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فراب، مدعي است 
كه در استخدام 
انساني،  نيروي 
به اين معامات 
تن نداده است. 
انديشي  مصلحت 
به مفهوم رايج 
آن  نکرده است 
و بخش عمده اي 
از نيروي انساني 
مورد نياز خود را 
بدون توجه به 
توصيه اين و آن 
انتخاب كرده است 
و البته در برخي 
هزينه هاي  موارد 
زيادي نيز براي 
اين » خاف جهت 
آب شنا كردن « 
است پرداخته 

باتوجهبهوقفهدوماههايکهدرنگارش».....بهجايخاطرات«پیشآمد
)والبتهشرمساريبندهرابهدنبالداشت(ضرورتاًیادآوريمينمایمکهسهمقوله
سازمانوتشکیات،سیستموروشومدیریتمنابعانسانيموضوعموردبحث
بود.تاشميکنمکهدراینشمارهوشمارههايبعد،پارهايازرویکردهايفراب

دررابطهبااینسهمقولهراتشریحکنموقبلازآنبهچهارنکتهاشارهميکنم:
1-اینرویکردهاعموماًطيسالهاي75تا80وبهمرورشکلگرفتهاند.یعني
درهماندورهايکهفرابتعهداتقرارداديزیاديبردوشداشتولحظهلحظه
روزهايکار،مملوازطرحمسائلناشناختهمهندسي،ساخت،کنترلکیفیت،تأمین
و.....بودوهیچکستجربهقبليدررابطهبااینمسائلنداشتوهمهنیزپذیرفته
بودندکهمسائلاجرایيمسائلاصلياستوفکرکردندرخصوص»رویکردها«
درزمرهمسائلفرعياست،زروزیورسازماناست،نوعيآرایشسازماناست.
پساگرامروز»رویکردها«بهصورتدستهبنديشدهونسبتاًمنسجممطرح
ميشونددرآنروزها»بستهبنديشده«نبودند.بهمرورودرجریانعملیكبه

یكتجربهشدند.
2-قطعاًهمکارانيکهاین»رویکردها«راميخوانندممکناستبامصداقیا
مصادیقيدرسازمانفرابمواجهشدهباشندکهبارویکردمطرحشدهمتفاوتبوده
باشد.یعنيازطرفسازمانادعایيمطرحشدهاستودرمرحلهعمل،یكفرد،
یكمدیریایكدپارتمانبرخافرویکردسازمانرفتارکردهاست.اینهمان
فاصلهپیچیدةایدهتاعملاست.توضیحبندهدرخصوصاینمواردچنیناست
کهایناتفاق،»اتفاق«بودهاستورویهسازمانوتشکیاتنبودهاستوبههمین
دلیلهمپسازاطاعازاینتعارض،تشکیاتفراببهدفاعازرویکردقضاوت
نمودهاستونهبهدفاعازعملکرد!یعني»عمل«رانقدنمودهاستواز»رویکرد«
دفاعکردهاست.بهتعبیردیگر،ادعاکردنوعملنکردنبهآن،نهخبثطینتبوده
است،نهریاکاري،نهتناقضگویي،نهرندي،ناتوانياجرایيبودهاست.ضعف

مدیریتبودهاستواغیر.
3-بندهدربیان»رویکردها«گزینشيعملنمودهام.موارديراکهگمانکردهام
درزمرهمواردعادياداري،مقرراتقانوني،دستورالعملهايجاريبودهوکم
وبیشدرسایرسازمانهايمشابهفرابنیزبعضاًجاريهستند،کنارگذاردهامو
موارديرامطرحکردهامکهیادرسایرسازمانهاکمتربهآنتوجهشدهاستویا
اساساًموردتوجهقرارنگرفتهاستویاخافآنعملشدهاست.موارديرا
مطرحکردهامکهازنظربنده،فضاواتمسفرفرابرااینمواردساختهاست.والبته

اینمواردنیزدرفرایندهايفراب،مکتوبنشدهاست.
4-درایننوشتارهرکجاکهاز»سازمانها«و»شرکتهايدیگر«نامبردهام،
منظورمسازمانهاوشرکتهایياستکهدرردیففرابقرارميگیرندیعنيیا
جدیدالتأسیسهستند،یااگرقدیمياندداعیهنوگرایيدارندودرتاشبودهاندکه

بامهندسيمجددساختاروسازمانخودرابهروزکنند.
رويكردهاي فراب در انتخاب و گزينش )پذيرش( نيروي انساني:   

-اولینمواجههسازمانبافرددرزمانانتخابوگزینشومصاحبهاست.
سازمانبایستيبتواندنقشخوبوتأثیرگذاريدراولینآشنایيمتقاضيباسازمان
درذهنويبرجايبگذارد.حتياگرنهایتاًفردجذبسازمانهمنشود،ميتوان

نگاهمهربانانهايرابدرقهراهاوکرد)نميتوان؟(
چهخوببودکهميتوانستیمازماقاتهاي»یكبارمصرف«درزندگياجتناب
کنیم.تأثیرنگرفتنوتأثیرنگذاردننهایتبدبختيانساندرتعاماتاجتماعياست.
بيخبرم!(موقعیتهاي )ازسازمانهايخارجي ایراني درغالبسازمانهاي
شغلي،بصورتابزاريتلقيميشوندکهاگرچهميتوانبااینابزار،نیازسازمان
بهخدماتموردنیازرامرتفعنموداماهمزمانچندمسئلهدیگررانیزميتوانحل
نمود.مصطلحاستکهعموممتقاضیاناستخدام،معرفيشوندهايدارند)پارتي!(.
ميتواندرقبالاستخدامفرد،معاملهمشابهيباپارتي،ترتیبداد.باأخرهاستخدام
کنندههم،فرزنددارد،خواهروبرادردارد،دوستوآشنايجویايکاردارد.
ميتواناینمعاملهرادرزمینههايدیگرهمپایاپايکرد.باأخرهمحبتيصورت
گرفتهکهبایستيعوضآندادهشود!ميتوانباایماواشارهبهمتقاضيتفهیمکرد
کهتصمیمدرخصوصگزینشاوتوسط»فانفرد«گرفتهشدهومتقاضيبهاین
فردمدیوناستودرطولمدتهمکاريبایستيرّددِینصورتگیرد.بدتراز
همهزمانياستکهمتقاضيازطرفمقاميداراياسمورسممعرفيشود.دراین
حالتحتياگرسازماننیازيهمبهفردمتقاضينداشتهباشد،بایستياورااستخدام

کندتاازگزندحوادثبعديدرامانبماند.
اینفهرستطوانياستوهمهماتجربههايذيقیمتيدراینخصوصداریم!
فراب،مدعياستکهدراستخدامنیرويانساني،بهاینمعاماتتننداده
است.مصلحتاندیشيبهمفهومرایجآننکردهاستوبخشعمدهايازنیروي
انسانيموردنیازخودرابدونتوجهبهتوصیهاینوآنانتخابکردهاستوالبته
دربرخيمواردهزینههايزیادينیزبراياین»خافجهتآبشناکردن«
پرداختهاست.حکایتهايزیاديدراینراستاوجودداردکهبعضاًمستنداتمکتوب
آننیزدربخشمدیریتمنابعانسانيشرکتموجوداست.مقاممحترميیادداشت
کتبينوشتهاستکهفانفردمهندسخوبياستوانسانشایستهاياستو.....
الخ.مصاحبهانجامشدهوتشخیصکمیتهمصاحبه،بانظرمقاممحترممتفاوتبوده
است.فشارازطرفمقاممحترمشدتگرفتهومقاومتفرابنیز.باأخرهماجرا
بابدخلقي،ناراحتيوگایهمنديمعّرف،خاتمهیافتهاست.طبیعتاًفرابهمنباید
انتظارهیچگونهحمایتيازطرفاینمقامرادررفعمشکاتخودميداشتهاست.
بهمیندلیلاستکهبیرونيها)مقامها(بعضاًدرموردفرابميگویند،فراببسته
عملميکند!منظورشانازاینعبارتایناستکهچرافراب،شرکتسهامي

مدیریتنیست!
نکتهاساسيومهمایناستکهوقتيفردباتوصیهدیگرياستخدامميشودباید
مدیرسازمانبپذیردکهبخشيازمدیریتخودرابهخارجسازمانواگذارکرده
است!ووقتيکهتعداداینتوصیهشدههازیادشد،بخشزیاديازمدیریتسازمان

عمًابهخارجسازمانمنتقلشدهاست.
اماازیكمنظردیگروبراساسجمعبندياطاعاتموجوددرمدیریتمنابع
انسانيشرکت،بیشترینجذبنیرويانسانيفرابوشرکتهايتابعهخصوصاًدر
دوسالگذشتهنهازطریقآگهيروزنامهبودهاستونهازطریقسایتفراب،
ازطریقمعرفيتوسطهمکارانشاغلدرفراببودهاست!فرابدرسیرتکوین
خودبهنقطهايرسیدهکههمکارانفعليفرابباتجربهخوددرفرابوآشنایيبا
خلقوخويفراب،معرفدوستانخودبهفرابشدهاند.یعنيکسانيراکهواجد
صاحیتورودبهفرابميدیدهاندبهفرابمعرفيکردهاند.تفاوتاینروشبا
روشقبلدرهمیننکتهسادهاستکهآنها)مقامها(برايافراد،کارپیداميکردند
واینها)فرابيها(برايفرابنیرويکارميیابند!وایندوبسیارازهممتفاوتاند.

-روشوفرایندجذبنیرويانسانيازاهمیتبسیاريبرخورداراست.این
فرایندبایستيبهقصدونیتیكمواجههانسانيطراحيشدهباشد.نبایدجذب
نیرويانسانيمتضمناظهارلطفسازمانبهفردتلقيشودوبههمیننحونبایدعدم
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غالب جلسات 
مصاحبه به سمتي 

هدايت مي شود كه 
متقاضي در انفعال 

كامل قرار گيرد. 
فرصتي براي عرض 

اندام پيدا نکند. 
فاصله عظيم سازمان 

با خود را به خوبي 
درك كند. كوچکي 

خود را در مقابل 
سازمان بفهمد. 

خود را ببازد. اگر هم 
پذيرفته شد يا نشد 

فرقي نمي كند. از 
روح و روان او چيزي 
به جا نمانده است. از 

شخصيت او چيزي 
به جا نمانده است. و 

اينها همه يعني تعالي 
سازماني!

جذبمتقاضياستخداممتضمنکوچكشمردن،خوارشمردنوتحقیراوباشد.
بایستيبهگونهايعملشودکهاگرمتقاضياستخدام،پذیرفتهشدباورکندکهبه
دلیلشایستگيهايذاتيخودانتخابشدهواگرپذیرفتهنشد،باورکندکهکسي
شایستهترازاوانتخابشدهاستواودریكامتحانیایكمسابقهنفراولنشده
است.همین!بدینترتیباگر»فرد«پذیرفتهشود،بااعتمادبهنفسکاملوارد
سازمانميشودوایناعتمادبهنفس،درطولمدتهمکاريفردباسازمان،بسیار
مؤثرخواهدبودواگرپذیرفتهنشود،شکستبزرگيبردوشاوسنگینينميکند.
خاصیتایننوعنگاهکردن،آنستکهمتقاضياستخدامدرصورتعدمپذیرش،
فرونميریزد.اوبرايخود،دوستانخودوخانوادهاشهمانفردقبليباقيميماند.
اصًاازکجامعلومکهشاخصهاوپارامترهايانتخابسازمان،بطورقطعویقین
درستبودهاند؟ازکجامعلومکهدرتطبیقخصوصیاتفردباشاخصهايسازمان،

اشتباهيصورتنگرفتهاست؟
ایننوعنگاهوعملبهآندرتمامطولمدتهمکاريفردوسازمان)ارتقاء
شغليیاعدمارتقاءشغلي،خروجهمکارازشرکتو.....(ميتواندتأثیراساسي
درمناسباتسازمانوفردداشتهباشد.متعاقباًدراینخصوصبیشترتوضیح
خواهمداد.فراینداستخدامدرفرابحاويجزئیاتياستکهتماماًبهقصدو
نیتیكمواجههانساني،معقولومنطقيطراحيشدهاست.فرضبراینبوده
استکهمتقاضياستخدامپسازطيمراحلعادياداريوتکمیلپرسشنامه
استخداميودرصورتدارابودنشاخصهاياولیهموردنیاز،فقطدوباربراي
مصاحبهبهسازماندعوتشود.یكبارمصاحبهاختصاصي)بررسيصاحیتهاي
شغلي(ویكبارمصاحبهعمومي)بررسيصاحیتهايعمومي(.تأکیدبراین
بودهاستکههیچگاهمتقاضياستخدامدرصفانتظارمصاحبهننشیندوعادت
زشتوقتنشناسيما،گریباناورانگیرد.)اینهامواردياستکهبعضاًدرفراب
نقضشدهاستومصداقهمانرویکردهایياستکهعرضکردمبهدلیلسوء
مدیریتعملنشدهاست(.تأکیدبراینبودهاستکههیچگاهمصاحبهکنندگان
دوسهنفربیشترنباشندتامتقاضياستخدامدچاراضطرابنشود.آرامشخودرا
حفظکندوسنگینيفضايجلسهمصاحبهبراوغلبهنکند.تاشبراینبودهاست
کهگفتگوصورتگیرد.اگرپرسشيمطرحميشودوانتظارپاسخيازمتقاضي
ميرود،سیرمصاحبهبهگونهايتنظیمشودکهامکانطرحسئوالتوسطمتقاضي
نیزفراهمشودومصاحبهکنندگاننیزبطورشفافپاسخدهند.تأکیدبراینبوده
استکهمصاحبهکنندگانواردحریمخصوصيمتقاضينشوندوکنجکاویهاي
فرديخودرابااستفادهازفرصتبدستآمدهارضاءننمایند!تأکیدبراینبوده
استکهخصوصاًدرمصاحبهعمومي،سعيشودپارامترهایيازقبیل:سازگاريو
مدارا،آرامشوطمأنینه،اعتمادبهنفس،اعتقادبهکارگروهي،صداقتوصراحت
وبطورکليسلوكفرديمتقاضي،محكزدهشودوپیرامونحاشیههايدیگرکه
ربطيبهسازماننداردواستفادهايهمازآنمتصورنیست،سخنگفتهنشود.براي
اینکهمقصودخودراواضحتربیانکنم،شمارابافضايدیگريکهتوسطیکياز
سازمانهايبزرگومدرنوامروزيکشورکهدارايگواهينامههايمتعددتعالي

سازمانينیزهستآشناميکنم.
چندسالپیشکههمکارانمدرمدیریتمنابعانساني،احساسنیازبهکسب
اطاعاتوتجربهبیشتردرجذبنیرويانسانيکردند،ازمتولیانجذبنیروي
یکيازشرکتهايمعروفومشهوردعوتنمودندکهآموزههايخودرادراختیار
ماقراردهند.آنچهآموختیماینبودکهوقتيتقاضايکارازطریقروزنامهیاسایت
شرکتیا.....دریافتميکنندوپسازانجامبررسيهاياولیهوانتخابمقدماتي،با
منزل/محلکارمتقاضيتماسميگیرندوبدوناینکهخودرامعرفيکنندوبگویند
کهازچهشرکتيتماسميگیرند،ازمتقاضيميخواهندکهبهسئوااتآنهاپاسخ
دهد!برخيازمتقاضیانحاضربهپاسخگویيتلفنيبهافرادناشناسنميشوندو

مصاحبهکنندگاننیزآنهاراازفهرستخودخارجميکنند!وبازيراباکسانيکه
سئوااتافرادناشناسراپاسخميگویند،ادامهميدهند.مصاحبهکنندگاندرتفسیر
اینعملخوداظهارميداشتندکهچونمعمواًمتقاضیانکاربطورهمزمانبراي
چندشرکتدرخواستکارارسالميدارند،ماباعدممعرفيخود،کاريميکنیم

کهپاسخهايمتقاضیانمتناسبباهویتمخاطبتغییرنکند!
پسازاینمرحله،کسانيکهدرمصاحبهتلفنيپذیرفتهشدهبودندبهمصاحبه
حضوريدعوتميشدند.مصطفيبختیاريکهخودشاهدمصاحبهحضوري
دراینشرکتبودهاستاظهارميدارد:ازطرفشرکت.....بهحدود100نفر
تلفنکردهبودندوگفتهبودندساعت7صبححضوربهمرسانید.ساعت7صبح
روزموعودتعدادزیاديجلويشرکتتجمعکردهبودند.نگهبانبهمیانجمعیت
ميرفتویكنفرراصداميزدواورابهاتاقمصاحبهميبرد.دراتاقمصاحبه

یكروانشناسنشستهبود.سئوااتروانشناسآغازميشد:
نظرشمادرموردموفقیتچیست؟چهکسيراموفقميدانید؟عشقچیست؟
آیاتابهحالعاشقشدهاید؟چگونه؟نظرتاندربارهازدواجچیست؟نظرتاندر
موردزندگيچیست؟اهلریسكهستید؟وناگهانميپرسید:پیراهنشماچندتا
دکمهدارد؟)وبعدهادرجلسهايکهدرفرابتشکیلشد،مصاحبهکنندهدرمورد
اینسئوالخاصتوضیحميدادکهمابهلحاظروانشناختيباطرحبرخيسئواات
عجیبوغریباواًمیزانتوجهودقتمتقاضيرابهامورپیرامونخودميسنجیم،

ثانیاًواکنشروانيفردرادرقبالمسائلپیشبینينشدهبررسيميکنیم(.
سپستعداديچوبرنگيرويمیزقرارميدادوازمتقاضيميخواستکه
بااینچوبها،چیزيدرستکندتاخاقیتفردمعلومشود.بعدآزمونExcellو
Wordميگرفتودرتماماینمدتهمروانشناسبهحرکاتوسکناتمتقاضي

چشمميدوختوعکسالعملهاياوراروانشناسانه!ثبتميکرد.
مرحلهسومزمانياستکهمتقاضيدرامتحانروانشناسيقبولميشود.آنگاه
برايمصاحبهتحویلقسمتيکهدرخواستاستخدامکرده،ميشود.دوبارهصف

استونوبتاستوانتظار،تاوقتمصاحبهفرارسد.
نفر، ندارد.سهچهار ازمصاحبهروانشناسانه اینمصاحبههمدستکمي
متقاضيرادورهميکنندودرحالیکههریكتبسميبرلبدارندوسئواليدر
جیب،بهمتقاضيخیرهميشوندوسئوااتخودرامطرحميکنندبيآنکهاز
متقاضيبپرسند:توچهحساسیتهایيداري؟توچهسازمانيراميپسندي؟چه
چیزهایيدرمحیطکارتوراآزردهخاطرميکند؟یكمحیطکارمطلوبازنظرتو
چهشکلوشمایليدارد؟عائقوخواستههایترابگو.غالبجلساتمصاحبه
بهسمتيهدایتميشودکهمتقاضيدرانفعالکاملقرارگیرد.فرصتيبرايعرض
اندامپیدانکند.فاصلهعظیمسازمانباخودرابهخوبيدركکند.کوچکيخودرا
درمقابلسازمانبفهمد.خودراببازد.اگرهمپذیرفتهشدیانشدفرقينميکند.از
روحورواناوچیزيبهجانماندهاست.ازشخصیتاوچیزيبهجانماندهاست.
واینهاهمهیعنيتعاليسازماني!یعنيسازمانمدرنایراني!یعنيگواهينامهایزو!

یعنيگواهينامهانجمنمدیریتمنابعانساني!
ما،چهخوبآموختهایمکهواژههاراآنقدردستماليکنیمکهچیزيازآنباقي
نماند.اصًامعنايمخالفخودرابدهد.مشروطه،انقاب،دموکراسي،عدالت،
انصاف،احترام،توسعه،قانون،حقوقشهروندي،سازمانمدرن،مهندسيمجدد،
رانندگي،حفظمحیطزیست، و راهنمایي استاندارد،عائم نشان ایزو9000،
حفاظتازمیراثفرهنگي،حفاظتازمنابعطبیعيو.....اینواژههاچهمعنایي

دارند؟ما،چهخوبآموختهایمکهاعليعلیینرابهاسفلالسافلینتبدیلکنیم.
اینمصاحبهها،سراسرتوهینوتحقیراست.خفیفکردنوذلیلکردناست.
سوءاستفادهازوضعیتاقتصاديکشوراست.سوءاستفادهازنابرابريبازارعرضه
وتقاضايکاراست.ادامهدارد...
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پروژه  واحد 1  نصب  فعاليت هاي  تكميل  

نيروگاه برق آبی سنگ توده2

مونتاژ روتور واحد چهارم نيروگاه برق آبی 
سياه بيشه

اول  اولويت  سنگين  تجهيزات  نصب  ادامه  
پروژه شيرين سازي پروژه ايران ال.ان.جی

ساخت پدستال موتور در نيروگاه
برق- آبی  سيمره

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

نشيمنگاه  محل  بتن ريزي  جهت  آماده سازي   
توربين وژنراتور بخار نيروگاه حرارتي يزد

انتخاب فراب به عنوان صادرکننده نمونه کشور

اخبار

انتخاب دوره پانزدهمین در فراب
سیام که کشور نمونه صادرکنندگان
مهرماهباحضورگستردهفعاانبخش
خصوصیونمایندگانشرکتدرسالن
میادنمایشگاهبینالمللیتهرانبرگزار
شدبهعنوانصادرکنندهنمونهکشور
فنی خدمات بخش در 90 سال در
مهندسیمعرفیشد.حضورمستمردر
بحثصادراتطیسهسالاخیر،بهره
گیریاثربخشازنیرویانسانیایرانی
مرزی،گستردگی برون های طرح در
نمایندگی ثبتدفتر بازارهایهدفو
دراینکشورها،حضوردرمناقصاتو
مذاکراتبینالمللی،حضوردراجاس

هایمشتركکشورهاوتشکیلکنسرسیومبهمنظوراجرای
اخذ انسانی، منابع توسعه و مرزی،آموزش برون های طرح
رضایتمندیکارفرمایانطرحهایبرونمرزیوعضویتدر
معیارهای ازجمله المللیصادراتی بین و ملی انجمنهای
امتیازدهیبرایانتخابصادرکنندهبرترملیبودهاند.همچنین
ازنقاطقوتشرکتفرابدرارزیابیسال1390میتوان
بهتعدددرامضاومبادلهتفاهمنامههاوموافقتنامههابا
شرکتهایهمکارکشورهایهدف،حضوردربازارجدید
ارمنستانازطریقامضایقراردادمگری،تعدددربهرهمندی
ازپرسنلایرانیدرطرحهایبرونمرزیوآموزشوتوسعه
منابعانسانیبابرگزاریمنظمدورههایآموزشیوسمینارها
در رئیسجمهوری اول معاون کرد.محمدرضارحیمی اشاره
اقتصاد در صادرات ضرورت و اهمیت گفت: مراسم این

کشورغیرقابلانکاراست.
ویافزود:صادراتاساسومحوراقتصادماستوبيتوجهي
بهآناگرآگاهانهباشدخیانتاستواگرناآگاهانهباشدباز
ما امروز واردخواهدکرد. بهکشور فراواني همآسیبهاي
اما بنامیم. بایدروزصادراتراروزصادراتوغیرتملي

شاید برنامه این در
نهاوندیان محمد این
ترین مبسوط که بود
ایراد را سخنان
که کرد؛سخنانی
شدید استقبال مورد
حضاردرمراسمقرار
اتاق رئیس گرفت.
و صنایع بازرگاني،
تاکید با ایران معادن
توانمندسازي بر

بخشخصوصيوغافلگیرنکردناین
بهمقاماتدولتيگفت: بخشخطاب
سیاستهاي محرم را اقتصادي فعاان

خودبدانید.
تکریم کرد: تاکید نهاوندیان محمد
صادرکنندهیكوظیفهاستوهرچه
کنیمکماستچراکهصادراتکشور
در تولید تاش همه برآیند واقع در
و واقعي تکریم اما است ملي اقتصاد
ارجگذاريواقعيبهصادرکنندهچگونه
که چیزي مهمترین شاید باشد؟ باید
قدرت است صادرکننده تکریم نشان
آن تقویت و صادرکننده برنامهریزي

باشد.
وياضافهکرد:اگرصادرکنندهبتواندواحدخودشرااداره
قدرت المللي بین بازار متنوع چالشهاي مقابل در و کند
باشدوازسويسیاستگذاراناحساس برنامهریزيداشته
که بود خواهد باز برنامهریزي براي او دست کند حمایت
اینبهترینحمایتازصادرکنندهاست.نهاوندیاناضافهکرد:
ایننیستدر توانمندسازيبخشخصوصيهمجز معناي
برنامهپنجمتوسعههمتصریحشدهوظیفهارکاننظامتقویت
بخشخصوصياست.بخشخصوصيدنبالایننیستکه
آویزانجایيباشدبلکهدنبالآناستکهبهگونهايشرایط
برایشباشدکهبتواندرقابتکند.رئیساتاقبازرگاني،صنایع
ومعادنایرانمتذکرشد:هرچندعواملپیشبینينشدهزیاد
استاماآنچهقابلپیشبینياسترابایدازلیستفاکتورهاي

پرریسكدربیاوریم.
وزیرصنعت،معدنوتجارتهمدراینمراسمخبریخوش
برایصادرکنندگاننمونهسالهایگذشتهداشت؛اودراینمراسم
خبردادکهباتخصیص200میلیاردتوماناعتبار،مطالباتجوایز
صادراتيبهزودیپرداختخواهدشد.غضنفرياضافهکرد:
درشرایطفعليتوجهبسیاريازمسووانبهصادراتجلبشده
استودرموردمباحثي
کهچندروزقبلمبنيبر
حمایتنکردندولتاز
صادراتمطرحشدباید
دولت همواره بگویم
صادرات از حمایت
راازمميداندوهیچ
کشوريصادراتشجز
باپشتیبانيدولترشد

نکردهاست.
ادامه در صفحه 10

برای دومین سال پیاپی و در بخش صادرکننده نمونه خدمات فنی مهندسی صورت گرفت
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سر خط اخبار
شركت نارديس

پيشرفت مناسب ساخت تجهيزات  لوله پایاب و محفظه حلزونی پروژه نيروگاه آزاد

شروع  عمليات پيش مونتاژ اولين واحد مجموعه توزیع کننده پروژه سيمره

عنوان مرد ایمنی سال برای یک همکار شرکت نوتاش در گارگاه سيمره

اخبار پروژه

اخبار توبا

محفظه حلزونی 
عملیاتساختومونتاژمحفظهحلزونیواستيرینگواحداولباقطرورودي950میلیمتروبهوزنتقریبي1600

کیلوگرم،پیشرفت75درصديداشتهوامیدآنميرودکهتاتاریخ90/08/20آمادهتحویلشود.

لوله پایاب
مدیرپروژهآزادازپیشرفتمناسبساختلولهپایابپروژهباوزنتقریبيهرواحد2650کیلوگرمخبرداد.

عملیاتپیشمونتاژتوزیعکنندهواحداولپروژهسیمرهدرشرکتصنایعآذرآب
آغازشد.عملیاتپیشمونتاژمجموعهتوزیعکنندهکههموارهیکيازچالشهايفني
مهمدرساختتوربینبودهاست،درپروژهسیمرهکهمجموعهتوزیعکنندهدارايبیش
از100قطعهوتجهیزمختلفوبهوزنتقریبي90تنميباشد،آغازشد.پیشبیني

ميشوداینعملیاتظرفمدت15روزخاتمهیابد.

وليباقرزاده،ازمشارکتفراب– تابلیه– پرهونطرحدرمراسمیکهبهمناسبتروزایمنيتوسطشرکتآبونیرو)کارفرما(در
کارگاهسیمرهبرگزارشد،عنوانمردایمنیسالرابهخوداختصاصداد.دراینمراسمآقايوليباقرزادهازمشارکتفراب– تابلیه– 

پرهونطرح)پرسنلنوتاش(بهعنوانمردسالایمنيطرحسیمرهانتخابودرمراسمویژهایازویتقدیربهعملآمد.

ادامه عمليات شمع كوبي و اجراي فونداسيون هاي 
پروژه شيرين سازي كارخانه ايران ال ان جي

  Piperack ادامه انجام عمليات خاكبرداري
پارس   24 تا   22 فازهاي  يوتيليتي  پروژه  در 

جنوبي 

تحويل  Water Drum بويلر A  توسط 
يوتيليتي  پروژه  كارگاه   به  آذرآب  شركت 

فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي 

بازديد مديران عامل شركت هاي شيرين سازي 
گاز ايران و نارديس از سازندگان كره اي

نصب Drum پروژه شيرين سازي كارخانه 
ايران ال ان جي

واحد سوم: تنش گيري شده و در حال ماشين كاري نهايی واحد دوم:  آماده تحويل واحد اول:  آماده تحويل
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش*  مشارکت تمام هندي، آغاز یك توانمندي )هند(
هندي، درصد 100 البته جانبه، سه جدیدالتاسیس مشارکت
طرح سه اجراي آغاز با PTC و NHPC، JKSPD شرکتهاي
نیروگاهآبيبزرگمليبهظرفیتمجموع2120مگاوات،نویدروزهاي
موفقيرابهسهامدارانخودداد.تمرکزاینمشارکتبرطرحهايآبي
منطقهJammu& Kashmirخواهدبودوسهمهریكازاعضاءاز

مشارکتمذکور،بهترتیب49،49و2درصداعامشدهاست.

آسمان THDC آفتابي تر از همیشه )هند(
شرکتTHDCکهدرحالحاضراجرايبیشاز8800مگاوات
نیروگاهآبيرادرکارنامهخودداراست،توانستمنابعماليموردنیاز
براياجرايطرحVishnugadرابهطور100درصديازبانكجهاني
دریافتنماید.شایانذکراستطرحمزبور،444مگاواتراتاآخرسال
2016بهظرفیتنصبشدهکشورهندخواهدافزودکهدراینراستا،

تسهیات648میلیونداريبانكجهانيچشموچراغطرحاست.

Meridian برنده ماراتن Pukaki )زاندنو(

شرکت و زاندنو دولت بین طواني مذاکرات انجام از پس
Meridian Energy،اجرايطرحآبيPukakiبهظرفیت35

ازهشت یکي پروژه این گردید. واگذار اینشرکت به مگاوات
پروژهطرحتوسعهانرژيدرکشورزاندنواستکهتاکنوندوطرح
Tekapo AوTekapo Bبهظرفیتمجموع185/2مگاواتو

بهارزش667میلیونداربهمرحلهبهرهبرداريرسیدهاند.

تحویل اولین runner نیروگاه Xiangjiaba )چین(
طرح runner اولین تحویل و حمل مراحل Alstom شرکت
عظیم6000مگاواتيXiangjiabaراباموفقیتبهپایانرساند.از
مشخصاتاینrunnerميتوانبهوزن406تنيوقطر10/5متري
آناشارهکرد.طرحمزبورباهزینهاي6/3میلیاردداريازسال2006
آغازگردیدهاستوطبقبرنامهزمانبندي،اولینواحددرسال2012

وکلنیروگاهدرسال2015،انرژيتولیدخواهندکرد.

Irganayskaya بار دیگر وارد مدار شد )روسیه(

مگاواتي 800 آبي نیروگاه دوم واحد از تجاري بهرهبرداري
تابستان اواخر در روسیه Dagestan منطقه در Irganayskaya

2011مجدداآغازگردید.ایندرحالياستکهدرپاییزسال2010
وپسازآتشسوزيمهیبایننیروگاه،واحد2بهشدتآسیبدید
کهبااقدامسریعRushydaro،بازسازياینواحدطيیكسالبه

پایانرسید.

شراکت 50 ـ50 به کام SN Power )فیلیپین(
پسازتوافقسرانصنعتانرژيدوکشورنروژوفیلیپین،بهرهبردارياز
سهطرحآبيدرکشورفیلیپینبهعنوانحسنمطلعانتخابشد.براین
اساس،بهرهبرداريازطرحهاي75مگاواتيAmbuklao،100مگاواتي
انجام قراردادهایي La Confuenciaطي مگاواتي Bingaو155

SNـ50باحضورشرکتنروژي خواهدشدکهطيآنهامشارکتهایي50
Powerویكشرکتفیلیپینيتشکیلميگردد.شایانذکرکهاینطرحها

بهصورتچندمنظورهبرنامهریزيشدهاند،بهطوريکهطرحآخر،تولید
سالیانه423000تنCO2رادربرنامهخودميبیند.
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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 

است

45

چراغ سبز EBRD به Stejara )روماني(
از داري میلیون 154 تسهیات دریافت از روماني دولت
210 نیروگاه بازسازي پروژه اجراي بهمنظور EBRD بانك
شش بازسازي شامل پروژه این داد. خبر Stejara مگاواتي
،I&C تجهیزات الکترومکانیکي، )تجهیزات نیروگاهي واحد
طي که ميباشد طرح( تجهیزات سایر و SCADA سیستم

2سالبهپایانخواهدرسید.

رواندا نیز قاپ اروپا را دزدید )رواندا(
تأمین با نهایتًا ،EIB بانك و رواندا دولت مذاکرات دنبال به
بانك این توسط Ruzizi داري میلیون 531 طرح مالي
موافقتگردید.ایننیروگاهآبيچندملیتي)بهسبببهرهمندي
از کنگو دموکراتیك جمهوري و بوروندي رواندا، کشور سه
بهرهمندي در مگاوات، 145 ظرفیت با آن( تولیدي انرژي
ایفاء را بسزایي نقش الکتریسیته انرژي از منطقه شهروندان
باهزینهچهار فازمطالعاتطرح ایندرحالياستکه ميکند.
EU-Africaتأمینماليشدهبود. میلیوندار،توسطبانك

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

Hyadro Power

& Dams, 2011, Issue 3

توجه روز افزون دولت به صنعت آب و برق )اوکراین(
طيسالهاياخیروباتوجهبهرشدجهانيقیمتحاملهايانرژي،
دولتاوکراینبهتوسعهصنعتآبوبرقخودبیشازپیشتوجه
کردهاست.ازآنجملهميتوانبهنصبنرمافزارهايکنترليونظارتي
پیشرفتهدرتماميسدهاونیروگاههايآبيموجوددراینکشوراشاره
کرد.اخیراًنیزدولتقرارداد38میلیونداريبازسازينیروگاه686
مگاواتيKremenchukرابهشرکتOJSCاباغکردهاست.از
مگاواتي آبي651 طرح دو بازسازي مطالعاتي مراحل دیگر، سوي
Dnipro Iو661مگاواتيDnipro IIنیزبهپایانرسیدهاستکه

طبقآخریناخبار،باتأمینمالي60میلیونداريایندوطرحتوسط
بانكجهاني،توافقاتاصليحاصلشدهاست.

Alstom از شرق تا غرب در دستان
اخیراًشرکتAlstomبرندهمناقصه79میلیوندارينیروگاهآبي
42مگاواتيSalamondeدرپرتغالشد.ایننیروگاهکهشاملطراحي
ازدو نیروگاهموجود نیروگاهيجدید)توسعه وساختیكواحد
واحدبهسهواحد(تلمبهذخیرهاياست،بایدتاانتهايسال2015به
بهرهبرداريتجاريبرسد.ایندرحالياستکهاینشرکتبرندهچهار
مناقصهدرکشورهندبهارزشمجموع470میلیوندارشدهاست.این
بستهنیروگاهيشاملطراحي،ساخت،تستوبهرهبرداريپروژههاي
97مگاواتيTashidingدرمنطقهWest Sikkim،100مگاواتي
Dikchu96مگاواتي،Himachal Pradesh1درمنطقهTidong

درمنطقهWest Sikkimو1000مگاواتيBhagirathiدرمنطقه
Uttarakhandخواهدبود.طرحآخرشاملاجرايچهارواحدتلمبه

ذخیرهايسرعتمتغیراستکهازاهمیتباایيدربرنامههايتوسعهاي
مليهندوستانبرخورداراست.ازسويدیگرشرکتالکتریسیتهفرانسه
AlstomرابهشرکتRevinپروژهبازسازينیروگاه800مگاواتي
واگذارکردهاستکهجایگزینيهرچهارrunnerموجوددرمحدوده

کارقراردارد.

نوازش IDB بر سر برزیل )برزیل(
بهگزارشنمایندگانرسميبانكIDB،بااعطايتسهیاتبلندمدت
128میلیونداريبهکشوربرزیلبهمنظوربازسازيومدرنسازيدو
نیروگاهبزرگآبيدراینکشورموافقتشد.بهاینترتیبدونیروگاه
1216مگاواتيFurnasو1050مگاواتيLuiz Carlosکهبیشاز
50سالازاحداثآنهاسپريشدهاستباهزینههايبهرهبرداريکمتر،
انرژيفراوانتريراتولیدخواهندکرد.هزینهکلاجرايایندوطرح

برابر600میلیونداربرآوردشدهاست. چین به گرمي دستان اکوادور را فشرد )اکوادور(
بانكتوسعهچین)CDB(طيتفاهمنامهايرسميبادولتاکوادور،با
اعطايتسهیات2میلیاردداريبهاکوادوربهمنظوراجرايطرحهاي
آبيدراینکشور،موافقتکرد.اینتسهیاتهشتساله،شاملنرخ
بهرهسالیانه6/9درصدویكدورهتنفسدوسالهخواهدبود.تاکنون
مگاواتي طرحهاي22/3 به منبع این از دار میلیون تخصیص680
Villonacoو15مگاواتيQuijos50مگاواتي،Mazar-Dudas

Chongon،Bulu Buluقطعيشدهاستوازسويدیگرطرحهاي
آبان ماه 1390 - شماره 13وCanarدرفهرستانتظارهستند.



یژه
ی و

گو
گفت

واگذاري كل 
كار تجهيزات 
هيدرومکانيك و 
الکترومکانيکال 
كارون 3 به شركت 
فراب از نظر بنده 
تصميم درستي 
بوده است، متعاقب 
چنين واگذاري اي 
تعداد زيادي از 
كارخانجات داخلي 
كه فعال نبودند 
متحول شدند 
و مهم تر از آن 
توسعه نيروي 
انساني كه در زمينه 
طراحي، ساخت، 
نصب، راه اندازي 
و بهره برداري، از 
تجهيزات سنگين 
هيدرومکانيکي و 
نيروگاهي اتفاق 
افتاد حاصل اين 
واگذاري ها بوده 
است
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: جن��اب آقای كامجو! برای ورود به بحث 
مختص��ری از بيوگراف��ی كاری خ��ود را ب��رای 

مخاطبان ما در شركت فراب عنوان نماييد؟
فارغالتحصیلرشتهمهندسيراهوساختماندر
ــيارشدازدانشگاهفنيتگزاسدر مقطعکارشناس
ــتم.ازخردادماه1370درشرکت سال1359هس
تضامنيمهابقدس-ایکرزاستخدامومشغولبه
کارشدم.شرکتتضامنيمهابقدس-ایکرزیك
شرکتایراني-کانادایيکه2/3سهمآنمتعلقبه
شرکتمهندسيمشاورمهابقدسو1/3سهمآن
متعلقبهشرکتایکرزکانادابود،کهدرسال68به
ــورانجاممطالعاتفاز1تکمیليوفاز2طرح منظ
سدونیروگاهکارون3درتهرانتاسیسشدهبود.
ــروگاهکارون3در ــدونی انجاممطالعاتطرحس
ــرکتتضامنيمهابقدس-ایکرزبهدوروش ش
ــتو ــورتميگرفت،یکيروشکلیددردس ص
دیگريروشمتعارفمطالعات.بهدنبالمطالعات
روشکلیددردستطرحسدونیروگاهکارون3،
درسال1370موافقتنامهواگذارياحداثسدو
ــعهمنابعآبو ــرکتتوس نیروگاهکارون3بینش
ــیومبینالملليمتشکل نیرويایرانویكکنسرس
ــلوانگلیس ــورهايبرزی ــرکتهایيازکش ازش
ــاختمانيوشرکتهایياز جهتانجامکارهايس
ــوئیسواطریشبرايانجام ــورهايآلمان،س کش
ــايهیدرومکانیكوالکترومکانیكبهامضاء کاره

رسید.

: چگونه و در چه زمانی با ش��ركت فراب 
آشنا شديد؟

ــیومقادربهتامین85 ــاتوجهبهاینکهکنسرس ب
درصداعتبارارزيموردنیازاحداثسدونیروگاه
ــرکت ــدهنگردید،ش ــدتتعیینش کارون3درم

ــرانکلکارهاي ــرويای ــعآبونی ــعهمناب توس
ــرکت ــهش ــال71ب ــاختمانيکارون3رادرس س
ــزاتهیدرومکانیكو ــابیروکلکارهايتجهی س
ــرکتفراب ــال72بهش ــكرادرس الکترومکانی
ــرکتفراببه ــنایيبندهباش واگذارکرد،لذاآش
ــهدراوایلدهه70، ــال1372برميگردد.اگرچ س
ــرکتتازهتاسیسبودولي ــرکتفرابیكش ش
ــهکافيبرخوردار ــرکتفرابازتجرب مدیریتش
ــهراهرایعنياینکهشرکتفرابچه بودندونقش
ــیمکردندو ــیريرابایدبپیمایدبهخوبيترس مس
اینیکيازعللموفقیتهايشرکتفراباززمان

تاسیسآنتاکنونبودهاست.

ش��ركت فراب در ابتدای تاس��يس به نس��بت 
آنچه اكنون هست، آنچنان شركت بزرگی نبود و 
هنوز توانايی های خود را در زمينه های كاری اش 
به اثبات نرس��انده بود.اما همين ش��ركت در آن 
س��ال ها با پروژه هايی برخ��ورد می كند و آنها را 
بر عهده می گيرد كه در حد و اندازه های بس��يار 
بزرگی بودند.آيا اساس��ا واگذاری آن پروژه ها را 
به فراب تازه تاس��يس درس��ت می دانستيد و در 

اين باره چگونه می انديشيد؟
ــزاتهیدرومکانیكو ــذاريکلکارتجهی واگ
ــرکتفرابازنظر الکترومکانیکالکارون3بهش
ــت،متعاقبچنین ــتيبودهاس ــدهتصمیمدرس بن
واگذاريايتعدادزیاديازکارخانجاتداخليکه
ــعه ــدندومهمترازآنتوس فعالنبودندمتحولش
نیرويانسانيکهدرزمینهطراحي،ساخت،نصب،
ــنگین ــرداري،ازتجهیزاتس ــدازيوبهرهب راهان
ــاقافتادحاصل ــيونیروگاهياتف هیدرومکانیک
ــت،کهباصرفمیلیونها اینواگذاريهابودهاس
ــعهنیرويانساني وبلکهمیلیاردهادارچنینتوس

امکانپذیرنبود.


: آن زم��ان بودند افرادی كه اساس��ا نگاه 
مثبت��ی ب��ه پتانس��يل های داخلی مانند پتانس��يل 
شركت فراب نداشتند، نگاه شما به مقوله ساخت 
داخ��ل چگونه بود؟مخصوصا در س��ال هايی كه 
هنوز ش��ركت های داخلی توانمندی های خود را 

به اثبات نرسانده بودند؟
ــعهبایدحرکت ــدوتوس ــههرحالبرايرش ب
ــورهاي ــتعنوانکش ــورهایيکهتح ــرد.کش ک
ــونددرسایهسعيوخطابه صنعتيشناختهميش
ــیدهاند،یكمثلچیني اینمرحلهازپیشرفترس
ــد"آنهاکهازجايخودبرميخیزند،گاهي ميگوی
ميبازند،آنهایيکهبرنميخیزندهمیشهميبازند" 
ــورقطعًا ــايداخلکش ــتفادهازظرفیته ــذااس ل
ــتواینموضوعامروز ــتيبودهاس تصمیمدرس
بعدازحدود20سالاززمانشروعساختداخل
نیروگاه الکترومکانیك تجهیزاتهیدرومکانیكو

درعملکامامشهودميباشد.

:آيا با گذشت س��ال ها فكر می كنيد پروژه 
س��اخت داخل و واگذاری امور به ش��ركت های 
داخلی اساس��ا موفق بوده است؟آيا به هر قيمتی 
قائل به واگذاری پروژه ها به شركت های داخلی 

هستيد يا خير؟
ــه ــبکلی ــاختونص ــراردادس ــذاريق واگ
ــرکتفرابداراي ــرق-آبيبهش ــايب نیروگاهه
ــت ــت.عیبکاردراینجااس مزایاومعایبياس
ــراببهوجود ــرکتف ــهچونرقیبيدرکنارش ک
نیامدهشرکتفرابخودرامنحصربهفردپنداشته
ــهکارهايدر ــردنزمانوهزین ــهکمک ودرزمین
ــلنیاوردهودر ــتانجام،تاشازمرابهعم دس

آنها که از جاي خود برمي خيزند گاهي مي بازند
 آنهایي که برنمي خيزند هميشه مي بازند

گفتگو با ناصر کامجو مدیر امور سد و نیروگاه و تاسیسات زیربنایي شرکت مهاب قدس
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زهرا شهایی

المثل  جمله اي ورد زبانش است كه در واقع يك ضرب 
گاهي  برمي خیزند،  خود  جاي  از  كه  "آنها  است:  چیني 
او  مي بازند"  همیشه  برنمي خیزند  كه  آنهايي  مي بازند، 
اين مثال را در پاسخ به آناني مي گويد كه به تصمیم 
فراب  شركت  به  بزرگ  هاي  پروژه  واگذاري  در  دولت 
تازه تاسیس مخالف بودند و بر اين باور است كه اين 
افتاد.اينها  افتاد و به بهترين شكلش هم  بايد مي  اتفاق 
سخن  بلكه  نیست  فراب  مجموعه  دل  از  فردي  سخن 

ناصر كامجو از مديران پیشكسوت شركت مهاب قدس است كه سالها 
تجربه نظارت بر پروژه هاي فراب را در كارنامه خود دارد. تجربه اي 

كه او را به اين نتیجه رسانده است كه» مديريت شركت 
فراب از ابتدا نقشه راه شركت را به خوبي تبیین كرده 
اتخاذ  مناسب  زمان هاي  در  را  مقتضي  تصمیم هاي  و 
شركت  مديريت  هوشمندي  از  حاكي  اين  و  است  كرده 
مي باشد«. با ناصر كامجو مدير امور سد و نیروگاه و 
تاسیسات زيربنايي شركت مهاب قدس درباره گذشته، 
حال و آينده شركت فراب و مسائل و دغدغه هاي پیش 
ترتیب  گفتگويي  مشاور  و  پیمانكار  شركت هاي  روي 

داده ايم كه در ادامه مي خوانید...



فکر مي كنم اينکه 
شركت فراب از بدو 
تاسيس بعنوان يك 

شركت پيمانکار 
عمومي كار خود را 

شروع كرد، تصميم 
درستي بوده است. 

به نظر بنده اگر 
شركت فراب بدنبال 

تاسيس كارخانه 
مي رفت به موفقيتي 

كه امروز كسب كرده، 
نمي رسيد

یژه
ی و

گو
گفت
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ــت. ــتنیافتهاس ــنراهبهپویایيموردنظردس ای
ــاخت ــاواگذاريکلیهقراردادهايس درعوضب
ــرکتفراب ــبنیروگاههايبرق-آبيبهش ونص
ــهايازنیروهايمتخصصدراین بتدریجمجموع
ــرکتفرابشکلگرفتکهایننقطه زمینهدرش

قوتشرکتفرابمحسوبميشود.
: مزيت شركت فراب، فعاليت آن در حوزه 
نيروگاه های برق-آبی بوده و هست؛ از نظر شما 
با اين حس��اب آيا ضرورتی بود كه فراب وارد 
طرح های حوزه نيروگاه های حرارتی هم می شد؟
ــاختگاههاي ــهتعدادرودخانههاوس ازآنجاک
ــايبرقآبیدرهر ــازيواحداثنیروگاهه سدس
ــورایرانهمازاین ــوريمحدودهاستوکش کش
ــت،لذامقابلشرکتفرابدو قاعدهمستثنينیس
راهوجودداشتیااینکهصرفًامطابقروالگذشته
روينیروگاههايبرقآبيمتمرکزباشدوباخاتمه
ــرابهمبهانتهاي ــرکتف نیروگاههايبرقآبیش
ــدویابهحوزههايدیگرصنعت حیاتخودبرس
ــودرادردیگر ــزورودنمودهودامنهفعالیتخ نی
زمینههامثلنیروگاههايحرارتيونفتوگازهم

توسعهدهد.

