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حاا ديگر، مديران 
انسان هاي  همان 
با  نيستند.  سابق 
گذشته  شخصيت 
فاصله  خود 
گرفته اند. در نوع 
به كسب  نگاهشان 
و كار، سازمان 
تشکيات،  و 
منابعانساني، 
سازماني  مناسبات 
..... تغييراتي  و 
ايجاد شده است. 
اگر تا پيش از 
ارتباطات  اين، 
راحت و رواني 
همکارانشان  با 
داشتند، حاا سعي 
فاصله خود  مي كنند 
را با آنها حفظ كنند

.....باخاتمهجنگتحمیلي،فضابرايبروزوظهوراینعادات،آمادهتر
شد.طبقهجدیدکهتاقبلازآن،تقبلمسئولیتهايمدیریتيراعمومًاو
دردرجهاولمترادفبانوعيخدمتاجتماعي/دینيميدانستوسعي
ميکردازاینطریقوباکسبپارهايارزشهاياجتماعيخودرابازیابد،
آرامآراماندیشهاشتغییرنمودودرمرحلهاولکسبآسایشورفاهبیشتر
خودرابهانجامخدمتاجتماعياضافهنمودوطيیکيدومرحلهدیگر
وهمزمانبادگرگونيهايوسعيکهدرعرصههاياجتماعيواقتصاديو
سیاسيکشورپیشآمد)دهههفتادواوایلدهههشتاد(مهمتریناولویت
خودرا،کسبآسایشورفاهخودوسپسحصولموفقیتدرمسئولیتيکه
بردوشگرفتهبودقراردادوجنبهخدمتاجتماعيویاتاشبرايافزایش

ثروتمليرافرونهادویاحداقلفروکاست.
بازتاباینتغییراتدررفتارمدیرانبهاشکالگوناگونيجلوهکرد.اگر
نداشت، چنداني اهمیت شرکت/سازمان موقعیت و محل این از پیش تا
اهمیتپیداکرد.اگردکوراسیوناتاقمهمنبود،مهمشد.اگرخودرومدیران
عاديبود،حاامتفاوتشد.کاسهايآموزشيمدیرانازسالنهايساده
وکوچك،ابتدابهسالنهتلها،سپسبهکناردریا)خزریاخلیج!(ودر
مرحلهبعدبهخارجکشورمنتقلشد.دیگردورههايآموزشيداخلکشور
ارجوقربچندانينداشت.برايطيکردنیكدوره4یا5روزهآموزش،
پاریس،لندن،توکیوو.....ترجیحدادهشد.شرکتمدیراندرسمینارهاو
کنفرانسهايداخليوخارجي،صرفنظرازمضمونومحتواومرتبطبودن
بزرگصنعتي برخيسازمانهاي پیداکرد. ارزش ماهیتسمینار، نبودن یا
تربیتمدیراندرکاسجهانيراآغازکردندوضرورتًالوازموابزارهاي
تربیتمدیردرکاسجهانيرافراهمنمودندوهزینههايگزافآنرادر
بودجههايسالیانهخودمنظورکردند.گردهمایيمدیرانکهتاپیشازاین
متناسبباامکاناتموجودسازمانهابرگزارمیشد،بهسالنهايگرانقیمت
نقلمکانکرد.کاسبلیطهايهوایيهمتغییرکرد.اینتغییراتبهداخل
به میانيشهر قسمتهاي از منازلمسکوني منتقلشد. نیز مدیران خانواده
مدیران اقامتگاه )درشهرستانهاهم،خوشنشینها منتقلشد شمالشهر
شد(.چیدمانمنازلتغییرکرد.خوروهايوطنيباخودروهايگرانقیمت
خارجيعوضشد.مسافرتهايتفریحيداخليبهمسافرتهايخارجيتبدیل
شد.درانتخابخوراك،پوشاك،وسایلضروريمنزلو.....»برندها«نقش

اصليراپیداکردند.
بدیهياستکهاینتغییراتمحدودبهطبقهمدیراننبودهوبسیارياز
اماشدت دادهاست. قرار تأثیر نیزتحت را اقشارشهري مردم،خصوصًا
گروه با رابطه در دیگر ازطرف آن امکانپذیري و یكطرف از تغییرات
مدیرانبیشتربودهاست.اگروضعیتاقشارشهريبطورنسبيتغییرکرده

است،اماوضعیترفاهيگروهمدیرانبهدلیلتمکنماليبیشتردگرگون
شرکتهاي صنعتي، شرکتهاي بانكها، مدیران عمومًا )منظورم است. شده

پیمانکاري،شرکتهايتولیديو.....است(
گذشته شخصیت با نیستند. سابق انسانهاي همان مدیران دیگر، حاا
خودفاصلهگرفتهاند.درنوعنگاهشانبهکسبوکار،سازمانوتشکیات،
منابعانساني،مناسباتسازمانيو.....تغییراتيایجادشدهاست.اگرتاپیش
ازاین،ارتباطاتراحتوروانيباهمکارانشانداشتند،حااسعيميکنند
فاصلهخودراباآنهاحفظکنند.سعيميکنندخیليدردسترسنباشند.به
ایننتیجهرسیدهاندکهمدیربایدجذبهداشتهباشدوجذبهداشتنهمیعني
دردسترسنبودن!اگردراتاقکارخودتنهانشستهوکارمهميهمانجام
دیگر ميدهد.حاا ماقات بعدوقت روز برايچند اماهمیشه نميدهد
مدیرانامکاناتویژهدارند.غذاخوريویژهدارند.غذايویژهدارند.اگرتا
پیشازاینمدیربیشازهمهوپیشازهمهحاضربهریسكکردنبود،حاا
محافظهکارشدهوسعيميکندریسكهارابقیهبپذیرندتااوکمترآسیب
ببیند.اگرتاقبلازاینابایينداشتکهدرجلساتمهمتصمیمگیريوحل
مسئلهشرکتکندوبهاتکاتوانایيهايمدیریتخود،مشکاتراحلکند،
حااترجیحميدهدکهکمتردرگیرمسایلپیچیدهودشوارشودوتاآنجا
کهامکانپذیراست،اینباررادیگرانبردوشکشند.رفتاراوباکارکنان
اعضاي از یکي را اینخود از پیش تا اگر است. کرده تغییر نیز سازمان
سازمانفرضميکردکهاختیاراتبیشتروطبعًامسئولیتهايزیادتريبر
عهدهدارد،حااخودراجزئيازسازماننميداند.سازمانزیرپاياوست.
فرازسازماننشستهاست.فرماندهاستنهمدیر!اگرتاپیشازاین،ذهن
اودرگیرمسایلومشکاتسازمانبود،حااسهمعمدهايازمشغلههاي
ذهنياوحلوفصلمسایلشخصياست.برايخودسرگرمیهایيداردکه

توجهاورابیشازمسایلسازمانبهخودجلبکردهاست.
بازتاباینتغییراتدرمناسباتسازمانيمدیرانوکارکنانمشهوداست.
و باشند موفق سازمان مدیریت در که دارند تمایل مدیران طرف یك از
تحققاینامربستگيبهبهرهوريکارکناندارد.بهرهوريکارکناننیزمنوط
و کردن هزینه با صرفًا نیز انگیزه ایجاد است. انگیزه ایجاد به موکول و
مدیرانروابطعاطفيعمیقتري نیازاستکه نمیشود. ایجاد پول توزیع
باکارکنانخودداشتهباشند.باکارکنانخوددوستباشند.ازطرفدیگر
قادر و گرفتهاند فاصله خود کارکنان از روحًا طبقاتي، فاصله افزایش با
نیستندروابطعاطفيوصادقانهايباکارکنانبرقرارکنند.مدیربهایننتیجه
ميرسدکهحلاینمعادلهفقطازیكطریقامکانپذیراست:بازيکردن
نقشمدیریت!ازاینجابهبعد،مدیران،دیگر،مدیریتنميکنند،نقشمدیر
پیدا افزایشميیابد،رفتاردوگانه آنان بازيميکنند.رفتارهايتصنعي را
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فراب همواره از 
جداسازي مديران 

