد حرکت گونهاي به
نشود.درطولیکسالگذشتهمجلهجايخود

بازکرده بینمخاطبانداخلوخارجسازمان را
واحدهاي با سازمان خارج خوانندگان است.
جاي به ستون با و شدهاند آشنا فراب مختلف
خاطراتمهندسحاجيرسولیهاقدیميهايفراب
خاطراتشانتجدیدميشدوهمکارانجدیدترمان
نیزبهمددقلمشیوايایشانچگونگيتکوینفراب
رامجسمميکردند.فکرميکنمسالپیشرورادر
ضمنادامهمشينشریهميبایدمعطوفمواردي
قبیل از پرداختهشده بدانها کمتر کنون تا که

کنکاشيدرتامینماليطرحهاونقشفرابدر
ورود براي متصور جدید حوزههاي زمینه، این
فرابوازایندستکرد.همچنینميبایدبستر
در همکاران بیشتر چه هر مشارکت براي را
نشریهفراهمنمود.برخودازمميدانمازتمامي
و محترم سردبیر خصوص به نشریه همکاران
روز توفیق آرزوي و نمایم تشکر همکارانشان

افزونبرايایشانداشتهباشم.

با همزمان نشریه محتواي ميرسد نظر به
عمرنشریهدرحالپیشرویاست.بهباورمن،
توضیحاتبیشترازپروژههایيکهدرمناقصات
موفقبودهایمميتواندبهنشریهاضافهگرددکه
افزون روز موفقیتهاي و شرکت پویایي البته
این در نشریه پویایي در ميتواند نیز شرکت

خصوصکمكکند.درهرصورتگزارشهاي
در آنها نظرات نقطه و کارفرمایان از کوتاه
خصوصعملکردشرکت)نهالزامادرپروندهها
مورد موضوعات بهعنوان نیز مفصل( بهصورت
عاقهمخاطب،قابلطرحاست.نشریهتاکنون
منعکسکنندهفعالیتهايشرکتبود.شایدزمان

آنرسیدهباشدتانشریهنیزباجهتدهيبرخي
ازفعالیتهايجدیدبهشرکتمقدماتارتقاي
سازمانومجلهرافراهمنماید.برايمثالارائه
برگزاري جهت پشتیباني معاونت به پیشنهاد
یا پرسنل )ویژه عکاسي و نقاشي مسابقات

فرزندانآنها(و...
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فاطمه مسعودیان، عضو شورای سیاست گذاری

ضرورت كنار گذاشتن بي تفاوتي برخي همکاران

جعفر هادیان، عضو شورای سیاست گذاری

حركت به سمت تحکيم روابط درون سازماني 

مسعود جالي، مدیر بازرسي و كنترل كیفیت

نشريه فراب و تقويت روحيه كار تيمي

بهنظرمن،انعکاسنشریهفرابازفعالیتهاییکسالگذشتهشرکت،خوبومتناسبباانتظاربود.جهتگیرينشریهطيسالگذشتهبهباورمن
روندمنطقيوروبهرشديرابهنمایشگذاشتهاست.دربارهافقهايپیشروينشریههمبهنظرمننشریهبایدبهسمتتحکیمروابطدرونسازماني

وارائهالگويموفقپیمانکاريسالمدرحدواقعیاتپیشبرود.

خوبي و کامل معرفي که ميرسد نظر به -1
ازسازمان،فعالیتهاوهمکاراندرنشریهفراب
صورتگرفتهاستونوعوروندگزارشاتتقویت
در است. کرده هدفگیري را تیمي کار روحیه
مصاحبهبامدیرانوکارکنانقبليفرآیندتوسعه
فراببههمراهایجادسیستمهاوروشهايمدون
کهنتیجهاشایجادثباتدرجریانکارهاوفعالیتها

کسب و فراب وجهه بهبود نتیجهاش و گردیده
اطمینانبیشتردرمقابلکارفرماومشاورگردیده

است.
پروژههاي اجراي تجارب کردن مدون -2
بزرگبرايآموزشوارتقاهمکاراندرزمینههاي
مختلفاعمازمهندسي،بازرگاني،کیفیتواجرا

ازاهمیتویژهايبرخورداراست.

و همکاران همه به متعلق فراب نشریه -3
شود دقت بایستي و است مختلف بخشهاي
متناسببااهمیتحجمفعالیتها،نشریهنشانگر،

بیانگرومعرفهمهواحدهايسازمانباشد.
از خارج در نشریه توزیع صورت در -4
شائبه مصاحبهها و گزارشات فراب، سازمان

تعریفوتمجیدبیشازحدنداشتهباشد.

به نگاهي فراب مجله انتشار سالگرد در
نظرم به مياندازم؛ آرشیو در موجود مجموعه
منظورم  است، بوده مثبت پویایي داراي مجله
بهجلواستزیرا پویایيمثبت،حرکترو از
پویایيمطلقگاهيمانندحرکترويمحیطیك
شوراي اعضاي از یکي عنوان ميباشد.به دایره
مجله افتادن نگران مجلههمیشه سیاستگذاري
دردورتسلسلبودهام،تهیهمطلببرايمجلهاي
کهقراراستنمایانگرشرکتبزرگيمانندفراب
مجله مخاطبان وقتي  نیست، سادهاي کار باشد
مهندسان،کارشناسانودستاندرکارانصنعت
باید آنگاه باشند آب،برق،نفتوگازکشور
معرف و مخاطبان خور در مجله مطالب سطح
بنابراین باشد. فراب شرکت فعالیتهاي واقعي
تهیهمطلببرايچنینمجلهايدقتخاصخود

راطلبميکند.
هرفرابيبایدخودرانسبتبهمجلهشرکتش
توانخودجهترشدو درحد بداندو متعهد
شکوفایيآنکوششکند،ازاینروبایدنسبت
بهمطالبچاپشدهبيتفاوتنباشدودرمورد
دریافت بدون فعالیتي هیچ  کند، اظهارنظر آنها
بازخوردراهپیشرفتراطينخواهدکرد.دستي
ازدوربرآتشداشتنوفقطخوانندهبودن،مجله
متنوع ایدههاي بالقوهو نویسندگان ازداشتن را

محرومخواهدکرد.
ازتنوعخوبي ارائهمطالب بهنظرممجلهدر

برخورداربودهاست،نظراتمرادرموردبخشهاي
مختلفبهشرحزیرارائهمیدهم:

روند که آنجا از خاطرات جاي به بخش -
ميدهد، شرح را فراب پاگرفتن و شکلگیري
جالبومفیدميباشد،بیانمسائلومشکاتي
کهفرابباآنهادستوپنجهنرمکردهتابهفراب
خواننده به روشني دیدگاه شود تبدیل امروزي

ارائهميدهد.
-بخشخبرمجلهازآنجاکهنشانگرحرکت
شرکتدربخشهايمختلفميباشدبایدبیشتر
ازقبلبهآناهمیتداد.پربارترشدنبخشخبر،
آگاه شرکت جانبه همه پیشرفت از را همگان

خواهدکرد.
بههرنحوي که افرادي و پروژهها معرفي -
درآنفعالیتدارندجزئیاتخوبيارائهميدهد،
قرار اختیارهمه پروژههادر زیرااطاعاتکلي
دارداماویژگيهايخاصپروژهافقطدراختیار
افرادياستکهمستقیمادرپروژهحضوردارند.
این شاید بخش این به وارد اشکاات از یکي
باشدکهبرخياطاعاتبهطورمکرراززبانهمه

بیانميشود.
-معرفيمعاونتهايمختلفشرکتنیزدر
آشنانمودنخوانندگانباچارتسازمانيفرابو
مسوولیتافراددربخشهايذيربطمفیداست.
-ارائهمقااتعلميکهتوسطهمکارانتهیه
ميشوددرپرباربودنمجلهنقشبسزایيدارد؛

ازآنجاکهاینبخشازمجلهبامحدودیتمواجه
مقااتعلميخارجي ارائه نظرمن به ميباشد
ازارزشمجله کهتوسطهمکارانترجمهشود
داخلينخواهدکاستوبهارتقاعلميخوانندگان
توجه باید دیگر سوي از کرد. خواهد کمك
ارائهمقااتيکهدر از داشتکهدریكشماره

یكزمینهبهبیانمطلبميپردازندپرهیزکرد.
-ارائهبخشهايفرهنگيوغیرعلميازخشك
بودنمجلهميکاهدامابایدازگسترشمطالبيازاین
دستپرهیزکردزیرامجلهراازرسالتشدورخواهد
کرد.همچنینبایدتوجهداشتکهامروزهباگسترش
روزافزونتبادلاطاعاتازطریقاینترنت،مطالب
سرگرميبسیارزودترازآنکهبتوانتصورکردتاریخ

مصرفخودراازدستميدهد.
مجله ارزش با بخشهاي از مصاحبهها -
تا شده چاپ مصاحبههاي همه در اما هستند
امر این و هستند مشابه سواات اغلب  کنون،
مصاحبههاراازحالتگفتوگويرودرروخارج

ميکند.
درخاتمهازمميدانمکهاهمیتنوعنگارش،
انتخابتیترها،امايمطالب،کیفیتوکمیت
عکسهارابیشازهمهموردتاکیدقراردهم.ارائه
یكمطلبیافعالیتبااهمیت،منحصربهفردو
ویژهبدونتوجهیاکمتوجهيبهمسائلفوقبر

هیچخوانندهايتاثیرگذارنخواهدبود.
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افشین مستاجر حقیقي، عضو شورای سیاست گذاری

ضرورت طرح چالش هاي صنعت پيمانکاري

علیرضا زارعي،  عضو شورای سیاست گذاری

چرايي توليد نشريات سازماني به بهانه يکسالگي نشريه فراب

پیشینهنشریاتسازمانيدرجهانبهاکتبر1840
نام برميگرددکهاولیننشریهداخليسازمانيبه
Lowell Oferingشکلگرفت.اینماهنامهکه

حاوياشعاروداستانهايزنانکارگرپارچهبافدر
کارخانهايدرماساچوستدراوایلانقابصنعتي
آمریکابودتا1845منتشرميشد.اگرچهاولیننشریه
درایراننزدیكبهیکصدوهفتادسالپیشباعنوان
روزنامهکاغذاخباربههمتمیرزاصالحشیرازي
منتشرشد،اماازتاریخچهنشریاتدرونسازماني
درایراناطاعاتدقیقدردسترسنیستولياز
ایجادسازمانهاي با که برميآید اینگونه شواهد
رسميوبهویژهدولتيدرکشورنیازبهاطاعرساني
درونسازمانيحسشدوپسازآنآغازبهفعالیت
و سازمانها در عمومي روابط نام به تشکیاتي
احتمااباالگوبرداريازسازمانهايمشابهخارجي،
سازمانهابهایننتیجهرسیدهاندکهبرايخودنشریه

تولیدکنند.
اهداف نشريات سازماني:درتعریفارائهشدهاز
روابطعموميازسويانجمنجهانيروابطعمومي،
برتفاهمتاکیدشدهاست.تفاهميکهدربعددرون
بیرون بعد در و کارکنان و مدیران مابین سازمان
سازمانبینسازمانوکسانيکهباآنسروکار
دارند،بایدوجودداشتهباشد.برایناساسنشریات
سازمانيمعموااهدافيدرداخلوخارجسازمان
رامدنظردارند.تاثیربرفضايتعاملوارتباطات
درونسازمانيوجلبحمایتوهمکاريکارکنان
مهمترینهدفداخليانتشارنشریهاست.اینامر
براي موثر و مناسب روشي نهادن بنیان واقع در
ایجادبسترارتباطمتقابلبیننیرويانسانيسازمان
بهنوعيدراختیار ومجموعهمدیریتاستکه
مدیرانسازماناست.امريکهبهخصوصدرمورد
سازمانهايبزرگيکهداراينیرويانسانيزیادو
واحدهایاشرکتهاياقماريمتعددياست،بسیار

مهموحیاتيبهنظرميرسد.

تاثیرگذاريمثبترويمحیطخارجيشرکتاز
مشتریانوکارفرمایانگرفتهتاشرکتهايهمکار
ورقیبوجامعهودرسطحيبلندپروازانهتر،تاثیر
برسیاستهايکشوريحوزهکسبوکارشرکتاز
مهمتریناهدافخارجسازمانتولیدنشریههستند.

کار یك سازماني نشریه یك تولید آفات:
و نیازسنجي واقع در ميرود. بهشمار تخصصي
نشریه ارائه و محتوا تولید طراحي، اولیه، برآورد
آنها شاکله که هستند تخصصي اموري سازماني
ژورنالیسم و سازماني جامعهشناسي محور دو بر
تخصصياستواراست.هرچندبههیچعنواندیدگاه
ژورنالیستينیزنبایدبرنشریهحاکمشود.متاسفانهدر
بسیاريازسازمانهابهدلیلعدموجوددركصحیح
ازاینمقولهنزدمدیریتشرکت،تولیدنشریهبه
کارکناناداريسپردهميشودکهنتیجهکارعموما
نميتوانداثربخشبودهواهدافاولیهرابرآورده
نماید.موضوعيکهخوشبختانهدرشرکتفراب
ابتداگروهيروزنامهنگار ازهمان نیافتادو اتفاق
هستهتولیدکاررابرعهدهداشتهاند.ازدیگرنکات
کهدررابطهبامسائلداخلينشریهميتواناشاره
کرد،نحوهتعاملنشریهباکارکنانسازماناست.
نشریهبایدمحليبرايبرايپاسخگویيبهسوااتو
ابهامهاياطاعاتيکارکنانسازمانباشد.نشریهباید
بفهمدکارکنانسازمانچهدلمشغوليهاوسوااتي
دارندودرحدتوانومتناسببافرهنگودانش
کارکنان،مطالبمرتبطرانشردهد.اینامرعاوه
برجذبخواننده،سببترغیبکارکنانبهفعالیت
غیراینصورت در ميشود. نشریه در همکاري و
نزد نشریه از دوري احساس و رویگرداني سبب
کارکنانسازمانميشود.آفتبزرگنمایيمدیران
ازعمدهترینضعفهايیكنشریهسازمانياست
کهغالبنشریاتسازمانيکشوربهآندچارند.هر
چندبهشخصهمعتقدمدرنشریهفرابازاینوربام
افتادهایموغالباکمتریناثريازمدیریتدرنشریه

نميبینیم.
نشريه فراب و آينده: ازدیدهنگارنده،درطول
این ميگذرد، فراب نشریه عمر از که یکسالي
نشریهصرفانشریهايدرونسازمانيبودهاستکه
البتهانتشارآندرمحدودهشرکتونهایتاتاحوزه
شرکتهايهمکار،باتوجهبهاینکهشرکتقطعا،
ومدیرانشرکتاحتمااً،تجربهايمشابهنداشتهاند،
جهتآغارانتشاریكنشریهدرونسازمانيخوب
بودهاست.البتهازیادنميبریمکهباتوجهبهدیگر
رسانههاومدیاهایيکهشرکتسالهاستازآنها
سودميبردهاستاعمازاینترانتفعالوبهروز،
تابلوهايدیواريمتعدد،جلساتکمیتهمشارکت،
برگزاريجشنهايعمومي...،تاکنوننیزارتباطنسبتا
متعادليبینکارکنانومدیریتشرکتبرقراربوده
استوشایدهزینهکردنرويمجلهايچهاررنگ
سازماني درون ارتباطات افزایش صرف به فقط
خیليمنطقيجلوهنکند.نظربندهازابتدااینبوده
کهنشریهفراببایددرسطحيفراترازسازمانوبه
منظورتحققاهدافيآرمانيترکارکند.همانگونه
کهپیشترذکرشدتاثیرگذاريمثبترويمحیط
خارجيشرکتوحتيتاثیربرسیاستهايکشور
درحوزهکسبوکارشرکت،جلباعتمادعمومي
وفرهنگسازيازمهمتریناهدافخارجسازمان
تولیدنشریههستند.بهنظراینجانبتاثیرگذاريروي
محیطخارجيدرراستايتبدیلفرصتهابهنقاط
قوتشرکتواحترازازتهدیدهايمحیطبیروني
بایدمهمترینبهانههايانتشارنشریهفرضشدهو
برایناساسنشریههدفگذاريشود.درمجموع
معتقدمکهنشریهبایدبهصورتابزارفرابنهتنها
درسطحوزارتنیرووصنایعبلکهدرکلمحیط
مجموعه و کند عمل کشور اقتصادي و صنعتي
مدیریتشرکتبااتکابهآنبتواندمزایايجدید

برايشرکتکسبنماید.

محتواينشریهبرايسالاولانتشارآنمناسب
بودهاست.بهنظرمنباتوجهبهاینکهاینامراولین
تجربهبرايفرابدراینزمینهمحسوبميشود،
نتیجهکارتاکنونخیليخوببودهاست.کیفیت
ویراستاري و چاپ گرافیك، محتوا، نظر از آن
کنوني وشرایط کردهاست راطي مناسبي روند
برايچنیننشریهايباتوجهبهعمرآنمناسب
پروژههاوطرحها، پرونده البتهدربخش است.

پرداخته طرحها این همکاران معرفي به بیشتر
سایر براي جالب موضوعي البته که شدهاست
با آشنایي ضرورت بابت از شرکت همکاران
همدیگراستولياطاعاتارائهشدهدرمورد
آن تاریخ و سابقه وهمچنین پروژه مشخصات
چندانقابلتوجهنبودهاستکهجادارددرآینده
ایننقیصهجبرانشود.تداومروندسالگذشته
برايمحتواينشریهسبببروزپدیدهتکراردر

محتواودرنتیجهخستهکنندهشدنآندرآینده
خواهدشد.بهتراستبرايآیندهعناوینمربوط
بهچالشهايفرابوصنعتپیمانکاريدرقالب
؛ مقاله نهایت در و مصاحبه میزگرد، گزارش
)فرمتمقالهبهتراستآخریناولویتباشدچرا
کهنحوهنگارشآنبایدچنانباشدکهخوانندهرا
بهمطالعهآنترغیبکندکهاینتوانایيرابسیاری

ندارند(دراولویتارائهقرارگیرند.
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رضا ضیایي، دبیر گروه آموزش، ایمنی و مدیریت

ضرورت گسترش دايره مصاحبه شوندگان

رامین میریان، دبیر گروه علمی و عضو شورای سیاست گذاری

نشريه فراب؛ تکاملي قابل قبول و پله پله

محمدتقي مسعودي نژاد، معاون طرح های خارج از كشور

ضرورت انتشار گزارش هاي مصور از فعاليت هاي برجسته

شرکت یك در نشریه داشتن من نظر به
بتواند تا بود ازم فراب مانند پیشرو و بالغ

توانمنديهاوقابلیتهايخودرا
بيواسطه بهصورت ذینفعانش به
گذشته سال یك در کند. معرفي
سمت به بیشتر نشریه محتواي
معرفيشرکتفراب،معاونتهاو
که بود مخاطبان به آن پروژههاي
دراینکارموفقبود.اینموضوع
فراب نشریه کلي سیاستهاي به

ولي ندارم. اطاع آنها از من که ميگردد بر
سوي و سمت که گفت ميتوان کلي بهطور
بیرون به نشریه مطالب از بخشي

فرابتغییرکند.
ميتوان که کارهایي از یکي
تحلیل داد انجام نشریه طریق از
فراب داخلي و بیروني محیط
بهگونهاياستکهبتواناطاعات
تصمیمگیريهاي براي را مفیدي
کرد. فراهم فراب در مقتضي

قوت نقاط بررسي به ميتوان نمونه بهعنوان
شرکتهايهمترازفرابوارائهمطلبدراین
طریق این از بتوان شاید کرد. اشاره خصوص
بهفرابدرتعیینمسیرحرکتهايآتيکمك

کرد.
دایره گسترش کرد ميتوان که دیگري کار
فراب قبلي ارشد مدیران از شوندگان مصاحبه
یا سازمانها مدیران و دانشگاه اساتید به
یا بالقوه بهصورت ميتوانند که شرکتهایي

بالفعلدرفرابتاثیرگذارباشند،است.

دستاندرکاران تمامي از بایستي ابتدا در
از سالها گذشت از بعد که نشریه مسئولین و
پر بسیار بهترآن تهیههرچه تأسیسفرابدر
قدرداني و تشکر ميکنند و کرده تاش انگیزه

نمائیم.
بسیارخوب ازلحاظکیفیتومحتوا نشریه
رادرطي آن تکامل و بودهاست قبول قابل و
دید ميتوان وضوح به مختلف شمارههاي
ماه90 بهشهریور مربوط خصوصاشمارهآخر
منجلب براي شماره این بود. عالي بسیار که
توجهکرد؛شایدبهاینعلتکهاکثراًحولمحور
پروژههايآبيفرابکهبهنظربندهازقبلمحور
اصليفعالیتهايفراببودهوميباشدصحبت
مثمرثمر دارم امید که دارم پیشنهاداتي  داشت.

واقعشود:

بسیارخوبي داخليصفحه اخبار 1-صفحه
است.سعيکنیمآنرابهطورمنظمحفظنمائیم
ودرجهتکاملکردنآننیزحرکتکنیم.به
و نوتاش توبا-  – فراب داخلي اخبار بنده نظر

ناردیسميتواندخیليبیشترازاینهاباشد.
2-درخصوصگزارشمعاونتها،مصاحبهها
تقریبًاتمامشدهاست؛لیکنميتوانازبخشهاي
و شرکت یا معاونت هر در که مختلفي فني
در طرحهاي پیشرفت آنها، جاري فعالیتهاي
دستاقدامومشکاتومسائلآنهاگزارشات

کامليتهیهکرد.
استقبال مورد همواره مدیریت خاطرات -3
پیدا ادامه است خواهشمند است. بوده بسیاري

کند.
4-درخصوصمقااتفنيهموارهباکمبود

مقالهروبهروبودیم.البتهتابهحالمشکلچندانی
آتي شمارههاي در که خطر این ولي نداشتیم
سعي خیلي دارد. وجود باشیم داشته کم مقاله
کردمسیستممنظميداشتهباشمتاتعدادمقاات
آنقدر مقاات تعداد همچنین و رود باا ذخیره
زیادشودتاازبینآنهاانتخابنمائیموليتاحاا
بخشهاي در مختلف نفرات . است نشده که
نميکنند زیادهمکاري مشغله بهعلت مختلف
وشایدسیستمتشویقماليیاغیرمالي)تقدیراز

بهترینمقاله(کارسازباشد.
نیز مدیران دیگر کاري خاطرات شاید -5

برايدرجنشریهجالبتوجهباشد.
کمیته نتایج کردنيهاي چاپ نیست بد -6

تعاليدرنشریهچاپشود.