: موضوع مهم ديگری كه وجود دارد بحث 
فراب كارخانه دار يا فراب بدون كارخانه است؛ 
آيا ش��ما با تاس��يس كارخانه از س��وی شركتی 
مثل فراب موافق بوديد؟ زيرا هم اكنون هس��تند 

بزرگانی كه از اينكه فراب برای خود كارخانه ای 
نساخته اس��ت، معترض و گله مندند؛و در مقابل 
هم عده ای همي��ن عام��ل را بزرگترين موفقيت 

فراب می دانند؟
دراینرابطهمدیریتشرکتفرابهوشمندانه
عملکردوبهموقعتصمیمورودبهبازارهايدیگر

راگرفتودراینزمینههمموفقبودهاست.

: مدافعان س��اخت كارخانه، معتقدند اگر 
ف��راب صاحب كارخانه بود، كارهای آن با زمان 
بندی بهت��ری انجام می ش��د و تاخيرات كمتری 
ب��ه وجود می آم��د، نظر ش��ما در اين خصوص 

چيست؟
ــرکتفرابازبدوتاسیس فکرميکنماینکهش
ــکارعموميکارخودرا ــرکتپیمان بعنوانیكش
شروعکرد،تصمیمدرستيبودهاست.بهنظربنده
اگرشرکتفراببدنبالتاسیسکارخانهميرفت
ــبکردهنميرسید،زیرا بهموفقیتيکهامروزکس
شرکتفرابپتانسیلهايسازندگانداخلکشور
رابهخوبيشناسایيکردهومتناسبباتوانایيآنها
ــاختونصبقسمتهایي تهیهموادومصالح،س
ــردوبعنوانکارفرماي ــهآنهاواگذارک ازکارراب
ــت آنهااینحقراهموارهبرايخودمحفوظداش
ــرآوردهنکردنمواردکميوکیفي کهدرصورتب
کارواگذارشدهبهآنمجموعه،قسمتيیاکلکار
ــهدیگرانيکهتوانایي ــرکتگرفتهوب راازآنش

ــت انجامکاررادارندواگذارنمایدوبااینسیاس
ــیرخوبيبهجلو ــرميکنمانجامکارهادرمس فک
رفتهاست،درصورتیکهاگرشرکتفراببهدنبال
تاسیسکارخانهخودشبودشایدبهاینعلتکه
ــايکارخانهخودشرابهکارگیردانجام ظرفیته
ــيکیفيکارهاباوضعموجودصورت کميوحت

نميگرفت.

: ورود فراب به پروژه های س��رمايه گذاری 
را چگونه ارزيابی می كنيد؟

ورودشرکتفراببهپروژههايسرمایهگذاري
ــددامنه ــهميتوان ــتک ــرياس ــوزهدیگ ــزح نی

فعالیتهايشرکتفرابراگسترشدهد.

: اگر هر پروژه را دارای سه ضلع كارفرما، 
مش��اور و پيمان��كار بدانيم، به نظر ش��ما رابطه 
مطلوب��ی كه می تواند بين اين س��ه ضلع ش��كل 

بگيرد چگونه رابطه ای است؟
ــاملکارفرما، ــهعامليکهش ــايس درپروژهه
ــانقشاصلي ــت،کارفرم ــکاراس ــاوروپیمان مش
ــبردکاربهعهدهدارد،درهر ــيرادرپیش واساس
ــهوتصمیمگیر، ــايباتجرب ــروژهايکهکارفرم پ
ــدهدارد،کارپروژهدرقالب ــتپروژهرابعه هدای
ــاوروپیمانکار زمانبنديبهپیشميرود،زیرامش
ابزارانجامکاردراختیارکارفرمابودهودرصورت
نیازميتواندآنهاراتقویتویاحتيعوضنماید،
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یژه
ی و

گو
گفت

 زماني شركت 
فراب تمام تاش 
و همت خود را 
روي نيروگاه هاي 
برق-آبي متمركز 
كرد و زمانيکه 
مديريت شركت 
فراب احساس 
كرد كه از نقطه 
عطف نيروگاه هاي 
برق -آبي بزرگ 
عبور كرده به ديگر 
حوزه هاي صنعت 
مثل نيروگاه هاي 
حرارتي و نفت و 
گاز ورود كرد و اين 
نشان از مديريت 
هوشمند شركت 
فراب دارد
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ادامه از صفحه 4
وزیرصنعت،معدنوتجارتتصریحکرد:البته
بهشکل ازصادرات نحوهحمایت است ممکن
دیگرباشداماحتمابایددرسایرقواحمایتاز
صادراترامدنظرداشتهباشیمکهاینیكتصمیم

بلندمدتاست.
امارییسکلبانكمرکزیدراینمراسمتاش
انتقادات از بخشی پاسخگوی نوعی به تا کرد
محمدنهاوندیانباشد.رییسکلبانكمرکزيدر
همینزمینهعنوانکرد:درسالگذشته24میلیارد
داربااترازمیزانوارداتارزفروختیمکهاینبه
دلیلتقاضاهايکاذببرايارزبود.محمودبهمني
درموردتقاضاهايکاذبنرخارزگایههايخود
رااینگونهادامهداد:کااهايقاچاقهمکهوارد
کشورشوندارزراازکشورخارجميکنندوقتي
حتيموادمخدرواردکشورشودحتمابایدارزاز

کشورخارجشود.
بيانصافياستکهبرايوارداتکااهايقاچاق

درکفبازارارزبریزیم.
حواسمان و است تحریم ایران کرد: اضافه وي
بایدازیكجنگهمبیشترباشدچراکهدرجنگ
ميدانیمچهکنیماماامروزتحریمهاراکهبیشتر

ميکنندوضعیتفرقميکند.
شرایط در را ارز ماچگونه کرد: تصریح بهمني
تا دهیم اجازه باید بریزیم بازار کف به فعلي
ادامه در باشد.وي تقاضا و عرضه تابع ارز نرخ
بر مبني ایران اتاق رئیس خواسته به اشاره با
را خصوصي بخش دولت سیاستهاي که این
غافلگیرنکنداظهارکرد:دیگرهیچوقتدولت
نميخواهدملتخودراغافلکند.ويدرپایان
خاطرنشانکرد:ماندهتسهیاتصادراتي30هزار

میلیاردریالدرمقابلسههزارو103میلیاردریال
استکهمادادهایم.درواقعمیانگینتسهیاتما
دربخشصادراتآنهشتیا10درصدمدنظر
بیشتر رقم به امیدواریم ما و شدهاست حاصل
ازایندستیابیم.دراینمراسممحمدصادقی
معاونپشتیبانیشرکتبهنمایندگیازمهرانلطفی
مدیرعاملشرکت،تندیسولوحویژهیبرترین
صادرکنندهکشوردربخشخدماتفنیمهندسی
رادریافتکردوباسایربرترینها،عکسیرابه
سایر و جمهوری ریاست اول معاون با یادگار
مقاماتدولتیانداخت.ازمبهیادآوریاستکه
معاونتتوسعهطرحهاباهمکاریمعاونتطرح
هایخارجازکشورومعاونتبازرگانیجلسات
انتخاب این برای ازم پیگیریهای و هماهنگی

مهمرادرفرابسازماندهیکردند.

ــادتعاملبینکارفرما، ــشکارفرماهمچنینایج نق
ــت ــهازمهانجامکاراس ــکار،ک ــاوروپیمان مش
ــتکهتعاملبین ــاندادهاس ــد.تجربهنش ميباش
ــاازازمههايانجام ــرحواعتمادبینآنه ارکانط

کميوکیفيکاراست.

: ديدگاه شما از جايگاه مشاور به توانايی ها 
و عملكرد شركت فراب چيست؟

ــرابازابتداي ــرکتف بهنظربندهعملکردش
ــیارموفقبودهواینناشياز ــیستاکنونبس تاس
تبییننقشهراهشرکتتوسطمدیریتآنميباشد.
ــامتاشوهمتخودرا ــرکتفرابتم زمانيش
روينیروگاههايبرق-آبيمتمرکزکردوزمانیکه
ــاسکردکهازنقطه ــرکتفراباحس مدیریتش
ــايبرق-آبيبزرگعبورکردهبه عطفنیروگاهه

ــايصنعتمثلنیروگاههايحرارتي دیگرحوزهه
ــانازمدیریت ــتوگازورودکردوایننش ونف

هوشمندشرکتفرابدارد.

: وظايف مشترك مشاور نسبت به پيمانكار 
و پيمانكار نسبت به مشاور از نظر شما چيست؟
ــاوروپیمانکارهردوهدفمشترکيرادنبال مش
ميکنندوآنانجامیكپروژهدرقالبمدتوقیمت
ــدامازدوارکانپروژه ــد،منتهاهرک قراردادميباش
ــند، بادیدگاههايمربوطبهخودبهپروژهمياندیش
ــخگویيبهموقعبهنیازهايفني، وظیفهمشاورپاس
قرارداديوماليپیمانکارميباشد.مثًاتهیهیابررسي
ــههاوکنترلکميوکیفيکارو وتائیدبهموقعنقش
وظیفهپیمانکارنیزانجامعملیاتموضوعقرارداددر

قالبمدتوقیمتقرارداد.

: فك��ر می  كني��د در ايران تا چ��ه حد اين 
وظايف به نحو احس��ن انجام می شود؟ فراب در 

اين بين چه نقشی دارد؟
ــرکتمنحصر ــرکتفرابتنهاش ازآنجاکهش
ــت بهفردجهتاحداثنیروگاههايبرق-آبياس
ــاس ورقیبقابلماحظهايرادرکنارخوداحس
ــنهادقیمتپروژهها نميکندلذابهنظربندهدرپیش
ــنانجام ــاوردهودرحی ــلنی ــتازمرابهعم دق
ــرارداديزیاديرامطرحکرده پروژههاادعاهايق
وميکندوازآنجاکهکارفرما،آلترناتیودیگريرا
دراختیارنداردبااجبارقسمتزیاديازادعاهاي
قرارداديشرکتفرابراميپذیرد،اینموضوعتا
ــودشاید آنجاکهبهپروژههايداخليمربوطميش
ــکلآفریننباشدوليقطعًاشرکتفراب خیليمش
نميتواندچنینرویکرديرادررابطهباپروژههاي

خارجازکشوردنبالنماید.

: و سخن آخر...
ــرکت ــیسش ــانبایدعرضکنمکهتاس درپای
ــداثنیروگاههايبرق-آبي ــرابوواگذارياح ف
ــرکتتصمیمبزرگ ــشبهاینش ــالپی در20س
ــت.مدیریتشرکتفراباز وصحیحيبودهاس
ــرکترابهخوبيتبیینکردهو ــهراهش ابتدانقش
ــباتخاذ تصمیمهايمقتضيرادرزمانهايمناس
ــمنديمدیریت ــتواینحاکيازهوش کردهاس
ــرکتفراب ــد.درحالحاضرش ــرکتميباش ش
ــت نهتنهادرزمینهنیروگاههايبرق-آبيفعالاس
ــي،نفتوگاز ــهدرزمینهنیروگاههايحرارت بلک
ــرمایهگذارينیزفعالیتمينماید. وپروژههايس
ــناستوظرف ــرکتفراببسیارروش آیندهش
چندسالآیندهبهعنوانیکيازشرکتهايبزرگ

درزمینهتولیدانرژيمطرحخواهدشد.
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اگرچه تاكنون سياست 
وزارت نفت ايران 

اين بوده كه هميشه 
درباره ميزان برداشت 
همسايگان از ميادين 
مشترك ادعا كنند كه 
سهم برداشت ما از 
آنها كمتر نيست اما 

رستم قاسمي با آغاز 
به كار به عنوان وزير 
نفت به وضوح اعام 

كرد كه در حال حاضر 
در برداشت از ميادين 
مشترك با عراق، قطر 

و ديگر كشورهاي 
حاشيه خليج فارس 

از اين كشورها عقب 
هستيم

ری
خب

رش 
گزا
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ــالگذشته یکيازمهمترینچالشهايچندس
ــور،وضعیتتولیدنفتبوده صنعتنفتدرکش
ــدارکارشناسانعرصه است.علیرغمتاکیدوهش
ــورماندرچندسال ــور،تولیدنفتکش انرژيکش

گذشتهروندينزوليراطيکردهاست.
ــيطوانيبا ــدتزمان ــهبرايم ــيک موضوع
تکذیبمدیرانومسئواننفتکشورهمراهبوده
ــخنازافزایشتولید ــيدربعضيمواردس وحت
ميراندهاند.موضوعيکهظاهرادرچندماهگذشته
ــخنگوو ــخنرانیهایمتعددرئیس،س وپسازس
دیگراعضايمحترمکمیسیونانرژيمجلس،ظاهرا
ــدهاست، اینروزهانزداهالينفتپذیرفتنيترش
ــشاحمدقلعهبانيمدیرعامل تاآنجاکهچنديپی
شرکتملينفتنیزدریکيازنشستهايخبري
ــتومیانگینتولیدنفتدر برآنمهرتاییدگذاش
ــکهدر ــاريرا3میلیونو950هزاربش ــالج س
روزاعامکرد.هرچندکارشناسانمعتقدندکاهش
تولیدنفتبیشازاینمیزانبودهودرحالحاضر
ــکهدر ــهمیلیونو535هزاربش تولیدبهحدودس
ــههمانمیزاننیزکه ــت.اگرچ روزتقلیلیافتهاس

ــامکردهاند؛بیشازیكمیلیون آقايقلعهبانياع
ــهچهارم ــرازهدفگذاريهايبرنام ــکهکمت بش

توسعهبودهاست.
ــود. دایلمتعدديبرايکاهشتولیدذکرميش
کمبودمنابعماليجهتسرمایهگذاريرويتوسعه
میادین،نبودتکنولوژيودانشفنيجدید،کمبود
ــتي،تعداد برخيتجهیزاتوابزاردربخشباادس
ــوردربخشدریاو ــيدکلهايحفاريکش ناکاف
ــارهايبینالمللي ــکيکهعموماماحصلفش خش
ــنبااي ــتدرکنارس ــوراس بهصنعتنفتکش
چاههاينفتکهعمومادرنیمهدومعمرخودقرار
دارند،اجرانشدنبرنامههايتوسعهايجدید،عدم
ــکاتمدیریتي ــقگازبهچاههاينفت،مش تزری
نفت...ازمهمترینمسائلیهستندکهدراینرابطه

ميتواننامبرد.
ــتازمخازن ــدوبرداش ــلدرتولی ــثتعل بح
ــودکهبدانیم ــفبارترميش ــورمانوقتيتاس کش
صاحبمیزانقابلتوجهيازذخایرنفتوگازي
ــورهايهمسایه ــتیمکهدرمالکیتآنهاباکش هس
شریكهستیم.اینامربدانمعناستکهباتعللدر

ــتمنابع،نهتنهاحیاتاقتصاديکشورمان برداش
ــازهميدهیم ــااج ــهعم ــمبلک ــدميکنی راتهدی
همسایگانازذخایرمانسواستفادهکردهوثروتمان

رابهیغماببرند.

میادین مشترک و میزان برداشت
ــتوزارتنفتایراناین اگرچهتاکنونسیاس
ــهدربارهمیزانبرداشتهمسایگان بودهکههمیش
ــهمبرداشتما ــتركادعاکنندکهس ازمیادینمش
ــتامارستمقاسميباآغازبهکار ازآنهاکمترنیس
ــامکردکهدر ــوانوزیرنفتبهوضوحاع بهعن
حالحاضردربرداشتازمیادینمشتركباعراق،
قطرودیگرکشورهايحاشیهخلیجفارسازاین
کشورهاعقبهستیم.ایندرحالياستکههمین
ــرکتنفتمناطق ــشمدیرعاملش ــدوقتپی چن
ــتركبا ــئولیتچندمیدانمش مرکزيایرانکهمس
ــراقرابرعهدهدارد،گفتکهایرانازعراقدر ع
ــتوالبتهازاعامآماربرداشت تولیدعقبترنیس

ایرانبهبهانهامنیتيبودنخودداريورزید.
ــزانکلتولیدفعلي ــاتموجودمی بنابراطاع

نگاهي به وضعیت میادین مشترک نفت و گاز کشور

فاصله اي که هر روز بيشتر مي شود
علیرضا زارعی *
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در مورد ميادين 
با  مشترك 
عربستان و در 
مواجه با اين 
بازنده  كشور كامًا 
ميزان  هستيم. 
برداشت اين كشور 
با حدود 450 هزار 
بشکه نفت بيش از 
ده برابر كشورمان 
است كه حدود 42 
هزار بشکه در روز 
مي كنيم برداشت 
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نفتخامازمیادینمشتركحدود
ــکهدرروزومیزان ــزاربش 292ه
تولیدگازطبیعيازمیادینمشترك
گازيکشورحدود250میلیونمتر

مکعبدرروزاست.
ــتکهبسیاري واقعیتایناس
ــروبه ــهپیشت ــيک ازتهدیدهای
ــتنفت ــکاتصنع ــوانمش عن
ــتخراجبیشترنفتاعام جهتاس
ــدند،عمابهفرصتهایيبراي ش
ــن ــاندرمیادی ــورهايرقیبم کش
ــدهاند.درواقع ــدلش ــتركب مش
ــرایطخاص ــودش ــتوج بهعل

ــرکتهاينفتي ــورمان،ش ــهکش ــيعلی بینالملل
ــرمایه ــش،تکنولوژيوس ــهصاحبدان غربيک
ــتنفتایران ــکانفعالیتدرصنع ــتنداماام هس
ــایگاناز ــد،جذبپروژههايمتعددهمس راندارن
ــدهو ــتانواماراتگرفتهتاقطرش عراقوعربس
ــرمایهگذاريدرمیادینمشتركدرکشورهاي باس
ــدهانداینکشورهاگويسبقت همسایه،باعثش
ــتركازایران ــتازذخایرمش رادررقابتبرداش

بربایند.
ــورمان ــتکش نگاهيبهوضعیتمیزانبرداش
ــارقبایمان،فاصلهقابل ــهب ازاینذخایردرمقایس

توجهمانراباآنهانشانميدهد.
ــورهابانگاهي ــتکهاینکش ایندرحالياس
ــانوبه ــترك،همچن ــعهمیادینمش ــژهبهتوس وی
ــرعتدرحالاجرايطرحهايجدیدوتکمیل س
ــيمتقابلبه ــتند.نگاه طرحهايقدیميخودهس
ــانگرایناست وضعیتطرحهايبخشایرانينش
ــترشبودهو ــنفاصلهروزبهروزدرحالگس ای
ــايایرانيبهثمر ــدتاپروژهه عمابهنظرميرس
ــاجبران ــينخواهدماندت ــند،محصوليباق برس

مافاتکند.
ــتركنفتیا ــراندارايحداقل28میدانمش ای
گازبابرخيازکشورهايهمسایهخوداست.این
ــورهاعبارتندازعراق،عربستانسعودي،قطر، کش
ــتانو کویت،عمان،اماراتمتحدهعربي،ترکمنس

آذربایجان.
ــراندربخش ــتركای ــدهمیادیننفتمش عم
ــهدرمرزهاي ــداز12میدانيک ــکيعبارتن خش
ــتركهستند.مهمترینو غربيکشورباعراقمش
ــهر،دهلران،پایدار عمدهترینمیادینآنها:نفتش
ــماليوجنوبي،یادآورانوآذر. غرب،آزادگانش
ــلمچهوخرمشهر ــتم،اروند،ش همچنینآبان،رس
ــافدیگريهستند میادینکوچكودرحالاکتش

کهایراندرآنهاباعراقمشتركاست.
درطولمرزمشتركآبيایرانواماراتمتحده
ــلماندر عربي،مخازنفرزام،نصرت،مباركوس
ــيقراردارند.میدانگازي مجاورتمخازنامارات

ــترك ــادتباقطرمش ونفتيپارسجنوبيورش
ــتندوچهارمیداناسفندیار،فروزان،فرزادآو هس
فرزادبمیادینمشتركایرانباعربستانسعودي
راتشکیلميدهند.میدانآرشنیزمیدانيمشترك
ــورمانوکویتوعربستاناست.آخرین بینکش
میدانمشتركدرجنوبکشورماننیزمیداننفتي
وگازيهنگاماستکهدرآنباکشورعمانشریك
ــدانگازيگنبدليدر ــتیم.بجزاینمیادین،می هس
ــورمانباترکمنستانمشترك مرزهايخشکيکش
ــزدرصورت ــايخزرنی ــت.درآبهايدری اس
ــهممناسبدرمیدان ــیمعادانهودریافتس تقس
نفتيالبرزباجمهوريآذربایجانشریكهستیم.

ج��دول صفحه بعد به ط��ور خاصه وضعيت 
اين ميادين را نشان مي دهد.

چالش هاي نفت در میادین مشترک
درموردمیادینمشتركباعربستانودرمواجه
ــتیم.میزانبرداشت ــورکامابازندههس بااینکش
ــورباحدود450هزاربشکهنفتبیشاز اینکش
ــورماناستکهحدود42هزاربشکه دهبرابرکش

درروزبرداشتميکنیم.
ــارسجنوبي ــتركگازيپ وضعیتمیدانمش
ــههرروزه ــتآنواخباريک ــهاهمی ــاتوجهب ب
ــنویمبرايهمگانعیاناست.دربرداشتاز ميش
ــتیموهر ــنمنبعبزرگگازيازقطرعقبهس ای
ــترميشود.میزانبرداشت روزهماینفاصلهبیش
ــتاما قطرازاینمیدان360میلیونمترمکعباس

ماحدود210مترمکعببرداشتميکنیم.
ــتکهبهزوديبرداشت وزیرنفتامیدواراس
ــارسجنوبيباراهاندازي ــتركپ گازازمخزنمش
ــه ــن17و18،بهس ــاي15و16وهمچنی فازه
ــد.هرچندبعید ــرایطموجودافزایشیاب برابرش
ــالمطابقانتظارایشان،هیچکدامازاین استامس
ــلما ــويمس ــند.ازس پروژههابهبهرهبرداريبرس
ــارسجنوبينیزطبقبرنامهریزي فازهايجدیدپ
ــهپایاننخواهند ــدتزمان36ماهب ــهودرم اولی
ــفمیزانبرنامهریزي ــیدودرحالحاضرنص رس
ــدهیعنيحدود17درصدپیشرفتداشتهاندکه ش

بسیارناامیدکنندهاست،درصورتي
کهمعمواطرحهايطرفقطريبه
موقعوبدونتاخیرانجامميشوند.
اینبدانمعناستکهاینفاصلهباز

همبیشترخواهدشد.
ــوعدرموردایهنفتي اینموض
قطريها ــت، اس فاجعهبارتر میدان
ــتدرروزاز ــکهنف 450هزاربش
ــت ــهنفتپارسجنوبيبرداش ای
ميکننددرحاليکهماهیچبرداشتي
ــرکت ــنمیداننداریم.البتهش ازای
نفتتاشکردهاستبهاینعنوان
ــوردراین کهایههاينفتيدوکش
میداناشتراکيباهمندارند،حساسیتهايموجود
ــودتکنولوژيهاي ــشدهد؛امريکهباوج راکاه
جدیدحفاريبهنظرميرسدبیشترازجنستوجیه

باشدتاواقعیت.
ــمدرمیادین ــااماراتيهاه ــتب رقابتبرداش
ــارجه،ابوظبيودبي ــااماراتش ــتركایرانب مش
ــودآنهابودهاست.آنهاحدودسهبرابر کامابهس
مااز4میدانمشتركنفتيبرداشتميکنند.آنهابه
ــتگرفتهاند قدريدراینزمینهابتکارعملرادس
ــااقداماتيجهت ــانب کهبهگمانبرخيکارشناس
افزایشبرداشتدرمیداننصرت،عمااینمیدان
ــهظاهرادیگربراياین ــودکردهاندبطوريک راناب
ــتبهصرفه ــعهبرداش میدان،انجامطرحهايتوس

نیست.
ذخایرمیادیننفتيمشتركباعراقبسیارقابل
ــتندوبههیچعنوانبادیگرمیادینقابل توجههس
ــتند.نکتهجالبایناستکهعلیرغم مقایسهنیس
ــتهاست،درحال جنگهايمتعدديکهعراقداش
حاضراینکشوربیشترازایرانازاینمیادیننفت
برداشتميکند.درحالحاضرعراقحدود295
ــاکمترازنصفاین ــکهنفتدرروزوم هزاربش
ــکهدرروزتولید میزانیعنيحدود130هزاربش
ــم.درایرانبرنامههایيجهتافزایشتولید ميکنی
تاحدودیكمیلیونودویستهزاربشکهدرروز
وجودداردکهبیشتراینبرنامههایاشروعنشدهاند

یابهکنديپیشميروند.
ــهفازهاياول ــددرطرحهایيهمک ــهتولی البت
ــده ــده،غالباکمترازمیزانتعیینش ــاانجامش آنه
ــت.زمانیکهشرکتنفتازپیدا ابتدایيبودهاس
کردنشرکتسرمایهگذارخارجيبرايتوسعهاین
ــت،عراقيهاقراردادهايمتعددي میادینعاجزاس
ــودآورترازقراردادهاي ــيس ــرایطيحت ــاش راب
ــرکتهايمتعددخارجيجهت ــران،بادیگرش ای
سرمایهگذاريوتوسعهاینمیادینآغازکردهاست
ــهزوديفاصلهتولیدخودرابامابازهم ویقیناب

بیشترخواهدکرد.
* رئيس بخش برق و ابزار دقيق نوتاش آبان ماه 1390 - شماره 13
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20-692عراقنفتينفتشهر1

دین
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ت
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ایرانطرحافزایشتولیدبه40هزاربشکهدرروزرادارد.
24-4212عراقنفتيدهلران2
25-1956عراقنفتيپایدارغرب3
33000تاعراقنفتيآزادگانشمالي4

42000
ایرانطرحتولید150هزاربشکهنفتدرروزراطيدوفازتوسعهازاینمیدانراتوسط50-

CNPCچیندارد.برنامهعراقتولید1/8میلیونبشکهنفتدرروزازاینمیداناست.

برنامهایرانتولید320هزاربشکهتاپایانسال93است.50-عراقنفتيآزادگانجنوبي5
برنامهایرانبرداشت80هزاربشکهدرروزدرفازاولو100هزاربشکهدرروز-15200عراقنفتيیادآوران6

درفازدومباپیمانکاريشرکتساینوپكچیناست.
ایرانطرحتولیدحداقل65هزاربشکهدرروزرادردوفازدارد.پسازرهاسازي--2500عراقنفتيآذر7

پروژهتوسطاستاتاویل،پروژهبهشرکتاویكواگذارشد.

ایراندراینمیادینکوچكبرنامههاياکتشافيرادردستانجامدارد.---عراقنفتيرستم8

---عراقنفتيآبان9
---عراقنفتيخرمشهر10
---عراقنفتياروند11
--عراقنفتيشلمچه12
13.251-ترکمنستانگازيگنبدلي13
نفتي-آرش14

گازي
کویت-
عربستان

کویتوعربستانطرحمشتركبرداشتخودازاینمیدانرابهزوديراهاندازي31022.500
خواهندکرد.

0-532عربستاننفتياسفندیار15

وع
جم

ازم
روز

در
ت

هنف
شک

زارب
4ه

50
دین

میا

برنامهایرانافزایشبرداشتتا10هزاربشکهدرروزدرفازاولو20هزاربشکه
درروزدرفازدوماست.

ایرانطرحافزایشتولیدتا50هزاربشکهدرروزرادارد.46-2309عربستاننفتيفروزان16

17A0--عربستانگازيفرزاد
18Bــدانرادرفازاولطرح249.20-عربستانگازيفرزاد ــت34میلیونمترمکبگازازاینمی ایرانبرنامهبرداش

کردهاست.
13130245-قطرگازيپارسجنوبي19
ایهنفتيپارس20

جنوبي
0450قطرنفتي

8قطرنفتيرشادت21
نفتي-سلمان22

گازي
امارات
)ابوظبي(

4073183.551

دین
عمیا

مو
مج

وزاز
درر

ت
هنف

شک
زارب

4ه
برنامهآیندهایرانتولید50هزاربشکهنفتدرروزوحدود14میلیونمترمکعب50
گازدرروزتاسال91است.

اماراتنفتيفرزام23
)دبي(

ــکهنفتدرروزاست.پروژهتوسطشرکتتوسعه-258.6 طرحایرانتولید15هزاربش
پتروایرانانجامميشود.

اماراتنفتينصرت24
)دبي(

ــتبه16.5هزاربشکهدرروزاستکهتوسطشرکت188-2 برنامهایرانافزایشبرداش
توسعهپتروایرانانجامخواهدشد.

نفتي-مبارك25
گازي

امارات
)شارجه(

12814.6

22.4-عمانگازيهنگام26
تاکنونبیشاز3میلیون10-700عماننفتيهنگام27

بشکهنفت
طرحآیندهایرانافزایشبرداشتتا16هزاربشکهدرروزدرفازاولو

30هزاربشکهدرروزدرفازدوماست.
20000آذربایجاننفتيالبرز28

با  رقابت برداشت 
اماراتي ها هم در 
مشترك  ميادين 
ايران با امارات 

شارجه، ابوظبي و 
دبي كامًا به سود 

آنها بوده است. 
آنها حدود سه 

برابر ما از 4 ميدان 
نفتي  مشترك 

مي كنند برداشت 
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در سرزمين آبشار ها 
پرونده اي براي پروژه سد و نیروگاه سیمره

پژمان موسوي: زیادبهلرستانوخوزستانرفته
بودمامااینبرايباراولبودکهازمسیرکرمانشاه-
بودکه اینگونه بهسمتدرهشهرميرفتم؛ ایام
هممسیربرایمتازگيداشتوهمآدابورسوم
با اینکه آنها.جالب فولکوریك فرهنگ مردمانو
عبورازشهرهاوروستاهايطولمسیرهمميشدپي
بهفرهنگوآدابرسوممردماناینخطهازکشور
برد:مردمانيکهسرشاربودندازصداقتوراستيتا
جایيکهبهیادجملهیکيازاساتیدمبهزادفراهاني
افتادمکهميگفت:روستامرکزارجمنديهاست.این
اتفاقيبودکهدرمواجههبامردمانتلخابوچشمه
شیریندوروستايمجاورکارگاهسیمرههمبرایم
افتاد.روستاهایيکهدرطولاجرايپروژهدرکنارکار
بودهاندوبعضاهمهمقدمباپرسنلاجرایيفراب.
قدمبهمحوطهکارگاهيسایتسیمرهکهگذاردم
پرسنليرادیدمجملگيهمراهوخستگيناپذیر.
عاشقکاروالبتهدلبستهبهفراب.خیليهایشانبومي
منطقهبودندوخیليدیگرهممهاجربهآنشهرو
دیاراماچیزيکهدربینهمهآنهامشتركبودهمانا
جدیتدرکاربودوپشتکاريکهحتيدرواپسین
ساعاتشبهمتمامينداشت.درجلساتمشترکي
کهبانمایندگانکارفرماومشاورداشتیم،صمیمیتي
پروژهاي کمتر در که کردم مشاهده بینشان در را
مشابهشرادیدهبودموهمینمجابمکردکههمراه
بانمایندگانآنهابهبازدیدازمراحلمختلفاجراي
پروژهيسدونیروگاهسیمرهبروم؛امريکهآنهابا
رويبازازآناستقبالکردندواینگونهبودکهبه
همراهمحمدیگانهونمایندگانآنها،اینبازدیدها

یکيبعدازدیگريصورتپذیرفت.
عصرهنگامبود،زمانيکهدیدارهاصورتگرفته
بودویادداشتهاسفارشدادهشدهبودند،زمانآن
رسیدهبودکهدرمحوطهمسکونيواداريسایت،
گشتيبزنمووضعیتحاضررابایكسالواندي
پیشمقایسهکنم.تفاوتآنچنانمحسوسبودکه
نورپردازيها و سازيها فضا ميماند؛ قاصر زبان
جلوهايزیباوتماشایيبهسایتدادهبودومحیطي
آرامودلپذیررابرايپرسنلوخدمهنیروگاهسیمره
فراهمآوردهبود...آنچهدرادامهميخوانیدپروندهاي
استبرايپروژهبزرگسدونیروگاهسیمرهدرمرز

استانهايایامولرستان...



          کشكان سیمره
جبالبرافراشتهزاگرسکهازشمالغربایران
آغازوبهجنوبشرقختمميشود،محدودهايوسیع

ازسرزمینایرانرامحصورميسازد.
قرارگرفته درههاي و وسعت کم دشتهاي در
اباياینرشتهکوههايموازيودربرخيغارهاي
دامنهاياینجبالآثاريازپیشینهکهناستقرارانسان
یافتشدهاست.عصریخبنداندراینمحدودهحدود
یکصدوپنجاههزارسالپیشبهپایانرسیدهوپس
ازاتمامایندورهتدریجاًبذرزندگيبراینبسترغني

جوانهزدهاست.

دریاچه گهر
اقواميبوده مسکن اایام قدیم از سرزمین این
از استکهبه)اسیانیکوس(یا)آزتیك(مشهورند.
بازماندگانشناختهشدهایناقوامميتوانبهلولوبيها،
گوتي،کاسيهاواُکسيهااشارهکردکهدرکردستان،
لرستانوبختیاريسکنيداشتهاند.مسکنکاسيهاو
اُکسيهاشمالوشمالشرقعیامقدیمیاخوزستان

فعليبودهاست.
هوشسرشارساکنینسختکوشاینسرزمین
باستانيوبهرهوريمناسبآنهاازمواهبزیستگاه
مقاطع در که است گردیده سبب دیرباز از خود
مختلفتاریخيدستاوردهایيهنرمندانهوگرانبهابه

عرصهفرهنگجهانيتقدیمدارند.
عاوهبراشیاهنريمشکوفه،تاکنوننزدیكبه
ششصدوپنجاهاثرارزندهفرهنگيدرلرستانشناسائي

وتحتپوششحفاظتيقرارگرفتهاست.اینتعداد
آثارشناسائيشدهتنهابخشيازیادماندهايحیات
انسانطيتاریخطوانيزندگيبرپهنهایناستان

است.
پژوهشهايانجامشدهدربازشناسياینشواهد
معدود،ميتواننداهمیتبنیاديمنطقهرادرزایش،

رشدوشکوفائيفرهنگبشريروشنسازند.
مردمان که است فرهنگي کهن پیشینه بربستر
خردمندزاگرساز12تا13هزارسالپیشاستفادهاز
دانههايخوراکيراآغازکردهوحدود11هزارسال

پیشبراهليکردنحیواناتدستیازیدهاند.



پرواز تیهو بر دره رود سیمره
هاون دستي، آسیابهاي نظیر شده کشف ابزار
وابزارداسمانندنشانميدهندکهمردمانزاگرس
ازمیاددارايمعیشتي پایانهزارههشتمپیش در
مبتنيبرکشاورزيودامداريبودهونخستینروستاها

رادرکوهپایههاتشکیلدادهاند.
مطالعاتاخیرباستانشناسيدرپیرامونرودسیمره

نیزتاییدکنندهاینتاریخچهميباشد.
اینان توسط دوره این درپایان بار نخستین فلز
واژه بعدها قرارگرفت. برداري بهره ومورد کشف
ناحیهکاسیانميآید( از تیروس)فلزيکه کاسي
درفرهنگجهانيماندگارگردید.شایداستفادهازاین

آلیاژبافراگیريدردنیايقدیمهمراهبودهاست.

برنز لرستان
کاسيیااٌکسينامقوممعروفياستکهدردورهاي

این داشتهاند. سکونت قدیم درلرستان تاریخ از
برخوردار واعتبارشایانتوجهي ازشهرت قومکه
بودهاند،ازقبایلمعتبرومهمزاگرسمحسوبشده
داشتهاند. نژادي پیوند ناحیه این قدیم ساکنان وبا
این کاسيهادرپرورشاسبهايبينظیروتجارت
خاصي شهرت باستان، جهان در ارزشمند حیوان
داشتهاند.پیشتازياینقومومجدوعظمتپایگاه
تجارب بکارگیري مرهون عمدتاً آنها فرهنگي
علميوفنيدرمعماريوبافندگيومهارتوخاقیت
آثارهنرمندانهمفرغياست.ارزش آناندرآفریدن
علميوفرهنگيایندستآفریدههايهنرمندانهوزیبا

بهاندازهاياستکهامروزهزینتبخشمجموعههاي
خصوصيوموزههايبزرگجهاناند،وجودچندین
غرفهمتنوعباناملرستانازگنجینههايمکشوفه،در
موزهلوورفرانسههربینندهايراواداربهتوقفدر
مقابلآنانولذتبردنميکند.بخشجداگانهاي
ازموزهمليایراننیزبهعنوانبخشلرستاننامگذاري

شدهاست.

مفرغ لرستان
صنعتگران و مهندسین براي آثار این دیدن
درخصوص بيشماري پرسشهاي با امروزي
چگونگياستخراجفلزاتوساختاشیاهمراهاست.
دژشاپورخواستدرعهدساسانيمشهوربهقلعه
فلكاافاكدرمرکزشهرخرمآبادوعظمتآثار
پراکندهمعماريدراینسرزمینازدورههايمختلف

نگاهی به تاریخ و جغرافیای لرستان

سيمره؛ رودي به بلنداي تاریخ
ديواره كوهستاني زاگرس میاني دروازه طبیعي تاريخ ايران زمین و از 
گذر گاه هاي پند آموز تاريخ جهان به شمارمي آيد. برفراز قلل برافراشته 
اين جبال، بقاياي معابدي سترگ ديده مي شود كه روزگاراني بس دراز 
است.  طلبیده  نیايش  به  را  سرزمین  اين  هنرمند  و  هوشمند  مردمان 
اين  مردمان  از  مانده  برجاي  مساكن  و  معماري  حیرت آور  آثار  ديگر 
ديار، كرانه هاي رودهاي جاري و حريم گذرگاه هاي كوهستاني را آذين 
بسته اند جاي جاي اين سرزمین انباشتي از ايه هاي معماري است كه 
سر به دامن كوهستان هاي خاموش گذارده و آرام خفته اند. اين دفاتر 

ناگشوده، در هیات غار هاي مسكون و محوطه گسترده تپه هاي برآمده 
و پل ها و ديگر آثار شگفت آور معماري ديرگاهي است كه گوش به 
چشمه  نجواي  به  دل  و  جبال  اين  هولناك  گسل هاي  در  باد  پژواك 
و  سپرده  كهنسال  مامن  اين  محدود  دشت هاي  در  جاري  سارهاي 
 نسل ها را يكي پس از ديگري به بازخواني رازهاي دروني خود فرا
مي خواند. از پیوستین اين چشمه ها در زاگرس میاني كه اكنون بخش 
عمده اي از آن بانام لرستان شناخته مي شود، برخي از سرچشمه هاي 

رود سیمره تشكیل مي شود.
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در دشت هاي كم 
وسعت و دره هاي 
قرارگرفته اباي 

اين رشته كوه هاي 
موازي و در برخي 
غار هاي دامنه اي 
اين جبال آثاري 
از پيشينه كهن 
استقرار انسان 

يافت شده است. 
عصر يخبندان در 

اين محدوده حدود 
يکصدو پنجاه هزار 
سال پيش به پايان 

رسيده و پس از 
اتمام اين دوره 

تدريجاً بذر زندگي 
بر اين بستر غني 

جوانه زده است
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تاریخيبهویژهازعهدهخامنشي،اشکانيوساسانيپ
وبعدازآن،ازدیگرتجلیاتارزشسیاسياقتصادي
منطقهونشانگرعمرانوآبادياینسرزمیندراینادوار

تاریخياست.

دژ شاپورخواست در عهد ساساني مشهور به 
قلعه فلك اافاک در مرکز شهر خرم آباد

از سرزمین دراین معماري پراکنده آثار عظمت
دورههايمختلفتاریخيبهویژهازعهدهخامنشي،
اشکانيوساسانيوبعدازآن،ازدیگرتجلیاتارزش
سیاسياقتصاديمنطقهونشانگرعمرانوآبادياین

سرزمیندراینادوارتاریخياست.

پل شكسته )طاق پیل( یادگاري از دوره ساسانیان
ازعهدشکلگیريایننظاماتسیاسيگسترده،
براهمیتاقتصاديسیاسيمنطقهبایداهمیتسوق

الجیشيکمنظیرآنرانیزاضافهکرد.
اینعواملاساسيوبنیاديپابهپايدیگرمواهب
ارزشمند،تدریجاًزمینهعمرانوآبادانيروزافزوناین
خطهرافراهمآوردهاست،تاآنجاکهدرحالحاضر
هیچنقطهايازاینسرزمینخاليازآثاررابطهدست
کوشان سخت پاي جاي نیست، انسان واندیشه
سیاسي حیات درتاریخ که اندازه همان به زاگرس
نیز آن کوهودشت برپهنه است، رویت قابل ایران
درکالبدمعابدمعتبر،پلهايحیرتآور،ابنیهگسترده،
بقاعمتبرکهومساجد،شبکههاوتراسبنديهايمورد
استفادهدرآبیاري،شبکهراههايارتباطيومحوطههاي

باستانيوغیرهملموسوقابلمشاهدهاست.

پل تاریخي کشكان در راه باستاني 
همدان – شوش

سيهزار به قریب وسعتي با لرستان سرزمین
به را عزیز ایران گستره از بخشي مربع کیلومتر
خوداختصاصدادهاست.ازویژگيهايطبیعياین
خطه،کوهستانيبودنآناستبهنحويکهقسمت
هموارآنمنحصربهچنددرهآبرفتيوچنددشت

کوچكميباشد.

قالي کوه 
برخيازمعروفترینقللرشتهکوههايزاگرس
شرق جنوب به غرب شمال از موازي بهطور که
سراسراستانرافراگرفتهاند،دراینناحیهقراردارند

وعبارتنداز:
قالي كوه با ارتفاع:4080متردرجنوبشرقي

مجموعهاشترانکوه
اشترانكوه با ارتفاع:4050متردرالیگودرز

گرين باارتفاع: 3623متردرالشتر
ويلو كمربسته با ارتفاع:3200متردرالیگودرز

هشتادپهلو با ارتفاع:2991متردرجنوبخرمآباد
سفيدكوه با ارتفاع: 2931متردرشمالغربيخرمآباد
كبيركوه با ارتفاع:2000متردرحاشیهجنوب

غربياستانلرستان
ازخصوصیاتاقلیميلرستانتنوعآبوهوائيآن
استبطوريکهميتوانسهناحیهبارزآبوهوائيبه

شرحذیلرادرآنمشاهدهنمود:
متر از1400 بیش ارتفاعي با 1.سردکوهستاني
)شهرستانهايبروجرد،درود،ازنا،الیگودرز،الشتر،

نورآباددلفان(
خرمآباد، )شهرستانهاي مرکزي معتدل .2

کوهدشتودورهچگني(
3.گرمجنوبي)شهرستانهايپلدختروسپیددشت(

دهانه به جا مانده از پل دختر
شاهكار معماري دوره ساساني

یکي داراي لرستان اقلیمي، وضعیت برکت به
مهمترین است. روان آب شبکههاي غنيترین از
کانونهايآبگیردائميلرستانعبارتنداز:کازینستان،
نواحي در عمدتاً که پرور میش گرین، اشترانکوه،
کوهستانيشمالوشرقپراکندهاند.اینکانونهاي
در لرستان هفتگانه آبشارهاي خلق با آبگیر
جايجاياینخطه،بهشتيازسرزمینایرانباجلوهاي
بيبدیلازطبیعتبکرایندیاررانمایشميدهند
وطالبانزیباییهایطبیعترابهلرستانفرامیخوانند.
دل در هیاهويحیات از نمادي لرستان آبشارهاي
صخرههايسختميباشند،اینآبشارهايهفتگانههر

کدامدرنوعخودآبشارهايمنحصربهفرديهستندکه
شایدنتوانمانندآنهارادردیگرنقاطکشورمشاهده

کرد.

آبشار "شوي یا تله زنگ"
شوي آبشار ایران، آبشارهاي زیباترین از یکي
یا"تلهزنگ" درجنوبشهرستاندورودودربین
کوههايسرتنگشويدرحواليروستايشويو
در10کیلومتريایستگاهراهآهنميباشد.اینآبشار
کهبهقوليزیباترینآبشارایرانمحسوبميشود؛
آبشاريزیباودلنشیناستکهازغاريبیرونميآیدو
ازگردنهايبلندبهپایینسرازیرميشود.ارتفاعآبشار
100متروعرضآن40متراستکهزیبایيوچشم
بخشیده اطرافخود طبیعت به را کمنظیر اندازي
است؛ازسويدیگراطرافاینآبشارزیبامملواز
درختانبلوط،باداموپوششگیاهيبسیارمناسبو
دیدنياست.گفتنياستاینآبشاردرگویشمحلي
به"طافشوي" معروفاستوراهدسترسيبهآناز

طریقایستگاهراهآهنتلهزنگميباشد.

 "آبشار بیشه"
آبشاربیشهنیزباآبوهوايمناسبوسرسبزي
یکي خود، اطراف کوههاي خاص انداز چشم و
اززیباترینآبشارهايکشوراستکهدرایستگاه
راهآهنبیشهدرشهرستاندورودواقعشدهاست.
از یکي که دورود شهرستان تا آبشار این فاصله
است. کیلومتر 35 است، آن ارتباطي مسیرهاي
نقطه تا متر 48 منحصربهفرد آبشار این ارتفاع
برخوردبازمینو10مترنیزازآنجاتاوصلشدن
بهرودخانهسزاراست.همچنینعرضتاجآبشار
بیشهبیشاز20مترميباشد.ازشهرستاندورود
رودخانه کنار در دیدني مناطقي آبشار طرف به
سزاروجودداردکهميتوانبهآبشارهايفصليو
دائمي،آبشارهايیخيدرزمستانودرختانمتنوع

اشارهکرد.
فاصلهاینآبشاردیدنيتاخرمآبادازطریقجاده

64کیلومترميباشد.

سرزمين لرستان 
با وسعتي قريب به 
سي هزار كيلومتر 
مربع بخشي از 
گستره ايران 
عزيز را به خود 
اختصاص داده است. 
از ويژگي هاي 
طبيعي اين خطه، 
كوهستاني بودن آن 
است به نحوي كه 
قسمت هموار آن 
منحصر به چند دره 
آبرفتي و چند دشت 
كوچك مي باشد
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 "آبشار آب سفید"
دل از دیدني و زیبا آبشاري سفید، آب آبشار
صخرههايالیگودرزدرمنطقهذلقيوبهفاصلهحدود
50کیلومتريازاینشهراست.ارتفاعاینآبشار
پر آبشارآندرفصل تاج متروعرض حدود65
آبيحدودهشتمترميباشد.اینآبشارازدلکوه
صخرهايبهبیرونسرازیرميشودوسپسدرمسافت
پوشش ميشود. تبدیل حوضچه یك به کوتاهي
جنگليوگیاهيدراطرافآبشارزیبایيوطراوت
خاصيبهاینمنطقهدادهاست.مسیرشهرالیگودرزتا

آبشارآبسفیداتومبیلروميباشد.

