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فراب، مدعي است 
كه در استخدام 
انساني،  نيروي 
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 

-بسیاريازسازمانها،انتظاردارندکهمتقاضياستخدام،بهخوبيخودرا
کنند. متقاضيتحقیق بهسازمانمعرفيکند.حقخودميدانندکهدرمورد
مستقیموغیرمستقیمدرخصوصتجاربشغلي،خصوصیاتفردي،روحیهو
شخصیتاو،پرسشکنند،اماقایلبهایننکتهنیستندکهسازمانهمبایدمتقابًا
خودرامعرفيکند،هویتخودرابشناساند،خواستههايخودرابهصورت

شفافمطرحکند.
بادركایننقیصه،فرابدراواسطسال79اقدامبهتهیهجزوهکوچکي
تحتعنوان»آموزشتوجیهيهمکارانجدید«نمودکهطيآن،معرفيکاملي
ازسازمان،کسبوکارسازمان،مقرراتاداري،فرهنگسازماني،انتظاراتو

حقوقمتقابلفردوسازمانو.....ارائهنمود.
مهمترازتهیهجزوهآموزشتوجیهي،برگزاريجلساتآشنایيمتقاضي،با
سازمانوتشکیاتفراببودهاستکهطيآنسعيشدهتازمانآشنایيفردبا
شرکتواشرافاوبهزیروبمشرکتکوتاهشود.فاصلهفکريفردباسازمان
کمترشود.دلهرهواضطرابناشيازعدمشناختمحلکارجدیدتخفیفیابد،

تاهمکارجدیدبتواندواردگفتوگوباسازمانومحلکارخودشود.
ایناقداماتدرعینسادگي،تبعاتمثبتزیاديبههمراهداشتهاست.اول
ازهمهحساحتراممتقابلياستکهبرايهمکارجدیدایجادميشود.همکار
احساسنميکندکهرابطهیکسویهویكطرفهايبینسازمانواوایجادشده
است.احساسميکندکهدراینرابطهفعالاست،نهمنفعل.اطمینانپیداميکند
کهوجوداوبرايسازمان،مهمومغتنماست.مطمئنميشودکهازمنظرسازمان،
اوفقطیكابزارکارنیست.انسانياستکهایجادرابطهدوطرفهبااومهماست.
اطاعاتشرکت برايکسب که نميکند احساس اینکههمکارجدید، دوم
بایستيبهکسيمدیونباشد.متأسفانهکسبوکارعدهزیاديدرسازمانها،
تکیهزدنبرانبوهاطاعاتسازمانوخریدوفروشاطاعاتعاديوکسب
قدرت،شهرت،محبوبیت،اقتدارو.....است.ازاینعباراتزیادشنیدهایدکه:
»منکارتورادرستميکنم«.»ترتیبيميدهمکهبهتوپستخوبيبدهند
«.»وامتوراتسهیلميکنم«.»ارتقاءتورادرستميکنم«.وقسعلیهذا.
بخشيازاینقدرتنمایيهاناشيازانسدادمجارياطاعرسانيوعدمشفافیت
درقوانینومقرراتوآئیننامههاست)بحثمقایسهبینکشورهاوشرکتهارا

بهخاطردارید؟(
اگرایناقداماتتوسطشرکتهاانجامنشود،یقیناًاشخاصدیگرياینوظیفه
راانجامخواهندداد.نهالزاماًازسرحسننیتونههمیشهازسرمحبتونه

بدونمزدومنت!

استوار اصلي ویژگي دو بر انساني نیروي انتخاب در فراب رویکرد -
بودهاست.مهارتهايتخصصيدرشغلمرتبط،سلوكفرديدررفتارسازماني.
ازطریقمصاحبهحضوريصورتگرفته سنجشایندوویژگينیزعموماً

است.
آنچهکهبرايکمیتهاستخدامدررابطهباخصوصیاتفرديمهمبودهاست،
مدارا،سامت و :سازگاري نظیر افراد اخاقي ویژگیهايعمومي تشخیص
روان،درستکاري،راستگویي،صداقت،تواضعوفروتني،اعتقادبهکارگروهي

وامثالهمبودهاست.
تصورفراباینبودهاستکهنميتوانسازمانموفقيایجادکردمگرآنکه
رویکردهاياخاقيرامحوراصليسازمانوتشکیاتقرارداد.گسترهو
دامنهرویکردهاياخاقيبسیاروسیعاستومشابهسایرفرایندها،بایستي
بدون که داشت انتظار نميتوان شوند. جاري و تدوین نیز رویکردها این
در اخاقي رفتاري خود به خود کارکنان، سازمان، مقصود و منظور تعیین
باسخنراني، » »اصولاخاقي بامحوریت ایجادیكسازمان پیشگیرند.
بخشنامه،اباغیه،اعامیه،توصیه،موعظه،نصیحت،پندواندرزو.....ممکن
یا بهرفتارهاياخاقي)و نیست.نوعبرخوردومیزانتوجهيکهسازمان
غیراخاقي(کارکنانخودنشانميدهد،دردرازمدت،سازمانوتشکیاترا
نسبتبهرفتارهاياخاقي)ویاغیراخاقي(حساسخواهدنمود.کارکنان
به را تمامتوجهخود اتفاقاتدرسازمان، و بروزحوادث یكسازماندر
ایننکتهمعطوفميکنندکهسازمانوتشکیاتباموردیامواردپیشآمده
چهمواجههايدارد.اینمواردميتواندشامل:عدمسامتمالي،کمکاري،
)معادل لمپنیسم فرصتطلبي، رندي، ریاکاري، دروغگویي، پرخاشگري،
مقاصد براي سازمان کار ساعات از استفاده ببخشید( نیافتم! خوبي فارسي
دیگروامثالهمباشد.اگرسازمانوتشکیات،رویهايبرايمواجههبااین
مواردنداشتهباشدویااینکهنسبتبهبروزاینپدیدههابيتفاوتباشدویا
اینکهبااینپدیدهها،برخوردتندوليمقطعيداشتهباشدویااینکهمتناسببا
سمتسازمانيفرد،برخوردهاتندوکندشود،باتخلفاتبااتريهاآرامترو
باتخلفاتپائینتريهاتندتربرخوردشودویااینکهسازماناعتقادداشتهباشد
اصًادرفضایيکههمهباهمدشمنيکنندوبهجانهمبیافتند،بهترميتوان
مدیریتکرد!،قطعًاسازمانوتشکیاتاخاقيایجادنخواهدشد.ممکن
استپرسشاساسيتراینباشدکهاصًاچرابایدسازمان»اخاقمحور«
باشد.سازمانکهکلیسانیست.مسجدنیست.تکیهنیست.معبدنیست.قرار
استعدهايدورهمجمعشوندوکاريانجامدهندومزديبگیرند.هرکس

همبیشترکارکرد،مزدبیشتريدریافتکند.همین!
قراراستعدهايدورهمجمعشوند : همینعبارتسادهکه اماظاهراً
وکاريانجامدهند،مستلزمرعایتکدهاياخاقياست.درفقدانکدهاي
اخاقيیاکاريانجامنميشودیاناقصانجامميشودیابدانجامميشودیا
تداومپیدانميکند.مثالسادهآندرفراب،مدیرانيبودهاندکهپسازخاتمه
یكکار)اجرايیكطرح،پایانیكدورهفعالیتدریكسمتوجابجایي
شغلي(توانستهاندیكتیممنسجم،وفادار،همسووهمدلایجادکنندواشتیاق

ری
گذا

ت 
اس

 سی
رای

شو
س 

 رئی
خن

س

2

امین 
حاجی رسولیها

آذر ماه 1390 - شماره 14

... به جای 
خاطرات

 11 



ما، همه افرادي 
عادي بوديم 

كه در فراب به 
يکديگر پيوستيم. 

بنده كه تکليف 
خود را در ابتداي 

اين يادداشتها 
روشن كردم  و 
عرض كردم كه 
نمي دانستم يك 
شركت EPC را 

چگونه بايد مديريت 
كرد؟ بقيه همکاران 

نيز كم و بيش در 
رابطه با اين كسب 

و كار جديد، سابقه و 
تجربه اي نداشته اند 
و ذكر اين مصيبت ها 

از طرف بنده، 
كم ارزش كردن كار 

همکارانم نيست

باهمبودنوباهمادامهدادندربینآنانپدیدارشدهاستومدیردیگريپس
ازخاتمهدورهفعالیت،یكگروهمضمحل،پراکنده،آشفته،بيروحیهوآماده
گریزبرجايگذاشتهاست.چرابرخيازمدیرانبهصورت»یكبارمصرف
«کارکردهاند؟چهنقصيدرکارشانبودهاستکهپسازخاتمهدورهفعالیت
زمانيکهميگوئیمیكمدیر اساساً نماندهاست؟ برجا آنان از هیچعقبهاي
قوياستومدیردیگريضعیفاست،چهمقصودومنظورياز»قوي«و»
ضعیف«داریم؟اولینپاسخایناستکهمدیرقويکسياستکهقاطعاست.
دودليندارد.برشدارد.تصمیمميگیردوپیشميرودومدیرضعیفکسي
استکهازاینخصوصیاتبيبهرهاست.حالپرسشایناستکهچرابرخي
از»مدیرانقوي«)بنابهتعریففوق(هیچ»آتشيازکاروانشان«برجاي
نماندهاست؟مسئولیتیكطرحویایكسازمانيرابردوشداشتهاندوپس
ازجابجایيازهرکسيدعوتبههمکاريکردهاند،پاسخمثبتينشنیدهاند؟
نتوانستهاندموقعیتقبليراتکرارکنند.دلیلآنچیست؟پاسخشمابهاین

پرسشچیست؟
باتوجهبهاهمیتکدهاياخاقيدرسازمان،زمانيدیگربهاینبحثباز

خواهیمگشت.

-قاعدتاًباوجودپروژههایيدراندازهوسایزپروژههايفراب،ميبایستي
فراببرايجذبافرادمشهور،دارايسابقهکارزیاد،متبحردراجرايپروژههاي
بزرگ،سرشناسواگرراحتترسخنبگوئیمقهرمانهايصنعتيکشور،تاش
ميکرد،اجرايپروژههايبزرگبدونانتخابآدمهايبزرگ،مقدورومیسر
نیست.سپردنکارهايکانبهدستانسانهايکوچكفاجعهبارميآورد.
انسانهایيکهدرروابطعاديزندگيشخصيتوانتصمیمگیريهاياساسيرا
ندارند،چگونهميتواننددراجرايپروژههايملي،تصمیماتمهمومؤثراتخاذ
کنند.ریسكکنند.هماهنگيایجادکنند،رهبريکنند،خردهبیننباشند،بزرگ

فکرکنندوبزرگعملکنند.
ازطرفدیگرآدمهايسرشناس،مشهور،دارايتجاربمتعددوسابقهکار
زیاد،طبیعتًاحاملفرهنگهايکاريویژهخودهستند.سایقسازمانيخاص
تعریف خود براي را استانداردهایي فعالیت، سالها از پس دارند. را خود
کردهاند.روشهایيراانتخابکردهاند.بهایننتیجهرسیدهاندکهروشآنها
کنند. کار ميتوانند خود نظر مورد سبك با فقط است. بوده موفقي روش
عمومًادرکسبوکارهايشبیهکسبوکارما،بهسازماندهيپروژهايتمایل
دارندونهماتریسي.حوصلهچكوچانهزدنبابدنهسازمانبرايدریافت
خدماتمهندسي،مالي،اداري،کنترلکیفیتو.....راندارند.احساسشاناین
استکهوقتتلفميشود.بااتخاذسازماندهيپروژهايتصمیماتسریعتر

گرفتهميشود،کارهاسریعترپیشميرود،استهاكافرادکمتراست.
معضلپیچیدهايپیشرويفرابقرارداشتهاست:

1-ازنظرساختاري،بنابهدایلزیادي،سازماندهيماتریسي)یاماتریس
پروژه(انتخابشدهاست.

2-سایزواندازهپروژههادرزمرهپروژههايبزرگتلقيميشودوحضور
مدیرانکارآزموده،مجربومتبحرراميطلبد.

کارسادهاي ماتریسي آنهادرسازمان باسابقهوهضم 3-جذبمدیران
نیست.بلکهناممکناست.ازطرفدیگرمگرچندنفرآدمسرشناسصنعتيدر
کشورهست؟وازاینتعداداندك،چندنفرآمادهوصلشدنبهفرابهستند؟
ازمدیرانکمسابقهتر،کمتجربهتر،کمشناختهشدهتروسپردن 4-دعوت

مسئولیتسنگینمدیریتاجرايیكطرحمليیاادارهیكدپارتمانمهندسي
یا.....نیزباریسكهايخاصخودمواجهاست.

رویکردفراببرايحلاینمعضل،صرفنظرکردنازجذبقهرمانهاي
صنعتيوالبتهتاشبسیارزیادبرايایجادسیستموسازمانوتدوینفرایندهاي
انجامکار،تعریفمناسباتکاروایجادبستريبرايرشدوتعالينیرويانساني

بودهاست.
ما،همهافراديعاديبودیمکهدرفراببهیکدیگرپیوستیم.بندهکهتکلیف
خودرادرابتداياینیادداشتهاروشنکردموعرضکردمکهنميدانستمیك
شرکتEPCراچگونهبایدمدیریتکرد؟بقیههمکاراننیزکموبیشدر
رابطهبااینکسبوکارجدید،سابقهوتجربهاينداشتهاندوذکراینمصیبتها
ازطرفبنده،کمارزشکردنکارهمکارانمنیست.برعکس.ميخواهماثبات
کنمکهچگونهباوجودسازمانوسیستمونظمونسقميتوانآموخت،یاد
گرفت،کارکردوجلورفتوازطرفدیگرچگونهدرفقدانسیستموسازمان

وحتيباحضورافرادمجربوکارآزمودهنميتوانقدمازقدمبرداشت.

دفاع پایان از پس وخصوصًا انقاب از پس که است این واقعیت -
مقدس،رفتهرفته»طبقهمدیران«همخوانباگفتمانجمهورياساميایران
بودندو پیشینحذفشده ازمدیران بهرحالگروهوسیعي شکلگرفت.
بهعرصهوجود پا باخواستههايحکومتجدید متناسب بارمدیراني این
گذاشتهبودند.دراوانکارتفاوتعمدهايبینمدیرانونامدیرانازجنبههاي
طبقاتيوجودنداشت.تفاوتعمدهايدررفتار،گفتار،منش،روش،آداب،
اطوار،سبكزندگي،اندیشهوگفتمانمدیرانوغیرمدیراننبود.امارفتهرفته
اینطبقهجدید،تشخصیافتودرسالهايآغازیندهه70وپسازآن،
تفریحات،سرگرمیها تمایات، بیني، اندیشه،جهان با طبقهاي اندك، اندك
وخواستههايمتفاوتشکلگرفت.مدیرانجدیداگرچهدرنقدونظربه
لحاظفضاواتمسفريکهانقاباساميایجادکردهبود،خاموشبودندولي
درسعيوعمل،رفتارهايمدیرانپیشازخودرانقدنمودند.تأکیدشانبر
اینبودکه»مدیر«بایدجایگاهویژهايدرطبقاتاجتماعيکشورداشتهباشد
ونبایدکهدر»مردميبودن«و»مردمينمایي«افراطکند.نبایدگرفتاراندیشه
عوامشودومقلدمردمشود.برایننظرپايفشردندکهبهرحالدرخلقت
همتفاوتهایيبینمخلوقاتبودهاستونبایداینتفاوتهارابااندیشههاي
خاممساواتطلبي،برابريونوعيسوسیالیسمناپخته،عامیانهوسطحياز
بینبرد.برايرشدوتوسعهکشورازماستکهاندیشمندوغیراندیشمند،
مدیرونامدیر،هنرمندوغیرهنرمند،متفکروغیرمتفکر،خاقوغیرخاق،
کاراوناکاراوخاصهمستوهوشیار!ازهمتفکیكشوندوهریكجایگاه

خودرادراجتماعداشتهباشند.
ایننوعنگاه)کهبهنظرميرسدبهلحاظمنطقينیزقابلدفاعاست(درهمین
حدمتوقفنماندوآرامآرامپیشروينمودوطبقهجدیدراباخلقوخوي
جدید،اندیشهجدید،تفریحاتوسرگرميهايجدید،سبكزندگيجدیدو

البتهروابطجدیدبادیگرانشکلداد.
موردبحث باموضوع رابطه در که آنست مقدمه این ذکر از بنده غرض
)رویکردهايفرابدرسیستموسازمانومنابعانساني(اینپرسشرامطرح
ادارهومدیریت اینطبقه،در نتایجظهور آثارو بهلحاظمدیریتي، کنمکه

سازمانهاوشرکتهاچگونهبودهاست؟
ادامه دارد...
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Hydro 2011 مشاركت فراب در كنفرانس و نمايشگاه

حضور فراب در بزرگترين نمايشگاه صنعت برق خاورمیانه

اخبار

کنفران��سونمایشگاهساان��هHydroازتاریخ25الي27
مهرم��اه)2011October19-17(ب��احض��وربی��شاز
1600نف��رشرکتکنندهاز73کشورجه��انوبیشاز300
شرک��تبینالملل��يدرشهرپ��راگجمهوريچ��كبرگزار
ش��د.بهگ��زارشروابطعموم��ی،شرکته��ايبینالملليو
متخصصی��ننیروگاهه��ايبرقآب��يبهمنظورارائ��هآخرین
دستآورده��ايفن��يخ��ودوآگاه��يازنتای��جتحقیقات��ي
درزمینهه��ايمختل��فمربوط��هوهمچنی��ندسترس��يبه
بازارهايجدی��داینصنعت،درای��ننمایشگاهوکنفرانس
حض��وريفع��الوچشمگی��رداشتهان��د.شرکتف��رابنیز
براساساهدافخوددرراستايحضوردربازارهايبینالمللي
وبهعن��وانتنهاشرکتایرانيحاضردرایننمایشگاهباارایه
یكمقالهتخصص��يدرزمینهتجاربخ��وددرنیروگاههاي
آب��يدرکنفرانسس��ال2011مشارکتفع��الداشت.دراین
کنفران��سبی��شاز170مقال��هدر33زمین��هتخصصيارائه

گردی��د.مقالهشرکتفرابدربخشماشینهايهیدرولیکي
)Hydraulic Machinery(وب��اعن��وان"بررسيپدیده
کاویتاسیونوروشتعمیردرپاییندستدریچهکشویيآب
برنیروگاه" ارائهشدکهباتوجهبهمورديبودنمطالعه،مورد
توجهمتخصصی��ندانشگاهيوطراحيقرارگرفت.ازجمله
شرکته��ايمعتبربینالملليحاض��ردرنمایشگاهمیتواناز
Stucky, Poyry, Lahmeyer Int. Tyazhmash

Indar, Sergi, Litostroj, Ansaldo, Voith

Siemens,ABB,Alstom,Andritzو...ن��امبرد.غرفه

ف��رابباتوجهبهطرحهایبرقآبيدرایرانودرکشورهاي
خارجي،ازهمانساعاتابتداينمایشگاهموردتوجهشرکت
کنندگانقرارگرفتومیزبانبازدیدکنندگان،متخصصینونیز
شرکتهايدرکنفرانسبود.گفتنياستمسئولینسفارتخانه
کشورماندرجمهوریچكنیزازبازدیدکنندگانغرفهفراب

درنمایشگاهامسالبودند.

بزرگتری��ننمایشگاهصنعتب��رقخاورمیانهب��اهدفگذاری
انتق��الفناوریهایجدیددرصنعتبرق،برقراریتعاملبیشتر
بیندولتوبخشخصوص��ی،توسعهصادراتصنعتبرقو
ایجادرقابتسالمبینشرکتهایفعالدرصنعتبرقباحضور
532شرکتشامل460شرکتداخلیو72شرکتخارجیاز
11کش��ورآلمان،چین،ایتالیا،ترکیه،مقدونیه،سوئیس،اتریش،
اوکراین،جمهوریچك،اسپانیاوهنددرفضاییبهوسعتبیش
از50هزارمترمربعدر12سالننمایشگاهیودوهزارمترمربع
فضایبازبرگ��زارشد.درایننمایشگاهکهشرکتفرابهمدر
آنحضوریهمهجانبهداشت،مدعوینومخاطباننمایشگاهبا
فرابوجایگاهشدرتولیدبرقایرانآشناشدهوازنزدیكدر
جری��انپروژههایشرکتقرارگرفتند.ازسویدیگردرحاشیه
ایننمایشگاه،نشستهاییباشرکتهایخصوصیتولیدکننده
تجهی��زاتصنعتبرقدرراستایس��الجهاداقتصادیواصل
44قانوناساسیبامحوری��تبررسیچالشهایصنعتبرق،
توسع��هصادراتوحمایتازساختداخلبرگزارشد.ازمبه

ذکراستدرسالهایاخیرایراندربینکشورهایجهانجایگاه
س��ومدررشدظرفیتنص��ب،راهاندازینیروگاهوتولیدبرق
رادراختیارداشتهاستوازابتدایبرنامهچهارمتوسعهتاکنون
ظرفیتنصبشدهنیروگاههایای��رانباافزایشحدود25300
مگاواتیهمراهبودهاست.هماکنونتعداداشتراکاتبرقکشور
ازم��رز26میلیونعبورکردهاستضمناینکهدرشرایطفعلی
100درصدجمعیتشهریوتمامیروستاهایباای20خانوار

ازنعمتبرقبرخوردارهستند.

نیروگاه حرارتي یزد- آماده سازي توربین 
جهت عایق کاري

نیروگاه آبی گتوند- راه اندازي تجهیزات برقي، 
اتمام نصب قطعات شافت سیل توربین واحد 3

پروژه ایران ال.ان.جی- بتن ریزي فونداسیون 
تجهیزات سنگین

نیروگاه آبی سیمره- شروع مونتاژ روتور 
Erection Bay واحد اول در

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

آمیزي  رنگ  اتمام  دااهو-  حرارتي  نیروگاه   
مخازن سوخت، نصب و جوشکاري سیستم فوم 

و نصب سیستم کولینگ مخازن
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سر خط اخبار
شركت نارديس

حضور توبا در يازدهمین دوره نمايشگاه بین المللي صنعت برق

 اباغ قرارداد داريان به شركت توبا 

پیشرفت پروژه 
نیروگاه آزاد 

بررسي نتايج نظرسنجي از همكاران
 در معاونت برنامه ريزي و توسعه سیستم ها

اخبار توبا

نمایشگاههاي در خود حضور دومین در توبا شرکت
شد. ظاهر قبل دوره از فعالتر و موثرتر بسیار بینالمللي
همچنینبابازدیداساتیدودانشجویاندانشگاههايمختلف
کشورازغرفهتوبادریازدهمیندورهنمایشگاهبینالمللي
فعالیتهاي توسعه جهت فرصتها برخي برق، صنعت
شرکتتوباشناساییگردید.ازجملهنکاتقابلتوجهدر
ایننمایشگاه،تعدادزیادبازدیدکنندگانومراجعانبهغرفه
گروهفرابوهمچنیناهداءلوحتقدیرغرفهبرترازسوي
میرسد بهنظر بود. غرفه این به نمایشگاه برگزاري ستاد
حضورگروهفراب/توبا/نوتاشدرکنارهمودریكغرفه،

نقشبسزایيدراینموفقیتداشت.

که داریان نیروگاه تجهیزات از بخشی تامین قرارداد
اباغ توبا شرکت به شد خواهد ساخته کشور داخل در
مدیریت توبا شرکت قرارداد این اساس بر گردید.
Bottom Ring،Head مانند تجهیزاتي تأمین
Cover،Operating Ring،Stay Ring،Spiral

"Case،Draft TubeوPit Linerرادربخشتوربینو

بخش از را Stator Frame،Rotor Rim Sheets

داریان نیروگاه توربین طراحي گرفت. برعهده ژنراتور
توسطشرکتHECوطراحيژنراتورآنتوسطشرکت
DECچینصورتميگیرد.پسازارزیابيتوانمنديهاي

بررسي همچنین و تامین مدیریت زمینه در توبا شرکت
دو توسط داخلي پیمانکاران ساخت کارگاههاي توان
DEC،بخشمدیریتتأمینتجهیزات HECو شرکت

مذکورازسويفراببهشرکتتوباواگذارگردید.

بهدنبالانجامنظرسنجيازکارکناندرسال89،معاونت
برنامهریزيوتوسعهسیستمهااقدامبهبرگزاريجلساتداخلي
بامحوریتاینموضوعکردهاست.دراینجلساتکهمعاون،
مدیرانونمایندگانمدیریتهاحضوردارند،نتایجبهدستآمده

مربوطبهمعاونتوهریكازمدیریتهاموردبررسيوتحلیل
قرارگرفتهوپیشنهاداتیبهمنظوربهبودوضعیتموجودارائه
میشود.ازمبهذکراستنتایجایننشستهاصورتجلسهشده

وبهاطاعتماميهمکارانمعاونترساندهمیشود.

پروژه ایران ال. ان .جي - بارگیري و حمل بزرگترین 
و سنگین ترین تجهیز )برج 1201( طرح واحدهاي 

شیرین سازي

پروژه پاایشگاه ستاره خلیج فارس- آغاز 
عملیات بتن ریزي فونداسیون پایپ رك ها

موفقیت ناردیس در ممیزي مراقبتي 
DNV شرکت

پروژه ایران ال. ان .جي -نصب Drum با وزن 
385 تني )D1311(  طرح واحدهاي شیرین سازي

پروژه یوتیلیتي فازهاي 22 تا 24 
 پارس جنوبي-  انجام عملیات بتن ریزي 

  Catch Pit دیوار باایي هفتمین پارت

نیمه انجامشد.طي باموفقیت آزاد نیروگاه پروژه برخيتجهیزات  C بازرسيرده
واحد سه و Draft Tube Cone واحد سه ،Draft Tube واحد سه آبانماه دوم
تبریز در 1800 پروانهاي شیر دستگاه وهمچنینیك اراك در Connection Pipe

موردبازرسيقرارگرفتهوتحویلنهایيگردید.

اخبار سازمان
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

اجراي كارهاي ساختماني Punatsangchhu -2  )بوتان( 
مگاواتي 990 طرح ساختماني بخش قرارداد JAL هندي شرکت
Punatsangchhu-2رابرندهشد.اینقرارداد462میلیونداری

Tailrace و Headrace انحراف، تونل نیروگاه، ساختمان شامل
استکهازطریقدولتهندوستانتأمینماليشدهاست.

GDF Suez مالك جديد ZEW Niedzica )لهستان( 

ZEW Niedzicaپسازدعوتبهمناقصهخریدسهامشرکت 
Laczany، Wyzne، Niedzica آبي نیروگاه چهار مالك که
استان در مگاواتي 98/5 مجموع ظرفیت به Smolice و
پیشارزیابي مرحله در مناقصهگر هشت است، Malopolska

از را سبقت گوي GDF Suez شرکت نهایتا که شدند موفق
دیگرانربود.وزارتخزانهداريلهستانبهعنوانمجريبرگزاري
مناقصهضمناعاماساميتماميمناقصهگران،قیمتبرندهرابرابر

120میلیوندارگزارشکردهاست.

اجراي Cetin توسط Statkrat )تركيه( 
قرارداد500میلیونیورویياجرايدونیروگاهآبيCetin Mainو
Cetin Lowerبهترتیببهظرفیت401و116مگاواتبهشرکت

نروژيStatkratواگذارگردید.پساجرايایندوطرحدرسال
2015،حدود1400گیگاواتساعتانرژيدرسالتولیدمیشود.
ازسويدیگرمشارکتترکیهايYukselوIlciفعالیتساختماني
بااجرايایندوطرح،مجموع انجامميدهند. طرحهایمذکوررا
ظرفیتنیروگاهآبينصبشدهدرکشورترکیهتوسطStat Kratبه
عدد639مگاواتخواهدرسیدواینامراحتمالموفقیتاینشرکت

رادرمذاکراتاولیهپروژه102مگاواتيKarjiبیشترميکند.

طراحي به سبك Poyry )تركيه( 
را Beyhan I نیروگاه مهندسي و طراحي قرارداد ترکیه دولت
میلیون قرارداد2/9 این ازسوئیسواگذارکرد. Poyryبهشرکت
2013 سال تا را مذکور مگاواتي 550 نیروگاه جزئیات یورویي،
استخراجخواهدکرد.طبقپیشبینياولیهکارفرما،یكسدRCCدر
اینطرحاجراميگرددوحدود1200گیگاواتساعتانرژيسالیانه

تولیدخواهدشد. آذر ماه 1390 - شماره 14

اباغ پروژه Dak Drink به DEC )ويتنام( 
شرکت به نهایتاً Dak Drink داری میلیون 155 پروژه قرارداد
چینيDECاباغگردید.ایننیروگاه125مگاواتيکهبررويرودخانه
Khucاحداثميگرددشاملدوواحدنیروگاهياستکهتاسال2013

بهبهرهبرداريميرسندوسالیانه540گیگاواتساعتانرژيتولیدمينماید.
بخشاعظممنابعماليپروژهمذکورتوسطبانكتوسعهسرمایهگذاريویتنام

تأمینشدهاست.

چراغ سبز كره اي ها براي Nam Muc )ويتنام( 
شرکتکرهايMidland Power(MP(پیشنهادماليخودرابهمنظور
اجرايطرح40مگاواتيNam MucدرشمالویتنامبهEVNارسال
کرد.طبقآخریناخبار،طرحمذکوردرقالبیكقراردادB.O.Tوبا

سرمایهگذاري100میلیونداریطرفکرهاياجراخواهدشد.



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

Hyadro Power

& Dams, 2011, Issue 3

جاي پاي EVN در Gorna Arda )بلغارستان( 
،NEK بلغاري شرکت با مشارکت ضمن EVN اتریشي شرکت
اجرايطرح170مگاواتيGoraa Ardaرادردستورکارقرارداده
است.شرکتEVNکهحدود70درصدسهامشرکتپروژهطرح
B.O.Tرادراختیاردارد،مبلغ500میلیونیورویيرابرايمنابعمالي
تخمینزدهاست.350گیگاواتساعتانرژيسالیانهتولیديازطریق
طرحمزبور،حدود16درصدازسهمانرژيتولیديتجدیدپذیرکشور

بلغارستاندرسال2020راتأمینمينماید.

AMP درصدد اجراي طرح Willow )اياات متحده( 

شرکتAMPازایااتمتحدهبهعنوانپیمانکاراجراينیروگاهآبي
35مگاواتيWillowدرایالتOhioمعرفيگردید.اینطرحکهتا
پایانسال2014بهبهرهبرداريميرسد،هزینهايبرابر300میلیوندار
دربرداردوپسازاجرا،239گیگاواتساعتانرژيسالیانهتولید
bulbخواهدکرد.درمحدودهکارطرحمزبور،دوواحدنیروگاهي
یکسانطراحيشدهاست.تجربهAMPدراجرايپروژه42مگاواتي
BellevilleدرسایتOhioکهدرسال1999بهبهرهبرداريرسید

میتواندکلیدموفقیتاینشرکتدرپروژهWillowتلقيگردد.

رفع موانع اجتماعي طرح Chaglla )پرو( 
Huallaga رودخانه روي بر Chaglla سد پروژه اجراي مراحل
حال در هماکنون که اینطرح برزیلي پیمانکار گردید. آغاز مجددا
انجامفرآیندحفاريطرحاست،مدت57ماهرابراياتمامطرحمذکور
پیشبینيکردهاست.ایندرحالياستکهباآغازطرحطيماهميسال
جاري،بهدلیلموانعاجتماعيازجملهاعتراضمالکان142مزرعه
کشاورزي،اجرايپروژهبهحالتتعلیقدرآمدهبود.بااتماماینطرح،
نیروگاهآبيمربوطه)نیروگاه406مگاواتيMantaro(بهعنواندومین
نیروگاهبزرگکشورپروانرژيسالیانه2500گیگاواتساعتراتولید
خواهدکردکهاینرقم،معادل15درصدتقاضايداخلياینکشوردر
سال2016است.هزینهمجموعطرحبرابر1/2میلیاردداراستکه
حدود780میلیوندارآنتوسطبانكتوسعهآمریکايمرکزيتأمین

ماليشدهاست.

اباغ قرارداد مهندسي طرح Millenmium )اتيوپي( 
قراردادبخشمهندسيبزرگترینسدقارهآفریقابهشرکتفرانسوي
Tractebalاباغگردید.درطرحبزرگRenaissanceکهپیشتربا

نامMillenmiumشناختهميشد،بزرگترینسدآفریقابهمنظور
تأمینآبنیروگاهي5250مگاواتياحداثخواهدشد.قراردادمهندسي
اینطرح3/4میلیاردداريبرابر27میلیونداراستکهدراینمیان،
شرکتایتالیایيElectro ConsultهمراهTractebalخواهدبود.
Rogunشایانذکراستاینشرکتفرانسويبهعنوانمشاورطرح
طرحی Feasibility Study اجراي حال در تاجیکستان کشور در
ميباشدکهسدآنباارتفاع335متر،بلندترینسدبرنامهریزيشدهدر
جهانمحسوبمیشودودرکنارآن،نیروگاهيباظرفیتمجموع3600

آذر ماه 1390 - شماره 14مگاواتاحداثميگردد.

رقابت سه گانه براي مناقصه اي چهارگانه )بوسني( 
برگزاري از پس بوسني کشور انرژي و معاون صنایع، وزارت
RWEسهشرکت،Upper Drianپیشارزیابيمناقصهطرح
Innogyازآلمان،PPCازیونانوIWECازچینراواجد

طرح این کرد. اعام مناقصه نهایي مرحله در حضور شرایط
و Foca،Sutjeska،Bijela آبي نیروگاه چهار اجراي شامل
Paunciبهظرفیتمجموع238مگاواتبهروشB.O.Tاست.

باسرمایهگذاري500میلیونیورویيمناقصهگربرنده،ساانه800
گیگاواتساعتانرژيدربوسنيتولیدخواهدشدکه51درصد

اینرقمازآنسرمایهگذاراست.

رونق برنامه هاي توسعه اي GNF )اسپانيا( 
در انرژي بزرگ طرحهای مجري بهعنوان GNF دولتي سازمان
اسپانیا،توسعهمجموعهنیروگاهيPearesرادردستورکارقرار
دادهاست.دراینخصوص،فازتوسعهاینمجموعه322مگاواتي
نیروگاهجدید نیزاحداثدو بازسازيواحدهايموجودو شامل
ازسويدیگرGNFدرصدداجراي 220و150مگاواتياست.
طرحهایکوچكتريازجملهنیروگاه18مگاواتيOS Peares2و
نیروگاه21مگاواتيBelesar2بهمنظورتوسعهمليدرحوزهتولید
انرژياست.دوپروژهاخیرکهبهسرمایهگذاريحدودا52میلیون
پایانسال2013بهبهرهبرداريخواهند تا نیازمندهستند یورویي
رسید.تاکنون،1868مگاواتنیروگاهآبيبانظارتشرکتGNFدر

اسپانیانصبشدهاست.
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اخبار صنعت8
آب و برق  ايران

اتصال سومین واحد گاز 
نیروگاه خصوصي حافظ 

به شبكه سراسري برق
سومینواحداز6واحدبخشگازنیروگاه
ظرفیت با )فارس( حافظ ترکیبی سیکل
شبکه مدار وارد آبانماه 15 مگاوات 162
سراسريبرقکشورشد.ایننیروگاهدرقالب
6واحدگازيباسرمایهگذاريشرکتمپنا
به )B.O.T( طرحهای قالب در الملل بین
ظرفیت1000مگاواتدرحالاحداثاست.
واحدهايیكودوبخشگازنیروگاهسیکل
ترکیبيحافظنیزدرنیمهنخستسالجاري
بهترتیبدرتاریخهايچهارمتیرماهوپنجم
شهریورماه1390واردمدارشدهاست.احداث
اجرايسیاستهاي راستاي در نیروگاه این
کانصنعتبرقدرحوزهجذبمشارکت
نیروگاهي پروژههاي در خصوصي بخش
في برق تضمیني خرید داد قرار براساس
مابینسرمایهگذارووزارتنیروبااعتباري
بالغبر400میلیونیوروصورتگرفتهاست.
و فارس منطقه برق تولید ظرفیت افزایش
شبکهسراسري،اشتغالزایي،تشویق،حمایت
وجذبسرمایهگذاريغیردولتيدربخش
نیروگاهيباتاکیدبراستفادهازحداکثرتوان
فني دانش ارتقاء و کشور داخل مهندسي
درساختنیروگاههاازدیگراهدافساخت
نیروگاه1000مگاواتيسیکلترکیبيفارس

بیانشدهاست.

طراحي ژنراتور قابل 
حمل براي مواقع بحراني

شرکت مدیرعامل برقيمقدم علياکبر
توزیعنیرویبرقتبریزدرسومینجلسه
کارگروهتخصصيمدیریتبرقشهرستان
از یکي برق امروز اینکه بیان با تبریز
به وضروريشهروندان اساسي نیازهاي
انرژي تامین کرد، تاکید ميآید، حساب
ساعات در روشنایي، خصوص به برق،
در بسزایي نقش میتواند بحران اولیه
امدادرسانيوکاهشتلفاتداشتهباشد.

برقيمقدمتصریحکرد:تعداديژنراتور
چراغ و پایه آنها روي بر که حمل قابل
نصبگردیدهاستجهتتامینروشنایي
مناطقحساسوحیاتيدرزمانبحران،در

اینشرکتطراحيوساختهشدهاست.
برق نیروي توزیع شرکت مدیرعامل
برق حوادث با تخصصي برخورد تبریز
رابسیارمهمارزیابيکردوافزود:مواردي
ازبرق،نحوه ناشي اطفاءحریق همچون
مناطق برق تامین براي ژنراتور حمل
بحرانزده،اعمالکنترلازراهدورشبکه
در برق مهم و نقاطحساس تعیین برق،
شهرستانتبریزو...بایددراینکارگروه
نتایج موردبحثوبررسيقرارگرفتهو

آنبهصورتعمليتسريیابد.