از یکي من باور به فراب نشریه انتشار
ضرورتهایيبودکهتماميهمکارانبهآناذعان
داشتند،درنتیجهانتشارآنیکيازموفقیتهاي
عموما و است فراب برجسته و خوب بسیار
ميگردد درج نشریه در که مطالبي و مقاات
که جزئي بسیار موارد بهجز است؛ مفید بسیار
ازبخشهاو گاهيحساسیتهایيبرايبعضي
همکارانایجادکردهاستکهبایستيازدرجآن

مواردخودداريگردد.
اماپیشنهاداتينیزبرايبهبودعملکردنشریه

دارمکهعبارتنداز:

1-پیشنهادميکنمازدرجمطالبیامقااتي
ندارد فراب کاري زمینههاي به ارتباطي که
بین در سوءتفاهماتي موجب است ممکن و
به نشریه )اینکهچرا یابخشهاگردد همکاران
است فراب در خاصي چهرههاي معرفي دنبال
با ارتباطي موضوع یا فرد معرفي درحاليکه

حوزههايکاريفرابندارد(،پرهیزکرد.
فعالیتهاي از بیشتري مصور گزارشات -2
مهندسي، حوزههاي در که برجستهاي بسیار
ساخت،حمل،نصبوراهاندازيدرپروژههاي
تاموجبات نشریهدرجگردد داریمدر مختلف

تشویقودلگرميهمکاراندرتماميحوزههاي
کاريفراهمگردد.

3-برايافزایشدانشوآگاهيهايهمکاران
درحوزههايکاريمرتبطبهآنها،درهرنشریه
یكیادومقالهدرموردیكموضوعتخصصي
در و تهیه فراب کاري حوزههاي به مرتبط

ویژهنامهدرجگردد.
کاهش و سامتي و نشاط افزایش براي -4
افسردگيهمکاران،مقااتمناسبيبرايافزایش
سطحآگاهيهايهمکاراندراینخصوصدرج

گردد.
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سعید مهدي زاده طهرانی، معاون طرح های نیروگاه حرارتی

ضرورت حضور پررنگ تر نارديس در نشريه

امیر پارسایي نژاد، مدیرعامل ناردیس

نشريه فراب و يك شروع خوب

مهدی ایرواني منش، دبیر گروه خبری

ساختارمند شدن شکل و محتوا

جلسه اولین که بود شهریور89 چهارشنبه24
نشریهفراببرگزارشد.آشنایيباسردبیروشنیدن
نقطهنظراتويوگفتوگوباهمکارانفرابيکه
قراربودبانشریههمکاريکنند.اعترافميکنمکه
پسازاینجلسه،احتمالموفقیتنشریهرازیاد
نميدانستم!درذهنممشغلهکاريهمکاران،نداشتن
تجربهمشابهدرشرکت،ضرورينبودنیابهبیان
دیگرحیاتينبودنایجادنشریههمهوهمهدایلي
برایم را نشریه موفقیت عدم احتمال که بودند
بامحوریت افزایشميداد.اولینپیششمارهکه
معاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمهامنتشرشد
بهحرفهايبودنموسويوتیمشپيبردم.زمان
سپريشد.نشریهساختارخودراپیداکردوگروهها
تخصصيشدند.باچاپهرشماره،مطالبجذابتر
وخطاهاکمترشد.جلساتماهانهبهصورتمنظم
مقااتخوبي مطالبو تشکیلودرهرشماره
بهصورت یازدهشماره ارائهشد. توسطهمکاران
یکسال ازگذشت پس اکنون و منظمچاپشد
نشریهفرابنهتنهاموفقبودهبلکهتبدیلبهیکي
ازارزشمندترینمستنداتفرابشدهاست.ميتوان
گفتنشریه»آیینهفراب«است.هیچمستنديدر

فراببهاندازهنشریهحالوهوايشرکترامنعکس
نميکند.پروژههايدردستاجراکهمعیارياست
بهمنظورمعرفيتوانمنديهايشرکتوکارکنانش،
آشنایيبابخشهايمختلفسازمانکهمجالياست
برايارائهزحماتهمکارانيکهخالصانهوبهدور
ازهیاهوفعالیتميکنند،مصاحبهباخبرگانصنعت
آبوانرژيونقدآزادانهفعالیتهايشرکتکه
بیانگراشتیاقفراببهشنیدننقطهنظراتوانتقادات
که تخصصي مقاات است، عملکردش مورد در
به و علمي پویایي سنجش براي است شاخصي
و گلگشت گزارشات همکاران، دانش بودن روز
ازوجودفرهنگکار نشانياست کوهنورديکه
تیميواهمیتسامتيونشاطدرسازمان،آشنایي
باهمکارانهنرمندفرابکهحاکيازارزشمندبودن
توانایيهايفرديهمکاراندرکنارتوانایيهايکاري
است،بهجايخاطرات،بهقلمزرینآقايمهندس
حاجيرسولیهاکهبدونتردیدجزوارزشمندترینو
آموزندهترینمطالبنشریهاست،ثبتاخبارووقایع
مهمفرابدرطولیكماهکهبهنوعيمستندسازي
بخشيازفعالیتهايشرکتاستکهدربلندمدت
بسیارباارزشخواهدشدو....بهنظرميرسدکار

گروهيهدفمندوحرفهايوحمایتمدیرانارشد
دستبهدستهمدادتانشریهکارنامهقابلقبوليرا

دریکسالگذشتهازآنخودکند.
بهنظرمنشریهدرحالحاضردرمسیرخوبيقرار
انتقادمن انتقادوچندپیشنهاددارم. داردامایك
ایناستکهبهنظرميرسدارائهمطالبدرنشریه
مناسب است. ازهمکارانمحدودشده برخي به
مشارکت جلب و انگیزه ایجاد منظور به است
سایرهمکاراننیزبرنامهریزيشود.پیشنهادميکنم
دردورههايزمانيمشخص)مثاهر3ماهیکبار(
خاصهمطالبمهمنشریهبهزبانانگلیسيتهیهو
بالقوهخارجاز برايکارفرمایانفعليومشتریان
کشورارسالگردد.همچنینمصاحبهباپیمانکاران
فرابوسوپروایزرها،مدیرانارشدوزارتنیروو
شرکتهايتابعهوزارتخانه)مانندمدیریتمنابعآب
ایران،ساتکاب،توانیرو...(واعضايهیاتمدیره
نیزخاليازلطفنخواهدبود.معرفيشرکتهاي
توانمنددنیادرحوزهآبوانرژي،نیروگاههايآبي
بزرگدنیاوپیشکسوتانصنعتآبوبرقایرانو
جهاننیزميتواندبهجذابترشدنمطالبنشریه

کمكکند.

و شرکتيصاحبنام فراب، چندشرکت هر
شناختهشدهدروزارتنیرووشرکتهايتابعه
یاداشتهایي گذشته سال طول در اما ميباشد
خاطرات جاي به مدیرعامل، یادداشت قبیل از
با گفتوگو و حاجرسوليها مهندس آقاي
معاونتهاي و نیرو وزارت صاحبنام افراد
نسبت بیشتري شناخت باعث فراب شرکت
رسالت و ارتقا چگونگي تاسیس، اهداف به
نظر به  گردید. فراب توانمنديهاي و سازمان
ميرسدترتیبنوشتههایعنيیادداشتسردبیر،

و مقاات برق، صنعت و فراب داخلي اخبار
یادداشتهايفرهنگيمناسباست.باتوجهبه
سابقهودانشفنيفرابدرمهندسيوساخت
تعداد ميرسد نظر به آبي نیروگاههاي اجرا و
مقااتعلمي– فنيچاپشدهکمباشدوانتظار
تخصصي مجله یك از رابطه این در بیشتري
ميرود.بهنظرميرسددریكمجلهتخصصي
داستاننویسيزیادرایجومعمولنباشد.پیشنهاد
رشته چگونگي با رابطه در مطالبي ميشود
صنعتنیروگاههايآبيوپایهگذاراناینصنعت

وتاریخچهجهانيآننوشتهشود.باپایانیافتن
در ميرود انتظار خاطرات، جاي به یادداشت
مجلههايآیندهجایگزینيتحتعنوانیادداشت
بااهدافوسیاستهاو مدیرمسئولدررابطه
انتظار باشیم. راشاهد آیندهشرکت دیدگاههاي
خصوصا فراب، به وابسته شرکتهاي ميرود
شرکتناردیسکهدرزمینهنفتوگازفعالیت
ميکند،حضورپررنگتريدرتهیهمقااتعلمي
– وفنيویاشناساندنپروژههايخوددرمجله

داشتهباشد.

داشته خوبي شروع فراب نشریه من نظر به
استامابایدبهدونکتهاشارهکنمکهبراینشریه
حائز است فراب خانواده از بخشي که فراب
در است بهتر اینکه اول نکته ميباشد. اهمیت
مطالببهجايخاطراتآقايحاجيرسولیهابه

چگونگيشکلگیريفرابوذکرسوابقفرابکه
درشکلگیريآنموثربودهنیزاشارهشود.

نکتهدوماینکهتاکنوننشریهدریكچارچوبي
و است کرده حرکت آبي نیروگاههاي سوي به
تقریبا90درصداخبارنشریهدرحوزهنیروگاههاي

آبيبودهاستدرصورتيکهنشریهفرابمخاطبان
دیگريازجملهشرکتهاينفتيو...نیزدارد.

ازهمکارانبهخصوصهمکاراندرشرکتهاي
ناردیس،نوتاشوتوباميخواهیمکهدرگردآوري

مطالبدرحوزههايدیگرباماهمراهباشند.
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سید جواد هاشمي، معاون بازرگانی

نزديکي خانواده فراب به يکديگر

حسن مداحي، معاون پروژه هاي سرمایه گذاري

ضرورت گفت وگو با رده هاي مياني به پايين شركت

نشریهفراب،پساز15سالفعالیتفراببا
منتشرشدوازم قبولي قابل و مناسب کیفیت
قدرداني نشریه این اندرکاران دست از است
در نشریه مسئولین که تاشي برای و گردد
و ميآورند بهعمل آن نواقص رفع و تکامل
دراینراهانگیزهزیاديرانشانميدهندجاي

سپاسوتشکردارد.
نمائیموپیشنهاد بایستيکمك بههرحالهمه
نشریه تا نمائیم مطرح را احتمالي انتقاد یا
گردد. منتشر کمتري نواقص وبا کاملتر بتواند
درحالحاضردودستهخوانندهموثرایننشریه
و فراب در شاغل همکاران اول دسته هستند
مانند فراب بیرون دوممسئولینوخوانندههاي
کارفرمایان-همکارانسایرشرکتها-مسئولین
صنعتآبوبرقو...کهبایستيباتواناجرائي
ومنزلتفرابآشناشوند.نشریهفرابدرسه
احتمالي مقاله و خاطرات -1 شاخص: فصل
سایر یا معاون با مصاحبه -2 شرکت مدیریت
شکل هنري و فني پراکنده اخبار -3 مسئولین
ميگیردکهبهنظرميرسدپسازچندشماره،
خواننده،نشریهراکاملمطالعهنميکندومطالعه
و ميرساند پایان به دقیقه چهار یا سه در را
داشته مختلف علتهاي ميتواند موضوع این
ضروري را نشریه در تغییرات نهایتا که باشد
پیشنهادهای و نکات ارتباط دراین که مينماید
ذیلتقدیمميگردد.امیداستپارهايازآنمفید

واقعگردد:

1-درمصاحبهها،تعریفوتمجیدافراطياز
حوزهفعالیتخودبرايهمکارخوانندهدلنشین
موجب را مطالب یکنواختي مرور به و نبوده

شدهاست.
قابل توانائيهاي علیرغم نظرميرسد به -2
این ویژه مشخصات و فراب شرکت ستودني
مصاحبه بین فراب تمجید در لیکن شرکت،
به موضوع این که ميباشد مسابقه شوندهها
نمينماید. منتقل را خوبي احساس خواننده
و کانادا از شریفي مهندس آقاي جناب نامه
به نسبت بهسزائي اثرات نامبرده تعریفهاي
تعریفوتمجیدپرسنلمصاحبهشوندهگذاشته
استوایننامهبسیارمفیدوموثربود،اینقبیل

مواردتوصیهميگردد.
3-بهنظرميرسددرنشریهصنعتي– خبري
رنگ نباشد ازم پیمانکاري بزرگ شرکت یك
آمیزيوصفحهبنديآنشبیهمجلههايعمومي
نشریه زیبائي باعث هرچند باشد اجتماعي و
شدهلیکنبهنظرميرسدافراطنیزشدهاست.

و معاونتها کاري حوزه خصوص در -4
معاونین با مصاحبه هرچند فراب در طرحها
پیشنهاد لیکن رسیده اتمام به تقریبا فراب
پروژهها و کاري حوزه نشریه ميشودخبرنگار
رابازدید،ازجانبخودتشریحوتوصیفنماید
بگیرد( کمك نیز زبده کارشناس از تواند )مي
یا حوزه آن مثبت فعالیتهاي تشریح وضمن
طرح،اگرانتقادیامقایسهیاپیشنهادينیزهست

بیشتري جذابیت خواننده براي که نماید قید
به را چندصفحه نیست ازم و داشت خواهد
مطالبتکراريمعاونیامدیریامجريآنطرح

اختصاصبدهیم.
صورت در نیز گزارش تهیه خال در البته
ذيربط مسئولین با نیز کوتاهي مصاحبه لزوم،

ميتواندانجامشود.
داخلي اخبار درنشریه ميشود پیشنهاد -5
اجتماعي- بعدهاي )در جهان و کشور فراب،

صنعتي(بهطورمنظمصفحهايداشتهباشد.
پایین به میاني ردههاي با مصاحبه -6
روز، مسائل مانند مختلف بهانههاي به شرکت
جاري، روشهاي کار، محیط درشرکت، رفاه

پیشنهادهاو.....برايهمکارانجذابیتدارد.
در ... یا معاون مدیرعامل، با مصاحبه -7
خصوصمسائلویژهومورديوکوتاهضروري

ميباشد.
مختلف کمیتههاي نتایج و فعالیت -8
رفاه- تعالي- )کمیته شود قید نشریه در فراب

نمایشگاهها-وندوروسیستمهاو...(
9-همکارانجدیددرنشریهمعرفيشوند.

10-تجاربوخاطراتمدیرانومجریانو
معاونتهابهاطاعهمکارانرساندهشود.

اقدام دست در طرحهاي پیشرفت -11
بهصورتماهیانهیابهصورتفصليمنعکسو
مشکات و مسائل و مقایسه مصوب برنامه با

طرحهابهطورمقتضيبهاطاعرساندهشود.

به رو روندي آمد که روزي از فراب مجله
خود با را فراواني برکات و کرد، طي را رشد
من باور به آنها از بعضي که آورد، ارمغان به
بهشرحزیراست:1-معموادرخانوادههاي
باخبرميشوند، ازهمدیگر اعضاکمتر بزرگ،
اینموضوعدرفرابنیزصادقبود.آمدنمجله
ماهیانهباعثشدکهمازودتروبیشترازاحوال
واوضاعیکدیگرباخبرشویم.پیشترهااخباررا
ولي ميگرفتیم، مشخصي و حساس مقاطع در
اکنونباشیوهبهتريدرجریاناقدامات،اتفاقات

وتغییراتسازمانقرارميگیریم.
2-نکتهدیگراینکهبرايدوستانيکهدیرتربه
خانوادهپیوستهاندوازتاریخچهوگذشتهفراب
یانميدانندیافقطکلیاتيراميدانند،ميتوانند

بهیادداشتهايآقايمهندسحاجيرسولیهایا
مطالبيازافرادموثردرتشکیلفرابکهدرمجله

آمدهمراجعهکنند.
تا ميیابند فرصتي کارفرمایان اینکه از -3
نتیجه دو کنند، مطرح مجله در را مطالبشان
در رضایت احساس اول، ميشود. حاصل
ایشان براي فراب که اهمیتي بهدلیل کارفرمایان
نقاط بيواسطه بیان دوم و است، شده قایل
ضعفمااززباندیگران،کهبهزعممنبسیار

ذيقیمتاست.
در را خود همکاران اینکه براي محلي -4
دیگرمعاونتهاومدیریتهاگاهابااسمونشان
کاملبشناسیم.دراینمیانبعضابااستعدادهاي
ویژهنیزبرخوردميکنیمکهمایهافتخارومباهات

را همکاران از بعضي مجله بدون قطعا است.
بدینخوبينميشناختیم.

نميشود که هست فراواني مثبت نکات -5
همهرایكبهیكمطرحکرد.بخشهايهنري
تفریحي،معرفيکتاب،جمات ذوقي،ورزشي
لطیفههاي بعضا و حکیمانه، و قصار کلمات و
و مخاطبان مجله در همه و همه آموزنده،

مشتریانخودرادارند.
نیز مرتبط سازمانهاي در مجله توزیع -6
میان در را فراب تصویر و بوده موثر بسیار

دیگرانتقویتوبعضااصاحمينماید.
و مجله در دوستان تاش همه این -7
عکسهايزیبایيکهکارهمکارانرادرمعرض

دیدقرارميدهد،قابلتقدیراست.
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امروزه به لطف 
خداوند متعال 
وهمت كليه مديران 
وهمکاران محترم در 
مديريخش برنامه 
ريزي و كنترل 
فعاليت هاي طراحي 
و با تجارب ارزنده 
به دست آمده از 
اين پروژه وپروژه 
آبادان، شركت فراب 
در كليه سطوح 
طراحي، تامين 
تجهيزات، نصب و 
راه اندازي آمادگي 
كامل براي اجراي 
بهينه اين دسته از 
پروژه ها را داردي 
آمادگي كامل براي 
اجراي بهينه اين 
دسته از پروژه 
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هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادات تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روشهاي 

تعيين هندسه 
كاسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 
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مسعود شمس، كارگاه دااهو

نشريه فراب و عدم چالش با مديران شركت

علیرضا عباسقلي زاده، مدیر عامل توبا

ضرورت درج مطالب كوتاه تر

مجتبي واحدي، مدیرعامل نوتاش

ضرورت تبديل به يك نشريه مطرح در حوزه هاي آب و انرژي 

است وزیني نشریه فراب شرکت ماهنامه
همکاران اختیار در را سودمندي اطاعات که
شناساندن در و ميدهد قرار فراب مجموعه
و ایجاد و همکاران به فراب توانمنديهاي
را بلندي گامهاي آنها در خودباوري تقویت
فراب شرکت که همانطور اما است. برداشته
پویایيخاصي از همواره نیز درعرصهصنعت
برخورداراستودستیابيبههرهدفيرامقدمه
فراب نشریه ميداند، بعدي گامهاي برداشتن
نیزميتواندگامهايبعديرااستوارتربرداردو

اهدافبلندتريرابرايخودتعریفکند.

درحالحاضرماهنامهفراببیشتربهانعکاس
نظرات نقطه معرفي و فراب داخلي اخبار
در که میپردازد فراب شرکت در ما همکاران

جايخودارزشمنداست.
فضاي ایجاد در مطالبي چنین ارائه مسلما
آشنایي و سازماني درون صمیمیت و شناخت
همکارانباایدههاوتوانمنديهايیکدیگرنقش
مطالب خالي جاي ولي ميکند. ایفا ارزندهاي
از فراب خانواده شرکتهاي سایر همکاران
ونوتاشوسایرشرکتهايهمکار ناردیس قبیل
گمان به دیگر، ازسوي ميشود. احساس نیز

ازحوزه را پا تدریج به باید فراب ماهنامه من
فرابفراتربگذاردوبامصاحبهباشخصیتهاي
برجستهحوزههايفعالیتخودودرجدیدگاهها
از یکي به نوعي به آنها، ایدههاي و نظرات و
نشریاتمطرحدرحوزههايآب،انرژيونفت
وگازتبدیلشود.بهموازاتاینتغییروتعمیق
ضروري نیز نشریه ظاهري شکل بهبود محتوا،
مورد مالي منابع تأمین مستلزم امر این و است
همچنین و بالقوه، مالي حامیان شناسایي و نیاز
تقویتکادراجرایينشریهاست.بهامیدموفقیت

روزافزونهمکاراننشریه.

مندیدگاههایمرادربارهروندکارينشریهدر
بدین آینده افقهايپیشرويآندر گذشتهو

ترتیبدستهبنديميکنم:
مقااتآقايحاجيرسولیهاقسمتموردعاقه
شماره در متاسفانه که است مجله این در من

شهریور90جايآنخاليبود.
معموامصاحبهباافرادخارجازفرابمثلآقاي

رفانوزحمتکشراميخوانم.
با بارهمنشدهکهمصاحبه تاحااحتيیك
مجريطرحوافراددرگیردرپروژهرادربررسي

پروندهپروژههابخوانم.
اخبارداخليجالباستومعمواميخوانم.

اخبارصنعتآبوبرقجهانرامعموانظري
مياندازم.