 "آبشار نوژیان"
آبشارنوژیان،محلجمعآوريگیاهانمنحصربفرد
دارویيدر51کیلومتريجنوبشرقيخرمآباد)بخش
پاپي)واقعشدهاستودارايارتفاع95متروعرض
تاجپنجمترميباشد.اینآبشاریکياززیباییهايطبیعت
لرستاناستکههرساله،بسیاريازگردشگرانومسافران
رابهسويخودجلبميکند.گردشگاهجنگلينوژیان
باايکوهتافقراردارد؛درکوهتافانواعگیاهاندارویي
ميرویندکهطبیعتبکراینمنطقهوهمچنینوجود
آبشارزیباينوژیانآنرابهمحليزیباودیدنيبدلکرده
است.راهارتباطيآبشارزیباينوژیانازطریقخرمآباد
بهگردنهنوژیاناست؛جادهدسترسيبهاینآبشارجاده
آسفالتهبودهوهمچنینميتوانازطریقراهآهنوبا

کميپیادهرويبهدیداراینآبشارزیبارفت.



"آبشار چكان"
طبیعت شگفتيهاي و عجایب از چکان آبشار

در و الیگودرز شهرستان غربي جنوب در لرستان
دامنهارتفاعاتمشرفبردرهچکاندرفاصله141
این است. شده واقع خرمآباد شهرستان کیلومتري
وعرض متر 30 ارتفاع داراي انگیز شگفت آبشار
تاجچهارمتردردلطبیعتبکروبهشتيقراردارد.
اینآبشارازدرونغاريمشرفبرزمینهايزراعي
چکانبیرونميجهدو"طولفورانآنبهچندینمتر
ميرسد.آباینآبشاردراواخرپاییزبهمرورخشك
ميشودودرروزهاياولیهشروعفصلبهارمجددا
باهمانفورانبهبیرونميجهد،اینآبشاریکياز
عجایبوزیباییهايطبیعتاستانلرستانمحسوب
ميشود.درکناراینآبشاردلانگیزپوششگیاهي
ودرختانيهمانندگردو،زالزالك،گابي،چنار،کیکم،
بید،بلوطو...وجوددارد.بهسهطریقميتوانبه
دیدناینآبشارزیبايلرستانرفتکهازجملهآنها
راهارتباطيدورودبهایستگاهراهآهنسفیددشت
بهطرفشولآبادباجادهشني،راهدورودبهشاپله،
تنگنالهشنهچکانکهاینجادهمالروومخصوص
کوهنوردياستومسیرالیگودرزبااتومبیلبهطرف
شولآبادچکانکهبااتومبیلتاچندکیلومتريآنجاده

وجوددارد.

 "آبشار سرکانه"
آبشارسرکانهدرروستايگریتبخشپاپيدر
فاصله50کیلومتريشهرستانخرمآبادقراردارد.

وعرض متر 15 ارتفاع داراي زیبا آبشار این
طبیعي جاذبههاي جمله از و بوده متر 17 تاج
وگردشگريدیدنياستانلرستانمحسوبميشود.
یك حدود پاپي بخش تا آبشار این فاصله
ساعتپیادهروياست.اینآبشاردرگویشمحلي
به"تافهفتچشمه" نیزمعروفاست.همچنین
بلوط، درختان را آبشار اطراف جنگلي پوشش

زالزالكومودربرگرفتهاست.

 "آبشار وارک"
آبشاروارك،آبشاريباسرچشمهسنگيدرغرب
گردنهنوژیان،بخشپاپيدرجنوبشرقيخرمآباد

قرارداردویکياززیباترینآبشارهايکشوراست؛
فاصلهاینآبشارتاشهرخرمآبادحدود60کیلومتر
ميباشد.سرچشمهآبشارواركیكصخرهسنگي
استکهپسازطيحدود15مترازصخرهدومفرو
ریختهوآبشاردومرابهوجودميآورد.آبشاروارك
درنزدیکيآبشارنوژیانقراردارد.درفصلکمآبي
ارتفاعقسمتاولاینآبشاربينظیر7مترباعرض
حدود12متروقسمتدوم5/15مترباعرض56/5
متراستبهطوریکهیکياززیباترینمنظرههارادر
اینمنطقهميتواندید.حداکثرارتفاعآبشاروارك
به57مترميرسدوعرضيمعادل50متررادربر
ميگیرد.اطرافاینآبشارپوشیدهازدرختانبلوط،

گابي،زالزالكو...است.

 "آبشار افرینه"
آبشارافرینهنیزدرکنارروستایيبههمیننامدر
رودهاي دارد قرار پلدختر به مسیرجادهخرمآباد
مهميچونسیمره،کشکانوسزارشریانهايحیاتي
استانراتشکیلميدهند.سیمرهوپلبجايماندهاز
آثارمعمارينیاکانخردمندباطول175متر،پهناي
8.2متروعرضدهانياصليچشمهطاقپلبهطول
33.7مترمیباشد.دستیابيبهرموزوفنونطراحي
وقالبگیريواجراياینچشمهطاقباتوجهبه
اهمیت از گذشته در بشر امکانات و ابزار تناسب
ویژهايبرخورداراست.شایدبتواناینچشمهطاق
که دانست مهمترینچشمهطاقي و معظمترین را
از بهرهمندي آندرگذشتهمستلزم اجراي بيشك
پشتوانهعلميوقدرتاجرائيباایيبودهاست.رود
سیمرهازسرشاخههايمهمرودخانهکرخهاستکهاز
بلنديهايبرفگیرشمالغربيایرانسرچشمهگرفته
وپسازگذرازهولیانوشهرستاندرهشهردرمحل
پلکشکانبهرودخانهکشکانپیوستهورودخانهکرخه
رابهوجودميآورد.رودخانهسیمرهازبههمریختن
دورودخانهگاماسیابکهازکوهگرینمابینالشتر
دراستانلرستانونهاونددراستانهمدانسرچشمه
ميگیردورودخانهقرهسوکهازکوهالوندسرچشمه
ميگیرددرناحیهايبهنامدورودپرامانتشکیلشده
پسازپیمودنخاكلرستانوایامدرنزدیکيپل
گاومیشاندراستانایامبارودخانهکشکانیکيشده
وبانامکرخهواردخاكخوزستانميشود.وجود
برايمردمانروزگار برکتيشایسته سیمرههمواره
مختلفپیرامونآنبودهاست.تمدنهايدورانباستان
یکيپسازدیگريدراینمنطقهشکوفاشدهاند.این

دیارکهنحکایتتاریخایرانزمیناست.

 سرچشمه آبشار 
وارك يك صخره 
سنگي است كه 

پس از طي حدود 
۱5 متر از صخره 
دوم فرو ريخته و 

آبشار دوم را به وجود 
مي آورد. آبشار وارك 

در نزديکي آبشار 
نوژيان قرار دارد. در 
فصل كم آبي ارتفاع 

قسمت اول اين 
آبشار بي نظير 7متر با 
عرض حدود ۱2 متر 
و قسمت دوم 5/۱5 
متر با عرض 5۶/5 

متر است به طوريکه 
يکي از زيباترين 

منظره ها را در اين 
منطقه مي توان ديد
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معرفی پروژه سد و نيروگاه سيمرهپ
رودخانه هاي سیمره و كشكان سر شاخه هاي رود كرخه هستند و حوزه آبريز بااي آن را با وسعت 38000 كیلومتر مربع تشكیل مي دهند. 
رود سیمره به طول 417 كیلومتر و شیب 0.3 درصد از به هم پیوستن رودخانه هاي قره سو و گاماسیاب تشكیل شده و مهم ترين شاخه هاي 

فرعي آن چرداول و شیروان مي باشد.

طرح سد و نيروگاه 
سيمره در ۱0۶  
كيلومتري جنوب 
شرقي شهرستان 
ايام بر روي رودخانه 
سيمره، مرز بين 
استان هاي ايام و 
لرستان در حال اجرا 
مي باشد. مختصات 
جغرافيايي آن به 
طول شرقي '47°۱2 
و عرض شمالي 
'۱7°33 مي باشد. 

ساختگاه نيروگاه نيز 
روبه روي روستاي 
تلخاب و به فاصله 
۱.5 كيلومتري از 
ساختگاه سد قرار 
دارد

سید محسن
میرعارفین *

موقعیت جغرافیایي محل اجرا
طرحسدونیروگاهسیمرهدر106کیلومتريجنوبشرقيشهرستان
ایامبررويرودخانهسیمره،مرزبیناستانهايایامولرستاندرحالاجرا
ميباشد.مختصاتجغرافیایيآنبهطولشرقي'12°47وعرضشمالي
'17°33ميباشد.ساختگاهنیروگاهنیزروبهرويروستايتلخابوبهفاصله

1.5کیلومتريازساختگاهسدقراردارد.

تاریخچه مطالعاتي طرح
مطالعاتمرحلهشناختطرحسرشاخههايکرخهبامشارکتشرکتمهاب
قدسوالکتروکانسالتدرسال1369انجاموسهساختگاهشاملتنگسازبن،
تنگکفهنیایاکفندها)سدسیمره(وتنگپاعلمجهتمطالعاتمقدماتي
معرفيشدند.مطالعاتطرحمقدماتيسدونیروگاهسیمرهنیزدرآذرسال1372
بهشرکتمهابقدسوالکتروکانسالتواگذارشدوازمردادماهسال1374با
کنارهگیريشرکتالکتروکانسالت،کارمنفرداًتوسطشرکتمهابقدسادامه
یافتودرسال1375بهاتمامرسید.مطالعاتمرحلهدومسدونیروگاهسیمرهنیز
درتیرماه1376بهمهندسمشاورمهابقدساباغگردیدوهماکنوننظارت

برعملیاتاجرایيطرحنیزبرعهدهاینمهندسيمشاورميباشد.

اهداف طرح
ازاهدافعمدهطرحميتوانمواردذیلرانامبرد:

-تولیدانرژيبرق-آبيبهمیزانساانه684گیگاواتساعت
-کنترلوتنظیمجریانهايسطحيرودخانه

-تأمینحقابههايپاییندست
-افزایشطولعمرسدکرخهوجلوگیريازانتقالرسوببهمخزنآن

سیماي طرح
طرحسدونیروگاهسیمرهدارايمشخصاتيبهشرحذیلميباشد:

مشخصات زمين شناسي ساختگاه سد
محلساختگاهدرزونزاگرسچینخوردهودربخشجنوبغربيآنقرار
گرفتهاست.ساختگاهسددریالشماليطاقدیسراونديواقعشدهاستومحل
سد،درهکفهنیلیاکفندهاميباشد.سنگبسترازنوعسنگهايآهکيسازند

آسماريشهبازانميباشدکهبه3بخشبهشرحذیلتقسیمميگردد:
1-واحدآسماريباابهضخامت50مترکارستيمتوسطایهویاتودهايکه

سنگبسترنیروگاهازایننوعاست.
2-واحدآسماريمیانيبهضخامت220مترکارستيضخیمایهویاتودهاي

کهسنگبستراصليپيوتونلهاراشاملميشود.
3-واحدآسماريزیرینکهشدتکارستيآنضعیفاست.عمقهوازدگي

سنگهابه2تا3مترمحدودميشود.

مشخصات بدنه و مخزن سد
سدبتنيدوقوسيسیمرهدرردهسدهاينازكبهشمارميآیدوجزءپنجسد
بتنيبلندکشورمحسوبميگرددکهشامل11بلوكو3تراستبلوكميباشد
ودارايدوتخلیهکنندهتحتانيدرترازهاي620و640و4سرریزآزاددرتراز

723مترازسطحدریااست.

 سیستم انتقال آب از مخزن به نیروگاه 
سیستمانتقالآبازمخزنبهنیروگاهازسازهآبگیرباارتفاع70متروحدود
54000مترمکعببتنریزيکهبایكپل60متريبهجادهجناحچپمرتبط
گردیدهاستوتونلآببربهطولحدود1500متروقطر11متروشفتو
مخزنضربهگیربرايمستهلكنمودننیرويضربهقوچوسهشاخهپنستاكکههر
یكازآنهایكواحدنیروگاهيراتغذیهميکنندتشکیلشدهاستکهمشخصات
،موقعیتومیزانپیشرفتهریكازاجزاءمطابقذیلميباشد.ضمناساختمان
نیروگاهدارايدوجرثقیلسقفيهریكبهظرفیت175تناستکههردوجرثقیل

درمحلنصبودرحالبهرهبرداريميباشند.

نیروگاه تلمبه اي ذخیره اي
باتوجهبهشرایطمخزنسدسیمره،درچندنقطهامکاناحداثنیروگاه
تلمبهايذخیرهايوجودداشتهوقابلبررسيبودکهمطالعاتآنبهشرکت
مهندسيمشاورمهابقدسواگذارشدوپسازبررسيهايبعملآمدهوارزیابي
گزینههايمختلفنهایتایكگزینهبراياینامرازسويشرکتآبونیروجهت
شروععملیاتنهائيوتائیدشد.باعنایتبهآبگیريسدسیمرهوبااآمدنتراز
مخزنودرراستايحفظپتانسیلاجراينیروگاه1000مگاواتيتلمبهايذخیرهاي
درمخزنسدوبراساسدستورکارفرمايمحترمطرح،حفاريواجرايبتنسازه
خروجيوقسمتيازتونلهايپایابکهدرداخلمخزنقرارميگیرندبهشرکت
پرلیتواجرايجادهدسترسيازروستايچشمهشیرینبهنیروگاهمذکوربهطول

حدود10/5کیلومتربهمشارکتفراب،تابلیهوپرهونطرحواگذارشد.
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: لطفا براي آغاز  بحث بيوگرافي مختصري 
از خود بفرماييد.

اوایل به فراب شرکت با من فعالیت شروع
معاونت با بنده همکاري برميگردد. 1374 سال
مهندسي)بخشمکانیك(آغازشدونزدیكبه
8سالدراینبخشمشغولخدمتبودمتااینکه
درسال1382واوجگیرينصبتجهیزاتکارون
3،بهمعاونتاجرایيکارون3آمدم.پسازآننیز
دراجرایيسیاهبیشهخدمتکردمتااینکهازسال

1385درطرحسیمرهمشغولخدمتشدم.


طرح  اجراي  سابقه  پشتان!  آقاي  جناب   :
برمي گردد و چگونه  به چه سالي  پروژه سيمره 
شد كه عمليات اين پروژه به فراب واگذار شد؟ 
ازسال1385آغازشد فعالیتاجرایيسیمره
آن از قبل یکسال از بیش ازحدود ولیکنطرح
درفرابتعریفشدهبود.اینطرحنیزطيیك
مناقصهبهفرابواگذارشدوفرابدریكمبارزه

سختموفقبهگرفتنطرحگردید.

: به طور مشخص چه فرايندهايي طي شد 
تا اينكه اين پروژه به شركت فراب واگذار شد؟ 
ندارم اطاعي مناقصه سابقه از بنده متاسفانه
در شرکت زحمت طرحها توسعه معاونت چون
مناقصهراکشیدهبودندودرواقعاجرایيسیمره
ازوقتيدرگیرپروژهشدکهطرحدرفرابتعریف
شدهبودوحتيپیمانکاراناصليتوربینوژنراتور
منعقد آنها با قرارداد و انتخاب پروانهاي شیر و

شدهبود.

: تاخير در ابتداي زمان اجراي اين پروژه و 
در واقع فاصله ميان بردن اين پروژه در مناقصه 
بر  مسائلي  چه  به  آن  شدن  اجرايي  زمان  تا 

مي گشت؟ 
از پس طرح دارم، اطاع که آنجا تا البته
مناقصهروندطبیعيخودراطيميکردوتوقف
اعتبار اخذ روند که آغازشد زماني از پروژه در
بن به تحریمها ایجاد بهجهت خارجي بانك از
کارفرماي با ما قرارداد در درواقع خورد. بست

بانك اعتبار ایجاد جهت محدودي زمان محترم،
به هم فراب که بود شده تعریف خارجي معتبر
پیمانکارانخارجيتجهیزات با اعتبار امیدهمین
اصليقراردادبستهبود.زمانيکهاینبازهزماني
اعتبار براي خارجي معتبر بانك و آمد سر به
ماليطرحپیدانشد،طرح،شکلسکونبهخود
موضوع، این شدن طواني آنکه مضافا گرفت.
پیمانکاران کااهاي قیمتي افزایش ادعاي موجب
فرابگردیدوبالطبعدرمباحثماليبینفراب
توافق تاثیرميگذاشت.روند کارفرمايمحترم و
فرابو پیمانکارانوهمچنین فرابو بین مالي
کارفرمايمحترمتقریبازمانيحدود2سالصرف
کرد.اینامرباعثشدتقریباپروژهدراینمدت
بهکنديپیشبرود.ميتوانگفتکهپروژهتقریبا
)بهخصوصدربخشتجهیزات(2سالاستکه

فعالیتجديدارد.

: مختصري درباره پروژه سيمره و موقعيت 
جغرافيايي آن برايمان بگوييد؟ 

طرحدرغربکشورونزدیكشهرایامواقع
بههمین بررويرودخانهاي استوسدسیمره
نامساختهشدهاست.نیروگاهسدنیزکهدرتعهد
توجه قابل فاصلهاي با  است، فراب قراردادي
نیست. سد پاي عبارتي به و است واقع سد از
نیروگاهازسهواحد165مگاواتيباتوربینازنوع
فرانسیستشکیلشدهوساختماننیروگاهنیزرو
زمینيوبتونياست.خوشبختانهموقعیتنیروگاه
ازنظراجراودسترسيهاصعوبتخاصيندارد.

برايمان  اين طرح  از ويژگي هاي خاص   :
بگوييد؟ 

نیروگاهسیمرهازنظرتجهیزاتي،ویژگيمنحصر
بهفرديکهآنراازبقیهطراحهاياجراشدهفراب
مجزانماید،ندارد.اماویژگيخاصاینطرحآن
استکهاولینپروژهنیروگاهآبيفراباستکه
بدوناعتباربانكخارجيتامینشدهاستواین
و پیچیده بازرگاني و مالي فعالیت خود نوبه به
سختيرابرايفراببههمراهداشت.لذاجادارد
پیدا در بازرگاني معاونت همکاران زحمات از

کردنراهکارهايجدیدوابتکاريبخصوصدر
بهنظرم شود. تشکر ارزي خریدهاي و قراردادها
طرحسیمرهازایننظردربینطرحهايقبليو

حتيبعديمنحصربهفرداست.

چه  از  منطقه  براي  پروژه  اين  اهميت   :
كدام  به  است  قرار  پروژه  اين  يعني  روست؟ 

نيازها پاسخ گويد؟ 
و ندارم اطاعي طرح اصلي تعریف از بنده
بایداینسئوالراازمولفینطرحپرسید.ولیکن
یکيازبهرهبرداريهاياینطرح،موضوعانرژي
کمبود و مبرم نیاز به همگان که است الکتریکي
ميتواند اینطرح لذا دارند. اذعان درکشور آن
کمکيبهافزایشپتانسیلبرقکشوربنماید.البته
خودسدهمميتواندبهرهبرداريهايکشاورزي
وآبيوکنترلسیابيداشتهباشدکهمتاسفانهبنده
اطاعاتکامليازنحوهوشکلاینبهرهبرداريها

ندارم.

چقدر  ايام  منطقه  نيروگاه هاي  پتانسيل   :
است؟  مختصري از وضعيت موجود صنعت برق 

ايام را برايمان بازگو كنيد؟ 
نیروگاه طرح مجري بهعنوان فراب متاسفانه
این شاید ندارد. شما سئوال به پاسخي سیمره
نظارت دستگاه محترم نمایندگان برای اطاعات

بامجلهشماقابلاستخراجباشد.

: مهم ترين انتظارات شما از مديران شركت 
»فراب« در اين مقطع زماني چيست؟ 

توجهویژهومليبهاینطرحوکمكدررفع
محدودیتهايماليآناست.البتهخوشبختانهاین
مالي مشکات بهجهت وقت هیچ تاکنون طرح
توقفينداشتهاستولیکننگرانيهایيدرآیندهبه
جهتکمبودهايماليدرشرکتفرابوکلطرح
وجودداردکهامیدوارمبادرایتمدیریتشرکت

وکارفرماياینمقطعزمانيهمبگذرد.

: وضعيت ساخت داخل و جايگاه آن در 
اين پروژه چگونه بود؟ 
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توجه ويژه و ملي 
به اين طرح و 
كمك در رفع 

محدوديت هاي 
مالي آن است. 

خوشبختانه  البته 
اين طرح تاكنون 

هيچ وقت به جهت 
مالي  مشکات 
نداشته  توقفي 

وليکن  است 
در  نگراني هايي 
آينده به جهت 

كمبودهاي مالي در 
شركت فراب و كل 
طرح وجود دارد كه 
اميدوارم با درايت 

شركت  مديريت 
و كارفرماي اين 
مقطع زماني هم 

بگذرد

 گفتگو با سعید پشتان مجري پروژه نیروگاه سیمره

ضرورت توجه ویژه و ملي به پروژه سيمره
پروژه نیروگاه سیمره به عنوان يكي از پروژه هاي قديمي فراب، هم 
اكنون كه سال ها از مناقصه اولیه آن مي گذرد، پیشرفتي قابل قبول را 
تجربه نمي كند و اين بیش از همه به عدم تامین اعتبار به موقع براي 
هم  را  زيادي  دردسرهاي  كه  مشكلي  گردد؛  مي  باز  ملي  پروژه  اين 
براي كارشناسان فراب ايجاد كرده و هم كار را وارد مراحلي بسیار 

طواني نموده است. تیم فراب اما بي توجه به اين مسائل و با جديت 
تمام مشغول پیشبرد برنامه هاي خود مطابق برنامه هاي زمان بندي 
هستند و در اين مسیر تعامل خوبي را با نمايندگان كارفرما و مشاور 
با  سعید  ماست  گفتگوي  ادامه مي خوانید  در  اند.آنچه  كرده  برقرار 

پشتان، مجري پروژه نیروگاه سیمره...
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طرح سيمره از 
جهت درصد وزني 
و حجمي ساخت 
داخل آن نسبت 
به طرح هاي ديگر 
قابل توجه است. 
به واقع ساخت 
داخل بخش هاي 
مهمي از قطعات 
توربين و ژنراتور كه 
بعضي از آنها تجربه 
اول است، كمك 
 بزرگي به 
فعال سازي منابع 
ساخت داخلي نموده 
است كه موجب 
خرسندي است

طرحسیمرهازجهتدرصدوزنيوحجمي
ساختداخلآننسبتبهطرحهايدیگرقابل
بخشهاي داخل ساخت واقع به است. توجه
بعضي که ژنراتور و توربین قطعات از مهمي
به بزرگي کمك است، اول تجربه آنها از
فعالسازيمنابعساختداخلينمودهاستکه
با داخل ساخت البته است. خرسندي موجب
در ولیکن است همراه خود خاص مشکات
احساس انسان سختيها، تمام وجود با انتها
رضایتبیشتريمينماید.بهنظرمطرحسیمره
یكقدموتجربهدیگريدرجهتبوميسازي

بیشترتامینتجهیزاتدرداخلبودهاست.

: به عنوان مجري طرح بفرماييد كه اين 
فيزيكي  پيشرفت  چقدر  امروز  به  تا  پروژه 
داشته است و آيا در طول اين مدت با مشكلي 
كه منجر به تاخير در بهره برداري نهايي پروژه 

شود،  برخورد داشته ايد يا خير؟ 
پروژه مدیر به وقتي بفرمایید اجازه البته
و حقیقي مهندس آقاي از ميشود، اشاره
زحماتایشاننامبردهشودزیرااینمسئولیت
بهتازگيبهبندهمحولشدهاست.برآوردطرح
تامینونصبتجهیزاتحدود70 پیشرفت از

درصداست.
نصب در بخصوص نیز مقطعي توقفهاي
که داشته وجود تامین مشکات جهت به
امیدواریمبابرنامههايجبراني،زمانراهاندازي

طرحتاخیرينداشتهباشد.

و  »فراب«  ميان شركت  مشترك  زبان   :
مجموعه كارفرما و مشاور چقدر حاكم بوده 
تعامل  كه  است  اين  پرسش  واقع  در  است؟ 

شما با كارفرما و مشاور چگونه بود؟ 
و کارفرما میزانرضایت و اینسئوال البته
مشاورمحترمرابایدازخودشانپرسیدولیکن
رضایت جلب همواره سیمره اجرایي هدف
تیم خوشبختانه است. بوده ایشان اطمینان و
نهایت نظارت دستگاه مدیران و کارشناسي
همکاريومساعدترادرپیشرفتطراحيها
قدرداني و تشکر کهجاي داشتهاند وساخت

دارد.

از  نكته اي  چنانچه  است  خواهشمند   :
قلم افتاده است خود به آن اشاره نماييد.

باتشکراززحماتتانوتوجهمجلهفراببه
طرحسیمره.ضمناهرگونهدستآورديدراین
طرحمرهونزحماتتكتكهمکاراندراین
اجرایيودوستانمرتبطدرمعاونتمهندسي،
نوتاش و توبا شرکت کیفي، کنترل بازرگاني،

است.

مناقصهسیمرهدرنیمهدومسال82شروعونیمهاولسال83باواگذاريکاربهمشارکتفراب-
تابلیه-پرهونطرحازیكطرفبهاتمامرسید.درابتدامناقصهباحضورسهمناقصهگرشامل،مشارکت
فراب-تابلیه-پرهونطرحوشرکتهايآلستوموگسترشصنایعانرژيآذرآبازسویدیگرآغازگردید.
بهدلیلتاکیدکارفرما،حاضریندرمناقصهملزمبهرعایتقانونحداقل51درصدساختدرداخلکشور
شدهوبههمیندلیلدوشرکتدیگرباهممشارکتدوماینمناقصهراتشکیلدادند.بهدلیلسیاستهاي
غیرانحصاريشرکتآلستوموروابطخوبآنشرکتبامجموعهفراب،اینشرکتهمچنینپیشنهاد

تامینتوربین،ژنراتوروشیروروديرانیزبرايشرکتفراببهصورتهمزمانفراهمکرد.
*مدير توسعه بازار شركت نارديس و عضو سابق تيم معاونت توسعه طرح ها در زمان مناقصه طرح سيمره

درسال1381کارخودرادرفرابباپروژهکارون3شروعکردمپساز4سالتجربهاندوزيدراینطرح
مدتيدراجرایيسیاهبیشهوپسازآندراجرایيشهریاروسیمرهمشغولفعالیتشدمدرحالحاضرنیزدر
ایندوطرحافتخارهمکاري»باهمکارانمحترم«دربخشهايمختلفشرکترادارم.اصواکاردرواحدهاي
اجرایيبدلیلحساسیتموجودبهجهتپیشبردتامینوطراحيتجهیزاتپروژه،متناسببابرنامهزمانبندي
توافقشدهباکارفرمايطرحگاهیباعثایجادتنشباهمکارانمحترمدرواحدهايمرتبطميشودکهازمه
کمشدناینتنشهاایجادیكبرنامهزمانبنديدقیقجهتتامینوطراحيهماهنگبابرنامهزمانبندي
واحدهاياجرایيدربخشهايمهندسيوبازرگانيميباشد.درحالحاضرمشکلفراگیردرپروژههاکمبود
نقدینگيومسائلمرتبطباتحریمميباشدکهباعثایجادتاخیردربرنامهراهاندازيطرحسیمرهنیزشدهاست.
درشروعکارپروژهبدلیلمشکاتبانکيبهوجودآمدهناشيازتحریمگشایشاعتبارجهتطراحيوتامین
تجهیزاتاصليپروژهکهپیمانکارآنشرکتآلستومبودبامشکلمواجهشدوعماهمباعثافزایشمبلغ
قراردادباآلستومشدوهمبرنامهزمانبنديپروژهرادچارتاخیرکرد.درهرصورتميگویندتحریمتاثیري
درپیشبردبرنامههاياقتصاديوصنعتيمانداردوماهمباهمینخیالزندگيميکنیم،کارميکنیموصنعتمان
رابهپیشميبریمهرچندکههرروزميبایستشاهدرکودیكشرکتتولیديداخليباشیموجهتانعقاد

قراردادهايخارجيهزینههایيبهگزافبهبهانهتحریمبپردازیم.بهامیدروزهایيبهتر...
*مدير مهندسي و تامين تجهيزات برق و ابزار دقيق-پروژه سيمره

آلستوم و روابط خوب آن
 با مجموعه فراب

كمبود نقدينگي و مسائل مرتبط با تحريم؛
دو مشکل اساسي

مجید
 فرحمند  *

مهندس 
فهیمه كریمي *
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نيروگاه  اجراي 
EPC به  به صورت 

فراب-  مشاركت 
پرهون  تابليه- 

طرح واگذار 
گرديد. كه در اين 
شركت  مشاركت، 

فراب عاوه بر 
كنسرسيوم  رهبري 

طراحي  مسئوليت 
تامين تجهيزات  و 
را بر عهده دارد و 
تابليه-  مشاركت 

پرهون طرح 
طراحي  مسئول 

و اجراي عمليات 
است ساختماني 

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

طرحسیمرهبهدوبخشوروديوخروجيتقسیم
تاسیسات و سد شامل عمدتاً ورودي است. شده
وابستهميباشد.سدسیمرهازنوعبتنيدوقوسيبه
ارتفاع180مترازپيوباطولتاج202متربرورودي
درهايزیباوشگرفبناشدهاست.اینزیباییهابا
باحجم اي دریاچه وایجاد مخزن آبگیري تکمیل
بیشاز3.2میلیاردمترمکعبفزونيخواهدیافت.
بخشخروجينیزعمدتاًشاملنیروگاهميباشدکهاز
نوعروزمینيودرپشتکوهيکهجناحچپسدبر
آنتکیهزدهاستقرارگرفتهاست.آبراههايباطول
حدود1.5کیلومتر،مخزنسدرابهنیروگاهمتصل
مينماید.نیروگاهمجهزبه3واحد160مگاواتيبا

متوسطانرژيسالیانه850گیگاواتساعتاست.
طرحسیمرهدرمرزدواستانایامولرستانقرار
گرفتهاست.جناحراستبدنهسددرخاكایاماست
وجناحچپآندرخاكلرستان،نیروگاهنیزبهطور
کاملدرخاكلرستانقرارگرفتهاستوتجهیزکارگاه
مادرایام.اینپراکندگيبیندواستانباعثشده
استکهانرژيمعطوفشدهبهروابطباارگانهاو
سازمانهايمحليخیليبیشترازعرفسایرپروژهها
با استان دو بین روابط در تعادل برقراري و باشد
ظرافتوویژگيهايخاصخودهمراهاست.وجود
اقواملروکردتنوعقوميخاصخودرادراطراف
پروژهبهوجودآوردهاست،اینانمردمانيبااصالتو
صداقتونمونهدرمهماننوازيبهشمارميروندو
هموارهباآغوشيبازپذیرايمتخصصینيبودهاندکهاز

جايجايمیهنعزیزدرطرحسیمرهمشغولشدهاند
وباتحملمشکاتيکهاجراياینپروژهبرایشان
بهوجودآوردهاستهموارهدرکنارطرحتامینکننده
نیرويانسانيازمبودهاند.البتهاگربهصورتموردي
تنشهاییدرمنطقهایجادشدهاست،هرگزنبایدآنرا
بهتماماینمردمتعمیمداد.اجراينیروگاهبهصورت
EPCبهمشارکتفراب-تابلیه-پرهونطرحواگذار

گردید.کهدراینمشارکت،شرکتفرابعاوهبر
رهبريکنسرسیوممسئولیتطراحيوتامینتجهیزات
رابرعهدهداردومشارکتتابلیه-پرهونطرحمسئول

طراحيواجرايعملیاتساختمانياست.
: چگونه شد كه جنابعالي به عنوان مدير سايت 
از  پرداختيد؟ مختصري  فعاليت  به  پروژه  اين  در 

سابقه كاري خود را برايمان بازگو نماييد؟ 
پسازفارغالتحصیليازدانشگاهصنعتيامیرکبیر
)پليتکنیكتهران(دررشتهمهندسيمکانیكمشغول
طراحيوساختپرسهیدرولیكطبقاتيشدم،پس
ازآننیزدریكشرکتتولیديبهعنوانکارشناس
طرحوتوسعهمشغولطراحيقالبهايکششعمیق
وفورجونهاتیاًمهندسيمعکوسپمپبتنشدم.
بادیدنآگهياستخدامشرکتفرابازسال77در
طرحکارون3جذبوبهعنوانکارشناسساختدر
دفترمعاونتاجرایيکارون3تهرانمشغولشدم،
پسازچندسالفعالیتدرتأمینتجهیزاتبهسایت
نصب، کارشناس بهعنوان و شدم اعزام 3 کارون
ضمنعهدهدارشدنمسئولیتبخشزیرزمینيجهت
انجامهماهنگيهاياموراجرایي،بهطورمستقیمدر
ترانسهاي باسداکت، آن، از پس و ژنراتور نصب

اصلي،جرثقیلدروازهايمغارترانس،جرثقیلسقفي
آبگیر،هیدرومکانیكدرفتتیوب،دریچههايپایاب،
سرریز استاپاگ دریچههاي آبگیر، هیدرومکانیك
اصلیبدنهسد،هیدرومکانیكآبگیر،جرثقیلدروازه
بهره و نگهداري تعمیرو و آبگیر آشغالگیر و اي
سیستمهاي تنظیم و طرح جرثقیلهاي از برداري
هیدرولیكدریچههايهیدرومکانیكطرح،مشغول
شدم.ازاوایلتابستانسال84بهعنوانرییسبخش
پروژه این به بیشه مکانیكوساختمانطرحسیاه
منتقلشدموباتوجهبهمشارکتيبودنطرحعاوه
برتجهیزکارگاهباعملیاتساختمانيوتداخاتآن
بیشازپیشآشناومشغولشدم.ازنیمهزمستان86
نیزبهعنوانرییساجراییطرحلواركبهاینپروژه
منتقلشدموعملیاتبتنریزيواحدها،نصبوراه
به را KV230پست احداث و تجهیزات اندازي
اتمامرساندم.بااتمامراهاندازيواحدآخرنیروگاه
لواركوجديترشدنعملیاتنصبتجهیزاتدر
طرحسیمره،باپیشنهادشرکتمبنيبرتقبلمسئولیت
اکنونعاوه موافقتکردموهم اینطرح کارگاه
برمدیریتاجراییطرحسیمرهدرشرکتفرابو
مدیریتکارگاهسیمرهدرشرکتنوتاشافرابهعنوان
سرپرستکارگاهمشارکتفراب-تابلیه-پرهونطرح

انجاموظیفهمينمایم.
: از چرايي تاخير ابتدايي اجراي اين پروژه 
برايمان بگوييد. آيا مشكاتي كه منجر به اين تاخير 

شدند، اكنون برطرف شده اند؟ 
باتوجهبهاینکهحضوراینجانبدرطرحسیمره
مقارنبارفعمشکاتقرارداديبود،اینجانبوارد

در گفتگو با محمدیگانه مدیر اجرایي نیروگاه سیمره مطرح شد:

سيستم ماتریسي در توزیع کار
  و مهيا کردن فرصت  انجام کار تيمي 

محمد يگانه مدير اجرايي سايت طرح نیروگاه سیمره است؛ طرحي 
كه تاش مي شود با عبور از بحران هاي پي در پي،از اين پس مطابق 
برنامه هاي زمان بندي حركت كند. يگانه با آنكه مدير جواني است 
اما عملكردش در سیمره نشان از توانايي هاي وي براي مديريت بر 
سايتي را دارد كه اتفاقا مسائل و مشكات خاص خود را هم دارد؛ 
براي  منطقه  اجتماعی  معضل های  دلیل  به  بیشتر   كه  مشكاتي 
در طول سال گذشته تاش كرده  او همچنین  سايت پیش مي آيد. 
است تا محیط استقرار تیم فراب در سايت را هم از هر نظر مطابق 
با استانداردهاي روز پیش ببرد و در اين كار خود موفق هم بوده 
است. در ادامه گفتگوي ما را مي خوانید با محمد يگانه مدير اجرايي 

طرح سیمره...
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حياتی ترين نياز 
كارگاه وجود يك 
زنجيره ارتباطی 
سريع، دقيق و 
صحيح بين تيم های 
مهندسی، بازرگاني 
و تيم اجرايي است، 
پس بهره وري 
فعاليت هاي مربوط 
به مديريت اجرايي 
طرح متاثر از سه 
بخش طراحي، تامين 
)به طور غير مستقيم(  
و نصب )به طور 
مستقيم( است و 
جهت بهبود فرايند 
زنجيره وار مي بايست 
پيشنهادات و 
راهکارها، پوشش 
دهنده هر سه بخش 
باشد كه نتيجه آن 
كاهش هزينه و زمان 
اجرا و حفظ و تقويت 
كيفيت كار باشد

جزییاتموضوعنميشوموتنهابهذکرایننکتهبسنده
ميکنمکهبامدیریتکارآمدومنطقيهمکارعزیزمان
جنابآقايمهندسحقیقيوتیمپروژهمشکات
حادقرارداديحادثشدهبهنحومعقوليرفعگردیده

است.
: اين پروژه هم اكنون چقدر پيشرفت فيزيكي 
دارد و پيش بيني تان براي اتمام كل آن با احتساب 

دوره تضمين، چه تاريخي است؟ 
هماکنونعملیاتساختمانيوبتنریزيهابهاتمام
رسیدهاند،محوطهسازينیزدرشرفاتماماستو
کارمادربخشساختمانيعمدتامحدودبهفینیشینگ
عملیاتساختمانيوانجاممعمارينیروگاهونهایتا
خاکبرداريدایكمقابلپایاباست،البتهازمبهذکر
استکهبگویم،طرحمعماريمفصليبراينیروگاه
دردستورکاراستوقطعازمانبرترازحدمعمول
استوباتداخاتخاصخودبانصبتجهیزات
ومتعاقباعواقبمربوطبهآنهمراهخواهدبود.در
نصبتجهیزاتنیزجرثقیلهايسقفيودروازهايو
هیدرومکانیكپایابدرشرایطبهرهبرداريهستندو
لولههاوبخشتوربینمدفوناتمامیافتهاندوکانالهاي
سیستمتهویهوسینيکابلهادرشرفاتمامميباشند.
لولهکشيهانیزباپیشرفتمناسبيهمراهبودهاند،اولین
ترانسنیزدریافتوبرسکويمربوطهکهبخشياز
سقفطبقاتنیروگاهميباشدمستقرگردیدهاست.
بخشعمدهايازتجهیزاتاصليخریدخارجو
تجهیزاتکمکيتامینداخلهماکنوندرکارگاهانبار
شدهاندوساختتجهیزاتداخلينیزباپیشرفتقابل
ماحظهايهمراهبودهاستوهمچنانمادرحال
دریافتاقامساختداخلوهمزماندرحالتجهیز
کارگاهبرايشروعمونتاژژنراتوروتوربینهستیم.
تجهیزات تامین در خاصي مسئله با اگر نظرم به
اوایلسال  تا اولزمستان1391 از نشویم مواجه
1392کلیهعملیاتهاينصبتجهیزاتدرسهواحد
پایانميیابد.وليآغازعملیاتراهاندازياززمستان
1391برايواحداولبستگيبهاحداثخطوطانتقال
230کیلوولت،وضعیتآبپشتسدکهعاوهبر
بارشهاوابستهبهپیشرفتپورتالنیروگاهتلمبهاي
بهره آماده و است ایام مگاواتي اي1000 ذخیره
برداريبودنسدتنظیميدارد.پیشبینيهابراياتمام
کاردربهترینشرایطوبااحتسابدورهتضمیننیزبه

اوایلتابستانسال1393ختمميگردد.
: به سد تنظيمي اشاره كرديد در اين رابطه 
بيشتر توضيح دهيد، ارتباط آن با راه اندازي چيست؟
رودسیمرهمنبعمهمتامینآبکشاورزيزمینهاي
اطرافاستودرسرتاسرمسیرآنازنیروگاهسیمره
تاکرخهپمپهايمتعدديدرساحلرودخانه،پمپاژ
آبرابرعهدهدارندواحشامدراطرافرودخانه
پراکندهاندوافرادينیزجهتماهیگیريوتفریحو
تفرجدرحریمآندیدهميشوند.هماکنوننیزدبي
رودخانهحدود10مترمکعببرثانیهاست.آنگاهکه

نیروگاهبرايراهاندازينهاییمجبوربهقطعوصل
مکررواحدهايخودگرددوباتوجهبهدبيخروجي
هرواحدنیروگاهکهحدود150مترمکعببرثانیه
است،ميتوانتجسمکردکهچهسیابهايناگهاني
بادبيهايچندینبرابرشریاننرمالرودخانهدربستر
آنجاريميگرددوعواقبآنقابلپیشبینياست.
بعدازراهاندازيهم،بهرهبرداريوتولیدنیروگاه
سیمرهعمدتاًمحدودبهساعاتپیكشبکهاست،
یعنيحدوداًازعصرمجدداًدبيوروديبهرودخانه
بهشدتزیادميشود.حاللزومایجادسدتنظیمي
متعاقبًا و اندازي راه با آن رابطه و پاییندست بر
بهرهبرداريمشخصاست.ایننگرانيهابهکارفرماي
محترمطرحمنتقلگردیدهاستوواقعاًبدونوجود
مسائل با ما براي نیروگاه اندازي راه تنظیمي سد
که شد خواهد همراه سختي و فراوان حاشیهاي
امیدوارمقبلازشروعتستهاینهاییاینمهممحقق

گردد.
بااتر  بهره وري  و  فرآيند كار  بهبود  براي   :
فعاليت ها، چه درخواست ها و پيشنهادها مشخصي 
داريد تا در آينده با مشكات كمتري روبه رو شويد؟ 
ببینیدمهمترینوبهتربگویمحیاتیتریننیازکارگاه
وجودیكزنجیرهارتباطیسریع،دقیقوصحیحبین
تیمهایمهندسی،بازرگانيوتیماجرایياست،پس
بهرهوريفعالیتهايمربوطبهمدیریتاجرایيطرح
متاثرازسهبخشطراحي،تامین)بهطورغیرمستقیم(
ونصب)بهطورمستقیم(استوجهتبهبودفرایند
زنجیرهوارميبایستپیشنهاداتوراهکارها،پوشش
دهندههرسهبخشاستکهنتیجهآنکاهشهزینهو

زماناجراوحفظوتقویتکیفیتکارباشد.
فرآیندنصبمتاثرازتوانوکیفیتمنابعانساني
بهعنوانعامليمهمميباشد،اینعاملميتوانددر
ایجادروابطبراياستخراجورفعمغایرتهايطرح
وکنترلتامین،تعامليمهمبابخشهايستاديبرقرار
نمایدودرکناروظیفهاصليخودکهاجرااستعواملي
کهباعثتوقفکارميشوندراپیشبینيوراهبري
نماید.بدیهياستکهجلوگیريازبروزتوقفدر
حینانجامکاریکيازمهمترینراهکارهايجلوگیري
ازافزایشهزینههايپروژهاست.درخصوصعملیات
اجرایینصبونیازهايتعامليآنبهاجمالمواردي

بدینشرحپیشنهادميشود.
1.تشکیلتیمهايپروژهمانندتیمتوربین،ژنراتور
و....حداقلاز3ماهقبلازشروععملیاتاجرایی
جهتایجادزیرساختهايمناسبوازمازقبیل:
کنترلمدارك،کنترلموجودي،تهیهبرنامهزمانبندي
جزییاتي،تهیهروشهاينصب،تهیهمداركکنترل
کیفيو....درنگاهاولممکناستاینپیشنهادنشان
دهندهافزایشبارماليپروژهباشدوليقطعاًهزینه
آنازتوقفهايدرحیناجرا)بهدلیلمغایرتهایا
باخسارتهاي که اقام( کسريمداركوکسري
ماليمتاثرازهزینههايسوپروایزري،توقفتیمهاي

اجراییامانيوپیمانيهمراهاستکمترميباشد.
به شرکت، اجرایی نیروهاي مناسب تقسیم .2
نحويکهمیانگینسنيتجربهکارگاههاباهماختاف
زیادينداشتهباشدوبهاصطاحتوزیععادانهنیروي
انسانيانجامشدهاست.اینپیشنهادبهراحتيقابل

فرمولهشدنوضابطهمندشدنميباشد.
3.تقویتروابطبینکارگاههابابرگزاريجلسات
دورهايبرايمدیران،روسايبخشهاوحتيبراي
کارشناسانهرسیستمبهطوراختصاصي.ایجاد،تقویت
نهادن اختیار در و تقسیم با روابط این تحکیم و
تجربیاتوامکاناتدرکاهشهزینههانقشمستقیمي

خواهدداشت.
و کارگاه همکاران بین کار مناسب تقسیم .4
تخصصيکردنتوزیعکار،بهعنوانمثالنصبیك
تابلوبرقرویشاسيوزمین،کاريمکانیکياست

کهنبایدبهکارشناسبرقواگذارگردد.
5.تقویتهرچهبیشترروابطبینهمکارانکارگاه
ودفاترمرکزيباتشکیلجلساتوبازدیدها.معمواً

عرفشدهاستکههمکاراندفاترتهرانجهتبازدید
وجلسهبهکارگاهتشریفميآورند،درصورتيکه
اینجلساتميتواندبعضاًدردفاترتهراننیزبرگزار
گرددوهمکارانکارگاهنیزباحضوردردفاترتهران
ضمنبرگزاريجلساتشانازنزدیكباسایرهمکاران

ومشکاتوفعالیتهايایشانآشناشوند.
: اين پروژه و حضور آن چه دستاوردهاي 

مديريتي براي شما به دنبال آورده است؟ 
سرپرستيمنبرکارگاهمشارکتفراب-تابلیه-
پرهونطرحمقارنبانصباستيرینگواسپیرال
واحداولومتعاقباًعملیاتبتنریزيطبقاتبود.
با ماهیتاینبخشازکارایجابميکندکهشما
بیشترینتداخاتوتنشهايکاريبینتجهیزات
وساختمانيمواجهشویدونوعقراردادنیروگاهسیمره
اینمشکاتوتداخات کلیهمسئولیتهايرفع
رامتوجهاعضايآنميکرد،لذااینجانبدردیدي
فراترازمسئولیتهايفرابيونوتاشيخویشتاش آبان ماه 1390 - شماره 13
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پروژه سيمره يکي 
از پروژه هايی است 
كه با حداقل نفرات 
چه در دفتر تهران 
و چه در سايت به 

حيات خودش با 
موفقيت ادامه داده 
است و بخصوص 
محترم  همکاران 

دفتر تهران در 
اين طرح با تحمل 

سختي و فشار 
مربوطه  كاري 

پروژه  توانستند 
را به نحو مناسبي 

ببرند پيش 

بین منطقي رابطهاي و تعامل برقراري با که کردم
ساختمانيوتجهیزاتيپاسخگويکارفرمايمحترمدر
امورکارگاهباشموباهمکاريوپشتیبانيهمکاران
ساختمانيوتجهیزاتيخوداینبخشازکاررابه
اتمامبرسانموفکرميکنمتجربیاتجدیديدراین
مدیریت و ساختماني عملیات بخصوص و مسیر

تداخاتبهدستآوردهباشم.
توجهبهفرهنگهرمنطقهنکتهمهمياستکه
ميبایستدرکنارامورفنيهموارهمدنظرمدیران
اجراییقرارگیردوتلفیقمدیریتفرهنگیبامدیریت
فنیجهتبرقراريروابطسازندهبینتیمپروژهو
منطقهازاهمیتخاصيبرخورداراستوفکرميکنم
تیممادرطرحسیمرهطيیكسالگذشتهاینتلفیق
رابهخوبياجراوتجربهکردهباشدونتیجهبرد-
نیز HSEباشد.درخصوص آورده بهدست را برد
تجربیاتارزندهايکسبشدکهدرنتیجهآنمادر
سال89ودراوجفعالیتهايتداخليساختمانيو
تجهیزاتيضمنکسببااترینامتیازمربوطهدرتاریخ

مشارکتبهجایگاهاولدربینکلیهپیمانکارانطرح
ارتقاءیافتیم.اینمهمباانتخابمردسالایمنيطرحاز
مشارکتفراب-تابلیه-پرهونطرح)پرسنلشرکت
نوتاشافرا(انگیزههايمارابرايتاشبیشتر،فزوني

دادهاست.
: چگونه شد كه برترين رتبه HSE پس از 
گذشت چندسال از فعاليت مشاركت فراب- تابليه- 
پرهون طرح در طرح سيمره براي شما حاصل شد؟
پیرويازاستانداردهايفرابدرمحیطزیست،
ما براي مهم اصل یك بهعنوان ایمني و بهداشت
نهادینهشدهوبهصورتباورقلبيدرآمدهاستو
رویهها،دستورالعملهاوپشتیبانيوارائهراهکارهاي
این اصلي رکن ایمني محترم مدیریت تخصصي
موفقیتاست.دیدگاهمادراینموضوعتنهامعطوف
بهایمنينميباشد،مافقطیكزمینداریمودرمقابل
محیطزیستآنمسئولیم.طبیعتبهعنوانموهبتي
الهيدراختیارآدميقرارداردوبههمیندلیلماباید

تاآنجاکهميتواندازمواهبآنبهرهمندگرددوتا
ميتواندنهادآرامطبیعتراباابزارعلمبهانقیادخود
درآورد،ابزاريکهبهلطفوجودعقلتنهادراختیار
انساناست.حالکهبدنهمستحکمسدسیابهاي
خروشانسیمرهرابرايهمیشهبهتاریخسپردهاست
ورودخانهسیمرهمانندگذشتهزالوشاداببهنظر
ميرسدوظیفهمادرحفظمحیطپیرامونيآنبیشتر
شدهاست.دراینبخشمدیرتضایعات،اصاح
سیستمفاضابتجهیزکارگاه،جمعآورياصولي
زبالهترورسیدگيبهفضايسبزازاهمفعالیتهايما
طيیكسالگذشتهبودهاست.دربخشسامتنیز
معایناتادواري،احداثوتجهیزاورژانسکارگاهي
طيسالگذشتهدرمشارکتانجامشدهاست.ایمني
نیزبهعنوانبخششناختهشدهايازHSEبابرگزاري
شرایط مانورهاي مختلف، آموزشي دوره چندین
اضطراري،برگزاريجلساتمدونکارگاهيعاوه
برامورجاريومعمولآنطيسالگذشتهبهطور
جديدردستورکاربودهاست.همچنینفکرميکنم
کهتماميکارشناسانوپرسنلاجراییمشارکتدر
سیمرهخودرادرقبالایمنيمسئولميدانندواز
کنارمشکاتمربوطهمانندیكبینندهبيطرفعبور
نميکنند.فرهنگسازيدراینخصوصوپشتیباني
وحمایتازکارشناسانHSEوافسرهايایمنيو
و کارفرما مانند ذیربط بخشهاي با سازنده تعامل

نظارتدربهبودمستمرHSEمفیدبودهاست.
: در مجموع تيم اجرايي و مهندسي فراب كه 

در پروژه سيمره مستقر هستند، چند نفرند؟ 
طرحسیمرهیکيازپروژههاییاستکهباحداقل
نفراتچهدردفترتهرانوچهدرسایتبهحیات
بخصوص و است داده ادامه موفقیت با خودش
همکاراندفترتهراندراینطرحباتحملسختيو
فشارکاريمربوطهتوانستندپروژهرابهنحومناسبي
پیشببرند.کارگاهسیمرهنیزازابتداباحضورموفق
تنهایکيازهمکارانتجهیزاتيازفازساختمانيبهفاز
ساختماني/تجهیزاتيگذرکرد.حضوراینجانبنیز
درزماننصبتوربینمدفونتنهامحدودبهحضور
یكکارشناسبازرسيوکنترلکیفيبودکهمتعاقبًا
و برداري نقشه تکنسین پروژه، کنترل کارشناس
کارشناسمکانیكبهجمعماافزودهشدند.هماکنون
نیزمتناظرباشروععملیاتاجراییدرحالافزایش

پرسنلفنيومهندسيکارگاههستیم.
: به عنوان مدير اجرايي اين طرح تا چه حد 

اختيار عمل در تصميم گيري ها را داريد؟ 
کسي که وقتي فراب سیستم در خوشبختانه
بهعنوانمدیرانتخابشد،درچهارچوبوقوانین
ميبایست البته و است تام اختیار داراي مربوطه
نیز ضوابط باشد. نیز خود عملکرد پاسخگوي
نظرم به که است وشفاف یافته تکامل بهحدي
نحوه بابت از نگراني فراب سیستم در مدیران
امورستادي با مشترك  مسائل و کارگاه راهبري

ندارندوميتوانندتوان،فکرواختیاراتخودرا
صرفانجاماموراجرایینمایند.