و غير مديران در 
سازمان اجتناب نموده 

و خواستار تسهيل 
روابط مديران و غير 
مديران شده است. 
فرض را بر اين قرار 
داده كه »مدير« يکي 

از اعضاي سازمان 
است كه بنا به 

تشخيص سازمان 
)درست يا غلط( 
داراي اختيارات 
و مسئوليت هاي 

بيشتري براي 
پيشبرد كارهاست 

و توفيق او در انجام 
مسئوليت هايش 

صرفاً از طريق 
تعامات منطقي، 

متواضعانه و صادقانه 
با همکارانش ميسر 

است

ميکنند.کارکنان،دیگر،اعضاءسازماننیستند،ابزارسازمانهستند.هویت
با آنها کههزینه است این مهم ندارد. اهمیتي آنها نیست.درون آنهامهم

فایدهايکهبرايسازمانایجادميکنند،چهنسبتيدارد؟
که است شده تألیف مدیریت نقش ایفاي براي هم زیادي کتابهاي
ميکنند. استفاده کتابها این از بقیه از بیش مدیران از دسته این اتفاقًا
دراینکتابهاآموزشدادهمیشودکهمدیرانچهکنندکهمحبوبشوند،
مقبولشوند.آموزشدادهمیشودکهدرچهشرایطيلبخندبزنند.درچه
خود به عرفاني و روحاني حالت شرایطي چه در کنند. تبسم شرایطي
بگیرند.درچهشرایطياندکياخمکنندوخودراعصبانيوناراضينشان
دهند.چهزمانياخبارخوبرابهکارکنانخودبدهند.چهزمانيمدیران
میانيراوادارکنندکهاخباربدرابهکارکنانبدهند.آموزشدادهمیشود
که بخواهند و دهند تشکیل عمومي جلسات یكبار وقت چند هر که
کارکناننظراتشانرابگویند.آخرسرهممدیرارشد،تریبونرادردست
بگیردوضمنتشکرازاظهارنظرها،انتقادهاوپیشنهادهاوبدونتوجهبه
مضمونومحتوايآنچهکهگفتهشده،بافتههايخودرامطرحکند،رهنمود
همه اینها رساند. اتمام به شیریني و شربت باصرف را جلسه و بدهد
»مدیران آنکه تأسفبار »مدیریت«است!وحکایت نمایشنامه از قسمتي
از مدیران اعتبار شدن دار خدشه ميفهمند! بقیه که نميفهمند بازیگر«
زمانيآغازمیشودکهبهجايآنکهباقابلیتها،توانایيها،فهمها،منطقها
واستدالهاي)کمیازیادفرقنميکند(خودواردمیدانشوند،نمایش
»مدیریت«راآغازکنندورفتارتصنعي،دوگانهوریاکارانهدرپیشگیرند.
نتیجهاینپدیده،آنخواهدشدکهکارکنانتصمیمميگیرندمسیرانجام
کاردرمقابلدریافتمزدراطيکنندوبهاصطاحعامیانه،کاريبهخیر
و شغلي زندگي باشند. نداشته )شرکتها/کشورها( سازمان/کشور شر و
غیرشغليخودراازیکدیگرتفکیكکنند.ساعاتکاررا»تحمل«کنند
تاتمامشود.شوقوعاقهايبرايیادگیرينداشتهباشد.اشتیاقيبراي
از باشند. نداشته سازمان بناي در مشارکتي ندهند. نشان سازمان تعالي
اینجابهبعد»مدیرانبازیگر«سعيخواهندکردباهزینهبیشتري،بخش/
قسمت/دپارتمان/مدیرت/معاونت/سازمانخودراادارهنمایند.کمنیستند
مدیرانيکهاولینراهحلبرايحلوفصلمشکاترا،افزایشحقوق/
افزایش اما ميدانند. تشکیاتی تغییرچارت یا و کارکنان درآمد افزایش
پیش بگذاردکه برجاي قبولي قابل تأثیر زمانيميتواند کارکنان درآمد
آرامش، باشد. شده سامان به سازمان یك اصلي زیرساختهاي آن از
بیشتریندرصد .....مقواتيهستندکه انصافو اعتدال، اعتماد، امنیت،

رضایتمنديکارکناندرگروعملیاتيشدناینمفاهیماست.
برکمکردنفاصلهعاطفي مناسباتسازماني تنظیم رویکردفرابدر

که را مواردي همه است کرده سعي و بوده استوار کارکنان و مدیران
از آنان شدن دور و کارکنان و مدیران بین فاصله ایجاد باعث ميتواند
که است بدیهي نماید. خنثي حتياامکان شود، ذهني لحاظ به یکدیگر
مدیراندرسلسلهمراتبسازمانيدرآمدبیشتريکسبميکنند)کهاگر
و فردي وظهورخاقیتهاي بروز براي امکاني اساسًا بود، این از غیر
به نسبت را شخصي نميتواند مالي تمکن اما نميآمد( پدید مدیریتي
شخصدیگر»انسانتر«بنماید.فرابتاشزیاديرامصروف»جانمایي«
درستمدیراندربدنهسازمانوتنظیممناسباتآنانباغیرمدیراننموده

است.
اجتناب سازمان در مدیران غیر و مدیران ازجداسازي همواره فراب
نمودهوخواستارتسهیلروابطمدیرانوغیرمدیرانشدهاست.فرض
به بنا که است سازمان اعضاي از یکي »مدیر« که داده قرار این بر را
تشخیصسازمان)درستیاغلط(داراياختیاراتومسئولیتهايبیشتري
برايپیشبردکارهاستوتوفیقاودرانجاممسئولیتهایشصرفًاازطریق

تعاماتمنطقي،متواضعانهوصادقانهباهمکارانشمیسراست.
فراببراینعقیدهبودهاستکهخاءعاطفيبینمدیرانوغیرمدیران
باپرداختهزینههايماليبیشترپرنمیشود.فرابمواظبتزیاديکرده
استتامدیرانبهفرماندهانتبدیلنشوند!بازهممثلهمیشه،قضاوت
اینکهدراینتاشهاچهمیزانتوفیقحاصلشدهاست،بهعهدهکارکنان

فراباست.
ذهن در است ممکن که )ابهام( پرسش چند بحث، این خاتمه در

خوانندهاینسطورشکلگرفتهباشدرامطرحميکنم:
مدیران غیر و مدیران روحي باعثجدایش مالي، تمکن آیاصرفًا -

میشود؟
پاسخبندهالبتهمنفياست.قدرتبدونثروتهمميتواندباعثاین
پدیدهشود.پساینامکانوجودداردکهمدیرانباخاستگاههايطبقاتي

فرودستجامعهنیزهمینگونهرفتارکنند.
-آیاهمهکسانيکهتمکنماليدارند،بهلحاظرفتارياینگونهاند؟

پاسخبندهبازهممنفياست.یعنياینامکانوجودداردکهانسانهاي
متمکن،رفتارمنطقي،عادانه،منصفانه،متواضعانهوعاطفيداشتهباشند.

اینبحثمخدوش نتیجهگیري آیاکل فوق بهدوپرسش توجه با -
نمیشود؟

بطور چه اگر کردم عرض که آنچه است. منفي هم باز بنده پاسخ
واضحيعمومیتدارد،امابههیچوجهمطلقنیست.