درج و پروژه در درگیر کلیدي افراد معرفي
عکسآنهابهنظرمکارخیليجالبوازمياست
وليگمانکنمضرورتنداردکههمهآنهامتنیا

مصاحبهداشتهباشند

است بهتر و است طواني خیلي متنها
قسمتهايگزیدهکهمعموادرحاشیهبامقدارکم
درجميشودسهمبیشتريپیداکند.اینقسمتها
معمواسریعخواندهميشوندواگرجالبباشند

خوانندهراتشویقبهخواندنکلمتنميکنند.
مقااتتخصصي،زیاديتخصصياستوتابه

حالحتيیكموردراهمنخواندهام.
مطالب به مربوط که مجله آخر صفحات
گوناگونومعرفيیکيازهمکارانفراب)کهدر
شاخص حرفهاي، حوزه از خارج خاصي حوزه

است(استمعمواميخوانم.
به بیشتر که دارد جا شاخص کارهاي برخي
آنپرداختهشود.مثادرشمارهقبلازشهریور،
عکسيازنصبیکيازقطعاتسنگیندرسکوي
فروزاندرجشدهبودکهجاداشتباجزئیاتبه
آنپرداختهشود.کاجاداردکارهايبهاصطاح

کارستانشناسایيوباجزئیاتدرجشود.
مناسباستبخشيازمجلهبهمعرفينیروگاههاي

آبي،نیروگاههايگازيوکاحوزههایيبپردازدکه
فرابوشرکتهايتابعهدرآنحوزهفعالیتميکنند،
بهصورتيکهکسيکهچندشمارهمتواليراميخواند؛
مثابااساسنیروگاهآبيونظایرآنآشناشود.درفراب
معموااینطوراستکههرکسيبابخشتخصصي
خودآشنایيعمیقداردوباکلمطلبعاقهمنداست

آشناباشد.
مقاله که افرادي تعداد است مناسب نظرم به
توسعه ميشود درج آنها از نوشتهاي یا ميدهند
دادهشود؛درجمطالبازافرادواحددرشمارههاي

متواليایدهجالبينیست.
توضیحآخراینکهنسبتبهمحتوايقسمتهایي
نظر نميکنم مطالعه معموا که کردم اشاره که
خاصيندارموليفکرميکنمخوباستکاآمار
داشتهباشیدکهدرصدخوانندگانهرقسمتدر
چهحدودياستوتوصیهميکنممکانیزمسادهاي
برايتهیهاینآماردرتحلیلهايخودتداركنمایید.

عموم دعوت از تشکر و خرسندي ضمن
نشریه با مرتبط دیدگاههاي ارائه به کارکنان
در را نظر نقطه انعکاس امکان قطعا شرکت،
بولتنشرکتازفرازهايروبهجلوایننشریه
حوزههاي در شرکت خبرهاي کلیه ميدانم.
خواننده نظر که مرتبط و موثر نحو به مختلف

در را ميکرد جلب خود به روان انشاي با را
تحت زمان و توان حد در گذشته یکسال طي
نظرداشتمآنچهکهترغیبمکردبهعنوانعضوي
ازاینمجموعهنظرمرابیانکنمضعفمشهود
کشیدن چالش به در کننده مصاحبه خبرنگار
مدیرانمحترمشرکتدرردههايمختلفدرمقام

فطرت یك بهعنوان که آنچه به پاسخگویي
شرکتها در جلو سوي به حرکت از ناشي
ميفشرد را طرحها گریبان سازندگي حین در
از کاستيها نقد و ضعف نقاط انعکاس  بود؛
رسالتهرنشریهاياستکهمخاطبینبیشتري

درمشارکتبهدستخواهدآورد.
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احمد شریفي زمیداني، كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه نوتاش افرا

نشريه فراب و يادآوري يك مساله اساسي

داوود نگینی، كارشناس مالی

نشريه فراب به مثابه چتر فرهنگ سازماني

یکيازمسائليکهامروزهبرايکارایيواثر
بخشيشرکتهاموردتوجهاندیشمندانمدیریت
قرارگرفتهاستفرهنگسازمانياست.فرهنگ
سازمانيبهتعبیرسادهفهممشتركکارمنداناز
ميباشد. سازمان اهداف و ارزشها سازمانها،
هرچهسازماندارايابعادبزرگتروقسمتهاي
متنوعترباشدفرهنگسازمانينقشموثرتريایفا

مينماید.
ارزشها، اهداف، از ارائهدركمشترك با تا
هدایت و بسیج باعث راهبردها و انداز چشم

منابعانساني،ماليودیگرمنابعسازمانگردد.
ارزشمندي تاریخچه داراي که فراب شرکت
ميباشد)دراینجاازماستازقلمشیوايجناب
تولد زیبایي به که حاجرسوليها مهندس آقاي
فرابوبزرگشدنآنرادرشمارههايمختلف
بیاننمودهاندتشکرنمایم(ودرمسیرپیشرفت
کرده طي را زیادي پلههاي تعالي و تکامل و

مهم و حساس برهه یك در که اکنون است
قرارگرفتهاستبهطوريکهامروزهبزرگشدن
تعبیر به آن مدیریت براي پیشنهادها ساختار و
است چالش یك پور زرگر دکتر آقاي جناب
شرکت هولدینگ، مانند مکانیزمهاي پیشنهاد و
سرمایهگذاري،پیمانکارعموميو...غیرهپاسخ

بههمینچالشاست.
نشریه زدن جوانه شاهد شرایطي چنین در 
فرابهستیمکهميتواندباهماندیشي،همکاري
و  اندرکاران دست مدیران، کلیه همدلي و
و تبدیل ارزشمند درختي به شرکت کارمندان
سایهسارآنچونچترفرهنگسازمانبرفراز

فرابقرارگیرد.
ماموریت، تشریح با ميتواند فراب نشریه
و توان راهبردها و انداز چشم سیاستها،
ممکن وجه بهترین به را منابعشرکت پتانسیل
فعالسازد.همچنینبامعرفيبخشهايمختلف

دیدمشترکيازشرکتارائهنماید.
مساعي تشریك با ميتواند فراب نشریه
در آنها قلمي و فکري مشارکت و کارمندان
مناسبي بستر مصاحبهها گفتوگوها، مقاات
بررسي و نقد و فکري هم اندیشي، هم براي
و سازنده انتقادات ارائه با تا نماید فراهم
برکارایي ازپیش بیش برنده پیش پیشنهادهاي

واثربخشيشرکتفراببیافزاید.
و تجربیات ارائه با ميتواند فراب نشریه
آموزش براي مدلي مختلف، تخصصهاي

همگانيهمکارانقرارگیرد.
مقاات ارائه با ميتواند فراب نشریه
سازي، تقسیم در ارشد مدیران براي مناسبي
نوین فنآوريهاي از استفاده و تصمیمگیري
گیرنده یاد و نوین حرفهاي سازمان یك بناي

نماید. پایهریزي را
به اميد آن روز 

درشمارههاي فرابو انتشارمجله درطول
مختلفبارهاازعبارت»طرح«بهجاي»پروژه«
بهعنوان ميگردد. استفاده پروژهها معرفي در
نیروگاه طرح از »تصاویري مانند مطالبي مثال
آبي برق نیروگاه »طرح یا  پارسیان« گازي
سیمره«یا»طرحNGLخارك«و...درابهاي
صفحاتمجلهدیدهميشود.امامطابقتعاریف
مابینطرح)PROGRAM(وپروژه متداول،

)PROJECT(تفاوتوجوددارد.
از مجموعهاي به )program( طرح
که پروژههایي به نه و ميشود گفته پروژهها
مجموعهاي هر به البته ميرسند. بزرگ نظر به

نميتوان هم پروژهها از
کرد. اباغ را »طرح« عنوان
ميتوان صورتي در تنها
را پروژهها از مجموعهاي
که شناخت طرح نام با
هدف راستاي در آنها همه
مشترکيطراحيشدهباشند،
مجموع انجام با که طوري
اهداف آن به پروژهها آن
دستیابیم.معموامدیریت
براي پروژهها این تك تك

آنها باید و نیست کافي کلي هدف به رسیدن
نیز متمرکز بهصورت طرح، یك قالب در را
خاطر همین به »طرح« برچسب کرد. مدیریت
بهوجودآمدهاست.اماموضوعذکرشدهچندان
و ناردیس فراب، شرکتهاي پروژههاي در
باا توضیحات مطابق و ندارد مصداق نوتاش
پروژههاياینشرکتهادرحقیقتپروژههستند

ونهطرح.
اولاینکهشایدتوجیهاینباشدکههرکدام
ازبخشهايطراحي،تأمینوساخترابهعنوان
پروژههايمجزاومجموعآنهارابهعنوانطرح
اشکال محل موضوع این که ميگیریم نظر در
تعریف مطابق چون ميباشد.
ميبایستي پروژهاي هر پروژه،
منحصربهفرد و کامل محصول
محصوات و باشد داشته
پروژههايیكطرحنیزنبایدبه
داشتهباشند. وابستگي یکدیگر
محصوات عما درحاليکه
سهبخشE.P.Cبهیکدیگر
بهعنوان دارند. وابستگي
انجام هنگام کنید فرض مثال
ما ساختماني، عملیات یك

عملیاتهايآرماتوربندي،قالببنديوبتنریزي
و کنیم تعریف متفاوت پروژه سه بهعنوان را
سپسکلمجموعهراطرحبنامیمکهکاراشتباه
این اغلب ثانیا ميشود. محسوب ناصحیحي و
پروژههادرقالبیكقرارداد)شاملبخشهاي
باکارفرمابستهشدهاستوایننکته مختلف(
نیزمویدپروژهبودناینپروژههاست.ثالثامطابق
»محصول« یك به رسیدن براي طرح تعاریف،
)مانندنیروگاه1000مگاواتي(نیست،بلکهطرح
برايرسیدنبهیكهدفميباشد.بهعنوانمثال
طرحاحداثچندینسدرويرودکارونبراي
یك ایران نیروي و آب منابع و توسعه شرکت
این اجراي از هدف و ميشود محسوب طرح
طرحهامهارواستفادهازآبرودکارونجهت
مصارفتولیدبرقوکشاورزيومهارسیاب
سدها این از کدام هر اجراي اما ميباشد. .. و
کهبرايرسیدنبهیكمحصولمشخص)سد(

ميباشد،یكپروژهاست.
عبارت از استفاده نظر هر از اوصاف این با
تعاریف با مطابق و عقانيتر منطقيتر، پروژه
متداولمدیریتپروژهميباشدوبهتراستبراي
کلیهپروژههايشرکتفرابازعنوانپروژهبه

جايعنوانطرحاستفادهگردد.
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امروزه به لطف 
خداوند متعال 
وهمت كليه مديران 
وهمکاران محترم در 
مديريخش برنامه 
ريزي و كنترل 
فعاليت هاي طراحي 
و با تجارب ارزنده 
به دست آمده از 
اين پروژه وپروژه 
آبادان، شركت فراب 
در كليه سطوح 
طراحي، تامين 
تجهيزات، نصب و 
راه اندازي آمادگي 
كامل براي اجراي 
بهينه اين دسته از 
پروژه ها را داردي 
آمادگي كامل براي 
اجراي بهينه اين 
دسته از پروژه 
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 ما فکر مي كنيم 
كه فراب ديگر در 
تاجيکستان خانه زاد 
شده است و درست 
به مانند برادران ما 
هستند و فکر مي كنيم 
كه ادامه همکاري ما 
با فراب ريشه هاي 
دوستي ايران و 
تاجيکستان را بيش 
از پيش مستحکم 
خواهد كرد

عدم تعادل:
مقدمه: یکيازمس��ائلومش��کاتيکهدرشبکههايتوزیعگریبان
گیرمس��ئواناینبخشميباش��د،وجودبارنامتعادلدرش��بکههاي
توزیعاس��ت.اینمش��کلعاوهبراینکهباعثاشغالبيمورداجزای
شبکهازجملهترانسفورماتورهاو...ميگرددافزایشتلفاتدرفازهاو

همچنینکاهشقدرتقابلانتقالازخطارانیزبههمراهدارد.
تش��خیصمیزاننامتعادليبارش��بکهگرچهبهظاهرکارسادهاياستولي
درعملبهدلیلتغییراتوس��یعدرساعاتمختلفروز،هفته،ماهوفصلو
س��البهسهولتامکانپذیرنیس��توعاوهبرآناگرهدفازمتعادلکردن
بار،کاهشتلفاتسیس��تموهمچنیناستفادهبهینهازظرفیتتجهیزاتباشد

ایجادحالتتعادلقدريمشکلخواهدبود.
متاس��فانهاینمطلبازدیدبس��یاريازکارشناسانومتخصصینفنيدور
ماندهودرایرانبهآنکمتراهمیتدادهميش��ودزیرااغلبآنهامس��ئلهفوق
راغیرقابلطرحانگاشتهوتنهابررسيمشکاتنیروگاههاوشبکههايانتقال
راموردتوجهقرارميدهندوازاینمهمغافلش��دهاند.برايبررسيوارائه
روشمناسبجهتمتعادلکردنبارخطوطتوزیع،توانانتقاليچندینخط
400ول��تطيروزهايمختلفاندازهگیريونتایجموردارزیابيقرارگرفته
است.بررسيهايانجامش��دهنشانميدهدکهبارفازهادرساعاتروزهاي
مختل��فدچارتغییرميش��وندبهطوریکهدربرخيازروزهاممکناس��ت
ب��ارانتقاليفازاولودرروزدیگربارفازدومودرزماندیگربارفازس��وم
ماکزیممباش��د.بههمیندلیلبرايبررس��ياینموضوعپارامترهايمختلفي

چونزمان،مدتونیزمحلاندازهگیريمدنظربودهاست.

معیار تشخیص نامتعادلي:
یکيازعواملمهمدرتش��خیصنامتعادلي،اضافهبارشبکهومیزانجریان
عبوريازهرفازاس��توليآیااینعامل،معیاردقیقيبرايتش��خیضتعادل
یاعدمتعادلبارميباش��د؟درپاسخبهاینس��والقطعاازماستبدانیمکه
درمتعادلکردنبارچههدفيرابایددنبالکنیموچهمش��کاتيدراینراه

وجودداردپسبهتراستابتدااینمسائلبررسيشوند:
الف( نامتعادلي جريان:اگرجریانهايگذرندهازفازهابرابرنباش��ندخطا
رانامتع��ادلگویندودرچنینحالتيقدرتقابلانتقالازخطکاهشميیابد
کهمیزانکاهش،تابعيازدرجهنامتعادليسیستماست.اگرحدمجازجریان
هرسیمراIفرضکنیمحداکثرقدرتقابلانتقالازخطچنینخواهدبود:

کهدراینرابطهSقدرتظاهريعبوري)ولتآمپر(Vولتاژخط)ولت(
وIجریانخط)آمپر(ميباش��د.درصورتيکهسیس��تمنامتعادلباشدمیزان

قدرتظاهريانتقالیافتهبرابراستبا:

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

امیرقنبریپناه*

دوم
ش 

بخ

مهر ماه 1390 - شماره 12



ذكر اين نکته 
ضروري است كه 
مساوي كردن بار 

فازها و متعادل كردن 
آن براي صفر كردن 

يا كاهش جريان 
توان ممکن نيست 
و ضريب قدرت هر 
فاز تاثير به سزايي 
در جريان نول دارد. 

به اين معني كه با 
متعادل كردن بار 

فازها زماني جريان 
در سيم نول صفر 

خواهد شد كه ضريب 
قدرت هر سه فاز نيز 

يکسان باشد
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اگ��رولتاژوضری��بقدرتفازهارایکس��ان
فرضکنیمداریم:

ب( نامتعادلي ولتاژ: یکيازمش��کاتيکهدر
شبکههاينامتعادلوجودداردمسئلهافتولتاژدر
بعضيازفازهاستکهضمناینکهممکناستبه
تجهیزاتمشترکانآسیببرساند،بهطورمضاعف
موجبتش��دیدنامتعادليسیستمنیزميگرددودر
م��وارديکهمش��ترکان،ولتاژمصرفيخ��ودرابا
ترانس��تورماتورهايخودکارتنظی��مميکننداین

وضعیتحتيبدترهمميشود.
ج( افزايش تلفات:اگرش��بکهنامتعادلباشد،
تلف��اتازدوطری��قافزایشميیابد،قس��متيبا
افزایشتلفاتدربعضيازفازهاوقس��متدیگر

ازراهسیمنول.

آثار بار نامتعادل:
برايشناختاثراتنامتعادليوزیانهايناشي
ازتلفاتحاصله،ابتداتفاوتبینش��بکهمتعادلو
ش��بکهنامتعادلراموردبررسيقرارميدهیم؛لذا

ابتداشبکهبابارمتعادلراتعریفميکنیم:
اگرجریانعبوريازسهفازدرطولمسیرخط
ودراکثراوقاتس��ال،تقریبایکس��انباشدخط
متعادلاس��ت.درش��بکهمتعادلشدتجریاندر
فازهاوهمچنینضریبقدرتدرفازهایکس��ان
ميباشدکهدیاگرامالکتریکيآنبهصورتاضاع
یكمثلثمتس��اويااضاعظاهرميش��ودکهدر
نهایتجمعبرداريجریانفازهابرابرصفرخواهد
بودواینبدانمعنياس��تکهجریانبرگشتيدر

سیمنولوجودندارد.

درش��بکهنامتعادلبارفازه��اباضریبقدرت
یکسانباهماختافداشتهومثلثباربهصورت

زیرنمایشدادهميشود:

ب��هطورکلياث��راتنامتعادليبارراميتوانبه
صورتزیرخاصهکرد:

1(تلفاتتوان:کهاینتلفاتراميتوانبهچند
دستهتقسیمکرد:

A(اثرنامتعادليباردرشبکههايباباراکتیو:
A-1(باراکتی��وکاملباش��دودریكنقطهاز

خطمتمرکزباشد.
A-2(سهباراکتیومساويدرنقاطمختلفخط
A-3(بارهاياکتیونامساويدرنقاطمختلفخط

A-4(بارهاياکتیوکهدرطولخطگس��ترش
یافتهاند.

B( اثر نامتعادلي بار در شبکه هاي با بار مختلط:
B-1(باره��ايمختل��طدریكنقط��هازخط

متمرکزباشند:
B-1-1(زوایابرابروجریانهانابرابر

B-1-2(جریانهابرابروزوایاينابرابر
B-1-3(همجریانوهمزوایانابرابر

2(باره��ايغیرمش��خصوگس��ترشیافتهدر
طولخط

3(اثراتنامتعادليباردرکارعاديموتورهاي
سهفاز

4(افتولتاژ
5(اثرنامتعادليبررويترانسفورماتورهايتوزیع

وقدرت
ایمن��ي ب��ارويکاه��ش نامتعادل��ي اث��ر )6

مصرفکنندهها
7(اث��رنامتعادل��يب��ارروينامتع��ادلک��ردن

ولتاژهايسهفاز
8(اثرنامتعادليباررويکاهشظرفیتش��بکه

وترانفسورماتورها
9(اثرنامتعادليباررويصفرکردنوخاصیت

ایمنيسیمنول
10(اثرنامتعادليباررويکارکردکنتورها

حالميپردازیمبهاینکهآیابایکسانکردنبار
فازهاشبکهمتعادلخواهدشد؟

ذکرایننکتهضرورياس��تکهمساويکردن
ب��ارفازهاومتعادلکردنآنب��رايصفرکردنیا
کاهشجریانتوانممکننیستوضریبقدرت
هرفازتاثیربهس��زایيدرجریاننولدارد.بهاین
معنيکهبامتعادلکردنبارفازهازمانيجریاندر
سیمنولصفرخواهدشدکهضریبقدرتهرسه

فازنیزیکسانباشد.