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

تاش هايي كه صورت گرفته برايمان بگوييد؟ 
ابتداخدمتشماعرضکنمایجادیكمحیطکاری
کههمهافرادبدونهیچگونهدغدغهومشکلیکارکنند
بسیارمشکلوعمدهترینچالشهایعمومیمدیریت
درکارگاههامیباشد.بهنظربندهاستقرارسیستمیمبتنی
برروابطدوستانه،احتراموهمچنینمحیطیکههمه
حتی را خود انتقادات و پیشنهادات بتوانند آزادانه
بهشخصمدیرداشتهباشندیکیازشادابترینو
باطراوتترینمحیطهایکارگاهیخواهدبود.جهت
ایجادشرایطبهتر،برنامهمادرکارگاهسیمرهبردو
بخشعواملمحیطيوعواملشغليتمرکزدارد.در
بخشاولفعالیتهاییبهشرحذیلدردستورکار

بودهاست:
1.ارتقاکیفیتخوابگاههاوتوزیععادانهامکانات

درونآنها.
2.ارتقاءکیفیتوکمیتغذا.
3.ایجادفضايسبزپیراموني.

4.ایجادسالنورزشيوامکاناتمختلفومتنوعدرآن.
5.گراميداشتنروزتولدهمکاران.

6.توجهبهتقویممليوهرازچنديگریزيبه
آن.مثًادرروزدرختکاريهریكازهمکارانبهطور

نمادیننسبتبهکاشتیكنهالاقدامکردند.
7.گشتوپیادهرويدستهجمعي.

بهشرحذیلدر فعالیتهایی نیز دربخشدوم
دستورکاربودهاست:

1.استفادهازسیستمماتریسيدرتوزیعکاربین
همکارانومهیاکردنفرصتانجامکارتیمي.

2.اعطاياختیارازمبههمکارانجهتپیشبرد
کار.

3.اطاعرسانيبههمکاراندرخصوصموانع
ومشکاتپروژهوسهیمکردنایشاندرتصمیم

گیريها.
4.حفظاحترامکلیهپرسنلومهیانمودنشرایطي
کهتماميپرسنلامکانارائهنقطهنظراتوانتقادات

خودراداشتهباشند.
همکاران رضایت سنجش طرح نتیجه مطابق
درسال90کهدرکارگاهسیمرهباحضورتمامي
افرادحاضردرکارگاهانجامشد،رتبهدومرضایت
در را ما مهم،وظیفه این کارکنانحاصلگردید،
حفظرضایتپرسنلدوچندانميکندوامیدوارم
رضایت جلب در همچنان شرکت پشتیباني با
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به دليل شرايط 
خاص ايجاد 
شده براي كشور 
در زمينه روابط 
بين الملل و مبادات 
اقتصادي و تجاري، 
برنامه تامين مالي 
قرارداد با روش 
فاينانس عملي 
نشد و در نهايت 
نيز با تاش هايي 
كه صورت گرفت 
اعتبار اسنادي 
)L/C( قرارداد از 
محل صندوق ذخيره 
ارزي گشايش 
شد كه اين كار با 
تاخيراتي نسبت به 
زمان هاي مندرج 
در قرارداد انجام و 
نيز در پرداختهاي 
ريالي نيز تاخيراتي 
به وجود آمد

: لطفا خودتان را معرفي كنيد و بفرماييد كه 
از چه تاريخي و چگونه با اين پروژه آشنا شديد؟ 

ازسال1375کهطرحدرمراحلپایانيمطالعات
بودهبااینطرحشروعبههمکاريکردهودربخشهاي
مختلفطرحباعنوانمعاوناجرایي،مدیرامورمهندسي
عمران-مدیرامورقراردادهاوجانشینمجري،فعالیت

کردهودرحالحاضرنیزمجريطرحهستم.
:همانطور كه مي دانيد از زمان انجام مناقصه تا 
زمان واقعي آغاز اين طرح فاصله اي وجود داشت. 

اين فاصله زماني و تاخير براي چه بود؟ 
اجرا EPCF بهصورت که پروژههایي در
بینزمانانعقادقراردادتاتنفیذو ميشوندمعمواً
شروعقرارداد،جهتاخذمجوزهايموردنیازیك
فاصلهزمانيپیشبینيميشودکهدرقراردادسیمرهنیز
همینشرایطبرقراربودوليبهدلیلبرخيمشکات
مقداري فاصله این قرارداد، ریالي سهم تامین در

طوانيترازسایرقراردادهابود.
: شرح وظايف روابط كارفرما با مشاور در 

اين پروژه به چه ترتيبي بود؟ 
اینقراردادبهصورتEPCFوبراساسشرایط
قراردادهايخریدوفروشکهخیليشبیهبهشرایط
قرارداديFIDIC)فیدیك(استمنعقدشدهوشرح
وظایفوروابطکارفرماومشاورنیزمشابهفیدیك،
تعریفشدهاستیعنيدرواقعمشاورپروژهتمام

وظایفواختیارات»مشاورکارفرما«رادارد.
: تعامل كارفرما و پيمانكار در پروژه سيمره را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا از سطح تعامل موجود 

رضايت داشتيد؟ 
پیمانکارنیروگاهسیمرهدرواقعمشارکتفراب،
که است اینترنشنال فراب و طرح پرهون تابلیه،
و تجهیزات اصلي پیمانکار بهعنوان فراب شرکت
رهبرمشارکتدرقراردادحضوردارد.ازطرفيسهم
تجهیزاتوبهتبعآنسهمفرابدرقراردادنیزبالغ

بر80درصدازکلميباشدکهاینموضوعنقشو
سهمشرکتفرابرادرتنظیمروابطفيمابینوتعامل
ارکانطرح،تعیینميکند.بااینوصفرفتارپیمانکار
درقالبمشارکتوهمچنینرفتاروتعاملشرکت
فرابرادرمجموعمثبت،سازندهودرجهتانجام
پروژهارزیابيميکنم.هرچندکهدستیابيبهمنافع
اعضامشارکتبهعنوانپیمانکارنیزبهصورتطبیعي

موردتوجهبودهاست.
: از مشكات اين پروژه برايمان بگوييد؟ از قرار 

اين پروژه با مشكات زيادي روبه رو بوده است؟ 
بهدلیلشرایطخاصایجادشدهبرايکشوردر
زمینهروابطبینالمللومباداتاقتصاديوتجاري،
برنامهتامینماليقراردادباروشفاینانسعملينشد
ودرنهایتنیزباتاشهایيکهصورتگرفتاعتبار
اسنادي)L/C(قراردادازمحلصندوقذخیرهارزي
گشایششدکهاینکارباتاخیراتينسبتبهزمانهاي
مندرجدرقراردادانجامونیزدرپرداختهايریالينیز
تاخیراتيبهوجودآمدوازطرفي،افزایششدیدقیمت
نفتوحاملهايانرژيباعثافزایشقیمتمواد
اولیهوفلزاتشدوهمچنینافزایشقیمتانرژي
باعثرشدشدیدتقاضاياحداثنیروگاههايبرق-
آبيودرنتیجهافزایشقیمتتجهیزاتنیزگردیدکه
مجموعهعواملفوقوشرایطقراردادفيمابین،زمینه
طرحمسائلماليازطرفپیمانکاررافراهمکردو
پیمانکارنیزبراصاحقیمتقرارداداصرارداشتهو
تقاضاياصاحقیمتیافسخقراردادراداشتکهالبته
تامدتزیاديهمباهمانقرارداداولعملیاتاجرایي
دربخشساختمانيوساختونصبتجهیزات،
ادامهیافتودراواخرسال1388قرارداداولفسخو
قراردادجدیديکهموردتوافقارکانپروژهبودمنعقد

واباغگردید.
: نقش تحريم ها و مشكاتي از اين دست در 
اين پروژه چه بود؟ آيا توانست تاثير منفي اي در 

روند اجرايي اين پروژه بگذارند؟ 
تحریمهادرکلموجبشکوفایيتوانمهندسان
داخليوایجادفرصتبراياعتمادبیشتربهپیمانکاران
در تاخیراتي ایجاد باعث تحریمها گرچه ميشود.
تامینماليوبرنامهزمانبنديونیزتغییراتيدرقیمت
تجهیزاتساختخارجگردیداماهمکاريخوب
مجموعهعواملدخیلدرپروژهودركصحیحشرایط
ازسويارکانطرحاعمازمشاور-پیمانکاروکارفرما
عبورازاینموانعرامیسرکردوهمچنینفرصتهاي
ارزشمنديراجهتاعتمادبیشتربهسازندگانوتامین
کنندگانداخليفراهمکردودرنهایتمنجربهافزایش
سهمساختداخلآنهمنهصرفاًدرکارهايتکراري
بلکهدرشروعبهکارهايجدیدتروجایگزینيقطعات
وتجهیزاتجدیدترعاوهبرآنبخشکهازقبلدر

داخلساختهميشدگردید.
: عملكرد فراب در پروژه سيمره را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ آيا فراب توانست به انتظارات شما 

به عنوان كارفرما جامه عمل بپوشاند؟ 
جامهعملپوشاندنبهانتظاراتکارفرمایكبحث
استونحوهعملکردیكپیمانکارباتوجهبهتمامشرایط
نیزبحثدیگر.بهصورتمعمولپاسخگویيپیمانکار
بهتمامانتظاراتکارفرماکهاتفاقاًچیزيجزرسیدن
بهکیفیتمطلوبوصرفزمانوهزینهکمترنیست،
شایدقابلتحققنباشداماميتوانعملکردهرپیمانکار
رابهصورتنسبيوبالحاظکردنشرایطحاکمبراجراي
کارارزیابيکردکهنمرهمشارکتپیمانکاراحداثنیروگاه
سیمرهدرحدبسیارخوبميباشد.همراهيپیمانکاربا
کارفرمابهویژهدرشرایطسختوتنگناهايمالي،قابل
توجهبودهوبهنظربندههمیناعتمادمتقابلوهمراهي
باعثشدکهعلیرغمتماممشکات،پروژهتقریباًهیچ
وقتمتوقفنشودوبهحديازپیشرفتبرسدکه
چشمپوشيازآنغیرممکنباشدوراهرابرايصدور

مجوزهايازمهموارگرداند.

گفتگو با محمد رهبري مجری طرح سیمره - شرکت آب و نیرو

عدم تامين مالي قرارداد ) فاینانس( 
به دليل مشکات بين المللي

»مشكل اصلي و اساسي در تمام پروژه هاي بزرگ، مشكات مربوط به مدل هاي تامین 
مالي و تامین بودجه مورد نیاز آن ها است«؛اين ديدگاه فردي است كه با تجربه اي قابل 
تامل،هم اينك كارفرمای طرح نیروگاه سیمره است؛طرحي كه به دايل مختلف، از زمان 
بندي هاي اولیه فاصله داشته و تاش مي شود تا از اين پس بتوان به تدريج ضمن پیشبرد 
 اهداف مطابق برنامه زمان بندي به روز شده،حتي جلوتر از آن هم اقدام كرد. آنچه در ادامه 

مي خوانید گفتگوي ماست با محمد رهبري  مجری طرح سیمره...
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با توجه به سرعت 
عمليات اجرايي 
و نزديکي زمان 

طراحي  به عمليات 
اجرايي، يکي از 

وظايف ما در اين 
پروژه بررسي و 

اعام نظر سريع 
در خصوص مدارك 

تسليمي پيمانکار 
توسط كارشناسان 

و مديران پروژه 
در تهران است. 

بررسي پيشنهادات 
و اصاحات طراحي  

بايد به گونه اي 
پيگيري شوند كه 
عمليات اجرايي با 
تاخير مواجه نشود

: لطفا براي ورود به بحث، مختصري درباره 
چارت مشاور در پروژه سيمره برايمان بگوييد؟

جبروتي:چارتمشاوردرنیروگاهسیمرهشاملدو
بخشميشود،یكبخشمدیرانپروژهدرتهرانکه
پیگیرکارهايطراحيونظارتعالیههستندوبخش
دیگرناظراندرکارگاهکهبراموراجرایيدرحیناجرا
نظارتدارند.بهتراستباتاریخچهکوتاهيازنیروگاه

سیمرهشروعکنیم.
شيرزاد: عملیاتاجرایيساختماننیروگاهسیمرهکه
قراردادآنفيمابینشرکتآبنیروومشارکتفراب،
تابلیه،پرهونطرحمنعقدهشدهبود،درپاییز1384
آغازشد.حجمقابلماحظهايازحفاريساختگاه
درسال85انجامشد.وجهتمایزنیروگاهسیمرهبا
سایرنیروگاههايآبيکشوردرایناستکهعملیات
اجرایيتونلآببرایننیروگاهبهدلیلبرخوردباسفره
آبزیرزمینيوحجمزیادنشتآبوروديبهداخل
تونل،درنیمهراهمتوقفشد.برايخارجکردننشت
آبهاازتونل،حدوددومترمکعببرثانیهپمپاژصورت
ميگرفتکهبهدلیلهزینهزیاديکهبهطرحتحمیلمي
کردپسازمدتيمتوقفوطرحمسیرتونلتغییرکرد.
مشکلیادشدهنگرانيمشاوررانسبتبههجومآب

هنگامحفاريگودنیروگاهنیزتشدیدميکرد.چنانچه
همانندتونلحجمزیاديآببهداخلگودراهميیافت
مشکاتاجرایيزیاديراایجادميکرد.بههمیندلیل
درپیراموننیروگاهپردهآببندطراحيواجراشدکهدر
عمل،نتیجهخوبيبههمراهداشتومیزاننشترابه
حدود250لیتربرثانیهمحدودکرد،کهاینمیزاننشت
آببهوسیلهپمپاژتخلیهميشد.عملیاتبتنریزيسازه
نیروگاهپسازاتمامحفاريهاازمهرماهسال86شروع
شدوتاکنونحدود72هزارمترمکعببتنریزي
انجامشدهاست.ساختماننیروگاهازچهاربلوكمجزا
تشکیلشدهکهبلوكاولبرايباراندازومحوطهمونتاژ
وسهبلوكدیگرمحلاستقرار3واحدنیروگاهي160
مگاواتياست.ایننیروگاهازنوعسطحيوکانالپایاب
آندارايپوششبتنيبهطول60مترميباشد.همانطور
کهميدانیدقرارداداجرایينیروگاهبهصورتطرحو
ساختميباشد،اگرچهطراحيفازدوبخشساختماني
بهوسیلهمهابقدسانجامشدهبودولیکندرمرحله
اجرا،طراحيهايقبليباتوجهبهاطاعاتدریافتياز
پیمانکارانتجهیزاتيمجددابهوسیلهمشارکتبازنگري
شدوشرکتمهابقدسدراینمرحلهکنترلکننده
طرحميباشد.باتوجهبهسرعتعملیاتاجرایيو

از یکي اجرایي، عملیات به طراحي زمان نزدیکي
وظایفمادراینپروژهبررسيواعامنظرسریعدر
خصوصمداركتسلیميپیمانکارتوسطکارشناسان
ومدیرانپروژهدرتهراناست.بررسيپیشنهاداتو
اصاحاتطراحيبایدبهگونهايپیگیريشوندکه

عملیاتاجرایيباتاخیرمواجهنشود.
چقدر  ساختماني،  لحاظ  از  نيروگاه  اين   :

پيشرفت داشته است؟
شيرزاد:ازنظرساختمانيدرحدود92درصد.

: پيش بيني شما براي اتمام نهايي پروژه چه 
زماني است؟

پایان به تقریباکارهايعمدهساختماني شيرزاد:
رسیدهامابحثهايمعماريهموارهتاپایانکارادامه
دارد،بهطورمثالعملیاتاصليبتنریزيروبهاتمام

استوليکارهاينازكکاريباقیماندهاست.
:آقاي مهندس  لطفا مقدمه اي درباره اين پروژه 

بفرماييد؟
حسيني:درزمستان82اسنادپروژهبهمناقصهرفت
واواخرسال83،کارفرمااسنادپیمانرابهمشارکت

اباغکرد.عملیاتاجرایيازنیمهدوم84آغازشد.
مشکلعمدهايکهدرپروژهوجودداشت،تامین

بررسي چالش هاي پیش روي پروژه سیمره در میزگردي با حضور نمایندگان شرکت مهاب قدس، مشاور طرح

فراب، سيمره را هم مانند سنگ توده 2 جدي بگيرد
حوزه  در  فراب  استراتژيك  طرح هاي  از  يكي  عنوان  به  سیمره  طرح 
نیروگاه هاي برق آبي،هم اينك و بعد از وقفه اي ناخواسته در پايان 
تمام طول  در  دارد.  قرار  تجهیزاتي  مرحله  آغاز  و  عملیات ساختماني 
مشاور  عنوان  به  قدس  مهاب  طرح،شركت  اين  اجراي  مختلف  مراحل 
طرح، دوشادوش فراب حضور داشته و تاش كرده است تا با نظارتي 
جامع،نقش خود در اين پروژه را به بهترين شكل ممكن عملیاتي نمايد.

در میزگردي كه در ادامه خواهید خواند، محمد رضا جبروتي مدير طرح 
و  آب بر  تونل  پروژه  نیروگاه سیمره،جواد شیرزاد سرپرست  و  سد 
ساختمان نیروگاه و سید مجید حسیني سرپرست تجهیزات نیروگاه 
خود  نظرات  ارائه  همراه  به  قدس  مهاب  شركت  نمايندگان  عنوان  به 
پاسخگوي سوااتي بودند كه درباره اين پروژه و نقش مشاور در آن 

مطرح است. آنچه در ادامه مي خوانید متن كامل اين میزگرد است...
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خوشبختانه از لحاظ 
فني مشکل حائز 
اهميتي نداشتيم  
ولي در ساخت 
تجهيزات مشکاتي 
بروز كرده است. 
در خصوص تعيين 
بعضي از سازنده ها 
اختاف نظرات زيادي 
داشتيم، مثا ساخت 
شير پروانه اي پس از 
مذاكرات زياد به يك 
سازنده در كره جنوبي 
محول شد

اعتباربودکهدائماباتاخیرمواجهمیشدوهمینامر
باعثشدتاهزینههايزیاديرامتحملشویم.بهعنوان
مثالزمانيکهاینپروژهبهخاطرمشکلتامیناعتباربه
تاخیرافتاد،درهمانزمانقیمتمواداولیهتجهیزات
افزایشپیداکردوباتوجهبهقراردادمشارکت،مذاکراتي
بینکارفرماوپیمانکارصورتگرفتکهبهیكقرارداد
تکمیليمنجرشد.فرابوشرکتآلستومبهمنظور
تامینتجهیزاتاصليتوربینژنراتورقرارداديراامضا
کردندکهمتاسفانهLCبهموقعگشایشنشدومجبور

شدندکهقراردادراتمدیدکنند.
درآندورانبهدلیلمسائلمالي،کارهايتامین
تجهیزاتنیروگاهمتوقفبودوليباتماماینمشکات،
و داشت خوبي پیشرفت نیروگاه ساختماني بخش
متوقفنشد.بهرغماینکهفرابباتماممشکاتپیش
آمدهازجملهگشایشاعتبار،بامنعقدکردنقراردادبا
شرکتآلستومحسننیتخودرااثباتکردهبودولي
انتظارهمهاینبودکهفرابازتمامظرفیتهايپروژه
استفادهکندتابتوانددربخشتجهیزاتمانندبخش
ساختمانيپیشرفتداشتهباشدوليبهدایلمختلفي
ایناتفاقنیفتادتااینکهقراردادتکمیليدرسال88با

کارفرماامضاشد.
:در بخش تجهيزات پروژه با چه مشكاتي 

روبه رو بوديد؟
حسيني: خوشبختانهازلحاظفنيمشکلحائزاهمیتي
نداشتیموليدرساختتجهیزاتمشکاتيبروزکرده
است.درخصوصتعیینبعضيازسازندههااختاف
نظراتزیاديداشتیم،مثاساختشیرپروانهايپساز
مذاکراتزیادبهیكسازندهدرکرهجنوبيمحولشد.

چگونه  را  تجهيزات  بخش  در  پيشرفت   :
ارزيابي مي كنيد؟ 

تجهیزات پیشرفتکل درحالحاضر حسينی: 
حدود64درصداست.دربخشطراحيحدود95
درصدودرقسمتبازرگاني86درصدپیشرفتداریم.
ساختتجهیزاتتوربینوژنراتورروبهاتماماست
وامیدواریمکهنصبتجهیزاتتوربینوژنراتوربه

زوديآغازشود.
:آقاي مهندس جبروتي، لطفا تاريخچه  اي در 

خصوص مطالعات اين پروژه بفرماييد؟
جبروتي:بهتراستتاریخچهاینپروژهراآقاي
مهندسشیرزادبیانکنند.چونایشانعاوهبرمدیریت
پروژهساختمانيایننیروگاه،جانشینطرحهستندواز
ابتدادراینپروژهحضورداشتندوازلحاظکموکیف

کارميتوانندمسائلرابهترارزیابيکنند.
شيرزاد: درسال1369،مطالعاتمرحلهشناخت
طرحسرشاخههايکرخه)سیمرهجزوسرشاخههاي
کرخهمحسوبميشود(بامشارکتمهابقدسو
الکتروکانسالتانجامشدوسهساختگاهبهنامهاي
تنگسازبنوتنگکفهنیایاکفندها)اسماصلي
سدسیمره(وتنگپاعلمبرايادامهمطالعاتشناسایي
و سد طرح اول مرحله مطالعات شد. معرفي و
نیروگاهسیمرهدرسال72بهمشارکتمهابقدسو
الکتروکانسالتواگذارشد.درسال74شرکتهمکار
کنارهگیريميکندومهابقدسبهتنهایيمسئولیت
طرحرابرعهدهميگیرد.بهاینترتیبمطالعاتمرحله
درسال75خاتمه نیروگاهسیمره و اولطرحسد
ميیابد.مطالعاتمرحلهدومدرسال76بهمهابقدس

اباغشدکهاینمطالعاتتاسال79ادامهداشت،به
موازاتمطالعاتمرحلهدوم،عملیاتاجرایيپروژه
انحرافرودخانهنیزدرجریانبود.عملیاتاجرایي
طرحدرسال76شروعوعملیاتانحرافرودخانهدر
سال82انجامشد.یکيازمشکاتاجرایيسدسیمره
وجودآبرفتریزدانهدرپيسدبود.بنابراینبایدحدود
50مترخاکبرداريانجامميشدتابهبسترسنگيبرسیم،
اینعملیاتزمانقابلماحظهاينیازداشتتاامکان

شروعبتنریزيبدنهسدفراهمشود.
: آيا  علت اصلي طواني شدن پروژه نيروگاه 

را كمبود اعتبار مي دانيد؟
شيرزاد:بله،دراغلبپروژههادلیلعمدهبروزتاخیر،
کمبوداعتباراتميباشد،مگردربعضيازمواردمثل
طوانيشدناجرايتونلآببرکهمسالهفنيهجوم
آبمنجربهتاخیردرساختوتکمیلآنشدهویا
شناسایيحفرهدرپيسدکهعملیاتاجرایيبتنریزي
بدنهسدرابهمنظورشناختکاملمشکلویافتنراه

حلمناسببرايمدتيبهتاخیرانداخت.
: يعني دغدغه اي براي تامين اعتبارات وجود 

نداشت كه اين پروژه اينقدر طواني نشود؟
شيرزاد:تامیناعتباراتبراياینگونهطرحهامبلغ
تاکنون طرح این هزینه کل است. ماحظهاي قابل
حدود450میلیاردتوماناستکهاگربخواهیماینمبلغ
راازسال74تابهتاریخامروزمعادلسازيکنیممبلغ
بسیارقابلماحظهايميشود.برايتملكاراضينیز

بایدمبلغهنگفتيدرنظرگرفتهشود.
: ممكن است براي همكاران سوال شود كه 
چرا مشكات اين پروژه تا به امروز حل نشده است.  آبان ماه 1390 - شماره 13
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در حال حاضر 
كل  پيشرفت 

حدود  تجهيزات 
۶4 درصد است. 
در بخش طراحي 

حدود 95 درصد و 
بازرگاني  در قسمت 
8۶ درصد پيشرفت 

داريم. ساخت 
و  توربين  تجهيزات 
ژنراتور رو به اتمام 

است و اميدواريم 
كه نصب تجهيزات 

توربين و ژنراتور به 
زودي آغاز شود

با توجه به اينكه پروژه هاي ديگري كه فراب در دست 
داشته است تامين اعتبار شده است.

شيرزاد:عاوهبرمشکاتفوقالذکر،بهرهبرداري
ازسدونیروگاهسیمرهبادوطرحدیگرگرهخورده
سد پاییندست و باادست در طرح دو این است.
سیمرهقراردارند،نخستطرحتلمبهذخیرهايسیمره
درباادستسدباظرفیتنصب1000مگاواتکه
عملیاتاجرایيآنازسال89آغازشده،ودیگري
سدتنظیميدرپاییندستنیروگاهبرايتنظیمجریان
خروجيکهاخیرامناقصهآندرحالبرگزارياست.
باشد، بهرهبرداري نیروگاهسیمرهدرحال زمانيکه
جریانخروجيازایننیروگاهحدود460مترمکعب
برثانیهخواهدبود.بنابراینبرايکنترلاینجریانو
به تنظیمي پاییندست،سد محدودکردنخسارات

وسیلهمهابقدسطراحيشدهاست.
جبروتي:درواقعایننیروگاهچونبهصورتتمام
مدتکارنميکندبهیكسدتنظیمينیازداردتاجریان

رودخانهراتنظیمکند.
: آقاي جبروتي لطفا يك مختصري از فضاي 

كاري مشاور در اين پروژه بفرماييد؟
جبروتي:ازدهههفتادکهمطالعاتونظارتبر
عملیاتاجرایياینطرحبهمهابقدسواگذارشد
مانندپروژههايمشابهکارون3،کارون4وکرخه،
که همانطور ميشود. پیگیري کاري سیستم همان
ميدانیدمهابقدسدراکثرپروژههايمليتاثیرگذار
بودهاست.دربعضيپروژههايدیگرمهابقدسدر
بخشبازنگريطرححضورداشتهاست.درواقعمهاب
قدستنهایكشرکتمهندسيمشاورنیستبلکهبه

عنوانیكدانشگاهبرايصنعتآبکشورميباشد.
اینشرکتدرزمینههايسدسازي،آبوفاضاب،
نقشهبرداري،آبیاريزهکشيبهعنوانبازويفنيو

مشاورامیندولتعملکردهاست.
مهابقدسدرزمانمرحومبابایي،پروژههایيرادر
دستگرفتکهبعضانهتنهاسودماديبرايشرکت
نداشتبلکهگاهيهزینههابیشازدرآمدميشد،ولي
اینشرکتباتماماینمشکاتبراياعتايصنعت
آبایرانمسئولیتهايمحولهراباتمامقواانجامداده
است.بهعنوانمثالتونلرسالتاولینتونلشهري
باابعادعظیمميباشدکهدرسالهاي77-78عملیات
اجرایيآنبهبنبستخورد.وقتيهیچمشاوريبه
دلیلحساسیتهايبااومشکاتفني،مسئولیت
اینپروژهرانپذیرفت،مهابقدسبهدستورمرحوم
بابایيبهتنهایيتماممسوولیتهاراپذیرفتوبازنگري
نقشههاوهدایتعملیاترادردستگرفت.اکنون
کهسالهاستاینتونلبهخوبيبههمشهریانسرویس
ميدهد،تعدادشرکتهایيکهداوطلبورودبهاین
عرصهشدهاندافزایشیافتهوليتاکنونکیفیتارائه
شدهدرپروژهتونلرسالتتکرارنشدهاست.در
رابطهباسدسیمرهوطوانيشدنآنبایدبگویمکه
دردهه70دولتوقتبهصورتهمزمانچندین
پروژهعمرانيبزرگرااجرایيکردهبود.هریكازاین
پروژههادرسطحبینالمللي،پروژههايسنگینيبودند
مثلکارونسه،کرخهومسجدسلیمان.براياجراي
چنینپروژههایيعاوهبرمهندسمشاورقويمانند
مهابقدس،بهپیمانکارانمتخصصبرايساختو
نصبتجهیزاتنیروگاهينیازبودوازاینمیانشرکت

احداث زمینه در تخصصي عنوانشرکت به فراب
نیروگاههايبرق-آبيجایگاهخودرابهخوبيدریافت
واقدامکرد.ازآنجایيکهبحثامروزدربارهپروژه
سیمرهاستبایداضافهکنماغلباینپروژههايبزرگ
درساختگاههايسختومشکلجانمایيشدهاند.
کارفرمایان،مشاورانوپیمانکارانمسئولیتهايسنگیني
برعهدهدارند،بهطورمثالدرزمانشروعبتنریزي
بدنهسدسیمره،زمانيکهتصمیمگرفتهشدعملیات
داد دستور قاطعیت با مشاور شود، آغاز ریزي بتن
حفاريپيتااعماقبیشترادامهیابد.ایندستورباعث
شدتابعدازکندوکاوبیشتردرپي،یكحفرهاي
پیداشودکهدرآنرسوباتقدیميانباشتهشدهبود.
حالدرنظربگیریداگربدنهسدروياینرسوبات
ساختهميشدچهمشکاتيراپیشروداشتیم.بنابراین
ضرورتداشتنمشاوراناینچنینکهتاحصولاطمینان
ازصحتکار،اجازهقدمهايبعديراصادرنميکند،
بسیارمشهوداست.اگردقتوحوصلهکافيدرهریك
ازپروژههانباشدممکناستضرروزیانهايغیرقابل
جبرانيبههمراهداشتهباشد.برايپروژههايطرحو
ساختازماستپیمانکاران،تجهیزاتمربوطهرااز
محلهايموردتاییدتهیهویاباسازندگانمعتبرقرارداد
تنظیمکنندوسپسساختتجهیزاتوحملآنهابه
کارگاهوبعدنصبوراهاندازيراپیگیريکنند.هر
بخشيازاینکاربااهمیتبودهوبایدبادقتانجام
شود.اشارهميکنمبهمرحلهحملتجهیزاتکهیك
بياحتیاطيکوچكسببخسارتبهیكدستگاهشده
وهمینامرباعثميشودیکيازفعالیتهايپروژهبه
آبان ماه 1390 - شماره 13تعویقبیفتد.بنابراینوقتيبحثازمدیریتوکنترل
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بهتر بود كه فراب 
پيشرفت تجهيزات 
را به موازات 
ساختمان نيروگاه 
پيش ببرد ولي به 
هر حال در سال هاي 
83 و 84  قيمت هاي 
اقام تجهيزاتي 
رشد غير متعارفي 
پيدا كرد كه شايد 
اجراي كار  با ضرر 
پيمانکار همراه 
مي شد
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پروژهميشود،منظوراینستکهازابتدايپروژهتامین
تجهیزاتبایدبراساسبرنامهزمانبنديبهموازات

ساختماننیروگاهپیشرفتداشتهباشد.
: به نظر شما آيا اين امكان وجود داشت كه 

فراب  در زمينه تجهيزات بهتر عمل كند؟
حسيني:بهتربودکهفرابپیشرفتتجهیزاترابه
موازاتساختماننیروگاهپیشببردوليبههرحالدر
سالهاي83و84قیمتهاياقامتجهیزاتيرشدغیر
متعارفيپیداکردکهشایداجرايکارباضررپیمانکار

همراهميشد.
ایندلیلکهبعضيتجهیزات به جبروتي:شاید
وابستهبهکشورهايخارجيبودوگشایشاعتبارات

خارجيطرحدرآنزمانمشکاتزیاديداشت.
: همكاران در فراب بر اين باور هستند كه نقش 

تحريم هم حائز اهميت بوده است.
حسيني: شرایطبهگونهايبودکهفرابنتوانست

تامیناعتباري80درصديراانجامدهد.
: اين 80 درصد براي تجهيزات بود؟

حسيني:بلهبرايکلقرارداد.
جبروتي: البتهبرايقراردادشمارهیك.

: شما فرموديد كه پروژه تاخير داشته و علت 
اين تاخير تامين اعتبار بوده است، فراب تا چه حدي 

در تاخير در اين پروژه مقصر بوده است؟
شيرزاد:مشارکتدربخشساختماننیروگاهبسیار
خوبعملکرد.درواقععملکردمشارکتدربخش
ساختمانينیروگاهخوبورضایتمندبودهاست،ولي
بهخوبيبخشساختماني دربخشتجهیزاتکار
پیشرفتنداشتهاست.علیرغمروندکندتامینهزینه،
عملیاتاجرایيساختمانازطرفمشارکتبهعنوان
پیشرفت گفت بتوان شاید بود. مناسب پیمانکار
نیروگاههاي با مقایسه نیروگاهسیمرهدر ساختماني
قبليمانندکرخهوکارون4رکوردخوبيداشتهولي
ازلحاظپیشرفتتجهیزات،مهندسحسینيميتواند

نقشفرابرابهترارزیابيکند.

حسيني: درواقعقراربودپیمانکاربهمیزان80درصد
تامیناعتباررابرعهدهبگیرد.البتهشرایطحاکمبرکشور
منجربهاینشدکهازطرفصندوقارزيمبلغ55
میلیونیوروتامیناعتبارشودوليهمانطورکهآقاي
شیرزاداشارهکردندپیمانکاربهدلیلافزایشقیمتها
ادعاهایيداشتکهبایدرسیدگيميشد.درواقعانتظار
مااینبودکهازظرفیت55میلیونیورواستفادهشود.
مدتتعیینشدهبینفرابوشرکتآلستومیكدوره
16ماههبودکهبایدLCدرآنزمانگشایشپیدا
ميکرد.دراوایلسال85اینتاریخمنقضيشدوسبب

ایجادمشکلباشرکتآلستومگردید.
شيرزاد:البتههنگاميکهمسالهمالي)عدمپذیرش
LCبانکهايداخلي(ایجادشدهبود،بایكشرکت

آلمانيهممذاکرهايصورتگرفت.
حسيني:بله،مسالهماليبسیارحائزاهمیتبود.
همانطورکهآقايشیرزاداشارهکردندیكشرکت
آلمانيازطرفآقايمهندسشکراللهي)مدیرطرح
وقت(بهمامعرفيشدهبودکهبندهدرآنزمانبا
آقايهاشميدرامورقراردادهايشرکتفرابمطرح
کردم.تااینکهیكروزدرجلسهايباحضورآقاي
مهندسحقیقيوآقايمهندسشکراللهيبانماینده
شرکتآلمانيتماسگرفتهشدورابطهباآنشرکت
شکلگرفتکهبخشيازمسائلماليازسويشرکت

آلمانيبرطرفشد.
جبروتي:نميتوانسعيوتاشافرادرادرپروژه
نادیدهگرفت.بههرحالممکناستکهبعضيازافراد
برخيریسكهارانپذیرندوازطرفدیگربرخياز
مدیرانریسكهايزیاديرابپذیرندکهتماماینشرایط
وابستهبهشرایطحاکمبرمسالهاستکهچهتصمیماتي
درآنگرفتهميشود.چیزيکهانتظارداریمایناستکه
مشارکتفرابوهمکاران،پروژهراقدمبهقدمپیگیري
نمایدومطابقبرنامهزمانبنديمندرجدرقراردادها
عملکردخوبيداشتهباشدوهیچمرحلهايرابياهمیت
نداند.درواقعدرهرمرحلهايافرادمتخصصيباشند

کهبرکارهاياجرایياشرافداشتهباشند.بهعنوانمثال
ساختماننیروگاهدرزمانيکهبودجهکمبودپیشرفت
باایيداشتهولياگرترمیمنمايدیوارهارابياهمیت
بدانیممنجربهتاخیرپروژهميشود.درحاليکهمسائل
اساسيپروژهحلشدهوليریزهکاريهاممکناست
اگر مثال بهعنوان افتادنپروژهشود. تاخیر به منجر
دریكپروژهبه1000مترداربستنیازاستولي
مابخواهیمازیكمجموعهداربست200متريپنج
بارمتوالياستفادهکنیمباعثاتافوقتمیشود،در
صورتيکهاگریكمجموعهداربست500متريتهیه
کنیم،ممکناستکارهابهموقعانجامشوند.بهنظرمن
پیمانکاربایددرنظربگیردتازمانيکهکارکلیدنخورده
بایدبایكانرژيمضاعفپروژهپیگیريشود.مابا
توجهبهاینکهدرپروژهسنگتوده2،انرژيوعملکرد
خوبفرابرادیدهایمکهدرهرطبقهازایننیروگاهتعداد
زیاديازمتخصصاندرحالارایهخدماتفنيهستندو
حتيدرقسمتتاسیساتجانبيجلوتراززمانحرکت
کردهاست،اینتوقعوجودداردکهدرسیمرهنیزهمان
گونهباشد.پیشرفتساختمانينیروگاه92درصدبوده
استوحیفاستبهخاطراینچنددرصدباقيمانده
دچاررکودشویم.تازمانشروعبهرهبرداريازاین

نیروگاههمهبایدباانرژيبااکاررادنبالکنند.
: فضاي كاري فراب در تعامل با پروژه چگونه بود؟ 
ساختماني قسمت در اجرایي عملیات شيرزاد: 
نیروگاهراشرکتتابلیه-پرهونطرحبرعهدهداشتندو
چونقراردادبهصورتطرحوساختبود،مشارکت
وظیفهتهیهنقشههاوگزارشهاراداشت.وظیفهما
و اصاح خصوص در نظر اعام مدارك، بررسي
تکمیلطرحودرنهایتتعاملباپیمانکارتامرحله
تصویبنقشههاوگزارشهايطراحيبود.مشارکت،
تهیهنقشههارامنظمانجامداد،بهصورتيکهیكسال
ونیمبعدازشروعقرارداد،قسمتهایيازکارکهبا
مطالعاتژئوتکنیكشروعميشدبهخوبيانجامگرفته
وبازنگريطراحيساختمانوتهیهگزارشهاانجام آبان ماه 1390 - شماره 13
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این متعدد موازاتدرجلسات به شد،
گزارشهابررسيشدتابهمرحلهتایید
رسیدوجهتاجرا،اباغميشد.شرکت
مهابقدسبررسيمدارك،اعامنظرات
اصاحيوتاییداترابسیارسریعصادر
ميکرد،بهگونهايکههیچگاهعملیات

اجرایيدراثراینروندمختلنگردید.
جبروتي: درواقعازلحاظاجرایيدو
بخشداریم.یكبخشيازکارهادرتهران
تهیهوپیگیريميشودوبخشيدیگردر
کارگاهاستمثلنصبدرراهاندازيو
کارهاياجرایيکهازماستدرهردو
بخشتعدادنفراتاجرایيافزایشپیدا
کند.شرکتهايزیرنظرفرابکهوابسته
بهفرابهستندنبایدخودراجداازفراب
بدانندچوندرنهایتاینشرکتفراب
استکهمتعهداستوبایدنواقصکار
راجبرانکند.درنهایتماانتظارماناین
استکهآقايمهندسپشتانوتیمپروژه
ایشانکارهارابهگونهايپیگیريکنندکه
بتوانندوبتوانیمپاسخگوباشیم.بهنظرمن
اعتباربرندفراببهکنترلکیفیتهاورعایت

زمانبنديهايتعیینشدهبستگيدارد.
: پيش بيني شما براي نهايي شدن 

پروژه چيست؟
شيرزاد:راهاندازيواحداولنیروگاه
سیمرهراتاپایانسال91پیشبینيکردیم.
جبروتي:البته،بهتربودکهراهاندازي
سال اول ماهه پایانشش در واحد1،
91انجامشودوليبهدلیلوقوعبرخي

اتفاقاتبهپایانسال91موکولشد.
شيرزاد: البتهمحدودیتآبهمداریم.
ترازمخزنسددرآنزمانباید حداقل
بهگونهايباشدکهبتوانازنیروگاهبهرهبرداري
کرد.اینمسالهنیزتحتتاثیرپیشرفت
کارهاياجرایينیروگاهتلمبهذخیرهايو

وضعیتبارشدرسالآیندهاست.
تجهیزات بخش در ما حسيني:
مشارکتباکمبودپرسنلاجرایيمواجه
هستیم.همکارانمادرکارگاهازکمبودن
پرسنلQCمشارکتشکایتدارندوما
سعيکردیماینکمبودرابهنحويجبران
کنیم.البتهدردیداريکهبامدیریتبخش
QCشرکتفرابداشتیمدرخصوص

جبرانکمبودنیرومذاکراتيانجامدادهایم.
انتظارداریمکهدرزمینهتامیننیروبه
آقايمهندسپشتانکمكموثريبشودتا
ایشانبتوانندبخشيازکارهايمحولهرا
بههمکارانواگذارکردهوبرايآینده،بهتر

برنامهریزينمایند.