نصب اولین نیروگاه آبی 
ایرانی در کردستان

اولیننیروگاهآبیساختداخلباتوان10
مگاواتوبهروشB.O.Tتوسطمتخصصان
ایرانیدرحالساختاستوبهزودیمراحل
نصبتجهیزاتایننیروگاهدراستانکردستان
آغازمیشود.مهندساحمدزادهمجریطرح
آزاد نیروگاه اساسی باویژگیهای رابطه در
از پس گفت: و برد نام آن بودن ایرانی از
سالهابحثومطالعه،درخصوصساخت
توربینهایبرقآبیدرداخلکشور،تصمیم
نیروگاهیکهطراحیو اولین تا گرفتهشد
انجام ساختتجهیزاتآندرداخلکشور
میشود،نیروگاهآزادباشد.ویافزود:براین
اساستیمیمتشکلازمتخصصانداخلیبر
رویطراحی،مدلسازیوساختتجهیزات
توربینایننیروگاهشاملرانر،محفظهحلزونی
نیروگاه، گاورنر نیز و تیوبها درفت و
بیوقفهکارکردندوهماکنونبخشعمدهای
است.مهندس رسیده پایان به طراحیها از
احمدزادهسپسخاطرنشانساخت:هماکنون
ساختدرفتتیوبهاتمامشدهوآمادهحمل
نیزدر رانرها اینکه کارگاهاست،ضمن به
مرحلهساختوتکمیلقراردارند.ویبااشاره
زمانبندی جدول مطابق طرح پیشرفت به
عنوانکرد:درحالحاضرطراحیساختمان
نیروگاهبهاتمامرسیدهاستاجرایساختمان

نیروگاهنیزحدود20درصدپیشرفتدارد. آذر ماه 1390 - شماره 14
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آماده شدن نهایی
نیروگاه برق-آبی پیران

نیروگاهکوچكبرقآبی8,4مگاواتیپیران
کرمانشاه استان ذهاب، سرپل منطقه در واقع
کریمی مهدی مهندس شد. بهرهبرداری آماده
و متوسط آبي نیروگاههاي طرح مجری
کوچكبااعاماینکهعملیاتاجرایینیروگاه
برق-آبیپیراندرفروردینسال1387آغاز
شده،تصریحکرد:نیروگاهپیراندرزمانپیك
70 پیك، غیر زمان در و درصد مصرف،30
درصدبرقشهرستانسرپلذهابراکهشامل
175روستامیشودتامینمیکند.وییادآور
شد:درنیروگاهبرق-آبیکوچكپیران؛بندی
کانال وهمچنین متر ارتفاع7/5 به انحرافی
انتقالآب9کیلومتریو1700مترلولههاي
سیفونساختهونصبشدهاست.ویحجم
مخزنآباینپرِوژهرا50هزارمترمکعب
پیران پروژه گفت: ادامه در و کرد اعام
دارایدوواحدنیروگاهیبامجموعظرفیت
8/4مگاواتبودهوتواناییتولیدسالیانه40
دارد. را برق-آبی انرژی ساعت گیگاوات
مجریطرحنیروگاههايآبيمتوسطوکوچك
یادآورشد:برقتولیدینیروگاهپیرانتوسط
خطانتقالبرقیبهطول14کیلومتربهپست
سرابگرمسرپلذهابمتصلشدهوبخش
اعظمیازکمبودبرقاینمنطقهرابرطرفمی
نماید.مهندسکریمیسپسبهبیانمزیتهای
کوچك و متوسط برق-آبي نیروگاههاي
تولید با نیروگاهها این گفت: و پرداخت
ندارند. محیطی زیست آلودگی پاك، انرژی
مدار وارد نیاز،سریع زمان در این بر عاوه
شبکهسراسریبرقکشورشدهودرصورت
عدمنیازبهسرعتازمدارخارجمیشوندو
راندمان برق، شبکه پایداری به ضمنکمك
باا،عمرطوانیتروهزینهنگهداریپایینی
دارند.همچنینبانیازبهسرمایهگذاریکموزمان
بازگشتسرمایهکوتاهترازتوجیهاقتصادیبسیار
داشت: اظهار مسئول این برخوردارند. باایی
خوشبختانهدرکشورماارتفاعاتمناسبومقدار
ازمآببرایراهاندازینیروگاههايبرق-آبي

متوسطوکوچكوجوددارد.

نصب آخرین روتور 
نیروگاه گتوند

آخرینروتورفازاولنیروگاهدوهزارمگاواتی
گتوندعلی��اباموفقیتنصبش��د.بهگزارش
روابطعمومیشرکتتوسعهمنابعآبونیروی
ایران،مهندسسمندگانیمدیرامورتجهیزات
گتوندعلیابااعاماینخبرافزود:آخرینروتور
واحده��اینیروگاهگتوندعلیاب��اوزنیمعادل
500ت��نباموفقیتنصبشد.وییادآورشد
نیروگاهگتوندعلی��اازنوعروزمینیبودهودر
مجم��وعدارای8واح��د250مگاواتی)شامل
چه��ارواحدفازاولوچهارواحدفازتوسعه(
استکهظرفی��ت2000مگاواتوتوانتولید
سالیانه4550گیگاواتساعتانرژیبرقآبی
رادارد.مدی��رامورتجهی��زاتطرحگتوندعلیا
درآمدحاص��لازتولیدانرژیپ��اكبرقآبی
نیروگ��اهگتوندعلیاراپ��سازبهرهبردارییك
میلی��اردتوماندرروزاعامک��ردوافزود:در
حالحاضردوواح��دنیروگاهگتوندعلیاآماده
راهان��دازیاس��توباانج��امعملیاتنصب
آخرینواح��دنیروگاه��ی،پیشبینیمیشود
ف��ازاولنیروگاهاینط��رحتاپایانسالجاری
بهط��ورکاملآم��ادهراهاندازیش��ود.مهندس
سمندگانیبابیاناینکهنیروگاهگتوندعلیاپس
ازاح��داثدارایبیشترینمی��زانتولیدانرژی
درمیاننیروگاههایب��رق-آبیکشورخواهد
بود،اظه��ارداشت:بهرهبرداریازایننیروگاه،
عاوهبرتضمینامنی��تشبکهبرقکشور،به
کنترلفرکانسوپایداریشبکهسراسریکمك

شایانیخواهدکرد.

آغاز عملیات ساخت نیروگاه 
سیكل ترکیبي بهبهان

ترکیبي سیکل نیروگاه احداث کلنگ
بهبهانبهظرفیت984مگاواتدرکیلومتر
20جادهبهبهان-بیدبلنداستانخوزستان
نیرو نامجو،وزیر مجید شد. زده زمین به
ترکیبي سیکل نیروگاه کلنگزني آیین در
این ساخت عملیات کرد: اعام بهبهان
جنوب در برق تولید راستاي در نیروگاه
در مصرف رشد به پاسخگویي و کشور
و مگاواتي 166 گازي واحد در4 منطقه
2واحدبخار160مگاواتيجمعابهمیزان
984مگاواتبهروشB.O.Oباساخت،
احداث مپنا بهرهبرداريشرکت و مالکیت

میشود.
ويهزینهپیشبینيشدهاحداثنیروگاه
میلیارد هزار 10 را بهبهان ترکیبي سیکل
ریالوازمصوباتسفررییسجمهوريبه
خوزستاناعامکرد.وزیرنیروخاطرنشان
کردکهاحداثایننیروگاهدراینشهرستان
آغاز با و برخورداراست زیادي اهمیت از
اشتغال هزارنفر براي آن اجرایي عملیات
اشتغال نفر هزار دو براي و مستقیم

غیرمستقیمایجادمیشود.
امور در نیرو وزیر بهزاد،معاون محمد
نیروگاه انرژيدرمراسمکلنگزنی برقو
شهرستان این در بهبهان ترکیبي سیکل
اظهارداشت:طبقبرنامهریزيهايصورت
گرفتهچهارواحدگازيایننیروگاهتاسال
واحد دو و شد خواهد مدار وارد 1392
بخارایننیروگاهنیزدرسالآیندهبهشبکه

برقسراسريمتصلميشوند.
ويبااشارهبهاینکهساختوراهاندازي
تاکنون خوزستان در حرارتي نیروگاههاي
عنوان است، قرارگرفته توجه مورد کمتر
کرد:درایناستاننگاههااغلببهساخت
است، بوده معطوف آبي برق نیروگاههاي
بههمیندلیلاحداثنیروگاههايحرارتي
وزارت کار دستور در خوزستان دراستان

نیروقرارگرفت.
آذر ماه 1390 - شماره 14
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در اوايل كار و 
شکل گيری فراب، 
با آقای مهنما به 
روسيه رفتيم. در آن 
كشور به كارخانه های 
سازنده توربين و 
ژنراتور سر زديم. 
چندين روز با قطار به 
تمام سرزمين روسيه 
مسافرت كرديم و از 
كارخانه های زيادی 
بازديد كرديم تا 
دانش و تکنولوژی 
ساخت اين قطعات 
و نيروگاه های 
برق- آبی را به ايران 
بياوريم و بومی كنيم 
تا متولی كار، 
كارخانه های داخل 
شوند
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فراب از ابتدا، سراب نبود!
گفتگو با مسعود صادقی معاون حرارتی شركت مشانير و مدير پروژه طرح كارون 1

در  است.  شده  التحصیل  فارغ  شریف  صنعتی  دانشگاه  از   61 سال 
رشته مهندسی برق درس خوانده و عاشق رشته تحصیلی و کارش 
عنوان  به  قزوین  صنعتی  مجموعه های  در   66 تا   64 سال  از  است، 
کار  به  مشغول  مشانیر  شرکت  در  تاکنون   66 سال  از  و  فنی  مدیر 
بوده است. قدیمی های فراب از او به عنوان فردی همراه در زمانه ای 
دیگر  به گونه ای  توانست  مشاور،می  کسوت  در  او  که  کنند  می  یاد 
عمل کند و بیش از آنکه همراه باشد، مانع باشد. او هم اکنون معاون 
حرارتی شرکت مشانیر است و چند سالی می شود که معاونت آبی 
از  مثبتی  تصویر  است.  کرده  واگذار  دیگر  فردی  به  را  شرکت  این 
آقای  از  را  زیبایی  خاطرات  صادقی  آقای  مانده،  جا  به  فراب  در  او 
از  وی  با  فراوان  بازدیدهای  و  فراب  شرکت  مدیرعامل  اولین  مهنما 

کشورهای خارجی برای دست یافتن به تکنولوژی های روز دنیا در 
تولید داخلی به یاد دارد.از زمانی که شرکت فراب، هنوز فرابی کوچک 
او به این شرکت اطمینان کرد و  بود و مانند نوزادی در حال رشد. 
اگر هم  انتقاد کرد، انتقادهایی سازنده بود. حرف های زیادی درباره 
پروژه ها، روند تاسیس فراب و حمایت از تولید داخلی  دارد و  البته 
نیروگاه های حرارتی مخالف  به حوزه  فراب  وارد شدن  با  به شدت 
است و بر این باور است که هر شرکتی می بایست کار تخصصی خود 
را انجام دهد حتی اگر مجبور شود برای این منظور به دلیل اشباع 
ادامه  در  آنچه  بازارهای خارجی برود.  دنبال  به  داخلی   بازار  شدن 
می خوانید گفتگوی ماست با مسعود صادقی معاون حرارتی شرکت 

مشانیر و مدیر پروژه نیروگاه کارون 1، اولین پروژه فراب...

: جناب آقای صادقی! لطفا برای ورود به 
بحث مختصری از نحوه آشنایی خود با شرکت 
شرکت  این  با  ابتدایی  همکاری های  و  فراب 

برایمان بگویید؟
ساخت بر مبنی دستوری که بود 1370 سال
کشور داخل در برق-آبی نیروگاههای تجهیزات
شرکتهای به حوزه این پروژههای واگذاری و
داخلیاباغشد)تاآنزمانحتیقطعاتخیلی
ما و میشد ما کشور وارد خارج از نیز کوچك

بودیم( آنها نیازمند قطعات تامین برای همیشه
فراب شرکت که بود هم تصمیم همین متعاقب
همان از که هم مشانیر شرکت  و شد تاسیس
موقعشرکتیمشاوربود،ازاینامراستقبالکرد.
درسالهای69و70منمسئول یعنی زمان آن
در نتیجه در و بودم عباسپور شهید دوم نیروگاه
به فراب شرکت با سال 10 مدت به زمان آن
عنوانمشاورهمکاریکردم.اولینفعالیتفراب،
برای که بود عباسپور شهید سد دوم نیروگاه

در شد؛ شناخته صاحیت صاحب راهاندازیاش
واقعباارائهپیشنهادخوب،مناقصهرابرندهوکار

بهشرکتفرابواگذارشد.

در  عنوان مشاور  به  زمانی  جنابعالی در   :
کنار فراب قرار داشتید که شرکت فراب شرکت 
کوچکی بود و قاعدتا هنوز از ساختارهای ازم 
برخوردار  پروژه ها  دقیق  و  کامل  اجرای  برای 
باشد  فرصتی  می توانست  موقعیت  همین  نبود.  آذر ماه 1390 - شماره 14



من معتقدم فراب 
نمی بايست به 

حوزه نيروگاه های 
حرارتی ورود پيدا 

می كرد همانطور كه 
مپنا نيز نبايد وارد 
حوزه نيروگاه های 

برق- آبی شود چرا 
كه اين كار تخصص 
شركت فراب است.

از سوی ديگر شاهد 
آن هستيم كه با 

آنکه شركت فراب 
وارد كار نيروگاه های 

حرارتی شده اما در 
ساخت آن هنوز متکی 

به شركت مپناست

یژه
ی و

گو
گفت
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در  فراب  نکردن  همراهی  و  گیری  ایراد  برای 
کنار  در  همواره  جنابعالی  اما  بحرانی.  مواقع 
بودید و هیچ گاه حاضر نشدید که فراب  فراب 
را تضعیف کرده و آن را همراهی نکنید همین  
از جنابعالی یک چهره حرفه ای در جمع مدیران 
ابتدایی  روزهای  است.از  ساخته  فراب  بدنه  و 
برایمان  زمان  آن  شرایط  و  فراب  با  همکاری 

بگویید؟
هیچگاهبهدنبالسنگاندازیبرسرراهفراب
نبودم؛بابهانهآوردندربارهاینکهقبًااینشرکت
اینکارراانجامندادهاستیارفرنسآنکجاست
دلم زیرا باشم آن راه سر بر مانعی نمیخواستم
در که مناسبی آدمهای وجود با که بود روشن
مجموعهفرابکارمیکنند،حتمامیتوانکاررا
زمانخیلیها آن در واقع در رساند. بهسرانجام
بودندکهبهفرابشكداشتندوتردیدمیکردند
خیر یا برآید کار عهده از میتواند فراب آیا که
میخواهمبگویمبودندافرادیکهمعتقدبودندکه
باگذشت اینسراباستوواقعیتنداردولی
زمانساختارفرابشکلگرفتوبابهرهگیریاز
مهندسانومشاورانباتجربهودریافتحمایت،

کمکمساختارخودرابهدستآورد.

: از قرار، شما در همان بدو امر،سفرهایی 
با  آشنایی  برای  فراب  وقت  مدیرعامل  با  را 
خارجی  کشورهای  به  دنیا  روز  تکنولوژی های 

داشته اید؛ در این باره برایمان بگویید؟
مهنما آقای با فراب، شکلگیری اوایل در
کارخانههای به کشور آن در رفتیم. روسیه به
روز چندین زدیم. سر ژنراتور و توربین سازنده
کردیم مسافرت روسیه سرزمین تمام به قطار با
وازکارخانههایزیادیبازدیدکردیمتادانشو
تکنولوژیساختاینقطعاتونیروگاههایبرق-
آبیرابهایرانبیاوریموبومیکنیمتامتولیکار،
انتخاب را شرکت شوند.چند داخل کارخانههای
بادورانفروپاشیشوروی، اینمسئله اما کردیم
همزمانشد.درنتیجهشرکتهاتوانمالیبرای
ضمانتنامه نمیتوانستند و نداشتند همکاری
بدهند.بنابراینبهاوکراینوبهکارخانهخارکف
رفتیم.درآنجاهمبهمشکلمالیآنهابرخوردیم
واینکهآنهانمیتوانستندتضامینیبدهندتاپیش

پرداختدریافتکنند.
آنزمانازسویدیگربهدلیلدادگاهمیکانوس
دیگری کشور هیچ با و بود تحریم در ایران
تمام کند. کار نمیتوانست چین و روسیه جز
کردهبودند. تحریم را ایران اروپایی کشورهای
خارج ایران از اروپایی کشورهای سفرای تمام
شدهبودند.درنتیجهبازبهچینسفرکردیموبرای
بستیم. قرارداد هاربین باشرکت توربینها خرید
»زیمنس« شرکت با قبًا که هم ژنراتور قرارداد

برایانتقالتکنولوژیبستهشدهبود.درنتیجهکار
ادامه زیمنس با ژنراتورها و باچینیها توربینها

یافت.
فراب  شرکت  فعالیت  عده ای  گفتید   :
آن  به  شما  دلیل  چه  به  می دانستند؟  سراب  را 
تشکیات کوچک اعتماد کردید؟ زیرا همانطور 
امروزی  فراب  با  زمان  آن  فراب  می دانید  که 

اساسا قابل مقایسه نبود.
بودند، فراب تشکیات راس در کسانیکه
صنعت در بودند؛ کارکشتهای و فنی انسانهای
تجهیزاتفعالیتکردهبودندوباشورواشتیاقی
کهداشتند،میتوانستنداینکاررابهثمربرسانند.
میدانستماینکاربهوسیلهمهندسانفراببهثمر
بعدها که رفان و مهنما آقایان وجود مینشیند.
شرکتبزرگیهمچونمپناراتشکیلدادند،نشان

ازهمیناستعداددارد.

و  داخل  ساخت  مقوله  می رسد  نظر  به   :
جهت  در  هم  آن  سمت  به  حرکت  ضرورت 

گیری های شما بسیار موثر بوده است؟
درستاست.شورواشتیاقیدرماوجودداشت
بهویژهماشینآات انجامشود کهساختداخل
وتجهیزاتدرداخلتولیدشودواینموضوعرا

نمیتوانانکارکرد.

ساخت  به  حاضر  قیمتی  چه  به  شما   :  
هر  به  آیا  بودید؟  کشور  داخل  در  تجهیزات 
قیمتی حاضر بودید که به بومی سازی بپردازید؟ 
را  امر  این  قیمت  به هر  افرادی که  زیرا هستند 
مجاز نمی دانند و بیشتر نگاهشان به منافع سازمان 

و کشور است؟
بله،منموافقاینهستمکهبایدبههرقیمتیبه
سمتتولیدداخلرفت.اگربهاینکاردستنزده
مشکات و تحریمها زمان در اکنون هم بودیم،
در میدید. جدی آسیب ما برق شبکه تحریم،
که است داخل ساخت بر اصرار دلیل به واقع
علیرغمتحریمها،شبکهبرقکشوربهکارخود
ادامهمیدهد.حتی8هزارمگاواتهماضافهتولید
میکند.بهجدبراینباورمکهبایدبههرقیمتبه

سمتتولیدداخلرفت.

کنار  در  حضورتان  سال   10 مدت  در   :
پروژه ها  تحویل  نحوه  مشاور،  عنوان  به  فراب 

توسط فراب را چگونه ارزیابی می کنید.
تشکیاتی چنان فراب آن که است درست
نداشتوحتیبرایبستنقراردادها،تیمقراردادی
نداشتامابهمرورزمانباحضورمهندسانخبره
درقسمتمهندسیفراب،کمکمفرابراهرشد
1 واحد اواخرسال81 در و پیشگرفت در را
در و 2 واحد 82 سال عباسپور، شهید نیروگاه

کامل 4 و 3 واحد 83 اوایل و 82 سال اواخر
شدودرخرداد83آقایخاتمی-رئیسجمهور
بهمرور فراب افتتاحکرد. را وقت-چهارواحد

زمانتواناییبیشتروبهتریپیداکرد.

به  می توانستید  شما  مدت  این  طول  در   :
انتقادها را بزرگ  یا  عنوان مشاور دخالت کنید 
کنید، حق هم داشتید اما چرا این گونه برخورد 

نکردید؟
باداشتننگاهملیاینانتقادهارابزرگنکردیم.
درخیلیازمسائلفنیمباحثاتیداشتیمکهفراب
معمواًآنرااصاحمیکرد.امامهمتراینبودکه
سیاستماحمایتازتولیدداخلبوددرعینحال
فرابدراسرعوقتنواقصرابرطرفمیکردو

مشکلیرابرجاینمیگذاشت.

چگونه  زمان  این  در  را  تحریم ها  نقش   :
بر  تحریم ها  شما  باور  به  آیا  می کنید؟  ارزیابی 
روی عملکرد ما در بخش ساخت نیروگاه ها تاثیر 

نگذاشته اند؟
دربخشتجهیزاتالکترونیکیوسیستمکنترل
ازکشورواردمیشوند،دچار ازخارج کههنوز
امادرصدآنکوچكوجزئی مشکاتیشدهایم
جا آن از تحریمها دلیل به دیگر ازسوی است.
کهبایدبرخیکااهابرایورودبهایراندوردنیا
راسفرکندتابهایرانبرسد،هزینهبااترمیرود
وبهصرفهنیستاماچارهاینداریم.خوشبختانه
این که میشود ساخته ایران در اصلی تجهیزات
و عملکرد نتیجه من باور به چیز هر از بیش
بوده بهشرکتهایداخلیدرگذشته ما اطمینان

است.

شرکت  مزیت  می دانید  که  همانطور   :
نیروگاه های برق- آبی  فراب، فعالیت در حوزه 
بوده است.آیا  به نظر شما ضرورتی داشت که 
فراب وارد حوزه ساخت نیروگاه های حرارتی با 

وجود رقیب قدرتمندی به نام مپنا بشود؟
بهتر باشد تخصصی کارها اگر من نظر به
پروژههای و یابد گسترش باید فراب اگر است.
دنبال به است، شدن اشباع حال در داخلی آبی
برودودرهمینزمینه ازکشور بازارهایخارج
ادامهدهد.بهویژهدرکشورهای فعالیتخودرا
و دارند پرآبی رودخانههای که سابق شوروی
جواب حتما کار این که میانه آسیای کشورهای
خواهدداد.منمعتقدمفرابنمیبایستبهحوزه
نیروگاههایحرارتیورودپیدامیکردهمانطورکه
آبی برق- نیروگاههای حوزه وارد نباید نیز مپنا
شودچراکهاینکارتخصصشرکتفراباست.
ازسویدیگرشاهدآنهستیمکهباآنکهشرکت
در اما شده حرارتی نیروگاههای کار وارد آذر ماه 1390 - شماره 14فراب
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خاطرات  بررسی 
گذشته و بيان آن 
برای شما، مانند 
تصاويری بود كه 
چون فيلم از مقابل 
گذشت  چشمانم 
و برايم بسيار 
لذت بخش بود؛ در 
واقع بايد بگويم كه 
اين گفتگو و مرور 
گذشته  خاطرات 
مانند قصه ای  برايم 
بود شيرين 
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ساختآنهنوزمتکیبهشرکتمپناستبهویژه
به نیروگاهها برسر دو این که درطرحخرمآباد
در را کار سرانجام مپنا خود و نرسیدند توافق

دستگرفت.

اما  : شما معتقد به کار تخصصی هستید، 
در ایران پتانسیل ساخت نیروگاه های برق- آبی 
رو به اتمام است، با وجود محدودیت ها، آیا تنها 
به دنبال کسب بازارهای خارجی بودن و صرفا 
در یک حوزه فعالیت را محدود کردن، درست 

و عملی است؟
زیادی تاثیر تحریمها آفریقا و میانه آسیای در
اگر و ندارد وجود خاصی محدودیت و ندارند
شرکتیواقعًابهدنبالکارباشد،میتواندبازاررا
بیابد.چنانچهشرکتفرابدرنیجریهوکشورهای

افریقاییمیتواندبهدنبالبازارهایقویباشد.

به  فراب  شرکت  ورود  آیا  شما  نظر  به   :
درست  ریلی  و  گاز  و  نفت  بخش  پروژه های 

است؟
ازآنجاکهدوشرکتفرابومپناتواناییهای
حوزهها این در فعالیت با که دارند مشترکی
همهمخوانیدارد،مانندابزاردقیقیاتجهیزات،هر
دومیتوانندوارداینحوزهشوند.امامنهمیشه

معتقدبودمکهبایدکاررابهکاردانسپرد.

که  دیگری  مهم  موضوع    :
کارخانه دار  فراب  بحث  دارد  وجود 
آیا  است؛  کارخانه  بدون  فراب  یا 
سوی  از  کارخانه  تاسیس  با  شما 
 شرکتی مثل فراب موافق بودید؟ زیرا 
هم اکنون هستند بزرگانی که از اینکه 
فراب برای خود کارخانه ای نساخته 
است، معترض و گله مندند و در مقابل 
هم عده ای همین عامل را بزرگترین 

موفقیت فراب می دانند؟
منبامدیریتبدونمالکیتموافقم
وبهنظرماینبهترازهرچیزیاست
کارخانه و کارخانه مالکیت که چرا
نبوده فراب تخصصی رشته داری،
کردن مدیریت من نظر به نیست. و
چرا است. بهتر مختلف کارخانههای
وجود اولیه مواد مشکل همیشه که
اگر که کرد ادعا نمیتوان و داشته
در تاخیری داشت، کارخانه فراب
وجود به پروژهها زمانبندیهای
فراب برای نیز منفعتی یا نمیآمد
بهترین فراب میکنم داشت.فکر
سیاست،یعنیمدیریتراانتخابکرد
ودراینخصوصهمهیچایرادیرا

نمیتوانبهعملکردشگرفت.

پروژه های  بحث  به  فراب   ورود  آیا   :
سرمایه گذاری را منطقی می دانید؟

شرکتفرابدریزدیك،اسامآبادوسنگ
توده2سرمایهگذاریکرد،بهنظرمسرمایهگذاری
کاریمنطقیاستبهشرطیکهدرفروشبرق
مشکلیایجادنشود.فروشبرقدرنیروگاههای
شرایطی با است. خوب من نظر به خصوصی
کهوجوددارد،بهتراستبهاینسمتحرکت
سمت به دولتی از نظام و دولت کرد.سیاست
بهتراستکه خصوصیکشیدهشدهاستوچه
افرادیکهوارداینکاردربخشسرمایهگذاری
در باشند. مپنا یا فراب شرکت از میشوند،
ویژه به تجهیزات تمام کاری چنین برای واقع
و است مهیا داخلکشور در دربخشحرارتی

پروژهقابلانجاماست.

: اگر هر پروژه را دارای سه ضلع کارفرما، 
رابطه  شما  نظر  به  بدانیم،  پیمانکار  و  مشاور 
شکل  ضلع  سه  این  بین  می تواند  که  مطلوبی 

بگیرد چگونه رابطه ای است؟
را خود کاری محدوده باید اینها سه هر 
دخالت یکدیگر کار در کنند سعی و بشناسند
نرود.مشاور،حافظ بین از پایداری این تا نکنند

منافعکارفرماوپیمانکاراست،کارفرمابهدنبالبه
سرانجامرساندنکاربهقیمتتوافقیوپیمانکار
مسئولیتتطابقوظایفباقراردادهارابرعهده
کنند کار خوب هم با ضلع سه این اگر و دارد
موفق میتوانند نیز گذاری سرمایه بخشهای در

باشند.

خوبی  پیمانکار  فراب،  آیا  دید،  این  با   :
محسوب  می شود؟

فراب مشاور من که 1385 تا 1371 سال از
داد. انجام خوب را خود وظایف فراب بودم،
رفع و تجهیزات تامین در فراب دیگر سوی از
اشکااتدرحینکاروارائهبرنامه،قویبوداما
این و بود ضعفی نقطه دارای تضمین دوره در
موضوعیاستکههماکنوننیزدربرخیپروژهها
باآنروبروهستیم.درواقعیکیازنقاطیکهباید
بررویآنکارشودهمیندورهتضمیناست.باید
درخودشرکتفراببرنامهایوجودداشتهباشد
کهپسازآنکهکارساختانجامشدوکاربه
اتمامرسید،گروهدیگریدورهتضمینرابرعهده
بگیردوهمانگروهاولدورهتضمینرابرعهده
نداشتهباشد.درواقعیكقسمتمستقلدرخود

فرابهمیشهاینمسئلهراپیگیریکند.

: با توجه به اینکه جنابعالی هم در حوزه 
حرارتی  هم  و  برق-آبی  طرح های 
در  کار  نظرتان   به  اید  کرده  فعالیت 
کدام یک از این دو حوزه  دلچسب تر 

است؟
و است برق تحصیلیام رشته چون
مسائل بیشتر آبی برق- نیروگاههای در
و است مطرح عمرانی و ساختمانی
تجهیزاتدردرجهدوماهمیتقراردارد
نیروگاههایحرارتیتجهیزاتدر در و
دارم دوست بیشتر اهمیت، اول درجه
درقسمتحرارتیفعالیتداشتهباشم.
درپروژههایبرق-آبیبیشترکارهای
ساختمانیومکانیكوابزاردقیق،مهم
وعمدهاستولیدرحرارتیبیشتربر
رویبرقکارمیشوددرنتیجهکارکردن
درحوزهرشتهتخصصیخودرابیشتر

میپسندم.

: و سخن آخر؟
آن بیان و گذشته خاطرات بررسی
برایشما،مانندتصاویریبودکهچون
فیلمازمقابلچشمانمگذشتوبرایم
باید واقع در بود؛ لذتبخش بسیار
بگویمکهاینگفتگوومرورخاطرات
گذشتهبرایممانندقصهایشیرینبود. آذر ماه 1390 - شماره 14
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بزرگترینرویدادعلمیصنعتبرقکشور،نهم
لغایتیازدهمآبانماهباحضورگستردهشرکتهای
داخلیوخارجیوباحضورپررنگشرکتفراب
برگزارشد.دراینکنفرانس1392مقالهقبولپذیرفته
شدکهازاینتعداد437مقالهطیسهروزبهحاضرین
عرضهشد.قائممقاموزیرنیروکهدرآیینافتتاحیه
بیستوششمینکنفرانسبینالملليبرقدرمحل
پژوهشگاهنیروسخنميگفت،برقراصنعتيبهبلوغ
رسیدهمعرفيکردوگفت:نهتنهاامروزتوانایيهاي
صنعتبرقبهبلوغرسیدهاستبلکهميتوانیماین
توانمنديهارابهسایرکشورهاارایهدهیم.عليذبیحي
بااظهارامیدواريازحمایتدولتومجلسبراي
رسیدنبهافتخاراتبیشتردرصنعتبرقخاطرنشان
کرد:روندتوسعهوتولیددرصنعتبرقکشورسریع
ترشدهاست.ويبابیاناینکهدستاوردهايخوبي
اضافهکرد:حتي اینصنعتحاصلشدهاست، در
تحریمهانیزنتوانستهاستمانعيدررشدوتوسعه
صنعتبرقبهوجودآورد.ذبیحيتصریحکرد:مسیر
برايرشدوتوسعهبیشتراینصنعتباحمایتدولت
وافزایشحضوربخشخصوصيدرعرصهاجراو

عملهموارتراست.

افزوده شدن 5 هزار مگاوات
 بر ظرفيت توليد برق كشور

معاونوزیرنیرودراموربرقوانرژيازبرنامهریزي
برق شبکه با ارتباط برقراري براي نیرو وزارت
کشورهاياروپایيونیزکشورروسیهخبردادوگفت:
هماکنونباتمامکشورهايهمسایهخودارتباطبرقي
بخش حداکثري ورود براي داد: ادامه بهزاد داریم.
خصوصيبهحوزهمباداتبرقراهبردهایيتدوین
شدهاستتاضمنافزایشظرفیتمبادلهبرقورفع
موانعتوسعهظرفیتهايتبادلسنکرونمتناسببا
استانداردهايجهانيوبرقراريمناسباتقابلاتکاو
شفافدرهزینههايسوختومحیطزیستبراي

به خصوصي بخش ورود از صادراتي، برق تولید
بازارهايهدفيکهبرايکشورازنظراقتصاديارزش
افزودهدارند،حمایتشود.مهندسبهزاددربخش
دیگريازسخنانخودبهظرفیتنصبشدهنیروگاهي
کشوراشارهکردوگفت:هماکنونظرفیتنصبشده
برقنیروگاههايکشوربهبیشاز63هزارمگاواتمي
رسدکهیكسومآندردولتهاينهمودهموارد
مدارشدهاست.ويتصریحکرد:درسالگذشتهپنج
هزارمگاواتبرظرفیتتولیدبرقکشوراضافهشده

استکهاینیكرکوردجدیدمحسوبمیشود.

 تامين يك چهارم انرژی بخش خانگی
با استفاده از سيستم همزمان برق و حرارت

در نیرو پژوهشگاه کارشناسان از جوکار علي
ایران برق بینالمللي کنفرانس ششمین و بیست
گفت:باپتانسیلسنجيبخشخانگيبراياستفاده
ازسیستمهايتولیدهمزمانبرقوحرارتبهنتایج
خوبيبرايبهرهگیريازاینفناوريدستیافته
این داد: ادامه نیرو پژوهشگاه کارشناس این ایم.
پتانسیلسنجينشانميدهدکهميتواننزدیك
بهیكچهارمانرژيموردنیازبخشخانگيرااز
طریقسیستمهايتولیدهمزمانبرقوحرارتتامین
کرد.ويادامهداد:براساساطاعاتجمعآوري
شدهدرکشور،میتوانبالغبرسههزارو651مگاوات
سیستمتولیدهمزمانبرقوحرارترادرمجتمعهاي
مسکونيبزرگکشورنصبوازاینطریقبهافزایش
راندمانوکاهشتلفاتدرشبکهکمكکرد.جوکار
گفت:بااستفادهازاینسیستممیتوانحرارتوانرژي
برقموردنیازبخشخانگيراتامینوازاینطریق

مزایایيرانصیبشبکهبرقکشورکرد.

دو برابر شدن مصرف انرژي تا سال 1404
نیرو پژوهشگاه ارشد کارشناس یك همچنین
نیزدراینمراسمگفت:بررسيهانشانگرآناست

تا مختلف بخشهاي در انرژي میزانمصرف که
سال1404بهدوبرابرمیزانکنونيافزایشخواهد
یافتکهبرايپاسخگویيبهاینمیزانرشد،نیازبه
سرمایهگذاريهنگفتياست.حسینيکهدربیست
ارائه به ایران برق بینالمللي کنفرانس وششمین
مقالهايدراینزمینهپرداخت،دراینخصوص
افزود:درحالحاضرمیزانمصرفانرژيدربخش
خانگينسبتبهاستانداردهايجهانيبسیاربااتر
استوبرايدستیابيبهاهدافسندچشماندازو
ميکند، تدوین دولت که اي ساله پنج برنامههاي
نیازبهروشهاياجرایيدقیقترياست.امیدشاه
حسینيادامهداد:بهنظرميرسددرآیندهنزدیك
خانگي بخش در الکتریکي انرژي مصرف میزان
متنوعترودرنتیجهافزایشبیشتريداشتهباشدکه
برايکنترلاینشاخص،بایدراهکارهايدقیقتري

تبیینشود.

حضور فراب در نمايشگاه جانبی
و تخصصی فنی، توان معرفی منظور به فراب
اجرایيخوددربیستوششمینکنفرانسبینالمللی
برقونمایشگاهجانبیآنکهازتاریخ9الي11آبان
باحضورسازمانهاوشرکتهایداخلیوخارجی
درزمینهصنعتبرقدرپژوهشگاهنیروبرگزارشد،
حضورداشت.معاونوزیرنیرودراموربرقوهیئت
همراهومدیرانارشدصنعتبرقنیزازغرفهفراب
درنمایشگاهجانبيکنفرانسبازدیدکردند.نگاهیبه
پیشینهبرپاییکنفرانسبرقدرکشورنشانمیدهد؛
نخستینکنفرانسبرقدرایراندرسال1346ودر
دانشگاهشیرازباحضوراستادانوپژوهشگرانداخلی
وخارجیبرگزارشد.کنفرانسبینالمللیبرقاکنون
عاوهبرموضوعاتفنیصنعتبرقبهسایرمسائل
ازجملهمحیطزیست،مسائلاقتصادی،اجتماعیو

مدیریتنیزميپردازد.

بيست و ششمين كنفرانس بين المللی برق و نمايشگاه جانبي آن برگزار شد

فراب در بزرگترين رويداد علمی صنعت برق كشور
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فراب  به منظور 
معرفی توان فنی، 

تخصصی و اجرايي 
خود، در بيست و 

ششمين كنفرانس 
بين المللی برق و 
نمايشگاه جانبی 
آن كه از تاريخ 

9 الي 11 آبان با 
حضور سازمان ها و 
شركت های داخلی 
و خارجی در زمينه 

صنعت برق در 
پژوهشگاه نيرو 

برگزار شد، حضور 
داشت



مطابقباقوانینداخليکشورمان،سرمایهگذاري
خارجيدربخشباادستيپروژههاينفتوگاز
ایرانباشیوههايمختلفقرارداديازقبیلبیعمتقابل
Participation(مشارکتمدني،)Buy Back(
سرمایهگذاري در مشارکت ،)Agreement

تولید در مشارکت ،)Joint-Venture(
ساخت، قراردادهاي )Production Sharing(
بهرهبرداريوانتقال)BOT(،قراردادهايساخت،
Build, Commissioning( تحویل و اجرا
قراردادهايخریدخدمت و )and Handover

عمًا است. امکانپذیر )Service Contract(
در تاکنون که سرمایهگذاري قراردادهاي کلیه
حوزهباادستنفتوگازمنعقدشدهاندبهصورت
بیعمتقابلبودهکهعمومادرطبقهقراردادهايخرید
خدمتدستهبنديميشوند.ایندرحالياستکه
بسیاريازکشورهايدنیا،شیوهمشارکتدرتولید
یاسودرابهعنوانروشمرسومدرتوسعهبخش

باادستيانرژيقلمدادميکنند.
سرمایهگذار شرکت بیعمتقابل قراردادهاي در
خارجيکلیهوجوهسرمایهگذاريهمچونخرید،
را تکنولوژي انتقال و راهاندازي تجهیزات، نصب
برعهدهگرفتهوپسازراهاندازيبهکشورمیزبان

سرمایه سود و سرمایه بازگشت ميکند. واگذار
محصوات دریافت طریق از سرمایهگذار شرکت
تولیديوپسازراهاندازيطرحصورتميگیرد.
پرداختهابهصورتنقديوغیرنقديامکانپذیر
مالي تامین بر عاوه خارجي طرف و ميباشد
طرحدربیشترمواردمسئولیتاجرایيومهندسي،
تکنولوژي، انتقال نصب، و ساخت سفارشات،

آموزشوراهاندازيرانیزمتعهدميگردد.
نوع با ایران پروژههاي ظاهراً درحالحاضر
شرکتهاي براي جذابیتي بیعمتقابل قراردادهاي
سرمایه داراي اتفاقاً که ندارد بینالمللي معتبر
نیز بخش این در فعالیت براي ازم تکنولوژي و

هستند.
درباره گذشته سالیان در بسیاري کارشناسان
گذر امکان و موجود قراردادهاي محدودیتهاي
به اما کردهاند، اظهارنظر و بحث بیعمتقابل، از
کشور قانونگذار دستگاه نتوانستهاند ميرسد نظر
رامتقاعدبهایجادتغییراتيدروضعموجودکنند؛
تولیدکشورمان، بهوضعیت توجه با که تغییراتي
ناگزیرازانجامآنهستیم.مطابقبررسيهايانجام
را سالیانه کاهش کشورمان در نفت تولید شده،
غیرطبیعي افزایش کنار در امر این تجربهميکند.

تصور است شده باعث داخلي، سالیانه مصرف
وارداتانرژيدرچندسالآینده،درصورتادامه

اینوضعیتچنداندورازذهننباشد.
درسالیانپسازوقوعانقاباساميدرایران،
بیشاز20قراردادبیعمتقابلباشرکتهايخارجي
درحوزههايمختلفنفتوگازمنعقدشدهاست.

درادامهوضعیتکليقراردادهايبیعمتقابلاز
جنبههايمختلفموردبررسيقرارميگیرد.اگرچه
اطاعاتکامليازاینقراردادهاتاکنوندردسترس
عمومقرارنگرفتهاست،اماظاهرابهرغمشباهتهاي
ساختاري،ازآنجاکهمهمتریناجزايفنيوماليدر
کههر نکته این و ميشوند نهایي مذاکرات زمان
قرارداديباتوجهبهشرایطشرکتهايخارجيو
بهفراخورموقعیتزمانيووضعیتسیاسيروز
هم با زیادي شباهت طبیعتا شدهاند، بسته کشور
که است اطاعاتي براساس مزبور بررسي ندارند.
درمجموعازپروژههايمختلفبهدستآمدهاست.