روش هاي جلوگیري از عدم تعادل:
نظربهاینکهمتعادلکردنبارفازهادرمقایس��ه
باایجادتاسیس��اتعمدهنیروگاهيوش��بکههاي
انتق��النی��ازچندانيب��همنابعمال��يوتجهیزات
کانندارد،ش��رکتهايتوزیعب��اراههايعملي
وس��هلالوصولوباتجهیزکردنفنيورسیدگي
بهش��بکههاتااندازهقابلقبوليميتوانندباتقسیم
مناس��بمص��رفکنندههارويفازهايش��بکهو
نصبخازنفشارضعیفدرمحلمصرفکنندهها
تع��ادلازمرادرتوزیعباروتعدیلتلفاتاعمال
کنندکهاهمایناقدماتبهطورخاصهبهش��رح

زیرميباشد:
1-باتوجهبهاینکهدربرخيازخطوطممکن
استدریكزمان،بارفازیك،ودرروزدیگربار

فازدوودردورهدیگربارفازسه،ماکزیممباشد،
ل��ذادرصورتيک��هتعدیلبرمبن��اياندازهگیري
محدودانجامشود،ممکناستباعثتشدیدعدم

تعادلخطگردد.
2-اندازهگیريبارخطوطبایدبرمبنايبار24

ساعتهانجامشود.
3-باتوجهبهتغییراتوس��یعباردرطولسال
امکانایجادش��رایطيکهخطرادرتمامس��اعات
س��المتعادلکن��دبعیدبهنظرميرس��د،لذاازم
اس��تباافزایشتع��دادوروزه��اياندازهگیري
حتياام��کانبهش��رایطبهین��هازنظ��رتلفاتو

ظرفیتنزدیكترشد.
4-باتوجهبهاینکهنیازمشترکینمختلف،حتي
درطولیكمسیرمشخصمتفاوتاست،لذاتنها
بایکسانسازيتعدادانشعاباتنميتوانبههدف
رسید،بلکهازماستجریانوزماندرمداربودن

مشترکینهممدنظرباشد.
5-باتوجهبهاینکهممکناستحتيبامتعادل
ک��ردنباردرابتدايخطا،جریانوولتاژس��هفاز
درمقاطعمکانيدیگرنامتعادلباش��ند،ازماست
اندازهگی��ريدرچندمحلدیگرباهدفهماهنگ

کردندرکلمسیرنیزانجامگیرد.
6-توزی��عهماهنگانواعمصارفدربینس��ه
فازميتواندعاملموثريدرمتعادلسازيخطادر

ساعاتمختلفروزباشد.
7-چونریش��همصرفدرس��الهايمختلف
وهمچنینافزایشتعدادانش��عابات،ممکناست
مج��ددانامتعادلگردد،تک��راراندازهگیريجریان

ولتاژخطدرسالهايبعدضرورياست.
8-ازاحداثشبکههابهصورتتکفازوحتي
خطوطس��رویسبهصورتتکف��ازجدااجتناب
ورزندواگرواگذاريانش��عابس��هفازبهجاي
انش��عابتکف��ازفع��اازلحاظمق��رراتجاري
مقدورنميباشدتفهیماینمطلببهکادرطراحي
واجرایيش��رکتهايتوزیعحائزاهمیتاس��ت
ک��هخطوطس��رویسرابهصورتس��هفازدایر
نمایند.ومشترکینمجاورراازجعبهانشعابسه
فازتامینبرقکنندوازاحداثخطسرویسهاي

تکفازجداگانهبرايهرمش��تركاجتنابنمایند.
9– همانطورکهدرقسمتهايقبلذکرشد،متعادل
کردنبارفازهاوتقسیمبارومساويکردنآنرويسه
فازشبکهکفایتنداردواگرضریبقدرتفازهایکسان
نباش��دس��یمنولدارايجریانبرگشتيبودهوتلفات
انرژيبههمراهخواهدداشتبنابراینتاکیداینموردبه
جاخواهدبودکهدرنصبخازنبهترینروشسنجش
ضریبقدرتهرفازبهطورجداگانهخواهدبودکهبا
اینسیستمهمافزایشوهمیکسانشدنضریبقدرت

فازهايشبکهتامینگردد.
* رئيس بخش برق و ابزار دقيق پروژه 
يوتيليتی فازهای 24-22 پارس جنوبی
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ژنتيك  الگوريتم   
كه در گروه 
الگوريتم هاي 
غيرگرادياني 
مي شود،  دسته بندي 
مطلق  كمينه  نقطه 
تابع هدف را ارائه 
مي كند، ولي براي 
نياز به محاسبه  حل 
تابع هدف با 
ديناميك  از  استفاده 
محاسباتي  سياات 
در تکرارهاي 
فراوان روند حل 
دارد. كه اين عيب 
موجب صرف زمان 
و هزينه زياد در 
صنعتي  مسايل 
مي شود كه مقرون 
به صرفه نيست
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مقدمه
بهینهس��ازيش��کلایرودینامیک��يی��اهیدرودینامیکيیک��يازمهمترین
موضوع��اتمرتبطب��اعلمطراحيبهینهتوربوماش��ینهادرس��الهاياخیر
ميباش��د.درمس��ائلبهینهس��ازيتوربوماش��ینهابهعلتوجودپارامترهاي
طراح��يوقی��ودزیادچهازنوعهندس��يوچهازنوعس��یااتي،تابعهدف
داراينقاطاکس��ترمممتعدديميباشد.روشهايبهینهسازيبرپایهگرادیان
تابعهدفاگرچهازلحاظنرخهمگرایيحلقابلقبولهستند،وليتضمیني
برايارائهنقطهکمینهمطلقنميدهندوامکانگرفتارشدنالگوریتمدرنقاط

کمینهنسبيتابعهدفوجوددارد.]1[
درس��ويدیگرالگوریت��مژنتیكکهدرگروهالگوریتمه��ايغیرگرادیاني
دس��تهبنديميش��ود،نقطهکمینهمطلقتابعهدفراارائهميکند،وليبراي
حلنیازبهمحاس��بهتابعهدفبااس��تفادهازدینامیكسیااتمحاسباتيدر
تکراره��ايفراوانروندحلدارد.کهای��نعیبموجبصرفزمانوهزینه
زیاددرمس��ایلصنعتيميش��ودکهمقرونبهصرفهنیست.برايغلبهبراین
مش��کلمانندآنچهدراینتحقیقصورتگرفتهاست،ازروشکوپلنمودن
الگوریتمژنتیكباش��بکهعصبيمصنوعياستفادهميشود.ازشبکهعصبيبه
جايدینامیكس��یااتمحاس��باتي،برايمحاسبهتابعهدفاستفادهميشود.

]2و3[
روشبهینهسازياستفادهش��دهدراینمقاله،فرآیندتکرارشوندهاياست
کهباآموزشش��بکهعصبيبهوسیلهاطاعاتموجوددرپایگاهدادهآنآغاز
ميشود.پایگاهدادهشاملتعداديهندسهمختلفوپارامترهايهندسيمتناظر
باآنهابههمراهنتایجحلعدديجریانحولهرهندس��هميباش��د.باارسال
ایناطاعاتش��املپارامترهايهندس��يبهعنوانوروديشبکهونتایجحل
عدديبهعنوانخروجيشبکهوآموزششبکهباروشپسانتشارخطا،شبکه
عصبيقادربهتعیینتابعهدفبرايسایرهندسههايتولیدشدهدرروندحل

مسالهبهجايحلعدديجریانسیالکهزمانبراست،ميباشد.
مرحلهبعدفرآیندبهینهسازي،پیداکردنهندسههايجدیدونزدیكشدن
بهجواببهینهبااس��تفادهازالگوریتمژنتیكاس��ت.خ��واصایرودینامیکي
هندس��ههايجدیدبااس��تفادهازش��بکهعصبيآموزشدیدهبهدستميآیند.
باانتخابیكهندس��هدراینمرحلهبهعنوانهندس��هبهینه،اینهندسهمورد
ح��لعدديقرارميگیردوآنهمبهعنوانهندس��هجدیدبهپایگاهدادهقبلي
برايآموزششبکهعصبياضافهميشود.پسازچندتکرارجوابهايشبکه
عصبيدقیقتروبهنتایجحلعدديجریاننزدیکترميش��ودوحلبهس��مت
هندس��هبهینهنزدیكميش��ود.نمودارالگوریتمبهینهس��ازيمورداستفادهدر

شکل)1(نشاندادهشدهاست.
کوئنيوآانگا]5[توزیعکنندهتوربینفرانس��یسش��املپرههايثابتو
راهنمارابرايبهبودراندمانوعملکرد،بهینهکردهاند.دمولناروهمکاران]4[

پرهپمپصنعتيرابهمنظوربهبودعملکردآندرچندنقطهکارکرديازجمله
راندمان،افزایشفشاروNPSHطراحيبهینهکردهاند.کوئنيوهمکاران]6[
راندمانتوربینکوچكمحوريآزمایشگاهيرابابهینهسازيافزایشدادهاند.

 )GAMM( توصیف توربین گم
مدلآزمایشگاهيتوربینفرانس��یسگمبرايمقاصدتحقیقاتتجربيدر
آزمایشگاهLMHدرسال1989ساختهشدودرآنتماماطاعاتهندسياز
جمل��هپرههايثابت،پرههايهادي،چرختوربین،لولهمکشواندازهگیريها
دربهتری��ننقطهراندمانمهیاميباش��د.چرخاینتوربیننی��زبهعنوانمدل
آزمایشگاهيدرسمیناروکارگاهERCOFTACدرسال1995درپیشبیني
جریانتوربوماش��ینهابهکاررفتهاس��ت.توزیعکنندهتوربینش��امل24پره
ثابتو24پرههاديميباش��دوچرخآننیزداراي13پرهاست.قطرخارجي
چرخآن0/4متراست.دراینپروژهاطاعاتهندسيتوربینگمبهکاررفته

استکهدرشکل)2(نشاندادهشدهاست.
س��رعتدورانيچ��رختوربیندربهتریننقطهعملک��ردآن500دوردر
دقیق��هودبيحجمي0/372مترمکعببرثانیهتحتزاویهα=34°درورودي

پرههايثابتاست.]7[

پارامتره كردن هندسه
دربهینهسازيطراحنیازمندروشياستتابتواندهندسهموردنظرخودرا

طراحي بهينه چرخ توربين فرانسيس
در اين تحقيق بهينه سازي چند منظوره پره چرخ توربين فرانسيس 
افزايش راندمان آن انجام  گم در بهترين نقطه عملكرد آن به منظور 
از  استفاده  مبناي  بر  شده  استفاده  سازي  بهينه  روش  است.  شده 
شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك در كنار ديناميك سياات محاسباتي 
مي باشد. نتايج به دست آمده نشان دهنده كارايي اين روش در بهينه 

با  شده  انجام  سازي  بهينه  مي باشد.  ماشين ها  توربو  شكل  سازي 
تغيير در متغيرهاي طراحي خطوط مياني پره چرخ توربين در پنج 
بهينه  توربين  در  راندمان  است.  گرفته  صورت  آن،  انتخابي  مقطع 
به دست آمده از مقدار 90/6  درصد براي توربين اوليه به مقدار نهايي  

91/4 درصد افزايش يافته است.

واژه هاي كليدي: افزايش راندمان، الگوريتم ژنتيک، شبکه عصبي، توربين فرانسيس

شكل 1 - نمودار الگوريتم بهینه سازي استفاده شده

امیرحسین
مصطفوي**

شهرام
درخشانهوره*



FINE/ نرم افزار
TURBO يك 

نرم افزار تجاري 
براي حل معادات 
سه بعدي ناوير- 

استوكس با روش 
حجم محدود 

مي باشد كه حل 
ميدان جريان با 

استفاده از آن 
انجام گرفته است. 
براي شبيه سازي 

اغتشاشات از 
spalart- مدل

allmaras به علت 

دقت قابل قبول 
و سرعت حل باا 

استفاده شده است
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ایجادوبررسيکند.اینعملباایجادهندسهدرچندمقطعدوبعديبهکمك
چندیننقطهوس��پسازکنارهمقرارگرفتناینمقاطعهندسهسهبعديپره
ایجادميشود.ایننقاطهماننقاطکنترليیاپارامترهايطراحيهستندکهبا
تغییرهریك،هندسهجدیديایجادميشود.یكروشبرايساختنپرهایجاد
سمتمکشوفشارپرهبهصورتمستقلباکمكنقاطکنترليميباشد.روش
دیگرایجادخطمیانيپرهدرچندمقطعانتخابيپرهوپسازآناضافهکردن
توزیعضخامتبهاینخطوطميباشد.ازاتصالمقاطعبهیکدیگریكهندسه
کاماپیوستهایجادميشود.تعددزیادپارامترهاباعثزمانبرشدنبهینهسازي

وکمبودنآننیزموجبعدممدلسازيمناسبهندسهميشود.
درای��نمقال��هبرايپارامت��رهکردنپرهچ��رخازپنجمقط��ع،یکيدر
نزدیکيهاب،یکيدرنزدیکيش��رودوس��همقطعهمدراواس��طفاصله
بینهابوش��روداس��تفادهشدهاس��تکهدرش��کل)3(درنماينصف
النهارينش��اندادهش��دهاند.هری��كازاینپنجخطمیانيب��امنحنيبي
اس��پاینبا5نقطهکنترليپارامترهش��دهاس��تش��کل)4(.براياضافه
ک��ردنضخام��تپرهبهصورتمتقارنباانتهايپ��خدارهمازمنحنيبزیر
با5نقطهکنترلياس��تفادهش��دهاستش��کل)5(.هابوشرودبااستفاده
ازمنحنيهايبياس��پاینهری��كبا8نقطهکنترليپارامترهش��دهاند.لبه
وروديوخروج��يپرهنیزبامنحنيبياس��پاینهریكبا5نقطهکنترلي
درنم��اينصفالنهاريپارامترهش��دهاند.باتوجهب��هانتخابلبهورودي
پ��رهبهعنوانمبنابرايس��اختنپرهدرنمايمماس��ي)تانژانتي(،ازمنحني
بياس��پاینبا5نقطهکنترلياستفادهشدهاست.دراینپروژهبهینهسازي
ش��کلباتغیی��رپارامترهايطراحيدرخطمیانيپنجمقطعذکرش��دهپره
انجامش��دهاس��ت.درنتیجهبراي30پارامتر)25پارامترمربوطبهخطوط
میانيپرهش��امل5پارامتربرايهریكازپنجمقطعو5پارامترمربوطبه
نمايمماس��ي(محدودهمجازتغییراتدرح��دود10درصددرنظرگرفته

ش��دهوبقیهپارامترهاثابتنگهداش��تهش��دهاند.

تولید شبكه و شبیه سازي عددي جريان
ازنرمافزارFINE/AUTOGRIDبرايتولیدش��بکهاس��تفادهشده
اس��ت.بادرنظرگرفت��نY+=3،ارتفاعاولینش��بکهرويپرههايثابت،
متح��ركوچ��رختوربی��نب��هترتی��ب0/1،0/1و0/01میلیمت��رمنظور
ش��دهاند.ازپیکربنديO4Hبرايشبکهبندياس��تفادهشدهاست.الگوي
ش��بکهایجادشدهبایدبدونحجممنفيباش��د،همچنینبایدتاحدامکان
مس��تحکمباشدتاباتغییردرپارامترهايهندسيوتولیدهندسههايجدید
درفرآیندبهینهس��ازي،ش��بکهبههمنریزد.استقالحلازشبکهبرایسه
شبکهبنديباتعداد1042131،340527و5547915گرهمحاسباتيبراي
مجموعهتوربیناولیهبررس��یشدهاست.راندمانهیدرولیکيبهدستآمده
ازحلعددياینس��هش��بکهب��هترتیبعبارتن��داز:90/3درصد،90/6

درص��دو90/7درص��د.
لذاش��بکهباسایزمتوس��طباتوجهبهزمانکمترمحاسباتبهعنوانالگوي
شبکهبنديانتخابميشود.درشکل)6(شبکهتولیدشدهبرايمقطعچهارم

درنمايپرهبهپرهدیدهميشود.
ن��رمافزارFINE/TURBOی��كنرمافزارتجاريب��رايحلمعادات
س��هبعديناویر-اس��توکسب��اروشحجممحدودميباش��دکهحلمیدان
جریانبااستفادهازآنانجامگرفتهاست.برايشبیهسازياغتشاشاتازمدل
spalart-allmarasبهعلتدقتقابلقبولوسرعتحلباااستفادهشده

اس��ت.شرطمرزيوروديدبيمش��خصتحتزاویهمعلومدربهتریننقطه
µ،درخروجيهمفشار

t
=1/1e-6عملکردتوربینوویس��کوزیتهتوربواني

متوسطاس��تاتیكاعمالشدهاست.معیارهمگرایي7-10برايباقیماندههادر
حلمعاداتدرنظرگرفتهشدهاست.



شكل )2( اطاعات هندسي توربین گم]7[

شكل )3( پنج مقطع انتخابي در بهینه سازي

شكل )5( منحني بزير با پنج نقطه كنترلي براي توزيع ضخامت

شكل )4( خط میاني پره پارامتره شده 
با منحني بي اسپیان و پنج نقطه كنترلي
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تعداد نسل هاي 
توليد شده در 
الگوريتم ژنتيك  
در هر تکرار 50 
عدد جمعيت از 
هندسه هاي گوناگون 
توليد مي شود. 
نمودار تغييرات تابع 
هدف در طول فرآيند 
بهينه سازي در شکل 
)7( نشان داده شده 
است. همان طور كه 
از روي شکل ديده 
مي شود، از تکرار 
سي و يکم به بعد 
نتايج به دست آمده 
توسط شبکه عصبي 
و ديناميك سياات 
محاسباتي انطباق 
كامل با هم دارند
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تابع هدف و بهینه سازي
درای��نمقالههدفافزایشراندمانتوربینگمب��اتغییردرحداقلپنجخط
میان��يچرخآندربهتریننقطهعملکردیادرنقطهکاريباهدثابتاس��ت.در
نتیجهاجزايتوربینبهجزچرخآندراینبهینهسازيبدونتغییرميماند.حوزه
محاس��باتيدرشکل)3(نشاندادهشدهاست.برايآموزششبکهعصبيپایگاه
دادهشامل90هندسهمختلفبههمراهنتایجحلعدديجریانبرايآنهاایجاد
ش��دهاس��ت.تابعهدفبایدبرايافزایشراندمانهیدرولیکيباثابتماندنهد
ودبيانتخابشود.دربهینهسازيچندهدفهیكراهبررسيتابعهدف،ایجادیك
تابعهدفنهایياستکهازترکیبوزنيتكتكتوابعهدفایجادشدهاست.

تابعهدفنهایيدراینمقالهبهصورتزیرانتخابميشود.

)1(

کهدرآن و 
ميباشد.

دره��رتکرارفرآیندبهینهس��ازیالگوریتمژنتیك50نس��لب��اتعداد50
جمعیتبرایهرنس��لازهندس��ههایمختلفتولیدمیکند.نمودارتغییرات
تابعهدفدرطولفرآیندبهینهس��ازيدرش��کل)7(نش��اندادهشدهاست.
همانطورکهازرويش��کلدیدهميش��ود،ازتکرارسيویکمبهبعدنتایج
بهدستآمدهتوسطشبکهعصبيودینامیكسیااتمحاسباتيانطباقکاملبا
همدارند.زمانس��پريشدهدریكتکراربهینهسازيدرکامپیوترباسهگیگا
بایتوپردازش��گردوهس��تهاي2/5گیگاهرتزدرحدود45دقیقهاست،که

جزئیاتآندرجدول)1(دیدهميشود.

نتايج
همانطورکهدرش��کل)7(دیدهميش��ود،باعدمتغییرتابعهدف،هندسه
ایجادش��دهدرتکرارچهلوپنجمبهعنوانهندس��هبهینهانتخابميگردد.با
قراردادناینچرخدرکنارسایراجزايتوربیناولیهوحلعدديجریاندر
آنمش��اهدهميگرددکهراندمانازمقداراولی��ه90/6درصدبه91/4درصد

رسیدهاست.
نتایجبهینهسازيبرايچرخاولیهوچرخبهینهبهدستآمدهدرتکرارچهل

وپنجمدرجدول)2(نمایشدادهشدهاست.

درشکل)8(نمايسهبعديدوهندسهاولیهوبهینهنشاندادهشدهاست.
همچنیندرش��کل)9(تغییراتهندس��يبیندوهندسهاولیهوبهینهدرپنج
مقطعانتخابيدربهینهسازينشاندادهشدهاست.همانطورکهدیدهميشود

تغییراتعمدهايدرمقطع3و5دیدهميشود.
همچنینکانتورفشاراستاتیكبرايدوچرخاولیهوبهینهدرشکل)10(

نمایشدادهشدهاست.

شكل )7( روند تغییرات تابع هدف در طي فرآيند بهینه سازيشكل )6( شبكه ايجاد شده در مقطع چهارم روي پره چرخ

شكل )8( نماي سه بعدي دو چرخ اولیه و بهینه

جدول )2( نتايج  حل عددی جريان برای چرخ اولیه و بهینه

جدول )1( زمان سپري شده در يك تكرار فرآيند بهینه سازي

زمان مرحله
)دقيقه( 

5آموزششبکهعصبي

3بهینهسازيباالگوریتمژنتیك

4تولیدشبکهرويهندسهبرگزیده
CFD33حلمیدانجریانبا

45زمانسپريشدهدریكتکرار

OptimizedInitial

91/390/6efficiency

372372Q kg/s(
-60300-59900Total pressure rise)Pa(

359357/8Torque)N.M(



از روش نويني در 
بهينه چرخ  طراحي 

استفاده  توربين 
شد. روشي كه 

استفاده  مبناي  بر 
الگوريتم  از  موثر 

ژنتيك و شبکه 
مصنوعي  عصبي 
بوده است. اين 

روش مي تواند در 
بهينه ساير  طراحي 

توربوماشين ها 
استفاده شود

می
 عل

اله
مق
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شكل )10( كانتور فشار استاتیك براي دو چرخ اولیه و بهینه

شكل )9( تفاوت بین هندسه اولیه
و بهینه در پنج مقطع چرخ

نتیجه گیري
ازروشنوینيدرطراحيبهینهچرختوربیناس��تفادهش��د.روش��يکهبر
مبناياس��تفادهموثرازالگوریتمژنتیكوش��بکهعصبيمصنوعيبودهاست.
اینروشميتوانددرطراحيبهینهسایرتوربوماشینهااستفادهشود.باانجام
بهینهسازي0/8درصدافزایشراندمانبرايمجموعتوربینگمو0/4درصد
بهبودراندمانبرايچرختوربیندربهتریننقطهکاريتوربینبهدس��تآمده
اس��ت.تغییرچش��مگیريدرخطمیانيپرهدرمقاطعس��هوپن��جپرهدیده

ميشود.همچنینافزایشاندكگشتاورنیزطيبهینهسازيدیدهميشود.
* مديريت طراحي و مهندسي شركت توبا- مشاور طراحي تجهيزات 
نيروگاههاي آبي، عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه 
علم و صنعت ايران

 * دانشجوی كارشناسی ارشد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه 
علم و صنعت ايران
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تفاوت اصلي ميان 
فرآيند كارمنديابي 
و فرآيند انتخاب 
اين است كه در 
كارمنديابي سعي 
مي شود تا با توصيف 
مزايا و جنبه هاي مثبت 
كار، افراد واجد شرايط 
را تشويق به داوطلب 
شدن براي احراز 
شغل در سازمان كرد. 
اما انتخاب، فرآيندي 
است كه طي مراحل 
مختلف آن، با حذف 
كساني كه از صاحيت 
كمتري برخوردارند، 
كسي كه بيشترين 
صاحيت را براي 
تصاحب شغل دارا 
مي باشد،
 برگزيده شود
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1- مقدمه
شناس��ایيوجذبنیرويانسانيماهروشایس��تهازمسائلمهمواساسي
سازمانهاميباشد.کارمندیابيفرآیندواسطهاياستکهطيآنافرادجویاي
کار)متقاضی��انکار(ب��اافرادخواهاننیرويکار)اس��تخدامکنندگان(آش��نا
ميش��وند.درحالحاضر90درصدازشرکتهايبزرگآمریکایي،کارمندیابي
راازطریقاینترنتانجامميدهند.مدیرانمنابعانس��انيش��رکتهاميتوانند
بهراحتيازطریقوبتعدادزیاديازداوطلبینواجدش��رایطبرايمش��اغل
درسطوحمختلفرامش��اهدهنمودهوظرفچنددقیقهاطاعاتمربوطهرا
مطالع��هوبهس��رعتباآنهاارتباطبرقرارنماین��د.ازجملهمزایاياینروش
کاهشهزینهاستخداموصرفهجویيدرزماناست.مقالهحاضرنتیجهتحقیقي
استکهدرش��رکتفراببهمنظوربررسيروشهايمختلفکارمندیابيو

نحوهتامیننیرويانسانيانجامشدهاست.
درابتداسعيخواهدشدواژگانکلیديوفرآیندکارمندیابيتشریحگردد

ودرادامهنتایجحاصلازتحقیقمذکورارائهگردد.