باتوجهبهاینکهدرموردطرحسیمرهومعرفيآنصحبت
شدهاستمنترجیحميدهمبهچندموضوعکهدرحال
حاضردرارتباطبااینطرحدرشرکتنوتاشبهعنوان
پیمانکاراجراينیروگاهدنبالميشود،اشارهکنم.ازآنجایي
کهاصليترینهدفتاسیسشرکتنوتاشبهینهسازيهزینه
اجرايپروژهميباشدمنسعيميکنمدراینفرصتپیشآمده
ازهمیندیدگاهبهفعالیتهايجدیديکهدرمجموعهنوتاش

درطرحسیمرهانجامشدهوبهنتیجهرسیدهاست،بپردازم.
1-استراتژي)معماري( اجراي كار:درمعماريتصویبشده
درشرکتنوتاشکلفعالیتهاياجرایيبهپیمانکارواگذار
ميشودوازانجامکاربهصورتامانيدراینطرحپرهیز
خواهدشد.علتاتخاذاینتصمیممبتنيبرتجربیاتقبلي
بودهاستکهمارابهیكروشبهینهرهنمونکردهاست.نکته
حائزاهمیتایناستکهپیمانکارانيکهدرلیستنوتاشقرار
دارندبیشتردرحکمتیمهايکاريهستندتاپیمانکارانبزرگ.
یعنيمـــــاازخدماتگروههايکاريکوچكاماتخصصي
کهدارايهزینههايبااسريپایینـــيهستنداستفادهميکنیم.
وليدرعوضخودمانبایدکاستيهاياحتماليآنهاراپوشش
دهیمکهدرنهایتبهکیفیتکارلطمهنخوردکهاینروش
باعثميشودکهکارباهزینههايمنطقيتمامشود.اغلب
اینپیمانکارانکوچكزمانيدراستخدامخودشرکتفراب
بودهاند.اماحاادرقالبپیمانکارباشرکتنوتاشکارميکنند.
2- استفاده از قيمت هاي پايه در مناقصات :درمجموعه
فرابهمیشهاینمشکلوجودداشتکهنداشتنقیمتپایه
باعثميشدانتخابپیمانکاربهروشمناقصهبهمااطمینان
کافيندهدکهقیمتبرنده)پایینترینقیمت(یكقیمت
منطقياستیاخیر.درحالحاضرهمهمناقصاتيکهدر
شرکتنوتاشدرطرحسیمرهبرگزارميشونددارايقیمت
پایهميباشندکهقبلازبرگزاريمناقصهبهروشآنالیزهزینه
انجامکار،برآوردميشوند.بهعنوانمثالدریکيازمناقصات
انتخابپیمانکار،بهعلتاینکهقیمتکلیهشرکتکنندگاندر
مناقصهخیليازقیمتپایهبرآوردشده،بیشتربودباتجدید

مناقصهبهقیمتهايمنطقيتريرسیدیم.
3-استفاده از برنامه ريزي نيروي انساني )HRP(: باتوجه
بهاینکهعمدههزینههاينوتاش،بهعنوانیكشرکتاجرایی،
هزینههاينیرويانسانياست،موفقیتیاعدمموفقیتاین
شرکتدرهرپروژهرابطهتنگاتنگيبامدیریتبهینهنیروي
انسانيازلحاظتعدادوکیفیتخواهدداشت.باعلمبهاین
موضوعبهکمكآقايمهندسیگانهموفقشدیمبرايپروژه
سیمرهبرنامهنیرويانسانيتهیهکنیمکهدراینبرنامهمواردزیر

مشخصشدهاست:
الف(تعدادونوعتخصصنیرويانسانيموردنیازاجراي
پروژه)نفرماهکلموردنیازپروژه(ازابتداتاپایاندورهتضمین
آخرینواحد)FAC(بامشخصبودننامونامخانوادگي

هرهمکار
ب(زمانتخصیصهرهمکاربهپروژه

پ(زمانآزادسازيهرهمکاردرپروژه
ت(هیستوگرامنیرويانسانيکهنشاندهندهپارامترهاي
مهميمانندحداقلوحداکثرتعدادهمکارانموردنیازبر

حسبمحورزماناست.
ازمبهتوضیحاستکهجدولHRPموردبحث،بهیك
مایلاستونمشخصوکلیدي-راهاندازياولینواحد-در
برنامهزمانبنديپروژهلینكشدهاستواثرتغییردراینمایل
استونکلیديشاملتعجیلیاتاخیر،بهصورتکامامشخص

درHRPقابلمشاهدهوتحلیلاست.
ازهمکاري،همراهيو دانم پایانوظیفهخودمي در
تحملکلیههمکارانمدرکارگاهسیمرهودفترتهراننوتاش
کهعليرغمهمهمشکاتوکاستيهابهانسجاموکارتیمي
معتقدهستندوبهقولآقايمهندسحاجرسولیهاميخواهند:
»ثروتملي«راافزایشدهندیاپاسخيبراياینپرسشداشته
باشندکه:»سهمشمادرتولیدآنچهمصرفميکنیدچیست؟«
یااثباتکنندکه:»قدرتمداراوتعاملباهمنوعانخودرا

دارند«تشکروقدردانینمایم.
*مدير پروژه سيمره  - شركت نوتاش

مديريت هزينه 
در طرح سيمره - شركت نوتاش

احمد 
حسیني  *

آبان ماه 1390 - شماره 13



مره
 سی

نده
رو

پ
ازجمله وظايف 
پيمانکار در اين 
قرارداد تأمين مالي 
80 درصد از مبلغ 
قرارداد به صورت 
فاينانس بود كه 
در تابستان سال 
۱385 و پيش 
از شروع رسمي 
قرارداد، چهار 
پيشنهاد وام از 
سوي بانك هاي 
سوئيسي و 
فرانسوي براي 
۶0 درصد مبلغ 
قرارداد به كارفرما 
ارائه شد
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»سهلاّماممتنع«!صفتيکهاطاقآنبهپروژهنیروگاهسیمرهچنداننابجا
نباشد.ازیكطرفاینطرح،پروژهاياستبدونپیچیدگيهايویژهفنّيولي
ازسويدیگرپروژهاياستکهتازمانمبادلهقراردادجدیدباکارفرما،مملّو
ازمشکاتوکافههايبههمگرهخوردهقراردادي،اجرایي،ماليوبانکي
بودکهبعضيازاینمعضلهاهنوزپابرجاهستند.مشکاتيازقبیلطواني
شدنروندمبادلهقرارداد،عدمامکانپاسخبهموقعبهپیشنهادهايفاینانس،تأخیر
درشروعقرارداد،انصرافبانكهايخارجيازارائهپیشنهادفاینانس،تحریم،
افزایشهزینههاياجرايقراردادومانندآنکهگاهيمواقعدرگذشتهایننگراني
رادراذهانذینفعانپروژهایجادميکردکهآیاکارهايتأمینتجهیزاتاصلياین

پروژهفعالخواهدشد؟!

مناقصه و شروع قرارداد
1383 سال خرداد در و شد شروع 1382 سال در پروژه این مناقصه
اسناد کردن نهایي براي ازم مذاکرات یافت. خاتمه فراب شدن برنده با
قراردادانجامگرفتودرنهایتدرآخرینروزکاريسال1383قرارداد

امضاءوتوسطکارفرمااباغشد.هرچندتضامینقراردادي
پیمانکاردرمواعدمقرربهکارفرماارائهشدوليبهدایلي
همچونتحویلزمینازسويکارفرماوطوانیشدنروند
را 1384/09/15 تاریخ ایشان پیشپرداخت، و پرداخت
بهعنوانزمانشروعقرارداداعامکردند.درطياینمدت
همکارانمعاونتتوسعهطرحهاوبهخصوصآقايمهندس
اصاحچي)معاونوقتمعاونتتوسعهطرحها(زحماتو
تاشهايزیاديرابرايبهسرانجامرساندنموضوعمتقبل

شدندکهالبتهجايتقدیردارد.

فاینانس و تأمین مالي قرارداد
ازجملهوظایفپیمانکاردراینقراردادتأمینمالي80درصدازمبلغقرارداد
بهصورتفاینانسبودکهدرتابستانسال1385وپیشازشروعرسميقرارداد،
چندپیشنهادوامازسويبانكهايسوئیسيوفرانسويبراي60درصدمبلغ
ایندورههنوز ایناستکهدر ارائهشد.نکتهقابلذکر قراردادبهکارفرما
تحریمهاوبهویژهتحریمهايبانکيآغازنشدهبودواخذچنینپیشنهادهایي
میّسربود.متأسفانهبهدلیلاینکهپروژهسیمره،مصوبهشوراياقتصادوهمچنین
گزارشبرآوردخساراتزیستمحیطيمطابقاستانداردهايبانكجهانيرا
نداشت،پیشنهادهايفاینانسمذکوربهمرحلهاجرانرسیدتااینکهدرآخرینروز
کاريسال1384مصوبهشوراياقتصادبرايپروژهنیروگاهسیمرهوتأمینماليآن
اخذگردیدکهمواجهشدباانصرافغالببانكهاوماندنتنهایکيازآنهاآنهمبا

افزایشنرخبهرهوکاهشمبلغوامبهدلیلافزایشضریبریسك.
به پروژه این براي فاینانسخارجي اینعواملسببگردیدکه مجموع
سرانجامنرسد.ازسويدیگرشرکتفرابدرصددجبرانموضوعازطریق
منابعبانکيداخليبرآمدکهمذاکراتمفیدوخوبيبابانكصنعتومعدن
داشتیمکهتااخذمصوبههیاتمدیرهبانكنیزپیشرفتاماآنهمبهدایلي
ازسويکارفرمايمحترم)مانندپیشرفتتشریفاتاخذوامازصندوقذخیره
ارزي(محققنشد.درنهایتدرروزهايپایانيسال1385)گویابنابودکهگرههاي
پروژهفقطدرروزهايپایانيهرسالگشودهشود!(مصوبهاخذوامازصندوق
ذخیرهارزيصادرودربهارسال1386اعتباراتاسناديپروژهگشایشیافت.

شروع قرارداد شرکت آلستوم
پیمانکاردستدومفرابدراینپروژهشرکتآلستوماستکهقراردادبا
اینشرکتدرسال1383وعلیرغماینکههنوزباکارفرماقراردادپروژهنهتنها
شروع،بلکهمبادلهواباغنیزنشدهبود،فعالگردیدوحتيپیشپرداختآن
نیزبهمنظورشروعکارهايطراحيوتسریعدراجرايقراردادباکارفرما
توسطفرابوازمحلمنابعداخليشرکتبهشرکتآلستومپرداختشد
کهاینامردرراستايتأمیننظرکارفرمابودکهدرخواستداشتندعلیرغم
برنامهزمانبنديقرارداد،واحداولنیروگاهزودترودرخردادسال1388
سوي از شده ارائه زمانبندي برنامه طبق ترتیب این به شود. راهاندازي
آلستومتقریبا80ًدرصدمداركطراحيپروژهتاسال1385تولیدشدولي
تهیهتتمهآنوهمچنینارائهبازنگريهاي)Revision(آنهابهدلیلآنچه

دربخشتحریمتوضیحدادهخواهدشدمتوقفگردید.

تحریم
مباحثقراردادياینپروژهدرسال1382باپیمانکاردستدوم)شرکت
آلستوم(آغازشدکههنوزبحثيازتحریمدربازرگانيخارجي
مطرحنبود.حتيدرسال1384نیزمشکليطرحنشدهبودچنانکه
دراینسالحتيچندپیشنهادوامازبانكهاياروپایيبرايپروژه
اخذشد.درنیمهاولسال1385بهدلیلافزایشضریبریسك
ومتعاقبآناعامموسساتتضمینبیمهصادراتدرکشورهاي
اروپایي)موسساتيمشابهصندوقضمانتصادراتدرایران(
مبنيبرعدمارائهپوششبیمهبرايصادراتبهایران،مشکلعدم
تمایلبانکهاياروپایيبرايارائهپیشنهادواممطرحشدوسپس
درنیمهدوماینسالفرآیندتحریمبانكهايایرانيباتحریمبانك
مليشروعشد.درسال1386کهاعتباراتاسناديطرحدربهارآنگشودهشد،
فقطتعدادمعدوديازبانكهاياروپایيحاضربهمعاملهبابانكهايایرانيو
پذیرشاعتباراتاسناديآنهابودندکهآنهمباافزایشهزینهبرايتأییدمجدد
توسطبانكهاياروپایيمیسربود،چنانکهخریدجرثقیلنیروگاهبهاینروش
انجامشد.درچنینشرایطياجرايقراردادشرکتآلستومبامشکلمواجهشد
چراکهشرکتهایيمانندآلستومفقطبابانكهايکاساولاروپایيطرفحساب
بودندکهآنهاهمحاضربهمعاملهبابانكهايایرانينبودند.حتيدراینزمینه
جلسهايدرماهبهمن1386باحضورکارفرمايمحترمدردفترپاریسشرکت
آلستومبرگزارشدکهنتیجهايدربرنداشت.باگذشتزمان،عاوهبرمشکات
مربوطبهبروزمحدودیتدرمعاماتسیستمبانکيداخليباخارجازکشور،
محدودیتهايجدیدينیزبرايارائهمجوزصادراتبهایرانازسويمؤسسات
گمرکيکشورهاياروپایيایجادشدکهازآنمیانميتوانبهدستگاهمیزگردانکه
برايماشینکاريشیرهايپروانهايبزرگدرآذرآبموردنیازبوداشارهکردکه
درگمركکشورمبداءتوقیفشد.اینمعضلسببگردیدبهدلیلبوروکراسي
ایرانراازحوزه بازار پیچیدهحاصلازآن،بسیاريازفروشندگاناروپایي
کارهايخودحذفکنند.اینفشارهاباعثگردیدکهحتيپیشنهادطراحيو
ساختداخلکردنتوربینوژنراتورنیروگاهتوسطفرابمطرحوقدمهاياولیه
نیزدراینراستابرداشتهشد،هرچندکهاینپیشنهادبهدلیلحلمشکلبانکيدر
پروژهنیروگاهسیمرهمنتفيشد،وليکارهايتحقیقوتوسعهآنمتوقفنشدو
ثمرهآناکنوندرتوانایيفراببرايطراحيکاملتوربینفرانسیسبهبارنشسته
وطراحيتوربیننیروگاهسدآزادمحصولآناست.دراینبینباتوجهبهتجربه

سهل اّما ممتنع! افشین 
مستاجرحقیقي  *
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در قرارداد با كارفرما، 
مهلتي 9ماهه از زمان 

شروع قرارداد براي 
گشايش اعتبارات 

اسنادي آن، در 
نظر گرفته  شده بود 

كه پس از پايان 
اين مهلت، طرفين 

قرارداد بايستي 
بااتفاق براي 

نحوه ادامه قرارداد 
چاره جويي نمايند. 

با توجه به آنچه كه 
در عبارات باا شرح 
داده شد، اين مهلت 

سپري شد

مره
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موفقیکهشرکتفرابباشرکت
سالزگیتردرپروژهسیاهبیشهداشت
مذاکراتيدراواسطپاییزسال1387
باشرکتسالزگیتردرآلمانشروع
واسطه بهعنوان ایشان که شدهبود
ریسكاعتباراسناديبانكایرانيو
پذیرشبانكایرانواروپابهعنوان
)علیرغم Negotiating Bank

اینکهبانكمذکوربانكکاسیك
اروپایينیست(بپذیردودرمقابلبهشرکتآلستومبهعنوانیكشرکتمعتبر
آلماني،سفارشکااهايموضوعقراردادرابدهد.البتهدراینمیاننیزآقای
مهندسشکرالهی)مدیرپروژهوقتدرمهابقدس(جلسهایبهاتفاقماباآقای
مهندسعاصمیترتیبدادندکهتجربهایموفقباشرکتساازگیترداشتندکه
ایشاناینتجربهرادرجلسهمذکورتشریحنمودند.مذاکراتبهصورتمشترك
باشرکتآلستومدرآذرسال1387نیزانجامشدکهموفقیتآمیزنبود.درهر
صورتاینمذاکراتبااصرارفرابوزحماتيکهآقايمهندسحمیدهاشمي
)معاونبازرگانيوقتفراب(وهمکارساعيایشانآقايسعادتفردمتقبل
شدند،تداومیافتکهدرنهایتپسازجلساتمتعدد)حدودهفتجلسهدر
شهرهايتهران،دبي،زوریخودوسلدورف(بهبارنشستوقراردادجدیدبا
شرکتآلستومدرخرداد1388منعقدومبادلهگردیدوباگشایشاعتباراسنادي
بهنفعشرکتسالزگیتروانجامپیشپرداختنهایتاًدرمهرسال1388قرارداد
کامًافعالوتأمینتجهیزاتدرشرکتآلستومبراينیروگاهسیمرهشروعشد.

افزایش هزینه هاي اجراي قرارداد
بدیهياستکهیکيازنتایجطوانيشدنروندآغازاجرايقراردادکهدر
مطالبفوقشرحآندادهشد،افزایشهزینههاياجرايآنقرارداداست.در
پروژهنیروگاهسیمره،عاوهبراثرعاديتأخیردرشروعکاربرقیمتهاکهناشي
ازوجودهزینههايسرباردرطولدورانتعلیقوتورماست،مشکاتيمانند
افزایشقیمتفوادومس،تحریم،تورم،بروزپیچیدگيدرمعاماتخارجي
وهمچنینباارفتنزیادقیمتهايپیمانکاراندستدوم)بهخصوصشرکت
آلستوم(گریبانگیرپروژهشدکهافزایشقیمتشدیديرابهپروژهتحمیلکرد.در
طولمدتيکهبااینمشکاتدرگیريوجودداشت،شرکتفرابعلیرغمعدم
تکافويمنابعقرارداد،تاحدممکنسعيکردکهازمحلمنابعداخليخود،چرخ
اجرايپروژهرادرحالحرکتنگهدارد،کمااینکهدرطولاجرايفعالیتهاي
ساختماني،تأمینتجهیزاتمدفون)ماننددرفتتیوبومحفظهحلزونيتوربین(

چنانمدیریتشدکهروندبتنریزينیروگاهدچاراختالجدينشود.

اتمام دوره اعتبار قرارداد با کارفرما
برايگشایش قرارداد زمانشروع از مهلتي9ماهه کارفرما، با قرارداد در
اعتباراتاسناديآن،درنظرگرفتهشدهبودکهپسازپایاناینمهلت،طرفین
قراردادبایستيبااتفاقبراينحوهادامهقراردادچارهجویينمایند.باتوجهبهآنچه
کهدرعباراتبااشرحدادهشد،اینمهلتسپريشد.البتهدراینجاازمبهذکر
استکهمشابهاینمهلتدرقراردادبینفرابوآلستوم،حدوددوبرابربیشتر
منظورشدهبودکهحاشیهاطمینانازمدراینخصوصنیزدرنظرگرفتهشدهباشد،

کهآنهمالبتهسپريشد.

انجام مذاکرات با کارفرما براي توافق جهت نحوه ادامه کار
بانظربهوضعیتیکهبرپروژهحاکمشدهبودوباتوجهبهشرایطمندرجدر
قرارداددرمورددورهاعتبارآن)معروفبهماده3-8(،مذاکراتازمباکارفرما
براينحوهادامهکارباتوجهبهمشکاتي)مانندپیچیدگيهايجدیددرمعامات

)… و قیمتها افزایش خارجي،
کهپروژهرادرگیرخودکردهبودند
از شد. آغاز 1385 سال آغاز از
ابتدايبحثروشنبودکهباتوجه
ماحظات موضوع، پیچیدگي به
مقررات رعایت در کارفرمایان
وجود و دولتي معامات مالي
موردروشهاي در مختلف آراي
انجامتتمهکارهاياحداثنیروگاه
سیمره،بامذاکراتطوانيونفسگیريمواجهخواهیمبود.درچندینمرحله
آنالیزهزینههايتمامشدهکاربهروشهايگوناگونبرايکارفرماارسالشدو
درنهایتایشاندرپاییزسال1387کلیهمستنداتماليمعاماتمربوطبهپروژه
نیروگاهسیمرهدرداخلفرابراباحضوردرشرکتفرابازنزدیكبررسي
کردندکهازاینطریقصحتکلیهاسنادماليیادشدهکهمستندارقاممندرج
درگزارشهايهزینهتمامشدهبودند،موردقبولایشانقرارگرفت.حتيبخش
هزینههايغیرمستقیمدرگزارشهايیادشدهنیزموردتأییدقرارگرفتوتنها
موارداختافمربوطبهوجوداختافنظردرنحوهمحاسبهموارديازهزینههاي
غیرمستقیمبودکهبهاحترامنظرکارفرماوبرايجلوگیريازادامهتوقفکارهاي
پروژه،برنظرفراباصرارنشد.درنهایتباارائهگزارشهايازمتوسطکارفرما
بهمعاونتبرنامهریزيریاستجمهوريوتأییدایشان،قراردادجدیدنیروگاه
سیمرهموردتأییدکمیسیونتركتشریفاتدولتقرارگرفتودراواخربهار
سال1389مبادلهواباغگردیدکهبراساسآنپیمانکاربایدتاپایانزمستانسال

1391اولینواحدنیروگاهراراهاندازينماید.

مشارکت با شریك ساختماني در اجراي قرارداد
پیمانکاردرقراردادنیروگاهسیمره،»مشارکتفراب-تابلیه– پرهونطرح«است
وبهعبارتدیگر،اینقراردادیكقراردادمشارکتياستکهبخشساختمانآنرا
»مشارکتتابلیه– پرهونطرح«متعهدشدهاست.خوشبختانهدرپروژه،فضايهمکاري
مناسبومطلوبيبینفرابومشارکتتابلیه– پرهونطرححاکمبودهوهستکه
انجامکارهاراباحداقلاصطکاكمیسرکردهاست،بهگونهايکههیچتنشحادي
درداخل»مشارکتفراب-تابلیه– پرهونطرح«تاکنونبروزنکردهاستومشکاتي
همکهبنابهاقتضايکارهاگاهبهگاهپیشآمدداشتهاستباحسنمدیریتوسعهصدر
طرفینرفعورجوعشدهاستبهگونهايکهجلسهکمیتهمدیریت»مشارکتفراب-
تابلیه– پرهونطرح«بهجزیكیادوجلسهدرابتدايپروژهآنهمبرايمواردقراردادي
ونهنکاتمورداختاف،بهدلیلعدمضرورتتشکیلنشد.یکيازمهمترینعوامل
ایجادچنینفضایيحسننظروسیاستگذاريداهیانههیاتعاملمشارکتساختماني
استکهالبتهجايتقدیروسپاسنیزدارد.مدیراناجرایيمشارکتساختمانينیز
نقشمؤثريدراینموردداشتهاندکهجاداردبهطورویژهازآقايمهندسیحیي
صنعتيمدیرپروژهاینمشارکتوسایرهمکارانفعليوگذشتهایشاننیزمراتب
سپاسابرازگردد.ازدستآوردهايویژهاینهمکاري،ميتوانبهوجودحداقلتداخل
بینفعالیتهايساختمانيونصبتجهیزاتاشارهکردکهبابرنامهریزيانجامشده،
مقرراستکهتاپیشازشروعنصبژنراتور،کلیهکارهاياجرایيساختمانيدرسالن
اصلينیروگاهخاتمهیابدکهامیداستباحسنمدیریتکارفرمايمحترمدرخصوص

کارهايمعماري،اینمهمبهزوديمحققشود.

تیم اجرایي
تیماجرایيرادردفترتهرانازابتدايپروژههمکارانزیرتشکیلدادهاند:

-آقايمهندسپشتانمدیرمهندسيوتأمینتجهیزاتمکانیك
خانممهندسامینزادهکارشناسمهندسيوتأمینتجهیزاتمکانیك)پیشاز
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-خانممهندسکریميمدیرمهندسيوتأمینتجهیزاتالکتریکي
-آقايمهندسعليعزیزيکهکارهايبرنامهریزيوتهیهصورتوضعیتها
وگزارشهايپروژهرابرعهدهدارند)پیشازحضورایشاندرپروژهخانم

مهندسخدادادگانعهدهداراینفعالیتهابودهاند(.
-وآقايمهندسمحرابيکهمسوولیتهماهنگيفصولمشتركوپیگیري
اجرايکارهايساختمانيورفعورجوعمواردمربوطبهفصلمشتركرا
برعهدهداشتهاندواینمهمراهماکنوندرکنارسایرپروژههاازجملهنیروگاه

خداآفرینوگاوشانادامهميدهند.
-خانمدهقانکهمسوولیتدفتروهمچنینآرشیوفنيپروژهسیمرهرابه

همراهپروژهشهریارمتقبلهستند.
این اجراي که شدهاست سبب فوق، همکاران شایستگي و توانایي
قراردادپیشرفتمناسبراداشتهباشدوهیچگاهدرطولاجرايکارها،
مشکلجديايازنظرکمبودنیرويانسانيمحسوسنباشد.ازخرداد
ماهگذشتهکهاینجانبتوفیقادامههمکاريباشرکتفرابدرمعاونت
مهندسيراداشتهام،آقايمهندسپشتانجانشینياینجانبرابهخوبي
از خوشبختانه و است تقدیر شایسته ایشان زحمات که کردهاند تقبل
را سیمره طرح اجرایي مسوولیت شایستگي به ایشان جاري سال مهر
ایشانوسایرهمکارانطرحآرزويموفقیت براي عهدهدارشدهاندکه
آقايمهندس پایانسال1387 تا ازسال1385 نیز کارگاه دارم.در را
مهندس آقاي ماههکه )بهجزدردورهايسه تنهایي به اسماعیلوندي
آریابراينظارتبرکیفیتنصبتجهیزاتدرفتتیوببهایشانملحق
ابتدايسال از شدند(عهدهدارفعالیتهاياجرایيدرکارگاهبودهاندو
1389آقايمهندسمحمدیگانهمسوولیتمدیریتاجرایيکارگاهرابه
عهدهدارندکهدرحالحاضربههمراهسایرهمکارانشاندرشرکتنوتاش
مدیریتفعالیتهاينصبتجهیزاتوهمچنینمدیریتهماهنگيکارهاي
ساختمانيراعهدهدارهستنندوباتوجهبهبرنامهزمانبنديطرح،انتظار
ميرودبهزوديباترافیكکارهاياجرایيدرکارگاهمواجهشوندکهبا
نصب مدیریتشرکت همچنینحسن و ایشان سوابق بهحسن توجه

فراب)نوتاش(اطمیناندارمکهبهخوبياینمهممدیریتخواهندشد.

مشكات 
درطولاجرايکارها،مشکاتدیگرينیزبروزکردهاندکهغالبآنها
مدیریتشدهاندوليبعضيازآنهاهنوزکامًامرتفعنشدهاندکهازمیانآنها

ميتوانبهمواردزیراشارهکرد:
-امنيت در كارگاه:متأسفانهبهدلیلموقعیتجغرافیایيومجاورتبامرز،
آمارباايبیکاريدراستانوسایرمشکاتاجتماعيکارگاهطرحنیروگاه
سیمرهبامعضاتنامتعارفيدرگیراستکهازجملهآنهابروزمزاحمتهاي
گاهبهگاهدرکارگاهاستکهبعضاًبهتیراندازيهايشبانهوکوربهسمتکارگاه
نیزمنجرشدهاست.اینامرسببایجادحسناامنيدرهمکارانشدهاست
کهبابتتحملاینمشکاتاینجانبشرمندههمکارانمدرکارگاههستم.البتهبا
تاشهايشبانهروزيمدیریتمحترمحراستشرکتفرابوهمکارانایشان
اینمعضلمدیریتتاکنونمدیریتشدهاست،وليباتوجهبهاینکهریشهاین
مشکاتدرعواملاجتماعيمنطقهنهفتهاست،انتظارميرودکارفرمايمحترمبه

همراهسازمانهايذيربطحسنتدبیررادراینخصوصاتخاذنمایند.
-نقدينگي:اینمشکل،البتهمشکليفراگیراستکهمتوجهعمدهطرحهاي
عمرانيشدهاستوپروژهنیروگاهسیمرهنیزنميتواندمسثتنيازسایرطرحها
باشد.اینمهمهماکنونموجبصعوبتدراجرايپروژهبهویژهدربخش
تأمینتجهیزاتداخليآنشدهاستکهامیداستباحسنسیاستگذاريدولت

محترممرتفعشود.
 * مجری سابق پروژه سيمره

اینجانبدارايمدركفوقدیپلمحسابداريصنعتيوسابقه13سالفعالیت
درطرحسدونیروگاهسیمرهميباشم.ازسال1377فعالیتدرپروژهراباواحد
کارگزینيودبیرخانهشرکتساختمانيسابپیمانکار)اجرايکانالهايانحراف
آبحفاريواینینگدوتونلانحرافسدسیمره(آغازکردموتوانواستعداد
خودرابرايانجامامورمحولهبکارگرفتهتادرانجاماینپروژهبزرگسهميداشته
باشم.ازابتدايسال80درشرکتساختمانيزیگورات)پیمانکاراجرايعملیات
تونلآببر،شفتوجاماولشفتضربهگیر(فعالیتخودراآغازکردموبا
عنوانمسوولاداريجذبشرکتگردیدهوهمزماناموراتپرسنليرانیزتاپایان
پروژهمربوطهدراواخرسال84عهدهداربودم.پسازآنازاوایلسال85باشروع
فعالیتاجرائيمشارکتتابلیه،پرهونطرح)پیمانکارقسمتساختمانيکنسرسیوم
فراب،تابلیه،پرهونطرح(،درقسمتاداري)پرسنلي،بیمه،دبیرخانه(مشغولبهکار
شدمودرپایانسال88باشروعفعالیتبخشتجهیزاتمشارکتبهعنوانکارمند
مالياداري،دبیرخانهومسوولدفتر،افتخارحضوردرخانوادهبزرگفرابدرقالب
شرکتنوتاشراپیداکردم.بعنوانفرديکهطي13سالازنزدیكرونداجراي
سدونیروگاهسیمرهوتاثیراتيکهبروضعیتاقتصادي،اجتماعيوفرهنگيمنطقه
داشتهاسترامشاهدهکردهاست،نميتوانماینواقعیتراانکارکنمکهایجاداین
پروژهبهمعنايواقعيجانيدوبارهبهمنطقهدادهوآنراازیكبنبستشدید
اقتصاديواجتماعيخارجکردهاست.قبلازآغازفعالیتسدونیروگاهسیمره
تعدادمعدوديازمردممنطقهبهکاردامداريمشغولبودندواکثراحدودسهماهاز
سالرابهکارهايکمدرآمدکشاورزيميپرداختند.گاهيشاهدبودمکهکودکي
یکسالچشمبهراهبرايبازگشتپدرازشهر،لحظهشماريميکرد.عاوهبراینها
آغازخشکساليهايمتناوبنیزدرآمدناچیزمردمازکشاورزيودامداريرابهصفر
ميرساندوحتيآنانرامتضررنیزميساخت.اینوضعیتچنانعرصهرابرمردم
تنگکردکهبهتدریجبسیاريازمردمبهناچارروستاهاراتركوبهشهرهامهاجرت
کردندوشایداگرفعالیتسدسیمرهآغازنميشددرحالحاضربسیاريازروستاهاي
منطقهخاليازسکنهبود،اماآغازفعالیتسدونیروگاهسیمرهکهبرايچهارهزارنفر
اشتغالمستقیموبرايقشرهايمختلفيازمردمنیزاشتغالغیرمستقیمداشتچهره
منطقهرادگرگونکرد.سرمایهقابلتوجهيواردچرخهاقتصادمنطقهشدوعاوه
بربازگشتمردمبهروستاجوانانمنطقهکهحاادیگردغدغهچندانيبرايشغل
نداشتندبهآیندهامیدوارشدندکهطياینسالهاشاهدافزایشآمارازدواجورونق
ساختوسازمسکندرمنطقهبودیم.درکناربرداشتشیرینفوق،تلخيمشکات
اجتنابناپذیراجراياینگونهطرحهادرحوزههايآبگیرسد،ازجملهبهزیرآب
رفتنتعداديازروستاها،زمینهايکشاورزي،خاطراتگذشتهآنهاوآثارباستاني
کهمعرفتمدنهايگذشتهبودهاستوکوچاجبارياهاليآنهاازمحلزندگينیز
وجودداشتهاست.جشنشرکتزیگوراتبهمناسبتسالگردپیروزيانقابدر22
بهمنسال80درمحلکارگاهکهبادعوتازاهاليمحلوکلیهشرکتهايحاضر
درطرحوبرپائيرقصچوبيوبانوايزندهيسازودهلوتقدیرازکارگراننمونه
هربخش،چهشیرینوبیادماندنيبود.فردايآنروزبهتاریخ80/11/23مدیرانو
مجریانکارفرمابرايبازدیدازکارگاهازطریقفرودگاهتهرانبهسمتخرمآبادپرواز
کردندکهمتاسفانهدرحدودساعت9صبحخبرازناپدیدشدنهواپیماودوساعت
بعدخبرناگوارسقوطهواپیمادرارتفاعاتسپیدکوهچقدرتلخواسفباربود.با
تاشوکوشششبانهروزيمدیران،کارشناسانوکارگرانزحمتکشحصول
آبگیريسدتجليیافتوبرپائيمراسمجشنآبگیريسدوتقدیرازبازماندگانکلیه
افراديکهدراینطرحجانخودراازدستدادهبودند،چقدرشیرینوالتیامبخش
زخمهايکهنهبازماندگانبود.* كارمند مالی اداری پروژه سيمره

تلخ و شيرين

مالك 
عزیزي  *
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فارغالتحصیلرشتهمهندسيمکانیكدرگرایشحرارتوسیااتازدانشگاه
صنعتيشاهرودهستم.فعالیتخودمراازسال85بهعنوانبازرسجوشوکارشناس
کنترلکیفيدرپروژههایينظیرساختمخازنتحتفشار،نصبسکوهاينفتيدر
دریاو...آغازکردموبهجهتباابردندانشخوددرزمینههايجوشوتستهاي
VT،PT،RT،MTغیرمخرب،مداركسطح2تستهايغیرمخربرادرزمینههاي
کسبکردهودرسال88نیزموفقبهاخذمدركمهندسيبینالملليجوشاز
فدراسیونجوشاروپاشدم.درسال87بهعنوانکارشناسمکانیكدرنصبتجهیزات
الکترومکانیكوهیدرومکانیكسدونیروگاهسیمرهبهاستخدامشرکتمهندسيمشاور
مهابقدسدرآمدموفعالیتخودرابانصبقطعاتمدفونتوربینوهمچنیننصب
پنستاكهاآغازکردم.یکيازمشکاتبهوجودآمدهدرنصبقطعاتمدفونتوربین
مربوطبهجوشکاريدرپوشهايلولهمکشبودکهباتاشهمکارانمرتفعگردید
درذیلبهبررسياینمشکلميپردازم.همانگونهکهمستحضریدجهتسهولت
درامربتنریزياطرافدرفتتیوبتعداديسوراخبهقطر200میليمتردرفواصل
مشخصبررويقطعاتاولیهدرفتتیوبطراحيشدهاستکهامکانتزریقگروت
جهتپرکردنفضاهايخالياطرافدرفتتیوبناشيازانقباضبتنوهمچنین
فضاهاياحتماليکهبهدلیلشکلخاصقطعاتوجودداردرافراهممينماید.مطابق
دستورالعملهايتاییدشدهجوشکاريپسازمونتاژدرپوشومهارآنتوسط3عدد
براکت،عملیاتجوشکاريبهترتیبازسهناحیهمجزاشروعميگردید.پسازتکمیل
پاساولیهجوشکاريوسردشدنجوشبهجهتاطمینانازکیفیتجوشاجراشده
،سطحجوشسنگزنيوموردآزمایشمایعاتنافذقرارگرفت)شکل1(؛کهپس
ازسردشدنجوشوانجامآزمایشمایعاتنافذدرقسمتهایيازجوشتركهایي
بهطول5تا10سانتيمترمشاهدهگردید)شکل2(ماهیتایننوعتركهاباتوجهبه
شکلومحلوقوعآنهاازنوعتركهايانقباضيبودهکهبهدلیلتنشهايحرارتيناشي

اینجانببهعنوانکارشناسمکانیك–ساختوتولیدازدانشگاهسهندتبریز
فعالیتپروژهايخودراازسال82بهعنوانکارشناسنصبسازهوتجهیزات
مکانیكوهیدرومکانیكدرپروژههاينصبوراهاندازيجرثقیلهايدروازهاي
کانتینري)SHIP TO SHORE(وتخلیهسنگآهندربنادرکشورآغازکردم
وسپسدرزمینهنصبتجهیزاتنیروگاهآبيبهعنوانکارشناسنصبژنراتور
فعالیتخودراادامهدادموازسال89بهعنوانکارشناسمکانیكدرزمینهنصب
تجهیزاتتوربینوژنراتورنیروگاهسیمرهمشغولفعالیتميباشم.دربخش
اجرایينیروگاههايآبي،یکيازمهمترینعواملکهميتواندازبروزتاخیرات
وتوقفاتکاريوخسارتهايناشيجلوگیريکند،بررسيتداخلهاواعام
مغایرتهاورفعآنهاباتوجهبهدیدگاههاياجرایيميباشد.بایستيتوجهداشت

کهدرقسمتتجهیزاتاصلي)MAIN(نیروگاهآبيکهعمدتاشاملژنراتورها
وتوربینهاوشیرهايآبراههوروديبهنیروگاهميباشدبررسيفصلمشتركهایا
تداخلها)INTERFACE(بسیارحائزاهمیتبودهکهدرحقیقتمحلتاقي
بینمحدودههايعملیاتي)SCOPE(ميباشد.باتوجهبهاینکهعمدتاطرح
هرSCOPEدرMAINنیروگاهدرتعهدشرکتهايجداگانهميباشدمانند
ژنراتورهاکهطرحونظارتآنمستقلازتوربینیاسایربخشهايMAINاست
وINTERFACEبینایندوSCOPE،محلکوپلینگشفتهایامحورهاي
توربینوژنراتوربهیکدیگرميباشد.ازموارددیگرINTERFACEهاميتوان
TURBINE(وشیرورودي)SPIRAL CASE(بهتاقيمحفظهحلزوني
)LIFTING DEVICE(یاابزارهاينصباقامطرح)INLET VALVE

باجرثقیلسقفينیروگاه)SERVICE CRANE(یاتداخلهايبینطرحهاي
MAINنیروگاهباطرحهاياجراشده...ادامه در صفحه بعد  

جوشکاري درپوش هاي لوله مکش؛ معضلي كه حل شد

تداخات پروژه

شهرام 
سعیدي *

فرید
مهدوي غروي *

   شكل 3 - طرح درپوش های تزريق درفت تيوب)شكل 2()شكل 1(

Block Sequence Welding شكل 4-1 . تكنيك 

شكل 4-2 .استفاده  از تكنيك
 Block Sequence Welding 
در جوشكاری درپوش های تزريق

ازاختافضخامتبکاررفتهدرطراحيدرپوشمذکورميباشد.)شکل3(
تکنیك از استفاده ، درجوش تركهایي چنین بروز از جلوگیري جهت
جوشکاريBlock Sequenceپیشنهادگردید.دراینروشپسازمونتاژ
درپوشوتقسیممحیطجوشکاريبهسهمنطقه،ایههايجوشکاريبهگونهاي
اعمالميشوندکهطولهرایهجوشازایهقبليکوتاهتراجراگردد)شکل4(.
پسازکاملشدنجوشدرطولتقریبيحدود50میليمتراز3/4ضخامتکل
سپسایههاياولودومجوشدرفضايبینسهمنطقهاعمالميگردد.پس
ازسردشدنجوشجهتاطمینانازپاسریشهجوشسطحجوشسنگزني
وموردآزمایشمایعاتنافذقرارميگیرد.پسازانجامکلیهمراحلذکرشده

درپوشهاباتستمایعاتنافذتستشدندوترکيدرآنهامشاهدهنشد.
* كارشناس مكانيك شركت مهاب قدس

آبان ماه 1390 - شماره 13



مره
 سی

نده
رو

پ
 به منظور جلوگيري 
از ورود آب رودخانه و 
همچنين در فصل هاي 
بارندگي به منظور 
جلوگيري از ورود 
سياب هاي مخرب 
رودخانه به جبهه هاي 
عملياتي نيروگاه، 
احداث دايك حفاظتي 
از اهميت خاصي 
برخوردار مي باشد. 
شايان ذكر است در 
نيروگاه سيمره دايك 
حفاظتي از نوع هسته 
رسي مي باشد

34

خطرات باا دستي

علیرضا
عالي پور *

هموارهپسازانجاممطالعاتبهمنظورمشخصکردنساختگاهنیروگاهدر
پروژهنیروگاههايبرقآبيوهمچنینپسازانجامفعالیتهايگودبرداري
بهمنظوررسیدنبهکدهايارتفاعيموردنیاز،مهارکردنآبهايوروديبه
ساختگاهنیروگاهبهجهتایمنبودنمحیطفعالیت،انجامفعالیتهاياجرایي
...ازاهمیتبسزایيبرخوردارميباشد.اولینقدمدربحث وبتنریزيو
مهارکردنآبهايوروديبهساختگاهنیروگاهشناسایيمحلنشتيها،بهدست
آوردنبااترینحدآبدررودخانهمحلاحداثوهمچنینشناسایيمحل
گسلهايموجوددردیوارههاوکفکههموارهاستعدادانتقالآبازترازهاي
باادستراداشتهکهاینمقولهپسازآبگیريبدنهسدوباارفتنهدآبدر

کلمحدودهنیروگاه،ازاهمیتخاصيبرخوردارميباشد.
ازراهکارهايفنيبهمنظورمهارآبهايوروديبهنیروگاهميتوانبه
مواردذیلاشارهنمودکهدراهدافکليپروژهموجودبودهوباتخصیص

اعتباراتبهانجامميرسد:
1- احداث پرده آب بند:بااجرايطرحپردهآببندميتوانبهمیزان
قابلتوجهيازورودآبدردیوارههايپیرامونيساختماننیروگاهجلوگیري

بهعملآورد.
2- حفاري و تزريق در كف:اجرايعملیاتحفاريوتزریقاهمیت
بسزایيدرپایداريوجلوگیريازنشستهاينیروگاهيوهمچنینمهار

آبهاينشتيازکفرادارد.
3- دايك حفاظتي: بهمنظورجلوگیريازورودآبرودخانهوهمچنیندر
فصلهايبارندگيبهمنظورجلوگیريازورودسیابهايمخربرودخانهبه
جبهههايعملیاتينیروگاه،احداثدایكحفاظتيازاهمیتخاصيبرخوردار
ميباشد.شایانذکراستدرنیروگاهسیمرهدایكحفاظتيازنوعهستهرسي

ميباشد.
ازدیگرمسائلبسزادرمقولهمهارآبهايوروديبهنیروگاهخصوصاًدر
نیروگاههایيکهدرمناطقکوهستانياحداثميشوندمسالهآبهايورودي
باادستميباشدکههموارهدرفصلهايبارندگيجبهههايعملیاتيراباخطر
تهدیدسیابمواجهميسازدکهمتاسفانهدرنیروگاهسیمرهاینمسالهاتفاق

افتادهاست.
پسازبارندگيهايشدیدآبانماه88سیابهايباادستبهجبهههاي
عملیاتينیروگاهواردشدهوسببتخریبوورودضایعاتبهقسمتهاي

مختلفنیروگاهشدهاست.
محل و مجاور شرکتهاي محدوده در خسارتهایي همچنین و 

ساختمانهاينظارتمقیمبهجايگذاشتهاست.
توجهبهاینمسالهبهمنظورجلوگیريازسیابهايمشابهدرفصلهاي

ادامه ازصفحه قبل  
ساختمانياشارهنمود.بنابرایندرهنگاممطالعهنقشههاجهتاجرا،بررسيتمامي
عواملدخیلدراجرابسیارمهمميباشد.باتوجهبهتجربهبهدستآمدهدراجراي
طرحنیروگاهسیمره،یکيازاینعواملجانمائيقطعاتدرمحوطهآمادهسازيبراي
نصب)ERECTION BAY(جهتپایینگذاري)LOWERING(درموقعیت
خودميباشدکهدراینمرحلههرقطعهبنابهوزنبسیارباائيکهدارد،ابزارمخصوص
نصب)LIFTING DEVICE(برايبلندکردنداشتهکهباقطعهمربوطهکوپلشده
وبوسیلهجرثقیلسقفينیروگاهدرموقعیتخودقرارميگیرد.ازجملهاصليتریناین
قطعاتROTORميباشدکهبابررسيموقعیتاولیهاجراشدهدرمحلودرنظر

گرفتنمحدودیتهايحرکتقابهايجرثقیلوابعادابزارهاينصبمتوجهتداخل
بینموقعیتمونتاژROTORودیوارهايبتنينیروگاهکهدراصلجزئيازفندانسیون
نیروگاهبودشدیم.بدینگونهکهاگردراینموقعیتآمادهسازيROTORرابدوندر
نظرگرفتنوضعیتوابعادابزارنصبانجاممیدادیم،بعدازمدتيکهROTORباوزن
بیشتراز350تنتکمیلوآمادهنصبشد،درهنگامکوپلابزارباROTORوجرثقیل
بینابزارنصببادیواربتنيباتداخلمواجهميشدیم)مطابقشکل(ودرصورتعدم
ماحظهاینموردتوقفاتوتاخیراتفراوانشاملپروژهميشدکهفعالیتهايمرتبط

رانیزتحتتاثیرقرارميداد.
*كارشناس مكانيك- شركت نوتاش

ساختگاه شدن مشخص از پس باید که باشد مي بسیارضروري بارندگي
نیروگاهدرمناطقکوهستانيحوضههايآبریزباادستبهصورتبسیاردقیق
موردتحلیلوبررسيقرارگیرند.چنانچهساختگاهنیروگاهدرمسیرسیاب،
حوضچههايآبریزقرارگیردميتوانبااحداثنیوجرسیها،دایکهايحفاظتي
وهمچنینمنحرفکردنمسیرسیابهابهحوضچههايمجاوربااینمساله

برخوردنمود.
* كارشناس ساختمان- مشاركت تابليه، پرهون طرح
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 پيگيري هاي مداوم 
كارفرما و لزوم 

پاسخگويي مناسب 
به ذينفعان طرح، 
اين تجربه گران 

را با نگراني ها 
و اضطراب هاي 
روزانه اي براي 

اينجانب و ساير 
همکاران درگير در 

اين پروژه همراه 
نمود
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ماراتن توافقات جديد و پيچيده قراردادي

مهدي
 سعادت فرد *

متولدسال1358وفارغالتحصیلکارشناسيمدیریتبیمهازدانشگاهعامه
طباطبایيوکارشناسيارشدمدیریتبازرگاني،گرایشبازاریابيازدانشگاهشهید
بهشتيهستم.باقریببه4سالسابقهکاري،همکاريخودبافرابرادرديماه
1382وباسمتکارشناسقراردادهايداخليآغازکردم.درسال1383سمت
کارشناسقراردادهايخارجيوتامینماليپذیرفتموازسال1388درکسوت

مدیرقراردادهاوتامینماليباشرکتفرابهمکاريدارم.
درفرصتبهدستآمدهخاصهايازروندفعالیتهايانجامشدهتوسط
همکارانمانازآغازمذاکراتمجددبینفرابوآلستومکهباهدفشروع
واقعيقراردادآلستومانجامپذیرفتارائهميگرددتاخوانندهرابابخشي
ازمشکاتپیشرويطرحنیروگاهسیمرهآشناترنماید.قراردادطراحي،
ساختوتامینتجهیزاتاصليونظارتبرنصبوراهاندازيطرحنیروگاه
سیمرهشامل3واحدتوربینوژنراتورآبيبهظرفیت165مگاواتدرتاریخ
26ژانویه2005بینشرکتفرابوکنسرسیومشرکتهايآلستومفرانسه
وسوئیسبهامضاءرسید.پسازامضاءقرارداد،موضوعتامینماليطرح
بنابهدایلمختلفي)اخذمصوبهشوراياقتصادوهمچنینگزارشبرآورد
خساراتزیستمحیطي– تحریمهايبینالملليبهویژهتحریمهايبانکي(
مطابقباپیشبینيهاياولیهانجامنشد.لذاعلیرغماتمامطراحيهاتوسط
آلستوموتاییدآنهاتوسطکارفرماومشاوردرسالاولپسازانعقادقرارداد،

انجامکارهايساختقراردادبهحالتعلیقدرآمد.
دراینفاصلهاینشرکتوکارفرماهرکدامدرصدداتخاذراههاوروشهاي
جایگزینتامینماليبینالمللي،ازجملهکسبمجوزاستفادهازمنابعداخلي
بانكهاوصندوقذخیرهارزينیزبودندونهایتاًمصوبهاخذوامازصندوق

ذخیرهارزيصادرودربهارسال1386اعتباراتاسناديپروژهگشایشیافت.
درپينهایيشدنتامینماليطرح،مذاکراتمتعدديباشرکتآلستوم
آغازگردیدکهدرنخستینگاممقررشدتاپرداختمبلغقراردادتوسطیك
شرکتواسطاروپایي)سالزگیتر(بهآلستومانجامپذیرد.اینتصمیمبهدلیل
بروزمشکاتبانکيوعدمامکاناباغمستقیماعتباراسناديموضوعقرارداد
بهآلستوماتخاذگردید.گامبعديمذاکراتدرتاریخ29اکتبر2008ودرتهران
برداشتهشد.طياینجلسات،آلستومبااستنادبهگذشتقریببه4سالازامضاء
قراردادوافزایششدیدهزینهنهادههايتولیدهمچونمواداولیه،دستمزدنیروي
کاروغیره،امکانانجامطرحباقیمتهايقرارداديرامنتفيدانستوپیشنهاد

قیمتجدیدخودکهشاملافزایشقابل
ماحظهايبودرامطرحکرد.