بررسي از ديدگاه وضعيت 
سرمايه گذاري

مکانیزم یك از واقع در بیعمتقابل قراردادهاي
انجام هزینههاي که ميکند پیروي Cost Plus

نگاهي بر قراردادهاي
 بیع متقابل در عرصه نفت و گاز
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شدهدرمقابلارائهمداركواسنادمستندکهمورد
تاییدکارفرماقرارگیرد،حسبمقرراتوشرایط
قرارداديبازیافتميشوند.اینهزینههابهچهار
هزینههاي اول گروه در ميگردند: تقسیم گروه
سرمایهاي)Capital Costs(قرارداردکهداراي
سقف از فراتر پیمانکار چنانچه و است سقف
پرداختکند،اینمقداراضافيقابلبازیافتنیست
کارفرما تایید مورد که اضافي کار قبال در مگر
یعنيشرکتنفتقرارگیرد.گروهدومهزینههاي
است )Non Capital Costs( غیرسرمایهاي
ندارد. نیزسقف بازیافتميشودوغالبا کهعینا
Operation( بهرهبرداري هزینههاي سوم گروه
Costs(استکهبدونسقفودرحدمتعارف

ومنطقيبازیافتميشود.گروهچهارمهزینههاي
بانکي)Bank Charge(یاسودبانکياستکه
پیمانکارتمامهزینههايتولیدرابهعاوههزینههاي
بانکيدریافتخواهدکرد.پیمانکاردرقبالکلیه
بانکي بهره دریافت به محق خود، پرداختهاي
بایدتوجهداشتکهنرخ بانرخمشخصاست.
بهرهمذکورتنهاجنبههزینهجبرانپولراداشتهو
پیمانکارکلیهپارامترهاومتغیرهايمربوطبهسودو

منفعتخودرادرحقالزحمهلحاظميکند.

نرخبرگشتسرمایهنیزبهصورتعدديثابت
پیمانکار که نحوي به میشود لحاظ قرارداد در
بهصورت و معمول عرف از بیش کار پایان در
معمواً همچنین ننماید. کسب سود غیرمتداول،
درصديبهعنوانپاداشبرايحسنانجامکاردر
مدتکمتروباهزینهکمترازسقفتعیینشده،
انجامدادنطرحتوسعهوبااخرهرسیدنبهسقف
تولیديموردتوافقدرقراردادیابااترازآنتعیین

میشود.
معمواًتخمیندقیقهزینههايموردنیازبراي
توسعهمیدانوتولیدامکانپذیرنیست.بنابراینبسته
بهنوعقرارداد،سقفیاکفهزینههايسرمایهاي
قراردادها کلیه در عاوه به میشود. مشخص
مسالهنظارتکشورمیزبانبرهزینههايسرمایهاي
بایددرنظرداشتکهدر البته پیشبینيمیشود.
دورانهزینهکردن،مدیریتپولباپیمانکاراستو
کارفرمافقطمیتواندنظارتکندوبهطورمعمول

ایننظارتهمماننداجراقوتوقدرتندارد.
کلهزینههایيکهپیمانکارمتحملشدهاست،
افزونبرحقالزحمهويبهصورتمحصول)نفت
پیمانکار به طبیعي( گاز یا گازي مایعات خام،
پرداختمیشود.قیمتمحصولبراساسقیمت

از 60درصد تا حداکثر و میشود محاسبه روز
به مذکور دوره در شده تولید محصول ارزش
پیمانکار بنابراین شد. خواهد پرداخت پیمانکار
مجبوراستبهنحويکارراانجامدهدتابههر
طریقيکهشدهدریكدورهپنجتاهفتسالهمبلغ

سرمایهخودراازمحلتولیدپروژهبرداشتکند.
هزینههاي اساس بر پیمانکاران که آنجایي از
خودنفتدریافتميکنندبنابراینبهطورطبیعي
میزان بااتر برآورد و هزینهها افزایش به میل
سرمایهگذاريدارندهمچنینعاقهمنديبهکاستن
وحداقلکردنهزینههابابهبودمدیریتوارتقاء
تکنولوژيهاي و روشها بهکارگیري و کیفیت
بهخصوص نميدهند. نشان خود از جدیدتر
در که فناوريهاوسرمایهگذاريهایي از استفاده
که اماسببشود باشد پروژه نفع به مدت دراز
تولید، افزایش کنار در سرمایهگذاري هزینههاي
اتمام هدف صورت هر به چون یابند. افزایش
پروژهودستیابيبهتولیددراولینفرصتممکنو

باکمترینهزینهممکناست.
سود هزینه، اینکه به توجه با واقع در
را خود پاداش مورد، به بنا و سرمایهگذاري
بهصورتمیزانمعینيازنفتیاگازاستخراجي

آذر ماه 1390 - شماره 14
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نرخ هاي مورد 
توافق در قرارداد به 
شدت تحت تاثير 
شرايط بازار نفت 
و انتظارات نسبت 
به آن، همچنين 
نرخ هاي خطرپذيري 
اكتشاف و توليد 
تجارت هستند، 
بنابراين شرايط 
سياسي هر كشور 
و هر منطقه، تاثير 
تعيين كننده اي بر 
نرخ هاي قرارداد 
دارند

برداشتميکند،همیشهسعيبراینداردمعادلهاي
بینمیزانسرمایهگذاري،میزاننفتموردنیازبراي
برگشتسرمایهوروشوتکنولوژيمورداستفاده
تشکیلدهدواینمعادلهراالبتهبهنفعخود،بهینه
کند.درنهایتاینکه،بایدتوجهداشتباتعییننرخ
بازگشتسرمایه،پیمانکارهیچگونهانگیزهايبراي
کاهشهزینههايپروژهندارد،زیرااینعملباعث

کاهشمیزانحقالزحمهاوخواهدشد.
است این قراردادها این ضعفهاي دیگر از
با را توسعه عملیات شود موفق پیمانکار اگر که
رساند، انجام تعیینشده ازسقف کمتر هزینهاي
میزان تا پیمانکار ریسك و سود حقالزحمه از
ولي شد، نخواهد کاسته هزینه کاهش 10درصد
موضوع این ميگردد. کسر متناسبا پس آن از
باایي خیلي انگیزه پیمانکار که میشود سبب
این باشدزیرا نداشته درصرفهجویيدرهزینهها
صرفهجویيعمانفعيبرايويبهدنبالنخواهد

داشت.

بررسي از ديدگاه ريسك هاي قرارداد
شدت به قرارداد در توافق مورد نرخهاي
نسبت انتظارات و نفت بازار شرایط تاثیر تحت
و اکتشاف خطرپذیري نرخهاي همچنین آن، به
هر سیاسي شرایط بنابراین هستند، تجارت تولید
کشوروهرمنطقه،تاثیرتعیینکنندهايبرنرخهاي
عمده و اصلي ریسكهاي عموما دارند. قرارداد
از عبارتند بیعمتقابل قراردادهاي در پیمانکار
ریسكمخزن،کهناشيازعدمپیشبینيصحیح
پیمانکاردرموردمیزانتولیدروزانهودسترسي
نداشتنبهتولیدکافيناشيازکاهشنفتقابل
هزینهها بازپرداخت براي مخزن در برداشت
که سرمایهاي، هزینههاي افزایش ریسك است،
ریسكقیمتتمامشدهکاراست،ریسكتاخیر
نفت، قیمت ریسك زمان، ریسك یا پروژه در
فورس ریسك و نفت قیمت کاهش از ناشي
به بازپرداختي هیچ شرایط این در که ماژور

پیمانکارتعلقنميگیرد.
هر متوجه قرارداد نوع این در ریسك ظاهرا
خارجي طرف عمده بهطور و ميباشد طرف دو
بهنظر عما اما است. روبهرو بیشتري ریسك با
نفت بیعمتقابلحوزههاي قراردادهاي در ميرسد
ریسك است، منعقدشده تاکنون که ایران گاز و
پیمانکارانناچیزبودهوعماریسكقابلتوجهي
ایران در عموما زیرا است. نبوده متوجه آنها به
تمامحوزههاشناختهشدهاستوازسویيخود
اگر که برخوردارند هوشیاري این از شرکتها
شاید حال نشوند. وارد باشد پرریسك حوزهاي
پیمانکاريدرحوزهايبهمیزانتولیدهدفنرسد
بازپرداخت بتواند که تولیدي میزان به قطعا ولي

سرمایهاشرادریافتکند،خواهدرسید.

بررسي از ديدگاه توليد محصول
و کنترل هیچگونه کارفرما قرارداد نوع این در
اختیاريدرقبالکاهشیاافزایشتولیدنفتدر

طولمدتقراردادموردتوافقباپیمانکارندارد.
که ميآید چشم به بیشتر زماني مساله این 
معمواًپیمانکارانبراياینکهبهسرعتبهسود
افزایش را تولید برسند خود سرمایه اصل و
در ميکنند سعي پیمانکاران واقع در ميدهند.
تولید ظرفیت بهرهبرداري، نخست سال چند
در تا شود داشته نگه ممکن میزان حداکثر در
همراه به آن بهره و سرمایه مدت، کوتاهترین
گاز یا خام نفت بهصورت را خود حقالزحمه
برداشتکنند.بهاینترتیب،بهرهدهيدرازمدت
وصحیحازمیدانوبهطورکليبرداشتصیانتي،
در میشود. پیمانکار کوتاهمدت سود قرباني
مجموععدمکنترلتولید،آسیبرسانيبهمخزن
قیمت و فروش بازار به توجه عدم همچنین و
روزنفتازمهمترینمسائلدراینرابطههستند.
وزارت که است این رابطه این در دیگر نکته
نفتنمیتواندتعهداتازمجهتتحققپیشبیني
پیمانکاردرموردنفتقابلاستحصالنهایيمیادین
دردورهپسازاتمامقراردادرااخذنماید.بههمین
تحقق عدم براي جریمهاي نمیتوان هم خاطر
در استحصالنهایي با رابطه در پیمانکار پیشبیني
تعهدي هیچگونه اینشرکتها نظرگرفتچون
اولیه بازیافت درقبالمحاسباتخودبرايمیزان
تاسیسات تولید، تضمین ندارند. مخزن ثانویه و
براي ازنکاتمهم ازمخازنکه تولیدصیانتي و
کارفرماستمعموادرقراردادهايبیعمتقابلنفت
وگازایرانموردتوجهنیستزیراقطعاًنمیتواناز
پیمانکارانتظارداشتتاتنهابهواسطهحضور5تا7
سالهخوددرمیدان،تضمین25سالهايبرايتولید

ازمیدانهاينفتوگازکشوربدهد.

تغيير در قراردادها
ازابتدايدهه80خورشیديدرمقاطعيوبه
نیز و سیاسي شرایط و زماني موقعیت فراخور
تغییراتيدر به اقدام نفت پروژه،وزارت مکاني
براي را آن تا است کرده بیعمتقابل قراردادهاي

شرکتهايخارجيجذابترنماید.
رسمي بهطور مذکور تغییرات چهتاکنون اگر
مدت افزایش شنیدهها بنابر اما نشدهاند اعام
نظارت و پیمانکار شرکتهاي حضور زمان
و پاداش دریافت تولید، عملیات بر بلندمدت
تعیین سقف از بیش تولیدي صورت در مزایا
مراحل در سرمایهاي هزینههاي تعیین شده،
دقیقتر تخمین نتیجه در و پروژه اجراي بعدي
هزینههايپروژهوامکانخروجشرکتخارجي
دست این از پروژه اجراي از مرحلهاي هر در
قراردادهاي ميرود امید که هستند تغییرات

بیعمتقابلایرانيراجذابترنمایند.
از نوع این اشارهدر نقاطضعفمورد اکثر
در مشارکتي قراردادهاي انواع در قراردادها
سودیاتولیددیدهنميشوند.اگرچهاینگروه
شاید که دارند ضعفي نقاط نیز قراردادها از
در سرمایهگذار شدن شریك مساله ما براي
است. توجه مورد موارد دیگر از بیش مخزن
نشان کشورها دیگر تجربه صورت هر در اما
دادهسودآوريایندستهازقراردادهابرايهر
قراردادهاي از بیشتر بسیار معامله، طرف دو
بلندمدت حضور به توجه با است. بیعمتقابل
با وي سود میزان آنجاکه از و سرمایهگذار
نهتنها ميگیرد، قرار راستا یك در کارفرما
موجود روشهاي و تکنولوژيها بهترین از
صحیح، مدیریت با بلکه ميکند، استفاده
نحو بهترین به نیز را بهرهبرداري خدمات

ميدهد. انجام ممکن
درکناراینمسائل،مواردجنبيامابسیارمهّم
مثًا هستند. ثمربخش نیز مشارکتي قراردادهاي
بحثانتقالتکنولوژيدرقراردادهايمشارکتيبا
شرایطبهترانجامميشود.ازآنجاکهتوسعهدهنده
برايمدتطوانيدرمیدانحضوردارد،نیروهاي
آموزش امکان طوانيمدت، دورهای در کارفرما
انتقال بحث کنار در موضوع که دارند بیشتري
تکنولوژيودانشفنياجرايطرح،شاملمسائل
مدیریتجدیدبهرهبرداري،نوسازيوبهروزرساني
شرکت همچنین ميشود. نیز تجهیزات و فرآیند
توسعهدهندهبنابروظیفهخوددربازاریابيمحصول
این از مسائلي ميکند. نقش ایفاي مستقیماً نیز
دست،موضوعاتيهستندکهمعمواًدرقراردادهاي
بیعمتقابلانرژيایرانبههیچعنواننهموردتوجهقرار
ميگیرندونهحتيدرصورتذکردرقرارداد،امکان

انجامميیابند.
* رئیس بخش برق و ابزار دقیق نوتاش

ترکیب تولید انرژی الکتریسیته 
در 20 کشور برتر دنیا
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World total 8,263 1,111 4,301 13,675 - 2,731 - 3,288 65 12 0.9 219 0.5 3,584 - 271 20,261 -

Proportion 41% 5.5% 21% 67% - 13% - 16% 0.3% 0.06% 0.004% 1.1% 0.003% 18% - 1.3% 100% -

 USA 2,133 58 911 3,101 1 838 1 282 17 1.6 0.88 56 - 357 4 73 4,369 1

China 2,733 23 31 2,788 2 68 8 585 - 0.2 - 13 - 598 1 2.4 3,457 2

Japan 288 139 283 711 3 258 3 83 2.8 2.3 - 2.6 - 91 7 22 1,082 3

Russia 197 16 495 708 4 163 4 167 0.5 - - 0.01 - 167 5 2.5 1,040 4

  India 569 34 82 685 6 15 12 114 - 0.02 - 14 - 128 6 2.0 830 5

Canada 112 9.8 41 162 17 94 7 383 - 0.03 - 3.8 0.03 386 2 8.5 651 6

Germany 291 9.2 88 388 6 148 6 27 0.02 4.4 - 41 - 72 9 29 637 7

France 27 5.8 22 55 24 439 2 68 - 0.04 - 5.7 0.51 75 8 5.9 575 8

Brazil 13 18 29 59 23 14 13 370 - - - 0.6 - 370 3 20 463 9

South

Korea

192 15 81 288 8 151 5 5.6 - 0.3 - 0.4 - 6.3 24 0.7 446 10

UK 127 6.1 177 310 7 52 10 9.3 - 0.02 - 7.1 - 16 18 11 389 11

Italy 49 31 173 253 9 - - 47 5.5 0.2 - 4.9 - 58 11 8.6 319 12

Spain 50 18 122 190 14 59 9 26 - 2.6 0.02 32 - 61 10 4.3 314 13

Mexico 21 49 131 202 13 9.8 14 39 7.1 0.01 - 0.3 - 47 12 0.8 259 14

Australia 198 2.8 39 239 10 - - 12 - 0.2 0.004 3.9 - 16 19 2.2 257 15

Taiwan 125 14 46 186 15 41 11 7.8 - 0.004 - 0.6 - 8.4 21 3.5 238 16

Iran 0.4 36 173 209 11 - - 5.0 - - - 0.20 - 5.2 26 - 215 17

Saudi

Arabia

- 116 88 204 12 - - - - - - - - - - - 204 18

Turkey 58 7.5 99 164 16 - - 33 0.16 - - 0.85 - 34 13 0.22 198 19

Indonesia 61 43 25 130 19 - - 12 8.3 - - - - 20 17 - 149 20

ترکیب تولید انرژی الکتریسیته 
در 20 کشور برتر دنیا

طبقه بندی شده بر اساس نوع منبع انرژی
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آرمیده بر كناره های خلیج فارس
پرونده اي براي  پروژه يوتيليتي فازهاي 22تا 24 پارس جنوبي

موقعیت : استان بوشهر، کنگان، مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز 22 - 24
کارفرما : شرکت پتروسینا آریا

پیمانکار : فراب - ناردیس
PC : نوع پیمان

مدت زمان اجرا : 30 ماه

شناسنامه طرح
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مختلف  گروه های 
كاوشگر خارجی و 
آثار  تاكنون  داخلی 

متعددی  وبقايای 
كليسا،  از مسجد، 
بازارهای بزرگ، 
كشتی  كارخانه 

و روغن سازی و 
زرادخانه از شهر 
سيراف  تاريخی 
كشف كرده اند 

واين تنها بخش 
اندكی از تاريخ و 

تمدن مدفون شده 
اين شهر بزرگ 

است وتاريخی 
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تاريخ و جغرافيا

استان توابع از کنگان بندرکهدرشهرستان این
بوشهردرباریکهایمیانکوهودریاواقعشده،در
زمانشکوهوعظمتخودزیباترینمنظرهطبیعیرا

درخلیجفارسدارابود.
آوازه و داشته فراوان رونق سیراف در صیادی
صیدمرواریددراینبندربهاکثرنقاطدنیارسیده
بودومرواریدهایمعروفسیرافیدرجهانمشتریان
فراوانیداشتند.کااهاییمانندعنبر،نارگیل،موز،عود،
صندل،عاج،کاغذ،طا،نقره،عطروادویهوظرفاز
چین،هندوآفریقابهسیرافواردشدهوازسیرافبه

شهرهایپررونقزمانخودمنتقلمیشدند.
صادراتبندرسیرافراپارچههایباارزشکتانی،

سفره،مرواریدوانواعصنایعدستیشاملمیشد.
از نیز فارس گیاهی داروهای و عرقیات انواع
میرفت. جهان مختلف نقاط به سیراف طریق
چین »خانقوا« بزرگ بندر در نوشتهاند: مورخان
کااهای مخصوص بزرگی انبارهای زمان آن در
از بیش روزانه زمان ودرآن داشته وجود سیراف
پنجاههزاردیناردرآمدگمرکیکاایسیرافیبرای
بندریدرچینبود.بندرتاریخیسیرافسرآغاز
راهدریاییابریشمبودهکهاینخودبیانگرتاریخو
تمدنکهناینشهراست.سیرافدرقرنسیزدهم
فرهنگ و اندیشهها تعامل عنوانشهر به میادی
سیرافی متفکران که طوری رفته می شمار به
دانشمندانخارجیزیادیرابهاینشهردعوتمی
کردند.سیرافیهابراینخستینبارمطالعهتطبیقی
تمدنوادیانرادراساموایرانپایهگذاریکرده
اندونخستینسفرنامهنویساندرمیانکشورهای
شهر نخستین سیراف شهر اند. بوده اسامی
ساسانی-اسامیدرایرانبودهاستکههمزیستی
مسالمتآمیزاقوامومللمختلفدرآننهادینهشده

بود.مردمسیرافبهآئینهایزرتشتی،مسیحیو
اسامگرایشداشتندامادراواخرقرندومهجری
)هشتممیادی(مسلمانانجمعیتغالباینشهر
ناخدایان دارای سیراف بندر میدادند. تشکیل را
خبره،عالمانفقیهودانشمندانزیادیدرزمانخود
بودکهتالیفاتمختلفیدرعلم،طب،نجوموادب
وتاریخداشتهاند.سلمان،تاجرونویسندهوابوزید
سوم قرن در سیرافی نامی دانشمندان از حسین
تاریخی اسناد براساس بودهاند. هجری چهارم و
موجود10قرنپیشدرسیرافبندرباستانیاستان
ابن شاگردان که داشته وجود بیمارستانی بوشهر،
سینادورههایجراحیرادراینبیمارستانآموزش

میدیدند.

آثار  به جا مانده
گروههایمختلفکاوشگرخارجیوداخلیتاکنون
آثاروبقایایمتعددیازمسجد،کلیسا،بازارهایبزرگ،
کارخانهکشتیوروغنسازیوزرادخانهازشهرتاریخی
سیرافکشفکردهاندواینتنهابخشاندکیازتاریخ
وتمدنمدفونشدهاینشهربزرگوتاریخیاست.
بندرباستانیسیرافازدورهساسانیتااواخرسلجوقی
مهمترینبندرایراندرآبهایجنوبیکشورمحسوب
میشدهاستامازلزلهیاسونامیمرگباریدرنیمهدوم
قرنچهارمهجریبهزندگیاینبندرباستانیپایانداد
وبعدهاکیشجایگزینبندرسیرافشدواماازآنزمان
تاکنونگذرتاریخهرگزاینشهررابهفراموشینسپرده
وهمچنانباستانشناسانوگروههایکاوشگردرتاش
برایکشفبقایایبیشترازآثارگذشتهاینشهربودند
وچندینکتابنیزدروصفشکوهوعظمتآنزمان

سیرافبهرشتهتحریردرآوردهاند.

قبرهايی در دل كوه های سنگی
بندر نزدیکی در باستانی شهر این بازماندههای

سیرافکنونیدیدهمیشود.سیرافزمانیازبندرهای
اصلیایرانوخاورمیانهومحلپهلوگیریکشتیهای
بزرگبود.بازرگانانسیرافیبهدوردستهایآسیاو
آفریقاسفردریاییمیکردند.آنچهازسیرافبازمانده،
حفرههایسنگیکندهشدهبرشیبتپههایسنگی
استکهگویابعدازاسامبهعنوانقبرنیزاستفاده
شدهاند.همینطورسنگچینها،چاهها،سنگفرشها
وغارهاییشبیهآتشگاهدردلکوههابجاماندهاست.

بهاحتمالزیادمیتوانگفتکهگودالهایحفرشده
برپهنهکوهستانسیرافدرابتدابهمنظورجمعآوری
واستحصالآبایجادشدهاندوآنچهکهبعدهاتوسط
افرادی)احتماامتنفذومتمولونیزشایدتوسطعموم
وبهدلیلرخدادحوادثغیرمترقبههمچونزلزلهویا
بیماریطاعونونیازبهدفنسریعمردگان(مورداستفاده
بهعنوانگورهایفردییاخانوادگیشدهدرروزگارانی
گرفتهاست. صورت اینان اولیه احداث از پس زیاد
پیداشدناستخوانوآثارمردگاندرونبرخیازاین
حوضچههانهتنهامنکرسیستماستحصالوذخیرهآب
نمیباشدبلکهبادقتبرگورهاییافتهشدهووجود
ایهایازقشرنفوذناپذیرساروجدرونحوضچههای
استفادهشدهبهعنوانقبر،بهنکاتیدربارهروشتأمینآب

درشهرباستانیسیرافپیبردهمیشود.

يك موزه روباز
شگفتیهای که است روباز موزه یك سیراف
فراوانیدارد.آنقدرهیجانانگیزاستکهآنهرمگرما
رافراموشمیکنیم.خورشیددارددردریامینشیندو
دیگرفرصتنیستکهآرامگاهقطبالدینشیرازیاز
علمایشیعه،آرامگاهفاضانواستادانیچونسیبویه
وبرادرشنوراوینازعلمایاهلتسنن،مسجدامام
حسنبصریازعهدایلخانانوبناهایباستانیدیگر

اینشهرراببینیم.

نگاهی به پر رونق ترين بندر تاريخی ايران در مجاورت پارس جنوبی

از عســلويه تا ســیراف...
شاید باورش مشکل باشد اما شهر کوچکی که در مسیر فرودگاه عسلویه 
تا سایت شرکت در نزدیکی کنگان در مجموعه پارس جنوبی قرار دارد 
مبادات  برای  مرکزی  و  ایران  بنادر  رونق ترین  پر  از  یکی  روزگاری 

از قدیمی ترین  تجاری با سایر ملل دنیا بوده است. بندرسیراف یکی 
بنادر ایران است که زمانی دارای رونق فراوانی بوده است و همین نشان 

از اهمیت تاریخی این منطقه برای کشورمان ایران دارد.
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واحد هاي يوتيليتي 
بعنوان سرويس 
د هند ه مابقي واحد ها 
زود تر از تمامي واحد ها 
راه اند ازي مي  شوند  و 
از طرف د يگر اطاعات 
واحد هاي يوتيليتي 
د يرتر از مابقي واحد ها 
نهايي می شود ، بنابر 
اين سرعت عمل 
د ر اين بخش بسيار 
مهم بود ه و اميد واريم 
با تحقق اهد اف 
برنامه ريزي شد ه 
ركورد  بسيار مناسبي 
را د ر اين خصوص 
ثبت كنيم
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:جنابآقایفرحمند!برایورودبهبحث
نماییدکهسابقهاجرایطرحپروژهپارس عنوان
که برمیگرددوچگونهشد سالی بهچه جنوبي
فراب-ناردیس مشارکت به پروژه این عملیات

واگذارشد؟
امضايموافقتنامههمکاريمشارکت هرچند
به پتروسیناآریا نفت شرکت با فراب-ناردیس
تاریخ89/5/23برمیگردد،اماقرارداددرتاریخ
به ازم البته گردید. اباغ مشارکت به 90/2/10
ذکراستکهپسازامضايموافقتنامههمکاري
سریعاپیشنهادوشرحکارنهایيگردیدوازمهر
ماهکارآغازشدواولینپرداختکارفرمايمحترم
درتاریخ89/8/9بهصورتعليالحسابوصول

شد.
کارفرما اعتماد توانست مهمترینعللیکه از 
را مشارکت این به یوتیلیتي کار واگذاري جهت

جلبکندعبارتنداز:
1-حسنسابقهمجموعهدراجرايپروژههاي

نفتوگازوبهخصوصیوتیلیتي

نحوه از کافي شناخت و روابط حسن -2
مدیریت

3-نیازبهسرعتعملباتوجهبهتعیین35ماه
جهتتکمیلکار

4-وجودبرخيمشکاتحاشیهايپیمانکاران
قبليکهامیدواریمباتعاملسازندهمشارکتفراب
ناردیساینتجربهبرايمجموعهمامتفاوتثبت

گردد.

برایکشور اینطرح استراتژیك اهمیت :
ازچهروست؟

رسانهاي، وسیع تبلیغات با خوشبختانه
در میادینمشترك توسعه بودنطرح استراتژیك
آنچه است. روشن کاما جامعه مختلف سطوح
کهبایدموردتوجهقرارگیردحفظحداقلهادر

معیارهايطراحيومدیریتاست.

:بهطورمشخصچهفرایندهایيطیشدتا
اینکهاینپروژهبهمشارکتفراب-ناردیسواگذار

شد؟
دوگاماصليدرواگذاريکارانجامگرفت.گاماول
درخواستمکتوب،مجدانهوپیگیريهايمدیریتيو
فنيمشارکتفراب-ناردیسدرهمکاريبرايانجام
کاروگامدومپذیرشمشروطشروطوضعشده
جهتتعیینقیمتپروژهبودهاستکهاینگامدوم
دورهطوانيانعقادقرارداداززمانامضايموافقت
نامهرارقمزدهاست.برایناساسقیمتقرارداد
براساسقیمتهايتمامشدهدرفازهاي15و16
محاسبهودرقراردادمنعکسگردیدودرموافقتنامه
جانبيمقررشددرصورتکافینبودنمبلغتعیین

شدهمساعدتهايازمصورتپذیرد.

و جنوبي پارس پروژه درباره مختصری :
موقعیتجغرافیاییآنبرایمانبگویید؟

فازهاي1تا10ونیزفازهاي15و17،16و18
درعسلویهواقعشدهوليفازهاي22تا24پارس
جنوبيبههمراهچندینطرحدیگردرمنطقهايبه
ناماخترمابینعسلویهوبندرکنگاندرنزدیکي

گفتگو با مدير اجرايي مشاركت فراب - نارديس در پروژه پارس جنوبي

حداكثر بهره گیری از توان شركت هاي داخلي
 در پروژه پارس جنوبی

است  خندان  همیشه  چهره اش 
ابرو  به  خم  امیدوار.  البته  و 
مصاف  به  فعاانه  و  نمی آورد 
از همین روست  مشکات می رود، 
مجری  عنوان  به  وقتی  از  که 
پارس   24 تا   22 فازهای  پروژه 
جنوبی برگزیده شده است، کمتر 
مانده  جای  بر  که  بوده  مشکلی 
باشد و بافاصله حل نشده باشد. 
دارد:  وجود  همواره  اما  مشکات 
به ویژه در پروژه ای که قرار است 
تحویل  کارفرما  به  سریع  خیلی 
شود  رکوردی  خود  و  شود  داده 
این چنینی  پروژه های  انجام  در 
در کشور. با مجید فرحمند مجری 
پروژه یوتیلیتی فازهای 22 تا 24 
پارس جنوبی درباره این طرح و 
گفتگویی  آن  روی  پیش  مسائل 
ترتیب داده ایم که متن کامل آن را 

در ادامه می خوانید...
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خوشبختانه روابط با 
شركت پتروسيناآريا 

به عنوان كارفرماي 
مستقيم و نيز با 
كارفرماي اصلي 

يعني شركت نفت 
و گاز پارس بسيار 
مناسب و سازند ه 

است. به د ليل تشابه 
بسيار زياد  فازهاي 

22 تا 24 با فازهاي 
15 و 16 و نيز با 

توجه به تجربيات 
خوب اين د و شركت 

د ر فازهاي 15 و 
16، بسياري  از اين 

تجربيات به صورت 
مستقيم قابل 

استفاد ه و راهگشا 
است
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شده واقع بوشهر استان )سیراف( طاهري بندر
است.

: از ویژگی های خاص این طرح برایمان 
بگویید ؟

مهمترینویژگيهايطرحتوسعهمیدانگازي
پارسجنوبيونیزفازهاي22تا24وبهویژه

واحدهايیوتیلیتيبهترتیبعبارتاستاز:
1-میدانگازيپارسجنوبيبزرگترینمیدان
قطر کشور با میدان این و بوده جهان گازي

مشتركاست.
2-پیشرفتبخشهايمختلففازهاي22تا
24بهنحوياستکهدرمیاندیگرفازهايهم
نیازبهمراقبتویژه بنابراین دورهپیشروبوده
داردتایوتیلیتيدراینمیانازبخشهايدیگر

عقبنماند.
که اخیر فاز چند مشابهت به توجه با -3
شده واگذار مختلف پیمانکاران به آن اجراي
ایجاد پیمانکاران این مابین جدي رقابت است،
شدهواینموضوعسرعتانجامکارراافزایش
هنگام زود اتمام براي رقابت این است. داده
واحدهايیوتیلیتيجديتربودهوبرایناساس
اهمیت آن با متناسب و و شدید کاري فشار

واحدهايیوتیلیتيکامامشهوداست.

چه  از  منطقه  برای  پروژه  این  اهمیت   :
کد ام  به  است  قرار  پروژه  این  یعنی  روست؟ 

نیازها پاسخ گوید ؟
دهنده سرویس بعنوان یوتیلیتي واحدهاي
مابقيواحدهازودترازتماميواحدهاراهاندازي
واحدهاي اطاعات دیگر طرف از و شوند مي
میشود، نهایي واحدها مابقي از دیرتر یوتیلیتي
مهم بسیار اینبخش در اینسرعتعمل بنابر
برنامهریزي اهداف تحقق با امیدواریم و بوده
خصوص این در را مناسبي بسیار رکورد شده
ثبتکنیم.دراینراستافشردگيبرنامهزمانبندي

ازویژگيهايخاصاینپروژهاست.

: مهم ترین انتظارات شما از مد یران شرکت 
»فراب - نارد یس« د ر این مقطع زمانی چیست؟

ازم اي، منطقه خاص مشکات به توجه با
به پرداخت )مانند مشکات از برخي به است
پرداخته ویژه بهصورت خارجي( شرکتهاي
شود.هرچندبسیاريازتجهیزاتوسیستمهاي
موردنیازازداخلکشورتامینمیشوداماجهت
ازم خارجي قطعات از برخي موقع به تامین

استپرداختهابهموقعانجامشود.
دربخشاجرانیزازماستتدابیرویژهجهت
آن تقویت نهایتا و نوتاش شرکت از حمایت
اندیشیدهشود.توانمنديفعلياینشرکتتمام

پوشش را مشابه پروژههاي نیاز مورد انتظارات
شرکتهاي خوب سوابق به توجه با نميدهد.
مدیریتي، حمایتهاي با یقینا ناردیس، و فراب

مشکاتفعليبهسرعتمرتفعخواهدشد.


: وضعیت ساخت د اخل و جایگاه آن د ر 
این پروژه چگونه بود ؟

براي تنها یوتیلیتي، تجهیزات قرارداد براي
تامینچهارتجهیز/سیستمباشرکتهايخارجي
سیستمها مابقي براي شدهاست. منعقد قرارداد
شدهاست. استفاده داخلي شرکتهاي توان از
داخلي سازندگان اکثر کار پیشرفت خوشبختانه
طبقبرنامهویاباتاخیربسیارجزئيهمراهاست
زمانبندي برنامه از نیز موارد برخي در حتي و
جلوترهستیم.یکيازتجهیزاتمهم،بویلراست
از ماه 10 حدود گذشت از پس اکنون هم که
بسیاري تحویل بر عاوه قرارداد، شروع زمان
ازتجهیزات،نصبStackوDrumآنانجام
شدهوهماکنوننصبمابقيقطعاتدردست

اقداماست.

بفرمایید  که این  به عنوان مجری طرح   :
پروژه تا به امروز چقد ر پیشرفت فیزیکی د اشته 
که  مشکلی  با  مد ت  این  طول  د ر  آیا  و  است 
منجر به تاخیر د ر بهره برد اری نهایی پروژه شود ، 

برخورد  د اشته اید  یا خیر؟
پیشرفتفیزیکيپروژهتاتاریخ90/8/28در
باتوجهبهبرنامهاولیه حدود42درصدبودهو
تنظیمشدهاست، موجودکهبسیارسختگیرانه
حدود2درصدتاخیرداریم.مسیربحرانيپروژه
واحدتولیدهواوپسازآنواحدتولیدآبخنك
کنندهاستکههردوسیستمبهدلیلظرفیتبسیار
باا،نوعتجهیزویانوعطرح،ازویژگيخاصي
برخورداراست.باتوجهبهقراردادهايموجودبا
سازندگانوروندطراحيوساخت،ازماست
پیگیريمجموعهبرايایندوسیستمبامراقبت

ویژهايانجامپذیرد.

»فراب- شرکت  میان  مشترك  زبان   :
چقد ر  مشاور  و  کارفرما  مجموعه  و  نارد یس« 
است  این  پرسش  واقع  د ر  است؟  بود ه  حاکم 
که تعامل شما با کارفرما و مشاور چگونه بود ؟
پتروسیناآریا شرکت با روابط خوشبختانه
بهعنوانکارفرمايمستقیمونیزباکارفرماياصلي
یعنيشرکتنفتوگازپارسبسیارمناسبو
فازهاي زیاد بسیار تشابه بهدلیل است. سازنده
باتوجهبه نیز بافازهاي15و16و تا24 22
تجربیاتخوبایندوشرکتدرفازهاي15و
16،بسیاريازاینتجربیاتبهصورتمستقیم

قابلاستفادهوراهگشااست.

که جنوبي پارس 24تا22 فازهاي پروژه
فراب-ناردیس مشارکت به PC بهصورت
حدود در دیماندي است، شده واگذار
برق 132kV شبکه از که دارد 126MW

سراسريموجوددرمنطقهتغذیهخواهدشد
)Substation(کهمشتملبریازدهاتاقبرق
بودهکهعملیاتنصبوپیشراهاندازيتمام
حیطه در آبگیر( واحد برق اتاق )بجز آنها
کارياینمشارکتميباشد.ازمبهذکراست
137 طریق از پاایشگاه بارهاي تمامي که
و توزیع فوق ترانسفورماتورهاي دستگاه

توزیعتغذیهخواهندشد.
درخصوصسازندگانوتامینکنندگانازم
بهذکراستکهتماميآنهاداخليهستندکهاین
موضوعازنگاهحمایتازتولیدکنندهداخلي
باتوجه امیدوارکنندهميباشدولي مطلوبو
بهشرایطتحریمونیزعدمامکانتهیهکاااز
سازندگانخارجي)بدلیلمحدودیتواردات
کاا/سازندهمشابهداخلي(بامشکلتاخیردر
ارائهخدماتمهندسيوتحویلکااازجانب
برخيسازندگانداخلیروبهروهستیمکهاین
موردازاهمیتویژهايبرخورداربودهونیاز
بهبازنگريدرخصوصهمکاريبابرخياز
تا دارد را بازرگاني بخش توسط سازندگان
پروژههاي سایر گریبانگیر مذکور مشکات

جاريونیزآتيشرکتنشود.
است شایانذکر اجرا بخش درخصوص
اتاقهايبرقتوسطکارفرما کهساختتمام
)شرکتپتروسیناآریا(درحالانجامميباشد
وامیداستتااردیبهشتماهسالآیندهبهپایان
عمدتا برقي تجهیزات نصب عملیات برسد،
اتاقهاي ساختماني عملیات اتمام از پس
عملیاتهاي فقط لذا خواهدشد، آغاز برق
عموميبرقهمچوننصبسینيونردبانهاي
ميباشد. امکانپذیر ... و ترنچها حفر کابل،
درمجموعباتوجهبهروندروبهرشدشرکت
ملي مهم پروژههاي جزو پروژه این اینکه و
محسوبمیشودوباسرعتوجدیتهرچه
تمامازجانبمشارکتدرحالانجاماستلذا
تعالي و رشد در عطفي نقطه خود میتواند
شرکتونیزشناسایيهرچهبیشترناردیسدر

عرصهپروژههاينفتوگازباشد.