2- تعاريف
2-1- كارمنديابي 

کارمندیابي،فرآیندياس��تکهبهوس��یلهآنکس��انيکهبهنظرميرس��د
توانای��يبالقوهايبرايعضویتدرس��ازمانوانج��امدادنوظایفمحولهرا

دارند،شناسایيوموجباتجذبآنهادرسازمانفراهمميشود.
2-2- مراحل كارمنديابي

تف��اوتاصليمی��انفرآیندکارمندیابيوفرآیندانتخابایناس��تکهدر
کارمندیابيس��عيميش��ودتاباتوصی��فمزایاوجنبههايمثب��تکار،افراد
واجدش��رایطراتشویقبهداوطلبش��دنبراياحرازشغلدرسازمانکرد.

اماانتخاب،فرآیندياس��تکهطيمراحلمختلفآن،باحذفکسانيکهاز
صاحیتکمتريبرخوردارند،کس��يکهبیشترینصاحیترابرايتصاحب

شغلداراميباشد،برگزیدهشود.
مراحلهشتگانهکارمندیابيعبارتاستاز:

• تعیینتعدادونوعنیرويانسانيموردنیازسازمان
• نوشتنشرحشغل

• تعیینشرایطاحرازشغل
• شناسایيمراکزومنابعکارمندیابي

• انتخابروشکارمندیابي
• بررسيفرمهايدرخواستکار

• برگزاريمصاحبهمقدماتي
• تهیهفهرستيازافرادواجدشرایط

2-3- روش های كارمنديابي
الف( منابع داخلي )تامين نيرو از داخل سازمان( 

روشمنابعداخلیازطریقاعانفرصتهايشغليودعوتازکارکناني
کهخودراواجدش��رایطوایقاحرازشغلموردنظرميدانند،انجاممیشود
دراینصورتميتوانبااعانفرصتشغليدرکلسازمان)نهادارهیاواحد
مربوط(،کلیهکارکنانرامطلعنمودتاداوطلبانومتقاضیاندرخواس��تخود

رابهمسئوانمربوطهاعامنمایند.
ب( منابع خارجي )تامين نيرو از خارج سازمان( 

روشه��ايکارمندیاب��يازمنابعخارجيش��امل:درجآگهي،مؤسس��ات
کاریاب��ي،دانش��گاههاومراکزآموزش��ي،معرفيوتوصیهاعضايس��ازمانو
مراجعهمس��تقیمداوطلبانبهس��ازمانميباشدکهدرادامهبهتشریحبرخياز

اینروشهاپرداختهميشود:

مهدي
عليزاده*

ناهید
خمسهیی**

مطالعه روش هاي تامين
نيروي انساني در شركت فراب



شركت ها در تامين 
نيروي انساني از 
طريق دانشگاه ها 

بايد در نظر داشته 
باشند كه از كدام 

دانشگاه نيرو 
استخدام مي كنند، 

كدام دانشجويان را 
انتخاب مي كنند و 

چگونه حضور خود 
را در محيط دانشگاه 

گسترش مي دهند
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آگهي
آگهيیکيازمؤثرترینروشهایياس��تکهس��ازمانبوسیلهآنميتواند
قصدخودرابراياستخدامنیرويانسانيبهاطاعبرساند.درآگهيبایدکلیه
مش��خصاتنیرويانس��انيموردنیازوشرایطاحرازپس��تسازمانيراذکر
نمود.معموااطاعاتدیگريمانندمحلخدمتوحداقلیاحداکثرحقوق

پرداختيرانیزميتواندرآگهيدرجنمود.
بسیاريازس��ازمانهادرآگهيهانامونشانيخودراذکرنميکنند.دراین
ن��وعآگهيکهب��هآنآگهيبين��ام)Blind Advertisement(ميگویند،
معمواًازداوطلبانخواس��تهميش��ودکهمداركخودرابهصندوقپس��تي

سازمانمتقاضينیرويانسانيارسالنمایند.

اينترنت 
طبقنظرهافمنامروزهاینترنتدرتامیننیرويانس��انينقشمهميراایفا
ميکندچ��راکهتعدادکاربراناینترنتدردنیاروبهافزایشاس��ت.بنابراین،
تغییرروشازمدلکاغذيبهمدلاینترنتيامريضروريميباش��د.اس��تفاده
ازاینترنتووبس��ایتهايکاریابي،باعثميش��ودتامتقاضیانبیش��تري

شناسایيشوند)کریسپینومهلر1997(.
اس��تفادهازاینترنتیکيازابزارهاياس��تخداممیباشدکهمزایايبسیاري
برايش��رکتهاياس��تخدامکنندهنیرووهمچنینب��رايمتقاضیانکاردارد.
متقاضیانکارميتوانندفقطباچندکلیكکردندرصفحاتوب،کارایدهآل
خودراجس��توجوکردهوپیداکنند،س��پسرزومهخودرادرهرساعتاز
شبانهروزبهوبسایتهايکاریابيوشرکتها)درنقاطمختلفدنیا(ارسال
نماین��د.بهطورهمزمانش��رکتهانیزازاینترنتب��رايتبلیغاتکاريخود،
دریافترزومهها،س��اختنپایگاهدادههايمنابعانس��انيوادارهکردنفرآیند
اس��تخداماس��تفادهميکنند)چرییرومكکارت��ر1998(.صرفهجویيهزینه

استخدامیکيازمزایايبالقوهاستخدامالکترونیکياست.
ابزارالکترونیکياس��تخدامدربس��یاريازش��رکتها،وبس��ایتخود
ش��رکتبودهوکاراکترهايیكوبس��ایتمانندمحتوايتخصصي،شکل
مت��ن،صفحهآرایيورنگآمیزيآنتاثیربس��یاريدرجلبتوجهمتقاضیان

کاردارد.

دانشگاه ها
ش��رکتهادرتامیننیرويانسانيازطریقدانش��گاههابایددرنظرداشته
باش��ندکهازکدامدانشگاهنیرواستخدامميکنند،کدامدانشجویانراانتخاب
ميکنندوچگونهحضورخودرادرمحیطدانشگاهگسترشميدهند.استخدام
ازطریقدانش��گاهروشيبسیارمهمویکيازقدمهاياولیهبرايدانشجویاني

استکهدرجستجويکاروکسبتجربههستند.

معرفي توسط همكاران شركت 
یک��يازروشهايمت��داولکارمندیاب��يمعرفيازطری��قکارکنانداخل
سازماناستبدینصورتکهدراینروشازکارکنانخواستهميشودافراد
مناس��برابرايتصديمشاغلموجوددرسازمانمعرفيکنند.دراینروش
شخصمعرفباتوجهبهشناختيکهنسبتبهسازمانوفرهنگآنداشتهو
شناختيکهنسبتبهدوستانوآشنایانحایزشرایطداردميتواندکاندیداهاي

مناسبيرامعرفينماید.

مؤسسات كاريابي
نقشووظیفهاصليمؤسساتکاریابي،معرفيجویندگانکاربهسازمانها
است.مؤسس��اتکاریابيدوگونهاند:مؤسساتکاریابيدولتيکهکاریابيرا
بهط��وررایگانانجامميدهندومؤسس��اتکاریاب��يخصوصيکهبرايارائه

خدماتخودکارمزددریافتميکنند.

مراجعه مستقیم متقاضیان به سازمان 
درموارديبدوندعوتس��ازمان،افراديبهوس��یلهتلفن،بانوشتننامهو
ارس��الشرححالخودیابهصورتحضوريباسازمانارتباطبرقرارميکنند
ومتقاضيشغلميشوند.مراجعهمستقیمبهسازمانیکيازروشهايمناسب
جهتکارمندیابي،برايکارهايروزمزديبهشمارميآید.درجدولشماره1

بهمقایسهمزایاومعایبمنابعمختلفکارمندیابيپرداختهشدهاست:
2-4- ارزيابي اثربخشي روش هاي كارمنديابي

تحقیقاتنشاندادهاستکهبهترینکارکنان،کسانيبودهاندکهبنابهمعرفي
وتوصیهکارکنانسازماناستخدامشدهاند.درتحقیقيدیگر،اثربخشيچهار

معايبمزاياروش كارمنديابي

پایینبودنهزینه،تقویتاعتمادبهنفسکارکنان،ایجادحستعهدومنابعداخلي
وفاداري،شناسایيکاندیداهايداخلي

تنوعکم

امکانشناسایيکاندیداهايبیشتر،پخشگسترده،تنوعبااينیرويانساني،آگهي
ایجادرقابتبیشتروفرصتهايانتخاببهتر

وجودکاندیدهايفاقدصاحیتوزمانبربودن
بررسياطاعاتآنها

تعدادباایکاندیداهایفاقدصاحیتاطاعرسانيسریعبدونمحدودیتجغرافیایيوهزینهکماینترنت

وجودکاندیداهايکمتجربهوجودنیرويمتخصصوهزینهکمدانشگاهها

کسباطاعاتسازمانيکاندیداازشخصمعرف،هزینهکمومعرفيمعرفيتوسطهمکارانشرکت
کاندیداهايمناسب

امکانکاهشتنوعنیرويانسانيوفضايرقابتي

معرفيتعدادزیاديازکاندیداهااغلبرایگانیاباهزینهکمموسساتکاریابيدولتي
کهفاقدمهارتاند

هزینهنسبتابااوجودقراردادهايگستردهباشرایطمتنوعموسساتکاریابيخصوصي

جدول 1 - مقايسه مزايا و معايب منابع كارمنديابي داخلي و خارجي
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براساس آمار و 
اطاعات موجود در 
سال 89، تعداد 114 
نفر توسط شركت 
فراب استخدام شده 
اند كه در جدول 
شماره 2 به تفکيك 
سطوح تحصيلي 
مشخص شده است. 
بر اساس نتايج 
بدست آمده در اين 
تحقيق مشخص شد 
بيشترين استخدام 
در شركت فراب 
از طريق معرفي 
همکاران )48/25 
درصد( و كمترين 
استخدام ازطريق 
درج آگهي در 
دانشگاه ها )2/63 
درصد( صورت 
گرفته است
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روشکارمندیاب��ي،آگهيدرمجاتعلميوحرف��هاي،آگهيدرروزنامهها
ونش��ریاتمعمولي،مراجعهبهمراکزآموزشيومراجعهمستقیممتقاضیانبه
سازمان)اثربخش��يبهمعنايتوانایيهریكازاینروشهادرجذبنیروي

انسانيتوانمندبرايسازمان(بایکدیگرمقایسهشدند.
نتایجحاصلازاینتحقیقنشاندادکسانيکهباآگهيدرمجاتعلمي
وحرفهايیاپسازمراجعهمس��تقیمخودشانبهاستخدامسازماندرآمدهاند،
بهترازکسانيبودهاندکهسازمانبااستفادهازمراکزآموزشيیابهوسیلهآگهي

درروزنامهاستخدامنمودهاست.

3- روش های كارمنديابي در شركت فراب
دربخشقبلاش��ارهشدکهسازمانهاميتوانندازیكسونیرويموردنیاز
خودراازداخلتامینکنندوازطریقاجرايبرنامههايآموزشيوتوسعهاي
افراد،برمهارتآنانبیافزایندوازس��ويدیگر،امکانداردس��ازمانهانیروي
موردنیازخودراازخارجتامینکنند.شرکتفرابروشهایمختلفیجهت

تامیننیرويانسانيموردنیازخودبهشرحزیراستفادهميکند:
-منابعداخلي

-آگهيدرروزنامه
)….Iran Talent.Job Iranآگهيدرسایتکاریابي)مانند-

-وبسایتفراب
-معرفيازطریقهمکاران

-معرفيازطریقشرکتهايهمکار
-استخدامهمکارانسابقشرکتفراب

4- روش تحقیق
ه��رتحقیق��يراميت��واناز2بعددرروشتحقیقبررس��ينمود:هدف

تحقیقونحوهگردآوريدادهها
1-ه��دفتحقیق:هدفتحقیقميتواندبنیادي)بدنبالتوس��عهوتدوین
دان��شجدی��د(،کاربردي)بکارگی��ريدانشدرزمینهايخاص(وتوس��عه
اي)بررس��يروشهاوطرحهايآموزشي(باش��دکهتحقیقحاضرازنوع

کاربردياست.
2-نح��وهگردآوريدادهه��ا:نحوهگردآوريدادههام��يتواندتوصیفي
)جمعآورياطاعاتجهتتوصیفش��رایطومتغیرها(وآزمایشي)استفاده
ازطرحهايآزمایشيجهتبررسيروابطعلتومعلوليبینمتغیرها(باشد

کهتحقیقحاضرازنوعتوصیفيميباشد.
جامعهآماريتحقیقماش��رکتفراببودهکهبهروشپرسش��نامهايدر

سال89اطاعاتجمعآوريوتحلیلشدهاست.

5- تجزيه و تحلیل اطاعات 
براساسآمارواطاعاتموجوددرسال89،تعداد114نفرتوسطشرکت
فراباس��تخدامشدهاندکهدرجدولش��ماره2بهتفکیكسطوحتحصیلي
مش��خصشدهاست.براساسنتایجبدستآمدهدراینتحقیقمشخصشد
بیش��تریناستخدامدرشرکتفرابازطریقمعرفيهمکاران)48/25درصد(
وکمتریناس��تخدامازطریقدرجآگهيدردانشگاهها)2/63درصد(صورت

گرفتهاست.

6- نتیجه گیري 
کارمندیابيفرآیندبررس��يوشناسایينیرويانسانيتوانمندجهتتصدي
مش��اغلسازمانياس��تکههرس��ازمانباتوجهبهاس��تراتژيهاوالزامات
خ��ودازروشهايمختل��فکارمندیابيجه��تتامیننیرويانس��انيمورد
نیازاس��تفادهميکند.تحقیقاتنشاندادهاس��تروشهايمناسبوکارآمد
جهتکارمندیابي،معرفينیرويانس��انيتوسطهمکارانسازمانوشناسایي

متقاضیانازطریقدرجآگهيدرمجاتونشریاتتخصصياست.
تحقیقانجامشدهدرشرکتفرابنیزنشانميدهدکهدرسال89،تعداد
55نفرازطریقمعرفيهمکاراندرش��رکتفراباس��تخدامشدهاندکهاین
تعدادحدود50درصدکلافرادياس��تکهدرش��رکتاس��تخدامش��دهاند.
البتهبایدبهاینموضوعهمتوجهداش��تکهممکناس��تنتایجتحقیقفوق
بیانگربهترینروشکارمندیابينباشدزیرادرطوانيمدتاستکهميتوان

اثربخشياینروشراتعیینکرد.

*كارمند بخش منابع انسانی
**مسئول واحد توسعه منابع انسانی

 تعداد كلدیپلموزیردیپلمفوقدیپلملیسانسفوقلیسانسودکتراروشهايکارمندیابي

92911655معرفيهمکاران
51141131معرفيشرکتهايهمکار

08008وبسایتشرکت
14117همکارسابق

15006درجآگهيدرروزنامه
13004سایتایرانتلنت

12003درجآگهيدردانشگاه
1862628114جمع كل

جدول 2 - وضعيت استخدام در سال 89 به تفکيک سطح تحصيات

نمودار وضعيت استخدام در سال 89 به تفکيک سطح تحصيات

ديپلم و زير ديپلم )28نفر(

ليسانس )62 نفر(

فوق ديپلم
)6 نفر(

فوق ليسانس و دكترا )18 نفر(



نگاه به كيفيت 
از ديدگاه كانو 

كاربردهاي بسياري 
دارد. طراحي 

پرسش نامه هاي 
تخصصي براي 

دريافت نقطه نظرات 
مشتريان از جمله اين 

كاربردها مي باشد. 
نکته ديگر در اين 
مدل تغيير سطح 
ويژگي هاي كيفي 

مي باشد. به عبارت 
ديگر ممکن است 

يك مشخصه كيفي 
در ابتداي ورود به 
بازار حالت جذاب 

براي مشتري داشته 
باشد، اما به مرور 

زمان به يك ويژگي 
اجباري تبديل شود

يت
دير

ه م
قال

م

37

مهر ماه 1390 - شماره 12

رضایتیكحالتذهنياستکهنتیجهتعاملبینسهجزءاست؛انتظارات،
خواس��تههاوعملکردواقع��ي.انتظارات،باورهای��اپیشبینيهايذهنيدرباره
عملکردمحصولیاخدماتدرزمانآیندهاس��ت.خواس��تهها،س��طحمزایاو
ویژگيهایياستکهمشترينیازدارد؛بهعنوانمثالمشتريباتوجهبهباورهاو
پیشبینيهايذهنيانتظارنداردکهپروژهدرزمانتعیینشده،بهاتمامبرسداما
خواس��تهاوایناستکهپروژهدرموعدمقرراتمامیابد.عملکردواقعي،درك
کاربراستکهچگونهیكمحصولیاخدمتميتواندانتظاراتاورابهمحض

استفادهبرآوردهکند.
مفه��ومکیفیتاغلبیكموضوعچندبعدياس��ت،چراکهممکناس��ت
ی��كمحصولیایكخدمتازیكبعدکیف��يقوياماازبعددیگريضعیف
باش��د؛بهعنوانمثال،خدماتيکهتوس��طپیمانکاريارائهميشودممکناست
ازبع��دهزینهقابلقبولامازمانتحویلمحصولطوانيباش��د.نکتهظریف

دیگرتفاوتبینافزایشرضایتوکاهش
نارضایتياست.بعضادرجلساتمختلف
مس��ئلهايمطرحميش��ودک��هیكبخش
)مش��تريداخلي(ازخدماتبخشدیگر
راضينیس��ت.بخشپاسخگوادعاميکند
اگ��ربخشمذک��ورازخدم��اتماراضي
نیس��تچرااعامنميکند؛پاسخایناست
کهاگرآنبخشناراضيباشداحتمالدارد
نارضایتيخودرارس��مااع��امنماید،اما
اگرناراضينباش��دوتنه��امیزانرضایتش
کمباشدمس��الهايرامطرحنخواهدکرد.

بنابراینهمیش��هازماستبینرضایتونارضایتيتفکیكمعناداريقائلشد.
برهمیناساس»کانو«مدليپیشنهاددادکهدرآنابعادمختلفکیفیتتفکیك
ميش��ود.اینمدلویژگيهايکیفيرابه5دس��تهبهش��رحجدولزیرتقسیم
مينماید:برايتش��ریحبهترموضوعب��هیكمثالميپردازیم.فرضکنیمقرار
استگزارشيبرايکارفرماارائهگردد.میزانشکیلبودنگزارش،مشخصهاي
اس��تکهبرجذابی��تآنميافزایدوباعثافزایشرضایتکارفرماميش��ود،
لیک��ناگرظاهرگزارشدرحدمعمولارائهگرددباعثنارضایتيوينخواهد
ش��د.ویژگيدیگر،ارائهگزارشدرزمانمناسبوبهموقعاست؛اگرگزارش،
درزمانخودشارائهش��ودباعثرضایتمش��تريخواهدبودواگردرزمان
مناسبارائهنشدنارضایتيويرابههمراهخواهدداشت.حالتسوماجباري

بودنویژگيکیفياس��ت؛بهعبارتدیگرگزارشارائهشدهبایدصحیحباشد
وصحتآنباعثافزایشرضایتمش��ترينخواهدش��د،اماوجوداشتباهدر
گزارشباعثنارضایتياوخواهدش��د.حالتدیگرایناستکهممکناست
فرديکهگزارشرامطالعهمينمایدنس��بتبهاعابودنجنسکاغذگزارش،
بيتفاوتباش��دلذااینمش��خصهدرردیفچهارمق��رارميگیردودرنهایت
احتمالداردبرخيازابعادکیفیتبرايبرخيازاشخاصبهطورمعکوسعمل
نماید.بدینمعنيکهاگرحجمگزارشازحديبیشترشودبهدلیلزمانبربودن

مطالعهآن،تاثیرمعکوسبررضایتمشتريبگذارد.
همانطورکهدرشکلزیرمشاهدهميگرددهریكازشمارههاياشارهشدهدر
نموداریکيازحالتهاياشارهشدهدرجدولراتوصیفمينماید.بهعنوانمثال
ش��ماره3حالتکیفیتاجباريرانمایشميدهد.مشخصاستهرچهکیفیت
درای��نحالتافزایشیابدفلشازمح��ورxعبورنخواهدکرد.نگاهبهکیفیتاز
دیدگاهکانوکاربردهايبسیاريدارد.طراحي
ب��رايدریافت پرس��شنامههايتخصصي
نقطهنظراتمش��تریانازجملهاینکاربردها
ميباشد.نکتهدیگردراینمدلتغییرسطح
ویژگيهايکیفيميباش��د.بهعبارتدیگر
ممکناستیكمش��خصهکیفيدرابتداي
ورودب��هبازارحالتجذاببرايمش��تري
داش��تهباشد،امابهمرورزمانبهیكویژگي
اجباريتبدیلشود.دلیلاینامرایناستکه
انتظارمشتريافزایشیافتهاست.بهعنوانمثال
گوشيتلفنهمراهرادرنظربگیرید.درابتدا
کهایننوعگوشيهابهبازارآمدهبودوجوددوربینوکیفیتآنازمشخصههاي
جذابگوش��يمحس��وبميش��د.امادرزمانحاضروجوددوربینباکیفیتاز
مشخصههاياجباريآنبهحسابميآید.اگراینمسئلهراازبعدرضایتکارکنان
درنظربگیریمميتوانیمبهمثالدیگرياشارهنماییم؛ممکناستشرکتيسالهاي
متماديخدماتخاصيرابرايکارکنانخودفراهممينمودهاستواینموضوع
برايکارکنانحالتجذابداشتهاستیعنيگویايخطشماره1درنموداربوده
است.درزمانيشرکتبههردلیليتصمیمميگیرداینخدماترادیگربهکارکنان
ارائهننماید؛لذاممکناستکیفیتازبعددیگريبرايکارکنانمطرحشودونمودار

2یا3جایگزینحالتجذابقبليشود.
* بخش سيستم ها و روش های شركت نارديس

كيفيت از نگاه هاي متفاوت

ابعاد كيفيت از 
ديدگاه مشتري

شرح

ویژگيهایيازمحصولیاخدمتکهباعثمشعوفشدنمشتريميشود.وقتيبرآوردهميشوندرضایتمشتريراافزایشجذاب1
ميدهندامابرآوردهنشدنشانباعثنارضایتيمشترينميشود.