ادامه دارد...
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برگزاري مناقصات پروژه يوتيليتي
فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

نصب اتوماسيون يکپارچه متره و برآورد در کارگاه های شرکت نوتاش

قرارداد نيروگاه سيکل ترکيبي شيرکوه يزد

راه اندازي وب سايت جديد شرکت فراب

اخبار شركت نوتاش

پسازبرگزاريجلس��اتمتعددباهمکارانشرکتناردیس،
قراردادپروژهواحدهايیوتیلیتيفازهاي23،22و24پارس
جنوب��ي،همچنینقراردادNGLخاركمراحلنهایيخودرا

طيکردهبهامضارسید.
قراردادپروژهشیرینس��ازيگازش��رکتایرانالانجينیز
توس��طهمکارانش��رکتناردیسدردس��تبررسياستو
احتمااظرفچندهفتهآیندهنهایيخواهدش��د.بدینترتیب
پسازورودشرکتنوتاشبهاینحوزهوهمکاريباشرکت
ناردیس،نخس��تینقراردادهايشرکتدراینحوزهبهمرحله

امضارسیدهاست.
بهمنظ��ورآغازعملیاتنص��بتجهیزاتپ��روژهواحدهاي
یوتیلیت��يفازهاي23،22و24پارسجنوبي،ش��رکتنوتاش
اقدامبهتعریفسهبستهکاريمجزادراینپروژهکردهاست،
کههماکنونمناقصهمربوطبهبس��تهاجرايعملیاتنصبو

پیشراهاندازيتجهیزاتبرقواحد120برگزارش��دهاس��ت.
همچنینمناقصاتدوبس��تهکارياج��رايعملیاتنصبو
پیشراهاندازيتجهیزاتمکانیکي،پایپینگ،برقوابزاردقیق
واحدهاي123،121و124وهمچنینواحدهاي126تا131

درحالبرگزارياست.

شركت در مناقصات
بهدنبالدرخواس��تشرکتناردیسوارس��الاسنادمناقصه
ایس��تگاهتقویتفش��اروراويکهدرمجاورتپاایشگاهگاز
پارسیاندرعسلویهقراردارد،بخشتوسعهبازارنوتاشاسناد
مناقص��هرادریافتک��ردوباهمکاريبخشمهندس��يوبا
وجودمحدودیتهايناش��يازکمبودزمان،پیش��نهادفنيو
ماليخودراارائهداد.ازمبهذکراس��تکهکارفرمایاصلي

اینپروژهشرکتنفتمناطقمرکزيایراناست.

ش��رکتنوتاشموفقگردی��ددردومناقصهنصبوپیش
راهان��دازيتجهیزاتتوربین-ژنراتورگازوهمچنیننصب،
پی��شراهان��دازيوراهاندازيتجهی��زاتمکانیكوبرقو

BOP)سیس��تمهایجانبی(نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوه

یزدش��رکتکردهوباارائهپیش��نهادفنيمناسبوکمترین
قیمتپیشنهاديبرندهدومناقصهمذکورگردد.

شرکتفرابدرراستایارتقایکیفیخدماتوبابهرهگیرياز
آخرینروشوفنآوريهاينوینطراحي،وبسایتجدید
خودراراهاندازیکرد.بهگزارشخبرنگارفراب،اینس��ایت
کهبهنش��انیwww.farab.comقابلدسترسياست،دارای
بخشهايمتعددبهمنظورمعرفيش��رکتفراب،شرکتهاي

تابعه،حوزههايفعالیتو...ميباشد.

مدیری��تمهندس��يب��اهم��کاریمدیری��تبرنامهریزیو
سیس��تمهایش��رکتنوتاشبهجهتبهرهگی��ريازآخرین
فنآوريتهیهوارائهصورتوضعیت،اقدامبهخریدونصب
نرمافزاراتوماسیونمترهوبرآوردبهصورتیکپارچهدرسطح
کارگاههايشرکتمينماید.بهاینمنظورظرفیتهايموجود
درس��طحکشوربررسيش��دهونرمافزارموردنیازخریداري
ش��دهاس��تکهبهتدریجبرايهریكازکارگاههايشرکت
نوتاشدربس��ترش��بکهداخليش��رکت،نصبوراهاندازي
خواهدش��د.ارائ��هص��ورتوضعیتوتعدی��لبهصورت

ش��بکهوحذفمداركکاغذی،ام��کانجمعآورياطاعات
پروژههابهصورتجامعبهعنواندانشفنيش��رکت،برآورد
احجام،محاس��بهضرائبپیمان،پیشنهادقیمتجهتشرکت
درمناقص��اتودرنهایتصرفهجویيقابلماحظهدرزمان
فرآیندبررس��يوگردشمداركازجملهمزایااصلياستفاده
ازاینروشاست.پسازاجراییشدنسیستماتوماسیونبین
کارگاههاودفترمرکزي،درنظراس��تقابلیتهايدیگرياز
جملهکنترلمنابعومصالح،کنترلنیرويانسانيکارگاهودر

نهایتکنترلپروژهبهاینسیستماضافهشود.

نصب تجهيزات سنگين- پروژه شيرين سازي 
ايران ال.ان.جي

درام فوتينگ  قالب بندي  عمليات  انجام  
D -101 A و آرماتوربندي پدستال هاي آن - 

پروژه يوتيليتي فاز 22 تا 24 پارس جنوبي

نصب ترانس هاي خشك-  نيروگاه شيركوه يزد

نصبكولرهای چهارواحد ژنراتور و انتقال 
برروي فونداسيون - نيروگاه پارسيان

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 انجام عمليات بتن ريزي ديوار باايي شرقي 
Over Flow Chamber-پروژه    4 پارت 

يوتيليتي فاز 22 تا 24 پارس جنوبي

اخبار سازمان



سر خط اخبار
شركت نارديس

امضای قرارداد تجاری پروژه الصدر بين مشارکت فرابـ  عامران افق و وزارت برق عراق

KG Inc شرکت توبا نماينده رسمی شرکت
 کره جنوبي در حوزه جرثقيل

ب��هدنبالاباغپروژهنیروگاهحرارتيالصدر)فازدوم(درمهر
ماه1390ازسويکارفرمابهشرکتفراب،قراردادتجاريپروژه

درتاری��خ1390/09/24بی��ن
مشارکتفراب�عامرانافقو
وزارتبرقعراقودرحضور
ایران اسامي سفیرجمهوري
درع��راقووزیرب��رقعراق
امض��اءومبادل��هش��د.پروژه
مزبورشاملنصبوراهاندازي
دوواح��دگازي160مگاواتي

ومهندس��ي،تأمین،نصبوراهاندازيکلیةتجهیزاتنیروگاهو
پست132کیلوولتGISبهروشEPCخواهدبود.شایانذکر
استکهپسازبازگشایيپاکات
مناقصهدرتاریخ1390/05/15،
پیشنهادشرکتفرابازنظرفني
وقیمتيرتبةنخستراکسب
نمودوایندرحالياس��تکه
پیمانکارمجريپ��روژهنیروگاه
حرارتيالصدر)فازاول(نیزدر
لیستمناقصهگرانحاضربود.

ش��رکتتوبادرراس��تاياستراتژيتوس��عهکسبوکارخود
وباتوجهبهش��رایطپیشآمدهبرايش��رکتهايداخليفعال،
همچنینبازاربالقوهموجوددرشرکتفرابدرحوزهجرثقیل،
پسازمطالعاتاولیهتصمیمبهفعالیتدراینبخشازطریقاخذ

نمایندگيازیکيازشرکتهايخارجيگرفت.
بدینمنظورگزینههايمختلفاروپایيوآس��یایيبررس��ي

گردی��دودرنهای��تپ��سازارزیابي
فنيتوسطتیمیمتش��کلازهمکاران
معاونته��ایمهندس��ي،بازرگانيو

کنترلکیفیتفراببههمراهنمایندگانشرکتKG Inc،بهعنوان
همکارخارجيشرکتتوباانتخابونمایندگياینشرکتنیز
اخذگردید.شرکتKG Inc،درسال1965تاسیسومحصوات
خودرابابرندKG CRANESتولیدمينماید.فروشاینشرکت
درسال2010حدود100میلیونداربودهکهنیمیازآنبهصادرات
اختصاصداشتهاست.شرکتKGعاوهبرطراحيوتولیدانواع
جرثقیلهايموردنیازصنایعنیروگاهي،بندريوفواد،محصوات

زیررانیزدرکارخانجاتخودتولیدمينماید.
-باابرتروليدارمجهزبهسیستمحرکتيتاظرفیت400تن

برايجرثقیلهايدوپل.
-جرثقیلمناسبجهتفضاهايکوچكتاظرفیت40تن.
-باابرزنجیريثابت)Chain Block(تاظرفیت10تن.