* رئیس بخش برق و ابزار د قیق پروژه یوتیلیتي 
فازهاي 22تا 24 پارس جنوبي- شرکت نارد یس

نياز به بازنگري 
همکاري با برخي 
از سازند گان 

 قنبري پناه *امیر
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زماني كه فراب را 
در مقايسه با ساير 
درگير  پيمانکاران 
در ساير پروژه ها، 
مورد بررسی قرار 
بينيم كه  دهيم، می 
مشاركت  عملکرد 
فراب-نارديس 
بسيار خوب بوده 
است و در مجموع 
نسبی  رضايت 
وجود دارد. اين 
نکته را بايد در 
كه  بگيريم  نظر 
اكنون در اواسط 
بايد  راه هستيم، 
كارها را با جديت و 
كنيم  پيگيری  دقت 
تا تاخير زماني 
نتواند به اين پروژه 
بزند آسيبی 

آذر ماه 1390 - شماره 14

: جناب آقاي ایزدجو! لطفا برای ورود به بحث، 
مختصری از پروژه پارس جنوبي و نحوه واگذاری این 

پروژه به مشارکت فراب- ناردیس برایمان بفرمایید؟
مجموعه یك جنوبی، پارس 22-24 فازهای
و آریا پتروسینا شاملشرکت که است کنسرسیومی
دریا لوله خط و دریا بخش ميباشد. صدرا شرکت
توسطشرکتصدراوبخشخشکیوحفاری،توسط
شرکتپتروسیناآریاتامینميشودودرمجموعلیدر
ایندومجموعهشرکتپتروسیناآریااستکهدردو
بخشمهندسیواجراکاررادنبالميکندوشرکت
صدرابخشمرتبطبهدریاراموردبررسیقرارمیدهد.
توانمندیهایشرکتفراب-ناردیسوسابقهخوب
اینشرکتدرزمینهنفتوگازباعثشدتاپروژهبه
اینشرکتواگذارشودوجزواولینقراردادهایمنعقد
شدهدراینپروژهباشد.بخشمهمپاایشگاهکهازلحاظ
راهاندازیبهعنوانابتداییترینبخشمحسوبمیشود
وبهمنظورراهاندازیبرقوبخاروهوایفشردهدرتمام
سیستمهامورداستفادهقرارمیگیرند،دربخشیوتیلیتی
بهعهدهفراب-ناردیسگذاشتهشدهاست.همانطور
کهميدانیدبخشیوتیلیتيبایدپیشازسایرقسمتها
بهمرحلهبهرهبرداریبرسدکهباتوجهبهمحدودیت
زمانیموجوددراینپروژه،تماميکارهاتحتفشار
مضاعفقرارمیگیرند.بههمیندلیلمجموعهفراب
بایدبایكبرنامهریزیوپیگیریبسیاردقیقبتواندبهره

برداریوبهثمررسیدنپروژهراتسریعنماید.
:با توجه به اینکه در اکثر پروژه های فراب یک 
کارفرما وجود دارد، آیا حضور دو کارفرماي اصلی و 
فرعی را به دلیل گستردگی کاري این پروژه مي دانید ؟
GCفرابدرپروژههایمختلفبهعنوانجیسی
پروژه این در است )General contractor(بوده 
Sub(عمل contractor(پیمانکارفرعي بهعنوان
ميکند.وجوددوکارفرمادراینپروژهبهدلیلوسعت
کاریاینپروژهاست.ازآنجاییکهقراردادپروژهپارس
رو همین از است، دار میلیارد پنج بر بالغ جنوبي

مجموعههایمختلفیدرگیراینپروژههستند.
: این پروژه تا به امروز چقدر پیشرفت فیزیکی 

داشته است؟ 
پیشرفتپروژهتاکنونحدود35درصدودربخش
خشکيحدود45درصدميباشد.دربخشخشکی
حدود4درصدعقبافتادگیوجودداردکهخوشبختانه
اینعقبافتادگي،درمسیربحرانیقرارندارد.امیدواریم

کهبتوانیمهرچهسریعتراینموضوعرارفعکنیم.
: در این 4 درصد تاخیر زمان، آیا مشارکت 

فراب-ناردیس هم نقشی داشته است؟
کموبیشدرتماممجموعهيپاایشگاهاینعقب

دکتر فرهاد ایزدجو از معدود مدیراني است که در دو حوزه ي به ظاهر متضاد تخصص 
دارد: طرح هاي برق - آبي و طرح هاي نفت و گاز و طرفه آنکه در هر دو حوزه ي کاري 
گذارد؛ سوابقي  یادگار  به  از خود  را  توانسته است سوابق درخشاني  امروز  به  تا  هم 
که مدیران دیروز و امروز مجموعه هاي مرتبط، آنها را به خوبي به یاد دارند. وي که 
فارغ التحصیل مقطع دکتري رشته سازه هاي آبي مي باشد، در سال1383 نیز موفق به 
دریافت نشان سازندگي از ریاست وقت جمهوري اسامي ایران سید محمد خاتمي شده 
است. ایزدجو هم اکنون مجري پروژه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبي است و این روزها 
تنها دغدغه اش به ثمر رساندن این پروژه 35 ماهه در موعد مقرر با در نظر گرفتن کیفیت 
کار مي باشد. محدودیت زماني موجود در این پروژه، مسیرهاي بحراني و چگونگي تعامل 
کارفرما و مشارکت فراب- ناردیس تمام شرایط را فراهم مي کند تا با وي گفتگویي داشته 

باشیم که خواندن آن خالي از لطف نیست...

گفتگو با فرهاد ايزدجو مجري پروژه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

تاخیر در برداشت، منافع ايران را به خطر مي اندازد

ژه 
رو

ده پ
رون

پ
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مجموعه  بين  تعامل 
نارديس  فراب- 

و پتروسينا آريا و 
مجموعه ها،  ساير 

بسيار خوبی  تعامل 
است. همانطور كه 
مطرح شده است 

توسط  اطاعات 
به صورت  پيمانکار 

صريح  مستقيم، 
و سريع بيان 

می شود و همين امر 
باعث می شود تا 

سازنده  شركت های 
اين پروژه را با 

جديت و حساسيت 
مورد  بيشتری 

بررسی قرار دهند

آذر ماه 1390 - شماره 14

افتادگيوتاخیرزمانيوجوددارد.زمانبندیاتمام
و است بوده ماه ابتدا35 ازهمان پروژه، عملیات
خوشبختانهاینموضوعنمیتوانددرکلیتزمانبندی،

تاثیريبگذارد.
و  مشاور  و  کارفرما  بین  تعامل  چرخه   :

عملکرد پیمانکار را چگونه ارزیابي می کنید؟ 
زمانيکهفرابرادرمقایسهباسایرپیمانکاران
قراردهیم، بررسی پروژهها،مورد درگیردرسایر
میبینیمکهعملکردمشارکتفراب-ناردیسبسیار
خوببودهاستودرمجموعرضایتنسبیوجود
دارد.ایننکتهرابایددرنظربگیریمکهاکنوندر
باجدیتودقت بایدکارهارا اواسطراههستیم،
پیگیریکنیمتاتاخیرزمانينتواندبهاینپروژهآسیبی
بزند.برخيازفعالیتهایفراب-ناردیسدراینپروژه
درمسیربحرانیقرارداردوبایدبرنامهریزیبهصورتي
باشدکهبتواندتاثیرمثبتیرابرسایربخشهایپروژه
بگذارد.مشکاتیکهمابافرابداشتیمبیشترازسوي
سازندگانیبودکهبافرابهمکاریداشتند.بعضی
ازاینسازندگانمیخواستندچندپروژهراباهم
پیشببرندکهمیسرنبود.بهعنوانمثالبخشياز
اطاعاتمهندسیتوسطسازندگاناستخراجمیشود
کهتوسطفراببهمشاورانطرحمنعکسميگردد
ومشاورانطرحبراساسایناطاعاتعملیاترا
موردبررسيقرارميدهند.درمجموعبرخيازاین
سازندگاندرارسالایناطاعاتنیزتاخیراتیداشتند
کهدرطیجلساتمنظمیکهتوسطشرکتفراب
برگزارشدتمامیایناطاعاتبهموقعبیانميشود
ودرحالحاضرهیچگونهتاخیریازجهتکسب
اطاعاتنداریموکاراجرامتناسبباایننقشهها
پیشمیرود.بهنظرمنعملکردتابهامروزبهشکل

مثبتیبودهاست.
است  مدعی  ناردیس  فراب-  مشارکت   :
که کارفرما را از تمام جزئیات عملکردش مطلع 

مي کند. آیا شما این موضوع را تایید می کنید ؟
تعاملبینمجموعهفراب-ناردیسوپتروسیناآریا
وسایرمجموعهها،تعاملبسیارخوبیاست.همانطور
به پیمانکار توسط اطاعات است شده مطرح که
صورتمستقیم،صریحوسریعبیانمیشودوهمین
امرباعثمیشودتاشرکتهایسازندهاینپروژه
راباجدیتوحساسیتبیشتریموردبررسیقرار
با ازشرکتهایسازنده مثالیکی بهعنوان دهند
این انتقال از فراب-ناردیسهمکارینمیکردبعد
موضوعازپیمانکاربهکارفرما،درطیجلساتیکه
برگزارشدتصمیمگرفتیماینشرکتراازلیست
سازندههاحذفکنیم.بهمحضاینکهاینشرکتاز
عملکردخودمطلعشدعکسالعملوسرعتکارش
چندبرابرشدوکاماتوانسترضایتماراجلب
کند.همچنینبرگزاریجلساتهفتگییکیدیگراز
عواملیاستکهباعثمیشودتااینارتباطاتبه
پیشرفتپروژهکمكکندواگرباهمینروندکار

ادامهپیداکندفرابیکیازمجموعههاییخواهدبود
کهتوانستهاستدراینپروژه35ماههنقشخودرا

بهخوبیایفاکند.
: اشاره کردید به اینکه برخی از فعالیت های 
فراب در مسیر بحرانی است برای پیشگیري از این 

اتفاق چه ساز وکارهایي را پیشنهاد می کنید؟
فعالیتهاییوتیلیتییكنوعازفعالیتهايبحرانی
است.بهعنوانمثالساختبویلریکیازفعالیتهایي
استکهدراینبحثمیگنجد.اینقسمتنیزاز
بخشهایدیگریتشکیلمیشود،دوبخشبحرانی
وغیربحرانی.تاکنونتمامتاشماناینبودهاستکه
بتوانیمبخشهایبحرانیراتحتکنترلقراردهیم
وهدفمانازبرگزاريجلساتمنظموپیدرپیبا
مشارکتفراب–ناردیس،کنترلپیشرفتاینپروژه
ميباشد.تعریفیكبازهزمانی35ماهه،براییك
پروژهعظیم،زمانبندیخاصیاستکهتابهامروزدر
کشورانجامنشدهاستومنسابقهیكپروژهبااین
زمانبندیمحدودرانداشتهام.دراینپروژهبهدلیل
محدودیتزمانیوبهمنظورهدفمندبودنپروژهدر
جهتتسریعکارتمامجلساتبهصورتمستقیم
برگزارمیشودتابتوانیمبهصورتمشتركدرحداقل
زمانوبادرنظرگرفتنکیفیتبهفعالیتهاياجرایي

سرعتببخشیم.
:برخي از آیتم ها مانند پست هاي برق از نظر 
اجرایي عقب تر از سایر بخش هاي پروژه مي باشند. 
با این شرایط و با توجه به اینکه امکانی براي نصب 
برخي اقام در این راستا وجود ندارد، چرا از سوي 
کارفرما اصراری وجود دارد مبني بر تامین کااهایي 

که امکان نصب ندارند؟ 
برخي در است. فراهمشده براينصب زمینه
ازبخشها،بایدنصبکابلهاولدرهاانجامشود
حاضر حال در پذیرد. صورت عملیات سایر تا
و است شده تکمیل Sub Station پایین طبقه
از ما دارد. احتیاج تمیزکاريورنگ بهیك تنها
فراب-ناردیسخواستیمکههرچهسریعترعملیات
تجهیزکارراآغازکند،زیرافرآیندانتخابپیمانکار،
زمانخاصخودرادارد.براساسروشورویهي
فراب-ناردیسبرايانتخابپیمانکار،فشارکاربر
ایناساسبودکهپیمانکارمستقربشودتامابتوانیم
حداکثرتادوهفتهدیگرSub Stationهارامورد
بررسيقراردهیمتانیازيبهنگهداريکااهانباشد

وبهطورخودکارنصبکااهاانجامگیرد.
: پس محلي براي نگهداري کااها وجود دارد؟
بله.اینمحلنگهداريشاملدوبخشميباشد:1(
انبارهايسرپوشیدهو2(انبارهايباز،کهميتوانیم
بهراحتيتجهیزاترانگهداريکنیم.تمامتاشدر
اینمرحله،ایناستکهتمامتجهیزاتواردهمستقیما
رويفونداسیوننصبشود.ازجملهواتردرامهایي

کهمستقیمارويفونداسیوننصبميشوند.
: اگر تمامي  مراحل کار به خوبي پیش برود 

فکر مي کنید که  در خوشبینانه ترین حالت، فازهاي 
اتمام  به  تاریخي  چه  در  جنوبي  پارس   24-22

خواهد رسید؟
زماننهایيبهرهبرداريازاولینTrainپاایشگاه
با بینيشدهاست. اردیبهشت1392پیش درآخر
توجهبهاینکهفراببخشیوتیلیتيرابرعهدهدارد،
نیازهاي تا بایددراولویتقرارگیرد راهاندازيآن
سایربخشهاراتامینکند.برنامهریزياینبخشبا
توجهبهزمانبنديمحدود،تاپایانبهمنماهاست.
درپروژههاينفتيوبهطورخاصاینپروژه،با
توجهبهاینکهدریكمیدانمشتركفعالیتداریم،هر
چهقدربرداشتهاباتاخیرباشدممکناستمنافع
کشورمانبهخطربیفتد.درواقعدربخشنفتتمام
تاشمانایناستکهبتوانیمازسهمخودماندراین
زمینهمشترك،برايکوتاهکردنوبهزمانرساندن
پروژهبپردازیموتمامهدفمانتسریعکاروبرداشت

درستازمنافعملياست.
: کمي به عقب بازگردیم؛ از چه تاریخي فراب 
را مي شناسید و این آشنایي از چه طریقي برایتان 

اتفاق افتاد؟
ازسال1374افتخارآشنایيباشرکتفرابرا
دارم.درآنزمانمجموعهفراب،بسیارمحدودبود
وازهمانزمانبهطورمداوم13سالبهواسطه
طرحکارونیكکهمنمجريآنبودموفراب
پیمانکارش،باشرکتفرابارتباطمستقیمداشتم.
شهید پروژهسد مدیر اولین که رنجبران آقاي با
صادقي حاج مهندس آقاي بعد و بود عباسپور
و مهنما مهندس آقایان فراب عامل مدیران با و
افتخار ازدوستاندیگر بسیاري حاجيرسولیهاو

آشنایيراداشتم.
براي  را  نیرو  وزارت  زمان  آن  تصمیم   :
واگذاري پروژه ها به شرکت هاي داخلي چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
بسیار تصمیم یك نیرو وزارت سالها آن در
بخش در فراب شرکت تاسیس گرفت؛ خوبي
بخش در مپنا شرکت و برق-آبي نیروگاههاي
نیروگاههايحرارتي.درآنزماناقداماتبسیاري
گرفت. صورت پاییندست کارخانجات در
آبيدرشرکتآذرآبو بارتوربین اولین براي
پارسژنراتورساختهشدو ژنراتوربرق-آبيدر
ترانسهاي400کیلوولتدرایرانترانسفوانجام
شد.نکتهحائزاهمیتاینبودکهبعدازنیازسنجی
پروژهکارون1یانیروگاهعباسپور،کارون3،گتوند
وغیرهتجهیزاتزیاديبهاینکارخانجاتاضافه
کارخانجات این تجهیزات زمان آن در زیرا شد.
بسیارمحدودبودوباتوجهبهمشکاتخوداز

اینامکاناتاستفادهکردند.
: در واقع تجربه ساخت داخل را در آن سال 

مثبت مي بینید؟
بله،صددرصد.
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با توجه به پراكند گي 
و گسترد گي 
سازماني پروژه 
از بعد  طراحي، 
تامين و اجرا و 
وجود  سازمان هاي 
گوناگون همکار 
كه گاهي فعاليت 
آنها موازي به نظر 
مي رسد ، ايجاد  يك 
هماهنگي مد اوم 
و پيوسته بين 
بخش هاي گوناگون 
پروژه مد يريت 
هنرمند انه ای را  طلب 
مي كند  كه تا كنون 
همکاري تنگاتنگ 
مد يران محترم 
فراب نارد يس با 
اينجانب و ساير 
مد يران پتروسينا 
آريا جوابگوي كار 
بود ه است
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: جناب آقاي جواهري! براي ورود  به بحث 
لطفا خود تان را معرفي کنید  و مختصري از سوابق 

کاري گذشته بفرمایید . 
اینجانبسیدحسنجواهريفارغالتحصیلرشته
مهندسيبرقوالکترونیكدرمقطعفوقلیسانساز
دانشگاهدولتيشیرازدرسال1353وفارغالتحصیل
رشتهمدیریتشبکههاازدانشگاهمیسوريکشورآمریکا
ميباشم.درموردسوابقبنده،اینجانبمدیریتپروژهدر
پاایشگاهمیداننفتيدارخوین،مدیریوتیلیتيوآفسایت
پروژهایرانLNGدرآغازکار،مدیرپروژهطرحتوسعه
پتروشیميفجر،پتروشیميشهیدرسولي،پتروشیمي

امیرکبیرو...بودهام.
نیز  و   24 تا   22 فازهاي  خصوص  د ر   :
بحث  به  ورود   براي  چنانچه  یوتیلیتي  واحد هاي 

نکته خاصي را مد نظر د ارید  به آن اشاره نمایید ؟
مدیریت پروژه اجرا، زمان بودن کوتاه بهعلت
ویژهايراجهتطراحي،تامینواجراطلبميکند
وبسیارخوشحالیمکهاینکارپراهمیتبهمشارکت

فراب-ناردیسواگذارشدهاست.
:پیشرفت کلي پروژه و خصوصا واحد هاي 

یوتیلیتي را چگونه ارزیابي مي کنید ؟ 
بخش در تا24 فازهاي22 پروژه کل پیشرفت
خشکيهموارهموردتاییدوتقدیرکارفرماياصليبوده
واینجانبنیزازپیشرفتبیشاز40درصديبخش
موانعومحدودیتهاي علیرغم پروژه این یوتیلیتي
موجودرضایتکاملدارم.درعینحالهموارهتاش
درمشارکت پروژه مدیریت اجرایي تیم و اینجانب
فراب– ناردیسمبنيبرآناستکهتاسرحدممکن
برسرعتاجرايکاربیافزاییم،بهطوريکهقادرباشیم
درزمانمعقوليآمادگيتامیننیازمنديهايپاایشگاهبه
صورتهايگوناگونآننظیرآب،برق،بخار،نیتروژن،
هواو...داشتهباشیمتادیگربخشهايپاایشگاهبتوانند
درزمانموردنیازازتاسیساتجانبيمذکوربهمنظور
انجامتستها،پیشراهاندازي،راهاندازيوبعدازآن

بهرهمندگردند.
:نظر جنابعالي د ر مورد  سازمان هاي د رگیر 

د ر پروژه و نحوه تعامل آنها چیست؟ 
باتوجهبهپراکندگيوگستردگيسازمانيپروژه

ازبعدطراحي،تامینواجراووجودسازمانهاي
گوناگونهمکارکهگاهيفعالیتآنهاموازيبهنظر
ميرسد،ایجادیكهماهنگيمداوموپیوستهبین
بخشهايگوناگونپروژهمدیریتهنرمندانهایرا
طلبميکندکهتاکنونهمکاريتنگاتنگمدیران
مدیران سایر و اینجانب با ناردیس فراب- محترم

پتروسیناآریاجوابگويکاربودهاست.
:نحوه تعامل تیم اجرایي مشارکت فراب-

نارد یس با تیم جنابعالي د ر شرکت پتروسینا آریا 
چگونه است؟ 

در فراب مجموعه با پیش سالهاي از اینجانب
سمینارهاوکنفرانسهايبینالملليآشنایيداشتمودر
پروژهاخیرنیزباوجودانتخابهايمختلفباتوجه
بهوجودفرابدربخشیوتیلیتيفازهاي22تا24این
حوزهراجهتمدیریتانتخابکردهاموازانتخابخود
نیزپشیماننیستموچنانچهدوبارهاینتصمیمگیريرابه
اینجانبواگذارنمایند،بازهمپروژهايراانتخابميکنم
کهشرکتفرابدرآنحضورداشتهباشد.باوجود
مشکاتيکهدربخشيازکاروجودداردامااینجانباز
نحوهتعاملوهمکاريمدیرانارشدفرابرضایتدارم.

اساس  بر  قرارد اد   مبلغ  اینکه  به  توجه  با   :
قیمت فازهاي 15و16 که متناسب با سال هاي میاني 
د هه 80 تنظیم شد ه است و با عنایت به تورم هاي 
جهاني و د اخلي چه تمهید اتي را جهت پوشش د هي 

پیمانکار د ر د ستور کار د ارید ؟ 
بادرنظرگرفتناینحقیقتکهعدمکفایتاعتبارات
پیشبینيشدهبراياجرايکارهیچگاهمنتجبهاتمام
صحیحکارتوسطپیمانکارنخواهدشد،تاشبراین
استکههموارههزینههايمازادبرقرارداددرازايارائه
اسنادمثبتهوآنالیزقیمتهايروز،بهمجموعهفراب-
ناردیسپرداختگرددتاضمنسامتکار،تاش
بيوقفهمشارکتفراب-ناردیسنیزازلحاظاقتصادي

توجیهمنطقيداشتهباشد.
د ر  پروژه  این  طراحي  اینکه  به  توجه  با   :
مجموعه فراب-نارد یس انجام نمي پذیرد ، آیا این 
پروژه  اجراي  باعث خللي د ر روند   امر می تواند  

گرد د؟  تحلیل شما از این موضوع چگونه است؟ 
باتوجهبهضرورتدرصرفهجویيواستفادهبهینه

ازتجاربطراحيهاياجراشدهدرفازهايقبلي،در
فازهاي22تا24نیزتاششدهاستحتيالمقدور
مشابهتطراحيبافازهايقبليبهمنظورصرفهجویي
درزمانطراحيواستفادهبهینهازتجربیاتشرکتها
وپیمانکارانيکهدرفازهايقبليکارکردهاندحفظ
شود.هرچندممکناستجداسازيمهندسيازیك
پروژهEPC،مشکاتيراایجادنماید،امابهدلیل

مذکورمزایايآنبیشتراست.
: آیا مشکل خاصي به سبب شرایط خاص 
حاکم بر منطقه توانسته د ر پروژه تاثیر قابل توجهي 

ایجاد  نماید ؟ 
عموماشرایطسیاسيمنطقهقادربرایجادمشکات
جديوکمرشکننبودهاست.فقطبهسببکاهش
از برخي تامین فروشندگانجهاني،شاید چشمگیر
به ناردیس فراب- مشارکت براي خارجي کااهاي
سهولتپروژههايقبلينباشد.البتهشایانذکراستکهبه
سببکوتاهيزماناجرايپروژهکهکمترنظیرآنتجربه
شدهاستشایدکارهايروزمرهخریدواجراقدريبه
سببفشردگيزمانمشکلترجلوهنمایدکهتاکنون
هیچیكموجبکنديکارنبودهوامیدواریمباتاش
مدیرانایقسازمانهايدرگیربهویژهمدیرانمشارکت
فراب-ناردیسنحوهپیشرفتپروژهکماکانباسرعت
موردنظرکارفرماپیشرفتهواجرايکارباسربلندي

کاملبهاتمامبرسد.
: د ر پایان چنانچه نقطه نظراتي جهت اصاح 
ساختاري مشارکت فراب-نارد یس د ارید  بفرمایید .

میلدارمتوصیهکنم،علیرغمتجربهايکهمشارکت
براي نیروهايمتخصص فراب-ناردیسدرجذب
پروژههايخوددارد،درمواردمشابهبهنحويعمل
کندکهدرکوتاهترینمدتبهترینوبیشترینپرسنل
بهویژهدر را نیازچارتسازمانيپروژه فنيمورد
بخشاجراجذبکندوبهکارگمارد.درسازماندهي
دفترفني،وجذبپرسنلرشتههايفنيموردنیاز
برنامهریزي واحد و پاایشگاهي دیسیپلینهاي در
وکنترلپروژهوواحداجرایي،عملکردمشارکت
فراب-ناردیسبسیاروقتگیرودورازانتظاربودهبه
نحويکههنوزسازماناجرایيبهاندازهايکهمورد

قبولمجموعههاباشدتجهیزنشدهاست.

سيد حسن جواهري مدير پروژه يوتيليتی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی در گفتگو با فراب:

در سازماندهي دفتر فني پروژه
عملكرد مشاركت فراب - نارديس بسیار وقت گیر بود

سید حسن جواهري با سال ها تجربه مدیریتي در حوزه پروژه هاي 
پروژه هاي  در  موجود  خم هاي  و  پیچ  با  آشنا  گاز،مدیري  و  نفت 
یوتیلیتي است؛ پیچ و خم هایي که تنها در صورتي به سرعت پشت 
ضلع  سه  میان  مطلوب  و  هدفمند  تعاملي  که  شود  مي  گذاشته  سر 

باشد.این  داشته  وجود  پیمانکار  و  مشاور  کارفرما،  یعني  پروژه 
پروژه  این  در  ناردیس   – فراب  مشارکت  عملکرد  نحوه  و  موضوع 
بهانه اي شد براي گفتگو با سید حسن جواهري مدیر پروژه یوتیلیتی 

فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی...
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د ر اين پروژه 
شركت نارگان به 

همراه شركت سازه 
عهد ه د ار بخش 

طراحي-مهند سي 
پروژه مذكور است. 

اين امر به د نبال 
تجربه موفقيت 

آميز مشاركت د ر 
طراحي فاز 15 و 

16 پاايشگاه گاز 
پارس جنوبي است 

كه براي اولين بار 
توسط متخصصين 

د اخلي صورت 
گرفت، لذا طراحي 
اين پاايشگاه نيز 

به اين مشاركت 
واگذار گرد يد
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و  خود   از  مختصري  بیوگرافي  لطفا   :
شرکتي که د ر آن مشغول به کار هستید  بفرمایید  
و اعام نمایید  که از چه زماني مشاوره این طرح 

را پذیرفتید ؟ 
شرکت نام با 1353 سال در نارگان شرکت
برناتاسیسگردیدوفعالیتخودرابامشارکت
کرد. آغاز پتروشیمي و گاز نفت، پروژههاي در
دهها اتمام و تاسیس از سال 37 ازگذشت پس
این پتروشیمي، و نفت،گاز دربخشهاي پروژه
شرکتهاي بزرگترین از یکي هماکنون شرکت
مهندسي، خدمات ارائه زمینه در فعال مشاور
خریدونصبتاسیساتدربخشهايمذکوردر
کشورميباشد.دراینمیاناینجانبفعالیتخود
عنوان تحت 1370 سال از را نارگان درشرکت
20 ازحدود پس و کردم آغاز فرآیند کارشناس
سالهمکاريپیوستهبااینشرکتهماکنوندر
سمتمدیرپروژهطراحيپاایشگاهگازفاز22و

24پارسجنوبيمشغولبهکارهستم.

براي  را  پروژه  این  کلي  مختصات   :
خوانند گان ما عنوان نمایید ؟ 

بنابهنظرکارفرمايمحترمPOGC،پاایشگاه
گازيفازهاي22تا24پارسجنوبيطيمدت35
طرح، پیمانکار برسد. بهرهبرداري به بایستي ماه
شرکتپتروسیناآریاانجامخدماتمهندسيطرح
مشارکت به را ،Detail و FEED مزبورشامل
سال1389 تیرماه در سازه و نارگان شرکتهاي
بنابهقرارداد،مقررگردیدکهمبناي واگذارکرد.
انجام طراحي براساس مزبور پاایشگاه طراحي
پارسجنوبيصورت فازهاي15و16 شدهدر

گیرد.

به  قرار  از  که  سایت  کل  طراحي  از   :
عهد ه مشارکت سازه – نارگان مي باشد ، برایمان 

بگویید ؟ 
بههمراهشرکت نارگان پروژهشرکت این در
پروژه مهندسي طراحي بخش دار عهده سازه
موفقیت تجربه بهدنبال امر این است. مذکور

آمیزمشارکتدرطراحيفاز15و16پاایشگاه
گازپارسجنوبياستکهبراياولینبارتوسط
متخصصینداخليصورتگرفت،لذاطراحياین

پاایشگاهنیزبهاینمشارکتواگذارگردید.
فعالیت هاي  از  به طور مختصر فضایي   : 
کاري مشاور د ر این طرح را بازگو کنید ؛ مشاور 
د ر این طرح د قیقا چه وظایفي بر عهد ه د ارد ؟ آیا 
این وظایف با توقعاتي که از مشاور وجود  د ارد  

همخوان است یا خیر؟ 
کلیه انجام شامل پروژه این در مشاور وظیفه
فعالیتهايطراحيومهندسيپاایشگاهگازاعم
مکانیکي، تجهیزات طراحي فرآیندي، طراحي از
الکتریکي،ابزاردقیقيوپایپینگونیزفعالیتهاي
همچنین میشود. سایت عمران و سازه طراحي
طبققرارداد،مشارکتنارگان-سازه،عهدهدارارائه
اینفعالیتها نیزميباشدکه خدماتخریدکاا
Material Requisition( مدارك تهیه شامل
تهیه سازندگان، پیشنهادهای بررسي ،)MR

مدارك تایید و بررسي خرید، سفارش مدارك
مهندسيسازندگانمنتخبوشرکتدرجلسات
کلیه میشود. سازندگان با Clarification

فعالیتهاوحدودمسئولیتهاباتوجهبهتعاریف
مشابه، پروژههاي در مشاور فعالیتیك از رایج
درقراردادتصریحگردیدهوباتوجهبهخطمشي
حداکثري رضایت جلب بر مبني مشارکت این
جهت در را خود تاش مشارکت این کارفرما،
برآوردهکردنتوقعاتکارفرماحتيفراترازحدود
قرارداديبهعملآوردهوميآورد.شایانذکراست
کهبهدلیلشرایطویژهوزمانکوتاهتخصیصیافته
کار روند پروژه، مهندسي طراحي/ بخش براي
فشار و بوده متفاوت عادي، پروژههاي به نسبت

کاريبرمجموعهمهندسيبسیاربااست.

این  که  بفرمایید   طرح  مشاور  به عنوان   :
پروژه تا به امروز چقد ر پیشرفت فیزیکي د اشته 
که  مشکلي  با  مد ت  این  طول  د ر  آیا  و  است 
منجر به تاخیر د ر بهره برد اري نهایي پروژه شود ، 
این  مشاور  به عنوان  خیر؟  یا  د اشته اید   برخورد  

تاخیرهاي  د ر  را  نارد یس  اند ازه  چه  تا  طرح 
احتمالي به وجود  آمد ه مقصر مي د انید ؟ 

بخش فیزیکي پیشرفت میزان درحالحاضر
عمده ميباشد. درصد 89 پروژه مهندسي
بسیاري همانند پروژه این که مشکلي ترین
آن با زماني مقطع این در دیگر پروژههاي
و فشارها از ناشي مشکات روبهروست،
برخي تامین سر بر المللي بین تحریمهاي
ميباشد. پروژه نیاز مورد تجهیزات و کااها
بخشي  نهایيکردن مستحضرید که همانطور
اطاعات دریافت به وابسته مهندسي مدارك از
حال است آنها کردن نهائي و سازندگان
بادرایتمدیرانومسئوانذيربط، امیدواریم
اینمهمنیزبهبهتریننحوممکنبرطرفشود.
ناردیس - فراب مشارکت شرکت درخصوص
تصمیمهاي اتخاذ و عمل سرعت به توجه با
صحیحدرابتدايپروژه،خوشبختانهاکثرکااها
تاخیر و داده سفارش را کاریشان محدوده در
خاصيدرروندپروژهایجادنکردهاند.فقطباید
و اطاعات دریافت براي بیشتري پیگیريهاي
ترتیب بدین تا گیرد سازندگانصورت مدارك

مداركذيربطمهندسينیزنهایيگردد.

فراب-  مشارکت  میان  مشترك  زبان   :
چقد ر  مشاور  و  کارفرما  مجموعه  و  نارد یس 
رضایت  موضوع  این  از  آیا  است؟  بود ه  حاکم 

د اشتید ؟ 
شرکتناردیسبهعنوانبازويمهندسيشرکت
فرابکهوظیفهتامینتجهیزاتواحدهايیوتیلیتي
دراینپروژهرادارد،عملمينماید.بدیهياست
حضوریكتیممهندسيدرکنارتیمخریدبهبهبود
ارتباطموثربینسازندهوخریدارميانجامدواز
بین غیرضروري فني جلسات و مکاتبات انجام
مشاوروسازندهتاحدودزیاديميکاهد.درطول
پروژهبهطورمرتبجلساتهفتگيبینکارفرما،
مشاوروسایرشرکتهاازجملهفراب-ناردیس
و گفتوگو بحث، پروژه مسائل کلیه و تشکیل

پیگیريمیشود.

در گفتگو با مدير پروژه مشاركت سازه-نارگان )مشاور طرح( مطرح شد

منافع بیشتر در گرو 
برداشت بیشتر از منبع محدود

فرزانه زنجاني مدیر پروژه طراحي پاایشگاه گاز فاز 22 و 24 و 13 
پارس جنوبي از شرکت نارگان و مدیر پروژه مشارکت سازه-نارگان 
در این پروژه است؛ پروژه اي که به زعم وي منافع ملي ایجاب مي کند تا 
هر چه سریع تر با تهیه زیر ساخت هاي ازم، شرایط براي بهره برداري 

از آن مهیا شده و ایران هر چه سریع تر بتواند از منبعي محدود، حداکثر 
بهره برداري را داشته باشد. با او که شرکتش تجربه هاي مغتنمي در 
اجراي پروژه هاي نفت و گاز دارد، درباره این پروژه و نقش مشاور در 

آن، گفتگویي ترتیب داده ایم که در ادامه مي خوانید...
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د ر خصوص كاهش 
زمان انجام پروژه، 
نيز ياد آور می شود  
كه تامين كاا 
د ر اين پروژه ها 
بيشترين زمان ازم 
را بخود  اختصاص 
مي د هد  كه 
برنامه ريزي صحيح 
د ر تامين كاا و 
يافتن گزينه هاي 
جايگزين مناسب 
به عنوان منبع تامين 
كاا، از افزايش 
زمان اجراي طرح تا 
حد  ممکن پيشگيري 
خواهد  كرد
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آیتم ها  از  برخي  اینکه  به  توجه  با   :
مانند  پست هاي برق از برنامه اجرایي عقب تر 
نارد یس  هستند  آیا تسریع مشارکت فراب – 
د ر تامین کااهایي که بستر ازم براي نصب 
ند ارند  ضروري مي باشد ؟ چه تمهید اتي جهت 

نگهد اري این کااها اند یشید ه شد ه است؟ 
پستهايبرقجزتجهیزاتيهستندکهتامین
آنهادرمسیربحرانيپروژهقرارداردوهرگونه
افزایش آنهاموجب تامین تعللدر کوتاهيو
ریسكعدمتکمیلبهموقعپروژهمیشود.وظیفه
شرکتفراب-ناردیسنیزانجامتعهداتخود
درمرزهايتعریفشدهدرقراردادميباشدو
آمادهسازيبسترهايازمنبایددغدغهايبراي
اینکهعمده اینشرکتمحسوبشود.ضمن
تاسیساتوتجهیزاتپستهايبرقبهصورت
out doorنصبميگردندونیازيبهدرنظر

گرفتنتمهیداتنگهدارينميباشد.درهرحال
پیمانکار بایستيتوسط اینسوال فکرميکنم

اصليطرحپاسخدادهشود.

: اهمیت این طرح از لحاظ »ملي« براي 
کشور چیست؟ 

همانگونهکهمستحضرید،میدانگازيپارس
قطر و ایران بین مشترك میدان یك جنوبي
از برداشت میزان اینکه به توجه با و ميباشد
یكمیدانمشتركتابعقوانینخاصنميباشد،
قطعامنافعبیشتردربرداشتبیشترازاینمنبع
محدودميباشدلذاتوسعهزیرساختهايازم
همانندپروژههاياستخراجوپاایشگاز،جهت
بهرهبرداريحداکثريازاینمنابعاهمیتویژهاي
ميیابندوازلحاظمنافعمليایننوعطرحهادر

اولویتاولميباشد.

: و د ر آخر فکر مي کنید  براي رقابت پذیر 
شد ن د ر این نمونه از پروژه ها چگونه باید  پیش 

رفت که قیمت و زمان کاهش پید ا کند ؟ 
تحریمهاي و حاکم شرایط به توجه با
تحمیليبهکشور،عمااصلانجاموتکمیل
قیمتي رقابتپذیري موضوع بر مقدم پروژه
استوورودبهمبحثرقابتپذیرکردناین
طرحهامنتفياست.درخصوصکاهشزمان
انجامپروژه،نیزیادآورمیشودکهتامینکاا
بخود را ازم زمان بیشترین پروژهها این در
در برنامهریزيصحیح که ميدهد اختصاص
تامینکااویافتنگزینههايجایگزینمناسب
بهعنوانمنبعتامینکاا،ازافزایشزماناجراي
کرد. خواهد پیشگیري ممکن حد تا طرح
هرچندکهکلزمانتخصیصیافتهبرايبهره
برداريازپروژهمزبور)35ماه(بهعنوانیك
EPCرکورددردنیاخواهدبودوانجامپروژه

درکمترازاینزمان،امکانپذیرنخواهدبود.

اولویتدارترین از میتوان را جنوبي پارس گازي پاایشگاههاي احداث پروژه حاضر حال در
پروژههايصنعتگازکشوربهدلیلمشتركبودنمیداناینپاایشگاههاباکشورقطربرشمرد.قرارداد
توسعه6فازپارسجنوبيشاملفازهاي19،14،13و22تا24کهجمعامعادل8فازاستانداردميباشد
براياجراو پیمانکارانداخليمنعقدگردید.زماندرنظرگرفتهشده با تماما درخردادسال1389
بهرهبرداريازاینفازها35ماهدرنظرگرفتهشدهاستکهدراینمیانشرکتناردیسبادراختیار
داشتنپروژهاحداثتاسیساتجانبي)Utility(فازهاي22تا24بهصورت)PC(بهنوعيسهممهمي
درراهاندازيپاایشگاهخواهدداشت.مدتزمانتعریفشدهبراياجرايپروژهUtilityفازهاي22
تا24نیز31ماهميباشد.دربخشتجهیزاتمکانیك،6دستگاهبویلر160تن،پکیجهوايابزاردقیق
بهظرفیتتقریبي7300نرمالمترمکعببرساعت،پکیجتولیدنیتروژنبهظرفیتتقریبي1150نرمال
مترمکعببرساعت،واحدتامینآببدوناماحبهظرفیت80مترمکعببرساعت،واحدتامینآب
آشامیدنيبهظرفیت5مترمکعببرساعت،سیستمتصفیهپساب،سیستمآبخنكکنبهظرفیت3200
مترمکعببرساعت،مخازنذخیرهوپمپهايNon-APIقرارداردکهازاینمیانپکیجهايتولید
هوايابزاردقیق،نیتروژنوآبخنكبهلحاظپیچیدگيفنيوحساسیتآنهاميبایستازسازندگان
خارجيتامینگرددکهباتوجهبهشرایطومحدودیتهايموجوددرامرتامینآنهادربخشمکانیك
باتوجهوحساسیتویژهايدنبالميگردند.مدتزمانتعریفشدهبرايناردیسدراینطرحعما
باعثافزایشسرعتپروژهدربخشخریدواجرامیشودکهبراهمیتاینپروژهميافزاید.ازطرفي
بهعلتاینکهمهندسياینپروژهبامشاورکارفرماميباشدومهندسيشرکتناردیسنقشيدرفعالیتهاي
متنوعو درموردتجهیزات کارفرما،مشاوروسازنده با ندارد،عماهماهنگي اینطرح در طراحي
پیچیدهپروژهوهمزماندرنظرداشتنزمانتعریفشدهبرايپروژهرانیزمیتوانازدیگرمواردمهمي
ذکرکردکهدرتیممدیریتپروژهناردیسموردتوجهقرارميگیرد.جلوتربودنازبرنامهزمانبندي
طراحي،ساختونصببویلرهايپروژهرامیتواننمونهايازاینپیگیريهابرشمردکهدراینپروژه
محققشدهاستوموردتحسینکارفرمایانطرحقرارگرفتهاست.ازدیگرنکاتبرجستهاینطرحکه
اولینباردراینپروژهشاهدآنبودموظاهرادرحالهمهگیرشدندراکثرطرحهاینفتوگازکشور
است،استفادهازامکاناتنرمفزاريتحتشبکهاینترنتجهتارسالمداركپروژه،مداركسازندگان،
مکاتباترفعابهامفنيو...ميباشدکهباتوجهبهتعددطرفهايدرگیردرپروژه،استفادهازایننرم
افزاراتافزماندرگردشمداركرابهصفررساندهونقشبسیارمثبتيدرسرعتگرفتنمراحل

مختلفطراحيتااجرامیشود.
*رئیس بخش مکانیک و پایپینگ پروژه یوتیلیتي فازهاي 22تا 24 پارس جنوبي- شرکت نارد یس

جلوبودن از برنامه زمان بندي طراحي
ساخت و نصب بويلرهاي پروژه

امیر حسین 
نجفی *
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كار  فرآيند   بهبود  
و بهره وري بااتر 

حفظ  فعاليت ها، 
و تقويت هرچه 

پروژه  تيم  بيشتر 
را مي طلبد  و 

و  بايستي مشکات 
پروژه  نگراني هاي 

را شناسايي كرد 
و با خرد  كرد ن 
و احتياط ازم 

آنها را از پيش رو 
برد اشت و از طرفي 
احتياط مشکات  با 
آتي پيش رو را د ر 

د ستور كار خود  
قرار د اد
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: جناب آقاي افتخاري!  براي آغاز گفت وگو 
جنوبي  پارس  پروژه  مختصات  و  ویژگي ها  از 

برایمان بگویید ؟ 
پاایشگاهگازيفازهاي22-24پارسجنوبيکه
در30کیلومتريشرقيبندرکنگانو60کیلومتري
غربيعسلویهقرارداردیکيازبزرگترینمجموعه
پروژهايفعلیدرایرانميباشدکههدفازایجاد
چنینپاایشگاهيدرحقیقت،تصفیه،شیرینسازي
مشترك گازي میدان گازي میعانات استحصال و
پارسجنوبياست.خوراكوروديپاایشگاههمان
گازهايترشمخزنذخیرهگازيواقعدردریاست
کهتوسطخطوطلولهبهطولتقریبي100کیلومتراز
سکوهايدریایيبهتاسیساتخشکيجهتفرآوري
وپاایشمنتقلمیگردند.وپسازتصفیه،5محصول

مهمذیلتولیدواستحصالمیشوندکهعبارتنداز:
گازي 2-میعانات شده 1–گازشیرینسازي
)Condensate(3-الپيجي4-اتان5-گوگرد
به نیاز اشاره مورد محصول 5 تولید جهت
ایجادزیرساختوتاسیساتزیربنایيوفرایندي
اینجاستکهعملیاتاحداثوایجاد ميباشددر

یكپکیجبهنامیوتیلیتيشکلميگیرد.
بنابراینبهصورتکلي،هدفازایجادیوتیلیتي
فراهم پتروشیمي و پاایشگاهي واحدهاي در

نیتروژن، هوا، فشار(، کم و )پرفشار بخار کردن:
آبغیرمعدنيوصنعتي،آبشربوتصفیهخانه

فاضابميباشد.