ویژگيکیفيکهبابرآوردهشدنآنافزایشرضایتمشتريحاصلميشودوعدمبرآوردهشدنآنباعثنارضایتيويخواهدشد.تكبعدي2

ویژگيکیفيکهبرآوردهشدنآنباعثافزایشرضایتمشترينخواهدشداماعدمبرآوردهشدنآنباعثنارضایتيويخواهدشداجباري3

ویژگيکیفيکهبرآوردهشدنیابرآوردهنشدنآنتاثیريبررضایتیانارضایتيمشتريندارد.بيتفاوت4

ویژگيکیفيکهبرآوردهشدنآننارضایتيمشتريرادربرداردوعدمبرآوردهشدنآنباعثرضایتويخواهدشد.معکوس5

ف
ردي

علیرضارضایتمند* 
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در طي اجراي 
پروژه، ممکن است 
نتايج، نيازمند 
به روزرساني هاي 
برنامه ريزي و 
خط مبناهاي مجدد 
شود كه مي تواند 
شامل تغييرات در 
مدت زمان هاي 
مورد انتظار فعاليت، 
تغييرات در 
بهره وري منابع و 
در دسترس  بودن 
آنها و ريسك هاي 
پيش بيني نشده 
باشد
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گروه فرآيندي اجرا 
گروهفرآیندياجرا،شاملفرآیندهایياستکهدرراستايتکمیلکارتعریفشده
دربرنامهمدیریتپروژهجهتتامینمشخصاتپروژهانجامميشوند.اینگروه
فرآینديمرتبطباهماهنگسازيافرادومنابع،ویکپارچهسازيفعالیتهايپروژه
منطبقبابرنامهمدیریتپروژهميباشد.درطياجرايپروژه،ممکناستنتایج،
نیازمندبهروزرسانيهايبرنامهریزيوخطمبناهايمجددشودکهميتواندشامل
تغیی��راتدرمدتزمانهايموردانتظارفعالیت،تغییراتدربهرهوريمنابعودر
دسترسبودنآنهاوریسكهايپیشبینينشدهباشد.چنینانحرافاتيممکناست
بربرنامهمدیریتپروژهیااس��نادپروژه،تاثیرگذاردهونیازمندتحلیلجزئیاتو
پاسخهايمقتضيمدیریتپروژهباشد.نتایجتحلیلميتواندمنجربهدرخواست
تغییرش��ودکهدرصورتتصویب،ممکناس��تعاوهبرل��زوماصاحبرنامه
مدیریتپروژهیادیگراس��نادپروژه،مستلزمتصدیقمجددخطوطمبنانیزشود.
بیش��ترینبخشبودجهپروژه،دراجرايفرآیندهايگروهفرآیندياجرا،مصرف
خواهدش��د.گروهفرآیندياجرا)شکل1(،شاملفرآیندهايمدیریتپروژهاي

زیراست:

هدايت و مديريت اجراي پروژه
هدایتومدیریتاجرايپروژه،فرآینداجرايکارتعریفشدهدربرنامهمدیریت

پروژهدرراستايدستیابيبهاهدافپروژهاست.

انجام تضمین كیفیت 
انجامتضمینکیفیت،فرآیندحسابرس��يالزاماتکیفیتونتایجسنجشهاي
کنترلکیفیتاستتااطمینانحاصلشوداستانداردهايمناسبکیفیتوتعاریف

عملیاتي،استفادهميشوند.

تشكیل تیم پروژه
تشکیلتیمپروژه،فرآیندتائیددردسترسبودنمنابعانسانيوجذبتیممورد

نیازبرايتکمیلوظایفپروژهاست.

توسعه تیم پروژه 
توس��عهتیمپروژه،فرآیندبهبودصاحیتها،تعاماتتیميو

محیطکليدرراستايارتقايعملکردپروژهاست.

مديريت تیم پروژه
مدیریتتیمپروژه،فرآیندبررس��يعملک��رداعضايتیم،اخذ
بازخورد،حلمش��کاتومدیریتتغییراتدرراستايبهینهکردن

عملکردپروژهاست.
توزيع اطاعات

توزیعاطاعات،فرآینددردسترسساختناطاعاتمرتبطبراي
ذينفعانپروژه،همانگونهکهبرنامهریزيشدهاست،ميباشد.

مديريت انتظارات ذي نفعان
مدیریتانتظاراتذينفعان،فرآیندبرقراريارتباطوکارباذينفعاندر

راستايتامیننیازهايآنهاوتوجهبهمشکات،درصورتوقوعاست.

هدايت تداركات
هدایتتدارکات،فرآینددریافتپیشنهادهایفروشندگان،انتخابیكفروشنده

وتنظیمقراردادميباشد.

گروه فرآيندي نظارت و كنترل 
گ��روهفرآیندينظارتوکنترل،ش��املفرآیندهايموردنی��ازبرايردگیري،
بازنگريوتنظیمپیشرفتوعملکردپروژه،شناسایيحوزههایيکهدرآنهاتغییرات
دربرنامهموردنیازاستوآغازتغییراتمربوطه،ميباشد.مزیتکلیدياینگروه
فرآینديآناستکهعملکردپروژهدرراستايشناسایيانحرافاتازبرنامهمدیریت
پروژه،بهصورتمس��تمرومنظم،زیرنظرقرارگرفتهوس��نجیدهميشود.گروه

فرآیندينظارتوکنترل،شاملمواردزیراست:
• کنترلتغییراتوپیشنهاداقدامپیشگیرانهدرپیشبینيمشکاتاحتمالي

• نظارتبرفعالیتهايجاريپروژهنس��بتبهبرنامهمدیریتوخطمبناي
عملکردپروژه

• تاثی��ربرعوام��لکنترلتغییریکپارچه،بهگون��هايکهتنهاتغییراتمصوب
پیادهسازيشوند.

ایننظارتمس��تمر،فراهمسازبینشتیمپروژهنس��بتبهسامتپروژهبوده
وحوزههایيکهبهمراقبتبیش��ترينیازدارندراشناسایيميکند.گروهفرآیندي
نظ��ارتوکنترل،نهتنهاکاريکهدریكگروهفرآینديانجامميش��ود،بلکهکل
تاشپروژهرانیزنظارتوکنترلميکند.درپروژههايچندفازه،گروهفرآیندي
نظ��ارتوکنترل،فازه��ايپروژهرابهمنظورپیادهس��ازياقدام��اتاصاحيیا
پیشگیرانه،هماهنگمينمایدتاپروژهرابابرنامهمدیریتپروژهمنطبقنماید.این
بازنگريميتواندحاصلازبهروزرس��انيهايپیشنهاديوتصویبشدهدربرنامه
مدیریتپروژهباشد.برايمثال،یكتاریخپایانازدسترفتهدرموردیكفعالیت،
ممکناس��تبهتنظیماتيدربرنامهجاريکارکنان،زم��اناضافيویاتوازنبین
اهدافبودجهوزمانبندينیازداشتهباشد.گروهفرآیندينظارتوکنترلشامل

فرآیندهايمدیریتپروژهزیرميباشد:

پيکان مقطع دايروي، بيانگر آن است كه فرآيند، بخشي از حوزه دانش مديريت يکپارچگي پروژه 
است. اين حوزه دانش، فرآيندهاي ديگر حوزه هاي دانش را هماهنگ و يکي مي سازد.

با توجه به اينكه در شماره قبلي به دو گروه از پنج گروه فرآيندي پرداختيم، در اين شماره سه گروه فرآيندي باقي مانده و جزئيات فرآيندهاي 
مديريت پروژه هر يك را مطرح خواهيم كرد. 

شكل 1- گروه فرآيندي اجرا

مجیدآشتیانی*

گروه های فرآيندی مديريت پروژه



گروه فرآيندي 
خاتمه، شامل 
فرآيندهايي 

است كه جهت 
نهايي كردن تمامي 

فعاليت هاي كليه 
گروه هاي فرآيندي 

مديريت پروژه 
انجام مي شوند 
تا به طور رسمي 

پروژه، فاز يا 
الزامات قراردادي 

را تکميل نمايند

يت
دير

ه م
قال

م
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نظارت و كنترل كار پروژه
نظ��ارتوکنترلکارپ��روژه،فرآیندردگیري،بازنگريوتنظیمپیش��رفت
اس��تتااهدافعملکرديفرآیندهايتعریفش��دهدربرنامهمدیریتپروژه،
تامینگردند.نظارتش��املگزارشاتوضعیت،سنجشپیشرفتوپیشبیني
است.گزارش��اتعملکردونیزاطاعاتعملکردپروژهدررابطهبامحدوده،
زمانبندي،هزینه،منابع،کیفیتوریس��ك،ک��هميتوانندبهعنوانوروديهاي

دیگرفرآیندهااستفادهشوندرافراهمميسازد.

انجام كنترل تغییر يكپارچه
انجامکنترلتغییریکپارچه،فرآیندبازنگريتماميدرخواستهايتغییر،تصویب
تغییرات،ومدیریتتغییراتبرتحویلشدنيها،سرمایههايفرآینديسازمان،اسناد

پروژهوبرنامهمدیریتپروژهاست.

ممیزي محدوده
ممیزيمحدوده،فرآیندياس��تکهپذیرشتحویلش��دنيهايتکمیلشده

پروژهرارسمیتميبخشد.

كنترل محدوده
کنت��رلمح��دوده،فرآیندنظارتبروضعیتومحدودهپ��روژهونیزمدیریت

تغییراتدرخطمبنايمحدودهاست.

كنترل زمان بندي
کنترلزمانبندي،فرآیندنظارتبروضعیتپروژهدرراس��تاي
بهروزرس��انيپیش��رفتپروژهومدیریتتغییراتدرخطمبناي

زمانبندياست.

كنترل هزينه ها
کنت��رلهزینهها،فرآیندنظارتبروضعیتپروژهدرراس��تاي
بهروزرسانيبودجهپروژهومدیریتتغییراتدرخطمبنايهزینه

است.
انجام كنترل كیفیت

انجامکنترلکیفیت،فرآیندنظارتوثبتنتایجاجرايفعالیتهاي
کیفیت،جهتارزیابيعملکردوپیشنهادتغییراتموردنیازاست.

گزارش عملكرد
گزارشعملکرد،فرآیندجم��عآوريوتوزیعاطاعاتعملکرد
شاملگزارشاتوضعیت،سنجشهايپیشرفتوپیشبینيهااست.

نظارت و كنترل ريسك ها
نظ��ارتوکنترلریس��كها،فرآینداجرايبرنامههايپاس��خبه
ریس��ك،ردگیريریسكهايشناختهش��ده،نظارتبرریسكهاي
باقیمانده،شناس��ایيریس��كهايجدیدوارزیابياثربخشيفرآیند

ریسكدرسرتاسرپروژهاست.

اداره تداركات 
ادارهتدارکات،فرآیندمدیریتروابطتدارکات،نظارتعملکرد

قراردادوایجادتغییراتواصاحاتموردنیازاست.

گروه فرآيندي خاتمه 
گروهفرآینديخاتمه،شاملفرآیندهایياستکهجهتنهایيکردن
تماميفعالیته��ايکلیهگروههايفرآینديمدیری��تپروژهانجام
ميشوندتابهطوررس��ميپروژه،فازیاالزاماتقرارداديراتکمیل
نمایند.اینگروهفرآیندي،زمانيکهتکمیلش��ودبررسيميکندکه
فرآیندهايتعریفشده،درونتماميگروههايفرآینديتکمیلشدهاندتاپروژهیا
فازپروژه،بستهبهمورد،خاتمهیافتهوبهصورترسميتکمیلشدهاعامگردد.در

خاتمهپروژهیافازمواردزیرممکناستاتفاقافتند:
• اخذپذیرشازمشتريیاحامي

• هدایتبازنگريپسازپروژهیاپایانفاز
• ثبتاثراتمناسبسازيبرايهرفرآیند

• مستندسازيآموزههايیادگیري
• کاربردبهروزرسانيهايمناسبدرسرمایههايفرآینديسازمان

• بایگانيتمامياس��نادمرتبطبهپروژهدرسیس��تماطاع��اتمدیریتپروژه
)PMIS(،تابهعنوانسابقهاستفادهگردندوخاتمهدادنبهتدارکات.

گروهفرآینديخاتمهشاملفرآیندهايمدیریتپروژهزیرميباشد:


خاتمه پروژه يا فاز
خاتمهپروژهیافاز،فرآیندنهایيکردنتماميفعالیتهايکلیهگروههايفرآیندي

مدیریتاستتابهصورترسمي،پروژهیافازتکمیلگردد.

خاتمه تداركات
خاتمهتدارکات،فرآیندتکمیلهریكازتدارکاتپروژهاست.

*كارشناس سيستم ها و روش ها

پيکان مقطع دايروي، بيانگر آن است كه فرآيند، بخشي از حوزه دانش مديريت يکپارچگي پروژه 
است. اين حوزه دانش، فرآيندهاي ديگر حوزه هاي دانش را هماهنگ و يکي مي سازد.

شكل 2- گروه فرآيندي
 نظارت و كنترل

پيکان مقطع دايروي، بيانگر آن است كه فرآيند، بخشي از حوزه دانش مديريت يکپارچگي پروژه است. اين حوزه دانش، فرآيندهاي 
ديگر حوزه هاي دانش را هماهنگ و يکي مي سازد.

شكل 3- گروه فرآيندي خاتمه



نی
ايم

له 
مقا

هم اكنون امکان جا 
زدن CB در موقعيت 
كاري و انرژي دار 
كردن سيستم 
بدون هماهنگي 
دو پيمانکار ميسر 
نيست و پرسنل 
مربوطه مي توانند با 
آرامش و اطمينان 
از بي انرژي بودن 
سيستم به كار 
خود ادامه دهند. 
با افزايش طول و 
سوراخ هاي روي 
ميله قفل كننده، 
مي توان تعداد 
بيشتري قفل آويز به 
سيستم اضافه كرد
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محمدیگانه*

هموارهتعدادقابلتوجهيازکارگراندنیايصنعتبهدلیلوجودانرژيیا
انرژيدارش��دنناگهانيوبدونهماهنگيواعامیهقبليدرتجهیزاتتحت
تعمیرونگهداريویادرحالراهاندازيدچارآسیبهايجدي،نقصعضویا
فوتميشوند.لذاطرحاستاندارديباارائهراهکارهاودستورالعملهاياجرائي

مربوطهاز40سالپیشدرکشورآمریکاتحتاستاندارد:
Occupational Safety and Health Administration)OSHA(

ش��کلگرفتوپسازآندرکش��ورهایيمانندانگلستان،هندوستان،کانادا
واس��ترالیانیزجاريگردید.امروزهنیزدرتمامکش��ورهايصنعتيپیش��رفته
بهعنوانیکيازموضوعاتمهمHSEجهتحفاظتازپرسنلمطرحميباشد
وهموارهپرس��نلتحتآموزشوبهکارگیريرویههايآنهس��تند.تحقیقو
ن��وعآوريدرارائهراهکارهاياجرائيوارائهابزارهايتخصصيLOTOنیز
LOTO.بخشمهميازروندروبهروش��داس��تفادهازایناستانداردميباشد
مخففعبارتLOCKOUT-TAG OUTبهعنواندستورالعملایمنياز
اس��تانداردOSHAميباشد.ایناستاندارددرجهتکنترلانرژيتجهیزاتو
ماشینآاتصنعتيدرزمانانجامتعمیر،نگهداريوراهاندازيبهکارميرودو
ضمانتهايازماجرائيرابرايپرسنلمربوطهبهوجودميآورد.دستورالعمل
LOTOازاستانداردOSHAدرزماناجرايبرنامههايراهاندازي،تعمیرات

وسرویستجهیزاتصنعتي،دستورالعملوروشياجرائيبرايجلوگیرياز
هرگونهآسیبوخس��ارتجانيوماليحاصلازوجودانرژيهايناخواسته
وبهجاماندهدرسیستمهايمکانیکي،برقي،هیدرولیکي،پنوماتیکي،شیمیائي،
حرارتيو...باکنترلخاموشبودنسیستموقطعانرژيمربوطهضمانتيبراي
حفظایمنيپرس��نلمجريميباشد.ایندس��تورالعملهاوروشهاياجرائي
مربوطه،آنگاهکهتیمهایاجرائيیاشرکتهايمتفاوتبرسیستمهايمختلف
یكتجهیزیاطرحفعالهس��تندبیش��ترموردنیازميباش��د.درشرکتفراب
ب��هدلیلوجودش��رکتهايهمکارصنعتياروپائيکموبیشآش��نائيبااین
اس��تانداردوج��ودداردوبعضاب��هطرقمختلفدرراهان��دازيوبهرهبرداري
بهکارميرود.وليشایدهنوزآموزشفراگیر،تدویندستوالعملهايتخصصي
باحدمقبولآنفاصلهزیاديداشتهباشد.درزمانآغازعملیاتراهاندازيطرح
نیروگاهلواركنگرانيخاصيازمنظرایمنيجهتبرقدارشدننیروگاهازسمت
پس��تمطرحبود.بهخصوصاینکهتیمهاوشرکتهايمختلفيپیرامونودر
پس��ت230کیلوولت،ترانساصلي،کلیدژنراتوروخودژنراتور)کهموقعیت
آنهادرس��طحوزیرزمینبافاصلهنسبتازیادپراکندهبود(بهطورهمزمانفعالیت
ميکردند.پیشنهاداول،بیرونکشیدنکلیدژنراتورازمحفظهکاريآنبودولياین
نگرانيهموارهوجودداش��تکهدرصورتجازدنکلیدتوسطهریكازپرسنل
وبدوناطاعوهماهنگيسایرین،امکانوقوعفاجعهايدلخراشوجوددارد.لذا
جهترفعایننگرانيابزاريبهشرحذیلطرح،ساختهوبهکارگرفتهشدکهبدون
بازنمودنآنامکانجازدنکلیدوجودنداشت.درادامهشرحکارانجامشدهتقدیم
Medium voltage(ميگردد.امیداس��تباتوجهبهاستفادهعموميازکلیدهاي
vacuum circuit breaker)VD4کهازاینپسبهاختصارباCBنشانداده

ميشود،اینکارخدمتيدربهبودمستمرایمنيباشد.

توصیف مشروح: 
درطرحه��ايصنعتيهمواره11CBکیلوولتطرحABBدرمس��یرهاي
مختل��فپیشبین��يواجراميگردند.ای��نطرحهايصنعتيميتوانندش��امل
فعالیتهائيازقبیل:ساختماني،نصبتجهیزاتصنعتي،راهاندازيسیستمهاي
صنعتي،تنظیم��اتتجهیزاتوابزار،بازرس��ي،انجاماصاح��اتوتعمیرات،
تمی��زکاريوهمچنینتعویضابزارماش��ینآاتباش��ند.بناب��رنیاززماني

فراميرس��دکهCBبایدبازباش��دیاکلیدارتيبستهباشدتاپرسنلدرمکانو
فضائيدیگرکهممکناس��تبابعدمکانيوزمانينیزهمراهباش��دبااطمینان
ب��هبازبودنکلیدوعدموجودجری��انبرقدرخطوطارتباطيفعالیتازمرا
انجامدهند.مطابقاس��تاندارداجازهش��روعکارتنهابهصرفبازبودنCBبه
پرسنلدادهنميشودوميبایستبهروشيCBقفلگرددکهتنهابااستفادهاز
کلیدقفلآنبتوانامکانبستنCBرافراهمآورد.ابزارطرحشدهبهنحویاین
امکانرافراهمميسازدکهبعدازبستنآنبراهرمCBکهبدونبازکردندرب
تابلويمربوطهازموقعیتکاريخارجگردیدهاست)rack outگردیدهاست(
ميتوانبهتعدادشرکتهایامسئولینتیمهاياجرائيقفلآویزبرآننصبکرد
وتابازش��دنتماميقفلآویزهاامکانبس��تنCBفراهمنگردد.درنتیجههر
یكازتیمهاياجرائيیاشرکتهايمربوطهبدونتوافقدیگريقادربهبستن
کلیدنیس��تندوهموارههرتیماجرائيباخاطريآس��ودهازاینکهدیگريبدون
هماهنگ��يقادرنخواهدبودکلیدرابرق��دارکند،ميتواندبهفعالیتخودادامه
دهد.اینابزاربهگونهايطراحيشدهاستکهقابلیتافزودنتعدادزیاديقفل
آویزیعنيتعدادزیاديشرکتیاتیماجرائيراداراباشد.اینابزارازسهقسمت

بهشرحذیلتشکیلشدهاست:1-بدنه،2-میلهقفلکن،3-پیچتثبیت

روش كاربرد: 
1-ابتداجايمرغكروياهرمبرکربامتهوقاویزدس��تيبهسوراخرزوه

دارM5وبهعمقحدوديیكونیمسانتتبدیلميشود.
2-بدنهبهطورمناسبرويانتهاياهرمبهنحويقرارميگیردکهدوزائده

انتهائيآنمحیطبردوطرفانتهاياهرمبریکرشوند.
3-پیچتثبیتدرونبدنهقراردادهميشودوبااستفادهازانتهايمیلهقفلکن
کهدراینمرحلهنقشپیچگوشتيرابازيميکندباپیچیدهشدندرونسوراخ

رزوهدارانتهاياهرم،بدنهرابرانتهاياهرمتثبیتميکند.
4-درمرحلهآخر،باعبوردادنمیلهقفلکنازسوراخشعاعيبدنهونصب
قفله��ايآویزبرآن،عملیاتlockoutاتمامميیاب��دودیگرامکانجازدن

هندلبرروياهرمبریکربرايقراردادنآندرموقعیتکاريوجودندارد.