ازطرفي آنکه پیشنهادعلیرغم این
کارفرماوذینفعانطرحرابامشکات
متعددازجملهعدمانجامآندرموعد
زمان در برداري بهره عدم و مقرر
تحمیل طرفي از و شده پیشبیني
هزینههايمتنابهيکهدربررسيوبر
آوردهاياولیهبههیچوجهپیشبینينشده
بود،مواجهميساخت؛لکنبنابهدایل
وشرایطاضطراريموردبررسيدقیق
کارشناسيقرارگرفتونهایتاًباتغییراتي
مهمترین گرفت. قرار پذیرش مورد

دغدغهکارفرمادراینمقطعآنبودکهاینتغییرشرایطوافزایشقیمتها
درصورتيقابلبررسيوپذیرشاستکهآلستومدربرنامهزمانبنديتحویل
تجهیزاتتغییريایجادننماید.واینمورديبودکهازنظرآلستوممیسرنبود.
پسازپذیرشپیشنهادقیمتمطرحشدهوتنظیمپیشنویسموافقتنامهسه
جانبهمیانفراب،آلستوموشرکتواسطهوارسالآنبهطرفینواخذنقطه
نظراتمربوطه،جلساتبعديبهمنظورنهایيکردنموافقتنامهمزبوردر
تاریخهاي26و27نوامبر2008درآلمانبرگزارگردید.طياینجلسات،
آلستوممجدداًشرایطجدیدقرارداديهمچونتغییرشرایطپرداختواعمال
رویههايجدیددرموردترتیباتتضامینقرارداديراخواستارشدکهمورد
پذیرشفرابقرارنگرفت.اینجلساتبدوندستیابيبهتوافقيودرحاليکه
جوپرتنشيبرفضايمذاکراتحاکمبودبهپایانرسید.پسازجلسهاخیرروند
پیگیريهاباکنديقابلماحظهايهمراهشدکهمنجربهارسالنامهاعتراضآمیزياز
طرفمعاونتبازرگانيوقتفراببهمسوولتیممذاکرهکنندهآلستومدرتاریخ10
دسامبر2008گردید.متعاقبمکاتباتمتعدد،جلسهمذاکراتبعديدرتاریخهاي
13تا15ژانویه2009وپسازپایانتعطیاتسالنومسیحيدردبيانجامشد
وطيآنمواردعمدهقرارداديموردبحثوتوافققرارگرفت.جلسهبعدي
درتاریخهاي2و3مارچ2009درسوئیسبرگزارگردیدکهبهدلیلعدمنهایي
شدنبرخيمواردتوسطآلستوممانندتاریختحویلتجهیزاتوبحثمربوط
بهترتیباتتضامینقرارداديمنجربهامضاسندينگردید.پسازاینجلسهنیز
روندپیگیريهابایكوقفهدیگربهدلیلعدمهمراهيمناسبآلستوموتقارن
باتعطیاتنوروزهمراهگردیدوادامهپیگیريهارااجرمبهبعدازتعطیات
موکولکرد.ماراتنتوافقاتجدیدوپیچیدهقرارداديکهمسبوقبهسابقهنیز
نبودنهایتاًدرتاریخ5ژوئن2009منجربهامضاءالحاقیهجدیدقراردادبین
فرابوآلستوموهمچنینامضاءموافقتنامهسهجانبهدرآلمانگردید.متعاقب
مبادلهاسنادمذکورواباغاعتباراسناديموردنیازبهشرکتواسطهواباغسفارش
خریدمربوطهبهآلستوموصدورضمانتنامههايبانکيودریافتپیشپرداختتوسط
آلستوم،شروعپروسهساختوتحویل25ماههتجهیزاتطرحنیروگاهسیمرهدر
اکتبر2009محققگردید.پیگیريهايمداومکارفرماولزومپاسخگویيمناسببه
ذینفعانطرح،اینتجربهگرانرابانگرانيهاواضطرابهايروزانهايبراياینجانبو
سایرهمکاراندرگیردراینپروژههمراهنمود.البتههمراهیهايمدیریتارشدشرکت
وفراهمنمودنامکاناتخاذتصمیماتسریعازطرفتیممذاکرهکنندهفراب،زمینه
سازنیلبههدفاولیهکههماناز
سرگیريمجددطرحنیروگاهبرق-

آبيسیمرهبود،گردید.
درحالحاضر راستا، این در 
خوشبختانهعمدهتجهیزاتاصلي
سایت به سیمره نیروگاه طرح
از حملشدهاندوآخرینبخش
طي نیز طرح اصلي محموات
دوماهآیندهتحویلدادهمیشود.
همدلي از ميدانم ازم پایان در
همکارانمدرمدیریتقراردادهاي

خارجيتشکرنمایم.
* مديرقراردادها و تامين مالی
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بدنبال ساخت داخل 
تجهيزات توربين 
و شيرپروانه اي 
طرح هاي توسعه 
مسجد سليمان، 
كارون 4 و گتوند 
عليا و همچنين 
توربين و ژنراتور 
طرح سياه بيشه، 
شركت فراب 
تصميم گرفت تا 
تامين بخشي از 
تجهيزات توربين 
و ژنراتور نيروگاه 
سيمره را به شركت 
توبا واگذار نمايد
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پروژه سيمره و پيچيدگي هاي خاص آن

علي
 رشیدي *

متولدسال1336درتهرانوفارعالتحصیلرشتهمهندسيمکانیكدرسال
1364ميباشم.

ازسال1367واردبازارکارشدم.3سالدرشرکتهپکواراكدربخشفني،
3سالدرواحدنصبماشینسازياراكبهعنوانمدیرپروژهساختمخزن
1/33میلیونبشکهاينفتخاماصفهان،حدود7سالدرپاایشگاهقطرانذغال
Piping،سنگاصفهانباعنوانمسوولنظارتبرساختونصبتجهیزات
وایزواسیونوهمچنینمدیرتعمیراتونگهداري،حدود3سالدرشرکت
پارسمپنابهعنوانمدیرکارگاهسازهفلزيوازسال82تاکنونافتخارهمکاري
باشرکتتوبارابهعنوانمدیرامورپروژههاداشتهام.ساختتجهیزاتتوربینو
شیرپروانهايپروژههايتوسعهمسجدسلیمان،کارون4وگتوندعلیا،ساخت
تجهیزاتتوربینوژنراتورنیروگاهسیاهبیشه،ساختتجهیزاتژنراتورسنگ
توده،تجهیزاتهیدرومکانیكشهریاروهماکنوندرساختتجهیزاتتوربینو

ژنراتورسیمرهافتخارهمکاريباشرکتفرابرادارم.

ساخت داخل تجهیزات توربین و ژنراتور سیمره
بدنبالساختداخلتجهیزاتتوربینوشیرپروانهايطرحهايتوسعهمسجد
سلیمان،کارون4وگتوندعلیاوهمچنینتوربینوژنراتورطرحسیاهبیشه،
شرکتفرابتصمیمگرفتتاتامینبخشيازتجهیزاتتوربینوژنراتورنیروگاه
سیمرهرابهشرکتتوباواگذارنماید.پسازتقسیمکاربینشرکتهايفراب
وآلستوم،نهایتامحدودهکارساختداخلتجهیزاتنیروگاهسیمرهدردوبخش

توربینوژنراتوربهشرحزیرتعیینشد:
توربين:شاملتجهیزاتدرفتتیوب،اسپیرالکیسواستيرینگ،پیتاینر،
دیستریبیوتور،گایدبیرینگوابزارنصبوسایرمتعلقاتکهطراحيآنتوسط

شرکتآلستومفرانسهانجامشدهاست.
ژنراتور: شاملتجهیزاتاستاتورفریم،استاتورشیت،روتوراسپایدر،روتور
ابزارنصبکهطراحيآنتوسطشرکتآلستوم ریم،براکتبااوپایینو
سوئیسانجامشدهاست.درپروژههايقبليشرکتتوبا،شرکتهايطراح
توربین)فویت(،شیرپروانهاي)لیتستروي(وژنراتور)فویتفوجي(مستقیما" با
شرکتتوباطرفقراردادبودند،درحاليکهدراینپروژه،قراردادبینتوباوفراب
منعقدشد.همچنینازدیگرتفاوتهايعمدهدرپروژهسیمره،فرآیندتامینمواد
بود.بدینصورتکهدراینقراردادموادموردنیازپروژهتوسططراح)آلستوم(
تامیننشدکهاینموضوعبهنوبهيخودتاثیراتيرابررونداجرايپروژهداشت

کهدرادامهبهآناشارهخواهیمکرد.

تجهیزات توربین 
 درفت تيوب:اولینمجموعهمداركتوربینسیمرهمربوطبهتجهیزات
درفتتیوبدراواخرسال1385بهشرکتتوبااباغوعملیاتتامینمواد
ازمنابعداخليصورتپذیرفت.اینتجهیزاتدرخردادماهسال86بهسایت

تحویلدادهشد.
اسپيرال كيس و استي رينگ:مداركمربوطبهاینتجهیزاتدراواسطسال
1387دریافتوپسازاستخراجلیستموادتوسطپیمانکار،فرآیندتامینمواد
توسطشرکتفرابآغازواولینمحمولهمواداولیهنیزدرآذرماه87تحویل
شد.فرآیندتحویلتدریجيباقیماندهموادتااوایلسال1389بهطولانجامید.
SC/SRعلیرغمطوانيشدنفرآیندتامینمواد،ساخت3واحدمجموعه
درطولمدت14ماهاجراوتحویلسایتشد.طراحيآلستومبرايتجهیز

استيرینگبهصورتدوقطعهایبودکهپسازبررسيوامکانسنجيفنيوبا
تجربیاتحاصلهازپروژههايقبلي،باهدفجبرانبخشيازتاخیراتزمانيو
همچنینتسهیلفرآیندحملونصب،ساختاستيرینگبهصورتیكقطعه

بهشرکتهايآلستوموفرابپیشنهادشدونهایتا" موردموافقتقرارگرفت.
مجموعه ديستريبيوتور: مداركاولیهمجموعهدیستریبیوترشاملتجهیزات
باتمرینگ،هدکاور،اپریتینگرینگ،فیسینگپلیت،ویرینگرینگ،ویکتگیت
وسایرمتعلقاتدراوائلسال1387دریافتگردیدواولینمحمولهموادمورد
نیازدرنیمهدومسال87بهشرکتآذرآبتحویلشد.قطعاتویرینگرینگ
مربوطبههدکاوروباتمرینگکهدرپروژههايقبليازسويشرکتهايطراح
تامینميشد،دراینپروژهبراياولینبارساختداخلشدکهباتوجهبهشرایط
قطعهازنظرمواداولیهوتکنولوژيساختوعلیرغممشکاتمتعدد،تجربیات
ارزندهايرابهدنبالداشت.درفرآیندساختتجهیزاتمجموعهدیستریبیوترکه
ازتعددوتنوعخاصيازحیثمواداولیهوفرآیندساختبرخوردارميباشند،
شرکتهايآذرآب،ماشینسازياراك،پتروگستراراك،فواداخگروتامکار
همکاريداشتند.هماکنوندیستریبیوترواحداولدرحالپیشمونتاژبودهو
درصورتحلمشکاتنقدینگي،هرسهواحداینمجموعهدرسالجاري

تحویلسایتخواهدشد.
گايد بيرينگ: تجهیزگایدبیرینگ،یکيدیگرازتجهیزاتياستکهبراياولین
بارساختداخلشدوعلیرغموزنکم)حدود5.5تن(،ازحیثتامینمواد
اولیهوفرآیندساختازپیچیدگيخاصيبرخورداربود.اینمجموعهدرشرکت
هپکودرمراحلپایانيساختميباشدودرطيسالجاريهرسهواحدآن

تحویلخواهدشد.
ساير تجهيزات:سایرتجهیزاتومتعلقاتمجموعهتوربیننیروگاهسیمرهکه
درمحدودهساختداخلقراردارندشاملجرثقیلمونوریلداخلتوربین،استند
تعمیرات،مخازنگاورنر،حفاظهايتوربینواقامجزئيموردنیاز،بهموازات
تجهیزاتاصليتامینوتحویلسایتميگردند.ازمبهذکراستکهکلیهمدارك
دریافتيازشرکتآلستومبینپیمانکارانمربوطهتوزیعوتجهیزاتآنهاتحویل

سایتشدهیادرحالساختميباشد.

ساخت تجهیزات ژنراتور
مجموعهمداركمربوطبهژنراتورنیروگاهسیمرهدراوایلسال1387دریافت
شدوباتوجهبهماهیتکاروفرآیندساختتجهیزاتوهمچنینتوانمندي
وظرفیتپیمانکارانفرعيوتجربیاتحاصلهازساختتجهیزاتژنراتور
طرحهايسیاهبیشهوسنگتوده2درشرکتتوبا،محدودهکارساختداخل

ژنراتوربینپیمانکارانواجدشرایطتوزیعشد.
روتور اسپايدر:  تامینمواداولیهاینتجهیزبرعهدهپیمانکار)شرکتآذرآب(
بودوساختزیرتجهیزاتشاملاسپایدربهروشجوشکاريدستيوهاببه
روشجوشکاريزیرپودرينیمهاتوماتیكوماشینکاريباکاروسلوبورینگ
درکارگاهپیمانکارصورتپذیرفت.هماکنونواحداولاینتجهیزدرحالرنگ
آمیزيبودهوبهزوديتحویلسایتميگردد.واحددومدرحالماشینکاريو

واحدسومنیزمنتظرماشینکاريميباشد.
SSABروتور ريم شيت: تأمینمواداولیهبهوسیلهشرکتفراب)ازشرکت
سوئد(انجامودراواسطسال1387تحویلتوباشدولیکنبهدلیلنهایينبودن
مداركساختوعدمحضورسوپروایزرآلستوم،اینمواددرانبارنگهداريشد.
باتوجهبهتجربهموفقساختاینقطعاتبرايپروژههايسیاهبیشهوسنگ
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تامين مواد اوليه 
با گواهينامه كيفي 

معتبر، يکي از 
الزامات كيفي 
كليه پروژه ها 

مي باشد. با توجه 
به محدوديت هاي 

موجود جهت 
تامين مواد اوليه از 
منابع داخلي، اين 

فرآيند عاوه بر 
تاثير مستقيم در 

افزايش زمان اجرا، 
هزينه هاي زيادي را 
نيز بر پروژه تحميل 

كرد كه با هدف 
حصول اطمينان از 

كيفيت مورد نياز 
طرح، اجتناب ناپذير 
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توده2،برشکاريلیزراینقطعاتبهشرکتپارسلیزرخمینواگذاروعملیات
ساختازاوایلسال1390آغازشد.هماکنونحدود50درصدقطعاتبرشکاري

وتحویلسایتشدهاست.
ThyssenKruppاستاتور شيت:تأمینمواداولیهبوسیلهفراب)ازشرکت
هند(صورتگرفت.باتوجهبهسختافزارموردنیازجهتپانچووارنیش
ورقهايهستهاستاتورکهدرایرانتنهادرشرکتژنراتورمپناموجودميباشد،
انجاماینکاربهشرکتمذکورواگذارشدوقالبموردنیازبرايپانچازشرکت
Awebaآلمانتهیهوتحویلپیمانکارشد.هماکنونحدود50درصدقطعات

موردنیازپروژهتأمینوتحویلشدهاست.
استاتور فريم، براكت باا و پايين و ابزار نصب:بدنبالساختتجهیزات
ژنراتورسیاهبیشهدرشرکتهپکو،تامینموادوساختتجهیزاتمذکوربه
اینشرکتواگذارشد.بدلیلتنوعوتعددمواداولیهوقطعاتاستانداردمورد
نیاز،بخشيازآنهاتوسطهپکووبخشينیزتوسطشرکتتوباتامینوتحویل
پیمانکارشد.باتوجهبهحضورموثرسوپروایزروتیماجرایيشرکت،روند
پیشرفتساختاینتجهیزاتدرمقایسهباپروژهسیاهبیشهازشرایطمناسبتري
برخورداربود.هماکنوناستاتورفریمواحدهاياولودوموبراکتبااوپایین
واحداولتحویلسایتشدهوسایرتجهیزاتنیزدرطيمراحلمونتاژو

ماشینکاريميباشند.
ساير تجهيزات:شاملقطعاتپیتکاورژنراتوروپیتکاورتوربینوکاور
اسلیپرینگبهشرکتگرماگستروپرسبولتروتورواستاتوربهکارگاه

صنعتگرانجوانسفارشوهماکنونمراحلپایانيساختراطيميکنند.

مشكات پیشرفت پروژه 
تامين مواد خام: تامینمواداولیهباگواهینامهکیفيمعتبر،یکيازالزاماتکیفي
کلیهپروژههاميباشد.باتوجهبهمحدودیتهايموجودجهتتامینمواداولیه
ازمنابعداخلي،اینفرآیندعاوهبرتاثیرمستقیمدرافزایشزماناجرا،هزینههاي
زیاديرانیزبرپروژهتحمیلکردکهباهدفحصولاطمینانازکیفیتموردنیاز

طرح،اجتنابناپذیربود.
سوپروايزري: حضورسوپروایزردرپروژهها،صرفنظرازالزامقرارداديآن

ميتواندنقشبسزایيدرپیشرفتپروژهداشتهباشدولیکناینموضوعمنوط
بهتوانمنديهايفرديوحدوداختیاراتآنهاميباشد.متاسفانهسوپروایزرهاي
اعزاميازسويشرکتآلستومجهتتجهیزاتتوربین،فاقدصاحیتازمبودند
وبههمیندلیلشاهدتغییراتمکررآنهابودهایموبهتاییدهمگاننهتنهاتاثیر
مثبتيبرپیشرفتپروژهورفعمشکاتفنينداشتهاندبلکهبعضاباعثتوقف
یادوبارهکاريدرساختتجهیزاتشدهاند.البتهاینموضوعدرخصوص
سوپروایزرمربوطبهژنراتورمتفاوتوازصاحیتفنيکافيبرخورداربوده

وتاثیراتمثبتآندرپیشرفتساختژنراتورکامامشهودميباشد.
محدوديت منابع ماشينكاري سنگين:یکيازدایلعمدهتاخیراتدر
سنگین ماشینکاري منابع محدودیت قبلي، پروژههاي تجهیزات ساخت
ژنراتور و اراك ماشینسازي آذرآب، شرکتهاي به محدود که ميباشد
مپناپارسميباشد.همزمانيساختتجهیزاتژنراتورسیاهبیشهوتجهیزات
باقیماندهشیرپروانهايگتوندعلیاباتجهیزاتپروژهسیمرهدرشرکتآذرآب،
علیرغم و مشکل این از رفت برون براي کرد. دوچندان را محدودیت این
افزایشهزینههايپروژه،ازمنابعماشینکاريشرکتماشینسازياراكجهت
ماشینکارينهایيسهواحدهدکاوروباتمرینگسیمرهوشرکتژنراتورمپنا

پارس،جهتماشینکاريروتورهايواحد3و4سیاهبیشهاستفادهشدهاست.
ساخت ويكت گيت:یکيازمشکاتيکهدرپروژهسیمرهرخداد،اشتباهدر
ساختقالبریختهگريقطعاتویکتگیتبودکهمتاسفانهپسازریختهگري
96قطعهویکتگیتودرمرحلهسوراخکارينهایيمشخصشد.اگرچه
مسوولیتمستقیمبروزاینخطامتوجهپیمانکارميباشدولیکناینخطااز
چشمسازمانبازرسيپروژهوسوپروایزردورماندوساختمجدداینقطعات،

خساراتماليوزمانيزیاديرابهپروژهتحمیلکرد.
مشكات نقدينگي پروژه: درمراحلآغازینپروژهباحمایتماليکارفرماي
محترمطرح،پیشرفتساختتجهیزاتبهنحومطلوبيبودهاستولیکنطي8
ماهگذشتهمشکاتنقدینگيباعثعدمپرداختصورتوضعیتپیمانکاران

فرعيورکودنسبيپروژهشدهاست.
* مدير امور پروژه ها- شركت توبا
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آشنايي با سيستم هاي توزيع
 و عوامل ايجاد عدم تعادل در آنها)بخش سوم و پاياني(

شماره  اين  در  ايشان  از  پوزش  با  رسید.  چاپ  به  اشكااتی  با  قنبري پناه  امیر  مهندس  ارسالی  مقاله  از  هايي  بخش  گذشته  شماره   در 
بخش هايي از متن شماره گذشته و ادامه مقاله ايشان را منتشر مي كنیم...

آثار بار نامتعادل:
ــاتحاصله،ابتدا ــيازتلف ــناختاثراتنامتعادلوزیانهايناش برايش
ــبکهنامتعادلراموردبررسيقرارميدهیملذا ــبکهمتعادلوش تفاوتبینش

ابتداشبکهبابارمتعادلراتعریفميکنیم:
ــال، ــیرخطودراکثراوقاتس ــهفازدرطولمس اگرجریانعبوريازس
تقریبایکسانباشدخطمتعادلاست.درشبکهمتعادلشدتجریاندرفازها
وهمچنینضریبقدرتدرفازهایکسانميباشدکهدیاگرامالکتریکيآنبه
ــاويااضاعظاهرميشوندکهدرنهایتجمع صورتاضاعیكمثلثمتس
ــتکهجریان برداريجریانفازهابرابرصفرخواهدبودواینبدانمعنياس

برگشتيدرسیمنولوجودندارد.

I1=I2=I3
I1+I2+I3=0

ــبکهنامتعادل،بارفازهاباضریبقدرتیکسانباهماختافداشته درش
ومثلثباربهصورتزیرنمایشدادهميشود:

I0=I+1I+2I3

بهطورکلياثراتنامتعادليبارراميتوانبهصورتزیرخاصهکرد:
1(تلفاتتوان:کهاینتلفاتراميتوانبهچنددستهتقسیمکرد:

A(اثرنامتعادليباردرشبکههايباباراکتیو:
A-1(باراکتیوکاملباشدودریكنقطهازخطمتمرکزباشد.

A-2(سهباراکتیومساويدرنقاطمختلفخط
A-3(بارهاياکتیونامساويدرنقاطمختلفخط

A-4(بارهاياکتیوکهدرطولخطگسترشیافتهاند.
B(اثرنامتعادليباردرشبکههايبابارمختلط:

B-1(بارهايمختلطدریكنقطهازخطمتمرکزباشند:
B-1-1(زوایابرابروجریانهانابرابر

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

2(بارهايغیرمشخصوگسترشیافتهدرطولخط
3(اثراتنامتعادليباردرکارعاديموتورهايسهفاز

4(افتولتاژ
5(اثرنامتعادليباررويترانسفورماتورهايتوزیعوقدرت

6(اثرنامتعادليباررويکاهشایمنيمصرفکنندهها
7(اثرنامتعادليبارروينامتعادلکردنولتاژهايسهفاز

8(اثرنامتعادليباررويکاهشظرفیتشبکهوترانفسورماتورها
9(اثرنامتعادليباررويصفرکردنوخاصیتایمنيسیمنول

10(اثرنامتعادليباررويکارکردکنتورها
حالميپردازیمبهاینکهآیابایکسانکردنبارفازهاشبکهمتعادلخواهد

شد؟
ــتکهمساويکردنبارفازهاومتعادلکردنآن ذکرایننکتهضرورياس
ــتوضریبقدرتهرفاز برايصفرکردنیاکاهشجریانتوانممکننیس
ــزایيدرجریاننولدارد.بااینمعنيکهبامتعادلکردنبارفازها تاثیربهس
ــدکهضریبقدرتهرسهفازنیز ــیمنولصفرخواهدش زمانيجریاندرس

یکسانباشد.

روش هاي جلوگیري از عدم تعادل:
ــاتعمده ــهباایجادتاسیس ــربهاینکهمتعادلکردنبارفازهادرمقایس نظ
ــيوتجهیزاتکان ــازچندانيبهمنابعمال ــبکههايانتقالنی نیروگاهيوش
ــهلالوصولوباتجهیزکردن ــرکتهايتوزیعباراههايعمليوس ندارد،ش
ــیممناسب ــبکههاتااندازهقابلقبوليميتوانندباتقس ــیدگيبهش فنيورس
ــارضعیفدرمحل ــبکهونصبخازنفش ــرفکنندههارويفازهايش مص
مصرفکنندههاتعادلازمرادرتوزیعباروتعدیلتلفاتاعمالکنندکهاهم

ایناقدماتبهطورخاصهبهشرحزیرميباشد:
1-باتوجهبهاینکهدربرخيازخطوطممکناستدریكزمان،بارفاز
ــد، ــه،ماکزیممباش یك،ودرروزدیگربارفازدوودردورهدیگربارفازس
لذادرصورتيکهتعدیلبرمبناياندازهگیريمحدودانجامشود،ممکناست

باعثتشدیدعدمتعادلخطگردد.
2-اندازهگیريبارخطوطبایدبرمبنايبار24ساعتهانجامشود.

ــرایطيکه ــالامکانایجادش ــیعباردرطولس 3(باتوجهبهتغییراتوس
خطرادرتمامساعاتسالمتعادلکندبعیدبهنظرميرسد،لذاازماستبا
افزایشتعدادوروزهاياندازهگیريحتياامکانبهشرایطبهینهازنظرتلفات

وظرفیتنزدیكترشد.
ــیر ــترکینمختلف،حتيدرطولیكمس ــهنیازمش ــهبهاینک ــاتوج 4-ب
ــت،لذاتنهابایکسانسازيتعدادانشعاباتنميتوانبه ــخصمتفاوتاس مش
ــتجریانوزماندرمداربودنمشترکینهممد ــید،بلکهازماس هدفرس

نظرباشد.
ــتحتيبامتعادلکردنباردرابتدايخطا، 5-باتوجهبهاینکهممکناس
ــت ــند،ازماس ــهفازدرمقاطعمکانيدیگرنامتعادلباش ــانوولتاژس جری
ــیرنیز ــدفهماهنگکردندرکلمس ــدمحلدیگرباه ــريدرچن اندازهگی

انجامگیرد.
ــهفازميتواندعاملموثريدر 6-توزیعهماهنگانواعمصارفدربینس

متعادلسازيخطادرساعاتمختلفروزباشد.
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 قنبري پناه *امیر

اگر جريان عبوري 
از سه فاز در طول 
مسير خط و در اكثر 
اوقات سال، تقريبا 
يکسان باشد خط 
متعادل است. در 
شبکه متعادل شدت 
جريان در فازها و 
همچنين ضريب 
قدرت در فازها 
يکسان مي باشد كه 
دياگرام الکتريکي 
آن به صورت 
اضاع يك مثلث 
متساوي ااضاع 
ظاهر مي شوند كه در 
نهايت جمع برداري 
جريان فازها برابر 
صفر خواهد بود و اين 
بدان معني است كه 
جريان برگشتي در 
سيم نول وجود ندارد

آبان ماه 1390 - شماره 13



 نامتعادلي بار در 
شبکه هاي توزيع 

نه تنها موجب 
افزايش تلفات 

انرژي است بلکه 
از لحاظ افت ولتاژ 

نيز اثرات نامطلوبي 
روي مصرف كنندگان 

خواهد داشت و از 
نظر ايمني نيز جريان 

داشتن سيم نول 
خطر آفرين بوده و 

صدمات جاني براي 
انسان دارد. از طرفي 

اثرات مالي زيان 
باري كه از اين طريق 

بر وزارت نيرو و زير 
مجموعه هاي آن 

تحميل مي گردد قابل 
تعمق است
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ــنافزایشتعداد ــالهايمختلفوهمچنی ــهمصرفدرس 7-چونریش
ــتباریكخطمجددانامتعادلگردد،تکراراندازهگیري انشعابات؛ممکناس

جریانولتاژخطدرسالهايبعدضرورياست.
8-ازاحداثشبکههابهصورتتکفازوحتيخطوطسرویسبهصورت
ــهفازبهجايانشعاب ــعابس تکفازجدااجتنابورزندواگرواگذاريانش
تکفازفعاازلحاظمقرراتجاريمقدورنميباشدتفهیماینمطلببهکادر
ــرکتهايتوزیعحائزاهمیتاستکهخطوطسرویس طراحيواجرایيش
ــترکینمجاورراازجعبهانشعابسه ــهفازدایرنمایند.ومش رابهصورتس
ــرویسهايتکفازجداگانهبرايهر ــازتامینبرقکنندوازاحداثخطس ف

مشتركاجتنابنمایند.
ــردنبارفازهاو ــد،متعادلک ــمتهايقبلذکرش 9– همانطورکهدرقس
ــیمبارومساويکردن،آنرويسهفازشبکهکفایتنداردواگرضریب تقس
قدرتفازهایکساننباشدسیمنولدارايجریانبرگشتيبودهوتلفاتانرژي
بههمراهخواهدداشتبنابراینتاکیداینموردبهجاخواهدبودکهدرنصب
خازنبهترینروشسنجشضریبقدرتهرفازبهطورجداگانهخواهدبود
ــتمهمافزایشوهمیکسانشدنضریبقدرتفازهايشبکه کهبااینسیس

تامینگردد.

شروع بخش سوم  مقاله 
ــيیکيازحالتهايپدیدآمدهدر ــدهبهبررس حالباتوجهبهمواردذکرش

شبکههايتوزیعميپردازیم:
الف( بارهاي غيرمشخص و گسترش يافته در طول خط:

بهطورکليمحاسباتجریانفازهاوتلفاتتوانوافتولتاژبهطوردقیقدر
اینحالتبسیارپیچیدهواحتیاجبهمحاسباتبرداريطوانيخواهدداشتکه
البتهميتوانبهوسیلهنرمافزارهايکامپیوترياینمحاسباتراانجامدادلیکن
اگرتقریبهایيرادرنظربگیریمانجاممحاسباتبهصورتدستينیزممکن
ميشودکهازجملهاینتقریبهاآناستکهتمامبارهايموجودرابایكضریب
ــکاتدیگردرمحاسباتدراینشبکهها قدرتدرنظربگیریم.ازجملهمش
ــتفادهازقدرتهرمصرفکننده ضریبهمزمانيمصرفکنندههاوضریباس
ميباشدکهدرپارامترهابااضافهتعدادزیاديازپارامترهايغیرمشخصدیگر

بایددرمحاسباتدخالتکنند.
ايجاد تعادل در اين حالت:برايایجادتعادلدراینحالتميتوانتعادل
امکاندرطولهايکوتاهيازشبکهتعادل ایجادکردیعنيتاحد موضعي
ایجادکرد.البتهدریكشبکهشهريباانواعبارهايصنعتي،خانگي،کشاورزي،
و کامل تعادل یك ایجاد گستردهاند فیدرها تمام طول در که و... تجاري
موضعيبسیارمشکلخواهدبودواگرنداشتنضرایبهمزمانيوقدرت
مشترکینرانیزدرنظربگیریمکارمشکلترخواهدشد.پسبایدسعيکنیم
این به دهیم انجام  20/0.4KV پستهاي در را کار این اول مرحله در
بار از اندازهگیري یك شبکه به جدید مشترك وصل هر براي که صورت
فازهايمختلفانجامدهیمومشتركجدیدرارويفازکمبارقراردهیمتا
بهتدریجدردرازمدتاینتعادلشبکهایجادشود.براينامتعادليهايشدید

نیزميتوانبهطورضربتيمشترکینموجودرابینسهفازتقسیمکرد.
درموردزاویهفازنیزبایدآنرادرشبکهتثبیتکرد؛بهاینمعنيکهباقرار
دادنخازنهاياصاحضریبقدرتدرشبکه،کاريکردکهبهطوراتوماتیك
ــبکهدریكحدثابتمثا0.85بماندوبهاینترتیبعدم ضریبقدرتش

تعادلدراثراختافزوایارانیزازبینبرد.
بایدسعيشودکهازاینبهبعداگرفرضابرايیكکوچهیایكمجموعه

ــبکهجدیدکشیدهشودمشترکینموجوددرآنمحلرابرحسب آپارتمانيش
ــیموبهاینترتیبازهمانابتدااز ــاويرويسهفازتقس مصرفبهطورمس

عدمتعادلجلوگیريکرد.

پیشنهادات:
ــعابباتوجهبه 1-نصبخازنهاي5تا10کیلوواتيدرمحلجعبهانش
ــد ــعابميباش ابعادکوچكاینخازنهاکهباقابمحافظبهاندازهجعبهانش

موردتوجهقرارگیرد.
2-طراحيوساختسیستمسنجشضریبقدرتهرفازبهطورجداگانه
بافرمانقطعووصلبرايورودوخارجکردنمقدارخازنمناسبدرهرفاز.
ــهجاي ــرب ــاز)3*10و3*5(آمپ ــهف ــعابهايس ــيانش 3-جایگزین
انشعابهايتکفاز)1*25و1*15(آمپرفعليکهدراکثرکشورهاياروپایي

متداولاست.
ــکیلپروندهجداگانه ــمارهمخصوصبههرترانسوتش 4-دادنکدیاش
ــاانه)درموقعپیكبار( جهتهرترانسبهطوريکهپسازرکوردگیريس
مقدارآمپراژهرفازدراینپروژهنوشتهشودودرصورتاضافهشدنمشترك

جدید،میزانمصرفجریانيآنبهاینآماراضافهگردد.
ــارترانساقدامبه ــريدرصورتباابودندرصدب ــسازرکوردگی 5(پ
ــراینصورتمجبوربه ــيباظرفیتبااترودرغی ــضترانسباترانس تعوی

تفکیكشبکهواضافهکردنیكترانسدیگربهشبکه.
6(رعایتاستانداردهايتوسعهونصبشبکههايتوزیع

ــانيکهبا ــبکهوکس ــارقبرقش ــدیدبامتخلفینس 7(مبارزهقاطعوش
ــبکهراتمدیدوعمرترانسراکاهش ــتکاريکنتورهاعماپایداريش دس

ميدهند.
ــارضعیفکهدرصورتکاهشولتاژ ــتفادهازشبکههايرینگفش 8(اس
ــا)jumpers(از ــتنجمپره ــیبدیدنترانسبابس دربعضينقاطویاآس

ترانسهايمجاوربتواناستفادهکرد.
9-پیداکردننقاطضعفشبکهتوزیع)محلهایيکهولتاژبیشازحدمعمول

کاهشميیابد(ودرصورتلزومنصبخازنهاي50کیلووارفشارضعیف.
)Tap(ــعوقدرت ــورتغییرتپدرترانسهايتوزی ــتفادهازمان 10– اس
بهطوريکهدرصورتلزومدرتابستانتپهايترانسافزایشودرزمستان

کاهشیابد.
ــبقطعاضافهبارباتوجهبهظرفیتترانسو 11-انتخابفیوزهايمناس

رکوردگیريساانه.
ــاناز ــبکهواینکهمطابقتقاضايدیماندش ــرلبارهايصنعتيش 12-کنت

شبکهتغذیهکنند.
ــبدرشبکهبهطوريکهحتما ــیمهایيباسطحمقطعمناس 13-انتخابس
ــبکهزیرترانس)قسمتفشار ــیمهايفازباشدودرش ــیمنولهممقطعس س

ضعیف(ازسیممسيباسطحمقطع70میليمترمربعاستفادهگردد.

نتیجه گیري
نامتعادليباردرشبکههايتوزیعنهتنهاموجبافزایشتلفاتانرژياست
ــيرويمصرفکنندگانخواهد ــاژنیزاثراتنامطلوب ــهازلحاظافتولت بلک
داشتوازنظرایمنينیزجریانداشتنسیمنولخطرآفرینبودهوصدمات
ــاريکهازاینطریقبر ــاندارد.ازطرفياثراتماليزیانب ــيبرايانس جان

وزارتنیرووزیرمجموعههايآنتحمیلميگرددقابلتعمقاست.
*رئيس بخش برق و ابزار دقيق پروژه يوتيليتي فازهاي 22تا 24 
آبان ماه 1390 - شماره 13پارس جنوبي- شركت نارديس
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يکي از فوايد 
نيروگاه هاي 
باد- ديزل اين 
است كه مي توان 
الکتريکي  نيروي  از 
توليد شده توسط 
ديزل كه به طور 
مداوم دردسترس 
مي باشد و نيز 
الکتريکي  انرژي 
حاصل از وزش باد 
محلي كه توسط 
آسنکرون  ژنراتور 
توربين  به  متصل 
توليد ميشود،  بادي 
بدون ايجاد آلودگي 
براي محيط زيست 
كرد استفاده 

40

رحیم 
شكوري **

 ناصر 
حسین آبادي*

مقدمه
ــوانازنیروي ــتکهميت ــايباد-دیزلایناس ــدنیروگاهه ــيازفوای یک
ــطدیزلکهبهطورمداومدردسترسميباشدونیز ــدهتوس الکتریکيتولیدش
انرژيالکتریکيحاصلازوزشبادمحليکهتوسطژنراتورآسنکرونمتصل
ــود،بدونایجادآلودگيبرايمحیطزیستاستفاده بهتوربینباديتولیدمیش
ــیلهاینروش،مصرفسالیانهسوختکاهشیافتهوسطحآلودگي کرد.بهوس
ــب،ميتوان ــزپایینميآید.درصورتارائهیكروشکنترلمناس محیطنی
بهصورتمتناوبازانرژيبادموجوددرطبیعتوتواندیزلبهرهجست.در
ــتفادهازکنترلولتاژوفرکانس،سطحتوانتولیدشدهثابت ــتمبااس اینسیس
نگهداشتهميشود،امابرايمطالعههرچهبهترنتیجهاینکنترل،نیازبهسیستم

واقعياستتابتوانتوسطآنروشهايمختلفراآزمایشکرد.
بااستفادهازمحیط)Vis Sim Visual Simulation(ميتوانبهمطالعه
ــدهنیروگاههايباد-دیزلپرداختهوروشهايمختلف ــازيش ــبیهس مدلش

کنترلراجهتتعادلسیستمدرسرعتهايمختلفبادبررسيکرد.
VisSimــدهنیروگاههايترکیبيتوسط ــبیهسازيش دراینمقالهمدلش
ــتمولتاژوفرکانستوسط ومطالعهدقیقکاربردآنهاارائهمیگردد.دراینسیس
دیزلژنراتورکنترلمیشوند.بنابراینبهدیزلژنراتوربهچشمیكمنبعانرژي
ــوندهنگاهمیکنیم،درصورتیکهبادیكمنبعانرژيغیرقابلکنترلو کنترلش
ــتایيیكمصرفکنندهغیرقابلکنترلميباشد.اختافبین ــبکهروس بارش
ــیلهتوربینبادي ــتایيوتوانتولیدشدهبهوس ــبکهروس توانمصرفيبارش

ــرایطيکهسرعتبادخیليزیاد ــطدیزلژنراتورمتعادلميگردد.درش توس
ــیدهودراینحالت ــتایيرس ــت،انرژيتولیديبهاندازهکافيبهبارروس اس
ــتبادباعثراه ــت؛پسممکناس ــوانتولیديدیزلژنراتورخیليکماس ت
ــود.درصورتيکهتوربینباديدیزلراحرکتدهد، اندازيروتوردیزلش
ــتمواردناحیهناپایدارميگردد.بنابراین فرکانسولتاژتولیديکمبودهوسیس
براياجتنابازاینحالت،بارجانبيبهشکلکنترلکنندهعملکرده،تااجازه
ندهدکهتواندیزلازمقدارمینیممکمترشود.بعاوهانرژيتولیدشدهمضاف
ميتواندبراياستفادههايآتيتوسطمبدلدوطرفهدرباطريمبدلدوطرفه
ــتبهصورتیكکنترلکنندهمصرفي ذخیرهگردد.بنابراینبارجانبيميبایس
ازمدارمحافظتنماید.اگرهمهرویدادهايباارابهترتیبشبیهسازينماییم

تمامعملکردهاينیروگاهترکیبيمشخصخواهدشد.
شکل1بلوكدیاگرامکليیكنیروگاهترکیبيباد-دیزلرانشانميدهد.
Point Of Common Coupling(ــترك ــکلخطاتصالمش دراینش
ــورتگرهايکهتوانهايتولیديدیزلژنراتور)DG(وژنراتور PCC(بهص

ــوانوروديتوانهايمصرفيبار ــلبهتوربینبادي)WT(بهعن )AC(متص
)DL Dump Load(وبارجانبي)VL Vilage Load(ــتایي شبکهروس
ــوانخروجيونیزمبدلمعکوس)RC Rotary Convertor(همراه بهعن
ــطانتقالR+jXبهآن ــكباطري)BB Battery Bank(وامپدانسخ بان
ــینهايالکتریکيدربسیارياز ــدهاست.شبیهسازيماش متصلاند،فرضش
ــازيتوربینهايبادينیزدرخیلياز ــت.شبیهس ــریحگردیدهاس مراجعتش

و  فسیلي  انرژي هاي  منابع  عمر  رسیدن  پايان  به 
احتراق  از  ناشي  محیطي  زيست  آلودگي هاي  نیز 
تامین  براي  تا  است  داشته  آن  بر  را  بشر  آنها 
نیروهاي مورد نیاز خويش با دقت و بررسي هاي 
بیشتر در طبیعت و محیط پیرامون خود به كشف 
هر چه بیشتر منابع انرژي هاي نوين همت بگمارد. 
در اين میان آنچه شايان توجه است كشف چگونگي 
باد  )خورشید،  تجديد پذير  انرژي هاي  از  استفاده 
را  كارشناسان  تمامي  ذهن  سال ها  كه  است  و...( 
باد  انرژي  تبديل  است.  داده  اختصاص  خود  به 
باد- ديزل  از طريق مبدل هاي  الكتريكي  انرژي  به 
درمناطق بادخیز نیز يكي از اين گونه روش هاست 
اقتصادي  هزينه هاي  با  و  آساني  به  مي تواند  كه 
يا  افتاده  دور  روستاهاي  و  مناطق  برق  كم، 

الكتروپمپ هاي چاه هاي كشاورزي را تامین كند.
اين مقاله با توجه به اهتمام شركت فراب در ورود 
آن  راس  در  و  تجديدپذير  انرژي هاي  عرصه  به 
مجموعه  بیشتر  آشنايي  بادي، جهت  نیروگاه هاي 
در  است.   شده  تهیه  نیروگاه ها  نوع  اين  با  فراب 
اين گونه  از  شده اي  شبیه سازي  مدل  مقاله،  اين 
نیروگاه ها جهت كمك به مطالعه هر چه بهتر آنها 

ارائه مي گردد.
ژنراتور،  ديزل  شامل  شده  سازي  شبیه  مدل  اين 
طرفه  دو  مبدل  بادي،  توربین  به  متصل  ژنراتور 
همراه با باطري، بار شبكه روستايي و بار جانبي 
اين  با  مي پردازيم.  آنها  تشريح  به  كه  مي باشد 
دقیق  مطالعه  به  میتواند  به راحتي  طرح  روش، 
روش هاي  و  پرداخته  سیستم  تغییرات  يا  اثرات 
در  تولیدي  توان  تثبیت  براي  را  كنترل  مختلف 

سرعت هاي مختلف باد افزايش دهد.

شبيه سازي
نيروگاه هاي ترکيبی 
باد- ديزل
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ماشين  كه  هنگامي 
القايي شروع به 

كار مي كند جريان 
كوچکي وجود دارد 

كه بايد به وسيله 
تقويت  نيروگاه 

گردد. درطي مدت 
زماني كه طول 

مي كشد تا سرعت 
روتور از مقدار 

صفر به مقدار نامي 
ژنراتور  برسد، 

بتواند  بايد  ديزل 
انرژي ازم را براي 

القايي و  ژنراتور 
توليد  بادي  توربين 

نمايد

می
 عل

اله
مق
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مراجعمربوطبهانرژيبادیافتميشود.


شكل 1: دياگرام نيروگاه سيكل تركيبي

 دیزل ژنراتور
ــدهاست.توجهداشته ــاندادهش ــکل)2(نش بلوكدیاگراممدارباادرش
ــسfsctرابامقادیر ــانيولتاژvs_refوفرکان ــیدکهطراحميتواندبهآس باش
ــبانتخابنماید.فرکانسازطریقگشتاوردیزلکنترلميشودوولتاژ مناس
خطتوسطجریانمیدانژنراتورسنکرونکنترلميگردد.مطابقبااینبلوك
ــطتنظیمنسبتسوختبههواي ــرعتماشین،توس دیاگرام،بلوكکنترلس
موتور)کهبهوسیلهتغییراتدرصدFuelنشاندادهشدهاست(سرعتماشین
دیزلراکنترلميکندتاماشیننیرويگشتاورثابتيرابرايژنراتورسنکرون
ــودوهمزمانفرکانسسیستمنیز ــتهش ایجادنمایدوتوانازمثابتنگهداش
ــیله ــدارازمباقيبماند.توجهنماییدکهولتاژخطVsنیزبوس ــكبهمق نزدی
رگواتورولتاژکنترلميشودتاجریانمیدانژنراتورسنکرونراتنظیمنماید.

شکل)3(نمودارشبیهسازيشدهماشیندیزلرانمایشميدهد.
Power=fــوخت ــیندیزلبهصورتتابعيازدرصدس توانتولیدیماش
)درصدfuel(درشکلنشاندادهشدهاستکهدارايتغییراتخطيميباشد.
ــتاوردیزل ــرعتزاویهايژنراتورGen m_rad/sنیرويگش اینتوانوس
pgenــیلهدیزلبا ــدهبهوس Tdieselراتولیدمينمایند.توانحقیقيتولیدش

نشاندادهشده،کهباحداقلتواندیزلمقایسهميگردد.

شكل 2: دياگرام ديزل ژنراتور
ــد(تعداد ــدکلتواندیزلميباش ــده25درص ــلتوانانتخابش )حداق
ــوانتولیديpgenراحدودحداقلتوان ــايموازيبارجانبيبایدت مقاومته
DLــیلهکلید دیزلنگهدارندومیزانتعداداینمقاومتهايبارجانبيبهوس

switchتغییرخواهدکرد.

ــور ژنرات ــزل دی ــهاي زاوی ــرعت س ــوان بااميت ــول فرم ــیله بهوس
Genm-rad/secرابهدستآورد.

دراینمعادلهنیرويگشتاورTgenبراينشاندادنتوانالکتریکيتولید

شدهPegen_ Dبکاررفتهاستیعني:

کهJsdلحظهسکونوBsDضریباصطکاكژنراتورسنکرونميباشد.
)gaverner(توسطگاورنرfuelسرعتماشیندیزلبوسیلهمتغیردرصد
ــلکنددراین ــمتصفرمی ــرددتااختاففرکانسf/fb-1بهس ــرلمیگ کنت

فرکانسزاویهايباسرعتزاویهايGen m-rad/secبرابريميکند.
)gaverner(ــطگاورنر ــیلهمتغیردرصدfuelتوس ــیندیزلبوس کهماش
ــمتصفرمیلکند.دراین ــرلمیگردد.تااختاففرکانسf/fb-1بهس کنت
ــهايGen m-rad/secبرابري ــرعتزاوی ــسزاویهايباس ــهفرکان رابط

ميکند.
جریانمیدانifژنراتورسنکروننیزبامعادلهزیربهدستميآید:


Vs-refولتاژبکاررفتهبرايایجادمیدانمیباشدوبهوسیلهاختافVfکه

Vs-کنترلميگردد.



شكل 3: نمودار ديزل شبيه سازي شده

 AC توربین بادي
ــاات،وروديهاو ــرامتوربینباديACرابااتص ــکل)4(بلوكدیاگ ش
ــديدارايدو ــداميبینیمکهتوانتولی ــد.درابت ــانميده خروجيهایشنش

وروديميباشد:
1-توانيکهازطریقژنراتورالقایيتولیدميگردد.