مد یر  به عنوان  جنابعالي  که  شد   چگونه   :
پرد اختید ؟  فعالیت  به  پروژه  این  د ر  سایت 
مختصري از سابقه کاري خود  را برایمان بازگو 

نمایید ؟ 
به نسبت پروژه این به نگاه اینکه به توجه با
شرکت استراتژي و بود متفاوت پروژهها سایر
انجام و بهموقع و مطلوب عملکرد با بود آن بر
کارسرعتيکاربهانجامبرساند،وازطرفيجزء
خانوادهقرارگاهقرارگرفتهبودیمدرنتیجهشرایط
شرکت بهتر معرفي جهت در مناسبي و خوب
به ماموریت این اساس این بر بود شده حادث
پاسخ در گردید. واگذار شرکت بازاریابي بخش
بهبخشدومسوال:بندهکارخودرادرسال62
ازسازمانگسترشونوسازي)شرکتآکامفلز،
سازندهسولهوسازههايفضایي(بهعنوانتکنسین
و تاسیسات رئیس  – نگهداري و تعمیرات
نگهداري-مدیرکنترلکیفيومدیرپروژهتااواخر
76شروعکردمودرسال77واردمجموعهگروه
ساختژنراتورمپنابهعنوانمدیرپروژهکرخهو
گازي و آبي نیروگاههاي باسداکت ساخت مدیر
گتوند پروژه مدیر بهعنوان 82 سال در و شدم

علیامنصوبشدم.دراواسطسال83درشرکت
یکسال توسعهطرحهاوحدود معاونت در فراب
درمدیریتکنترلکیفيفرابودراواسطسال
85درواحدمدیریتتوسعهبازاروازتابستان89

درپروژهحاضرمشغولانجاموظیفهشدم.

د ر  سایت  یک  مد یر  ذاتي  وظایف  از   :
د اخل کشور برایمان بگویید ؟ 

همانطورکهمیدانیمانسانموجودياستکه
تحتمدیریتدیگریاستوخودشهمدیگري
کار شروع رو این از دارد. مدیریت تحت را
هموارهبامهارتهايشخصیتيازقبیلجنبههاي
ذاتيرهبريوتعهدکاريآغازمیشودودرکنار
قبیلداشتن از بهمهارتهايحرفهاي نیاز اینها
اطاعاتفنيوتکنیکيوداشتنتجربهوقدرت
ارتباطي مهارتهاي داشتن و سریع تصمیمگیري
مانندخوشرویي،گفتارورفتارصحیحودقتو

مهارتشنیداريمیباشد.

پیشرفت  چقد ر  اکنون  هم  پروژه  این   :
فیزیکي د ارد  و پیش بیني تان براي اتمام کل آن با 

احتساب د وره تضمین، چه تاریخي است؟ 
جنوبي پارس 22تا24 فازهاي یوتیلیتي پروژه
89 مردادماه در EPC بهصورت آن قرارداد که
شامل گردید، اباغ فراب-ناردیس مشارکت به

چنانچه برقراري تعامل سه جانبه 
میان اضاع یک پروژه را مهم ترین 
وظیفه مد یر سایت شرکت د ر یک 
اذعان  بد انیم،باید   ملي  پروژه 
مد یر  افتخاري  حسین  که  کنیم 
اجرایي و سایت مشارکت فراب-
نارد یس این وظیفه را به خوبي 
انجام د اد ه و از این حیث به یک 
است.  د ست یافته  بزرگ  موفقیت 
اوست  خود   د ید گاه  تنها  نه  این 
به  که مي گوید »خوشبختانه و 
مابین، فضاي  في  لطف همکاري 
د وسویه  تعامل  جهت  مناسبي 
به وجود  آمد ه است«، بلکه د ید گاه 
کلیه ي کساني است که به نوعي 

با این پروژه د رگیرند .
فروتني و بزرگ منشي خاص او 
به  که  است  ویژگي اي  د یگر  هم 
نظر مي رسد  د ر رخد اد  این پد ید ه 
نقش پر رنگي را ایفا کرد ه است. 
با او د ر یک روز معتد ل پاییزي د ر 
گفتگویي  کارگاه  د ر  کارش  محل 
مي  اد امه  د ر  که  د اد ه ایم  ترتیب 

خوانید ...

گفتگو با حسين افتخاري مدير اجرايي سايت نارديس و مديرپروژه شركت نوتاش

هنر اصلي ما بايد پوشش
ژه  به موقع خواسته هاي كارفرما باشد

رو
ده پ

رون
پ



خواسته كارفرما 
كاما روشن و 
مشخص است و 
اين هنر ماست كه 
با پوشش د اد ن 
به موقع اين رضايت 
را حاصل نمائيم 
همان طور كه ما د ر 
مقابل كارفرما متعهد  
هستيم كارفرما نيز 
د ر مقابل كارفرماي 
اصلي متعهد  
مي باشد
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کلي زمانبندي برنامه طبق و ميباشد یونیت 11
پروژه)Master Plan(مدتاجرايآن31ماه
اکنون هم و شدهاست پیشبیني 91 اسفند یعني
بخش سه هر در پروژه کلي پیشرفت میزان
41/77E.P.Cدرصدميباشدودربخشنصب
14/52درصدکهاینمیزانپیشرفتصرفادرقالب
کارگروهيوتیميونیزباهمکاريوتعامات

کارفرمايمحترمپروژهمحققگردیدهاست.

این  مد یر  به عنوان  که  مشکاتي  از   :
بگویید ؟  برایمان  بود ید   روبه رو  آن  با  سایت 
نحوه برخورد  شما با مشکات پیش آمد ه به چه 

نحوي بود ؟ 
موانعومشکاتحادثشدهدرپروژهتاکنون

عبارتنداز:
بخشهاي در متخصص نیروهاي جذب  •

مختلفپاایشگاهي
• انتخابپیمانکارانمتبحر

• ایجادوبرقراريارتباطبینمهندسيکارفرما
دربخشتامینتجهیزاتونصب

و سایت در متعدد جلسات طي فوق موارد
تهرانحلوفصلگردید.

آیتم ها  از  برخي  اینکه  به  توجه  با   :
عقب تر  اجرایي  برنامه  از  برق  پست هاي  مانند  
نارد یس   – فراب  مشارکت  تسریع  آیا  هستند  
نصب  براي  ازم  بستر  که  کااهایي  تامین  د ر 
تمهید اتي جهت  مي باشد ؟ چه  ند ارند  ضروري 

نگهد اري این کااها اند یشید ه شد ه است؟ 
بهبودفرآیندکاروبهرهوريبااترفعالیتها،حفظ
وتقویتهرچهبیشترتیمپروژهراميطلبد.بایستي
مشکاتونگرانيهايپروژهراشناسایيکردوبا
خردکردن،آنهاراازپیشروبرداشتوازطرفي
دستور در را رو پیش و آتي احتیاطمشکات با
کارخودقرارداد.ایندقتنظرهاموجبکاهش
نگرانيهاواسترسهاشدهوهمچنینموجباتبهبود
نتیجهبهرهوريپروژهرابههمراه فرآیندکارودر

خواهدداشت.

: براي بهبود  فرآیند  کار و بهره وري بااتر 
پیشنهاد های  و  د رخواست ها  چه  فعالیت ها، 
مشخصي د ارید  تا د ر آیند ه با مشکات کمتري 

روبه رو شوید ؟ 
خواستهکارفرماکاماروشنومشخصاست
واینهنرماستکهباپوششدادنبهموقعاین
در ما که همانطور نمائیم حاصل را رضایت
مقابلکارفرمامتعهدهستیمکارفرمانیزدرمقابل
وصف این با ميباشد. متعهد اصلي کارفرماي
خوشبختانهوبهلطفهمکاريفيمابین،فضاي
و آمده بهوجود دوسویه تعامل جهت مناسبي

پایانپروژهاینصمیمیتویکدلي تا امیدواریم
درتحققهدفمشترکمانحفظشود.

مهند سي  و  اجرایي  تیم  مجموع  د ر   :
جنوبي  پارس  پروژه  د ر  که  فراب-نارد یس 

مستقر هستند ، چند  نفرند ؟ 
درحالحاضرتیماجرایيمشارکتازاینقراراست:

-ناردیس7نفر
-بازرسيایرانیان1نفر

-نوتاش11نفر
-سرمایهگذاريکارکنانفراب36نفر

د ر  مستقر  پروژه  مد یر  به عنوان  شما   :
د ارید   برعهد ه  هم  د یگر  مهم  وظیفه  یک  محل، 
فضایي  کرد ن  مهیا  جز  نیست  چیزي  هم  آن  و 
به  بتوانند   آن  د ر  کارگران  و  کارشناسان  که 
خوبي خد مت کنند ، از کار خود  لذت ببرند  و 
از محیطي که د ر آن کار مي کنند  رضایت د اشته 
که صورت  و تاش هایي  زمینه  این  د ر  باشند . 

گرفته برایمان بگویید ؟ 
همانطورکهقبااشارهشدرسیدنبهپیشرفت
قابلقبول41/77درصديدرچنینپروژهايتااین
مقطعزماني،جزبافراهمکردنبستريمناسباز
رضایتمنديوایجادمحیطکاريروانوپویا،میسر
نبودهاست.استراتژيماهمهمانخطمشيکلي
مجموعه، تاش تمام که طوري به است شرکت
آمادهسازيشرایطکاريبهینهوآسودگيخاطرو
آرامشروانيپرسنلدرقبالپیشرفتمطلوبپروژه
مطابقبابرنامهزمانبنديبودهاست.درهمینراستا
اقداماتیصورتگرفتهاستازجملهایناقدامات
میتوانبهخوابگاهانتخابيوغذايمصرفي،دفاتر
اداريولباسهايفرموشرایطورزشيصبحگاهي
ودرختکاريپیراموندفاتراداريدرشانمشارکت
همکاران رضایتمندي اساس بر و فراب-ناردیس

اشارهکرد.

: و د ر پایان...؟
درپایانازمدانستمبهاینموضوعاشارهکنم
همدلي با یکدیگر با شدهایم جمع که مکاني در
وصمیمیت،کاريرابهسرانجامرسانیموبرگ
سبزيدرکارنامهمشارکتثبتکنیم.پروژهايکاما
باسایرپروژهها)مدتزماناجرا70ماه متفاوت
کهمیبایست35ماههاجراشود(ازمنظرطراحي،
تامینونصب.درپروژهايکهآقايوزیردرماهدو
روز،مدیرعاملشرکتنفتوگازپارسپنجشنبهو
جمعههاومجريطرحدوشنبهتاپنجشنبهومتعاقب
یوتیلیتي مدیر و پتروسینا و سپانیر مدیرعامل آن
کارفرمادرمحلکارحضورفعالدارندبااینوصف
وهمکاريمان یاري پشتیبانیمان، نگاهمان، بایستي

ویژهباشد.

ب��اگذش��تنزدیكبه15م��اهاززمانشروع
پ��روژهیوتیلیتيفازهاي22-24پارسجنوبي
فرص��تمناسبيدس��تدادتاکم��يبیشتربا
نشیبوفرازهايآنآشناشدهواهمیتاجراي
آنبرایمانروشنشود.اینپروژهصرفنظراز
مباحثریاليقرارداديآن،دارايمشخصات
خاص��يميباشدک��هوجهتمای��زآنازسایر
پروژهه��ايحوزهنفتوگ��ازاست.ازطرفي
باتوجهبهافزایشروزافزونفشارتحریمهاي
بینالمليولزومتکمی��لآندرفرصتکوتاه
31ماه��هوازطرفدیگ��رمشتركبودناین
مخزنگازيباکشورقطرحساسیتباایيرا
ایجادکردهکهاینمهمخواهناخواهدرفعالیت
کلی��هبخشهايخریدواجراک��ردپیداکرده
استوليخوشبختانهظرفچندینماهگذشته
باایج��ادهماهنگيهايخوبيکهبینتیمهاي

درگیرآنعليالخصوصدربخشهاياجرایي
آنایج��ادشدهپیشرفتهايچشمگیريرادر
تکمی��لکارهايسیویلوس��ازهکارگاهشاهد
بودی��مکهای��نامرچشمان��دازروشنيرادر

ماههايآیندهنویدميدهد.
یک��يازمواردبسیارمهميکهدررونداجراي
پ��روژهباآندرگیربودهوهستیمایناستکه
باتوجهبهاینک��هقرارداداینپروژهبهصورت
تامینکاا،ساختونصب)PC(منعقدشده
وبخ��شمهندسيآنتوسطپیمانکارجداگانه
ايص��ورتمیگی��ردلذانیازب��هپیگیريهاو
هماهنگيهايمستمرجهتنهایيکردنمدارك
مهندس��يورفعموانعاحتمال��يباپیمانکارو
کارفرم��اوجودداردکهخوشبختانهباسیاست
گذاریهايخوبيکهدراینزمینهانجامشدهدر
کوتاهترینزمانممکنمداركموردنیازبخش
اجراتهیهودردسترسقرارگرفتهاست.امید
استکهباادامهای��نمسیرشاهدبهرهبرداري

اینپروژهدرزمانمقررباشیم.
*رئیس بخش سیویل وسازه پروژه یوتیلیتي 
فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

 اميدوار به 
بهره برداري پروژه 
در زمان مقرر

دولتشاهي *دادبه 

ژه 
رو

ده پ
رون

پ



قرارد اد  د ر قالب  
PC منعقد  شد ه 

است و طراحي 
توسط مشاركت 
فراب – نارد يس 
انجام نمی شود. 
اين موضوع د ر 

برخي موارد  منجر 
به طراحي د ست 

باا گرد يد ه است. 
د ر برخي موارد  نيز 

مشخصات فني 
سخت گيرانه طرح 

باعث تعويق د ر 
تامين مي شود  كه 
كارفرما د ر بيشتر 

اين موارد  با د خالت 
به موقع گره گشا 

می شود
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به حداقل رساندن زمان گردش مدارك

دانش فنی باای كارفرمايان طرح

وحید 
نصیر پور *

مهرداد 
شعبانی *

سال1366وارددانشگاهصنعتيشریفدررشتهعمرانشدم.ازسال1371
بهطورجديواردکارطراحيشدم.درحینکارموفقبهکسبفوقلیسانس
ازهمی��ندانشگاهگشتم.قبلازورودب��همجموعهفراب،تجربیاتکاري)به
ترتیبزمان��ي(درزمینههايسالنهايصنعتي،برجه��ايمسکوني،سازههاي
دریایي،پستهايانتقالنیرو،نیروگاههايحرارتيوسیکلترکیبيازطراحي
ت��اپروژههايEPCداشتم.ازنیروگاهگازي163/5MW*2الصدرعراق،
بهعنوانیکيازبهترینتجربیاتکاريخودمیتوانمنامببرم.زیراکهقرارداد
آنبهصورتEPCوکارباکارفرمايخارجيبود.هماکنوندرپروژهیوتیلیتي
فازهاي22تا24پارسجنوبيافتخارهمکاريباجنابآقايمهندسفرحمند

بهعنوانسرپرستپروژهوگروهفنيجوانوباانگیزهاینپروژهرادارم.

مختصات پروژه
درطرحه��اینفتوگازپارسجنوبي،گ��ازازچاههايدریایياستخراج
میشودودرسایتيکهدرخشکيبناشدهاستبهبهرهبرداريميرسد.سایت

خشکيشاملواحدهايفرآیندي،تاسیساتجانبيوغیرهميباشد.
دراینپروژهقراردادشرکتناردیسبهصورتPCجهتساختوبهره
ب��رداريتاسیساتجانبي)Utility(مشتملبرسوخ��ترساني،هوارساني،
آبرسانيوتامینمواردينظیربخار،نیتروژنوسایرآیتمهايموردنیازميباشد.
زمانبن��دي35ماههاجراياینطرحیكرکوردمحسوبمیشود.حداقل

اینزماندرفازهاي4و5)درشرایطيبسیارمناسبتر(52ماههبودهاست.
باتوجهبهپیشنیازبودنتاسیساتجانبيبرايواحدهايفرآیندي،زمان31
ماههبرايشرکتناردیستعیینشدهاست.امانکاتامیدوارکنندهايهمدراین
میانوجوددارد.کارفرمایانفهیم،باتجربهودانشفنيبااکهدرکارخودجدیت
دارندباهمراهيفعالیتهايدرخورشرکتناردیسباعثشدهاندتاتامینکنندگان
پاییندستينیزحداکثرتاشخودرانشاندهند.برايمثالشرکتآذرابهماکنون
حدود20درصدازبرنامهزمانبنديجلوتراستوامیداستتکمیلمکانیکيیکي

ازواحدهايبخاردرآیندهنزدیكصورتپذیرد.

مشكات
ق��رارداددرقالبPCمنعقدشدهاس��توطراحيتوسطمشارکتفراب– 
ناردیسانجامنمیش��ود.اینموضوعدربرخيمواردمنجربهطراحيدستباا
گردیدهاست.دربرخيمواردنیزمشخصاتفنيسختگیرانهطرحباعثتعویق
درتامینميشودکهکارفرمادربیشتراینمواردبادخالتبهموقعگرهگشامیشود.

سخن پاياني
درطرحهایعظیمصنعتي،برخوردمناسببامسائلزیستمحیطيبسیار

مهماست.امیداستدرمیهنعزیزماننیزاینامرسرلوحهکارقرارگیرد.
*مدیر مهندسی و تامین  پروژه یوتیلیتي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

میدانگازيپارسجنوبيبزرگترینمیدانگازيجهاناستکهدرخلیج
فارسودرم��رزآبيمی��اندوکش��ورایرانوقطرواقعشدهاست.اینمیدان
گازيبینایرانوقطرمشتركبودهودرکشورقطرب��هن��اممیدانگازيگنبد
شماليشهرتدارد.وسعتاینمیداندرسمتایراننزدیكبه3700کیلومتر
ازاینمیداننزدیك ایران انجامشدهسهم مربعاستکهمطابقبرآوردهاي
به2/14تریلیونمترمکعبگ��از)براب��ر8درصدذخایرجهانوح��دودنیمي
ازذخای��رکش��ور(وبیشاز18میلیاردبشکهمیعاناتگازياست.ه��ری��ك
ازفازه��اياستان��دارداینمیدانجهتاستحصالحدود25میلیونمترمکعب
گاز)یكمیلیاردفوتمکعبگاز(و40ه��زاربشک��همیعاناتگازيدرروز
طراح��يشدهاند.هدفازتوسعهفاز23،22و24پارسجنوبيکهمعادلدو
فازاستانداردميباشد،تولیدگازطبیعيجهتتامینمصارفداخليکشور)به
می��زان50میلیونمترمکعبدرروز(،تولیدمیعاناتگازي)80هزاربشکهدر
روز(،تولیداتان)2740تندرروزب��هعنوانخوراكواحدهايپتروشیمي(و
گوگرد)400تندرروز(ميباشد.باتوجهبهاستراتژيجدیدوزارتنفتمبني
براولویتسرمایهگذاريدرمیادینمشترك،توسعهفازهايجدیدمیدانگازي
پارسجنوبيازسال1389باتکیهبردانشفنيواستفادهبهینهازپیمانکاران
وسازندگانداخليدردستورکارقرارگرفت.براینمبناوباتوجهبهماهیت
واحدهايیوتیلیتيونیازبهاجرايآنقبلازواحدهايدیگراحداثتاسیسات
جانبي)Utility(فازه��اي23،22و24بهصورت)PC(وبامدتزمان31
ماهبهمشارکتفراب-ناردیسواگذارگردید.تاسیساتجانبيموضوعقرارداد

شام��لواحدهايتوزیعبرق،واحدتولیدوتوزیعبخار،واحدهوايسرویس
وابزاردقیق،واحدتولیدوتوزیعنیتروژن،واحدسختيگیريازآب،واحدتولید
آبآشامیدني،واحدتصفیهآبصنعتي،واحدتولیدآبآتشنشاني،واحدتولید
آبجه��تخن��كکردنميباشد.باتوجهبهاینکهاج��رايفازهاي4و5توسط
مشارکتآجیپ-انيایتالیادرمدتزمان52ماهبهاتمامرسیده)وایندوفازتاآن
زماندارايمدرنترینتکنولوژيموجوددرمیانفازهايپارسجنوبيبودهوتوسعه
اغلبفازهايبعديباالگوبرداريازآنانجامشدهویادرحالانجاماست(وبادر
نظرگرفتنشرایطسیاسيحاکمبرمنطقهوتشدیدتحریمهايخارجيدرمقایسه
باسالهايقبلبهنظرميرسدبراياجرايفازهايجدیدوبهویژهفازهاي23،22
و24مطابقبرنامهزمانبندينیازبههمکاريبیشازپیشتماميبخشهایيکه
بهنحويدرپروژهمشارکتدارندوجوددارد.ازمیانپکیجهاوواحدهايموضوع
پروژههماهنگيهايمربوطبهمهندسيوتامیندودستگاهمخزنهوازدا)هریك
بهظرفیت248مترمکعبوتوانایيهوازدایي415تنبرساعتازآبکندانس
شده(،یكپکیجروغنزدایيازآبکندانسشده)بهظرفیت169مترمکعببر
ساعتبااستفادهازفیلترهايدارايرزینوکربنفعال(وسیستمپمپهايآتش
نشانيپاایشگاهبهعهدهبخشفرآیندوایمنيميباشد.ازاقداماتبسیارمهمو
برجستهکارفرمایانپروژهراهاندازيسیستمنرمفزاريتحتشبکهاینترنتبراي
ارسالوتاییدم��داركوشفافسازيهايفنيوبهحداقلرساندنزمانگردش

مداركميباشد.
*رئیس بخش فرآیند و ایمنی پروژه یوتیلیتي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي 
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 مهمترين هدف 
 HSE ما در واحد
رسيدن به حادثه 
 Zero( صفر
Accident( مي 

باشد كه اميدوارم 
بتوانم باعث رسيدن 
به اين هدف باشم. 
خوشبختانه در اين 
پروژه تا كنون با 
حادثه جدي روبه رو 
نبوده ايم و اميدوارم 
تا پايان پروژه بدون 
حادثه كار را به 
اتمام برسانيم
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دل نوشته يك فرابي

مهم ترين وظيفه  واحد )HSE(؛ ارزيابي خطر قبل از وقوع آن

مصطفي 
آقائي *

شهرام 
جاويد *

ازابتدايمردادماه90بهعنوانکارشناسکاادرشرکتناردیسافتخار
همک��اريبامجموعهفرابرادارم.راستشدرموردمعرفيپروژهواشاره
بهروندک��ارونحوهاجرايعملیاتوموارديازاینقبیلهمکاراندیگر
توانائ��يبیشتريدارند.درم��ورداینکهمنهمبخواه��مچیزيبنویسمیا
مطلب��يبگویم،آق��ايموسويسردبیرمحترمنشری��هکهبهسایتتشریف
آوردهبودن��دمش��ورتکردم.ایشانگفتندمطالبغیرک��اريهمميتواند
جال��بباشدومنهمبههمیندلیلمطلب��يروانتخابکردمکهامیدوارم
چن��ددقیقهايکهوققتتونروميگی��رهبراتونجالبباشه.همیشهوقتيیه
نف��رتازهواردیهمجموعهجدیدميشهیهخ��وردهاتفاقهايدوروبرش
عجی��بوغریبوتازهب��هنظرميرسه.خبمنموقت��يبهاینمجموعه
اضاف��هشدمدیدناتفاقاتبینمدیرانوهمک��ارانوروابطبیناونهابرام
خیليعجیببود.همیشهبهخودمميگفتمفکرنميکنماینجورباشهشاید
اولک��ارهستومنیهسريمسائلرونميبینم.تااینکهدیدممدیرعامل
ناردی��سبههمراهمدیرمنابعانسانيومدیرپروژهورئیسپشتیبانيفراب
اینقدربيصداوبدونتشریفاتبهسایتاومدن،کهحتيیهچیزسادهمثل
هماهنگ��يبلیتبرگشتاونابامشکلروبهروشدونتونستنباپروازاون
روزازعسلوی��هبرگردنوشبروت��ويخوابگاهيکههمونروزتجهیز
ش��دهبودوهنوزکام��لنبودبهسربردند.ازای��نجالبتربرخوردخیلي
صمیم��ياونهابابچههایيک��هاغلبشونتازهواردمجموعهشدهبودند،بود
همینط��وربرخوردمدیراندیگرمجموعهکههمگينشانازاهمیتهدف
مجموع��هودوريازحاشیههای��يک��ههدفاصليراتح��تالشعاعقرار
ميده��دميباشد.مسألهايکهمنبه��شپيبردماینهکهایننوعارتباطاز
ابت��دادراینمجموعهبهعنوانیكسرلوح��هبرقراربودهکهتونستهبهاین
پ��روژهوافرادت��ازهواردبهمجموعهانتقالپیداکن��هوجوبسیارصمیمي
وخوب��یروبینهمک��ارانوهمچنینمدیرسایتبرقرارکن��هتابتونیمبا
هم��همشکاتخونوادگيکههرکدومازبچههادارنهمدیگررااینهمه

انرژيوشوقکمكکنیمومشکاتهمرودركکنیمکهمنفکرميکنم
همکارای��يهمکهازدفترتهرانبهاینپروژهتشریفآوردناینمطلبرو
ب��هخوبيدركکردهباشند.امافقطاینهانیستنهمکارهایمنتجربههایي
روب��هعنوانمش��اورانارشدوردهاولای��راندرپروژههایمختلفیمثل
پارسجنوبيدارندوبهغیرازایراندرکشورهایاسترالیا،ترکیهوامارات
فعالی��تداشتهاند.نکتهجالباینهکههمگيازمجموعهفراببهعنوانیك
مجموع��هبانظموسیستمصحبتميکنندوبهآناتفاقنظردارندکهاین
مجموعهعاوهبرنظم،یکرنگیخاصیروبیناعضاومدیراندربرداره.
یک��يازهمکارهاکهتازهواردسیستمشدهبودودائمبهدنبالدانستناین
مطل��بکهنحوهپرداختومحاسبهحقوقومزایاچگونههست،همیشهاز
یک��يدیگرازهمکارانکهسابقهايچندسالهدرمجموعهفرابداشتسوال
ميک��رد.اونهمکهخیليبیخیالب��ودواینمسألهزیادبراشمهمنبود)البته
چونمجردبود(همیشهاینجوابرامیدادببینمنهیچچیزنمیدونم...فقط
میدون��مفرابسیستمدارهوهمینب��رامکافیه.دیگهاینکهچیزيکهماتواین
پروژهلمسشکردیموبهآنميبالیماینهکهالحمداهبسیارمتواضعانهوباکمال
احت��راممسائلکاريروح��لميکنیموتونستیمتويشرائطيباشیمکهتوي
فازهاي22-24بهعنوانیكسیستمخوبوقويمعرفيبشیم.اینهایيکهگفته
شدتنهانکاتمثبتمجموعهنیست.یهچیزيکههمیشهباعثدلگرميماست
برخوردخیليخوبهمکارايدفترهست؛کهباانرژيپیگیریمسائلشخصي
وکاريمارودنبالمیکننکهنشانازانتقالاونرابطهخوبوصمیميمدیران
مجموع��هازابتدايتأسیسفرابهستکهبینهمکارانقسمتهايمختلف
مجموع��هداره.بههرحالخواستمبگمکهااندیگ��همتعجبنیستموبرام
روشنشدهکهتويمجموعهايکارمیکنیمکهميتونیمباافتخارنامشرو
ب��هزبونبیاریموبگیمکهم��افرابيهستیم.امیدوارمهمیشهتوياوجقدم

برداریم.بهامیدسرفرازيایران.یاعليمدد
* کارشناس کااپروژه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي-شرکت ناردیس

ازس��ال1381حرف��هHSEراازفازهاي4و5پ��ارسجنوبيباشرکت
HYUNDAIکرهجنوبيآغازکردموباشرکتهايمختلفخارجيوایراني

نظیرENIایتالیا،TOYOژاپن،Simon Carvesانگلیسومشاورانایراني
مانندمهندسینمشاورسازهونامورانمشغولکاربودهامکهتجربههايمفیديدر
اینزمینهکسبکردم.قبلازپیوستنبهشرکتناردیساطاعچندانيازاین
شرکتنداشتموبایكحالتشكودودليوارداینسیستمشدموليبعداز
گذشتحدود4ماهخدمتدراینمجموعه،اینشرکتراشرکتيباسیستمو
مدیریتخوبوحرفهايدیدموامیدوارمبتوانمبرايآنسیستممفیدباشم.در
اینمدتتاشرابرارائهراهکارهايمناسبدرجلوگیريازحوادثوحذف
)HSE(خطاهارادردستورکارخودقراردادم.مهمترینوظیفهايکهاینواحد
بهعهدهداردارزیابيخطرقبلازوقوعآنميباشدوارزیابيدرعملبهمعناي
شناسایيخط��راتموجودوبرآوردوسعتدامنهای��نخطراتدرانجامیك
ک��ارمعینميباشدکهنتیجهآنبهاقداماتپیشگیرانهوتصحیحاعمالناایمن

ميانجامد.اماعلیرغمایناقداماتپیشگیرانهوتمهیداتازم،باحوادثناگواري
ک��هبرخيازآنهامنجربهفوتميگردیدمواجهبودیم.بهنظرمنمهمترینراه
)Permit to work(درجلوگیريازحادث��ه،راهاندازيسیستممجوزکاري
ميباش��د.پرمیتسندمعتبرياستکهتوسطمدیری��تتاییدگشتهودرآن،
ک��ارموردنظرتوضیحدادهشدهاستوکلیهخطراتبالقوهموجوددرفعالیت
مشخصگشتهوتماميپیشبینيهاوتمهیداتازمجهتانجامکاردرشرایط
ایمندرنظرگرفتهشدهاست.بنابراینمهمترینهدفمادرواحدHSEرسیدن
بهحادثهصفر)Zero Accident(ميباشدکهامیدوارمبتوانمباعثرسیدن
ب��هاینهدفباشم.خوشبختانهدراینپروژهت��اکنونباحادثهجديروبهرو
نبودهایموامیدوارمتاپایانپروژهبدونحادثهکاررابهاتمامبرسانیم.درپایان
نی��زازجنابآقايمهندسافتخاريمدیریتمحترمپروژهبهعنوانبزرگترین
حامياینواحدوهمکارعزیزمجنابآقايمهندسحیدريقدردانیمینمایم.
* کارشناس HSE پروژه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي-شرکت ناردیس
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فراب؛ آب + نفت وگاز

از نيروگاه هاي برق - آبي تا پروژه هاي نفت و گاز

بهرنگ 
وحدتي *

حمید
خوش سیرت  *

بانگاهيگذرابهعملکردسازمانهايموفقميتوانبهاینموضوعپيبرد
کهمعرفيزمینههايفعالیت،توانمندي،خدماتواهدافسازماننقشکلیدي
درتوسعه،جذبنیرويانسانيوگسترشبازارهايکاروسرمایهداشتهاست.

شرک��تفرابتابهامروزپروژههايموفقیتآمیزيدرزمینهطرحهايآب
وان��رژياجراکردهوباتوجهبهوروداینشرکتدرعرصهفعالیتهاينفت
وگاز،موفقیتدراینپروژههانیزمطمئنایکيازاهدافبلندمدتمدیراناین
مجموعهميباشد.باتوجهبهاینکهشرکتفرابدربینشرکتها،متخصصین
داخل��يوخارجيوزیرمجموعههاينفتوگ��ازبهعنوانمجريطرحهاي
آبيمطرحبودهلذابهنظرميرسدمعرفياینسازمانبهعنوانطراحومجري
پروژههاينفتوگازدرداخلوبخصوصدرخارجازکشورميتواندکمك
شایانيبهآشنایيمهندسین،محققینوجامعهصنعتيبراياطاعوآگاهياز
اهدافآن،توسعهبهینهمنابعانساني،گسترشزمینههايفعالیتومعرفيفراب

بهعنوانیكشرکتفعالدرزمینههاينفتوگازکند.
ب��اتوجهبهایننکتهکهدردنیايام��روزروشهايمختلفيجهتمعرفي
شرکته��اوخدماتوج��وددارد،ميتوانباشناسای��يگروههايهدفاعم
ازمتخصصینحوزههايمختلفصنعتي،زی��رشاخههايصنایعنفتوگاز،
پیمانک��ارانو...بابرنامهریزيواستف��ادهازابزارهايمتنوعومناسباقدامبه

معرفيمجموعهفراببهعنوانیكشرکتمجريفرامنطقهايکردکهبااستفاده
ازتجارب،امکان��اتواعتباريکهدراجرايطرحهايآبيداشتهاکنونپادر

عرصهصنایعنفتوگازگذاشتهاست.
مث��الملموسدرکارآمدبودنروشهايف��وق،آشنایيبسیاريازپرسنل
شرکتف��راببازمینههايک��ارينفراتواهدافای��نمجموعهبزرگقبل
استخ��دام،ازطریقمجات،وبسایتشرکتوکنفرانسهاونشستهایي
بودهکهمدی��رانومهندسیناینشرکتحضورداشتهاند.وليبهنظرميرسد
هنوزاینشناختوآگاهيدرموردبخشنفتوگازفرابآنچنانکهبایدبه
انجامنرسیدهاس��توبسیاريازمهندسانمشغولدرپروژههاازفعالیتهاي
ای��نشرکتاطاعاتکافيدراختیارندارند.برايکسانيکهدرهردوحوزه
پروژههايآبيونفتيفعالیتداشتهاندواضحاستکهنوعکاروفرهنگکاري
متفاوت��يدرایندوشاخهصنعتيجاریستکهمطمئناشناختصحیحازاین
تفاوته��اوبهکارگیرينتای��جآندرپویاشدنمحیطهايکارينقشموثري
راایف��اخواهدکرد.حالميتوانبابکارگیريبیشتررسانهها،انتشارمجات
تخصصيدراینعرصهواستفادهگستردهترازفضايمجازياینمهمرابهترو

باسرعتبیشتريدرعرصهداخليوجهانيبهانجامرسانید.
* کارشناس QC پروژه یوتیلیتي فاز هاي 22-24 پارس جنوبي- شرکت نوتاش

انتق��الازنیروگاههايبرق-آبيب��هپروژههاينفتوگازشایدبراي
بسی��اريازافرادخیليجال��بنباشدوکمترموافقانجاماینکارباشند.
فض��ايموجوددرنیروگاههايآب��ي،آبوهوا،شرایطکاروحتينوع

ادبی��اتوبرخوردنفراتباه��مبسی��ارلطیفت��رودلپذیرت��راس��ت.
گویيسروکارداشتنباآب،اینمایهحیات،باعثميشودروحانسان
خ��ودرادرمحیطيباطراواتولطیفببین��دوکمتردچاررخوتگردد.
طبیعتزیبايکارگاههاينیروگاهآبينیزمزیدبرعلتاست.معتقدمتمامي
اینه��اتاثیربسزایيدرنوعرفتاروبرخوردافرادبایکدیگرميگذاردواین
تاثیربيشكمثب��تميباشد.البتهنوعکاردرتماميکارگاههاوپروژههاي
مختل��فسختيهايخاصخ��ودراداردوبههیچوجهنميتوانواژهآسان

رابرایشانبهکاربرد.

ارتب��اطب��اکارفرمادرپروژهه��اينفتوگ��ازبهنظرب��اآنچهکهدر
نیروگاهه��ايبرق–آب��يوج��ودداردبسی��ارمتفاوتاست.فض��ايبسیار
سنگین��يک��هدرجلساتباکارفرماحکمفرماس��تآزاردهندهودرپارهاي

مواقعغیرقابلتحملميباشد.
پ��رواضحاستکهزماننیازاستتاشرکتبزرگفرابوبهدنبالآن
شرکته��ايتابعه،درایننوعپروژههابتوانن��دقدرتوتوانبسیاربااي

خودوپرسنلارزشمندخودرابهرخسایرینبکشانند.
دراینبارهسخنبسیاراست...

* کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، پروژه یوتیلیتي فاز هاي 24-22 
پارس جنوبي- شرکت نوتاش
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مديريت پروژه 
در بخش ارزيابي 
موفقيت پروژه 
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هزينه، زمان و 
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يکي از مواردي 
است كه ميتواند 
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تحت تاثير قرار دهد
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مديريت تغييرات در پروژه

اردا
 زارعي *

ب��اتوجهب��هاینکهبهدلی��لنیازبهایج��ادزیر
ساختهايتوسعهايدرچندسالهاخیرپروژههاي
بزرگفراوان��يدربخشهايسدسازي،راهسازي،
طرحه��اينفت،گازوپتروشیمي،اج��راشدهیادر
دستاجراميباشد،اهمیتولزومتوجهبهمقوله

مدیریتپروژهبیشترمحسوساست.
شاخصه��اياصليمدیریتپ��روژهدربخش
ارزیاب��يموفقی��تپ��روژهشام��لس��هشاخص
هزین��ه،زمانوکیفی��تميباشد.درای��نارتباط
موضوعتغییراتودوب��ارهکاريهاکهدرمواقعي
اجتنابناپذیراستیکيازمواردياستکهمیتواند

موفقیتپروژهراتحتتاثیرقراردهد.
تغییراتممکناستدرجریانکاروقفهایجاد
کندتاخیراتيبهوج��ودآوردوهزینههاراافزایش
دهد.تمامياینمواردميتواندمنشابروزمشکات

قرارداديشود.
1- انواع تغییرات معمول در پروژه

-افزایشکميکار
-کاهشکميکار

-تخریبودوبارهکاري
-تغیی��ردرمشخص��اتاستاندارده��اوسطح

کیفیتموردنظر
-تغییردرمحدودهکار

-یاترکیبيازمواردفوق
2-بررسي تاثیر تغییرات

دامنهتاثیرتغییراتبرپروژهدرمحدودهبسیارکم
تابسیارزیادمتغیرميباشد.