توصیف عكس ها: 
درشکلشماره1بااستفادهازآچارمربوطه،ميتوانبهراحتياهرمCBرا
چرخاندوآنرادرموقعیتکاريقرارداد.ش��کلش��ماره2قراردادنCBدر
موقعیتکاريبهمعنيامکانانرژيدارکردنسیستمرانشانميدهد.درشکل
3بااس��تفادهازاینابزارميتوانتابازشدنقفلهايآویزازعدمامکانبرقدار
شدنسیستماطمینانحاصلکرد.درشکلشماره4استقراربدنهابزاربرانتهاي
اهرمرامش��اهدهميکنید.شکلش��ماره5و6بهترتیباستفادهازپیچتثبیتدر
اس��تفادهازمیلهقفلکنبهعنوانپیچگوشتيرانشانميدهد.درشکلشماره
CB7قراردادنمیلهقفلکندرونبدنهپسازبستنبدنهباپیچبهانتهاياهرم

رامشاهدهميکنید.
زدنقفلآویزبرمیلهقفلکنندهدرش��کلشماره8،شکلشماره9تکمیل
سیستمlockout/Tag out،قفلپیمانکارشماره1وقفلپیمانکارشماره2،را
CBنش��انميدهد.هماکنونشکلشماره10نشانميدهدکهامکانجازدن
درموقعیتکاريوانرژيدارکردنسیس��تمبدونهماهنگيدوپیمانکارمیسر
نیستوپرسنلمربوطهميتوانندباآرامشواطمینانازبيانرژيبودنسیستمبه
کارخودادامهدهند.باافزایشطولوسوراخهايرويمیلهقفلکننده،ميتوان

تعدادبیشتريقفلآویزبهسیستماضافهنمود.
* مدير اجرايی سيمره

معرفي ابزار LOTO براي كليد هاي جريان



اين ابزار به گونه اي 
طراحي شده است 
كه قابليت افزودن 
تعداد زيادي قفل 
آويز يعني تعداد 
زيادي شركت يا 

تيم اجرائي را دارا 
باشد. اين ابزار از 

سه قسمت به شرح 
ذيل تشکيل شده 
است:  1- بدنه، 

2- ميله قفل كن، 
3- پيچ تثبيت
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فرامرزنصیري

دماون��دباارتفاع5620مت��ربلندترینکوهایران
ومنطقهيخاورمیانهاس��تواینویژگيموجب
گردی��دهنگاههاوگفتارهابهآنهموارهازس��مت
وس��ویيخاصبرخوردارباشد.دماوندماموطن،
خاطراتتلخوش��یرینبس��یاريراازگذشتههاي
دور،اززمان��يکهاقوامآریائيوارداینس��رزمین
شدهاند،ش��اهدبودهاس��تواکنوننمادومظهر
کش��ورمانبهشمارميآید.هرسالهتعدادکثیرياز
ک��وهنوردانایرانيوخارجيبهقصدصعودبرقله
اینکوهشگفتانگیزوزیبا،قدمدرراهنهادهوخود
رابهدامنههاوقلهآتشفش��انآنميرسانند.بهلحاظ
اطاعاتوسابقهيزمینشناسي:آتشفشاندماوند
جزئيازرشتهجبالالبرزمحسوبميشودوچین
خوردگيالبرزمربوطبهدورهس��ومزمینشناسي
است.ازطرفيآثاريازدورانهاياولودومنیزدر
اینرشتهدیدهشدهاستونشانهآناستکهپیشتر
بهجايالبرزدریاچهبزرگيوجودداش��تهکهازآن
بهعنواندریايتتیسیادميکنند.انفجاروآتشفشاني
دماون��دازابتدايدورهچهارمزمینشناس��يیعني
دورهپلیس��تولسهمزمانباانفجارسبان،سهند،
آراراتوالوندشروعشدهاستودهانهآتشفشاناز

سالفاتارتشکیلشدهاست.

گزارش برنامه:  
چهارش��نبه16ش��هریور1390درساعت5/45
دقیقهوباتع��داد14نفربرنامهخودرابرايصعود
قلهدماوند،ازمقابلساختمانمرکزيشرکتفراب
آغازميکنیم.بهدلیلبارشهايسنگینونامنتظرهاي
کهطيروزهايگذش��تهتماميارتفاع��اتالبرزرا
تحتتاثیرخ��ودقراردادهب��ود،برنامهخودرااز
جبههغربيبهطرفرخجنوبيکوهتغییرميدهیم.
مقصدس��فرمانپلوردرج��ادهيهرازودرفاصله
حدود70کیلومتريش��رقتهراناس��ت.باپشت
سرگذاش��تنجاجرودوبومهنورودهنوآبعلي،

ساعت7/45دقیقهبهقرارگاهفدراسیونکوهنوردي
درپلورميرسیمواولینچیزيکههمهنظرهارابه
سويخودميکشاندچشماندازعظیموباشکوهکوه
دماونداستکهبربس��تريازآسمانيآبيوژرف
مارامينگرد!س��اعتحرکتازقرارگاهفدراسیون
بهطرفمس��جدصاحبالزمان)آغ��ازصعود(را
8/30دقیق��هدرنظرگرفتهبودیموبنابراینفرصتي
مناسببرايصرفصبحانهوآمادهکردنتجهیزات
وتدارکاتش��خصيدراختی��اراعضايگروهبود.
جادهطوانيوخاکيمسیررسیدنبهمحلمسجد
صاحبالزمانميبایس��تباوانتطيميشدکهاز
روزه��ايقبلوتلفنيباآن��انهماهنگيهايازم
صورتگرفتهبود.باملحقشدنتعداد4نفردیگراز
دوستانوخویشاونداناعضايگروهکهقصدداشتند
بهعنوانمهماندرکنارتیمفرابودرصعودنهایي
شرکتداشتهباش��ندوبارسیدنوانتها،ساعت
8/30دقیقهقرارگاهفدراس��یونراتركميکنیم.در
آسمانحتيلکهايابرهمدیدهنميشودوباتوجه
بهپیشبینيهای��يکهبرايوضعیتجويروزهاي
درپیشروازس��ایتهايمعتبرهواشناسيگرفته
بودیمهمهچیزازاجرايبرنامهايخوبوخاطره
انگیزحکایتميکرد.وانتس��واريدرجادهايبه
شدتآسیبدیدهازس��یلومملوازسنگاخهاي
بزرگ،حدودیكساعتيطولميکشد.9/30دقیقه
بهمسجدصاحبالزمانميرسیم.گروهبزرگوپر
تعداديازکوهنوردانروسيراميبینیمکهدرحال
آمادهکردنلوازمخودبرايحملبهوس��یلهقاطرها
هس��تند.مانیزدرکنارآنانپیادهشدهوهمانندآنان
بهکاربس��تهبنديوآمادهک��ردنبارهاوتدارکات
عموميخودبرايحملبوسیلهقاطرهاميپردازیم.
طوانيبودنمس��یرتابارگاهسومدرارتفاع4200
متري)محلبرقراريکمپوشبماني(کهبهطور
معمولب��رايگروههايپرتعدادچیزيدرحدود7
س��اعتزمانميبرد،فعالیتيسنگینوفرسایشي

محسوبشدهکهخستگيناشيازآنميتواندبراي
روزصعودوفعالیتنهائي،اثراتوعواقبناگواري

براعضايگروهداشتهباشد.
س��اعت10باگرفتنچندعک��سیادگاريوبا
حداقلل��وازموتجهیزاتش��خصيوبهصورتي
کاماسبكبار،حرکتآرامومنظمگروهبهطرف
بارگاهسومآغازميشود.مسیریالجنوبيمشرفبه
درههرازوازقدیميترینمس��یرهايدستیابيبه
قلهدماونداس��ت.مشخصهياصلياینیال،نوار
باریکيازصخرههايآتشفشانيسیاهرنگاستکه
ازارتفاعتقریبي5400مترواززیرتپههايگوگردي
آغازشدهکهدرابتداشیبتنديداردامابعدازآبشار
یخيمعروفدماوندباشیبيمایمتروباقوسيبه
طرفغربتانزدیکيمحلگوسفندسراياحسان
پایینميآید.کوهنوردانبرايصعودخودازحاشیه
يغربينوارصخرهايوپاکوبمشخصيکهطي

سالیانطوانيشکلگرفتهاستفادهميکنند.
همچن��انکهگامبهگامبهط��رفبااميرویم،
مهمتری��ننکتهايک��هبایدبهآنتوجهش��ودواز
اهمیتيسرنوشتسازبرايموفقیتیاعدمموفقیت
گروههايکوهنورديدرصع��ودبهکوههايمرتفع
برخوردارميباش��داصلهمهوایياست.یعنيآن
فراین��ديکهطيآنبدنخودراباش��رایطکمبود
اکس��یژندرارتفاعاتبااتطبیقميدهد.فرایندي
باس��رعتآهس��تهوکند.باارتفاعگرفتندرجو،
ازفشارهواکمميش��ودوبههمیندلیلهرنفس
حاويتعدادکمتروکمتريازمولکولهاياکسیژن
خواهدبود.بنابراینبدنبرايکس��باکسیژنازم
بایس��تيبیش��ترتاشکندکهاینتاشخودرابه
شکلتنفسس��ریعتروعمیقترنشانميدهد.این
موضوعمخصوصاهنگامانج��امکارهایيمثلگام
برداشتن،بیشترنمایانميشود.بهطورطبیعيبدن
هنگامهرتاشي،نفسکمميآوردوبااستراحت
اینتنگ��ينفسس��ریعارفعميگ��ردد.برايهم

گزارش صعود به قله دماوند ازجبهه جنوبي
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هوایيمناس��ب،س��رعتحرکتگروه
بس��یارآهس��تهوزمانبن��ديتوقفهاو
اس��تراحتهابهصورتيدقیقوحس��اب
ش��دهپیشميرود.س��اعت15بهمحل
بارگاهس��ومميرسیموپسازاستراحتي
مختص��رب��هنص��بوبرپای��يچادرها
مشغولميشویم.ازش��لوغيوهیاهوو
ازدحاممعمولکوهنورداندربارگاهس��وم
خبرينیستومانندماههايتیرومرداد،
گروههايپرجمعی��تزیاديرانميبینیم.

توصیههايازمبهاعضايگروهبراي»نوعوروش
تغذی��هدرارتفاع«یكباردیگرصورتميگیردو
زمانبنديحرکتفرداب��رايصعودنهایيبهآنان
اعامميش��ود.آرامآرامازافقهايغربي،آسمان
رنگهايغروبرابهخودميگیردودرهيعظیم
هرازدرزیرپايمانودرپوششيانبوهازمه،پنهان
ميشودودراندكزمانيبعدتاریکيشبمارابه
ضیافتيحیرتانگیزوفراموشنش��دنيازدنیاي
ستارگانروشنوبيانتهافراميخواند!پنجشنبه
17شهریور؛بیدارباشدرساعت4بامدادصورت
میگیرد.بهجزدونفرازدوس��تانکهازهمانابتدا،
حضورخوددربرنامهرابرايصعودتابارگاهسوم
اعامکردهبودند،تمامياعضايگروهازش��رایط
جسميوروحيبسیارمناسبيبرخوردارهستندو
برايصعودآمادهميش��وند.ساعت5/30دقیقهدر
زیرنورهدامپهاحرکتميکنیم.اکنوندقتو
توجهبههمهوایيبرايصعودموفقیتآمیزتماميیا
بیش��ترینتعداداعضايگروه،اهمیتوضرورتي
بیشازهرزماندیگرراداراميباشد.وزشبادهاي
سردازسمتش��مالحتيبرايلحظهايهمقطع
نميشودومجبوریمباتمامپوشاكولوازمزمستاني
خودحرکتکنیم.نورهايکوچكومتحرکيدر
مقابلماندیدهميشودکهنشانازصعودهمزمان
چندگروهدیگردارد.باتوجهبهاهمیتهمهوایي،
درهرساعت200مترصعودميکنیموبهدنبالآن
استراحتيکوتاهوتوصیهبهخوردنمقداريآبو
تنقاتبرايجبرانکاهشطبیعيقندخونانجام
ميش��ود.بایدبدنخودراب��رايانجامحداقل12
ساعتفعالیتس��نگیناستقامتيآمادهنگاهداریم.
ازسمتش��رق،آسماناندكاندكروبهروشني

ميرودودراطرافمانآنچهفراگیراستسکوتي
ستکهتادوردستهاادامهدارد.

باهمانحرکتمنظمخود،آبشاریخيدرارتفاع
5100مترراپشتسرميگذاریم.عبورازشیبهاي
تندوصخرهايزیرتپهگوگردي،بهراستيسختو
نفسگیراست.اعضايگروهدرسکوتيکاملگامبر
ميدارنداماآنچهميتوانمدرچهرهش��انببینمعزمو
ارادهايجديبراياتمامکارودس��تیابيبهمرتفع
ترینکوهکشورشاناست.جيپياسارتفاع5300متر
رانشانميدهد.بهیکيازاعضايگروهکهاولینتجربه
سنگینخودراازسرميگذراندونشانههايخستگي
کاملدرحرکاتشدیدهميشوددستوربازگشتداده
ميش��ودکهبامتانتميپذیردوبهطرفبارگاهسوم
بازميگردد.ساعت12بهابتدايتپهمعروفگوگردي
ميرس��یم.ارتفاع5400مت��ر.وزشبيامانبادهاي
س��رد،مجالکمکردنپوشاكزمستانيرانميدهد.
درافقهايغرب،ابرهايتیرهزیاديدیدهميش��ود.
نميتواندنشانهيخوبيباشد.بااستراحتيمختصر،
پیمایشتپهيبرفيویخزدهيگوگرديراش��روع
ميکنیم.س��ختترینودشوارترینقسمتصعود
ميتواندهمین200مترآخرباش��د.ازهرسوتوسط
گازهايگوگردمحاصرهميشویمکهتنفسطبیعيرا
غیرممکنوگامبرداش��تنبهجلورابهعمليطاقت
فرساونفسگیربدلميکند.هنوزهمکوچكترین
ضعفوخلليدرخواس��توتصمیمقابلتحسین
اعضايگروهبرايغلبهبرس��ختيهاودشواريهاي
بهراس��تيغیرقابلب��اورپیشرو،دیدهنميش��ودو
س��رانجام...راسس��اعت13قلهدماوندباردیگردر
زیرگامهاياستواراعضايگروهکوهنورديشرکت
فرابقرارميگیرد.هفتساعتونیمفعالیتوتاش
س��ختوبيامانآنانبهنتیجهنشستهاست.خودرا

بهلبهيجنوبيدهانهقلهميرسانیم.نقطهاي
کهوجودچندگوس��فندی��خزدهوعکس
گرفتندرکنارآن،برايس��الیانطوانيدر
کوهنورديایراننشانهياثباتصعودبوده
است.تبریكوخستهنباشیدوشادمانيها
آغازميش��ود.باپارچهنوشتهبزرگيکهنام
شرکتفرابرابرخودداردتعداديعکس
ميگیریم.روحیهوصمیمیتيکهمیاناعضاي
گروهدیدهميشودواقعاغیرقابلتوصیف
استاماشرایطجويچندانمناسبنیست.
بایدعجلهکنیم.تغییراتآبوهوایيدرارتفاع5600
ميتواندخیليسریعترازآنچهانتظارشراميرودکوه
نوردانراغافلگیرکند.س��اعت13/30دقیقهدستور
بازگشتدادهميشودوخیليآهستهوازهمانمسیر
یالجنوبيبهطرفبارگاهسومسرازیرميشویم.فرود
ازدماوندرانميتوانباهیچکوهدیگريمقایسهکرد.
هرگونهشتابوافزایشس��رعتبرايپایینآمدن،
همانندصعود،خیليزودبهبروزعائمکوهگرفتگي
)سردرد،سرگیجه،حالتتهوعو...(منجرخواهدشد.
درارتفاع4800مترشرایطجويبهترميشود.شرایط
تماستلفنيوجوددارد.ازهمانارتفاعباجنابآقاي
صادقيتماسگرفتهميشودوبهنمایندگيازطرف
تمامياعض��ايگروهضمنتش��کرازحمایتهاو
پشتیبانيهايهمهجانبهایشان،خبرصعودموفقیت
آمیزگروهنیزاعامميش��ود.جمعه18شهریورجز
بازگشتهیچکاردیگرينداریم.ساعت6/30دقیقه
بیدارباشوس��اعت8آغازحرک��تبهطرفمحل
مسجدصاحبالزمان.هماهنگيبرايحضوروانتها
ازقبلانجامش��دهوگروهدرهمانس��اعتمقررو
پیشبینيش��ده...11/30دقیقه...بهمسجدميرسدو
ساعت12/30دقیقهنیزقرارگاهفدراسیونرابهطرف

تهرانتركميکند.

اعضاي شركت كننده در برنامه
خانم ها: نرگسآشتیاني،شکوفهمیاني،مهناز
جلیلي،الهاممیرزارضيوس��یمایگانه)مهندس

زمینشناسومهمانگروه(
آقايان:امیرطالبي،فوادنجفي،محمدرضامشایخي،
فیضالهسقر،محمدرضاخداویسي،مهديافضلي،
بهمنقشمي،رضاعربيوفرامرزنصیري)سرپرست(



تاريخ موسيقي در جهان فراز و فرودهاي زيادي داشته است؛در طول اين تاريخ گاهي تاش هايي صورت گرفته 
تا شايد بتوان وظيفه  ويولن را به گروه ديگري از سازها محول كرد كه اين تاش ها البته به دليل ويژگي هاي 
خاص اين ساز،به هيچ نتيجه اي نرسيده است و اين ساز روز به روز نزد مخاطبان موسيقي محبوبيت بيشتري 
يافته است. حتي نزديك ترين خويشاوند ويولن كه ويولن آلتو مي باشد نيز نتوانسته است جايگزين مناسبي 
براي برادر كوچكتر خود باشد و ويولن همچنان در صف اول اركسترها مي درخشد و توانايي هاي بي بديل خود 
را به رخ مي كشد و هر دم، ما را بر اين عقيده راسخ تر مي گرداند كه به گفته بتهوون براي اجراي موسيقي اگر 
ويولن نبود راهي نداشتيم مگر اينكه آن را اختراع كنيم. ويولن چه از لحاظ تاريخي و چه از نظر هنري، سازي 
بسيار مسحور كننده است. در اين شماره از نشريه فراب تصميم گرفتيم كه با يكي ديگر از هنرمندان فراب در 
رشته موسيقي گفتگويي داشته باشيم: وسام خطيبي كه توانسته است با داشتن اراده ای مصمم و تحمل سختي هاي زياد در پروسه 

يادگيري ويولن به سبك ايراني، اين مسير دشوار را براي خود هموار كند گپ و گفت ما را با او در ادامه مي خوانيد...

گفتگو با وسام خطیبي هنرمند ويولن نواز فراب

ويولن؛جلوه گاهي شفاف از درون هنرمند

زهراشهایی
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: ب��راي آغاز بحث، مختص��ري از بيوگرافي 
خودتان را براي همکاران بازگو نماييد. 

درخردادماه1352بهدنیاآمدموپسازاخذدیپلم
تجربيدرس��ال1375دررشتهکارشناسيمدیریت
دولتيفارغالتحصیلش��دمودرس��ال1379همبه

معاونتماليخانوادهفرابپیوستم.
آغ��ازفعالیت��م،نگه��داريتضامینوپ��سازآن
حس��ابداريطرحکارون3،کرخهونیزبخش��ياز
پرداختهايستاديواکنوننیزدرقسمتدریافتو

پرداختمشغولبهخدمتميباشم.


: ورودتان به دنياي موس��يقي به چه زماني بر 
مي گردد؟ و چگونه ش��د كه ساز ويولن را انتخاب 

كرديد؟ 
هرانس��انيبازمزمهش��نیدههایيک��هاوراتحت
تاثی��رقرارميدهد،ميتواندانگی��زهايبرايورودبه
دنیايزیبايموس��یقيپیداکند.دردوراندبیرستانبا
شنیدنآهنگکاروانباصداياستادبنانبهشناخت

ردیفهايآوازایرانيعاقهمندشدم.
پ��سازتهیهدورهکاملردیفهايآوازياس��تاد
کریميسعيکردمتاازنظراجرايهریكازدستگاهها
بتوانمازنظرشنیداريامکانشناختدستگاههاراپیدا
کنم.سبكوظرافتاجرايهریكازهنرمندانآواز
زیبایيمنحصربهفرديرادراینردیفهاخلقميکرد.
تصمیمیادگیريعلميیكس��ازموس��یقيرااز
دوراندانش��جویيداشتمامابهدلیلمشکاتيکهبود
اینتصمیمعملينميش��د.ب��اورودبهدنیايکارو
باکس��بتجربیاتواولویتداشتنیادگیريفنوني
ک��همربوطبهکارمبودباعثزمانازدس��ترفتهاي
برايموسیقيشد.تااینکهپسازگذشتچندسالبه
فراگیرينتهايموسیقيپرداختم.غیرقابلبرگشت
بودنفرصتهايازدس��ترفتهاموهمچنینعزمو
ارادهايکهبابتجبراناینفرصتهايازدسترفته
درمنمتولدش��دهبودمرابرآنداشتتادرانتخاب
س��از،سازيرابرگزینمکهبیش��ترارادههنرجويآن
میتواندباعثپیشرفتشود.ازاینروباشناختيکهاز
سختيیادگیريسازویولنداشتمتصمیمگرفتمتابه

یادگیريآنبپردازم.