2-خازنهاياصاحکنندهضریبتوان
ــمتژنراتورالقایيوتوربینبادي ــازيدوقس کهبهطورخاصهبهشبیهس

ميپردازیم:

ژنراتور القایي
ــتنیرويمکانیکيوروديبهماشین ــخصاس ــکلمش همانطورکهازش
ــتکه ــاديمنتقلميگردد.اینمهماس ــقگیربکستوربینب ــيازطری القای
ــروع، ــینوجودندارد.هنگامش ــرعتيرويماش درابتدايکارهیچکنترلس
ــرعتقطعcut-inافزایشميیابدودراینحالت سرعتموتورتاحدودس
ــینالقایيبهصورتموتورعملکردهوجریانراهاندازيزیاديدریافت ماش
ميکند.پسازاینکهسرعتموتوربهسرعتسنکرونرسید،جریاناستاتور
کاهشیافتهتابهمقدارجریانناميبرسد.دراینحالتموتورالقایيبهژنراتور

تبدیلشدهوشروعبهتولیدتوانمينماید.
ــینالقایيشروعبهکارميکندجریانکوچکيوجوددارد هنگاميکهماش
ــد ــیلهنیروگاهتقویتگردد.درطيمدتزمانيکهطولميکش کهبایدبهوس
ــرعتروتورازمقدارصفربهمقدارناميبرسد،ژنراتوردیزلبایدبتواند تاس
ــدنمایدبدوناینکه ــورالقایيوتوربینباديتولی ــرژيازمرابرايژنرات ان
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هنگامي كه باطري 
شروع به دشارژ 
شدن مي كند، 
گشتاور مثبتي 
TDC توليد 

مي نمايد كه باعث 
چرخش ژنراتور 
سنکرون مي گردد 
و توانDC باطري 
به توان تغذيه 
شبکه AC تبديل 
مي شود و برعکس 
هنگامي كه باطري 
شروع به شارژ 
 DCمي كند موتور
به صورت ژنراتور 
عمل كرده يعني يك 
نيروي گشتاور منفي 
TDC براي ژنراتور 

سنکرون ايجاد 
مي كند تا در طي 
اين مدت به صورت 
موتور DC عمل كند
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شكل 4: دياگرام توربين AC توربين بادي

ــورتوربینبادي Pacro(روت ــوانآیرودینامیکي) ــطفرمولزیرت توس
بهدستميآیدکهشبیهسازيتوربینازطریقآنصورتميگیرد:


ــطحدورروتورتوربینوچگالي ــرعتباد،ضریبمشخصه،Aس Vس
هواميباشد.برايیكتوربینباديویژه،بهشکلمعادلهTSRدادهميشود:

ــنمعادلهمقدار ــد.ای ــعاعRميباش ــهايروتورباش ــرعتزاوی آنس
ــانخواهددادکهميتواند ــخصيازVونش ماکزیمميرابهازايمقدارمش

نقطهکارتوربینباديراتعییننماید.
ــنکروندرحالتولیداستکهسرعتشنزدیكسرعت هنگاميژنراتورآس

سنکرونبودهوسرعتروتوربهصورتنسبيثابتبماند.



شکل5:بلوكدیاگراممبدلمعکوس

شكل 5: مبدل دو طرفه همراه باطري
ــدهاست.دراین ــاندادهش ــکل)5(نش بلوكدیاگراممبدلدوطرفهدرش
ــان بلوكدیاگرامبلوكهاياصليهمراهاتصاات،وروديهاوخروجيهایش
بهروشنيمشخصشدهاست.همانطورکهازشکلبرميآیدمبدلشبیهسازي

شدهشاملقسمتهايزیرميباشد:
DCموتور-

-ژنراتورسنکرون
-ماشینDCکنترلشوندهباجریانمیدان

-رگواتورولتاژ
TDC تولید

ــدنميکند،گشتاورمثبتي ــروعبهدشارژش هنگاميکهباطريش
مينمایدکهباعثچرخشژنراتورسنکرونميگرددوتوانDCباطريبهتوان
ــودوبرعکسهنگاميکهباطريشروعبهشارژ ــبکهACتبدیلميش تغذیهش
ــتاورمنفي ميکندموتورDCبهصورتژنراتورعملکردهیعنيیكنیرويگش
ــادرطياینمدتبهصورتموتور ــنکرونایجادميکندت TDCبرايژنراتورس

ــیلهعامتباطريمنبعتوان DCعملکند.یکيازایندوحالتعملکردبهوس

REFBATP  تعیینميگرددکهعامتمنفيباشارژباطريدرارتباطاست.دراین −

ــیلهطراحانتخابشود.ما ميتواندبوس
REFBATP −

ــازيعامتومقدار شبیهس
ــیلهجریانمیدانکنترلکنیمجریانمیدانيموتور ــینDCرابوس ميتوانیمماش

DC،توانتولیديراتغییرميدهد: )( )DCfi −


Iجریان

DC
ــهو BATV ولتاژباطريبکاررفت ــريو ــوانتولیديباط ت

کنترليميباشدونیزاندازهزاویهفازتوسطژنراتورسنکرونمشخصميشود:

 ــدلدوطرفهو ــیلهمب ــدهبوس فرکانسزاویهايتولیدش که
ــنکرونميباشد.توجهداشته ــدهتوسطژنراتورس فرکانسزاویهايتولیدش
فقطدرحــــالتناپایدارغیرصفراست ــیدکهاخــتاف باش
ــرويژنراتورثابت پایدارخواهدبودتانی ــدار ــتپای ودرحال

باقيبماند.
ــدهماشینDCباکنترلجریان ــکل)6(بلوكدیاگرامشبیهسازيش درش
میداننشاندادهشدهاست.اینبلوكدیاگرامنشانميدهدکهچطورجریان
بهسمتصفر سببميشودتااختاف میدان

میلکند.

Vقراردادهایم.جریانمیدان  
BAT

ــادلبا Vرامع
Dc

ــداتوجهکنیدکه درابت
ــمتبااي کنترلميگرددکهدرقس

cfK −
ــیلهضریبتبدیل  بهوس

 fK و fcK شکل)6(،اینضریببهصورتحاصلجمعحالتپایدار
نشاندادهشدهاست:


ــدکهبهاینترتیبدو ــانميده ــحميکنیمکهمقدارپایداررانش تصری

فرضزیربهدستميآید:

Pــودکهوروديآن بنابراینازمدرخروجيکنترلري)PID(تولیدمیش
 cfK − ــولعملکردPIDاگرضریب ــد،درط BAT=P BAT-refميباش

بزرگتراز1شودسیستمشروعبهناپایدارشدنميکندوبراياینکهمطمئن
راازیك cff KK −+ ــدماند، ــنصفرویكباقيخواه بی

cfK − ــویمکه ش
محدودکنندهکهدرشکل)6(نشاندادهشدهاست،عبورميدهیم.

بار جانبي
ــوريکههرمقاومتموازي ــت.بهط بارجانبيیكبارمقاومتيموازياس
ميتواندواردمدارشدهیاازمدارخارجشود.درعملممکناستبارجانبي
ــد.هدف یكگرمکننده)Heater(الکتریکيبرايگرمکردنهوایاآبباش
ــديدیزلژنــراتوررابهاندازهاي ــتکهميتوانتولی اصليبارجانبيایناس
ــژهاینبــاردر ــزلغلبهنکندامااهمیتوی ــاتوربینباديبردی ــهداردت نگ

کنتــــرلفرکانسسیستمميباشد.
ــتفادهمينماییم.براي وليدرهردوصورتازاتصالموازيبارجانبياس
کنترلتواندیزلتعداداینبارموازيتوسطسوئیچDLمعینميگرددکهدر

نمودارشبیهسازيشکل)3(نشاندادهشدهاست.
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بار جانبي يك بار 
مقاومتي موازي 

است. به طوري كه 
هرمقاومت موازي 
مي تواند وارد مدار 

شده يا از مدار خارج 
شود. درعمل ممکن 
است بار جانبي يك 

 )Heater( گرم كننده
الکتريکي براي گرم 

كردن هوا يا آب باشد
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 عل

اله
مق

43

شكل6 : نمودار شبيه سازي شده ماشين DC كنترل شده توسط جريان ميدان
نیروگاهيکهبرايشبیهسازيانتخابکردهایمشاملوسایلمدلشدهزیرميباشد:

-دیزلژنراتوريباتوان200کیلوواتوحداقلبار50کیلووات.
.ACتوربینبادي-

ــتایي50کیلوواتباضریبقدرتpf=0.75)اتصالبهبار80 -بارروس
کیلوواتدرزمان11ثانیه(

-میداندوطرفههمراهباباتريمنبعتوان.

-بارجانبيبرايکنترلتواندیزل.
نتایجاینشبیهسازيدرشکل)7(نشاندادهشدهاست.مادراینشبیهسازي
ــم.درزمان ــيفرضکردهای ــوانمصرفيرامنف ــديرامثبتوت ــوانتولی ت
ــردودرزمانتقریبًاt=4ثانیه، ــروعبهکارخواهدک ــزلژنراتورش t=0دی
ــبتفرکانس ــید.نس ــدارمبناي266ولتخواهدرس ــطVsبهمق ــاژخ ولت
f/fb=1بودهوهردوتوانتولیديدیزلوتوانمصرفيروستایيتقریبًا50
کیلوواتميباشد.اولینکاربرايکنترلتواندیزل،درپریودناپایدار)قبلاز
ــد(صورتميگیردوآنوقتياستکهکلباردیزل اینکهحالتدائمفرابرس

قرارگرفتهدرجایيکهتوانتولیديکمتراز50کیلوواتميباشد.
درt=5توانباطريمبدلازسطح0بهسطح20کیلوواتميرسد.توجه
داریمکهتوانتولیدشدهبوسیلهباتريPbatپاییناستکهایننتیجهکنترل
ــد.تواناضافيتولیدشدهسببافزایشبار ــینdcميباش جریانمیدانماش
ــد.بنابراینتوانتولیديازمقدارمینیمم50کیلوواتپایینتر جانبيخواهدش
نميآید.اینبارمصرفياضافهشدهدرt=7.5ثانیه،وقتيموتورالقایيشروع
ــازي، ــمتشبیهس بهچرخاندنتوربینباديميکندکاهشميیابد.دراینقس
توانتوسطژنراتوردیزلومبدلدوطرفهتولیدميشود.درt=10ثانیهتوان
ــینالقایيدرسرعتسنکرونبهشدتپایینميآیدودرنهایت مصرفيماش
ــیلهتوربینباديتوسطبارروستایي ــدهبهوس ــروعبهتولیدش t=11ثانیهش
ــتایيبهمقدار80کیلوواتافزایشميیابد ــدهودرt=11بارروس مصرفش

ودرآخر،درزمانt=12مبدلدوطرفهشروعبهشارژباطريمينماید.
* كارشناس برق و ابزاردقيق- شركت نوتاش
** كارشناس برق و ابزاردقيق- شركت نوتاش

a(منحنيتغییراتسرعتباد

b(توانژنراتورآسنکرون

c(منحنيتغییراتتوانباتري

d(منحنيتغییراتبارجانبي

e(منحنيتغییراتتواندیزلژنراتور

vمنحنيتغییراتسطحولتاژ)f

fbمنحنيتغییراتفرکانس)g

h(منحنيتغییراتبارشبکهروستایي

شكل7 : منحنی ها 
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 سازمان بايد نسبت 
به بررسي اوليه 
جنبه هاي انرژي 
خود اقدام كرده و 
در دوره هاي زماني 
مشخص نسبت 
به به روز آوري 
آنها اقدام نمايد. 
معموا دراين 
مرحله فهرستي از 
فعاليت ها، كااها و 
خدمات خود تهيه 
شده و تاثير هريك 
در ارتباط با انرژي 
بررسي مي شود
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ــتمحیطيو ــتمنابع،هزینههايباايانرژي،آلودگيهايزیس محدودی
ــت ــدهاس ــلهايبعديدررابطهبامنابعطبیعي،باعثش توجهبهحقوقنس
ــتدرمجامععلميو ــرژيبهیکيازمباحثپراهمی ــهامروزهمدیریتان ک
ــتنگاهيگذرابراستاندارد ــود.دراینمقالهسعيشدهاس صنعتيتبدیلش
ــتممدیریت ــریحیكسیس ــال2009کهبهمنظورتش EN16001ویرایشس
ــتانداردEN16001توسطسازمان ــدهاستداشتهباشیم.اس انرژيتدوینش
ــازي)CEN(تهیهشدهودرهمهسازمانهاباهرابعادي اروپایياستانداردس
ــتانداردبهمدیرانکمكميکندتاباایجادیك ــازياست.ایناس قابلپیادهس
ــرسازمانخود ــتماتیكونظاممند،مصرفانرژيرادرسرتاس رویکردسیس
ــتانداردآمدهاست:هدفکليایناستاندارد، مدیریتکنند.درمقدمهایناس
ــايازمبهمنظوربهبود ــتمهاوفراینده ــازمانهابرايایجادسیس کمكبهس
ــارگازهاي ــشهزینههاوجلوگیريازانتش ــرژيودرنتیجهکاه ــيان بازده
گلخانهايميباشد.موفقیتدرپیادهسازياصولياینسیستمنیازمندیكکار
تیميبرنامهریزيشدهبودهوتعهدکلیهکارکنانعليالخصوصمدیریتارشد
راميطلبد.سازمانهاميتوانندپسازپیادهسازيالزاماتایناستانداردجهت

اخذگواهینامهازطریقشرکتهايصادرکنندهآناقدامنمایند.
ــتمر ــدISO9001ازچرخهPDCAبرايبهبودمس ــتانداردمانن ایناس

پیرويميکند:
ــزي)Plan(:تدویناهدافکانوفرایندهايموردنیازجهت • برنامهری

دستیابيبهنتایجمطابقخطمشيانرژي
• اجرا )Do(:پیادهسازيفرایندها

• بررسي )Check(:پایشواندازهگیريفرایندهادرمقایسهباخطمشي
ــایرالزاماتيکهسازمان انرژي،اهدافکان،اهدافخرد،الزاماتقانونيوس

بهآنمتعهدميگرددوگزارشنتایج
• اقدام )Act(:اقدامدرجهتبهبودمستمرعملکردسیستممدیریتانرژي

ــتمهايمدیریتيمانندمدیریتکیفیت،محیط ــتانداردباسایرسیس ایناس
زیستوایمنيوبهداشتسازگاربودهودرسازمانهایيکهایناستانداردها
ــت.ساختارکلي ــتريقابلپیادهسازياس ــرعتبیش ــتقرکردهاندباس رامس
ــاملدوبخشاصلياست.بخشاولالزاماتسیستممدیریت EN16001ش
انرژيوبخشدومراهنماياستفادهازایناستانداردراتشریحمينماید)مانند
ISO14001(کهدراینفرصتمروريبربخشاولخواهیمداشت.درابتدا
ــازمانميخواهدکهخطمشيانرژيخود ــتانداردازمدیریتارشدس ایناس

ــتمر ــندتعهدخودبهبهبودمس ــتقرونگهداريکردهودراینس راایجاد،مس
ــاتقانونيدررابطهباانرژي ــتم،تامینمنابعموردنیازوانطباقباالزام سیس
بیانکند.اینخطمشيجهتگیريکليسازمانرادرزمینهانرژيمشخصو
ــازمان چارچوبيراجهتتعییناهدافمرتبطتعیینميکند.درمرحلهبعدس
ــناختوضعیتخوددرزمینهانرژياقدامنماید.برايدرك بایدنسبتبهش
بهتراینموضوع3اصطاحمهمدراستانداردذکرشدهاستکهبهآنهااشاره

ميکنیم:
1(جنبهانرژي)Energy Aspect(:اجزايفعالیتها،کااهاوخدمات

سازمانکهميتواندبرروياستفادهیامصرفانرژيتاثیرگذارد.
ــتفادهانرژي)Energy Use(:چگونگيیانوعبهکارگیريانرژي 2(اس

)تهویه،گرمایشو...(
ــتفاده ــرفانرژي)Energy Consumption(:مقدارانرژياس 3(مص

شده
ــازمانبایدنسبتبهبررسياولیهجنبههايانرژيخوداقدامکردهودر س
دورههايزمانيمشخصنسبتبهبهروزآوريآنهااقدامنماید.معموادراین
ــدهوتاثیرهریكدر ــتيازفعالیتها،کااهاوخدماتتهیهش ــهفهرس مرحل
ــيميشود.انرژيهايمورداستفادهدرسازمانچیست؟ ارتباطباانرژيبررس
ــانیازمندتامین ــازمانکدامند؟کدامفعالیته ــتمهايتولیدانرژيدرس سیس
ــتند؟کااهاوتجهیزاتپرمصرفکدامند؟فرصتهاي ــتريهس انرژيبیش
ــرژيمصرفيدر ــت؟ان ــرفانرژيچیس ــرايصرفهجویيدرمص ــودب بهب
ــت؟نکتهمهميکهدرراهنماياستفادهاز دورههايقبلبهچهمیزانبودهاس
ــازمانهایياستکهدرچندمکانفعالیت ــتانداردبیانشدهدرموردس ایناس
ــازمانها ــور(.EN16001ازاینس ــازمانهايپروژهمح ــد)مانندس ميکنن
ــيمکانهاوپروژههایخوداجرا ــدکهفعالیتهايفوقرادرتمام ميخواه
ــتمفراهمميکند. ــازياینسیس ــودچالشمهميرادرپیادهس ــدکهخ نماین
ــایيالزاماتقانونيدرزمینهانرژيورعایتآنهارا ــتانداردنیزشناس ایناس
ــتينسبتبههدفگذاري ــازمانبایس ضروريميداند.پسازاینمرحله،س
ــده ــارهش ــتاندارداش درزمینهمصرفانرژياقدامنماید.درراهنمايایناس
ــيبهاقدام".اهداف ــتبرايتبدیلخطمش ــت:"تنظیماهدافابزارياس اس
ــدتاسازمانرابرايرسیدنبهنتایجباخودهمراه بایدایجادکنندهانگیزهباش
ــريبودهودرقالبزمان ــفافوقابلاندازهگی کند.همچنینواقعگرایانه،ش
ــازمانبایدبتواندبهسوااتينظیرمیزانمصرفانرژي تعریفشدهباشند.س

مهدی 
ایروانی منش*

EN16001 : 2009 مقدمه اي بر استاندارد

EN16001: 2009 مدل سيستم مديريت انرژي براي استاندارد

طرح ريزي

اقدام اصاحي
و پيشگيرانه

)الزامات سیستم مدیریت انرژي(
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ــالآیندهتاچهحديکاهشخواهیمداد؟برنامههايعملیاتيمابراي رادرس
ــئولیتاجراوراهبريبرنامهها ــیدنبهایناهدافچیست؟چهکسيمس رس
ــت؟و...پاسخدهد. رابرعهدهدارد؟منابعموردنیازبرايتحققاهدافچیس
ــیدنبهاهدافبایستيدر ــتبرنامههايعملیاتيبهمنظوررس ازمبهذکراس
دورههايزمانيمشخصبازنگريشوندتاازحرکتدرمسیراهدافاطمینان
حاصلگردد.ایناستانداردازمدیریتارشدسازمانميخواهدکهمنابعمورد
ــاني،مهارتهايتخصصي،تکنولوژيومنابعمالي(را ــاملمنابعانس نیاز)ش
ــتانداردنیز ــتانرژيفراهمنماید.درایناس ــراياجرايبرنامههايمدیری ب
ــئولیتهاواختیاراتکارکناندر ــرایطاحراز،شرحوظایف،مس بهتعریفش
ارتباطباانرژيونیزانتخاب"نمایندهمدیریت/مدیرانرژي" تاکیدشدهاست.
ــهمباحثمرتبطباانرژيرا ــازمانصاحیتازمدرزمین چنانچهکارکنانس
ــازمانبایدبرايآموزشآنهاوایجادآگاهيوشایستگيهاي نداشتهباشند،س
ــتقرار ــدهدراس ــجموتعریفش ــدامنماید.ازآنجاکهارتباطاتمنس ازماق
اثربخشهرسیستممدیریتيضرورياست،دربند3-4-3بهاینامرپرداخته
ــاتبینکارکنان ــرايتبادلاطاع ــت.تعریفکانالهايارتباطيب ــدهاس ش
ــرژيازمهمترین ــادرزمینهمدیریتان ــارکتبرايآنه ــادفرصتمش وایج
ــت.درادامهالزامات ــدهاس ــارهش ــتکهدراینبندبهآناش موضوعاتياس
ــتممدیریتانرژيتشریحميگردد. ــازيوکنترلمستنداتدرسیس مستندس
ــتورالعملها،سوابق، ــبتبهایجادروشهاياجرایي،دس سازمانبایستينس
ــهتوزیعانرژيو...(اقدامنماید. ــههايفني)مانندنقشهتاسیسات،نقش نقش
ــترسبودنمداركموردنیاز، ــتکنترلویرایشهايمعتبر،دردس بدیهياس
ــوخو...ازالزاماتياستکهسازمانملزمبهرعایت ــتنداتمنس مدیریتمس
ــتانداردنیزبند ــد.همانندISO14001وOHSAS18001ایناس آنهاميباش
ــازمانبایدعملیاتيراکه مهميباعنوانکنترلعملیاتيدارد.طبقاینبندس
باجنبههايبارزانرژيمرتبطهستندطرحریزينمودهوتحتکنترلدرآورد.
ــتانداردازسازمانميخواهدکهدرکلیهعملیاتوفعالیتهاي دراینبنداس
ــراردهد.اینماحظهدرفازهای ــودمعیارمصرفانرژيراموردتوجهق خ
طراحي،خرید،نصبو...بایدمدنظرقرارگیرد.یکيازموضوعاتمهميکه

دراینقسمتبهآنپرداختهميشودبحثنگهداريوتعمیراتاست.اجراي
ــات،ساختمانها،تجهیزاتو...در ــتمنگهداريوتعمیراتبرايتاسیس سیس
ــود.دربرخيمراجع،فعالیتهايمرتبطباکنترلعملیاتي اینبندمطرحميش

رابهسهدستهتقسیمميکنند:
ــایلبرقيدرهنگامعدم ــايبيهزینه؛مانندخاموشکردنوس • فعالیته

نیازبهآنهایاتركمحلکار
ــايکمهزینه؛مانندآموزشکارکناندررابطهباصرفهجویيدر • فعالیته
ــتمنگهداريوتعمیراتبهمنظورجلوگیريازبه مصرفانرژيیاایجادسیس

هدررفتنانرژي
ــتفادهاز ــتمهايحرارتيواس ــعهسیس • فعالیتهايپرهزینه؛مانندتوس

تکنولوژيهايروزدنیادرتولیدانرژي
ــهپایشو ــاتکنترليازجمل ــهموضوع ــدنوبتب ــهبع ــد3-5-1ب ازبن
ــوابق،ممیزي ــريانرژي،ارزیابيانطباقباالزاماتقانوني،کنترلس اندازهگی
ــدمانطباقهاي ــگیرانهدررابطهباع ــاماقداماتاصاحي/پیش ــيوانج داخل
شناسایيشدهميرسد.سازماندردورههايزمانيمشخصنسبتبهارزیابي
سیستمطرحریزيشدهووضعیتاجرايآنميپردازدودرصورتمشاهده
ــراياقداماتاصاحي ــهطرحریزيواج ــدهب ــرافازاهدافتعیینش انح
خواهدپرداخت.درآخرینبخشازالزاماتایناستانداردبهبرگزاريجلسه
ــتم ــيعملکردسیس ــخصبهمنظوربررس بازنگريمدیریتدردورههايمش
مدیریتانرژيسازماناشارهميشود.وروديهاوخروجيهاياینجلسهنیز
ــدهومشخصاست. مانندISO14001وOHSAS18001کاماتعریفش
ازمبهذکراستسازمانجهانياستاندارد)ISO(نیزچندماهپیشاستاندارد
ــتممدیریتانرژيراتحتعنوانISO50001منتشرکردهاست الزاماتسیس

کهازنظرساختاريومحتواشباهتزیاديبهEN16001دارد.

CEN: European Committee For Standardization
)Comite Europeen de Normalisation(
*رييس بخش تضمين كيفيت معاونت برنامه ريزی و توسعه سيستم ها

 ISO50001:2011 الزامات سيستم مديريت انرژي در استاندارد  EN16001:2009 الزامات سيستم مديريت انرژي در استاندارد
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توربين ها با عملکرد 
خود موجب ايجاد 
نوسان در جريان 
آب شده و باعث 
افزايش شدت 
فرسايش بستر 
رودخانه مي گردد 
وهمچنين كاهش 
ظرفيت اكسيژن 
حل شده در آب به 
دليل كار توربين ها، 
جان برخي از 
گونه هاي حساس 
در منطقه احداث 
سد را به خطر 
مي اندازد
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اسكندری هریسی *هاشم

ــدونیروگاههايبرق-آبي پروژههاياحداثس
ــهازلحاظاقتصاديو ــممزایايفراوانيک عليرغ
ــرفتدرمنطقهدارند،معمواً ــعهوپیش ایجادتوس
ــتممنطقهاحداث ــاديدراکوسیس ــاتغییراتزی ب
ــهبهوجود ــتند.ازجملهميتوانب ــدهمراههس س
ــمتهايپایینيوباایي آمدنتغییراتزیاددرقس
رودخانهها،کاستهشدنازمیزانماهيها،بهخطر
ــادنبرخيگونههايموجوداتآبزيوپرندگان افت

مهاجرمنطقهاشارهکرد.
ــان توربینهاباعملکردخودموجبایجادنوس
درجریانآبشدهوباعثافزایششدتفرسایش
ــتررودخانهميگرددوهمچنینکاهشظرفیت بس
اکسیژنحلشدهدرآببهدلیلکارتوربینها،جان
برخيازگونههايحساسدرمنطقهاحداثسدرا
بهخطرمياندازدهمچنینآبجمعشدهدرپشت
سددرمناطقگرمسیريميتواندمقدارقابلتوجهي
ــیدکربنراکهازگازهاي ازگازمتانوگازدياکس

ــنگازهادراثر ــتند،تولیدکند؛ای ــهايهس گلخان
پوسیدگيقسمتهايمختلفگیاهانوزبالههایي
ــاايرودخانهآمدهاندوبه بهوجودميآیندکهازب
ــوندو ــیلهباکتريهايغیرهوازيتجزیهميش وس
ــوند.به موجببروزآثارگلخانهايخطرناکيميش
جهتحساسیتموضوعزیستمحیطيدرساخت
سدهاونیروگاههايبرق-آبيکهاشارهگردید،در
دنیايامروزعمدهکشورهايتوسعهیافتهوصنعتي
وبرخيازکشورهايدرحالتوسعهمحدودیتهاي
ــتمحیطيدرامرساخت خاصيراازلحاظزیس
ــازنیروگاههااعمالکردهوباجدیتبهاجراو وس
توسعهآنپرداختهاندبرايمثالدرکشورهایيمانند
ایااتمتحدهبستنمسیرمهاجرتماهيهاودیگر
ــیلهسدممنوعاستوحتمًا موجوداتآبزيبهوس
بایدبرايعبورآنهاتمهیداتياندیشیدهشودبهخاطر
ــدهدرسال2007سد همینمحدودیتهايذکرش
ــوت)Marmot Dam(درایااتمتحده مارم

ــذفگردیدواین ــیررودخانهح تخریبوازمس
ــالجریانآزادخودراآغاز رودخانهپساز100س
ــاتومحدودیتها ــكاینگونهاقدام کرد،بيش
ــرکتهايفعالدرزمینهسدو ــورهاوش برايکش
نیروگاههزینههایيرابهدنبالخواهدداشتعاوه
ــتوهزینههاموجب ــنمحدودی ــنایجادای برای
ــدنعرصهرقابتدربازارهايجهانينیز تنگترش
خواهدشد،بههمیندلیلبعضيشرکتهايفعال
ــارهايندارندجزاینکه ــدونیروگاهچ درزمینهس
ــوبرايرفعاینمحدودیتهاودستیابي ازیكس
ــبمحبوبیتدربازار،این ــتریاکس بهدرآمدبیش
ــلنمایندواز ــتمحیطيراتحم ــايزیس هزینهه
دیگرسوبرايکسبمنفعتبیشترميبایستصرفه
اینگونههزینههايزیستمحیطيرانیزبررسيو
موردتجزیهوتحلیلقراردهندتادرنهایتعملکرد
خودرادرزمینهحفظمحیطزیستارزیابينمایند
وبررسينمایندکهاعمالاینگونههزینههاآیامنافع

حسابداري سبـــز 
در نيروگاه هاي برق آبي
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حسابداري محيط 
زيست بر مفاهيم 
پولي و هزينه اي 
از محيط زيست 
بنا گرديده است 
و ازمفاهيمي بهره 

مي گيرد كه ممکن 
است كمتر درعلوم 
اقتصادي و بازار با 
آنها برخورد نمود،  

لذابه جهت همه گير 
شدن آن نياز به 
ايجاد يك بستر 

فرهنگي و آموزشي 
درشركت و قبول 

اين موضوع از جانب 
مديريت و عوامل 

فعال در زمينه مالي 
مي باشد، اجراي 
دقيق حسابداري 
زيست محيطي،  

خود بخشي از 
اين تغييرات را در 

سازمان ارائه مي كند

یت
دیر

ه م
قال

م

47

ــرکتبهارمغانآوردهاستیاخیر آتيرابرايش
ــتمحیطيدرنیروگاهها آثاراعمالطرحهايزیس
ــلدرروند ــودموجبخل ــيتوجیهپذیرمیش زمان
ــرکتنگردیدهیاحتيمنافعيراهم ــوددهيش س
ــرکت ــدنش هرچنداندك،حتيدرحدمعرفيش
ــتمحیطزیستبه ــرکتسدسازدوس بهعنوانش

دنبالداشتهباشد.
ــازمانيیا ــكالزامبرونس ــالچهبهعنوانی ح
درونسازماني،حسابداريزیستمحیطيباانگیزه
هزینــهیابيفعالیتهايزیستمحیطيحائزاهمیت
بسیارميباشد،وبرايشرکتهایيکهميخواهند
ــوند درآیندهازگردانهرقابتهايجهانيخارجنش
ــهميازبازارآیندهرابهداشتهباشندحسابداري وس
ــتیكتضمینبهحسابميآید.براي محیطزیس
ــت ــهبتوانمدیریتموثريبرهزینههايزیس اینک
ــدااینگونه ــتدرابت ــياعمالکردميبایس محیط
ــناختبهعوامل ــائيگردنداینش ــاشناس هزینهه

بسیاريازجملهمحیطفعالیتشرکتمیزانبزرگي
ــرمایهشرکت،میزانآسیبو وکوچکيطرح،س
آایندگيزیستيکهممکناستبعدازساختسد
ــا" دیدگاهمدیریت ــادگرددونهایت درمنطقهایج
ــتعلیرغم ــرح)ممکناس ــبتبهط وجامعهنس
آسیبهايزیستمحیطياحداثسدونیروگاهدر
ــهآنباتوجهبه ــبتب منطقهنظردولتومردمنس
ایجادتوسعهواشتغالدرمنطقهمثبتباشد(بستگي
دارد.دراینمیانحسابداريمحیطزیستاطاعاتي
رافراهمميکندکهدرامرارزیابي،عملکرد،کنترل،
تصمیمگیريوگزارشگريبهمدیرانکمكميکنند.
شناختهزینههايزیستمحیطيمرتبطبااحداث
ــت نیروگاههايبرقآبي،برايتصمیمگیريدرس
ــدهاجهتبه مدیریتونحوهطراحياینگونهس
ــیبهايزیستمحیطيدرآینده حداقلرساندنآس
ــرکتبسیارحائز باتوجهبههزینههايواردهبهش
ــابداريمحیط ــتفادهازحس ــد.اس ــتميباش اهمی
زیستدرموضوعاتيمانندهزینهیابي،تحلیلهاي
سرمایهگذاري،تصمیماتراهبرديمدیریت،نمود

بیشتريپیداکردهاست.
نکتهقابلتوجهدرحسابداريمحیطزیستآن
استکهاقتصادومحیطزیستازیکدیگرتفکیك
ناپذیرندزیراتماميتصمیماتاقتصاديبدونهیچ
ــتاثرگذاربودهوهمچنین تردیديبرمحیطزیس
هرتغییردرمنطقهزیستيموجبایجادآثاراقتصادي
درآنمنطقهوچهبسادروسعتيبزرگترميگردد
ــابداريمحیطزیستسعي بهعبارتدیگردرحس
ــابدارياز ــتباکمكابزارهايعلمحس ــدهاس ش
ــتانداردهايخاص ــيوتدویناس جملههزینهیاب
ــتو ــنمحیطزیس ــيبی ــوع،ارتباط ــنموض ای
ــرددوهمچنینبهکمك ــتاقتصاديایجادگ فعالی
ــتميتوانآثارآسیبهاو حسابداريمحیطزیس
ــتمحیطيرابهشکلاعداد منافعفعالیتهايزیس
وارقامپوليومالينمایشدادتافهمودیدبهتري
ــرکتهابتوانندفرایندها، بهذینفعانارائهگرددوش
ارتباطاتوفعالیتهايخودرابدونضرربهمحیط

زیستبهانجامبرسانند.
ــتاياجرايفعالیتهاي ــاوجوداینکهدرراس آی
زیستمحیطيهزینههايواقعيبهشرکتتحمیـل
ميشود،لیکندرمقابلاینهزینهها،منافعيراعاید
ــرکتمينماید؟موضوعحسابداريفعالیتهاي ش
ــتقلاز ــيدرقالبیكفعالیتمس ــتمحیط زیس
قبیلاحداثسدونیروگاهقابلارزیابيوبررسي
ميباشدودرقالبآنمیتواننتایجعملکردمدیران
ــدهیادرحالاحداثراارزیابي وپروژهاحداثش
ــتمــرفعالیتپروژه ــتايبهبودمس کردودرراس
ــگريمالي ازآنبهرهگرفت.ازطرفدیگر،گزارش
برونسازمانيحاصلازحسابداريزیستمحیطي،
ميتواندهزینهومنفعتبرنامههايزیستمحیطي
ــتفادهکنندگان واهــدافمــدیــریترابراياس

خارجيفراهمسازد.درستاستکهبرخيازمنافع
ناشيازتحملهزینههايزیستمحیطــيماهیت
ــورتعیني ــلاندازهگیريبهص ــيدارندوقاب کیف
نیستندبااینحالباافشايمناسباینموضوعات
ــزانرضایت ــممی ــيميتوانی ــگريمال درگزارش
ــههزینههاوتوجه ــهامدارانراازاعمالاینگون س
بازارسرمایهرانسبتبهعملکردخودموردآزمون

وارزیابيقراردهیم.
ــادرخصوصکارآیي ــنرومدیریتنهتنه ازای
ــوددرخصوصنحوه ــاتخ ــيتصمیم واثربخش
ــت ــئولاس اجرايپروژهواقتصاديبودنآنمس
بلکهدرقبالآسیبهاومشکاتآتيکهدرنتیجه
ــرايطرحهاياحداث ــوعتصمیماتونحوهاج ن
ــتمحیطيکهممکن ــدبدونتوجهبهآثارزیس س
ــئولیتدارد.مدیریتدر ــتبروزنمایدنیزمس اس
ــرقآبيعاوه ــاينیروگاههايب ــرايپروژهه اج
ــئولیت ــتمس ــودآوريطرح،ميبایس بردیدس
ــرد.کمااینکه ــيآنرانیزبپذی ــيیااجتماع محیط
مدیرمسئولیتپذیردرمقابلوجدانخودنیزجهت
ــیبهايجبرانناپذیريکهممکناستبهآینده آس

زیستيیكمنطقهواردنمایدنیزمسئولیتدارد.
ــدم ع ــه نتیج ــراي ب ــي عین ــي مثال ــوان بهعن
ــت ــیبهايزیس ــئولیتپذیريدرخصوصآس مس
ــو)Tekapo(و ــدهايتپاک ــيمتوانازس محیط
ــتن ــامبردکهبهدلیلداش ــي)Pukaki(ن پوکاک
ــیررودخانهو ــادموجبانحرافدرمس ارتفاعزی
ــدندو ــیبترش درنتیجهعبورآبازمناطقپرش
بهاینترتیبمسیرقبليرودخانهراخشكگردید
ــنموضوعنهتنهاموجببهخطرافتادنبرخي وای
گونههايموجوداتآبزيشدهبلکهپرندگانمهاجر
منطقهرانیزبهشدتدرخطرانقراضوازبینرفتن

قرارداد.
ــمپوليو ــتبرمفاهی ــابداريمحیطزیس حس
ــتو ــتبناگردیدهاس ــطزیس ــهايازمحی هزین
ــتکمتر ــهممکناس ــردک ــرهميگی ازمفاهیميبه
درعلوماقتصاديوبازارباآنهابرخوردنمود،لذابه
ــتر ــدنآننیازبهایجادیكبس ــتهمهگیرش جه
ــيدرشرکتوقبولاینموضوع فرهنگيوآموزش
ــالدرزمینهمالي ــتوعواملفع ــبمدیری ازجان
ــابداريزیستمحیطي، ميباشد،اجرايدقیقحس
ــازمانارائه ــنتغییراترادرس ــيازای خودبخش
ــناختاساسيبیشترومشارکت ميکندوباارائهش
درفعالیتهايکاريروزانه،بهتعیینهدفتوسعه

مستمربهعنوانرویکرديخاصکمكميکند.
حسابداريمحیطزیست،شاخهايازحسابداري
استکهبهجمعآورياطاعاتهزینههايزیست
محیطيوبهکارگیرياطاعاتدرانجاممحاسبات

مربوطبهقیمتتمامشدهپروژههاميپردازد.
ــترا ــابداريمحیطزیس ــرحس ــويدیگ ازس
ــتکه ــاملمجموعهفعالیتهایيدانس آبان ماه 1390 - شماره 13ميتوانش



مديران هنگام 
تصميم گيري اجراي 
يك طرح جديد 
به عواملي از قبيل  
رشد بلندمدت 
صنعت و كيفيت 
طرح و بازدهي 
نهايي توجه مي كنند 
مهم ترين عامل قابل 
بررسي در ارتباط 
با پروژه هزينه يابي 
صحيح آن است. 
در بيشتر موارد 
پروژه هاي مختلف 
به شکل روش هاي 
اجرائي متفاوت 
اجرا مي شوند و 
هر فرآيند اجرايي 
هزينه زيست 
محيطي مربوط 
به خود را دارد 
و اين موضوع 
اهميت استفاده 
از حسابداري 
محيط زيست را در 
هزينه يابي نشان 
می دهد
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ــابداريدر ــتمهايحس موجبافزایشتوانسیس
ــایي،ثبتوگزارشگريآثارناشياز جهتشناس
ــتمحیطيميشودومبتني تخریبوآلودگيزیس
ــتمحیطيبهعنوانیكمنبعسرمایه برتلفیقزیس
ــتمحیطيبهعنوان ولحاظکردنهزینههايزیس
ــيازهزینههايقابلقبولدرفرآیندياقتصادي یک

ومحاسباتياست.

هزینه هاي زیست محیطي احداث یك 
نیروگاه برق آبي و چگونگي برخورد با آن

ــتمحیطيکه ــوانمثالازهزینههايزیس بهعن
ممکناستدرنتیجهاحداثیكنیروگاهبهشرکت

تحمیلشودميتوانبهموادذیلاشارهکرد:
ــیبدیدنماهيها ــهجهتجلوگیريازآس -ب
ــالماهيهاراباقایقهاي ــرکتدرفصوليازس ش

کوچكبهپایینرودخانهمنتقلمينماید.
ــرکتباتوجهبهآسیبهايزیستمحیطي -ش
ــددرنظر ــدهبراياحداثس کهدرمکانتعیینش
ــت،تحقیقاتمکانیابيدیگريرا ــدهاس گرفتهش

آغازنمود.
شرکتقرارداديرابایكموسسهتحقیقاتيدر
خصوصبررسيآثارزیستمحیطيساختسددر

محلتعیینشدهمنعقدکرد.
شرکتدرطرحسدتغیراتجدياعمالنمودتا
ــیبرساندنبهبافتزیستيمنطقهجلوگیري ازآس

نماید.
ــتازشرکت ــازمانمدافعمحیطزیس -یكس
سازندهسدبهدلیلساختجادهدسترسيبهنیروگاه
ــردهودردادگاهموفق ــکایتک ــانجنگلش ازمی
ــرکتمذکوررامحکومنماید،شرکت میگرددش
ــيرا ــاختجادهدسترس ــتعملیاتس مجبوراس

متوقفوازمسیردیگرياینکارراانجامدهد.
ــازي ــرکتیكقایقموتوريجهتپاکس -ش
ــدجهت ــتس ــانوگیاهانپش ــاودرخت زبالهه

جلوگیريازتولیدگازمتانخریداريکردهاست
ــرکتاقدامبهاحداثیكسازهدرجلوي -ش
ــیر ــدکردهتاآبرابهصورتیکنواختبهمس س
رودخانههدایتنمایدتاازفرسایشبستررودخانه

درپاییندستجلوگیريکند.
ــتمحیطيمرتبط ــايزیس ــناختهزینهه -ش
ــت ــااحداثیكنیروگاهبرايتصمیمگیريدرس ب
ــد.رسیدنبه ــیارحائزاهمیتميباش مدیریتبس
ــتمحیطيو ــلکاهشهزینههايزیس اهدافيمث
ــتمحیطي، ــدوبهبودعملکردزیس افزایشدرآم
ــتلزمتوجهبههزینههايزیستمحیطيجاري، مس
ــخیص ــد.عاوهبراین،تش ــيوبالقوهميباش آت
هزینههايزیستمحیطيازدیگرهزینههاآشکارو
واضحنیست.شناسایيوتفسیرهزینههايزیست
ــرکت ــاباپروژههايآتيش ــيوارتباطآنه محیط
ــت.رسیدن برايتصمیمهايبهینهمدیریتمهماس
ــتمحیطي، ــدکاهشمخارجزیس ــهاهدافيمانن ب

ــتمحیطي ــدوبهبودعملکردزیس ــشدرآم افزای
شرکتمستلزمتوجهخاصمدیریتبههزینههاي

زیستمحیطيجاريوآیندهاست.
ــرکتازهزینههايزیست چگونگيتعریفش
ــتگيداردکهميخواهد محیطيبهاینموضوعبس
ــتفادهکند. ــهاياس ــاتدرچهزمین ــناطاع ازای
ــتموضوع ــرکتهاهزینههایيراتح ــهش اگرچ
ــتمحیطيمتحملميشونداماارائهتصویري زیس
ــاويمنافعحاصل ــتمحیطيح ــردزیس ازعملک
ــاختار ــايمزبور،باتوجهبهس ــلهزینهه ازتحم
ــت.بههمیندلیل ــابداري،دشواراس موجودحس
ــیاريازشرکتهاهزینهفعالیتزیستمحیطي بس
رابدونمقابلهبامنافعآنبهعنواناقامهزینهمنظور
ــهايمؤثرآنها ــگريماليبهگون کردهودرگزارش
راافشاءنميکنند.افشايهزینههايزیستمحیطي
ــهامدارانباعثافزایش درراستايحفظثروتس
ــرچهمنافعاین ــود.اگ ارزشبنگاهاقتصاديميش
ــت،امادرعین ــاقابلارزیابيبهریالنیس هزینهه
ــاديبهعنوانیك ــادتمایزدربنگاهاقتص حالایج
ــودوازطریقایجاد ــبزراموجبميش صنعتس
ــارمفیدومؤثريبرقیمت محبوبیتاجتماعي،آث

سهاماینبنگاههاخواهدداشت.

کاربردهاي حسابداري محیط زیست: 
ــرايیكطرح ــگامتصمیمگیرياج مدیرانهن
ــدبلندمدتصنعتو جدیدبهعوامليازقبیلرش
کیفیتطرحوبازدهينهایيتوجهميکنندمهمترین
ــروژههزینهیابي ــيدرارتباطباپ عاملقابلبررس
صحیحآناست.دربیشترمواردپروژههايمختلف
ــکلروشهاياجرائيمتفاوتاجراميشوند بهش
ــتمحیطيمربوط وهرفرآینداجرایيهزینهزیس
ــتفاده ــنموضوعاهمیتاس ــودراداردوای ــهخ ب
ــي ــترادرهزینهیاب ــطزیس ــابداريمحی ازحس
ــتجهت ــابداريمحیطزیس ــانمیدهد.حس نش
تحلیلهايسرمایهگذارينیزاستفادهميشود،این
ــرمایهگذاري،بهویژه ــیلهس روشارزیابي،بهوس
سرمایهگذارانمحیطزیستجهتارزیابيدقیقتر
سودآوريبالقوهسرمایهگذارهايانجامشدهمورد
ــتفادهقرارميگیرد.همچنینحسابداريمحیط اس
زیستازنظرشناختهزینههايعملیاتيبلندمدت

هرواحدتجارياهمیتزیاديدارد.
ــودراجهت ــات،خ ــههماناندازهکهمؤسس ب
تقویتساختارسیستمهايخودسازماندهيميکنند،
حسابداريمحیطزیستبخشجدایيناپذیرتوسعه
ــد.اینسیستمهادادههاي وموفقیتآنهاخواهدش
مبتنيبرحسابداريمحیطزیستراجهتتدارك
ــوردركبهتراثرات ــاتبرايمدیرانبهمنظ اطاع
ــدوبهصورت ــگميکن ــودهماهن تصمیماتخ
استراتژیكجهتتحریكعملکردزیستمحیطي

پیشرفتهمورداستفادهقرارميگیرند.
ــتابزارانعطافپذیري ــابداريمحیطزیس حس

استکهميتواندچارچوبهايمختلفيراپوشش
دهدودرمقیاسهايمختلفهممورداستفادهقرار
ــابداريزیستمحیطي گیرد.مقیاسودرجهحس
ــتگيدارد ــرکتبس ــع،نیازهاواهدافش بهمناب
ــت،ازچارچوبو مقیاسحسابداريمحیطزیس
ــوالدراین ــود.اولینس دامنهکاربردآنمنتجميش
ــابداريمحیطزیست ــتکهآیاحس موردایناس
ــترشميدهد ــنتيرابهاندازهايگس هزینههايس
ــاملهزینههايمخفينیزبشوند؟سوالدیگر تاش
ــرکتهاتنهاهزینههايزیست ــتکهآیاش ایناس
ــدکهبهطور ــهقرارميدهن ــيراموردتوج محیط
ــتقیمبرسودیازیانآنهاتأثیرميگذاردیااینکه مس
ميخواهندهزینههايزیستمحیطيقابلمحاسبه
ــایيکنند؟ ــيازفعالیتهايخودرانیزشناس وناش
بنابراینچارچوبحسابداريمحیطزیستبهانواع

هزینههايزیستمحیطياشارهميکند.

نتیجه گیري
ــرکتهابامسائلزیست ــیاريازش امروزهبس
ــتجويشیوهاي ــتندودرجس محیطيروبهروهس
ــاياطاعاتبراي ــزارشوافش ــبجهتگ مناس
ــند.مسالهآلودگيمحیطزیست عموممردمميباش
ــري بهعنوانیکيازمهمترینمعضاتجامعهبش
ــهکارگیري ــهکهلزومب ــدتیافت ــروزقدريش ام
ــيدر ــترابهعنوانتاش ــابداريمحیطزیس حس

جهتحفاظتازمحیطزیستتوجیهميکند.
ــابداري ــتقرارنظاممطلوبحس درصورتاس
ــابدارانميتوانند ــور،حس ــتدرکش محیطزیس
بازويقدرتمنديبرايدولتدرارتباطباکنترلهاي
اقتصاديوماليباشند.دراینراستامجامعحرفهاي
ــدکارتدوینوتنظیمضوابطحرفهاي ذیصاحبای
بهویژهاستاندارهايحسابداريمحیطزیسترابه
عهدهگیرندتاازاینطریقشرکتهاملزمبهرعایت
رویههايمصوبباشند.دولتنیزازطریقاصاح
ــنجدیدووضع ــود،تصویبقوانی ــنموج قوانی
ــرکتهايآلودهکننده مجازاتهايقانونيبرايش
ــاتکاهشآلودگي ــت،ميتواندموجب محیطزیس
ــازدودرنهایتمتولیانمسائلزیست رافراهمس
محیطينیزبایدبهفکرنهادینهکردنفرهنگرعایت

مقرراتزیستمحیطيدرجامعهباشند.
فهرستمنابعوماخذ:

1-نصیرزاده،فرزانه،حسابداريزیستمحیطي،
حسابدار،شماره183،صفحه24.