-باابرزنجیريمتح��رك)Chain Hoist(تاظرفیت100
تن.

-باابرزیرآویزس��یمبکسليباامکانحرکتتوسطموتور
حرکتيالکتریکيتاظرفیت20تن.

-انواعباابروتجهیزاتضدانفجار.
-ان��واعلوازموتجهی��زاتجانبي
جرثقیلش��املموتورگیربکسهايحرکتي،برقرس��انطوليو
عرضيودس��تههايکنترلویونیتکنت��رلازراهدورجرثقیل.
درحالحاضرمذاکراتمربوطبهتامینجرثقیلهايسقفيمورد
نیازنیروگاهآزاددرحالانجامبودهوش��رکتتوباامیدواراس��ت
بااجرایموفقاینپروژهوکس��برضایتمجریطرحبتوانددر
سایرپروژههانیزخدماتمربوطهراارائهنماید.عاقمندانميتوانند
www.tuba-وwww.kgcranes.comبامراجعهبهسایتهاي
hydro.comیاتماسبابخشبازرگانيش��رکتتوبا،اطاعات

بیشتريرادربارهشرکتKGکسبنمایند.

اتمام عمليات پيش مونتاژ Distributor  طرح سيمره
عملیاتتس��توبازرس��يردهcاولینواحدازمجموعه
Distributorط��رحس��یمرهباحضورنمایندگانش��رکت

آلس��تومفرانس��ه،کارفرماومش��اورطرحدرشرکتصنایع
آذرآبباموفقیتانجامپذیرفت.

طراحي توربين طرح توسعه نيروگاه گتوند عليا
طراحيتوربیننیروگاهطرحگتوندعلیامراحلپایانيخودرامیگذراند.
طبقبرنامهریزيهايبهعم��لآمده،طراحيهیدرولیکيتوربینتا
اواخردسامبرسالجاريمیادينهایيشدهوتستمدلتوربین
دراوایلسال2012درموسسهلوزانسوئیسبهانجامخواهدرسید.

دريافت محموله جديد تجهيزات سنگين پروژه 
واحدهاي شيرين سازي كارخانه ايران ال ان جي از 

شركت Sunjin كشور كره 

اجراي فونداسيون پايپ رك اصلي واحدهاي 
شيرين سازي كارخانه ايران ال ان جي

 15×9/3 ابعاد  به  آب  ذخيره  مخازن  نصب  
مترمكعب و وزن52 تن درناحيه يوتيليتي يونيت 

22 - پاايشگاه نفت ستاره خليج فارس

عمليات ساخت درام هاي آب طرح تاسيسات 
جانبي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي در كارخانه 

آذرآب 

اخبار شركت توبا

رويداد ويژه
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

 تسهيات 70 ميليون داري از رهگذر NIB )ايسلند(
بانكسرمایهگذاريشمالي)NIB(باتخصیصوام70میلیونداري
بهدولتایسلندبهمنظوراجرايطرحBudarhalsموافقتکرد.این
تسهیات16سالهکمكشایانيرابهاجرايطرح70مگاواتيمزبور
کهشاملدوسدسنگریزهاينیزمیشود،خواهدکرد.نیروگاهآبياین
طرحشاملدوواحد40مگاواتيکاپانبودهکهکارهايساختمانيآن

ازاواخرسال2010شروعشدهاست.

عقد قرارداد مطالعات Kobong )لسوتو(
کمیتهمنابعآبلسوتواخیراقراردادمطالعاتوامکانسنجيطرحآبي
1200مگاواتيKobongرابهشرکتSwecoواگذارکرد.طرح
گیگاواتساعت سالیانه1500 تولید مذکورضمن تلمبهذخیرهاي
انرژي،سهمبسزایيرادرخوداتکایيکشورلسوتودرتولیدانرژي
الکتریسیتهداراست.اینطرحشاملاحداثسدي100متري،شش

واحدنیروگاهروزمینيویكتونل2/2کیلومتريخواهدبود.

اباغ قرارداد نيروگاه Saratovskaya به Voith )روسيه(
Saratovskayaقرارداد140میلیونیورویيمدرنسازينیروگاه
به Runner وجود با رسید. امضا به Voith و Rushyero بین
بزرگترین زمره در طرح، این Kaplan توربینهاي متر، 10/3 قطر
نمونههايخوددرجهانمحسوبميگردند.عاوهبرامضايقرارداد
مزبور،تفاهمنامههمکاريدیگريبیندوشرکتدرخصوصمشارکت
درساختتجهیزاتاصليالکترومکانیكامضاگردید.پیشینهتمایل
بهاینمشارکت،پتانسیلسنجيکشورروسیهدرحوزهطرحهايآب
وانرژياستکهمقدارپتانسیلتولیدسالیانهآن،852000گیگاوات
ساعتانرژيدراینکشوربدستآمدهاست.شرکتRushydroبا
تولیدسالیانه72500گیگاواتساعتانرژي،دومینتولیدکنندةبزرگ

الکتریستهدرجهاناست.

نگاه مهربان بانك جهاني به THDC )هندوستان(
اخیرابانكجهانيبااعطايتسهیات650میلیونداريبهشرکت
Vishnugadازهندبهمنظوراجرايطرحآبي444مگاواتيTHDC

موافقتکردهاست.اینتسهیات30سالهبهپشتوانهتولیدانرژيسالیانه
1665گیگاواتساعت،بهTHDCاعطاخواهدشدکهپسازاجراي
ازگازهايگلخانهايهندوستانکاسته میلیونتن طرح،سالیانه1/6

خواهدشد.

گزينش Alstom-HCC براي اجراي Tehri )هندوستان(
آبيچهار نیروگاه مگاواتيTehriکهیك پروژه1000 نهایت در
Alstom-HCCواحديتلمبهذخیرهايراشاملميشود،بهمشارکت
واگذارشد.ایننیروگاهاولینموردباتکنولوژيسرعتمتغیردرکشورهند
تلقيميگرددوبایستيطي63ماهاجراشود.سهمشرکتHCCازاجراي
طرححدود37درصداستکهشاملکارهايساختمانيوهیدرومکانیك
خواهدبود.اینشرکتدراوایلسالجارينیزپیمانکاراحداثنیروگاه

400مگاواتيKoteshwarشناختهشد. دی ماه 1390 - شماره 15



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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پيشرفت 35 درصدي Misicuni )بوليوي(
نیروگاه و سد طرح کارفرماي بهعنوان CHM دولتي شرکت
404 انحراف تونل حفاري مراحل پایان اعام ضمن Misicuni

متريطرحواحداثتونلدسترسي200متريمربوطه،ازپیشرفت
برنامه کهطبق است درحالي این داد. 35درصديکلطرحخبر
مگاواتي 200 نیروگاه یك شامل که Misicuni طرح زمانبندي،
نیزمیشود،بایستيتاسال2013بهپایانبرسد.طرحچندمنظورهمزبور
ازدیدگاهتأمینابآشامیدنيمنطقهCochabombaبسیاربااهمیت
بودهوشرکتCHMاتمامآنرادردستورکارخودقراردادهاست.

عقد قرارداد تجهيزات Teles Pires )برزيل(
تجهیزات بخش یورویي میلیون 220 مناقصه Voith شرکت
الکترومکانیکالپروژهنیروگاهآبي1850مگاواتيTeles Piresرا
برندهشد.اینطرحبزرگکهشاملپنجواحدنیروگاهيفرانسیس
است،ضمنتأمیننیازانرژيبیشاز2/7میلیونخانواربرزیلي،
سهمبسزایيرادراجرايطرحتسریعرشدبرزیل)PAC(داراست.