: معيارتان براي نواختن ويولن به سبک ايراني 
چه بوده است؟ از اساتيد خود برايمان بگوييد؟ 

درنواختناینسازنوازندهميبایستگوشدقیقي
نسبتبهصداينتهاداشتهباشدچراکهاینسازبدون

پردهیااصطاحافردبودهودرحقیقتانگشتگذاري
صحیحاس��تکهباعثنوازندگيآنميشودازآنجا
ک��هدرذهنمردیفهايایرانيراداش��تمپسجهت
اجرايصحیحنتهاسبكایرانيراانتخابکردمتا
بهتربتوانمصحیحنواختنرایادبگیرمالبتههماکنون
متدآموزشياینس��ازازابتدابامتدغیرایرانياست
ودرتمامآموزش��گاههاتنهاکتابهايمتدغیرایراني
تدریسميشود.درابتدامجبوربودمبااینمتدآغاز
کنمپسازگذشتیکسالکههماهنگيوکنترلآرشه
برایمکميآسانشدبهیادگیريسبكایرانيپرداختم.
درشروعکارنگهداش��تنویولنوآرشهونیزکنترل
آرشهرويسیمونیزدودورهکتابمصوبتدریس
ویولنرانزداستادفخیميکهرئیسهنرستانموسیقي
وازنوازندگانکاسیكویولنبودندفراگرفتم.سپس
توسطایش��انبهاستادسیاوشاکبريکهازشاگردان
اس��تادقنبريمهربودندمعرفيشدماستاداکبرينیز
مرابهیکيازدوستانشبناماستادمالکيفرکهداراي
مهارتدراجرايس��بكایرانيهستند،سپردندهم

اکنوننیزمدتدوسالاستکهشاگردشانهستم.

: همانطور كه مي دانيد ويولن در اصل س��از 
شرقي اس��ت كه بعد از جنگ هاي صليبي به اروپا 
راه يافت. ولي امروز اكثر هنرجويان ايراني س��بک 
كاسيک را انتخاب مي كنند نظرتان را در اين مورد 

بفرماييد. 
انتخ��ابس��بكنوازندگ��يبهه��دفوعاقه
هنرجويآنبس��تگيدارد.قطعانوازندگيحرفهاي
س��ازویولنهنرجورابهس��متسبكکاسیكآن
ميبرد.شایداگراساتیدسبكایرانيدورهکتابهایي
مانندسبكهايکاس��یكتهیهميکردندهنرجویان
ميتوانستنددرستانتخابکنند.آموزشهنرجویان
طبقمتدکاس��یكازیكسوونیزمدتزمانيکه
طولميکشدتاهنرجوبتواندبهاجرايصحیحياز
قطعهايبرس��دامکانتغییرسبكرابرايهنرجوبه
حداقلميرساندوچهبسیارندهنرجویانيکهسالها
طبقاینمتدکارميکنندوباش��نیدنقطعاتایراني
عزمخودرابرايرس��یدنبهاجرايصحیحقطعات
کاسیكبیشترجزمميکنندامالذتتجربهنوازندگي

بهزبانمادريخودراتجربهنميکنند.

: عده اي بر اين باور هس��تند كه ويولن زدن 
كاري اس��ت بس دشوار. بسياري از هنرجوياني كه 
به اين س��از روي مي آورند پ��س از مدتي از ادامه 

باز مانده و دلسرد مي شوند يا به ساز ديگري روي 
آورده يا به طور كلي با دنياي موسيقي وداع مي كنند. 

شما اين دشواري را از چه بعد مي بينيد؟ 
برايهموارشدنمسیردش��وارنوازندگيویولن

چندعاملمهمهنرجوراتحتتاثیرقرارميدهند:
اگرخودهنرج��ورادرهدفشمصممبدانیماین
استاداوستکهچگونهاوراآمادهتحملسختيهاي
راهينمایدکهاوباعاقهبهآنپاگذاش��تهونیازمند
فراگیريتکنیكهایياس��تکهاورابرايرسیدنبه
هدفشکمكميکند.یكاستادهنرمندبرايآموزش
روشهایيراکهدرخورهنرجوستبهکارميگیردتا

اورابهادامهمسیرمشتاقترکند.
تمری��نهنرج��وراميتوانش��اخصترینعامل
پیشرفتدانس��ت.تمریندرستتحتشرایطيکه
هنرجوبافراغبالبهآنميپردازدنقشبس��زایيدر
پیش��رفتداردروزيحداقل6الي8ساعتتمرین
هموارهتاکیداساتیدبرهنرجویاناستکهشرطادامه

آموزشراهموارهبهانجاماینمهممنوطميکنند.
انتظاراطرافیانهنرجوعاملدیگراست،هنرجوي

ویولنتایکس��الاولنبایدازخودانتظارداش��ته
باش��دکهبتواندآهنگيبزندامااطرافیانبه

محضدیدنس��ازمنتظرشنیدنهمان
قطعهزیبایيهستندکهدوستدارند
یادرتنهایيخودزمزمهميکنندوبا
فاصل��هخطاببههنرجوکه:میتوني

آهنگ........بزني؟.اگرچهاساتیدسعي
ميکنندتاباقطعاتکوچكوآس��انبه

هنرج��وذوقواش��تیاقبدهنداما
اجرايدقیقوصحیحهمان

قطعهنیزمستلزمفراگیري
تکنیكنوازندگياست.با
یادگیريتکنیكهاستکه

نوازندهباشنیدنهرقطعهاي
میتواندپ��سازتمرینآن

قطع��هرابهطورصحیح
اجراکن��د.درصورت
ع��دماجرايدرس��ت
هری��كازعواملفوق
هنرجوقطعاازرسیدن
بهه��دفخودناامید
ش��دهوازیادگی��ري
منصرفواینخاطره

شایدمنجربهوداعاوبا
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نوازندگي ويولن 
زبان مخصوص به 
خود را دارد اگر با 
فشار به كليدهاي 
پيانو مي توان صداي 
نت را شنيد، در اين 
ساز خلق صداي نت 
شرايط خاصي دارد. 
حاصل قرارگرفتن 
موزون انگشتان 
نوازنده و ترتيب 
كشش و ايجاد حجم 
صداي نت ها كه 
توسط آرشه انجام 
مي شود نوازندگي 
اين ساز را تشکيل 
مي دهد كه همه 
اين مهارت ها تنها 
در سايه يادگيري 
تکنيك هاي درست 
آن محقق خواهد شد
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دنیايموسیقيشود.

: در مقاله اي خوان��دم كه از ويولن همچون 
اسب چموش و سركشي ياد كرده اند كه به هركس 
س��واري نمي دهد ورام كردن اين اس��ب سركش 
اراده اي آهني��ن مي خواهد. آيا ش��ما با اين ديدگاه 

موافقيد؟ 
نوازندگيویولنزبانمخصوصبهخودرادارد
اگربافشاربهکلیدهايپیانوميتوانصداينترا
ش��نید،دراینسازخلقصداينتشرایطخاصي
دارد.حاص��لقرارگرفتنموزونانگش��تاننوازنده
وترتیبکش��شوایجادحجمص��داينتهاکه
توس��طآرشهانجامميش��ودنوازندگياینسازرا
تشکیلميدهدکههمهاینمهارتهاتنهادرسایه
یادگیريتکنیكهايدرستآنمحققخواهدشد.
اکثرقریببهاتفاقمادردنیايامروزيباوس��ایلي
درحالکارهستیمکههیچگونهتحصیلیااجباري
دریادگیريآنهانداش��تیمامالزوماس��تفادهازآنها
م��ارابرآنداش��تتابتوانیمآناب��زاررابهکنترل
خوددرآوریمودرنتیجهبرآنهاغالبآییمچراکه

خواس��تیموتوانستیم.س��رکشبودناینسازدر
دس��تانهنرجویيکهاس��تواريدرتصمیمواراده
خ��ودرابااترینارزشوپش��توانهق��راردهددر
نهایتمنجربهآش��ناش��دنبازبانآنوسپسرام

نمودنآنخواهدشد.

: از آنجايي كه نوازنده ويولن موجودي است 
مس��تقل و هيچ گوشي جز گوش او زير و بم صدا 
را تعيين نخواهد كرد و او به تنهايي مخدوم اس��ت 
و خادم به محض اينکه آرشه اش ساز را لمس كند 
چالش��ي شگفت انگيز آغاز مي ش��ود. به نظر شما 
ارتباط بين ويولن و نوازنده اش اس��ت كه اين ساز 

را منحصربه فرد ساخته است؟ 
بهدلیلانعطافپذیربودنخلقصدادراینس��از
ميت��وانحال��تدرونيی��كنوازن��دهرادراجراي
قطعاتشاحساسکرد.اگربادقتبهنوازندگياساتید
اینسازگوشدهیممتغیربودنگویشهریكازآنها
برايمابسیارمحس��وساستکهاینتغییرنشاناز
دروننوازندهآناس��ت.درحقیقتميتوانگفتکه
حالتدرونينوازندهدراینس��ازبهنسبتسازهاي

دیگرتواناجرايبهتريداردچراکهتعیینفاصلههر
سیمبرعهدهنوازندهبودهواوستکهميتواندبنابه
سلیقهخودکههمانانش��اتگرفتهازدرونشاست
اجرايخ��ودرابهدرونشنزدیكکن��د.بهنظرمن
نوازندهویولندرحقیقتبامخاطبشصحبتميکند
وتمامحالتدرونيخودراباصدايسازشمشخص
ميکند.اینحقیقتراميتواندرآثارآهنگسازاننیز
ب��هراحتيدریافتاینهنرمندانهموارهدرآثارخود

جلوهشفافيازدرونخودشانبهجاگذاشتهاند.

: در موسيقي كاسيک هميشه ويولن همراه 
اركس��تر يا حداقل پيانو نواخته مي ش��ود ولي در 
موسيقي سنتي ايراني بيشتر ويولن تکنوازي مي كند 
ب��راي جبران كم صدايي به نظر ش��ما اين مس��اله 
سختي نوازندگي ويولن به سبک ايراني را افزايش 

نمي دهد؟ 
ش��ایدوسعتصدايویولنباشدکهاینسازرا
قادرس��اختهتابتواندهمبهصورتگروهنوازيدر
ارکستروهمبهصورتتکنوازينواختهشود.کوك
بینالمللياینس��ازبهصورتياس��تکهسیمهاي
کنارهمبایکدیگرفاصلهموس��یقیایيبهاصطاح
پنجمدرس��ترادارندکهاینباعثش��دهوسعت
صداياینس��ازتم��امفواصلرااج��رانماید.در
اجراهايایرانياغلبکوكس��ازتغییراتيداردتا
اجرايبرخيازقطعاتبراينوازندهراحتترانجام
شود.امااستفادهتکنوازيیاهمنوازيباارکستربه
هدفآهنگس��ازبرميگردد.نکتهدیگراینکهدر
سبكایرانيفواصليازنتهااجراميشوندکهآنها
راباویولنبهترميتواناجرانمودبایكمقایس��ه
سطحيبرروينتهايکاسیكوایرانيميتوان
متوجهش��دکهدرنتهايایران��يفواصليوجود
دارندکهشایدآنهاراباپیانونیزنتواناجراکرداما

برايویولنبسیارزیباقابلاجراميباشند.


: و حرف آخر؟
اگرچهآموختنهنرموسیقيبهدلیلفراهمنمودن
فضایيزیباودوس��تداشتنيبرايخودومخاطبان
استامادرسبزرگيبهماميآموزدوآننیزتقویت
فرهنگکارگروهياست.دراجرايتکنوازيگروهي
ازنتهانوازندهرانوازندهميکنندودراجرايگروهي
هارمونيهریكازسازهاستکهآهنگرازیباميکند
پسبهآموختنآندرهرموقعیتيکههستیماهمیت
بدهی��مویادبگیریم.چهبس��یارنددرمیانهمکاران
عزیزمانکهبهموس��یقيعاقهمندهس��تنداماهنوز
برايیادگیريخوداقدامينکردهاندوچهتعدادياز
همکارانهستندکهقابلیتاجرايموسیقيرادارند.به
امیدآیندهايکهشاهدهنرنمایيگروهموسیقيفراب
درمراس��مافتتاحپروژههاباش��یموخاطرهبهانجام
رس��اندنمسئولیتهایيکهبردوشداریمرادرکنار

یکدیگرجشنبگیریم.



هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادات تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روشهاي 

تعيين هندسه 
كاسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 
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»مكبث« 
كارگردان: فرزاد اميني

نماي��ش »مکب��ث« نوش��ته ويلي��ام شکس��پير ب��ا 
دراماتورژي فرزاد اميني در تاار تجربه فرهنگس��راي 
بهمن اجرا مي ش��ود. مهدي ابراهيم زاده، نگاردوست 
ثاني، فرزاد اميني، نوش��ين مس��عوديان، مريم صائب، 
مهدي دوس��تي و رضا اس��پيلي بازيگران اين نمايش 

هستند. 

»دايي وانیا« 
نماي��ش »داي��ي واني��ا« ب��ه كارگردان��ي ميکائيل 
شهرستاني، اجراهاي خود را از چهاردهم شهريورماه 
در سالن انتظامي مجموعه خانه هنرمندان آغاز كرد. 

حكم
كارگردان: مصطفي عبداللهي

نمايش حکم نوش��ته نيکاي اوردمان در تاار اصلي 
ب��رج آزادي دوره اي را رواي��ت مي كند ك��ه با انقاب 
روسيه حزب كمونيس��ت روي كار آمده و مردم درگير 
مشکاتي مي شوند كه حزب برايشان به بار آورده است.

شهر آشوب
كارگردان: داود فتحعلي بيگي

اين اثر نمايش��ي با موضوع دروغ و دروغگويي به 
داستان مردي به نام سليم مي پردازد كه عاشق قدمشاد 
ش��ده و براي رس��يدن به او بايد جبه اربابش را براي 

نديم اعظم ببرد تا نديم در آن جبه دعا بدوزد و ... 

كنسرت گروه موسیقي »اينك« در تاار وحدت 
اين اجرا كه اواخر مهرماه برگزار مي ش��ود شامل دو 
بخش است. بخش اول قطعاتي چون سرو سيمينا، دلبرا، 
زر افش��ان و ... بر اساس اش��عاري از موانا، سعدي و 
محمد مهدي رستمي در دستگاه ماهور و در بخش دوم 
آثاري چون برآب كتابت كن، دل مي رود ز دستم، باا 
بلند، اينک و ... بر اس��اس اشعاري از ابوسعيد ابوالخير، 

موانا و حافظ اجرا خواهد شد. 

آلبوم موسیقي »میان تاريكي« و اشعار فروغ فرخزاد 
اين مجموعه با آواز علي زند وكيلي و آهنگس��ازي 
بابک غسالي، ش��امل قطعاتي همچون »ميان تاريکي«، 
»اعتراض- قطعه بي كام«، »تکنوازي تار«، »درد گنگ«، 
»پرنده ُمردنيس��ت«، »پ��رواز فروغ« و »ش��کوفه اندوه« 
از س��وي موسس��ه فرهنگي هنري »نغمه حصار« منتشر 

مي شود.  

كنسرتي باعنوان خروش مهر 15 مهر در تاار انديشه 
اين كنس��رت در دو بخش دس��تگاه "ن��وا" و "آواز 

دشتي" اجرا خواهد شد. 
عل��ي عرفاني به عنوان نوازنده تار، محمد رضا آقايي 
به عنوان نوازنده عود، جواد رستمي به عنوان نوازنده ني، 
شهرام رضايي به عنوان نوازنده دف، فاضل عرب ناجي 
به عنوان نوازنده تنبک، حس��ين حاج��ي علي محمدي 
به عنوان نوازنده س��نتور، سيد محسن رضواني به عنوان 
نوازنده دمام و مهرداد مس��عودي فريد به عنوان نوازنده 
كمانچ��ه هنرمنداني هس��تند كه در اج��راي اين برنامه 

حضور دارند. 

ندارها
كارگردان: محمدرضا عرب

فيل��م درباره چند جوان مي باش��د كه در وضعيت 
بد فقر به س��ر مي برند ولي نمي خواهند از راه خاف 

پولي به دست بياورند ولي در اين بين ...
هانيه توس��لی، پژمان بازغی، محسن تنابنده، مريم 

بوبانی در اين فيلم به ايفاي نقش مي پردازند.

زندگي با چشمان بسته
كارگردان: رسول صدرعاملي

اي��ن فيلم داس��تان خواه��ر و ب��رادري را روايت 
مي كند كه در محله زندگي شان با مشکاتي روبه رو 
مي ش��وند. ترانه عليدوس��تي، حامد به��داد و پواد 

كيميايي از بازيگران اين فيلم هستند.

آلزايمر
كارگردان: احمدرضا معتمدي

داستان فيلم، ماجراي زني است كه همسر خود را 
در تصادف از دس��ت داده و هر س��ال براي يافتن او 
در روزنامه آگهي مي دهد و از سوي ديگر مرد بر اثر 
تصادف دچار آلزايمر شده و اين فراموشي مشکاتي 
را ب��راي مرد به همراه دارد كه پلي��س را هم درگير 

خود مي كند ...
فرامرز قريبيان، مهدي هاشمي و مهتاب كرامتي در 

اين فيلم به ايفاي نقش مي پردازند.

شايد بعد از كارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تاش كرده ايم به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم.  



نت
عاو

در م
او 

ندک
ک

امروزه به لطف 
خداوند متعال 
وهمت كليه مديران 
وهمکاران محترم در 
مديريخش برنامه 
ريزي و كنترل 
فعاليت هاي طراحي 
و با تجارب ارزنده 
به دست آمده از 
اين پروژه وپروژه 
آبادان، شركت فراب 
در كليه سطوح 
طراحي، تامين 
تجهيزات، نصب و 
راه اندازي آمادگي 
كامل براي اجراي 
بهينه اين دسته از 
پروژه ها را داردي 
آمادگي كامل براي 
اجراي بهينه اين 
دسته از پروژه 
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البته اين هنوز به صورت يک راز باقي مانده كه پيشينيان 
چطور جابه جايي اين سنگ هاي بزرگ را مديريت مي كردند...

"يکي از همين روزها بايد سازماندهي مجدد كنيم"

گوناگون
قدرت باور

كليدواژه ها:باور
دریكباشگاهبدنسازيپسازاضافهکردن5کیلوگرمبهرکوردقبليورزشکاري،ازاو
خواستندکهرکوردجدیديبرايخودثبتکند.امااوموفقبهاینکارنشد.پسازاوخواستند
وزنهايکه5کیلوگرمازرکوردشکمتراستراامتحانکند.ایندفعهاوبراحتيوزنهرابلندکرد.
اینمسالهبرايورزشکارجوانودوستانشامريکاماطبیعيبهنظرميرسیدامابرايطراحان
اینآزمایشجالبوهیجانانگیزبود،چراکهآنهااطاعاتغلطبهوزنهبرداردادهبودند.اودر
مرحلهاولازعهدهبلندکردنوزنهايبرنیامدهبودکهدرواقع5کیلوگرمازرکوردشکمتربودو
درحرکتدومناخودآگاهموفقبهبهبودرکوردشبهمیزان5کیلوگرمشدهبود.اودرحاليوبا

این»باور«وزنهرابلندکردهبودکهخودراقادربهانجامآنميدانست.

شرح حکايت
هرفرديخودراارزیابيميکندواینبرآوردمشخصخواهدساختکهاوچهخواهد
شد.شمانميتوانیدبیشازآنچیزيبشویدکهباوردارید»هستید«.امابیشازآنچهباور

دارید»ميتوانید«انجامدهید.

خارپشت ها
پذیرش سازماني؛ درون اختافات تعارض؛ مدیریت تعارض؛ تیمي؛ کار كليدواژه ها:

دیدگاههايمخالف؛افزایشبهرهوري
زمستانبسیارسختيبود.آنقدرسردبودکهبرخيازحیواناتجنگلیخزدهبودند.برخي
حیواناتکهگروهيزندگيميکردنددورهمجمعشدهبودندزیرابااینروشميتوانستند
بهترخودراگرمکنندوخودراازمرگحتمينجاتدهند.خارپشتهاهمخواستندازاین
روشاستفادهکننداماباخارهایشانیکدیگررازخميميکردند.بایدتصمیمميگرفتند؛یا

خارهايدوستانراتحملکنندیاازسرمایخبزنند.
گرماي بپذیرندچون را ازهمزیستي ناشي کهزخمهايکوچك آموختند خارپشتها

وجوددوستانشانمهمتربودواینچنینبودکهتوانستندزندهبمانند.

شرح حکايت
سازمانيموفقخواهدبودکهبتواندازپتانسیلافراددارايدیدگاههايمتفاوتومتضادو

پذیرشوهضمآنهادرجهتمقاصدسازمانبهخوبياستفادهکند.

موش هاي شناگري که غرق شدند
كليدواژه ها: اميد؛ پشتکار

محققانتعداديموشهايصحرایيکهبعضيآنهاميتوانند80ساعتمداومشناکنند
راآمادهکردندوقبلازاینکهآنهارادرآببیاندازندباکلكاینباورغلطرادرموشها
بهوجودآوردندکهآنهاگیرافتادهاند.خیليازموشهاتنهاپسازچنددقیقهبعدازشناکردن
غرقشدند.نهبراياینکهنميتوانستندشناکنند،بلکهچونفکرميکردندگیرکردهاند،ناامید

شدهودستازشناکردنبرداشتندوغرقشدند.

شرح حکايت
وقتيهمهچیزآنطورکهميخواهیمپیشميرودماهمباحداکثرتوانمانتاشميکنیم.
امابعدازاینکهسروکلهمشکاتبزرگوکوچكپیداميشودناامیدشدهودستازتاش

کردنبرميداریم،باوجوداینکهتوانانجامآنراداریم.

گردآورنده:رقیهزیاری