2-شاهویسي،فرهاد،حسابداريمحیطزیست:
ــابدار، ــاوکاربردهادرتصمیمگیري،حس هزینهه

شماره185،صفحه31.
ــابداريزیست ــجادي،سیدحسین،حس 3-س

محیطي،حسابدار،شماره186،صفحه19.
-fa.wikipedia.org4
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چنانچه به هر دليلي 
مجبور به استفاده 
از جرثقيل جهت 

حمل نفر مي باشيم، 
توصيه مي گردد 

كه از قاب اصلي 
جرثقيل جهت حمل 

نفر استفاده گردد 
چراكه در صورت 

نقص فني و سقوط 
آزاد جرثقيل، سقوط 

man basket با 

شتاب و سرعت 
كمتري انجام مي 

پذيرد و احتمال 
آسيب به نفرات 

كمتر مي شود
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49 شرح مختصر حادثه :   
ــنبهمورخ90/7/4 ــاعت10.50روزدوش حدودس
ــندویچپنلهاي یکيازنفراتپیمانکارينصبس
ــیرکوه،هنگاميکهمشغول توربینهالدرکارگاهش
ــبپانلهايدیوارضلعغربيتوربینهالگازي نص
واحد2بوده،براثرنقصفنيجرثقیل25تنتادانو
ــقوطآزاد،از ــنجرثقیلدروضعیتس وقرارگرفت
ــبد ــدود4/5متري،درحاليکهدرونس فاصلهح
ــرديضروريمثل ــودوازکلیهلوازمحفاظتف ب
ــتکش ــي،کمربندایمني،کفشایمني،دس کاهایمن
ــبدحمل ــتفادهمينمود،بههمراهس وغیرهنیزاس
ــوردبازمین،قاب ــقوطکردهوپسازبرخ نفرس
ــرفرد جرثقیلنیزتحتتاثیرنیرويوزنخود،باس
نصابنیزبرخوردمينماید.خوشبختانهباتوجهبه
اینکهنامبردهازکاهایمنيمناسباستفادهمينمود،
دچارآسیبچندانيازناحیهسرنشدهوليازناحیه

پادچارشکستگيوضربدیدگيميشود.
ــطآمبوانسکارگاهبه فردمصدومبافاصلهتوس
بیمارستانیزدمنتقلوتحتمراقبتهايپزشکيقرار

ميگیرد.

بافاصلهپسازحادثه،محلحادثهمحصورشده،ادامه
عملیاتنصبتوسطآنجرثقیلمتوقفوبررسيهاي

فنيجهتشناسایيعلتحادثهآغازميشود.


  علل ریشه اي و تجزیه و تحلیل حادثه
دربررسيمقدماتيعللحادثه،مشخصشودکهآن
جرثقیلمحصول2005شرکتتادانوبودهو15روز
قبلازتاریخوقوعحادثهنیزازطرفشرکتبازرسي
ــرارگرفتهوموفقبهاخذ ــيق فنيSGSتحتبازرس

گواهينامهشدهاست.
ــورمربوطهنیزدارايگواهينامههاي رانندهویااپرات
ــرکت ــت.ش ــرايکارباجرثقیلبودهاس ضروريب
بازرسيفنيSGSبهصورتشفاهي،علتحادثهرا
اشتباهاپراتورياعاممينماید.بااینوجودجرثقیل
ــفدقیقعلت ــيهايفنيتروکش فوقبرايبررس

حادثهازکارگاهخارجميگردد.

آموخته هاي ناشي از این حادثه
ــطجرثقیل 1-فعالیتجابهجایينفردرارتفاع،توس
ــد. ــاغیرمجازميباش ــهاساس ــورتگرفتهک ص

تجزيه و تحليل يك حادثه 
در كارگاه نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه

  سندويچ پنل و موقعيت هاي نصب پيچ ها

 سبد حمل نفر جرثقيل به همراه كمربند ايمني نصاب                                   

موقعيت حادثه

حمل مصدوم  به آمبوانس كارگاه  و اعزام به بيمارستان

كاه ايمني نصاب 
كه عليرغم برخورد 
قاب، سالم مانده 
و باعث حقظ جان 
مصدوم شده است 

جرثقيل تادونو 25 تن در محل حادثه

ــودجهتفعالیتهايکاردرارتفاع توصیهميش
ــایرباابرهايمخصوصنفر، ازداربستویاس

استفادهشود.
ــتفادهاز ــهبههردلیليمجبوربهاس 2-چنانچ
ــیم،توصیه ــرميباش ــلجهتحملنف جرثقی
ميشودکهازقاباصليجرثقیلجهتحمل
ــتفادهگرددچراکهدرصورتنقصفني نفراس
وسقوطآزادجرثقیل،سقوطman basketبا
شتابوسرعتکمتريانجامميپذیردواحتمال
ــود.ضمناتوصیه ــیببهنفراتکمترميش آس
ــلنفر ــبدهايمخصوصحم ــهس ــودک ميش
ــقفباشد،مقاومت )man basket(حتمامس
ــيهاي آنقبابهصورتدورهايموردبررس
ــتمقاومتقرارگیردودرداخلآن فنيوتس
ــب ــشهايمناس ازتجهیزاتضربهگیروپوش
استفادهشد.یاداوريميشودکهبرخوردقاب
ــتقردر ــروبدننفراتنصابمس جرثقیلباس
ــامسخت ــبدجرثقیلوبرخوردفردبهاجس س
ــكهايمهم ــبد،هموارهیکيازریس داخلس
جابهجایينفرباman basketتلقيميگردد.
ــرححادثهاعامشد،استفاده 3-همانطورکهدرش
ــبومکفيازتجهیزاتایمنيکاردرارتفاع مناس
ــارتو ــاب،موجبکاهشخس ــطفردنص توس
صدماتناشيازحادثهگردید.لذابایدتوجهگردد
کهنفراتنصابدرهرشرایطيحتماازتجهیزات

ایمنيکاردرارتفاعبهنحواثربخشاستفادهنمایند.
* رئيس بخش ايمنی و بهداشت

محسن خرسندی *
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ربابهراباباآوردهبودکهعمادميخواستبهدنیا
ــيکمكحالمامانباشد.خانهاي بیایدوبایدکس
ــيبشویدونوزادراتروخشكکند تمیزکند،لباس
ــردواموربهحالتعادي تاکمکممادرجانيبگی
ــت ــالهاجانينداش ــودشبرگرددمادرآنس خ
ــتانهمرگرفته ــاآوردنمنتاآس ــربدنی وگویاس
ــتودیگرانهمتایید ــود.اینراخودشميگف ب
ــرايهیچمادري ــتانه«ب ميکردند.گرچهاین»آس
ــدارد.ربابهراپیشازآن کوچكترین»اعتباري«ن
بهخاطرنداشتمواینبهخاطرکودکيمنبود؛چون
دیگرانبهخوبيميشناختنشکهازهمسایههایمان
ــِتقبلاززلزلهبودوهرچنداین درمحلهسردش
ــازآدمهايمحلههايقدیم سالهادرشهرتازهس
ــاليکهاززلزله ــردرکنارهمنبودند.امادهس دیگ
ــوزنيمناسباتپیشین ــتهبود،سرس سال47گذش
ــودوعبارتتکرار ــانراجابجانکردهب وهویتش
ــوزهمدرفردوسِما ــدني»هممحلهاي«کههن ش
ازشاخصههايقدرتمنداجتماعياستبرخاف
معنایش،عاريازکوچكترینبارجغرافیایيست
وبکارگیرياینواژهدرنزدغریبهترهاممکناست
ــودچهاینکهبهکراتميشنوي موجبحیرتش
ــایههایمانهممحله ــاکههیچیكازهمس وامصیبت

ايماننیستند!
ــتراکشباماهممحلهاي ربابه-کهتنهانقطهاش
ــودکهبهآن ــهايدیگرآمدهب ــودنبود-ازمحل ب
»سالوونو«-سالنهابهگویشفردوسي-ميگفتند
ــيبودندکهبهطورموقت ــابقایايکمپهای واینه
ــکانزلزلهزدگانشهریور47ساختهبودند، براياس

ــازمانيکه ــهبرايخریدخانههايس اماآنهایيک
سازمانمسکنساختهبودپولينداشتندوخودشان
ــتنددرهمان ــيدیگرنداش ــاختبنای همبنايس
ــانبیوهزنو ــدهبودند.غالبش کمپهاماندگارش
بیوهمردیاسرخوردگانوبيکسانيبودندکهدامنه
ــیعنميیافتندکهبهصرافت عمرشانراآنقدروس
ــانهايدیگربیافتند.دریکيازاینکمپهاهم کاش
ــودبعدهامعاندینعراقي کهبهکمپ3معروفب
ــوله ــاملچندس ــکاندادهبودند.کمپهاش رااس
ــاينازکيدرداخل ــوازيبودکهدیواره بزرگم
ــدآوردهبودندوجلو ــاواحدهايمجزایيپدی آنه
ــي،وآنچهتوجهمابچههارا هرواحدهمحیاطک
جلبميکردگردونههايفلزيراسبامشیرواني
اینسولههابودکهجابجایيهواآنراميچرخاند
وچهبسادرعوالمکودکيآرزوکردهباشمکهولو

کوتاهازسکنهاینعمارتعاریتيبودهباشم.
ساکنکمپبودواینیعنيپیشازآنکهزمین
ــد،زمانهاشهمزیروروشده ــدهباش زیروروش
بود؛چهاینکهميگفتندپدرشگرچهرعیّتبوداما
ــمونانونوایيداشته.ربابهبهگویش ــمورس اس
آنسالهايدیارمان»بچهمیر«بودوبچههایيازاو
درسنینکودکيمردهبودندوهمیناورابهنوعي
جنونخفیفکشاندهبودودیگراینکهگاهيدچار
ــداینرادیگرانگوشزدکردهبودندو حملهميش
ــکاويدرمنایجادکرده ــزهايازترسوکنج آمی
ــهناگاهکهدرکنار ــود.یکيازهمینحملههايب ب
ــوختگيرابررويانگشتان چراغنفتيبودهآثارس
پایشبهیادگارگذاشتهبود.قديبلندواغرداشت

ــيانداختاماته ــشرابندنم ــورتوابروهای ص
ــايچهرهاشحاکيازآنبودکهروزگاري ماندهه
ــاادبیاتخاصيحرف ــيبيبهرهنبوده.ب اززیبای
ميزدصدایشزنگداشتوازصورتمردانهاش
خیليظریفتربود.وقتيحرفميزدمجموعهاياز
ایماواشارهرابهوفوردراجزاءصورتشميدیدي
وازآنجاکهجماتراکاملادانميکردنوعينثر
ــجعدرکامشبود.برايمردههايفامیلماناز مس
ــتريقائلبودواصواً ــازندههاارجوقرببیش م
ــت ــینیانمانناخلفميدانس مارادرقیاسباپیش
ــتمداد ــرد.گاهوبيگاهبااس ــمانميک وسرزنش
ــتراستبرروي ــتاندس ازنواختنترتیبيانگش
ــت.هرشبقبلاز ــتچپشتاکیدداش کفدس
ــته، خواب،اول:برايمادركکربایيآقايافراش
ــرايکربایيآقايُمعّزيوبعدبرايپدرو دوم:ب
مادرخودشفاتحهميفرستاد.ایناواخر،پایشبه
ــاهي-کهدرشبهرويهمهباز منزلحاجآقايش
ــدهبود.بخاطرالقاياینانتسابوقتي بود-بازش
ــراغوسیلهنقلیهرا ــهدبودوازاوس کهراهيمش
ميگرفتيتاکیدداشتکهماشینهايگیتينورد–
کهآقايشاهيصاحببنگاهمسافربريگیتينورد
ــینیانچنان ــت!اطمینانشبهپیش بود-مهریهاوس
ــومآقايُمعّزي ــخبودکهمثااینگفتهمرح راس
ــهیكهفتهبعدازعیدغدیرعیدنوروزميآید ،ک
ــالیانبعديهمخللناپذیرميدانستو رابرايس
ــرفمارادرخصوصگردشماههايقمريباد ح
هواميدانستواین،رفتارجوانكسوتهدانعلي
ــيراتداعيميکردکهبهقاعدهتقویمپارینه حاتم

تنها  ربابه -كه 
اشتراكش  نقطه 
با ما هم محله اي 
بودن بود- از 
ديگر  محله اي 
آمده بود كه به 
آن »سالوونو« - 
سالن ها به گويش 
مي گفتند  فردوسي- 
بقاياي  اينها  و 
كه  بودند  كمپ هايي 
به طور موقت براي 
زلزله زدگان  اسکان 
47ساخته  شهريور 
بودند

ربابه و حبيبك

قسمت اول

تاه
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تان
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اان خانومم بيدار 
شد. ازش حالشو 

پرسيدم. اينم 
بگم كه من و شما 
خوانندگان محترم 
همگي كل نگارش 

اين داستان رو 
مديون خانومم 

هستيم. آخه ديشب 
دل درد داشت و 

شبو خوب نخوابيده 
بود، ولي منو بيدار 

نکرد. اگه من از 
خواب بيدار شده 
بودم اان چي رو 

بايد مي نوشتم؟

آبان ماه 1390 - شماره 13

پدرشدردّکانبرادرحاضرميشد.
ــيبازهمبه ــاهيوآقايبدیع بامرگآقايش

تعدادفاتحههايقبلازخوابربابهافزودهشد.
***

باريپاییز57ربابهبخشياززندگيمارا
تشکیلميدادوحبیبهمبخشبزرگياز

زندگيربابهرا،حبیبهمسرسابقربابهبودکه
همسريدیگرگزیدهبودوربابهرابهطورکامل
اززندگيخودکنارگذاشتهبود.زندگيحبیب

آنقدرگرفتاريداشتکهنیازيبهحضورربابهدر
آننباشد.اماربابهحبیبراکنارنگذاشتهبودو

برخافواقعاورانههمسربلکهبرايماندگاري
صورترمانتیكقضیه،نامزدخودميدانست،

آنهمنهنامزدخشكوخالي،بلکههمیشهيخدا
،»کاي«تحبیبراتوامانبراينامزدوحبیببکار
ميبردودیگرماواژهنامزدوحبیبرااززبانش
نميشنیدیم.آنچهبودنمزدك)نامزدك(بودو
حبیبكوبمنظوراثباتاینتملكغالباوقات
برايمحکمکاريبیشتر،»میم«مالکیتراهم

توامانبرايهردوواژهبکارميبردوآنسالها
فضايخانهماآکندهبودازواژگان»نمزدکم«،

»حبیبکم«
حبیبمردضعیفالجثهايبودکهآثارمردانگي
ــمانبسیار رابهکمالدرصورتشنميیافتي،چش
ــهورنگو ــرورفت ــگوگونههايف ــيرن ریزآب
ــهنظرنمي ــهغایتکمصحبت.ب ــيزردوب روی
ــتهباشدوبهطریق ــیدکهبنیهکارسنگینداش رس
ــارتگزینشحرفهايدرردیفکاسبي. اوليجس
ــاني،دستشدرآموزش ــایدازسردلسوزيکس ش
ــدهبود.هیچگاهدرمدرسهايکه وپرورشبندش
حبیبخانميفراشآنبودبهیكفراشاکتفانمي
کردندوازاینرويتازمانبازنشستگياشهمبه
سکانداريامورنظافتیكدبستانپنجکاسهنائل
نگشتوازدرجهکمكفراشپايرافراترننهاد.

کاساولرادردبستاننجفيخواندموتابستان
همانسالپدرمنویددادکهدبستانيراهمینحوالي
ــتبازارخیابانگیتينوردميسازندوگفتهاند پش
ــالراهميافتد.ازسرتفننغروبیکياز مهرامس

ــتانمرابهدیدارمدرسه روزهايتابس
ــرکارگرهابا ــدبردکهیکيازس جدی
ــردو ــيمنحصربهف ــتیاقازطراح اش
عالمانهدروپنجرههایشميگفتکه
ــودو درجهتهجومبچههابازميش
چنینوچنان.دراولینفرصتاسمم
ــيزاده ــتانخان رادرکاسدومدبس

نوشتند.
ــه ازروزهاياوليکهروانهمدرس
شدمازسراشتیاقنامآدمهايمدرسه
نوبنیادراکهبهنوبتفراميگرفتمدر
ــهجارميزدمونامحبیبخانمي خان

همازاینقاعدهمستثنينبود.
***

یافتنحالتيدرربابهنیازيبهکوچكتریننبوغ
ــرحالتازخندهبهگریه ــت.تغیی یاتیزبینينداش
ــدازهگذرازیكخاطره ــاعکسآنبراياوبهان ی
ــوببهیكخاطرهبدیاازیكامیدبهیكبیم، خ
ــتیافتنيبود...وراحتودریافتني راحتودس
ــالهچشموگوشبسته ــربچههشتس بودکهپس
بهوضوحبارقهعشقيراکهحتيهنوزهمتعریفي
برایشنداردراببیندوحاادیگراینپسربچههم
ازدولِتفّراشمدرسهشانودرمعنايواقعيتراز
ــودوموردتوجهواحترام ــق،قّدیسش دولتعش
ــما«خطابکرده ــميکهدیگرمرا»ش ویژه،بهقس

باشد.
ــيازصبحهايپاییزکهبهخاطرندارمآن دریک
ــعازروزربابهدرخانهماچهميکرد،ازمادرم موق
ــیبسرخگرفت،یکيبرايحبیبخانميو دوس
ــرايمحکمکاريکهمبادا ــيهمبرايخودم.ب یک
ــیبحبیبداشتهباشم،شایدهم دندانطمعبهس
بهرسمپرداختمزدامانتداريوشایدهمدروجه
پلیسيقضیه،حقالسکوت،کهاینآخريرابعید
ميدانم.چهاینکهاگربنايکتمانبودحقالسکوت
ــتخودربابهميگرفت. راپیشازهمهميبایس
تاکیدداشتکهسیبرابهحبیبشبرسانموبگویم
ــياستوچهفحشهايآبداري ازجانبچهکس
ــيکهاحتماا ــاپیشحوالهبچههايتخس ــهپیش ک
ــتاینامانتعاشقانهراازدستمبقاپند ممکناس

نکرد!
ــه ــالنمدرس زنگاولرانزدهبودندوهنوزس
ــودحبیبخانميوهمکارشآقايزماني خلوتب
ــکلکنارمیزسماور ــتطیلش داخلآبدارخانهمس
دوشبهدوشرويدوچهارپایهچوبينسبتابلند
ــیده ــتهبودند.پاهايآقايزمانيبهزمینرس نشس
ــتانشرويپاهایشضربگرفتهبود، بودباانگش
ــید، ــاحبیبخانميکهپاهایشبهزمیننميرس ام
پلهمابینپایههاراتکیهگاهپاهایشکردهبود.وارد
ــهدرمقابلآموزگار ــدموباهمانلحنبلنديک ش
درسراپاسخميگفتمباصراحتتمامسیبرابه

ــت.از حبیبدادموگفتمکهاینراربابهدادهاس
گفتوگوهاياحتماليوپرسشوپاسخهايبعدي
ــتهاست،امابخاطردارم چیزيدرخاطرمنقشنبس
ــدکهگویاخوراك ــرهآقايزمانيچنانبازش چه
ــتانداختنحبیبخانمي یکسالهاشرابرايدس
ــالهايبعدهمخندهآقاي مهیاساختهام.حتيس
ــادابيروزواقعه زمانيدررویارویيبامنهمانش

راداشت.
ــتنبازخوردماجراي ــتیاقربابههمدردانس اش
ــهپساز ــگاهک ــژهآن ــود.بهوی ــيب ــروزدیدن ام
ــشهايصریح، ــشهايمقدماتيوحتيپرس پرس
پسربچه،وقایعدیگرآنروزمدرسهراکهدرنظرش
اساسيترومهیجترجلوهکردهباشدتعریفکندو
ــنده ــخواکنشحبیبشبهکلمه»هیچي«بس درپاس
ــاوردوبدوناتکابه ــد.اماربابهآنروزکمنی نمای
ــهزیبایيدرمقامتوجیه ــداريوگواهيمنب جانب
ــكمنچطورمي ــکوتیارشبرآمد،کهحبیب س
توانستهدرمقابلدیدگانجستجوگردیگرانپیغامي
بگذاردوبرايتوصیفبیشترفضادستيبهکمرزد
ونقشآقايمدیربداخاقکهازدورنظارهگراین

دادوستداستراهمبازيکرد.
***

ــتان57ولواز ــگارشیادهايپاییزوزمس درن
ــالهوآنهمدردفتريکهآغازو نگاهکودکي8س
انجامششیفتهگيوجنون)کسيچهميداندشاید
ــد،نميتوانوقایعآن همجنونوشیفتهگي(باش
ــت.کمینهيآنراميدانیم: روزهارانادیدهانگاش
ــههاوگسسته ــري،تعطیليمدرس اعتصابسراس
شدنزنجیريکهحلقهاتصالآنپسركاغراندام
بيجیرهومواجببود.امابیشینهآنچه؟آیاحال
وهوايآنروزهاحاليبرايدلدادگيربابهگذاشته
ــقراازسرشراندهبود؟مراد بود؟یانههوايعش
ــعدياز»چنانقحطساليشداندردمشق– که س
یارانفراموشکردندعشق«کدامآرایهبودهاست؟
ــطیكتمثیل ــارف؟یانهفق ــراق؟تجاهلالع اغ
ــتي؟استادسخنبهخوبيميدانستهکهدر رئالیس
ــاخهعشقبهنمآبچشمي عطشنايتموز،سرش
ــيدرخاموشترین ــويدلدادگ ــیرابوکورس س
زمستانهاهمبهبرقنگاهيروشنو
بهآهسینهايگرمميماند.شایدبراي
ــاليازنهایتاغراق توصیفقحطس
ــنيآن ــتهوتجاهلراچاش بهرهجس
ــینهايکهبلندایش نموده،چهاینکهس
ــیانهينابترینغزلهايعاشقانه آش
ــتواژگان»فراموشي«و ــياس پارس
»عشق«راهمجواریکدگرنميگمارد.
ادامهدارد....

* رئيس بخش بازرسي نصب
مديريت بازرسي و كنترل كيفيت

 زنگ اول را نزده 
بودند و هنوز 

سالن مدرسه 
خلوت بود حبيب 

خانمي وهمکارش 
آقاي زماني داخل 

آبدارخانه مستطيل 
شکل كنار ميز 

سماور دوش به 
دوش روي دو چهار 

پايه چوبي نسبتا 
بلند نشسته بودند. 
پاهاي آقاي زماني 

به زمين رسيده بود 
با انگشتانش روي 

پاهايش ضرب 
گرفته بود
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همزمانی  ملودي و هارموني در گيتار 
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می گویند انقابی در موسیقی به پا کرده... ساز جوانی است، اما از آن وقت که آمده سلیقه مخاطب معاصر را به 
کلی تغییر داده... امروز ساز گیتار صاحب فرزندان بسیاری شده، فرزندانی که پابه پای تكنولوژی، جنس و کارایی 
موسیقایی خود را گسترش داده اند.  در عصر مدار و کامپیوتر، نوای شش سیم گیتار در هر نوع و هر شكلی که 
 باشد روح انسان را تسخیر می کند.  ایجاز صدایش در درونی ترین احساسات گره می خورد... انگار روحت را 
می برد...  در ادامه سلسله گفتگوها با هنرمندان فراب، گفت و گویی با فرشاد نادرشاهی کارمند فنی سیاه 
بیشه و گیتاریست فراب ترتیب داده ایم و با او در رابطه با ساز گیتار، چگونگی نواخت آن و موضوعات 

تكنیكی آهنگسازی توسط این ساز به بحث و گفتگو نشسته ایم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:

زهرا شهایی



:  ب��راي آغاز بحث لطفا بيوگرافي مختصري 
از خود بفرماييد؟

متولداسفندماهسال1356هستم.درسال1382و
باهمکاريدرپروژهکارون3درشرکتفرابمشغول
ــدمکهپسازبهاتمامرسیدنآن،اکنوندر بهکارش

پروژهسیاهبیشهبهفعالیتخویشادامهميدهم.

: از چه زماني پا به عرصه موسيقي گذاشتيد؟ 
ــالهاي1376-1377بهفراگیريساز حدودس
گیتارنزداستادمحمديپرداختم.ازطریقاستادجاوید

مجلسيبهاستادگارنیكاوهانیانمعرفيشدم.
همزمانحینیادگیريسبكکاسیكبهیادگیري
ــولفژنزداستادمجلسيمشغول ــیقيوس تئوريموس
شدم.ابتداکنترپوانراپیشاستادمجلسيوسپسنزد
استادمهردادجنابيفراگرفتموهارمونيوآهنگسازي
مقدماتيرادرمحضردکترفریدسرانجامدرکنسرواتوار
ــیقيجهاني ــتهموس تهرانبهصورتآکادمیكدررش

مشغولبهتحصیلشدم.

: روند پيدايش اين ساز چگونه بوده است؟ 
ــازيزهياستکهباانگشتیامضراب گیتارس
نواختهميشودوازاینجهتکهسیمهايآندراثر
ارتعاش،تولیدصداميکندبهسازهايگروهکوردوفن

)Cordophones(تعلقدارد.
ــيبرگرفتهازواژه ــانانگلیس واژهGuitarدرزب
Guitarraدرزباناسپانیایياستکهآنخودمشتق

شدهازواژهاتینCitharaاستکهنسبتآنبهواژه
Kitharaدریونانيباستانميرسد.اینواژهیوناني

بهصورتمستقیمیاغیرمستقیمازواژهپارسيکهن
سیهتار)سهتار(آمدهاست.درواقعوجودپسوندتار
ــدکهگیتارسازي درنامگیتارميتواندمویداینباش
ایرانياست.درابتداميگویندشخصيبهنامزریاب
ــتهگیتاراولیهراازروي کههویتایرانيااصلداش
ــاخته.اوایجادکنندهمکتب سازهايعودوبربطس
موسیقيایرانيآندلسبودهاست.اوسازعودوطرز
نواختنآنرابهآندلسواسپانیابردهاست.همچنین
درنواختنسازبربطنیزتبحرداشتهاست.زریابدر
ابتدادراسپانیاشروعبهآموزشگیتارکردونخستین
ــیسکرد.درآنزمان ــپانیاتاس ــگاهرادراس آموزش
)Felamenco(اسپانیائيهاخودسبکيغنيبهنام
ــر:آواز)Cante(،رقص ــهعنص ــهازس ــتندک داش
ــتانتوکاخونتشکیل ــازهايکاس )Baile(وازس
ميشد.وليباپیدایشسازگیتاراینسبكدراختیار

اینسازقرارگرفت.

: با توجه به اينكه گيتار از جمله س��ازهايي 
است كه امروزه به طور وسيعي در انواع سبك هاي 
موسيقي مورد استفاده قرار مي گيرد، چه جايگاهي 

در بين ساير سازها دارد؟ 
ــعتصدایياینسازدرحدودسهونیماکتاو وس

ــت.همچنینبهدلیلاینکهگیتارمانندپیانوجزو اس
ــواناصواترا ــتکهبررويآنميت ــازهایياس س
ــازميتوانبرايآهنگسازي هارمونیزهکرد،ازاینس

استفادهکرد.

: همان طور كه مي دانيد امروزه بيشتر مخاطبين 
كشورمان كه با دنياي موسيقي در ارتباط هستند اولين 
سازي كه براي يادگيري انتخاب مي كنند گيتار است، 

آيا اين انتخاب به دليل يادگيري سريع آن است؟ 
نخستبگویمگیتارسازياستباصدایيدلنشین.
بههمیندلیلعاقهمندانزیاديرابهخوداختصاص
دادهاست.یادگیريهیچسازيسریعوآساننیست.با
پشتکاروتمرینمنظمودقتبااميتواننتیجهبهتري
ــتآورد.همچنینگوشدادنزیادبهقطعات بهدس
مختلفموسیقيوخواندنمطالبپیرامونموسیقي

باعثبهتربودنروندآموزشميگردد.

: وجه تمايز انواع گيتار بر چه اساس است؟ 
ــیمهبا3سیم ــازياست6س ــیك،س گیتارکاس
ــیمفلزيبراي نایلونيبرايزدننتهايزیرو3س
ــهبهنوازندهامکاناجراياثرهایي زدننتهايبمک
ــتملوديهايپیچیده)کنترپوانتیك(وتوانایي باباف
ــرايچندیننتدریكزمان)هارموني(رافراهم اج
ميسازد.گیتارآکوستیك،سازياستکهداراي6سیم
ــیلهايجزبدنهچوبيتوخاليآن ــتووس فلزياس
ــیمهاراتقویتنميکند.کاسهصداياین صدايس
نوعگیتارازمدلکاسیكبزرگتربودهودستهگیتار
ــتیكباریكترازمدلکاسیكاستوسیمها آکوس
بررويدستهبههمنزدیکترهستند.گیتارالکتریك،
نوعيگیتارآکوستیكاستبابدنهتوپرکهصدايآن
بوسیلهتقویتکنندهالکتریکيتشدیدیاتغییرميیابد
ــدنصداي ــتپیدایشایننوعگیتاردرگمش وعل
ــتیكدرزمانهماننوازيباسایرسازها گیتارآکوس
مانندبیسودرامزبودکهسببميگردیدصدايگیتار
ــود.باپیشرفتعلم ــتیكبهوضوحشنیدهنش آکوس
الکترونیكدردهه30مشکلتقویتصدايایننوع
گیتاربرطرفشد.گیتارفامنکو،ایننوعگیتارتلفیقي
از2نوعکاسیكیعنيبا3سیمنایلونيو3سیمفلزي
ومانندنوعآکوستیكبهدلیلبزرگبودنکاسهچوبي

ازنوعکاسیكحجمصدایيآننیزبیشتراست.

: فكر نمي كنيد كه اين ساز، با طنين صداهاي 
منحصر به فرد خود، طيف وس��يعي از عاقه مندان 

موسيقي را راضي مي كند.
عاوهبراینکهشنیدنصدايگیتارلذتيخاصدر
روحوجانشنوندهالقاميکند،آنچهکهسببگردیده
استسازگیتارطیفوسیعيازعاقهمندانموسیقيرا
دربربگیرد،اجرايهمزمانملوديوهارمونيبرروي
اینسازاستکهباعثنفوذاینسازدرموسیقيهاي
مللشدهاست.امروزهدراکثرکشورهاشاهداستفاده

ازاینسازدرقطعاتحتيبومينیزميباشیم.

: چرا آهنگس��ازان دوره كاسيك، اثر مهم يا 
اساس��اً هيچ اثري براي گيتار ننوشتند يا اين ساز را 

در اركستر مورد نظر خود جاي ندادند؟ 
قرنهجدهمدورهرشدسازپیانوبودواینسازبه
علتتوانایيهایشدرزمینهدینامیكجانشینبسیار
مناسبيبرايسایرسازهايدورهباروكبود)بهعنوان
ــلو(گیتارهمبهدلیلکمبودنوازندهمطرحو سازس
ــاختو… هنوزجایگاه همبهخاطرکیفیتپایینس
ــازانآندورهپیدانکرده ــيرادرمیانآهنگس خاص
ــازيهمراهيکنندهدردست بودواغلببهعنوانس

نوازندگاندورهگرداستفادهميشد.

: توانايي گيتار در اجراي آثار دوره باروك و 
رمانتيك تا چه اندازه اي است؟ 

باحذفبرخيازآثاربعضيازآهنگسازان،گیتار
ــردودورهرادارد.همانطورکه ــرايه ــياج توانای
ميدانیدبسیاريازسوئیتهايباخکهبرايفلوتو
ویولنسلنوشتهشدهاند؛امروزهبهزیبایيبرايگیتار
ــوندوبعدهارمانتیكهانیز تنظیمشدهواجراميش

کمکمتوجهشانبهگیتارجلبشد.

:  آزادي در نوازندگي مانند تغييرات ديناميكي 
و ريتمي تا چه اندازه مجاز است؟ 

بحثيدرموسیقياستبهنام»آگوگیك«کهاجازه
ــسدرونينوازنده ــازيریتمراباتوجهبهح آزادس
ــعيداردکهریتمرا ــهس بهاوميدهد.نوازندههمیش
ــد.دردورهرمانتیكاین ــتهمیزانرهاکن ازقالببس
آزاديمحسوسترازدورهباروكاست.وسعتدید
وپرشوريرمانتیكهاکهناشيازتغییراتاجتماعي
ــتربراي ــنامکانرابیش ــهبود،ای ــرمربوط وعناص
ــرکاريدرهرعصري ــازانایجادميکرد.ه آهنگس
امکانپذیرنیست؛بلکهمستلزمتکاملاجتماعيجامعه
استتا»افکار«،عمليشوند.عوامليکهباعثآزادي
درنوازندگيميشود،بیشترشخصياست،وکميهم
جغرافیایيوبهفرهنگخاصآنمنطقهبستگيدارد.

: و حرف آخر؟
ــازيازدورانکودکي4 ــوعس ــرن ــريه فراگی
ــالگيبهبعدنتایجبهترينیزدربرخواهدداشت. س
ــيکهفقطمدت3ماه ــتهازخانوادههايایران آندس
ــتانرابراياینکاراختصاصميدهند تعطیاتتابس
بهتراستشرایطآموزشرادرطولسالفراهمکنند
تافرزندانشاندرکنارتحصیلبهامرفراگیريسازنیز

بپردازند.
یکيازکملطفيهایمردممادرایناستکهزیاد
اهلگوشدادنبهموسیقيسبكکاسیكنیستنداز
ــاآنارتباطخوبيبرقرارکنندو ــنرونميتوانندب ای

مشوقخوبيبرايفرزندانشانباشند.

يکي از كم 
مردم  لطفي های 
ما در اين است 

كه زياد اهل گوش 
دادن به موسيقي 

كاسيك  سبك 
از اين  نيستند 

با  رو نمي توانند 
آن ارتباط خوبي 

برقرار كنند و 
مشوق خوبي براي 
باشند فرزندانشان 
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اطا  عیه شرکت توبا

شناسایي افراد مناسب در چند زمینه تخصصي
شرکتتوبادرابتداباهدفمدیریتتامینآنبخشازاقاماصلينیروگاههايآبي)شاملتوربین،ژنراتوروشیرورودينیروگاه(کهازمنابع
ــپسبهتدریجواردعرصهطراحيتوربینهايآبيوشیرهايورودينیروگاه)ازنوعشیرپروانه ــیسگردید.س ــدتاس داخليبایدتداركميش
اي(شد.اکنونبرنامهتوباایناستکهضمنادامهفعالیتدرمواردیادشده،محصواتوخدماتخودرادرسایرزمینههاتوسعهدادهووارد

بازارهايجدیدشود.ازجملهمواردزیرمطرحاست:
• صنایعمعدنيبهعنوانمجريپروژهبهصورتکلیددردست

• پمپهايصنعتيبهعنوانطراحوتامینکننده
• پکیجهايمورداستفادهدرصنایعنفتوگازوپتروشیميبهعنوانطراحوتامینکننده

• جرثقیلهايسقفيودروازهايبهعنوانطراحوتامینکننده
ازهمکارانمحترمدرشرکتفرابوسایرشرکتهايگروهفرابتقاضاميکنمچنانچهفردیاافرادمناسبيدرحوزههايتخصصيفوقسراغ
ــيفروش،مدیریتپروژه،بازرسيفني، ــرکتتوبامعرفيفرمایند.همکاريميتوانددرزمینههايمختلفازجملهبازاریابي،مهندس دارندبهش

طراحي،مهندسيخرید،مدیریتساخت،نصبوراهاندازيوتعمیراتانجامپذیرد.قباازتوجهومساعدتشمابزرگوارانسپاسگزاریم.

غدیر، راه رستگاري
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ــام،آخرینوداعو ــنحجوآخرینطواف،آخریندیداروآخرینس آخری
آخرینصحبتوگفتگو!وليچهگفتگویيچهساميچهطوافي،هیچسکوت
ــت.مردمحرفبرايگفتندارندوليسکوتراترجیحميدهند ــخنينیس وس
تارسولاهسخنگوید.....ميگویند:آخرینحجاستکهکنارشماهستم.مي
گویند:امینوحيخبريآوردهاستکهدیگروقتوداعاست.ميگویندحالکه
وقتغروبشاستبایدخورشیدفردارابهشمابشناسانم.........صحرايسوزان،
شنهايآرامودليپرتاطم.....کویرمبهوتاستونميداندبعدازشنیدنخبر
چهکند،خوشحالشودازاینکهراهحقادامهداردیاناراحتباشدازنیتتاریك
بعضيها،.............دوروئيودروغبرچهرهاغلبآنمردمریاکارموجميزند.
چرا؟اوکهصافوپاكموضوعشرابامردمدرمیانميگذارد.آیاایننیتهاي
شومحقنیتپاكاوست؟اینهارافقطکویرروشنميداندچونزیرآفتابداغ
ــوزدومنتظرخنکيشبميباشد.حالاشرفمخلوقاتميفرمایدبنام ميس

اه.....واینآخرینبسمالهياستکهدرکویربرزباناونقشميبندد.دست
ــكهاراپاكميکندزیراآخرینوداعاست.اودستیار هارويصورت،اش
ــمانميبرد.باايبااتاخورشیدهمنظارهگرباشد دیارشراميگیردوبهآس
وشاهدتاباندنپنجههايطائیشبهدستهایشانباشدتاهمهرامشهودکند،
ــواهفهذاعليمواه-اکنونزمینوزمانآغازدیگري ویکبارهطنینمنکنتم
ــتهايعلي)ع(راگرفتندوبا ــشرويخودميبینندومردمنابخرددس راپی
ــتندوبااوبیعتناجوانمرديکردندواورابهظاهر اوعهدوپیماندروغینبس
اولینجانشینپیامبرگفتندوتاحیاتپیامبردوروئيراپیشهزندگيکردندوبعد
ــانباهمیکيشد.بااینکهميدانستندکه ازغروبآفتاب،حرفونیتدلهایش

خواستهپیامبرچیست،..........چقدرتظاهر،چقدردروغتاکي؟تااان!
ــیمتاخدارا ــيازخاكنرفتهایمخودرابشناس ــانبیائیمتازیرتل ــهخودم ب
بشناسیم.خودشناسيراپیشهکنیمنهخودخواهيوتظاهررا.غدیرراپیشهکنیمو
ازغدیردرسبگیریمتاشایددراینعیدسعادتخودراخدارامحمدوعليرا
بهدرستيبشناسیم.آريهرچندازآنروزخیليگذشتهاست،وليآبحیاتيدر
آنروزجاريشدکهميتواندهرکسودرهرزمانکهازاوبنوشدرارستگارکند.
* كاس دوم دبيرستان

نوشین
 غام خاصي *



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

نت
عاو
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او 
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ک
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»آدم خوابش مي گیره« و »بازیگر و زنش«
كارگردان: محسن معيني

س��الن اصلي فرهنگس��راي نياوران از تاريخ 17 
مهرماه س��ال جاري به جز شنبه ها به مدت سي شب 
به طور متوالي ميزبان اجراي اين دو نمايش ميباش��د. 
هنرمندان��ي چون علي نصيري��ان و محبوبه بيات در 

اي��ن دو اج��را ب��ه ايف��اي نق��ش مي پردازن��د.

تراس
كارگردان: محمدرضا خاكي

داستان اين اثر نمايش��ي مدرن به نويسندگي ژان كلود 
كرير، درباره زوجي اس��ت كه قصد جدايي دارند. اين 
زوج در آپارتماني ساكن هستند كه قرار است به مشتري 
جدي��دي اجاره داده ش��ود. در اين ميان مش��ترياني به 
آپارتمان مي آيند كه هركدام دنياي خاص و مش��كات 
مربوط به خود را دارند كه آن را وارد آپارتمان مي كنند 
و در نتيجه اتفاقات طنزآميز و غيرمنتظره اي رخ مي دهد. 
الهام پاوه نژاد، مس��عود دلخ��واه، مهران رنجبر، بهاره 
رهنما و مريم س��عادت در اين نمايش كه در س��الن 
اصلی تاتر ش��هر روی صحنه اس��ت، ب��ه ايفاي نقش 

مي پردازند.

آلبوم جدید گروه شهناز با نام »مرغ خوشخوان«
اين اثر با آهنگسازي و آواز »محمدرضا شجريان« و 
تنظيم »مجيد درخشاني« در دستگاه شور و آواز ابوعطا 
بر روي اشعاري از »موانا«، »حافظ« و »بابا طاهر« اجرا 

شده است. 

»غم تنهایي« به یاد فریدون فروغي 
»غم تنهايي« ش��امل 7 قطعه اس��ت ك��ه »قوزك پا«، 
»تنگن��ا«، »زندون دل«، »ماهي خس��ته«، »غ��م تنهايي«، 
»محمد« و »هميش��ه غايب« عنوان اين قطعات هس��تند. 
بازتنظيم قطعات اين آلبوم توس��ط امير جاويدان انجام 

شده است.

انتشار آلبوم ویولن استاد ابوالحسن صبا 
در اين آلبوم كه در دو لوح فش��رده منتشر شده است 
گزيده اي از آثار باقي مانده از نوازندگي هاي ويولن استاد 

صبا منتشر شده است.

مجموعه اي از شعر و صداي حسین پناهي 
اين مجموعه در قالب دو لوح فش��رده با عنوان »راه 
با رفيق« با ش��عر و صداي حس��ين پناه��ي، دو آواز با 
خوانندگي حسين بختياري و عمران طاهري و موسيقي 
بابك شهركي در 120 دقيقه با قيمت هفت هزار تومان از 

سوي انتشارات دارينوش عرضه شده است.

یه حبه قند
كارگردان: رضا ميركريمي

س��كوت خان��ه باغ��ي قديمي و سرس��بز ب��ا ورود 
مهمانان��ي در هم مي ش��كند. چهار دخت��ر اين خانه 
به همراه همس��ر و فرزندانشان براي عروسي خواهر 
كوچك ترش��ان پسنديده به ياري مادر شتافته اند. اين 
اقامت براي خواهران و باجناق ها شايد دردسر باشد، 
ولي براي بچه ها تحقق يك آرزوي بزرگ اس��ت. تا 

اينكه...
س��عيد پورصميمي، رضا كيانيان، ن��گار جواهريان، 

پريوش نظريه از بازيگران ابن فيلم مي باشند.

 شكارچي شنبه
كارگردان: پرويز شيخ طادي

پس��ري پس از ديدار با پدربزرگ خود به ش��ناخت 
جديدي از هستي دست مي يابد.

در اين فيلم بازيگراني چ��ون علي نصيريان، اميريل 
ارجمند، دارين خمس��ه، آرسينه سوكياسيان و مهدي 

فقيه به ايفاي نقش مي پردازند.

سعادت آباد
كارگردان: مازيار ميري

زن��ي ك��ه در زندگ��ي مش��ترك  با همس��رش دچار 
ترديدهايي ش��ده اس��ت، تصميم مي گي��رد براي او 
جش��ن تولدي بگيرد و خاطراتي را يادآوري كند. او 
ب��راي بهتر برگزار كردن مهماني، همه چيز را از قبل 
پيش بيني مي كند، غاف��ل از اينكه همه چيز مطابق با 

خواسته او پيش نمي رود …
در آخرين س��اخته مازيار مي��ري، ليا حاتمي، حامد 
بهداد، مهناز افش��ار، هنگامه قاضياني، حسين ياري، 

امير آقايي ايفاي نقش كرده اند.

شايد بعد از كارهای سخت روزانه، بخواهید در خیابان های تهران قدمی بزنید و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشید.
کافه هنر در اين صفحه تاش كرده ايم به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشیم.  
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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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اندراحواات کارمندی

براساس نظام جديد پاداش، هر فروشنده ای كه به حدنصاب 
فروش خود برسد می تواند سركارش باقی بماند.

نصف قيمت برای محصواتی كه قبل از استقرار سيستم كنترل 
كيفيت توليد شده اند

گوناگون

حل مشكل چاله
دریکيازخیابانهاياصليشهريچالهايبودکهباعثبروزحوادثمتعددبرايشهروندان

ميشد.
مدیرانشهرطيجلسههایيبرآنشدندکهمشکلراحلکنند.

مدیراولگفت:بایدآمبوانسيهمیشهدرکنارچالهآمادهباشدتامصدومینرابهبیمارستان
برساند.

مدیربااترگفت:نه،وقتتلفميشود.بهتراستبیمارستانيدرکنارچالهاحداثکنیم.
مدیرارشدگفت:نه،بهترینکارآناستکهاینچالهراپرکنیموچالهمشابهيدرنزدیکي

بیمارستاناحداثکنیم.

داستان یك مورچه
گردآورنده: فاطمه هاشملو )مسئول هماهنگ كننده مهندسي-پروژه گتوند،سيري و سياه بيشه(

با و ميکرد شروع را کارش بافاصله و ميرفت کار سر زود صبح روز هر مورچه
خوشحاليهرروزکارزیاديانجامميداد.رئیسشکهیكشیربودازاینکهميدیدمورچه
ميتواندبدونسرپرستيبدینگونهکارکند،بسیارمتعجببود.بنابراینسوسکيراکهتجربه
بسیارباایيدرسرپرستيداشتوبهنوشتنگزارشاتعاليشهرهبود،استخدامکردتااین

موضوعرابررسيکند.
اولینتصمیمسوسكراهاندازيدستگاهثبتساعتورودوخروجبود.اوهمچنینبراي
نوشتنوتایپگزارشاتشبهکمكیكمنشينیازداشت.عنکبوتيهممدیریتبایگانيو
تماسهايتلفنيرابرعهدهگرفت.شیرازگزارشاتسوسكلذتميبردوازاوخواست
کهنمودارهایيکهنرختولیدراتوصیفميکندتهیهکردهکهباآنبشودروندهاراتجزیه
تحلیلکند.اوميتوانستازایننمودارهادرگزارشاتيکهبههیاتمدیرهميداداستفادهکند.
بنابراینسوسكمجبورشدکهکامپیوترجدیديبههمراهیكدستگاهپرینتلیزريبخرد.او

ازیكمگسبرايمدیریتواحدتکنولوژياطاعاتاستفادهکرد.
مورچهکهزمانيبسیاربهرهوروراحتبودازاینحدکاغذبازيافراطيوجلساتيکه
بیشتروقتشراهدرميدادمتنفربود.شیربهایننتیجهرسیدکهزمانآنفرارسیدهکهشخصي
رابهعنوانمسئولواحديکهمورچهدرآنکارميکردمعرفيکند.اینسمتبهجیرجیرك
دادهشد.اولینتصمیماوهمخریدیكفرشونیزیكصندليارگونومیكبرايدفترشبود.
اینمسئولجدیدیعنيجیرجیركهمبهیكعددکامپیوترویكدستیارشخصيبهمنظور

کمكبهبرنامهبهینهسازياستراتژیكکنترلکارهاوبودجهنیازپیداکرد.
اکنونواحديکهمورچهدرآنکارميکردبهمکانغمگینيتبدیلشدهبودکهدیگرهیچ
کسيدرآنجانميخندیدوهمهناراحتبودند.دراینزمانبودکهجیرجیرك،شیررامتقاعد
کردکهنیازمبرمبهشروعیكمطالعهسنجششرایطمحیطيوجوددارد.بامرورهزینههایي
کهبرايادارهواحدمورچهميشدشیرفهمیدکهبهرهوريبسیارکمترازگذشتهشدهاست.

بنابرایناوجغدکهمشاوريشناختهشدهومعتبربودرابرايممیزيوپیشنهادراهحل
اصاحياستخدامکرد.جغدسهماهرادرآنواحدگذراندوبایكگزارشحجیمچند
جلديبازآمد.نتیجهنهایياینبود:»تعدادکارکنانزیاداست«.حدسميزنیداولینکسي
کهشیراخراجکردچهکسيبود؟مسلماًمورچه؛چوناوعدمانگیزهاشرانشاندادهو

نگرشمنفيداشت.

گردآورنده:  رقیه زیاری
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