همراهي IDB با دولت برزيل )برزيل(
بهگزارشنمایندگانرسمیبانكIDB،بااعطايتسهیاتبلند
و بازسازي منظور به برزیل کشور به داري میلیون 128 مدت
به موافقتشد. اینکشور در آبي بزرگ نیروگاه مدرنسازيدو
اینترتیبدونیروگاه1216مگاواتيFurnasو1050مگاواتي
Luiz Carlosکهبیشاز50سالازاحداثآنهاسپريشدهاست

باهزینههايبهرهبرداريکمتر،انرژيفراوانتريراتولیدخواهند
کرد.هزینهکلاجرايایندوطرحبرابر600میلیونداربرآورد

شدهاست.

توسعه فعاليت SN Power )برزيل(
شرکتSN Powerباصرفهزینه440میلیوندار،بهخرید
بیشاز40درصدازسهامشرکتمهندسيDesenvixازبرزیل
اقدامکردهاست.شرکتDesenvixدرحالحاضر162مگاوات
نیروگاهرادردستبهرهبرداريو176مگاواترادردستاجرا
مطالعاتي پروژههاي وجود ،SN Power اصلي انگیزة اما دارد.
نیروگاههايآبيبهظرفیتمجموع1600مگاواتدرسبدکارياین
شرکتمهندسياست.ایندرحالياستکهDesenvixدرحال

بررسياجرايدوطرحبزرگنیروگاهبادينیزميباشد.

حضور CWE در اجراي Kaleta )گينه(
KaletaبهعنوانپیمانکارمجريطرحسدنیروگاهCWEشرکتچیني
بررويرودخانهKonkowreمعرفيگردید.ارزشتقریبياینطرح
برابر446میلیونداراستوطيچهارسال،نیروگاه240مگاوات
مربوطهبهبهرهبرداريخواهدرسید.دراینخصوصدولتگینه25
درصدازهزینههايطرحراتأمینماليخواهدکردومابقيبایستي

توسطپیمانکارتأمینگردد.

از قرارداد تا اجرا تنها 2 سال )جامائيكا(
شرکتJPSجامائیکابهعنوانمجريطرحهايآبوبرقدراینکشور،
اجرايفازتوسعهنیروگاهآبيMaggottyرادردستورکارقرارداده
است.بهاینترتیبظرفیتنیروگاه6مگاواتيموجودتا12/3مگاوات
افزایشخواهدیافتوازاینطریقوباکاهشوارداتسوخت،بیش
از4/8میلیونداردرسالصرفهجویيایجادخواهدشد.مجريطرح
توسعهنیروگاهMaggottyتضمینکردهاستتاسال2013،کلطرح
12/3مگاواتيرابهبهرهبرداريبرساند.تأمینمالياینطرح38میلیون
داريازطریقتسهیاتيبابازپرداخت10سالوتوسطمؤسسهمالي
توسعهفرانسه)FDFI(انجامپذیرفتهاستکهاینسرمایهگذاريبیشاز
200فرصتشغليجدیددرمنطقهSt Elizabethایجادخواهدکرد.

جديت AES در بازسازي headrace نيروگاه Esti )پاناما(
عليرغمعمرنسبتاکوتاهنیروگاهآبيEsti،شرکتAESبهعنوان
تمام بایكکنسرسیوم را میلیونداري قراردادي53 مالكطرح
headraceامضاکردهکهطيآنSeliایتالیایيبهرهبريشرکت
پروژهمزبوربازسازيخواهدشد.قراردادمذکورکهبایستيتاآخر
سال2012بهپایانبرسد،بازسازيheadraceبهطول4/8کیلومتري

نیروگاه120مگاواتيEstiراشاملميگردد.
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اخبار صنعت8
آب و برق  ايران

پایان قریب الوقوع احداث 
پست 400 کیلوولت شازند
شازند، کیلوولت 400 پست طرح
پستهاي بزرگترین از یکي عنوان به
90 از تاکنون کشور ملي و فرامنطقهاي
درصدپیشرفتدرنصبوتامینتجهیزات
برخورداربودهاستومراحلپایانيخود
رامیگذراند.مهندسمجتبينجاتيمعاون
طرحوتوسعهبرقباختربااعاماینخبر
کیلوولت 400 ایستگاه احداث با گفت:
بین انرژي انتقال امنیت زمینه شازند،
شبکهجنوبغربوشمالشبکهسراسري
افزایشیافتهوازضریبحساسیتپست
خواهد کاسته نیز انجیرك کیلوولت 400
به زمیني در ایستگاه این افزود: وي شد.
مساحت320هزارمترمربعودرکیلومتر
استان محدوده در اراك–ازنا جاده 45
6 شامل و بوده احداث حال در مرکزي
فیدرخط400کیلوولتو8فیدرخط230

کیلوولتاست.
همچنیندوفیدرترانس400کیلوولت
200 ترانسفورماتور دستگاه دو همراه به
این تجهیزات دیگر از آمپر، مگاولت
ایستگاهاست.بهگفتهمهندسنجاتياین
ایستگاهقابلیتتوسعهبه8فیدرخط400
کیلوولتو12فیدرخط230کیلوولترا

نیزدارااست.

در مدار قرار گرفتن چهارمین 
واحد نیروگاه گازي حافظ

چهارمینواحداز6واحدبخشگازنیروگاه
گازيحافظ)فارس(باظرفیت162مگاوات
برق سراسري شبکه مدار وارد آذرماه 10
کشورشد.ایننیروگاهدرقالب6واحدگازي
در بینالملل مپنا شرکت سرمایهگذاري با
1000 ظرفیت به )BOT( طرحهاي قالب
واحدهاي است. احداث حال در مگاوات
یكودوبخشگازنیروگاهسیکلترکیبي
حافظدرنیمهنخستسالجاريبهترتیب
درتاریخهايچهارمتیرماه،پنجمشهریورماهو
واحدسومآننیز15آبانماهسالجاريوارد
افزایشظرفیتتولیدبرق مدارشدهاست.
استانفارسوشبکهسراسري،اشتغالزایي،
تشویق،حمایتوجذبسرمایهگذاريغیر
دولتيدربخشنیروگاهيباتاکیدبراستفاده
ازحداکثرتوانمهندسيداخلکشوروارتقا
دانشفنيدرساختنیروگاهها،ازدیگراهداف
ساختنیروگاه1000مگاواتيسیکلترکیبي
فارسبیانشدهاست.احداثایننیروگاهدر
راستاياجرايسیاستهايکانصنعتبرق
درحوزهجذبمشارکتبخشخصوصي
قرارداد براساس نیروگاهي پروژههاي در
خریدتضمینيبرقفيمابینسرمایهگذارو
وزارتنیروبااعتباريبالغبر400میلیونیورو

صورتگرفتهاست.