بررسيهانشانميدهدک��ههرچهتغییراتدر
مراح��لابتدایيترپروژهشناسای��يوانجامشوند
اتافهزین��هوزمانکمتريرخخواهدداد.بروز
تغییر،زمان��يدرکاردرح��الپیشرفت،ميتواند

باعثافزایشهزینهیاتاثیربرمواردزیرشود:
-کاهشبهرهوري

-تاخیراتزماني

-گسیختهش��دنانسجامکاريدرتجهیزاتو
نیرويکار

-اتافموادبراثردوبارهکاري
-هزینههايفرصت
3- دوباره کاري ها

هرتغیی��ريدرهرزمانازچرخ��هعمرپروژه
رخده��دباعثدوبارهک��اريمیشود.تعدادزیادي
ازدوب��ارهکاريهابهعلتفق��داناطاعاتکافي
ميباش��د.ایج��ادیكبان��كاطاعات��يدرمورد
تغیی��راتعللواث��راتآنهاميتوان��ددرتصمیم

گیريهاکمكکند.
4- راهکارهاي مدیریت تغییرات

ب��همنظورمدیریتتغیی��راتوکاهشتاثیرات
منف��يحاص��لازتغییراتمواردزی��ردرپروژهها

توصیهميگردد.
-بهتی��مطراحيوق��تکافيب��رايتکمیل،
هماهنگنم��ودنوبهویژهبازبینياسناددادهشود.
زیرازمانيکهیكبرنامهزمانبنديطراحيبهدلیلي

فشردهشوداحتمالوقوعتغییراتبااميرود.
-انجامبازبینيومطالعاتکافيطرحارائهشده

ازنقطهنظرقابلساختبودنپروژه
-موثرتریناق��دامدرموردتغییرات،پیشبیني
زودهنگ��امتغییراتاست.هرچهتغییرزودترانجام

گیرداتافهزینهوزمانکمترخواهدبود.
5- لیست تغییرات معمول در پروژه ها

-تغییرنوعمحصول
-افزودنتجهیزاتوامکاناتيکهقبادیدهنشدهاست

-تغییرقراردادها
-تغییردرمبانيمهندسي)طراحي(

-تغییرنقشههابهدایلمختلف
-تغییراتاجرایي

-تغییردربرنامههايزماني
-تغیی��راتودوب��ارهک��اريحاص��لازبروز

تغییراتمکرردرنقشهها

6- عوامل بروز تغییر
-ب��يتجربگيک��ادراجرایياع��مازکارفرما

پیمانکارومدیریتطرح
-لحاظنکردنامکاناتپیمانکاراندرزمانعقد

قرارداد
-زمانبنديغیرواقعبینانه

-تاخی��رسازندگاندرانجامتعهداتوکیفیت
کارآنها

-مسائلمحیطي
-عدمهماهنگيبینبخشهايمختلفاجرا

-دیررسیدناسنادومداركازپیمانکارطراح
-تغییراتمکرردرنقشههاياجرایي

TQقاب��لتوجهب��ودنتعدادس��وااتفني-
Technical Queryب��هعلتوجودنارسایيو

کمبوداطاعاتنقشه
-ع��دمهماهنکيبینبرنام��هتهیهکااتوسط

پیمانکارانEPبابرنامههاياجرایيپیمانکاران
-تناقضدرنقشههاواجرایينبودنآنها

نتيجه گيري
همانگون��هکهقبااشارهشدب��اانجاماقداماتي
چونانجاممطالعاتکافيدرابتدايپروژه،آگاهي
ازقوانی��نومق��رراتانتخابپیمانک��ارمناسب،
دریاف��تنظراتکارفرماوذینفعانپروژهوتدوین
دستورالعملهايتهی��هونگهدارياسنادمیتوانتا
حديازایجادتغییراتجلوگیريکرد.بدینمنظور
برایکنترلهرچهبهتردیدگاههاوایدههاازماست
کهدرپروژه،رویهتغییررسميوجودداشتهباشد.
مدیریتوپایشتغییراتباابزارمناسببهگونهاي
ک��هحداقلاثراتمنفيراداشت��هباشندمهمترین
راهکاربرايجلوگیريازبههدررفتنمنابعپروژه

است.
* سرپرست دفتر فني پروژه فازهاي 22 تا 24 
پارس جنوبي-شرکت نوتاش

امیرحسین 
فرخ زاد *

باتوجهبهوضعیتخاصپروژه22-24واصرارکارفرمامبنيبراتمامپروژهدر
موعدمقرر)35ماه(کهاکنونحدودادرماهپانزدهمپروژهميباشد.ازماستتمهیداتي
درقراردادهااتخاذگرددتااگرپیمانکارانبهدایليازروندکیفيوکميخودکاستند
بت��وانبااستفادهازابزارتنبیهوتشویق،آنانرامجددابهسیکلمطلوببازگرداندو
مسئلهايکهاینگونهپیمانکارانباآنبرخوردميکنندمعمواناشيازعدممطالعهدقیق

قراردادواتکابهصحبتهايشفاهيدرحینمذاکراتميباشدکهاینموضوع
سب��بایجادسوءتفاهموبعضااخالدررونداجرايپروژهميگردد؛بنابراین
ازماستدراینموردتاکیداتازمازسويکارفرمابهپیمانکاراندرموردبررسي

دقیقمفادقراردادورفعکلیهسوءتفاهماتقبلازعقدقراردادصورتگیرد.
* مدیر QC/QA  پروژه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي-شرکت ناردیس

رفع كليه سوء تفاهمات قبل از عقد قرار داد
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شرک��تسرمایهگذاريکارکنانفرابباتاش
وهمدل��يمدیرانارش��دشرکتفرابوباهدف
افزای��شسطحپساندازواندوختهماليهمکاران،
درتاری��خ1384/04/07ب��هثب��ترسی��د.دردو
س��الاولفعالی��تبهجه��تناسامانيهايایجاد
شدهدرسازم��انبورسواوراقبه��ادارومسائل
جنب��يدیگر،عاوهبراینک��هنتیجهمثبتيحاصل
نش��دبگونهايدلسرديدربرخ��يازسهامداران
اولیهنیزایجادش��د.ازسال1386بهبعدهئیت
مدیرهدرراست��ايدستیابيبهراهکارهايمناسب
وانج��امفعالیتهاياقتصاديجدیدباجلبنظر
مساع��دمدیریتفراببااعط��اءوامبههمکاران
عضوشرکتسرمایهگذاري،زمینهافزایشسرمایه
وبرنامهریزيه��ايبعديرافراهمنمود،ازجملهبا
خری��دسهدستگاهب��وژيGoldhoferوپساز

آنخری��دچنددستگاهماشی��نآاتسنگینراه
س��ازيوورودبهشرک��تواردعرصهحملنقل
سنگینوعملیاتخاک��يوهمزمانخریدبخشی
سهامچندشرکتتابع��هفرابسودمناسبيعاید
شرک��تنمود،اخیرا" نیزب��اورودبهفعالیتهاي
تآمیننیرويانساني،حوزهفعالیتهايشرکترا
گست��رشدادهاست.حاصلای��نتاشدرسال
مال��يمنتهیبهشهریورم��اه1390نمودمشخصي
داشت��هودرآمدشرک��تسرمایهگذاريحاصلاز
سه��امشرکتها،اعط��اءوامبههمک��اران،خرید
اوراقبه��ادار،سپردهگ��ذاريدربانكه��ا،انجام
معام��اتدربورستهران،حم��لونقلسنگین،
اج��ارهماشی��نآاتکارگاه��يوتآمی��ننیروي
انساني،س��وديمعادل38/6درصدرابرايشرکت
ب��ههمراهآوردهاست.درگ��زارشجامعيکهدر

همینزمین��ه،درتاری��خ1390/08/23درمجمع
عموميعاديسالیان��هبهاطاعسهامدارانرسید،
سهام��دارانباتقسیماینسودبهصورت20درصد
سهامدارانو18/6درصدبهص��ورتسودانباشته
ب��رايفعالیتهايم��وردنظراتفاقنظ��رداشتند،
ضم��ناینک��هاز20درصدسهماختص��اصداده
شدهب��هسهامداران12/5درص��دبابتبدهيوام
سهام��دارانبهحسابشرکتفرابواریزومانده
آننقدا" بههمکارانذينفعپرداختخواهدشد.
شایانذکراستاینموفقیتباتاشهیاتمدیره
وهمکارانفعالدرشرکتسرمایهگذاريوهمکاري
مدیریتمحترمشرکتف��رابوشرکتهايتابعه
بهدستآمدهکهامیداستبااستمراراینهمکاريو
برنامهریزيهايآتي،شرکتسرمایهگذاريکارکنان

فراببهموفقیتهايبیشترينائلگردد.

گزارشی  از شركت سرمايه گذاري كاركنان فراب

با حضور مدير عامل و معاونين شركت برگزار شد

کارگاه تدوین استراتژي ها و تهیه نقشه استراتژي

شوراي سیاست گزاري نشریه فراب در آخرین جلسه خود با اکثریت 
آرا تصمیم گرفت تا از ش��ماره ي آینده ي نشریه فراب،به برترین هاي 
هر ش��ماره هدایایي را به رس��م یادبود اهدا کند. ب��ه گزارش خبرنگار 
ما،در این نشس��ت پس از ارائه ي پیش��نهاد هیات تحریریه به ش��وراي 
سیاستگذاري،این شورا با اهداي جوایزي به یکي از نویسندگان مقاات 
علمي و جوایزي دیگر به سایر نویسندگان هر شماره به تشخیص اکثریت 
اعضا،موافقت کرد.بر این اس��اس از این ش��ماره یکي از مقاات منتشر 

شده در بخش علمی به صورت قطعي و مقاات و یادداشت هایي دیگر 
از س��ایر بخش ها در صورت تشخیص اعضاي شورا،واجد این جوایز 
خواهند ش��د.ازم به ذکر است در آخرین جلسه شوراي سیاستگذاري، 
نویسندگان مقاله ي شبیه سازي نیروگاه هاي ترکیبي باد – دیزل، آقایان 
ناصر حسین آبادي و رحیم شکوري و نویسنده مقاله آشنایي با سیستم 
هاي توزیع و عوام��ل ایجاد عدم تعادل در آنها، آقاي امیر قنبري پناه به 

عنوان نویسندگان برتر نشریه شماره 7 برگزیده شدند.

شوراي سياستگذاري نشريه براي هر شماره مصوب كردند

معرفي نويسندگان برتر نشريه فراب

درادامهپروژهبرنامهریزياستراتژیكشرکتفراب،کارگاهتدویناستراتژيهاو
تهیهنقشهاستراتژيبههمراهکارگاهکارتامتیازيمتوازن،اولوبیستودومآبانماه
درمحلهتلتهرانبرگزارشد.دراینکارگاه¬ههاکهمدیرعاملومعاونینشرکت

فرابحضورداشتند،براساسنتایجحاصلازکارگاهتحلیلنقاطقوتوضعفو
فرصتهاوتهدیدها،اهدافاستراتژیكفرابمشخصشدوبراساسآنهاسنجه

هايکارتامتیازيمتوازنواهدافآنطيسالهاي90تا93تعیینشدند.



می
عل

از روش هاي عمده ي 
بازيافت ثانويه، كه 
درحال حاضر در 
جهان رايج است 
و به كار گرفته 
می شود روش هاي 
»فرازآوري 
مصنوعي« براي 
تامين انرژي و به 
سطح رساندن سيال 
درون چاهي است. 
می توان گفت بيشتر 
از 60 درصد چاه هاي 
توليدي نياز به 
فرازآوري مصنوعي 
دارند
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فرازآوري مصنوعي
چاهه��اينفتوگ��ازدرمراحلاولی��هتولید،
میتوانن��دبهص��ورتطبیعيجریاننف��توگاز
داشتهباشن��د.باگذشتزم��انوتولیدبیشتر،رفته
رفتهانرژيمخ��زنکاهشیافتهتاجایيکهانرژي
ازمب��رايجری��انسیالتامیننمیش��ودوتولید
متوقفمیش��ود.درچنینشرایطيیادرشرایطي
کهبهنرختولیدبیشترازآنچیزيکهفشارمخزن
میتوان��دبرايمابرآوردهس��ازداحتیاجاست،از
روشهايبازیافتثانویهنفتبهرهگرفتهمیشود.
ب��راياینمنظور،روشهايمتع��دديدرصنعت
نف��توجودداردتابت��وانبیشترینمیزاننفتدر
جاراقابلتولیدکرد.اینروشهاهرکدامداراي
معای��بومحاسن��يهستندودرمح��دودهوبازه

خاصيکاربرددارند.
ازدای��لعمدهاستف��ادهازروشه��امیتوان
کاه��شفشارتهچاه،کاهشنسب��تگازبهنفت،
افتفشارنقطهحب��ابوکاهشAPIرانامبرد.
همچنی��ننوعسنگمخزن،مح��دودبودنفضاي
بهرهب��رداريوموارديازایندس��ت،نیازبهاین

روشهارامطرحميسازد.
ازروشه��ايعم��دهيبازیاف��تثانوی��ه،که
درحالحاضردرجه��انرایجاستوبهکارگرفته
میش��ودروشه��اي»ف��رازآوريمصنوعي«براي
تامینانرژيوبهسطحرساندنسیالدرونچاهي
اس��ت.میتوانگفتبیشت��راز60درصدچاههاي
تولیدينی��ازبهفرازآوريمصنوع��يدارند.براي
زی��ر تکنولوژيه��اي از مصنوع��ي ف��رازآوري

بهرهگرفتهمیشود.
1.استف��ادهازابزارمکانیک��يدرونچاهينظیر

پمپها
2.کاهشوزنمخصوصسیالدرونچاه

3.بهب��ودبازدهيچاهازطریقسرعتدررشته
تولید

انواعروشهاياصليف��رازآوريکهشماتیك
آنهادرشکل)1(دی��دهمیشود،شاملمواردزیر

است:

)Gas Lift(1-فرازآوريبااستفادهازگاز
2-استفادهازپمپهايالکتریکيشناور

)ESP(Electrical Submersible Pump

3-استفادهازپمپهايحفرهاي
)PCP(Progressive Cavity Pump

4-استفادهازپمپهايهیدرولیکي
5-استفادهازپمپهايمیلهاي
)SRP(Sucker Rod Pumps

درادام��ه،روشه��ايمذکورتشری��حخواهند
ش��د.ازمب��هذکراستای��نروشهاب��هنوعي
زیرمجموع��هايازروشه��اياستحص��الثانویه
هستند.ازسایرروشهاياستحصالثانویهمیتوان
ب��هروشهايسیابزنيوتزری��قگازبهصورت
امتزاجيوغیرامتزاجياشارهکرد.بهطورخاصه
درای��نروشه��ابااستف��ادهازتزری��قسیالدر
چاههايتزریقي،سی��الدرونمخزنراندهشدهو
ازچاهه��ايتولیدياستحصالمیشود.بااستفاده
ازروشهايثانویهمیت��وانتا40درصدنفتدر

جاراازمخزنبرداشتکرد.



شکل 1 - انواع روش هاي فرازآوری مصنوعی

فرازآوري با استفاده از گاز
درای��ننوعف��رازآوري،ازتزریقگازبهداخل
فضايحلقويبی��نtubingوcasingاستفاده
میش��ود.گازتزریقش��دهدرسیال،باعثکاهش
چگاليآنمیشود.ب��اکاهشچگاليسیال،فشار
موردنیازبرايبهجریانافتادنآن)بااآوردنآن(
نی��زکمترخواهدشدوفش��ارسازندقادرخواهد

بودستوننفتراباابردهتاجریانسیالبهخارج
ازچ��اه،آغازگ��ردد.درواق��عحبابهايگازکه
واردسی��الدرونچاهمیشودسببفرازآوريآن
ميشوند.گازمیتواندبستهبهمشخصههايچاهو
نوعتجهیزاتبهص��ورتپیوستهیاتناوبيتزریق

گردد.
برايترزیقگازازابزاردرونچاهيمخصوصي
کهب��هانتهايرشت��هدرونچاهيبست��همیشود
استفادهمیشود.ب��ررويآنشیرهايمخصوصي
وج��ودداردکهبست��هبهفشارفض��ايحلقويو
tubingبازوبستهمیشودوجریانگازازفضاي

حلقويبهtubingراقطعووصلميکند.شکل
)2(شماتیكف��رازآوريبااستفادهازگازرانشان

ميدهد.


اینروشدرچاههايعمیقوجهتدارازکارایي
کم��يبرخورداراست.بهدلی��لتشکیلآسفالتو
پارافی��نروشهايف��رازآوريبااستف��ادهازگاز
دارايمشکات��ياست،بهطوريکهدرحالحاضر
استف��ادهآندردستبازنگريميباشد.ازالزامات
استفادهازاینروش،جداسازوسیستمهايتزریق

مجددگاز)نیتروژن،دياکسیدکربن(ميباشد.

پمپ هاي شناور الكتريكي
پمپهايشناورالکتریکيیاESPها،پمپهاي
سانتریفی��وژچندطبق��هايهستندک��هدرآنهایك
موت��ورالکتریکيبهشکلکام��اآببنديشدهبه
پمپوص��لشدهاستوک��لمجموعهدرسیال

می توانند  مدتي  براي  تولید،  اولیه  مراحل  در  تولیدي  چاه هاي  اکثر 
به صورت طبیعي جریان نفت و گاز داشته باشند. در این حالت فشار 
مخزن، انرژي ازم براي رساندن سیال درون مخزن به سطح زمین را 
تامین مي کند. پس از آن، فشار درون مخزن افت کرده و سیال درون 
مخزن انرژي کافي براي رسیدن به تاسیسات فراورش را ندارد. در 
این حالت از تکنولوژي فرازآوري به عنوان یکي از روش هاي برداشت 

ثانویه بهره گرفته می شود. همچنین در مواردي که سیال، انرژي ازم 
براي رسیدن به سرچاه را داشته باشد ولي انرژي کافي براي رسیدن 
از  آن  پمپاژ  و  انتقال  جهت  باشد،  نداشته  را  فراورش  تجهیزات  به 
تاسیسات پمپاژ سطح اارضي بهره گرفته می شود. در قسمت اول این 
متن، ابتدا روش هاي فرازآوري نفت و گاز و در قسمت بعدي روش هاي 

پمپاژ سطح اارضي، معرفي شده و مورد بررسي قرار مي گیرند. 

فرازآوري نفت و گاز

شکل 2
روش فرازآوري
با استفاده از گاز

عبد اامیر
 سراج زاده *

 محمد مجدم**



می
عل
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درونچاهيکهميبایستپمپشود،شناوراست.
شناورب��ودناینپمپهاباع��ثمیشودکهپدیده
کاویتاسیوندرایننوعپمپهارخندهد.مکانیزم
عملک��رديآنهاک��هعملکردیكپم��پشعاعي
)سانتریفیوژ(است،انتق��الانرژيجنبشيدوراني
بهسی��الاستکهاینانرژيپسازعبورازمسیر
دیفی��وزريبهافزایشفشارسی��المنجرمیشود.
سی��الدرونچ��اهپسازعب��ورازوروديتوري
شکل،درطبقاتپم��پشعاعيبااميرود.سایر
قسمتهايپمپشام��لیكکابلکهانتقالدهنده
ان��رژيالکتریکيب��هموتوروی��كجداکنندهیا
محاف��ظاستکهباع��ثمیشودسی��البهدرون

موتورالکتریکينفوذنکند.
از یک��ي ،ESP پمپه��اي از استف��اده
متداولترینروشه��ايفرازآوريهستندکهدر
سراس��ردنیاودرمحیطهايکاريمختلفمورد
استفادهقرارميگیرند.مح��دودهعملکرديآنها
بسیاروسیعاستبراينرختولیدباا)از200تا
90,000بشکهدرروز(وتاعمق10,000فوت
نی��زمورداستفادهق��رارميگیرند.ازESPهادر
H2SوCO2چاههایيکهموادخورن��دهمانند
دارن��دنیزاستفادهمیش��ودوازآنهادرچاههاي
عم��ودي،افق��يومایلنی��زمیت��وانبهرهبرد.
همچنی��ناستف��ادهازآنه��ادرمحیطهايکاري
بادم��ایباا،خاصی��تویژهاینن��وعپمپها
اس��ت.اگرچ��هتوسعهاینپمپه��ادرافزایش
قابلیتآنه��ابرايمواجهباگ��ازوذراتجامد
)ش��نوماسه(درحالبررسياس��ت،همچنان
قفلشدنآنهادرحالتسیالگازيوخوردگي
داخل��يآنهاموض��وعتحقیقاتاس��ت.بیشتراز
15ت��ا20درصدازیكمیلی��ونچاهموجوددر
جه��ان،مجهزب��هپمپه��ايESPميباشندو
برايچاهه��ايباعمقزیادون��رخحجميباا
پیشنه��ادميگ��رددوبهص��ورتچندطبقهودر
اندازههايمختلفب��اتوانهايمختلفنیزبهکار

گرفتهميشوند.



شکل 3- فرازآوري با استفاده از ESPها

پمپ هاي حفره اي
پمپهايحفرهايکهمعروفبهPCPهستند،
ازی��كروتورحلزون��ي)فلزي(وی��كمحفظه
حلزونيمشابه)استاتور(ازجنساستیكتشکیل
شدهاندوباایجادفش��ارمنفي)ایجادخا(باعث
جریاندهيوفرازآوريميشوندوبراينرخهاي
حجم��يپایین)ح��دود4,000بشک��هدرروز(و
تاعم��ق6,000فوتکاربرددارن��د.اینپمپها
قابلیتک��اردرشرایطيکهجری��انحاويذرات
جام��دباش��درانیزتاح��ديداراهستن��د.بااین
وجوداگردرچنینشرایطيزیادکارکنند،نیازبه
تعوی��ضزودهنگاماستاتوردارند.اینروشبراي
نف��تخامباویسکوزیتهباانی��زپیشنهادمیشود
وبرايچاهه��ايجهتدارنیزمورداستفادهاست.

شکل4،نمونهيیكPCPرانشانميدهد.


PCP شکل4- شماتیک

پمپ هاي هيدروليكي
دراینن��وعسیستمها،انرژيب��هوسیلهسیال
پرفش��اريک��هازدرونtubingب��هدرونپمپ
درونچاهيپمپاژمیش��ود،منتقلمیشود.پمپ
درونچاهيمیتواندیكپیستونرفتوبرگشتي
باشدکهیكسمتآنسیالپرفشارتزریقياست
وسم��تدیگرآنسی��الدرونچاهياستکهبه
بااجریانميیابدیامیتواندیكجتپمپباشد
کهباعبورسیالازنازلآن،یكاثرونتوريایجاد
ش��دهوسببحرک��تسی��الدرونچاهيبهباا
)سطح(میشود.اینسیستمبرايچاههايسطحي
)1000فوت(وچاههايعمیق)تا18,000فوت(
وب��راينرخهايجریان10ت��ا10,000بشکهدر
روزمورداستفادهقرارميگیرد.همچنینباترکیب
سیالبامواديخاص،میتوانمشکاتمرتبطبا
خوردگ��ي،پارافی��نوامولوسیونهاراکنترلکرد.
استفادهازاینسیستمهادرچاههايمایل)جاهایي
ک��هاستفادهازپمپه��ايمیل��هايمکشيمقدور
نیست(نی��زامکانپذیراست.ازمعایباینروش
میتوانبهحساسیتنسبتبهذراتجامددرآنها
اش��ارهکرد،همچنیناینروشه��انسبتبهسایر

روشهايفرازآوريراندمانپایینتريدارند.

پمپ هاي ميله اي
Pump-Jackپمپه��ايمیلهايکهبهن��ام

نیزشناختهميشوند،ازیكمحركاولیهتشکیل
شدهاستکهمیتواندموت��ورالکتریکيیادیزل
باشد،انرژيازموتورب��ااستفادهازیكسیستم
لن��گبهحرکتبااوپایینرفت��نمیلهايمنجر
میشودکهانتهايآنبهمحفظهدرونچاهمتصل
است.دردرونمحفظهدوشیروجوددارد،شیر
پایینت��رکه»شیرثاب��ت«نامدارد،ب��اباارفتن
پیست��ونبازشدهوبهسی��الدرونمخزناجازه
ورودبهمحفظهرادرحال��يکهشیردیگربسته
استميدهد.شیردیگ��رکه»شیرمتحرك«نام
دارد،باپایینآمدنپیستونبازشده)درحاليکه
شیرثابتبستهشدهاست(بهسیالواردشدهدر
محفظ��ه،اجازهورودبهقسمتباایيپیستونرا
ميدهد.بابااوپایینرفت��نپیستون،رفتهرفته
سیالدرونمخ��زنبهبااانتق��الدادهمیشود.
شماتیكاینمکانیزمدرشکل)5(آمدهاس��ت.

استف��ادهازای��نپمپهاب��رايمیادینخشکي
اس��تودرجاهایيکهنرختولی��دپاییناستیا
استحص��النفتسنگی��نموردنظراس��ت،مورد
استف��ادهقرارمیگیرندچراکهایننوعپمپداراي
محدودی��تاستف��ادهدرچاههايمای��لودردریا

است.
ای��نن��وعپمپهاب��هنامهايدیگ��ريمانند:
Rod pump، Nodding donkey pump

Horse-head pump، Beam Pump

Grasshopper pump،Thirsty birdنی��ز

شناختهميشوند.



شکل 5- مکانیزم عملکرد پمپ هاي میله اي

* کارش��ناس ارش��د طرح های باادس��تي شرکت 
ناردیس

** کارشناس طرح های باادستي شرکت ناردیس

از  استفاده 
پمپ هاي 

ESP، يکي از 

متداول ترين 
روش هاي 

هستند  فرازآوري 
كه در سراسر دنيا 

و در محيط هاي 
مختلف  كاري 

مورد استفاده قرار 
محدوده   مي گيرند. 

آنها  عملکردي 
بسيار وسيع است 

براي نرخ توليد 
باا )از 200 تا 
90.000 بشکه 

در روز( و تا عمق  
10.000 فوت نيز 
مورد استفاده قرار 

مي گيرند



منابع بزرگ 
زمين گرمايي كه در 
كشورهاي آسيايي 
پيرامون حلقه 
آتشفشاني اقيانوسيه  
قرار دارند،  اغلب در 
كشورهاي فيليپين،  
اندونزي و ژاپن واقع 
شده اند.

تبت،  تايلند،  
روسيه و تركيه 
هم نيروگاه هاي 
زمين گرمايي 
دارند. بسياري از 
كشورهاي ديگر هم 
در مراحل نخستين 
توسعه پروژه هاي 
زمين گرمايي هستند
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درسال390،2010مگاواتبهظرفیتپروژههاي
زمینگرمایياضافهشدهاست.اینرقمدرسال2009،
200مگاواتبودهاست.درپایانسال2010ظرفیت
جهان��ينیروگاههايزمینگرمای��ياز11گیگاوات
تج��اوزکرد.دراینسالتعدادکشورهایيکهدراین
زمینهپروژههایيدردستاح��داثدارندباسرعت
بیشتريافزایشیافتهاست.درحاليکهدرسال2007
تنه��ا46کشوربهتوسعهان��رژيزمینگرمایيتوجه
ک��ردهبودند،تع��دادکشورهایيک��هدرسال2010
پروژههايفعالدراینزمینهداشتهاندیاااقلبهطور
ج��ديبهاینحوزهپرداختهان��دبه70کشوررسیده
است.دراروپ��اوآفریقاکشورهایيکهطرحهايدر
دستمطالعهیااحداثداشتندبهترتیباز10به24
واز6ب��ه11رسیدهاست.باوج��ودایننرخرشد،
ب��رقزمینگرمایيهنوزبهظرفیتهايشایستهخود

نرسی��دهاست.درس��ال39،1999کشورشناسایي
شدندک��هميتوانستندصددرصدنیازبرقيخودرا
ازمنابعداخليزمینگرمایيتامینکننداماتاکنونتنها
در9تاازاینکشورهابرقزمینگرمایيقابلتوجهي
تولیدشدهاست.مثادرآمریکايجنوبي،کشورهاي
شیل��ي،پروواکوادورقابلیتهايفوقالعادهايبراي
تولیدبرقزمینگرمایيدارنداماتاپایانسال2010از
هیچنیروگاهزمینگرمایيدراینکشورهاخبرينشده
است.ایااتمتحدهآمریکاباظرفیتاحداثشده3,1
گیگاواتهمچنانبزرگترینسه��مرادربازاربرق
زمینگرمایيدارد.فیلیپینباظرفیتاحداثشدهبیش
از1,9گیگاواترتبهدومینتولیدکنندهدنیارابهخود
اختصاصدادهاس��ت.جایگاههايبعديرااندونزي
)1,2گیگاوات(،مکزی��ك)1,0گیگاوات(وایتالیا
)0,85گیگ��اوات(بهدس��تآوردهاند.درکشورهایي

کهمنابعزمینگرمایيمطلوبیتپایینتريدارندنیز
راههای��يبرايگسترشاینفعالیتهاوجوددارد؛از
جملهاینراههاميتوانبهتوسعهبیشترنیروگاههاي
زمینگرمای��يکهازمنابعباآنتالپ��يمتوسطاستفاده
ميکنندوامکاناستف��ادهازسامانههايزمینگرمایي
ارتقاءیافتهاشارهکرد.حمایتهايمحلي،کمكهاي
ماليوتوسع��هايبینالملليوهمراهيبیشتردولت
نیزنقشتعیینکنندهايدراینزمینهدارد.روندبرخي
ازبازارهاوپروژههايزمینگرمایيدرسال2010به

شرحزیراست:

آفريقا
ان��رژيزمینگرمای��يمح��دودهدرهریفتشرق
آفریق��ا،باظرفی��تبالقوه7000مگ��اواتميتواند
ب��رايکشورهايامت��دادای��ندرهمنبعچشمگیري

از 
درون زمین

گزارشي از نيروگاه هاي زمين گرمايي جهان

مهبد 
پدرام * 

منابع  از  استفاده  با  که  است  برقي  زمین گرمایي،  الکتریکي  انرژي 
عمق  )به  زمین  مرکز  می شود.  تولید  زمین  پوسته  زیر  حرارتي 
حرارت  سانتیگراد  درجه   4۰۰۰ حدود  در  کیلومتر(   64۰۰ تقریبي 
دارد و موجب پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 65۰ تا 12۰۰ درجه 
به  زمین می شود.  کیلومتري سطح  تا 1۰۰   8۰ اعماق  در  سانتیگراد 
فرایندي  که  زمین  سطح  از  حرارت  این  انتشار  میزان  طورمیانگین 
مستمر است معادل 82 میلي وات در واحد سطح است که با در نظر 
گرفتن مساحت کل سطح زمین مجموع کل اتاف حرارت از سطح آن، 
را می توان به وسیله  این حرارت  با 42 میلیون مگاوات است.  برابر 

داد  انتقال  یا هر دو به سطح زمین  داغ  یا آب  یک سیال مانند بخار 
از آن در تولید برق استفاده کرد. مزیت اصلي برق زمین گرمایي  و 
گازهاي  میزان  همچنین  است.  سوخت  تامین  هزینه هاي  وجود  عدم 
نامطلوب تولید شده در این نیروگاه ها اندك است. از دیگر مزایاي این 
دسته نیروگاه می توان به ثابت بودن میزان انرژي استخراج شده در 
تمامي فصل هاي سال و امکان کارکرد 24 ساعته اشاره کرد. بازار برق 
زمین گرمایي بخش مهمي از انرژي هاي بازیافت پذیر را تشکیل مي دهد. 
متن زیر گزارشي است از وضعیت پروژه هاي زمین گرمایي جهان در 

سال گذشته میادي.
می

عل



ايسلند و ايتاليا 
مطرح ترين 

كشورهاي اروپايي 
به كارگيرنده 

انرژي زمين گرمايي 
هستند. در نوامبر 

2010 دومين واحد 
نيروگاه زمين گرمايي 

راديکندولي  در 
ايتاليا آغاز به 

كاركرد. ظرفيت 
پيشين اين نيروگاه 
40  مگاوات بود كه 
با آغاز به كار واحد 
جديد 20  مگاوات 
ديگر به آن اضافه 

شد
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باش��د.موسسهتوسعهزمینگرمایيدرهریفتآفریقا
)ARGeo(ب��امش��اورهدرزمین��هتوسعهمنابعو
ریسكحف��اريبهششکشورمنطقهکمكميکند.
اینموسسهدرارتباطنزدیكباآژانسهاوموسسات
دولت��ي،دانشگاهها،بخشخصوصيوشرکتهاي
UNEPازسويARGeo.برقفعالی��تميکن��د
)برنامهمحیطزیستيسازمانمللمتحد(،بانكجهاني
وبانكاروپایيبازسازيوتوسعهحمایتميشود.
کنی��ا202مگاواتواتیوپ��ي7,3مگاواتظرفیت
اح��داثشدهبرقزمینگرمایيدارن��د.ایندو،تنها
کشوره��ايمنطقههستندک��هدرحالحاضرازمنابع
زمینگرمایيانرژيتولیدميکنند.هردوکشورتصمیم
دارن��دکهظرفیتتولیدبرقزمینگرمایيخودرادر
سالهايآتيافزایشدهند.هماکنونچندینپروژهدر
دستساختوجودداردکهکهتاسال2015ظرفیت
تولی��درادرکنیابه490مگاواتودراتیوپيبه45
مگاواتخواهدرساند.طيسال2010کنیاواحدسوم
نیروگاهالکاریاي2راباظرفیت35مگاواتاحداث
کرد.نیروگ��اهالکاریاي2هماکن��ون105مگاوات
ظرفیتداردوبزرگتری��ننیروگاهزمینگرمایيدر
آفریقابهشمارميآید.کشوره��ايجیبوتي،اریتره،
تانزانیا،اوگانداورواندانیزدرمراحلمتفاوتتوسعه

زمینگرمایيقراردارند.

آسيا
منابعبزرگزمینگرمایيکهدرکشورهايآسیایي
پیرامونحلقهآتشفشانياقیانوسیهقراردارند،اغلب

درکشورهايفیلیپین،اندونزيوژاپنواقعشدهاند.
تب��ت،تایلن��د،روسیهوترکیهه��منیروگاههاي
زمینگرمایيدارند.بسیاريازکشورهايدیگرهمدر
مراحلنخستینتوسعهپروژههايزمینگرمایيهستند.
هدفبرنامهتوسعهانرژيزمینگرمایياروپاوآسیاي
مرک��زيارتقاءاستفادهازانرژيزمینگرمایيدراین
مناطقاست.اینبرنام��هشاملکمكهايفنيبراي
رشدانرژيزمینگرمایي،سرمایهگذاريمستقیممالي
برايحمایتازاجراکنندگانپروژههاوهمچنینارائه

بیمهمخاطراتزمینشناسياست.اندونزيباظرفیت
بالقوهچشمگیر28000مگاواتتاپایانسال2010
تنها1197مگ��اواتازاینظرفیترابهکارگرفته
است.ب��راساسبرنامههايان��رژيزمینگرمایيکه
دولتاندونزيبهتصویبرساندهاست،سال2025
ظرفیتيبرابربا9000مگاواتموردبهرهبرداريقرار
خواهدگرفت.اگراینبرنامهمحققشوداندونزيبه
بزرگترینتولیدکنندهانرژيزمینگرمایيجهانتبدیل

خواهدشد.

اروپا
ایسلندوایتالی��امطرحترینکشورهاياروپایيبه
کارگیرندهانرژيزمینگرمایيهستند.درنوامبر2010
دومینواحدنیروگاهزمینگرمای��يرادیکندوليدر
ایتالی��اآغازبهکارکرد.ظرفیتپیشینایننیروگاه40
مگاواتبودکهباآغازبهکارواحدجدید20مگاوات
دیگربهآناضافهشد.یكنیروگاه20مگاواتيدیگر
ب��هن��امکیوسدینو1نی��زدرس��ال2010درایتالیا
راهاندازيشد.درسال2010درترکیهنیزیكنیروگاه
9,5مگاواتيدرمزرعهزمینگرمایيآیدینصلواتلي

راهاندازيشد.

آمريكاي شمالي
بازارانرژيزمینگرمایيایااتمتحدهباظرفیتي
ح��دود3,1گیگاواتهمچن��اندرجایگاهنخست
دنیاست.بااینوجود،درحاليکهدرسال2009این
بازاربهمیزان176مگاواترشدکرد،درسال2010
تنهایكنیروگاهباظرفی��ت15مگاواتدرجرسي

وليواقعدرایالتنواداراهاندازيشد.
مکزیكباظرفیت958مگاواتدرجایگاهچهارم
دنیاایستادهاست.همچنیندرکستاریکاوالسالوادور
ان��رژيزمینگرمایيبهترتیب13و26درصدتولید
ب��رقمليرابهخ��وداختصاصدادهاس��ت.انرژي
زمینگرمای��يدرگواتم��ااونیکاراگوئ��هنیزنقش
مهم��يرابهعه��دهدارد.درجزیرهگوادلوپفرانسه
یكنیروگاه15مگاواتي،8درصدازنیازبرقجزیره

راتامی��نميکند.جزایردیگ��ردریايکارائیبمانند
دومینیکا،مونتسرات،جزایرآنتیلهلند،سنتکیتو
نویسنیزمنابعقابلتوجهزمینگرمایيدارند.بهعنوان
مثالنیروگاهطراحيشده10مگاواتيدرجزیرهنویس

تقریباتمامنیازانرژيجزیرهرابرآوردهخواهدکرد.

آمريكاي جنوبي
ب��اوجوداینک��هآمریکايجنوب��يازمنابععالي
زمینگرمایياطرافحلقهآتشفشان��ياقیانوسآرام
بهرهمنداس��ت،تابهحالهیچنیروگاهزمینگرمایي
دراینقسمتازدنیاساختهنشدهاست.بااینهمه،
کشورهايآمریک��ايجنوبيدرحالسیاستگذاري
برايایجادمنابعانرژيزمینگرمایيهستند.بهعنوان
مثالدولتشیليتعداديامتیازاکتشافواستفادهاز
منابعزمینگرمایيراباپیشبینيبهرهبرداري16000
مگ��اواتبهشرکتهايداخل��يوخارجيفروخته
اس��ت.درآرژانتینصنایعمعدنيبههمراهسازندگان
داخل��ي،ب��ااستف��ادهازمطالع��اتزمینشناسيو
ژئوفیزیكکهازدهه1970درموردمنابعزمینگرمایي
صورتگرفت��هاست،سعيدربهرهبرداريازمنابع
زمینگرمای��يدارند.درپرو،بولی��ويواکوادرنیز
گامه��اينخستب��رايتوسعهمناب��عزمینگرمایي

برداشتهشدهاست.

اقيانوسيه
اولیننیروگاهزمینگرمایينیوزیلندازسال1958
دروایراک��يدرحالکاراست.درسال2010انرژي
زمینگرمای��يباظرفیت761مگ��اوات،حدود20

درصدازبرقاینکشورراتامینکرد.
اولینواحدازنیروگاهزمینگرمایي132مگاواتي
نگاآواپوروادرسال2010بهبهرهبرداريکاملرسید.
ایننیروگاهاکن��ونبزرگتریننیروگاهزمینگرمایي

تكتوربینهدردنیااست.
Renewable Energy Focus– July/August2011:منبع
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*کارشناس فني معاونت مهندسي

مجموع ظرفیت نصب ش��ده 
 )GW(  - 2010 در سال

برق تولید شده تخمیني در سال 
 )TWh/y(  – 2010

1,611,4اروپا
4,628,8آمریکايشمالي
0,00,0آمریکايجنوبي

3,823,2آسیا
0,21,4آفریقا

0,84,5اقیانوسیه
11.067.3مجموع جهاني

ایااتمتحدهآمریکا16,6ایااتمتحدهآمریکا3,1بزرگترینبازارملي

خاصه وضعيت بازار جهاني برق زمين گرمايي در پايان سال 2010

درشب��هجزیرهریکین��سایسلنددردشته��ايبادگیريکهاز
گدازههايآتشفشانيبهوجودآمدهاند،نیروگاهزمینگرمایي75
مگاواتياُرکابرقپاكتولیدميکند؛برقيچنانپاكکهمنبعآب
داغزیرزمین��يپسازتغذیهتوربین،درهمسایگيخودبهآبگرم

مشهورجهاني،خلیجآبي،ميریزد.

برق خوشايند

می
عل



محققان اعام 
كرده اند كه با 
افزايش سن، 
سرعت فعاليت هاي 
فيزيکي و همچنين 
محاسباتي آنها 
كاهش مي يابد و 
قدرت مغز انسان 
نيز كمتر می شود. 
به گفته پروفسور 
»گري اسمال«، 
سرپرست تيم 
تحقيقاتي دانشگاه 
كاليفرنياي لس 
آنجلس جست وجو 
كردن روزانه در 
اينترنت در افراد 
مسن باعث می شود 
فعاليت مغز بيشتر 
شود
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موتورهايجستوجوباعثکاهشهوشافراد
یاهوشمندترشدنونابغهشدنانسانهاميشوند؟
اینسؤالياستک��هدرپاسخبهآنمیانصاحب

نظرانومتخصصاناختافنظروجوددارد.
برخ��يمعتقدندچونکارب��ااینترنتوبهویژه
جستوجوگره��اب��رايکارب��راناینترنتراحت
ش��دهاستوهرچیزيک��هبخواهیدوارادهکنید
بهسرعتوحتيقبلازدرجکلماتبهشماارائه
ی��اپیشنهادمیشود،قدرتفعالیتمغزيازانسان
گرفت��هشدهواندكاندك،کسانيکهبااینترنتو
موتورهايجستوجوک��ارميکننددچارکاهش
سط��حهوشی��اريوتعقلميشوندام��ادرمقابل
ع��دهايازمتخصص��اناعتقاددارندک��هاینترنت
راهکاريعاليب��رايکاهشزوالعقلبهویژهدر
میانسالمن��داناستواینف��نآوريروزدنیابا
ارائ��هاطاعاتوتازههايدانشوفنآوريباعث

پیشرفتقدرتمغزيوعقليانسانمیشود.
تحقیق��اتانجامش��دهدردانشگ��اهکالیفرنیاي
لسآنجل��سنش��انميده��دک��هک��ارک��ردنو
جستوج��ودراینترنتدراف��رادمیانسالومسن

باعثافزایشقدرتمغزآنهامیشود.
محقق��اناع��امکردهاندک��هب��اافزایشسن،
سرعتفعالیتهايفیزیکيوهمچنینمحاسباتي
آنه��اکاهشميیابدوقدرتمغ��زانساننیزکمتر
میشود.بهگفتهپروفسور»گرياسمال«،سرپرست
تی��متحقیقاتيدانشگ��اهکالیفرنی��ايلسآنجلس
جستوجوک��ردنروزان��هدراینترن��تدرافراد
مس��نباعثمیشودفعالیتمغ��زبیشترشود.این
تحقیقاتنشانميدهدافزایشسنافرادتغییرات
زی��اديرادرمغ��زانسانب��ههم��راهداردومغز
انقباضپی��داميکندوفعالیتهايسلولهايمغز
نیزکاه��شميیابدومحققانودانشمندانهمیشه
بهدنبالروشيبودهاندکهبتوانندفعالیتهايمغز

درسنی��نپیريراافزایشدهندومغزرافعالنگه
دارند.

نتای��جای��نمطالع��اتنش��انميدهدک��هکار
ب��اکامپیوت��ردرسنینپیريمؤث��رومفیداستو
میتواندمغ��زفردرافعالکن��دوجستوجودر
اینترن��توکارب��اکامپیوترورزشيب��رايمغزبه
حس��ابميآی��د.ای��نتحقیق��اتروي24هزار
داوطل��ب55تا76سالهانجامشدهکهنیميازاین
اف��رادبااینترنتکارميکردن��د.دراینمطالعات،
مغزداوطلباناسکنش��دهبود.نتایجاینپژوهش
درنشری��هGeriatric Psychiatryمنتشرشده
اس��ت.باافزایشسنتغییراتيدرمغزرخميدهد
ک��هازجملهمیتوانبهکوچكت��رشدناندازهو
کاه��شفعالی��تسلوليدرمغزاش��ارهکردکهبر

عملکردانسانتأثیرميگذارند.
اعتقادب��رآناستک��هفعالیتهایيکهمغزرا
فعالنگ��هميدارند،همچونحلک��ردنجدول،
ممک��ناس��تاثراتافزای��شسنراب��هحداقل
برسانن��د.براس��اسپژوهشاخیراینط��وربهنظر
ميرس��دکهوبگرديرانی��زمیتوانبهفهرست
اینگون��هفعالیتهااضافهکرد.ای��نتحقیقنشان
دادکهجستوجودراینترن��تفعالیتپیچیدهاي
رادرمغ��زب��ههمراهداردک��همیتوانددرتمرین
دادنوبهبودعملکردمغ��زتأثیربگذارد.باوجود
این،جستوج��ودروبفعالیتمجزايبیشتري
رادربخ��شدیگ��ريازمغزک��هتصمیمگیريو
استدالهايپیچیدهراکنت��رلميکندایجادکرده
ک��هالبتهاینموضوعتنهادرکاربرانباتجربهوب

مشاهدهمیشود.
پژوهشگ��رانمیگوینددرمقایس��هباخواندن
س��اده،وجودگزینههايبيشماردراینترنتباعث
میشودکاربرانبرايرسیدنبهاطاعاتموردنظر
خودنیازبهتصمیمگی��ريداشتهباشند.بااینحال

آنهامعتقدن��دکسانيکهتازهاستفادهازاینترنترا
آغازکردهان��دهنوزاستراتژيهايازمبرايانجام
موفقیتآمیزجستوجودروبرادركنکردهاند.
پروفس��ور»اسمیت«بیانداشت:ب��هنظرميرسد
کاريس��ادهوروزمرههمانندجستوجودروب
درافرادمسنتر،مدارهايمغزراتقویتميکندکه
نشانميدهدباوجودافزایشسن،مغزماحساس

استومیتواندبهفراگیريادامهدهد.
»برکاوود«،مسئولبنیادخیریهتحقیقاتدرباره
آلزایم��ردرانگلستانگفت:براساساینیافتههاي
شگف��تانگیز،اینط��وربهنظرميرس��دکهافراد
میانسالومسنترمیتوانن��دباانجامفعالیتهایي
ک��همغزراتحری��كميکنندخط��رمبتاشدنبه
بیماريفراموشيناشيازپیريراکاهشدهند.او
افزود:کاربرانمسنتروبواینترنتدقیقامشغول
انجامچنینکاريهستن��د.پیشازاینثابتشده
بودکهکارهایيمثلحلجدولکلماتمتقاطعیا
جدولسودوکو،مغزانسانرافعالنگهميداردو
ازآلزایم��رپیشگیريميکنداماب��اتوجهبهنتایج
تحقیق��اتاخی��ربهنظ��رميرس��دجستوجوي
اینترن��ترانی��زمیتوانبهفهرس��تکارهایيکه
موجبفع��الماندنمغزمیش��وداضافهکرد.در
واق��عنتایجاینتحقیقات،اث��راتدلگرمکنندهاي
داردک��هنشانميدهدکامپیوتريکردنفناوريها،
اثراتفیزیولوژیکيوفوایدبالقوهايرابرايافراد
میانسالوسالخوردهبههمراهدارد.همچنیننتایج
اسکنهايمغزينشاندادکههنگامکاربااینترنت
نقاط��يازمغزکهتصمیمگی��ريواستدالدرآن

انجاممیشودتحریكمیشود.

مخالفان نقش اينترنت در رشد مغزي
امادرمقابل،برخيتحقیقاتدیگرمدعياست
کهجستوجوگريمانندگوگ��لباارائهخدمات

موتورهاي جست وجو
 زوال عقل یا نبوغ

احمد رضا
كجباف نژاد * 

یت
دیر

ه م
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وب سايت هايي 
وجود دارند كه 

انواع اطاعات  فوراً 
مورد نظر كاربران 

را در اختيار آنها 
قرار مي دهند و 

با اين اقدام اين 
بخشي  سايت ها، 
از مغز كه هميشه 
فعاليت فکري  به 
و ذهني نياز دارد، 

به شدت صدمه 
مي بيند و در دراز 
مدت دچار آسيب 
جدي خواهد شد 

چون انسان را 
از فکر كردن و 
ذهني  كنکاش 
مي كند محروم 
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ف��ورياطاعاتبهکارب��راناینترنتي،باعثوارد
شدنصدمهبهمغزآنهامیشود.بهگفته»نیکاس
ک��ار«کهتحقیق��اتگستردهايرادرم��وردتأثیر
اینترن��تبرمغزانسانانجامدادهاست،موتورهاي
جستوجوگراینترنت��يبهویژهسایتگوگلفورا
اطاع��اتموردنیازکارب��ررادراختیارويقرار
ميدهن��دوبااینکارافرادتوانایيفکريمغزشان

راکمکمازدستميدهند.
وبسایتهای��يوج��وددارندکهف��وراًانواع
اطاع��اتموردنظرکاربرانرادراختیارآنهاقرار
ميدهن��دوباای��ناقداماینسایته��ا،بخشياز
مغزکههمیشهبهفعالیتفکريوذهنينیازدارد،
ب��هشدتصدم��هميبین��دودردرازمدتدچار
آسیبج��ديخواهدشدچونانس��انراازفکر
ک��ردنوکنکاشذهنيمحرومميکندوعمًااین
بخشازمغ��زپسازمدتيازک��ارميافتد.یکي
ازمضراتاستف��ادهازاینترنتایناستکهمردم

درتمرک��زکردنبرايانجامفعالیتهایشان
بامشکاتيروب��هروميشوند.براينمونه
زمانيکهميخواهندکتابيرامطالعهکنندبه

سختيمیتوانندتمرکزداشتهباشند.
بهگفتهای��نمحققب��رايبهبودتمرکز
انسانه��ا،سایتهایيهمچ��ونگوگلباید
استف��ادهازای��نسای��تراب��رايکاربران
سختت��رکنندتافکرکاربرانبراياستفاده
ازاطاع��اتاینسایتهابهکاربیفتد،این
درحالياس��تکهطراح��اننرمافزارهاي
کامپیوت��ريبرايرقابتب��ایکدیگرتاش
ميکننداستفادهازایننرمافزارهاراهرچه
بیشترآسانترکننداماآنهانميدانندکهاین
اقدامآنهاباعثصدمهزدنبهمغزانسانها
میشود.موتورجستوجوگرگوگلآنقدر

کارراب��رايکاربرانراحتکردهکهپیشازآنکه
فرد،کلمهموردنظرخودرابهطورکاملدربخش
جستوجوتای��پکند،کلمهبهط��ورکاملروي
صفح��هبهط��وراتوماتیكظاهرمیش��ودوحتي
گوگلنميگذاردکاربربهطورکاملکلمهیاجمله

موردنظرخودراتایپکند.
ای��ندقیقابهمغزانس��انصدمهميزندواجازه
نميده��دبخشيازمغزکهبهط��ورروزانهبهفکر
ک��ردنوانجامفعالیتمغزينی��ازدارد،کارکند.
همانگونهکهبدنشمابهفعالیتجسميبرايسر
زندهبودننیازدارد،مغزنیزبهفکروفعالیتهاي
پیچی��دهذهنينیازدارد.ميبینی��دزمانيکهمدتي
ورزشنميکنیدیافعالی��تبدنيانجامنميدهید
چهاحساسبديداری��د؟مغزنیزاینگونهاست،
اکث��ربیماريهايجسميبهدلی��لعدمورزشیا
نبودتحركاست،مغزنیزدرصورتعدمفعالیت

ذهنيوفکريپسازمدتيبیمارمیشود.

ام��انق��شاینترن��تدررش��دی��ازوالعقل
موضوع��ينیستکهب��هاینزوديه��افراموش
ش��ود.برخيمحققانپیشبین��يکردهانددرآینده
حتيامکاندانلوداطاعاتازمغزانسانبهرایانه
ممکنمیش��ود.گروهيازدانشمندانکهدرحال
امکانسنج��يطرحانتقالاطاع��اتوهوشیاري
ازمغزانس��انبهرایانههاهستندب��هتازگياعام
کردهان��دکهاینامرتاس��ال2050ممکنمیشود.
دکتر»ای��انپیرسون«ازدانشگ��اهبوستونتریرو
سرپرس��تای��نمطالعهاعامکردک��هانسانهاتا
45س��الدیگربادستیابيبهامک��انانتقالتمامي
اطاع��اتوهوشیاريازمغزخودب��هرایانه،در
واق��عبهنوعيبهحیاتاب��ديمجازيدستپیدا

خواهندکرد.
البت��ههزینهاینامردرآنزمانزیادخواهدبود
وتنه��اافرادثروتمندخواهن��دتوانستموجودي
درونمغزخودرابهرایانهدانلودکنند.اماکميهم
جلوتربرویم.بهگفتهمحققانتاسال2080
فنآوريانتقالاطاع��اتوهوشیارياز
مغ��زبهرایان��هارزانش��دهودردسترس
همگ��انقرارخواهدگرف��ت.درپاسخبه
سؤالاصلياینگزارشبایداذعانداشت
چهجستوجوگرهاياینترنتيانسانهارا
خنگکنندوچههوشمندتر،آنهابازندگي
ام��روزماعجی��نشدهاندوه��رکسکه
کارب��راینترنتباشدخواهناخواهکاربراین
ابزاره��ايآنایننیزخواهدبود.شایداگر
یافتنپاسخاینسؤالرابرعهدههرکاربر

بگذاریمکارراحتترباشد.
* کارشناس شبکه و سیستم هاي 
ارتباطي معاونت برنامه ریزي و توسعه 
سیستم ها 
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CSR حوزه وسيعي 

را پوشش مي دهد؛ 
به عنوان نمونه اين 
موارد شامل رعايت 
حقوق انساني، 
برخورد منصفانه 
با نيروي كار، 
مشتريان، تامين 
كنندگان و همين طور 
عملکرد به عنوان 
يك شهروند 
مسوول در جامعه 
و محافظ منابع 
طبيعي مي باشد. 
اين اصول نه تنها 
اخاقي هستند بلکه 
در بلندمدت حاصل 
آنها براي سازمان  ها 
مفيد نيز هست
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مسئولیتدرعصرهايمختلف،مفاهیممتفاوتيرابرايسازمانهارقمزده
اس��ت.کنترلکیفیتازطریقبازرسيمحص��ولنیزنوعيمسئولیتاستکه
ب��هتدریججایگاهخودراب��هتضمینکیفیتدادهکهحوزهگستردهتريرادر
ب��ردارد.درتضمینکیفیتعاوهبرمحص��ول،فرآیندنیزمطرحاست؛آنگاه
مدیریتکیفیتفراگیر،قطعاسازمانرابهطورکاملپوششخواهدداد.بدیهي

استکهمدلهايتعاليسازمانيدرمرحلهبعديميباشد.
اکن��وندرمحیطيکهپیوستهضرورتمشارکتوهمکاريجمعيافزایش
ميیابد،مسئولیتاجتماعيسازماني،مقولهاياستکهتنهامختصزمانحال
نیس��تونسلهايآیندهرانیزشاملخواهدشد،ل��ذانمیتوانآنرابهیك
مک��انیازم��انخاصمحدودکرد؛شایددرگذشتهبسی��اريازمسائلصرفا
ب��هخریداروفروشندهمرتبطميشد،امااکنونذینفعانبسیاريمطرحهستند
ک��هشناسایيآنها،نیازهاودغدغههایش��انوچگونگيبرآوردهسازيآنهااز

چالشهايعصرحاضرمحسوبمیشود.
مسئولی��تاجتماعيسازمان��يمفهومیتوامبامجموع��هايازابزاروفنون
استکهموجبمیش��ودسازمانهادرقبالتعهداتاجتماعيخودبهمعناي
وسی��عکلمهپاسخگوباشند؛بهعبارتدیگرابعاداقتصادي،زیستمحیطيو
اجتماعي،مسئوانهمراعاتشوندتاکسبوکارهاپایدارترشدهوتداومیابد؛
زی��راکیفیتوتداومزندگيسازمانب��هبرقراريتوازنبهتربینخواستههاو

توقعاتذینفعانومیزانپاسخگوبودنبهآنبستگيدارد.
1CSRحوزهوسیعيراپوش��شميدهد؛بهعنواننمونه،اینمواردشامل:

رعایتحقوقانساني،برخوردمنصفانهبانیرويکار،مشتریان،تامینکنندگان
وهمینط��ورعملکردبهعنوانیكشهروندمسوولدرجامعهومحافظمنابع
طبیعيميباشد.ایناصولنهتنهااخاقيهستندبلکهدربلندمدتحاصلآنها
برايسازمانهامفیدنیزهست؛بهعبارتدیگراینموارد،محركهايکلیدي

هستندکهباعثميشوندجامعهبهسازماناجازهحیاتطوانيبدهد.

CSR و  EFQM2 ارتباط الگوي
الگويسرآمديEFQMمفاهیممسئولی��تاجتماعيسازمانيرابهشرح

زیرتوضیحميدهد:
• سازمانه��ايسرآمدیكرویکردقوياخاقياتخ��اذميکنندتابتوانند
بهعنوانیكسازمانمسئولدربارهعملکردشانبهذینفعانخودجوابگوباشند.
• آنهافعاانهبهمسئولیتاجتماعيميپردازندوباعثارتقاآنميشوندو
درعینحالپایداريزیستمحیطيرانیزبرايحالوآیندهدرنظرميگیرند.
• ای��نسازمانهامسئولیتاجتماعيرابهعن��وانارزشبرايخوددرنظر

ميگیرند.
• آنه��اتعهداتخودرابهصورتبازوفراگی��ردرنظرميگیرندوفراتر
ازالزام��اتقانونيومنطقهايبرخ��وردميکنند؛بهگونهايکهشایستهجامعه

جهانياست.
• آنه��امدیری��تریسكراب��هخوبيانج��امميدهندوبهدنب��الایجاد
فرصتهای��يهستندکهسودمنديدوطرفهبرايجامعهوسازمانرابهدنبال

داشتهباشدودرتاشبرايباابردنسطحاطمینانذینفعانخودهستند.
• آنه��اازتاثی��رحالوآیندهسازمانخودآگاه��يدارندوتاشميکنند

تاثیراتمنفيکاهشیابد.

CSR پنج گام اصلي
مفاهی��ممطرحدرCSRچالشياستکهسازمانهابرايپاسخبهسؤاات

ذیلباآندستبهگریبانهستند:
• چ��همفاهیميبایداجراشودتاسازمانبهذینفعانشمنافعشایستهايارائه

دهد؟
• روشدركنیازهايذینفعانچگونهاست؟

• روششناسایينقاطيکهبهتمرکزبیشتراحتیاجدارندچیست؟
• چگونهدرميیابیمبهمنافعموردنظرسازمانوذینفعانشدستیافتهایم؟
ب��اتوجهب��همواردفوقاج��رايمؤثرCSRازطریقپنجگ��اماصليزیر

پیشنهادميگردد:
1-ایجادآگاهيوتعهد

ایجادآگاهيازمدرسرتاسرسازمانوایجادوتقویتتعهددرتیممدیریت
ارشد،قبلازفرآیندرهسپاريبهCSRازاهمیتبهسزایيبرخورداراست.

2-شناسایيذینفعان،نیازهاوانتظاراتآنها
شناسایيهمهذینفعانوفهمنیازه��ا،انتظاراتوریسكهايآنانبهعنوان
نقط��هشروعبرايسازمانيکهميخواه��دپاسخگویيبیشتريدرقبالجامعه

داشتهباشد،بسیارتعیینکنندهاست.
CSRبرايEFQM3-هدایتخودارزیابيدرچارچوب

خودارزیاب��يCSRیكبازنگريمنظم،نظاممن��دوگستردهبرايسازماني
محسوبمیشودک��هفعالیتهاونتایجخودرادرچارچوبEFQMبراي
CSRانج��امدادهاست.همچنینموجباتفهمبهتريدرخصوصسطحبلوغ

CSRسازمانوهدایتبهبودفراهمميآورد.

4-بهبودفعالیتهايسازمان
ب��راساسخروجيحاصلازخودارزیابي،فعالیتهاواقداماتازمبراي

علیرضا رضايتمند * 



مطابق با هر يك از 
گام هاي اصلي اشاره 

شده ابزارهايي 
وجود دارد كه در 
قالب اين ابزارها 

توضيحاتي به منظور 
چگونگي استفاده 
و به كارگيري آن 
ارائه شده است. 

اين ابزارها پشتيبان 
سازمان هايي است 

كه قصد دارند مسير 
CSR را طي كنند 

و در رابطه با اينکه 
سازمان چگونه 

می تواند از لحاظ 
اجتماعي پاسخگو 
باشد ايده هايي را 
براي آنان فراهم 

مي آورد
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بهبود،شناسایيمیشود.اینفعالیتهابهپیشرفت
فرآیندرهسپاريCSRبهسازمانکمكميکند.

CSR5-مروروگزارشدهيعملکرد
گزارشعموميCSRب��رايسازمانبینشيدر
رابطهبااینکهچهاقداماتيبرايذینفعانانجامشده
است،فراهمميآورد؛بهعبارتدیگرباعثشفاف

سازيشدهواعتبارسازمانرابهبودميبخشد.

CSR ابزارهاي
مطاب��قباهریكازگامه��اياصلياشارهشده
ابزارهای��يوجودداردک��هدرقالبتوضیحاتيبه
منظ��ورچگونگياستفادهوب��هکارگیريآنارائه
شدهاست.ای��نابزارهاپشتیبانسازمانهایياست
کهقصددارندمسی��رCSRراطيکنندودررابطه
بااینکهسازمانچگون��همیتواندازلحاظاجتماعي
پاسخگوباشدایدههایيرابرايآنانفراهمميآورد.
درادامهبهعنواننمونهبهیک��يازاینابزارهااشاره
میشودکهبابهکارگیريمناسبآن،سازمانمیتواند

اقداماتدراینزمینهرابهطورنظاممندآغازنماید.

CSR ابزار هدف
چراازاینابزاراستفادهميکنیم؟

CSRبرايشناسایيموقعیتاستراتژیك •
CSRبرايافزایشآگاهياعضايتیمدرخصوص •

• ب��راياخذتعهدتی��ممدیریتارشدبهمنظور
CSRآغازفرآیندرهسپاريبه

چه موقع از این ابزار استفاده مي کنیم؟ 
• زمانيکهتیممدیریتارشدبرايتصمیمگیري
درب��ارهاسترات��ژيسازماندرخص��وصجایگاه

CSRتشکیلجلسهميدهد.

گام بعدي چیست؟ 
CSRتهیهیكبرنامهپروژه •

• برنامهریزيبرايانجامارزیابيباهدفتعیین
CSRوضعیتموقعیتفعلي

چگونه این ابزار را به کار مي گیریم؟ )گام ها( 
1.یادداشتیانام��همختصريرادرخصوص
CSRب��هتی��ممدیریتارش��دارائ��هميدهیمتا

آمادگ��ياولی��هبرايبح��ثوگفتوگ��ودراین
خصوصایجادشود.

2.نم��وداریکهسهموقعی��تاحتماليجایگاه
CSRرانش��انميدهدترسیمميکنیمتابتوانیمبر

بحثمتمرکزشویم.
3.جلس��هايراباتیممدیری��تارشدسازمان
هماهن��گميکنیمتاجایگ��اهCSRرامتناسببا

مواردزیرانتخابکنیم:
• نشانتجاريوناموسابقهسازمان

• تاریخچهوفرهنگسازمان
• ارزشهايسازمان

• ماموریتوچشمانداز
درانتهامشابهباکارتراهنماتصمیماتجلسه
رامستن��دميکنیموتوضیحاتيدرارتباطبامنطق

انتخابمينویسیم.
مناب��ع و مراج��ع:کت��ابابزاره��ايمسئولیت
اجتماع��يسازمانيبرايسرآمدي،ترجمهعلیرضا

رضایتمند،ساسانقاسمي
1-Corporate Social Responsibility

2- European Foundation For Quality Management

*رییس بخش سیستم و کیفیت شرکت ناردیس

1- ایجاد آگاهي و تعهد

2- شناسایي ذینفعان، نیازها و انتظارات آن ها

5- مرور و گزارش دهي عملکرد 4CSR- بهبود فعالیت هاي سازمان

3-هدایت خودارزیابي در چارچوب EFQM براي CSR  )مسئولیت اجتماعي سازمان(

CSR کارت راهنما هدف
 )مي خواهیم کجا باشیم؟(

بلوغ

ميانه راه 

آغاز راه 

CSR -1به عنوان وجه متمایز راهبردي
جایگاههدفومنطقانتخابآن:

-------------------*
-------------------*
-------------------*
-------------------*
-------------------*
-------------------*
-------------------*
-------------------*
-------------------*

CSR -2فراتر از مسئولیت هاي قانوني

CSR -3در حد مسئولیت هاي قانوني

CSR 5گام اصلی اجرای موفق
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ثروتمندتری��نمردبابلاثرج��ورجکاسونترجمهمهديمج��ردزادهکرماني
است.اینکتابمجموعهايازداستانهايواقعياستکهدرشهربابلميگذرد
وبسی��ارزیبا،شیری��ن،آموزندهوپرکششاست.ای��نداستانهاميتواندبهطور
مجردموردمطالعهقرارگیردوليموضوعایناستکهداستانهاباهمدرارتباط
هستند.موضوعاینکتابدرموردموفقیتدرزندگي،مخصوصادرمواردمالي
واقتصاديفردياست.درهریكازاینداستانهاگرفتاريهايماليموردبررسي
قرارميگیردوراهحلهايعمليبرايآنارائهميشود.موضوعاینکتابمانند
کتابهايدیگريکهآقايمج��ردزادهکرمانيترجمهکردهاندفقطبرايگذران
وق��تنیستوسعيداردمشکل��يازمشکاتزندگيراحلکند.اینکتاباز
رويلوحه��ايگليکهدرپنجهزارسالپیشحکاکيشده،نوشتهشدهاستو

جال��باینکهیكاستاددانشگاهدست��وراتاینکتابراانجامميدهدوبهنتایج
مثبتوحیرتآوريميرسدکهبرايخوداوهمباورکردنشمشکلاست.چنین
بهنظ��رميرسدکهشرایطاینجهانازپنجهزارسالپیشتاکنونتغییرچنداني
نکردهاست.اینکتابازروينسخهقدیميآنکهدرسال1957میادي)چاپ
یازده��م(چ��اپشده،ترجمهشدهاستکهتاآنزمانیكمیلیونوپانصدهزار
نفراینکت��ابرامطالعهکردهبودند.اینکتاببهزبانهايبسیاريترجمهشده
استودرسراسردنیامردمباراهنمایيهاياینکتابتوانستهاندبرمشکاتمالي
خودفائقآیند،پساندازکنندوازثروتخودنگهداريکنند.آنهادریافتندکهحل

مشکاتماليکارچنداندشوارينیست.
* کارمند فنی شرکت فراب

ثروتمندترین مرد بابل

هايده
* كمانگر 
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کتابرويم��اهخداندراببوس،نوشتهمصطفي
مستوراستوتابهحالچندینباردرنشرمرکزتجدید
چاپشدهاست."رويماهخداوندراببوس" داستان
زندگيیكدانشجويدکتريجامعهشناسيراروایت
ميکند.یونسکهبرايتزدکتريخود،تحقیقبرروي
ابعادجامعهشناختيخودکشيدکترپارساراانتخاب
ک��ردهاست،باچالشذهنيدرگی��رشدهاست.اودر
کیستيخودوچیستيخداشكکردهاستوزندگي
همراهباتردید،ذهناوراآشفتهودغدغههاياورا
جديترميکند،ازطرفيدرگی��ريباپروندهدکتر
پارس��اکهدارايمرگيغری��بوبهنظرغیرمنطقي
استبرتشویشهايذهنياوميافزاید.آیندهیونس
ب��هنوعيبااتم��اماینتزرقمميخ��وردوپساز
فراغتازتحصی��ل،بناستبانامزدخ��ودازدواج
کند.ازطرفينام��زداونیزدانشجويالهیاتاست
وب��ررويموضوعارتباطحض��رتموسيوخدا
کارميکندوس��وااتیادغدغههايذهنيکهبراي
اوایجادميشود،یونسرانیزبیشتربهسمتشکیات
خودپیشميبرد.ازطرفيدکترپارسا،استاددانشگاهو
دارايمدركدکتريفیزیكازآمریکاازبرجستهترین
اساتیدایرانبودهکهبهیکبارهخودکشيميکند.نقاط
ابه��امپروندهاو،یونسرابیشترکافهميکند.مستور
ب��هطرزعجی��بوزیبایي،تمامماجراه��ايپیرامون

زندگيیون��سرابادغدغهفکري¬اش
درميآمیزدودیدههاوشنیدههايیونس
هیچیكبهاو،نهاج��ازهردنظریهاشرا
ميدهندنهاج��ازهاثباتآنرا.باپیشبرد
داستان،یونسبیشتروبیشترگیجميشود

ونقشپرویزیکيازدوستاناوکهزندگيعاديدارد
ودرروزمرگيغرقشدهاستوعلیرضاکهچنانبه
آرامشویقی��نرسیدهاستووجودخداراآنقدر
بدیه��يميبیندوحسميکندکهنیازيبهاستدال
ن��دارد،بیشتربهپیچیدگيداست��انکمكميکنند.
پیچیدگيازآنروکهعقایدخوانندهداستاننیزبه
چالشکشیدهميش��ودوچوندرسطورداستان
پاسخ��يقانعکنندهنميیاب��د،تاانتهايداستانرا
ب��هدقتميک��اود.نویسندهکوش��شميکندکه
زندگيیونسراکامابهشکلعاديروایتکند
وتم��امروابطاوبادوستان،نامزدودرارتباطبا
پروندهدکترپارساکاماعاديوباورپذیرهستند
)ای��ننکت��هراازجه��تیادآورشدمک��هتاکید
کن��م،ذهنیاتیونسفضايداست��انرارویایيو
ناملموسنميکند(.شایدتنهاتفاوتآنبازندگي
عاديدرنوعنگاهیونسیابهتراستبگوییممستور
است.چشم��انیونسزندگيواتفاتسادهراعمیقا
ميبیندوازکنارآنهااگرچهبهسادگيميگذردوليبه

آنهابيتوجهنیست.مستوربانوعدید
ونگرشیونسدرواقعبهتمامسوااتي
ک��هدرذه��نخوانندهایج��ادميکند،
ميخواهدپاسخده��د.درتمامفضاو
رویداده��اخدارانشانميدهدوبدون
کوچكتریناشارهیاالقاينظرش،تنهابهروایتاین
تصاویربدیهيميپردازدوخدارادرجايجايداستان
بهخوانندهنشانميدهد.ازآنجاکههدفداستانهیچ
نوعاستدالعقليومنطقيرانميخواهدبرايپایان
دادنب��هدغدغههايیونسمطرحکن��دودرپایان
داستانیونسنیزبهنوعيچنانخستهومستاصلبه
دنبالجوابهايخوداستکهوجودبدیهيخدایي
ک��هدرپراندنبادبادكیكپسربچهجلوهميکندرا
نیزدرنميیابد.خوانندهباپایانیافتنداستانباچند
سوالوالبتهباچندسرنخ)پاسخ(مواجهاستکه
ميبایستخودشپاسخسوااتشرابیابد.خواننده
پاس��خسواات��شرابای��ددرعشقآتشی��ندکتر
پارس��ا،درعقایددوستانیون��س،درارتباطیونس
ونامزدش،درلبخندکودکيکهبادبادکشدرآسمان
بهپروازدرميآیدودردعايخیرزنبدکارهايکهدر
جوابمحبتیكرانندهتاکسيبهاومیگویدازطرف

من"رويماهخداوندروببوس"،جستوجوکند...
* کارشناس طرح های باادستي شرکت ناردیس

روي ماه خداوند را ببوس

نویسنده: مصطفي مستور

 محمد مجدم*

 از آنجا كه هدف 
داستان هيچ نوع 
استدال عقلي و 
منطقي را نمي خواهد 
براي پايان دادن به 
دغدغه هاي يونس 
مطرح كند و در 
پايان داستان يونس 
نيز به نوعي چنان 
خسته و مستاصل 
به دنبال جواب هاي 
خود است كه وجود 
بديهي خدايي كه 
در پراندن بادبادك 
يك پسربچه جلوه 
مي كند را نيز در 
نمي يابد



سیدعلي
 افراشته *

نوزادِخانهيماازآبوگلبیرونآمداماپايربابه
بهخانهيمابازماند.

ازذه��نکودکان��هآنسالهایمنبای��دانتظارداشت
بهخاطربیاوردکهاوضاعنابسامانآنسالهاکهعرصه
زندگيراب��رتماميایههاياجتماعتنگساختهبود
برايایههايزیرینسروسامانيگزاردهبودیانه؟کساِن
معدودخانههایيکهپايغرورشکستهربابهبهآنبازبود،
استکانيچايیالقمهاينانخورشتپیشروشمي
گذاشتند.اگردرقبالکاريکهانجامميدادیكاسکناس
گلبهيدوتومانيیاسبزپنجتومانيميگرفت،آنراحول
سکهشیرخورشیدنشانميپیچیدوگرهگوشهچارقدش
رامحکمرويآنميبستاینگرهآویزان،نقشگردن
آویزراهمایفاميکرد.شایدهماینگرهزمانيبازشدکه
اسکناسهايشاهنشاهينارایجبودندودیگرگرهياز
کارشنميگشود.کسانيهمکهميخواستندبازحمت
کمتريربابهراازسرخودبازکنندبهدادننخسیگاري
بسندهميکردندوهمینبهتدریجباعثگرایشربابهبه
دودشدهبودواینگرایشکهباسوءتغذیههمراهبود،
تاثیربهمراتببیشتريروياوگذاشتهبود.زمستانها،
صبحهايجمعهزمانيکهدروجهآفتابگیرحیاطمي
ایستادیمومنتظ��رميماندیمتاسهمبیشتريازحیاط
آفتابگیرشود،تاشبنمدمپایيهايشبجاماندهدرحیاط
محوشودوآنگاههرکهبهکاريکههوايآنرادرطول
هفتهدرسرخودپروراندهبودمشغولشود،معمواسر
وکلهربابهپیداميشد.جايگرميبرايخوددستو
پاميکردوهموارهحاملخبرينویاکهنهبودکهدرهر
دوشقآنشنیدنشجالببود.چهاینکهاگرخبرکهنه
بودبازهمبرداشتونیمچهتحلیليکهربابهازآنداشت
شنیدنيبودبهویژهآنگاهکهواژهايرانادرستتلفظکند
وب��رتکرارآنپافشاريکندی��ااینکهمابهزیرکيبي
آنکهخودشبفهمداورابهصرافتتکرارواژهبیاندازیم.
پدرمازاینکهربابهرادستبیاندازممنعامميکرد.ازدیگر
عادتهايربابهآنبودکهدیگرانيازسنخخودشراکه
بهخانهمانآمدوشدداشتندبهچالشبکشاندوازایشان
آنماهیتيراکهميخواستبهصاحبخانهتحمیلکند.
اینهمیشهباشوخيتوامبودبهگونهايکهطرفمقابل
درم��رزشوخيوجديکی��شوماتشود.بهکرات
دورازچشمطرِفچالش،چشمكهایيرانثارحضار
ميکرد.چشمكهایيکهبهحرکتپلكمحدودنبود
بلکهتماماجزاءصورتوحتيگردنوشانهاشراهم
همزمانبهیكسومتمایلميکرد.البتهاینرفتارربابه
فقطدرمقابلرقبایشنبودبلکهدریكاجتماِعبیشاز
دونفرترجیحميدادکهبایكنفرشانبههمینسبك
وسیاقواردچالششودوحس»نداربودن«ِبااورابه
دیگرانالقاءکند.ربابهدراینسالهانیزهمچنانهواي
حبیبرادرسرداشت.شدتایندلدادگيگاهياورا
بهخشونتميکشاندسراغهمسردومحبیبميرفتو
بااودرگیرميشد.باورشاینبودکهاوحقحبیبشرا

ميخوردوحبیبكستمدیدهاشرایارايدفاعازخود
نیست.بعدازعروسيفرشتهمان،انتسابربابهازخانه
مابهخانهتروتمیزتازهعروسهمگسترشیافتواز
همانروزهاياولتازهدامادهمبرحضورگاهوبیگاه
ربابهبهعنوانبخشيازالزاماتاینوصلتگردننهاده
بود.اینحضورگاهيباماحتوگاهيبادردسرهاي
کوچكوبزرگتوامشدهبود.چهاینکهباگذشتسال
وماهبرمیزانجنونوناتوانيجسميربابهافزودهشده
بود.بهخاط��ردارمروزيباشورواشتیاقوچشماني
نیمهبازبهکنجاتاقخیرهبودوچیزيرانجواميکرد
فرشتهميگفتازصبحدرحالتوصیفلحظهايست
کهدوشبهدوشنامزدشرويصندلياتوبوسنشسته
ودرمیاننگاههايپرسشگروحیرتآمیزبدرقهکنندگان
راهيسفرمکهشدهاس��ت،آرزویيکهدرمخیلهمن
ِتازهعروسمجالحضورنیافتهاست!دریکيازهمین
روزه��ايزمستانيازمنخواستتاغذایيراکهبراي
ربابهمهیاکردهبودبهاوبرسانمکهصبححالناخوشي
داشتهوقولناهارراب��هاودادهبودوایندیرکرداورا
نگرانکردهبود.بودنربابهبهقسميونبودشبهقسمي
دیگرمایهعذاببود.قابلمهدردستواردکوچهپشت
هیاتجواداائمهشدم.روزخوشيرابهخاطرآوردمکه
ربابه،جواداائمهراجواِعدالَعّمهتلفظميکردومنآنقدر
اینعبارتراتکرارکردمکهربابهنتواندحرفشراتمام
کندامابامیانداريپدروسماجتربابهحریفشنشدم.
دیگرآنسالهاازطولوعرضمحلهربابهکاسته
وب��هیک��يدوکوچهناقصمحدودش��دهبود.شاید
بولدوزرهايشهرداريم��رگآخرینبازماندگاناین
چندخانهراانتظارميکشیدند.سراغخانهاشراگرفتم.
چندپیرمردکوچهنشینباشادمانيخانهربابهرانشانم
دادندوزیرلبدعایيهمنثارمکردند.آرزویيراکهدر
کودکيکردهبودمکهلحظهايپايبرآنعمارتعاریتي
بگذارم،درزمانيکهپايبرسرشانزدهسالگيگذارده
بودممحققشد.امانهشادمانهبلکههمراهبابغض.چه
اینک��هتابهآنروزکسيراب��هآنرويدرماندهنیافته
بودم.ُکنج��يازاتاقنشستهبودگاهيپشتدستانش
رارويزیران��دازميکشیدوگاه��يرويزانوهایش
ف��رودميآورد.دودچراغنفت��يوسعتدیدراکاسته
بود.خودمرامعرفيکردهیانکردهبهجايروشنتري
ازات��اقرساندموبهاوفهمان��دمکهظرفغذاراکجا
گذاشتهام.کميکهحواسشجمعشدومراشناخت
اصرارداشتکهبمانمتاچایيمهیاکند.نميدانستمبه
اینگونهازتعارفبخندمیابگریم.ماندنصاحاستیا
برگشتن.هوایيراکهازداخلحیاطدرُششهایمذخیره
کردهبودمطوريمصرفکردمتاباکمترینهواگیري
خودمرادوبارهبهحیاطرساندهباشم.بیماريهايربابه
کهشدتميگرفتب��هخواهريکهدرمشهدداشت
پناهندهميشد.ومامعمواپسازچندروزتاخیربهاین
موضوعپيميبردیم،یااینکهخودشپسازبازگشت،

شادمانهحکایتمسافرتشبهمشهدراواگویهميکرد.اما
اینبارحکایتسفرشرادیگريواگویهکرد.