آغاز حفاری قسمت فوقانی 
سرریز غربی سد رودبار 

نیروگاه و نیكمجریسد قارونی مرتضی
رودبارلرستانضمناعاماینمطلبافزود:
سرریزسدرودبارلرستانبهصورتدورشته
تونلباقطرتمامشده11مترومجموعطول
401متراست.ویدرخصوصطرحرودبار
با لرستان رودبار خاکی سد گفت: لرستان
ارتفاع156متر،قادربهذخیره228میلیونمتر
مکعبآباست.مجریطرحرودبارلرستان
بابیاناینکهاینطرحبامشارکتمالیکشور
چینبهمیزان280میلیونیوروتا3سالآینده
بهبهرهبرداریخواهدرسید،افزود:هدفاز
احداثسدونیروگاهرودبارلرستانکاهش
انتشارگازهایگلخانهایبهمیزان626هزارتن
درسال،کاهشهزینهاستهاكنیروگاههای
حرارتی،اشتغالزاییدرمنطقهوایجادمحیطی
تفریحیوتوریستیبرایگردشگرانداخلیو
خارجیاست.دکترقارونینیكبابیاناینکه
تومان میلیارد طرح650 این سرمایهگذاری
برآوردشده،پیشبینیکردپسازبهرهبرداری
ازاینطرحسالیانهبیشاز60میلیاردتومان
بازگشتسرمایهداشتهباشد.سدرودبارلرستان
بررویرودخانهرودبارازسرشاخههایشرقی
حوزهآبگیررودخانهدزودرفاصلهحدودیکصد
کیلومتریجنوبشهرستانالیگودرزدراستان
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100 مگاوات ساعت تولید 
برق نیروگاه برق آبی پیران در 
سه هفته نخست راه اندازی

با پیران مگاواتی 8/4 آبی برق نیروگاه
گذشتسههفتهاززمانراهاندازیتاکنونبیش
از100مگاواتساعتبرقتولیدکردهاست.
مهندسمهدیکریمیمجریطرحنیروگاههاي
آبيمتوسطوکوچكبااعاماینخبرافزود:
با نیروگاهی واحد دو دارای پیران پروژه
مجموعظرفیت8/4مگاواتبودهوتوانایی
تولیدسالیانه40گیگاواتساعتانرژیبرق
پیران نیروگاه اینکه بیان با آبیرادارد.وی
نخستیننیروگاهبرقآبیاستانکرمانشاهبشمار
میرودوازسویدیگربرایاولینباردرکشور
درایننیروگاه،توربینیازنوعپلتوننصب
شده؛اظهارداشت:نیروگاهپیراندرزمانپیك
مصرف،30درصدودرزمانغیرپیك،70
درصدبرقشهرستانسرپلذهابکهشامل
175روستامیشودراتامینمیکند.مهندس
کریمییادآورشد:حجممخزنآباینپروِژه
50هزارمترمکعببودهکهبابندیانحرافی
بهارتفاع7/5مترهمچنینکانالانتقالآب9
کیلومتریو1700مترلولههايسیفونساخته
ونصبشدهاست.ویخاطرنشانکرد:برق
تولیدینیروگاهپیرانتوسطخطانتقالبرقی
بهطول14کیلومتربهپستسرابگرمسرپل
ذهابمتصلشدهوبخشاعظمیازکمبودبرق
اینمنطقهرابرطرفمینماید.نیروگاهبرق-آبی
در آذر1390 سوم روز پیران مگاواتی 8/4
منطقهسرپلذهاباستانکرمانشاه،رسمابه

بهرهبرداریرسیدهاست.

پایان عملیات اجرایی 
عمیق ترین دیوار آب بند کشور

عملیاتاجراییعمیقتریندیوارآببندکشور
درمحلساختگاهسدونیروگاهگتوندعلیامطابق

برنامهزمانبندیخاتمهیافت.
مهندسعبدالکریمفتاحیمدیرپروژهبدنه
ودیوارآببندسدگتوندعلیابااعاماینخبر
گفت:اجرایدیوارآببندسدگتوندعلیاکه
ازسال1387آغازشدهبود،درآبانماهسال

1390)درمدتسهسال(بهپایانرسید.
ویافزود:دیوارآببندسدگتوندعلیابا
عمق122متر،مساحتیدرحدود40هزار
مترمربعوباضخامت1/2متراجراشدهاست.
مهندسفتاحیهدفازاجرایاینپروژه
راآببندیساختگاهسدعنوانکردویادآور
شد:پیسدگتوندعلیاازسازندهایکنگلومرای
بختیاریوسازندآغاجاریتشکیلشدهوبه
همیندلیلسیستمآببندیسدمتشکلاز
پردهتزریق،دیوارآببندواتصااتمربوط

بهایندواست.
و تکیهگاهچپ ویخاطرنشانساخت:
ابتداییتکیهگاه بخشعمدهپیوترازهای
راستبااستفادهازپردهتزریق،آببندیشد
وازتراز95جناحراست،دیوارآببندآغاز

وتاتراز246ادامهیافتهاست.
سد دیوارآببند و بدنه پروژه مدیر
گتوندعلیابااشارهبهروشاجرایاینعملیات
از پس آببند دیوار اجرای برای کرد: بیان
خاکبرداریپیوخاکریزیهستهرسیتاتراز
موردنظر،جایگاهازمدررویجناحراست
هستهایجادشدوبااجرایدیوارهایراهنما،
BC50حفاریدیواربادستگاههایهیدروفرز

وBC40انجامشد.
بتن و حفاری حین در داد: ادامه وی
ریزیدیوارآببندنیزخاکریزیباقیمانده
تا میشد انجام همزمان بهطور هستهرسی
و رسیده جایگاه تراز به رسی هسته تراز
امکاناجرایجایگاهدیگروآمادهکردنپله
بندمهیاشود.شایانذکر بعدیدیوارآب
استکهسدگتوندعلیاباحجمخاکریزی
و مکعب متر میلیون 32 حدود در بدنه
ارتفاعازپی182متر،بلندترینسدخاکی

کشوراست.
ساختگاهسدونیروگاهگتوندعلیادراستان
خوزستانودرپنجکیلومتریشهرستانگتوند

واقعشدهاست.

اتمام بتن ریزی پل سزار 3 در 
کارگاه سد و نیروگاه بختیاری
بابهرهبرداريازپلسزار3،بخشعمدهاي
ازراههايدسترسیداخليکارگاهطرحسدو
نیروگاهبختیاریدراستانلرستاناحداثشده

است.
نیروگاه و سد مجری امینی مهندس
ریال میلیارد 1300 تاکنون گفت: بختیاری
زیرساختی پروژههای احداث جهت اعتبار
شاملراهدسترسياصلي،راههایدسترسی
داخلي،سیستمانحرافومطالعاتاینطرح
هزینهشدهاست.ویافزود:دربخشراههاي
دسترسيداخليکارگاهوازمجموع8کیلومتر
راهاحداثشده،615مترآنپلهاییاستکه
درشرایطسختوکوهستانیمنطقهساخته
شدهاست.مجریطرحبختیاریدرادامهبه
خاتمهبتنریزیآخرینبخشازعرشهپل
سزار3اشارهکردوگفت:پلسزار3بهطول
192متروبادودهانه32و60متري،دودهانه
30متريودودهانه20متري؛درمحلتاقي
رودخانههايسزاروبختیاريواقعشدهاست.
ویخاطرنشانساخت:برایاحداثاین
پل25میلیاردریالازمجموع70میلیاردریال
پلهای کل برای گرفتهشده نظر در اعتبار
احداثیمسیرراههايداخلي،هزینهشدهاست.
پل، این احداث با افزود: سپس وی
در واقع کاري جبهههاي کلیه به دسترسي
ترازپایینسدونیروگاهبختیاريامکانپذیر
میشود.گفتنیاستکهسدبختیاریبهعنوان
بلندترینسدبتنیدوقوسیجهانباارتفاع
به نزدیك ساانه تولید ظرفیت  متر، 315
3000گیگاواتساعتبرقرادارد.ساختگاه
سدونیروگاهبختیاریدراستانلرستاندر
دامنههایجنوبغربیکوههایزاگرسودر
شمالغربایستگاهتنگپنجدرمسیرراه
آهنتهران-اهواز،بررویرودخانهبختیاری
از یکی بختیاری رودخانه است. شده واقع
دوسرشاخهاصلیرودخانهدزاستکهاز
ارتفاعاتجنوبیاشترانکوهسرچشمهمیگیرد
ودرنزدیکیایستگاهتنگپنجبهرودخانه
سزارمیپیونددوروددزراتشکیلمیدهد.
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نيروگاه های اتمی در 
مقابل حوادث آسيب 
پذيرند بنابراين 
بسياری از كشورها 
از جمله سوئيس و 
آلمان از آن دست 
كشيده و به سمت 
نيروگاه های برق- 
آبی كه نيروگاه های 
پاكی نيز هستند، 
پيش می روند.  از آن 
جا كه نيروگاه های 
گازی و سيکل 
تركيبی، آاينده 
هستند و بحث 
گازهای گلخانه ای 
هم اين روزها بسيار 
جدی است، دنيا به 
سمت نيروگاه های 
برق- آبی پيش 
خواهد رفت
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در گفتگو با ناصرتركش  دوز مدير عامل شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مطرح شد
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:جن��اب آقاي تركش دوز! ب��راي ورود به 
بحث لطف��ا مختصری از س��وابق كاري خود را 
برای مخاطبان ما در شركت فراب عنوان فرماييد.
برخيازسوابقکاريمنبهاینشرحاست:

1-مدیرعاملش��رکتمهندس��يمشاورمهاب
قدسازخرداد1387تاکنون

-مدیریتفنيوکنترلکنندهمطالعاتس��یماي
ط��رح)مطالع��اتمدیری��تیکپارچ��همنابعآب
I.W.R.M(جامعتوس��عهمناب��عآبحوضههاي

سیروانوکاس
-مدیری��تفن��يوکنترلکنن��دهگزارشهاي
مطالعات��يطرحه��ايمرحل��هاولآبهايمرزي
غ��ربکش��وردرحوضهه��ايس��یروانش��امل:
طرحهايسدآزاد،سدژاوه،سدونیروگاهداریان،
سدونیروگاهسردش��ت،تونلانتقالآبنوسود،
سامانههايانتقالآبازتونلنوسودبهدشتهاي
گرمس��یريبرایرفعنواق��صمطالعاتيوارتقابه
مرحلهتصویبواخذتصویبمرحلهامکانیابي

3-ازابتدايس��ال1366تا1384درش��رکت
مهندسيمشاورمهابقدس

-مدیرامورسدونیروگاهشاملتمامبخشهاي
تخصصيونظارتيبا1200نفرپرسنل

-مدیرطرحسدونیروگاهکرخه
-معاون��تس��دونی��روگاهوهماهنگيتمام

بخشهايتخصصيمطالعاتي
-سرپرستومسئولفنيبخشطراحيسدها

)بهمدتهفتسال(

همیشه یادآوری خاطرات، جنبه های مثبت و منفی فراواني در بر دارد. 
جنبه های مثبتش پیگیری خطوط پر رنگ گذشته و جنبه هاي منفی اش، 
با  گفتگو  در  ناكامي هاست.  و  شكست ها  دایل  از  برخی  یادآوری 
ناصرتركش  دوز،مدیر عامل شركت مهندسي مهاب قدس نكات جالبی بیان 
شد: وی در این گفتگو از دایل آینده روشن نیروگاه های برق – آبی گفت 
آن هم در زمانه اي كه بیشتر كارشناسان بر این باورند كه دیگر ظرفیت 
ساخت و راه اندازي این نیروگاه ها حداقل در ایران به پایان رسیده است. او 
همچنین از مشكات گازهای گلخانه ای، از مشكات نیروگاه های حرارتی 
و مسائلي از این دست سخن گفت كه به باور او حداكثر تا چند سال دیگر 
تعطیل می شوند و نیروگاه هایي با سوخت و انرژی های پاک جای آن ها 
را خواهند گرفت. وی فوق لیسانس مهندسي ژئوتكنیك و پي از دانشگاه 

بیرمنگهام انگلستان را در سال 1365 با پایان نامه ای درباره دایل شكست 
سدها در صد سال اخیر به اتمام رسانده و مدرک لیسانس خود را نیز 
در رشته مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه كاردیف انگلیس در سال 
1359 اخذ كرده است. عضویت ارشد كمیته ملي سدهاي بزرگ ایران و 
رئیس كمیته مصالح و مواد خاكي، عضویت در كمیته بین  المللي سدهاي 
بزرگ در تهیه بولتن هاي مرتبط با مصالح سدها، عضویت هیئت اجرایي 
كمیته ملي سدهاي بزرگ ایران، عضویت جامعه بین المللي نیروگاه هاي 
برق- آبي و عضویت انجمن مهندسین راه و ساختمان آمریكا، از دیگر 
 سمت ها ومسئولیت هاي تركش دوز در مجامع علمی است. آنچه در ادامه 
می خوانید گفتگوي ماست با ناصر تركش دوز درباره گذشته، حال و 

آینده  نیروگاه هاي برق آبي و...



توسعه بازار برای 
بقا و رشد شركت ها 

الزامی است. بازار حاا 
حااها برای فراب 

باز است كه در حوزه 
برق- آبی بماند اما 
وارد شدن به حوزه 

نيروگاه های حرارتی 
موضوعی است كه 

به سياست گسترش 
بازار و سياست كلی 
شركت بازمی گردد. 
اما مگر تا چند سال 

ديگر می تواند در اين 
حوزه فعال بود؟

یژه
ی و

گو
گفت
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-ط��راحوس��رگروهطراحيس��دهايکرخه،
مارون،15خرداد،پاشاکا،تهمو.....)برايبیشاز
چهلطرحوپروژهسدونیروگاهوتاسیساتآبي(
-عض��وکمیتهه��ايفنيطرحهايف��از1و2

شرکت
-عضوکمیتهفنيبخشسازه

-مطالعاتپایداريبس��یاريازسدهايساخته
شدهایران

-مدیری��تمطالع��ات،نظ��ارتومدیریتبر
س��دهايبزرگنظیرکارون،گتوند،شهیدرجایي

وشهریار
-مدیریتتونلهايانتقالآب،دش��تعباس،

تونلهايآببرکرخهودزبهقمرودو.....

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

ازهم��انابتدایتاس��یسفرابباآنآش��نایی
داش��تموب��امدی��رانوکارشناس��انآنهمکاری
میک��ردم.درس��ال1372ک��هف��رابدرح��ال
ش��کلگیریبودمادربح��ثکرخه،مجریطرح
بودی��موبامهن��دسمهنماوحاجيرس��ولیهابه
عنوانمدیرانارشدش��رکتهمکاریداشتیم.در
واقعآش��ناییماازهمانابتداشروعشدوتاکنون

همادامهدارد.

:شركت فراب در ابتدای تاسيس، نسبت به 
آنچه اكنون هست، شركت آنچنان بزرگی نبود و 
هنوز توانايی های خود را در زمينه های كاری اش 
به اثبات نرس��انده بود. اما همين ش��ركت در آن 
س��ال ها با پروژه هايی برخورد می كند و آن ها را 
برعه��ده می گيرد كه در حد و اندازه های بس��يار 
بزرگی بودند. آيا اس��اس واگذاری آن پروژه ها 
را به فراب تازه تاسيس درست می دانستيد و در 

اين باره چگونه می انديشيد؟
آفتابآمددلیلآفت��اب.موفقیتفرابگویای
آناس��ت.بهباورمنکس��انیکهمیدانفعالیترا
برایمتخصصانداخلیفراهمکردند،کاردرستی
راآغ��ازکردن��دوهمی��نعاملهممنجرش��دتا
اینش��رکتهابهاینمرحلهازپیش��رفتبرسند.
میخواهمبگوی��مآنانيکهدرآنزمانپروژههاي
بزرگيرابهفرابواگ��ذارکردند،نگرانکوچك
بودنش��رکتنبودن��دوفرصتراهان��دازياین
پروژههارابهمتخصصانخودماناعطاکردند؛کار

بسیارخوبیکردند.