غ��روبآدینهايکهازصبحآنروزدرباغستانبهسر
بردهبودیم،همسرفرشتهباعبارتيکوتاهخبرمرگربابه
رابهماداد.واقعهبههمینسادگيبودکهربابهدرمشهد
تمامکردهودرهمانجادفنوپسازچندروزکسانياز
خویشاوندانوهممحليهایشبرایشدرفردوس،مجلسي
برپاداشتهاند.آنچهبهاندازهاصلماجراموجبتاسفمان
شد،آنبودکهبهمجلسشنرسیدیم.اگرربابهیكدِینبر
گردنماداشتهمینبود.چهاینکهدرمجالسرفتهگانما
چهمویههاکهنکردهبودوچهحرمتهاکهنگاهنداشتهبود.
اولینموضوعيکهبعدازاینخبرگوشهذهنمرامشغول
کردآنبودکهتکلیفتنهاوصیتربابهچهشد؟وصیتي
کهبارهابرزبانآوردهبود.وصیتيکهریشهدرتعصبو
تعلقخاطربهگذشتهاشداشت:دفندرمابینقبرپدرك
ومادركشدرگورستانسردشت.گورستانيکهبعداز

زمینلرزهسال47کسيدرآندفننشدهبود.
بعدهابهاینصرافتافتادمکهروزگاريکهدرمشهد
باشمسراغيازاوبگیرماماهربارنهآگاهيدرستيازمکانش
داشتمونهمجاليبرايپرسوجو.درمیانگورهايکوتاهو
بلندگورستانهايمشهدگورربابهاياستکهعشقحبیبي
دردلداشته.تنهاگورربابهاینویژگيراندارد.چهکسي
ميتواندخطوطتناظریكبهیكگورهاراترسیمکندو
بگوید:که،عاشِقکهبوده؟ازقبر»ربابهخوشدل«درمشهدتا
قبر»حبیبخانمي«درسینه»گورستانَِخموشي«¹فردوس.
بایدهمینداستانرابهشمارگانگورهايچشماندازهاي
دورونزدیكجادههايزمستانوتابستانبازنویسيکنیم.به
شمارگاننفسهايبهشمارهافتادهايکهبهیقیندرآخرین
نف��سدرآرزوویاحسرتعشقيزندهیامردهایستادهو
کسيچهميداندکهمعشوقدرآندمِبيبازدمکجابودهو
چهميکرده؟بهخوابنازیانهاوهمدرتکاپویاحسرتو
تشویشآخریندیدار؟بایدبهساحتعشقيپیشانيارادت
ساییدکهدرکورانجریانهايپیاپيروشنماند.زمینلرزه
خانمانبراندازشهریور47ف��ردوس،زمینلرزهجانسوز
شهری��ور57طبسدرهماننزدیک��يکهتکانههاوخیل
کشتگانشچشمهايمردمفردوسراهمازحدقهبیرون
آورد،کشتارهايمدامآنروزهاوماهها،فقرودرماندگي

وسرزنشوبيمهريخاك...فراموشيرويآننریخت.
*****

سیِبُسرخيکهدریکيازصفحههايزیریِنانبوهِ
سالنامههايپارینهدریکيازکوچههايشهريکوچك
ازاینگسترهبيانتهادرگوشهکیفپسرِكابروپیوندي
راهيمدرسهشدهاست،ترانهماندگاريعشقراپساز

سيودوسالنجواميکند.
1- نام زیبا و قدیمي گورس��تان اصلي شهرستان فردوس که 
سالهاست بهش��ت اکبر نام گرفته اما هنوزمردم آن را به همان نام 
مي شناسند و حتي وراي یک اسم خاص در خیلي مواقع به طور عام 

به جاي واژه قبرستان، واژه خموشي بکار مي رود.
*رییس بخش بازرسي نصب مدیریت بازرسي و کنترل کیفیت فراب

ديگر آن سال ها 
از طول و عرض 

كاسته  ربابه  محله 
و به يکي دو كوچه 

ناقص محدود 
شده بود. شايد 

بولدوزرهاي 
شهرداري مرگ 

بازماندگان  آخرين 
اين چند خانه را 

مي كشيدند انتظار 

تاه
 کو

تان
داس
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گی
زند

يلدا و جشن هايي 
كه در اين شب 
برگزار می شود، يك 
سنت باستاني است. 
مردم روزگاران 
دور و گذشته، كه 
كشاورزي، بنيان 
زندگي آنان را 
تشکيل مي داد و در 
طول سال با سپري 
شدن فصل ها و 
تضادهاي طبيعي 
خوي داشتند، بر 
اثر تجربه و گذشت 
زمان توانستند كارها 
و فعاليت هاي خود را 
با گردش خورشيد و 
تغيير فصول و بلندي 
و كوتاهي روز و شب 
و جهت و حركت و 
قرار ستارگان تنظيم 
كنند
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پيرامون واژه يلدا
»یلدا« واژه ایس��ت به معناي »تول��د« برگرفته 
از زبان س��ریاني که از ش��اخه هاي متداول زبان 
»آرامي« اس��ت. زبان »آرام��ي« یکي از زبان هاي 
رای��ج در منطقه خاورمیانه بوده  اس��ت. برخي بر 
این عقیده اند که این واژه در زمان ساس��انیان که 
خطوط الفبایي از راست به چپ نوشته مي شده، 
وارد زبان پارسي شده  است. واژه »یلدا« به معناي 
»زایش زادروز« و تولد اس��ت. ایرانیان باستان با 
این باور که فرداي شب یلدا با دمیدن خورشید، 
روزها بلندتر مي شوند و تابش نور ایزدي افزوني 
مي یابد، آخر پاییز و اول زمس��تان را شب زایش 
مهر یا زایش خورش��ید مي خواندن��د و براي آن 
جش��ن بزرگ��ي برپ��ا مي کردند و از ای��ن رو به 
دهمین ماه سال، دي )به معناي روز( مي گفتند که 

ماه تولد خورشید بود.

پيشينه جشن
یل��دا و جش��ن هایي که در این ش��ب برگزار 
می شود، یک سنت باستاني است. مردم روزگاران 
دور و گذشته، که کش��اورزي بنیان زندگي آنان 
را تش��کیل م��ي داد و در طول س��ال با س��پري 
ش��دن فصل ها و تضادهاي طبیعي خو داش��تند، 
بر اثر تجربه و گذش��ت زمان توانس��تند کارها و 
فعالیت هاي خود را با گردش خورش��ید و تغییر 
فصول و بلندي و کوتاهي روز و شب و جهت و 

حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند.
آن��ان ماحظه مي کردند ک��ه در بعضي ایام و 
فص��ول روزها بس��یار بلند می ش��ود و در نتیجه 
در آن روزها، از روش��ني و نور خورش��ید بیشتر 
می توانستند اس��تفاده کنند. این اعتقاد پدید آمد 
که نور و روشنایي و تابش خورشید نماد نیک و 

موافق بوده و با تاریکي و ظلمت شب در نبرد و 
کشمکش اند. مردم دوران باستان و از جمله اقوام 
آریایي، هند و ایراني - هند و اروپایي، دریافتند 
که کوتاه ترین روزها، آخرین روز پاییز و ش��ب 
اول زمستان اس��ت و بافاصله پس از آن روزها 
به تدریج بلندتر و ش��ب ها کوتاهتر مي شوند، از 
همین رو آن را شب زایش خورشید نامیده و آن 
را آغاز سال قرار دادند. بدین سان در دوران کهن 
فرهنگ اوستایي، سال با فصل سرد شروع مي شد 
و در اوستا، واژه Sareda.Saredha »َسرَِد« یا 
»َس��رَِذ« که مفهوم »سال« را افاده مي کند، خود به 
معناي »سرد« است و این به معني بشارت پیروزي 
اورمزد بر اهریمن و روشني بر تاریکي است. در 

برهان قاطع ذیل واژه »یلدا« چنین آمده  است: 
• »یلدا ش��ب اول زمستان و ش��ب آخر پاییز 
اس��ت که اول َج��دي و آخر قوس باش��د و آن 
درازترین شب هاست در تمام سال و در آن شب 
یا نزدیک به آن شب، آفتاب به برج جدي تحویل 
مي کند و گویند آن شب به غایت شوم و نامبارك 
مي باشد و بعضي گفته اند شب یلدا یازدهم جدي 

است.« 
تاریک��ي نماین��ده اهریم��ن ب��ود و چون در 
طواني ترین شب س��ال، تاریکي اهریمني بیشتر 
مي پاید، این ش��ب ب��راي ایرانی��ان نحس بود و 
چون فرا مي رسید، آتش مي افروختند تا تاریکي و 
عامان اهریمني و شیطاني نابود شده و بگریزند، 
مردم گرد هم جمع ش��ده و ش��ب را با خوردن، 
نوش��یدن، ش��ادي و پایکوبي و گفت وگو به سر 
مي آوردند و خواني ویژه مي گس��تردند، هرآنچه 
میوه تازه فصل که نگاهداري شده بود و میوه هاي 
خش��ک در س��فره مي نهادند. سفره ش��ب یلدا، 
»میزد« Myazd نام داش��ت و شامل میوه هاي تر 

و خشک، آجیل یا به اصطاح زرتشتیان، »لُرك« 
Lork ک��ه از لوازم این جش��ن و ولیمه بود و به 

افتخ��ار و ویژگي »اورمزد« و »مهر« یا خورش��ید 
برگزار مي شد. در آیین هاي ایران باستان براي هر 
مراسم جشن و سرور آییني، خواني مي گستردند 
که بر آن افزون ب��ر آات و ادوات نیایش، مانند 

آتشدان، عطردان، بخوردان و...  
همچنین برآورده ه��ا و فرآورده هاي خوردني 
فصل و خوراك هاي گوناگون و خوراك مقدس 

مانند »میزد« نیز نهاده مي شد.
ایرانیان گاه ش��ب یلدا را ت��ا دمیدن پرتو پگاه 
در دامن��ه کوه ه��اي البرز ب��ه انتظار ب��از زاییده  
ش��دن خورشید مي نشس��تند. برخي در مهرابه ها 
)نیایشگاه هاي پیروان آیین مهر( به نیایش مشغول 
مي ش��دند تا پیروزي مهر و شکس��ت اهریمن را 
از خداوند طلب کنند و ش��ب هنگام دعایي به نام 
»ني ید« را مي خواندند که دعاي ش��کرانه نعمت 

نگاهي به پيشينه و آداب و رسوم ايرانيان در بلند ترين شب سال

شـب 
شب یلدا یا شب چّله بلندترین شب سال در نیم کره شمالي زمین است. این شب به زمان بین غروب 
آفت�اب از 3۰ آذر )آخری�ن روز پاییز( تا طلوع آفتاب در اول ماه دي )نخس�تین روز زمس�تان( اطاق 
می ش�ود. ایرانیان و بس�یاري از دیگر اقوام ش�ب یلدا را جشن مي گیرند. این شب در نیم کره شمالي 
با انقاب زمس�تاني مصادف اس�ت و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیشتر و طول شب 

کوتاه تر می شود.

رقیه
زياري*
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اجداد ما اين شب 
را تا به صبح به 

جشن و پايکوبي 
به گرد آتش، 

مي پرداختند، بر 
خواني الوان از 
ميوه هايي چون 

هندوانه، خربزه، 
انار، سيب، خرمالو 

و بِه مي نشستند
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بوده است. روز پس از شب یلدا )یکم دي ماه( را 
خورروز )روز خورشید( و دي گان؛ مي خواندند 
و به استراحت مي پرداختند و تعطیل عمومي بود 
)خرمدین��ان، این روز را خ��رم روز یا خره روز 
مي نامیدند(. خورروز در ایران باستان روز برابري 
انس��ان ها بود در این روز همگان از جمله پادشاه 
لباس س��اده مي پوشیدند تا یکسان به نظر آیند و 
کس��ي حق دس��تور دادن به دیگري را نداشت و 
کارها داوطلبانه انجام مي گرفت نه تحت امر. در 
ای��ن روز جنگ کردن و خونریزي حتي کش��تن 
گوس��فند و مرغ هم ممنوع ب��ود. این موضوع را 
نیروهاي متخاص��م با ایرانیان نیز مي دانس��تند و 
در جبهه ه��ا رعایت مي کردند و خونریزي به طور 
موقت متوقف مي شد و بسیار دیده شده که همین 
قط��ع موقت جنگ به صلح طواني و صفا تبدیل 
شده  است. در این روز بیشتر از این رو دست از 
کار مي کش��یدند که نمي خواستند احیانًا مرتکب 
بدي شوند چرا که آیین مهر، ارتکاب هر کار بد 
کوچک را در روز تولد خورش��ید گناهي بسیار 
بزرگ مي ش��مرد. ایرانیان به سرو به چشم مظهر 
قدرت در برابر تاریکي و سرما مي نگریستند و در 
خورروز در برابر آن مي ایستادند و عهد مي کردند 

که تا سال بعد یک سرو دیگر به کارند.

جشن يلدا و عادات مرسوم در ايران 
ایرانیان نزدیک به چند هزار س��ال اس��ت که 
ش��ب یلدا آخرین ش��ب پاییز را که درازترین و 
تاریکترین ش��ب در طول سال است تا سپیده دم 
بیدار مي مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم 
مي دارن��د تا ان��دوه غیبت خورش��ید و تاریکي 
و س��ردي روحیه آنان را تضعی��ف نکند و با به 
روش��نایي گراییدن آسمان به رخت خواب روند 

و لختي بیاسایند.
در آیین کهن، بنابر یک سنت دیرینه آیین مهر 
ش��اهان ایران��ي در روز اول دي ماه تاج و تخت 
ش��اهي را بر زمین مي گذاشتند و با جامه اي سپید 

به صحرا مي رفتند و بر فرش��ي سپید مي نشستند. 
دربان ها و نگهبانان کاخ ش��اهي و همه برده ها و 
خدمت کاران در سطح ش��هر آزاد شده و به سان 
دیگ��ران زندگ��ي مي کردند. رئی��س و مرئوس، 
پادش��اه و مردم عادي همگي یکسان بودند. البته 
درستي این امر تایید نشده و شاید افسانه اي بیش 
نباش��د. ایرانیان در این شب باقي مانده میوه هایي 
را ک��ه انب��ار کرده بودن��د به همراه خش��کبار و 
تنقات مي خوردند و دور هم گرد هیزم افروخته 
مي نشستند تا سپیده دم بشارت روشنایي دهد زیرا 
به زعم آنان در این شب تاریکي و سیاهي در اوج 
خود اس��ت. جشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد 
هم آمدن و شب نش��یني اعضاي خانواده و اقوام 
در کن��ار یکدیگر برگزار می ش��ود. متل گویي که 
نوعي شعرخواني و داستان خواني است در قدیم 
اجرا مي ش��ده  است به این صورت که خانواده ها 
در این ش��ب گرد مي آمدند و پیرترها براي همه 
قصه تعریف مي کردند. آیین ش��ب یلدا یا ش��ب 
چله، خوردن آجیل مخص��وص، هندوانه، انار و 
ش��یریني و میوه هاي گوناگون است که همه جنبه 
نمادي دارند و نشانه برکت، تندرستي، فراواني و 
شادکامي هس��تند، این میوه ها که اغلب دانه هاي 
زیادي دارند، نوعي جادوي س��رایتي محس��وب 
مي ش��وند که انسان ها با توس��ل به برکت خیزي 
و پردانه بودن آنها، خودش��ان را نی��ز مانند آنها 
برکت آور مي کنند و نیروي باروي را در خویش 
افزایش مي دهند و همچنین انار و هندوانه با رنگ 
سرخشان نمایندگاني از خورشید در شب به شمار 
مي روند. در این شب هم مثل جشن تیرگان، فال 
گرفتن از کتاب حافظ مرس��وم است. حاضران با 
انتخاب و شکس��تن گردو از روي پوکي یا پُري 

آن، آینده گویي مي کنند. 
یلدا، شبي بلند که به ایزد مهر پیوند مي زنند؛

اجداد ما این ش��ب را تا به صبح به جش��ن و 
پایکوب��ي به گرد آت��ش، مي پرداختند، بر خواني 
ال��وان از میوه هایي چون هندوان��ه، خربزه، انار، 

سیب، خرمالو و به مي نشستند. 
این میوه ها هری��ک بار معنایي نمادین با خود 
دارد، هندوان��ه که قاچ هاي مدور مي خورد چون 
خورشید، یادآور گرماي تابس��تان و فرونشاندن 

عطش است. 
انار صندوقچه دانه هاي مروارید سرخ که خود 
نماد تناسل نسل و زایش است و شب چره هایي 
که با شکس��تن آن ش��ادي را با خ��ود به همراه 
مي آورد و دمي همه را از حرف زدن باز مي دارد. 
پای��ان فص��ل خ��زان و فرارس��یدن س��رما و 
دگرگوني رنگ زمین از زردي خزان به س��فیدي 
عش��ق و محب��ت را ایرانیان از دیرباز در ش��بي 
بلن��د و مهربان گرامي مي دارند. جاي جاي ایران 
زمین به عنوان س��رزمیني کهن با کوله باري مملو 

از آیین هاي هزاران س��اله، "یلدا" بلندترین شب 
س��ال را به گونه اي خاص و برگرفته از آیین ها و 

سنت هاي بومي منطقه به صبح مي رسانند. 
آیین هاي ش��ب یل��دا گرچ��ه در گ��ذر ایام 
دس��تخوش تغییرات��ي ش��ده ام��ا همچن��ان در 
سنت هاي مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار 
دارد. هرچند که زندگي ماش��یني و گرفتاري هاي 
روزم��ره، موج��ب ایج��اد فاصله میان م��ردم با 
س��نت ها و آیین هاي گذشته ش��ده، اما هنوز هم 
جلوه ها و نمادهایي از سنت هاي ویژه اي در ایران 
باستان در ایامي مانند شب یلدا و نوروز به چشم 
مي خورد. نکته زیبا و به یادماندني بلندترین شب 
سال در این است که همه ایرانیان اعم از فارس، 

ترك، ک��رد، لر، بلوچ و عرب، ش��ب یلدا را 
ش��ب جشن، ش��ادي، دور هم نشیني، 

مه��رورزي، دوس��تي و صداقت 
مي دانند. 

با یلدا واپسین ساعات 
خ��زان گ��ذر مي کند و 
ص��داي پاي زمس��تان 
اما  س��رد  با س��وزي 
گوش  به  نوازش��گر 
خیابان ها  مي رس��د. 
شلوغ و پر رفت وآمد 
اس��ت، ان��گار نفس 
گرم شب یلدا و دور 

هم نشستن،  سوز سرما 
را از یاد برده  است. 

 یل��داي تهران قدیم نیز 
با میوه هاي ت��ازه فصل پاییز، 

میوه هاي خش��ک ش��ده تابستان 
آجیل مخصوص، ش��یریني و هندوانه 

به صبح مي رس��ید. تهرانیان قدیم در همه اعیاد 
خود س��نت حسنه جمع ش��دن افراد خانواده در 
منزل بزرگ ت��ر خانواده را منظور مي داش��تند و 
هم��ه فرزندان خانواده در منزل مادر و پدر جمع 
مي ش��دند. از سنن یلداي تهران، صرف میوه هاي 
تابس��تاني از جمله هندوانه اس��ت ک��ه به دلیل 
نزدیک��ي این مراکز کش��اورزي با ته��ران، میوه 
هندوانه در خوراکي هاي ش��ب یل��داي تهرانیان 

قرار گرفته  است. 
آجیل ش��ب یل��دا نی��ز از دیگ��ر مصروفات 
تهراني ها اس��ت که ترکیب آن نش��اني از اعتقاد 
و تجربه اهالي ته��ران قدیم به خواص گوناگون 
میوه هاي خشک شده است که با عنوان "آخشیج" 
)تضادها( کاربرد داشته است.  تهراني ها شب یلدا 
را همه س��اله جشن مي گیرند تا سنت هاي زیباي 
قدیم در ابه اي زندگي مدرنیته شهرنشینیش��ان 

حفظ شود. 
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به نظر من هر رشته 
تحصيلي می تواند به 
هنر و هنرمند كمك 
كند. به عنوان مثال 
رشته تجربي به دليل 
اينکه هر چيزي كه در 
اطراف ما وجود دارد 
را با جزئياتش به ما 
نشان ميدهد می تواند 
به هنرمند كمك كند 
تا طرح هايش را با 
شناخت بيشتري 
ترسيم كند
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:  خان��م محض��ري! لطفا ب��راي آغاز بحث 
بیوگرافي مختصري از خود برایمان بگویید. 

پنجمشهریورس��ال1363درتهرانبهدنیاآمدم.
دورهتحصیل��يراهنمای��يرادرشهرک��رد)است��ان
چهارمحالوبختی��اري(گذراندموازدومدبیرستان
بهتهرانبرگشتم.سال1382دررشتهریاضيمحض
دانشگ��اهالزهراقبولشدموازترم2مشغولبهکار
شدم.ک��اريکهغیرمرتبطبهرشتهتحصیليوهنري

خودمبود.

: در چ��ه زمین��ه اي از هنر فعالی��ت دارید و 
مختصري از سابقه هنریتان را برایمان بگویید.

3سالمبودکهمربيمهدکودکمنقاشیمرابهمادرم
نشاندادوگفت:نکیساتنهاکسياستکهیكگل
روب��اتماماجزایشکشیدهاس��توانتخابدرستي
برايرنگآمیزيیكگلداشتهاستواهمیتاین
موض��وعآنقدربرايخانوادهامزیادبودکهازموقعي
کهیادمهستدرکاسهايمختلفنقاشيشرکت
ميک��ردم.فکرميکنم7یا8سالهبودمکهواردموزه
رضاعباسيشدمونقاشيرابهصورتنیمهپیشرفته

آموزشدیدم.
بعدازدورانراهنمایيوورودمبهشهرساکتو
آرامشهرکرد،دورهطراحيرازیرنظراستاداکبرپور
تکمیلکردم.ازهماندورانعشقمبهاینهنربیشتر
وبیشترشد،دورهآموزشرنگروغنراهمگذراندم
وليهیچوقتنتوانستمآنراادامهبدهمیابهتراست
بگویمنتوانستمبانقاشيهايرنگيارتباطبرقرارکنم.
سالدومدبیرستانکهبهتهرانبرگشتمدورهنازك
ب��ريچوبرادریكکارگ��اهچوبشروعکردمو

ای��نهنر،هنردوميبودکهبهآنعاقهداشتمهنري
کهبويچوبسوختهوصدايارهمویياززیباترین

خاطراتآناست.
: از آنجایي که رشته دانشگاهي شما ریاضي 
بوده است چطور توانستید این سنخیت را بین منطق 
و احساس ایجاد کنید؟ فرمول هاي سخت ریاضي 

کجا و ذوق و احساس نقاشي کجا؟
رشتهریاضیاتبرایمبسیارشیریناست،ریاضیات
تنهادرسياستکهوقتيشروعبهخواندنميکنم،
ساعتهامیگذردوم��نبهسختیمتوجهگذشت
زم��انمیشوم.منهمیش��هاحساسمبهمنطقمغلبه
کردهاستباوجوداینکهرشتهریاضيمحضکمي
م��نرابهمنطقنزدیكمیکن��دوليخوبهمیشه
تغییر،خوبنیستوليدرآخرکار،آنچیزيغالب
میش��ودکهذاتانسانباآنانسگرفتهاستومن

خیليسریعبهاحساساتخودمبازمیگردم.
م��يتوانگفتک��همحالاستک��هبتوانرشته
ریاضيمحضراباهن��رسازگارکردچونتاوقتي
ج��وانهستيزندگينامایم��اتاشرابهتونشان
نميده��دوليزمانيک��هواردجامعهميشويوبه
اطراف��تبهگونهدیگرينگ��اهميکنيبهتراستتا
میتوانيبهخودتکم��كکنيتابهآرامشروحي
برس��يتاحداقلخودتبرايخودتهیچمغایرتي

ایجادنکني.

: از نظر شما، رشته ریاضي به افرادي که در 
زمینه طراحي فعالیت دارند نمی تواند کمکي بکند؟ 
بهنظرمنهررشت��هتحصیليمیتواندبههنرو
هنرمندکمكکند.بهعنوانمثالرشتهتجربيبهدلیل

اینک��ههرچی��زيکهدراطرافماوج��ودداردرابا
جزئیاتشبهمانشانميدهدمیتواندبههنرمندکمك
کندتاطرحهایشراباشناختبیشتريترسیمکند.
رشتهعلومانسانيروح،خداوعلتآفرینشرانشان
ميدهدولطافتهنرراتکمیلميکند.رشتهریاضي

نیزدقتوظرافتازمرابههنرمندنشانميدهد.

: یک نق��اش براي انتقال احساس��ات خود 
در یک اثر هنري از رنگ هاي گوناگوني اس��تفاده 
مي کند آیا انتقال این حس از طریق نقاشي به سبک 

سیاه قلم سخت تر نیست؟ 
لزومبرقراريارتب��اطبایكنقاشيفقطرنگها
نیستند،سایههایيکهدرسیاهقلمزدهمیشودمیتواند

هرحسيرابهبینندهمنتقلکند.
بهنظ��رمنرنگه��ادرنقاش��يشخصیتهاي
گوناگونرانشانميدهندومنباتوجهبهنقاشيهایم
روحیهس��رديدارم،سریعبااطراف��مرابطهبرقرار
نميکن��مواینموضوعياستک��هتمامدوستانو

اطرافیانمبهمنميگویند.

: آیا تا کنون در گالري یا نمایش��گاه خاصي 
آثارتان را به نمایش گذاشته اید؟ 

خیرگالريیانمایشگاهبرگزارنکردهام،ازکارهاي
نقاشیمهیچوقتتابلویيبهف��روشنرساندمچون
ارتباطيکهباآنهابرقرارميکردمبسیارقويبود،ولي
کارهايچوبيامرافروختهام.البتهبایدبگویمبیشتر
کاره��ايچوبيکهطراحيميک��ردمیارويچوب

مينوشتمسفارشهایيبودکهميگرفتم.

گفتگو با نكيسا محضري هنرمند نازك كار و نقاش فراب

زهرا شهايی

منباهنرتنهاييخودمراپرميكنم

در عم�ق وج�ود هر هنرمند چش�مه بي همتایي وج�ود دارد که در سراس�ر  زندگي اش به او 
و فعالیت ه�اي هن�ري اش غنا مي بخش�د.از آثار همین چش�مه هم هس�ت که ه�ر هنرمندي هر 
 روز به درجات بااتري از هنر و تجربه دس�ت مي یابد و پله هاي بیش�تري را در مس�یر ترقي 
م�ي پیمای�د. این چش�مه هم چیزي نیس�ت جر اندیش�ه و تعم�ق هم�ه روزه و کاري آمیخته با 
احس�اس.در این ش�ماره از نش�ریه فراب با یکي دیگر از هنرمندان شرکت در عرصه هنرسیاه 
قلم و نازك کاري چوب به گفت وگو نشس�ته ایم؛ نکیس�ا محضري کارمند فني  بخش توس�عه 
–طرح ه�ا توانس�ته اس�ت تلفیق�ي ماهرانه می�ان منطق و احساس�ش به وج�ود آورد و ضمن 

فعالیت هاي روزمره زندگي، براي لحظات تنهایي اش هم فکري اساسي بکند... 
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: همانطور که اش��اره کردید ش��ما در نازك 
کاري چوب هم دس��تي داری��د؛ از تاریخچه هنر 
نازك کاري چوب برایمان بگویید و اینکه این هنر 
از چه رو براي بیشتر مردم هنوز هم هنري ناشناخته 

است؟ 
هنرنازكکاريچوببهرشتههنريمعرق،کهاز
سال1309درایرانپایهگذاريشدهاستبرميگردد.
درکام،معرقبهمعني»هرچیزرگهرگهداري«است
وليدرمعنايهنرينقشهایيراکهازبرشوتلفیق
چوبه��ايرنگيتهیهمیش��ودرامعرقنامگذاري

ميکنند.
درمعرقبرشصدف،چ��وبگردوو...توسط
ارهمویيانجاممیشود.چوبهاییبارنگهايبسیار
زیبايطبیعي.بعدازاتمامکارتابلوتوسطپلياستر
سی��اهپوشاندهمیشودتاخابینقطعاتپرشودتا
چوبه��اهمسطحبهنظربرس��د.درنازكکارياز
تختهسهایياستفادهمیش��ودوسطوحبرشداده
شدهتوسطپلياسترپرنميشوندچونکاربرجسته

است.

: در ای��ن زمینه نقش اس��تاد تا چ��ه اندازه 
می تواند موثر باشد؟ 

ه��رهنريشاخهه��ايمختل��فدارد،اینکهیك
شاگرددرک��دامزمینههنرنقاش��ياستعدادبیشتري
داردفقطتوسطیكاست��ادمیتواندتشخیصداده
ش��وداگرهراستعداديب��هبیراههبرودخیليسریع
ره��امیشودچونبهدلنمينشین��دوآنآرامشرا
بهارمغاننميآوردواینفقطکاریكاستاداست...

: از نظ��ر ش��ما، جامعه به نق��ش زن چقدر 
اهمیت مي دهد و زنها چقدر سهم شان را در عرصه 

هنر ادا کرده اند؟ 
درهن��رنقاشيتابهحالهیچمخالفتيبازنبودن

ندیدم،دوستانيداشتمکهموفقیتهايزیادیرادر
اینزمینهپشتسرگذاشتند.وليخوبمتأسفانهاین
مشکلاززنبودننیستمشکل،اصليجامعههنري
است.بهنظرم��نامروزهدرمیانجوانهاهنردست
معنيخاصيندارد،کسان��يکهارزشکاردسترا
متوج��هميشوندوارتب��اطازمراباهنرهايدستي
برقرارميکنندبسیارکمشدهان��د.چوندرمدارس
هنردس��تجديگرفت��هنمیشودوپ��درومادرها
ه��ماهمیتزیاديبهاینسبكازهنرنميدهنددر
صورتيک��هباتوجهبهتعدادکمفرزنداندرخانواده
بایداهمیتبیشتريبههنردادهشود،بهنظرمنبعد

ازکتاببهتریندوستهنراست.

: چه محدودیت هایي در جامعه براي حضور 
فعاانه زنان در عرصه هنر وجود دارد؟ 

متأسفان��هجامعهم��ازنرادرصورتيدرعرصه
هنرقبولميکندکهیكپشتوانه"مرد" داشتهباشد،
مندوست��انزیاديداشتمکهميخواستندبهتنهایي

گال��ريیانمایشگاهبرگزارکنندوليجوازاین
کارتازمانيکهیكمرددرکنارشانبهعنوان
شریكک��اريقرارنگرف��ت،دادهنشدو

خوباینمشکلکمينیست.

:  و سخن پایاني...؟ 
م��نب��اهن��رتنهایيخ��ودمراپر

ميکن��موبهعنوانی��كشغلهنر
رادنب��النخواهمک��رد.مشکل

بزرگيکهباع��ثشدتامن
بشوم ریاضي واردرشت��ه
ورشتهتحصیليمنهنر
نباشداینبودکهدرزمان

رشت��ه انتخ��اب
باتوج��ه

ب��هاینکهمعدلباای��يداشت��ممشاورینمدرسه
رشت��هریاضيراب��همنپیشنه��ادکردندواصرار
م��نبرايانتخ��ابرشتههنرباای��نجوابقطع
ش��د:کسانيکهواردعرص��ههنرميشوندکساني
هستندکهبهدرساهمی��تنميدهندونمراتشان
پایی��ناستوبهدرسخواندنعاقهايندارندو
کمترکس��ياستکهبهخاطرعاق��هبههنروارد
ای��نرشتهتحصیليبشود.کسان��يکهمشاورمن
بودندنظرش��اناینبودکهمیشودهنررادرکنار
تحصیاتدانشگاهيادامهدادوليدرواقعکاما
برعکسبودوباشرایطيکهاکنوندارمبهکساني
ک��هميخواهن��درشتههنررابهص��ورتحرفهاي
دنب��الکنندپیشنهادميکن��مکهفقطوفقطهنررا
دنبالکنندچوننمیتوانندآنطورکهدوستدارند
درکنارتحصیلوکاربهلذتهنردستپیداکنند.
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آی��اتابهحالراجعبهدریافتواکسنآنفوانزافک��رکردهاید؟اینواکسن
بهتری��نروشبرايپیشگی��ريازابتابهآنفوانزااس��تومیتواندمطلوب
خاط��رهم��هافرادباشد.طبقآم��ارارائهشدهحدود5ت��ا20درصدازمردم
آمریک��اساانهاینواکس��نرادریافتميکنند.بیشاز200هزارنفرازمردم
بیمارستانيميشوندبالغبر36هزارنفرميمیرند.اینآمارممکناستتمایل
افرادرابرايدریافتواکسنآنفوانزاکاهشدهدوفوایدآنراتحتالشعاع

قراردهد.اماعجلهنکنید!

بهترين زمان براي دريافت واكسن 
ب��هدلیلاینکهفصلآنفوان��زاازابتدايمهرماهش��روعميشودوتاپایان
اردیبهشتماهادامهميیابد،بهترینزمانبرايدریافتواکسنماهمهروآبان
ميباشد.بااینحالمیتواندرماهآذروحتيدیرترهماقدامکرد.اگرچهاقدام

سریعترمیتواندبرايپیشگیريموثرترباشد.

انواع واكسن آنفوانزا
دونوعواکسنآنفوانزابرايبچههاوبزرگساانموجودميباشدنوعاول
آمپولآنفوانزايسنتياستکهحاويویروسزندهنیستوباعثآنفوانزا
نمیشود.اینواکسنحاويویروسغیرفعالاستکهازطریقآمپولدریافت
میشود.نوعدومواکسنآنفوانزابهصورتاسپريدماغياستکهفلومیست
نامی��دهمیشود.ای��نواکسنحاويویروسضعیفش��دهاستکهمعموا" 
بهجزبعضيموارد،باعثبیماريآنفوانزانمیشود.ایننوعواکسنتنهابراي

افرادغیرباردار،افرادسالموسن2تا49سالتجویزمیشود.

نحوه عملكرد واكسن ها
ه��ردونوعواکسنباعثتولیدآنتيباديدربدنمیشود.اینآنتيبادي،
پیشگی��ريازمرادرمقابلویروسآنفوانزافراهمميکند.اینعکسالعمل
آنت��يباديممکناس��تدربعضياف��رادایجادخستگ��يودردماهیچهاي
کن��د.هرسالواکسنآنفوانزايحاويچندن��وعمتفاوتازویروساست.
ویروسهای��يکهبهنظرمحقق��انممکناستدرآنسالتأثیربیشتريداشته
باشند.اگرانتخاباینویروسهاصحیحباشدمیتوانگفتکهواکسن70تا

90درصددرپیشگیريازآنفوانزابرايافرادزیر65سالمفیداست.

چه كساني بايد واكسن را دريافت كنند؟ 
واکس��نآنفوانزايساانهب��رايهرفرديکهميخواه��داحتمالابتابه
بیم��اريرادرخ��ودکاهشده��دپیشنهادمیشود.بااینح��الاینواکسنبه
خصوصبرايافرادمستعدابتابهآنفوانزاتوصیهميشود.مثلافرادمبتابه

ذاتالریه.سایرافرادمستعدابتابهآنفوانزاعبارتنداز:
همهکودکان.

افراد50سالوبیشتر.
زنانيکهقصددارنددرفصلآنفوانزاباردارشوند.
افراديکهدرآسایشگاهوبیمارستانهاکارميکنند.

بزرگس��اانمبتابهامراضمزمنقلبيوریويمثلآسمیاهربیماريکه
سیستمایمنيراضعیفکردهاست.

خدمتک��ارانمنزلومراقبیننوزادانزیر6م��اه)نوزاداندراینسنبراي
دریافتواکسنخیليجوانهستند(

تمامافراديکهدرتماسباافرادمستعدآنفوانزاهستندو....

چه كساني نبايد اين واكسن را دريافت كنند
طبقگفتهمرکزپیشگیريوکنترلبیمارياینافرادعبارتنداز:

همهافراديکهعکسالعملآلرژیكنسبتبهآمپولآنفوانزاداشتهاند.
همهکسانيکهنسبتبهتخممرغآلرژيدارند.

اف��راديکه6هفتهبعدازدریافتواکس��نآنفوانزادچارسندرمژویاین
ب��اره)نوعيبیماريفلجکنندهشدیدک��هدرآنسیستمایمنيبدنبهسیستم

اعصابحملهميکند(شدهاند.

بعضي از تأثيرات جانبي واكسن آنفوانزای تزريقی
ممک��ناستبعدازدریافتواکسندرمحلبازودچاردردوتورمشوید.
بعض��يازافرادممکناس��تدچارعائمشبیهسرماخوردگ��يمثلفینفین
ک��ردن،س��ردرد،آبریزشبیني،دردگلو،سرف��هوبدندردیكتادوروز
بع��دازدریافتواکسنشون��ددربعضيازمواردنی��زممکناستفردتب

خفیفکند.

چه كساني اسپري دماغي اين واكسن را دريافت مي كنند
ای��نن��وعواکسنتنهابراياف��رادسالم2تا49س��الپیشنهادميشود.به
دلیلاینکهایننوعواکس��ندارايویروسضعیفشدهاست،براينوزادان،

کهنساان،زنانبارداروسایرافرادمبتابهامراضبالینيتجویزنمیشود.

عوارض جانبي اسپري دماغي واكسن آنفوانزا
ع��وارضاینن��وعواکسندرکودکانعبارتن��داز:آبریزشبیني،سردرد،
استفراغ،دردماهیچ��هوتب.عوارضایننوعواکسندربزرگساانعبارتند

از،آبریزشبیني،سردردوگلودرد.
*بورد تخصصي بیماري هاي اعصاب و روان

واكسن آنفوانزا
                  و عوارض جانبي آن

دكتر منوچهر
 سرحدی *

به دليل اينکه فصل 
آنفوانزا از ابتداي 
مهرماه شروع 
مي شود و تا پايان 
ارديبهشت ماه ادامه 
مي يابد، بهترين 
زمان براي دريافت 
واكسن ماه مهر 
و آبان مي باشد. 
بااين حال می توان 
در ماه آذر و حتي 
ديرتر هم اقدام كرد. 
اگرچه اقدام سريعتر 
می تواند براي 
پيشگيري موثرتر 
باشد
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