:س��ير تحولی فراب از ابتدا ت��ا امروز را 
چگونه می بينيد؟

پیش��رفتفرابخوببودهاس��ت.سال1375
کهمدیرس��دونیروگاهوس��البعدشکهمعاون
دکت��رمقدمونیروگاههایبرق-آبیبودم،باروند

رشدفرابهمراهشدم.بهنظرمنفرابدرحداقل
زمانممکنراهموفقیتراپیمودوجایگاهمطلوبی
رانس��بتبهتعدادس��الهایحضورخودکسب
کرد.س��دکرخه،مسجدس��لیمان،کارون3و4و
...بیانگراینمطلباس��ت.ف��راببهباورمندر
هردورهتاشکردکمیبهاس��تقالخودبیفزاید
وتخصصیترشودوپلههايترقيرایکيپساز
دیگريبپیماید.ازاینرومس��ائلفنی،رشدمعقول

وخوبیداشتهاست.

:موضوع مه��م ديگری كه وج��ود دارد، 
بحث فراب كارخانه دار يا فراب بدون كارخانه 
اس��ت، آيا ش��ما با تاس��يس كارخانه از س��وی 

شركتی مثل فراب موافق بوديد؟ 
اینبحثیكبحثپایهایواساسیاست.دو
م��دلدردنیادراینبحثوج��ودداردکههردو
تاییدش��دهاند.شرکتهاییمانندبوئینگنیزمانند
ف��رابعملکردهوکارخانهاین��داردومدیریت
انج��اممیده��د. را کارخانهه��اوهماهنگیه��ا
ش��رکتهایدیگرمانندپریتیشناستیونیزوجود
دارندکهب��اتخصیصمکانوتاس��یسکارخانه،
کاردرصنعتراش��روعمیکنن��ددرهرصورت
اینهادوروشکارکردناس��توشایدهیچکدام
بردیگريارجحیتهمنداش��تهباشد؛امادرحال
حاض��رخیلیازش��رکتهادرح��الجمعکردن
کارخانهوهدایتنیازهایش��انبهسمتمدیریت

صنایعهستند.

:مدافع��ان س��اخت كارخان��ه، معتقدن��د 
اگ��ر فراب صاح��ب كارخانه ب��ود، كارهای آن 
ب��ا زمان بن��دی بهتری انجام می ش��د و تاخيرات 
كمت��ری به وجود می آمد، نظر ش��ما در اين باره 

چيست؟
نمیش��ودگفتکهکاردرس��تیک��ردهیاخیر،
اینهادوراهرس��یدنبههدفهس��تند.بعضیها
ازطری��قروشاولوبرخ��یازطریقروشدوم
موفقمیشوند.فرابهماکنوندرحالمدیریت
کارخانههابرایانجامکاراس��تودرآنموفقیت
همکس��بکردهاس��ت.اینم��دلحداقلازنظر
هزین��هایمق��رونب��هصرفهاس��توهزینههارا
کاهشمیدهدوبهرهوریرابیشترمیکند.توسعه
بازارنیزدراینمدلراحتتراس��ت،چونفراب
کارخانهاینداردکهبهدلیلآنمجبوربهماندندر
یكصنعتباش��د.درواقعدلکندنازصنعتیو
واردش��دنبهصنعتیدیگ��ردرفرابراحتتراز

شرکتهاییاستکهخودکارخانهدارند.
ای��نروشمعایبیهمداردماننداینکهآیاواقعًا
تولیداتش��مابهینهاستوش��ماخودتانبهینهتر
میتوانی��دجنسراواردکنیدیاخیر؟منمعتقدم
هرش��رکتیبراساسسیاس��تتعریفشدهخود

میتواندهرکدامازایندوروشراانتخابکند.
:بحث ديگر انحصاری بودن فراب است، 
به نظر شما اين انحصاری بودن فراب منفی است 

يا مثبت؟
جه��انمیگویدکهرقابتبهتراس��توباعث
رش��دمیشود.انحصارهممحاسنیداردوبهشما
فرصتبیش��تریمیدهددرنتیجهق��درتمانور
بیش��ترودرعینح��الامکاناتبیش��تریدارید.
انحصاربرایرشدفرصتبیشتریمیدهدوبراي
ش��رکتهااینیكموقعیتبرتراس��تامااینکه
ب��رايمملکته��مانحصار،مثبتاس��تیاخیر

مقولهایاستکهجايتاملبیشتريدارد.

:آيا اساس��ا بازار تقاض��ا در نيروگاه های 
برق- آبی به اندازه ای بود كه بازار رقابتی ايجاد 

شود؟
بل��ه،بود.ش��رکتهاییبودندکهمیتوانس��تند
وارداینحوزهش��وند،ب��ازاریتقاضانیزبود.من
آین��دهاینصنعترامثبت،روش��نودرخش��ان
ميدی��دموهمچنانهممیبین��م.پسازحادثهای
کهبراینیروگاهه��ایاتمیژاپنرخداد،میتوانیم
بهمس��ائليازایندس��تبیش��ترفکرکنیمکهآیا
ای��نموض��وعگریبانگیرمانخواهدش��دیاخیر؟
نیروگاههایاتمیدرمقابلحوادثآس��یبپذیرند
بنابراینبس��یاریازکش��ورهاازجملهسوئیسو
آلمانازآندس��تکشیدهوبهسمتنیروگاههای
ب��رق-آبیکهنیروگاههایپاکینیزهس��تند،پیش
میروند.ازآنجاکهنیروگاههایگازیوس��یکل
ترکیبی،آایندههستندوبحثگازهایگلخانهای
هماینروزهابس��یارجدیاس��ت،دنیابهسمت
نیروگاهه��ایب��رق-آبیپیشخواه��درفت.هم
اکنوننیزپسازگذش��تس��الهافرابمیتواند
دراینحوزهازپتانسیلباایخوداستفادهکند.


:مزيت شركت فراب، فعاليت آن در حوزه 
نيروگاه های برق- آبی بوده و است؛ به نظر شما 
با اين حس��اب آيا ضرورتی بود كه فراب وارد 
طرح های حوزه نيروگاه های حرارتی هم می شد؟
توس��عهب��ازارب��رایبقاورش��دش��رکتها
الزامیاست.بازارهمچنانبرایفراببازاستکه
درحوزهبرق-آبیبمانداماواردش��دنبهحوزه
نیروگاههایحرارتیموضوعیاستکهبهسیاست
گس��ترشبازاروسیاستکلیشرکتبازمیگردد.
امامگرتاچندس��الدیگرمیت��واندراینحوزه
فعالبود؟نیروگاههایحرارتی،گازکربنیكتولید
میکنن��دوازآنجای��یکهجهانبهس��متکاهش
آایندههاوکاهشتولیدگازکربنیكپیشمیرود
ایننیروگاهه��ادرآیندهجای��گاهخوبینخواهند

داشت.
ادامه در صفحه 47
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علت اصلي حضور 
نارديس  شركت 
اين نمايشگاه،  در 
پتانسيل  بودن  باا 
كشور عراق در 
پروژهاي  زمينه 
نفت و گاز و امکان 
به دست آوردن 
اين  پروژه هاي 
كشور در ميان 
كشورهاي  رقابت 
ديگر براي به 
دست آوردن اين 
بازار عنوان شده 
است
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ناردیسدرنمایشگاهبینالمللينفتوگازبصره،کهازتاریخ25الي28نوامبر
درمحلدائمینمایشگاههايبینالملليبصرهبرگزارشد،شرکتکرد.

بهگزارشخبرنگارماعلتاصليحضورشرکتناردیسدرایننمایشگاه،باا
بودنپتانسیلکشورعراقدرزمینهپروژهاينفتوگازوامکانبهدستآوردن
پروژههاياینکش��ور،دررقابتمیانکشورهايدیگربرايبهدستآوردناین
بازارعنوانشدهاست.همچنینمطابقتحقیقاتتیمکمیتهنمایشگاهيناردیس،
وجودمنابععمدهنفتوگازدرجنوبعراقبهمرکزیتبصره،حضوربسیاري
ازکارفرمای��انعراقيازجملهش��رکتهايSOCوSGCوارتباطمس��تقیمبا
مدیرانارشداینشرکتهاجهتبرقراريارتباطبیشتر،آشنایيوبرقراريارتباط
باپیمانکارانومش��اورانمطرحنفتگازخارجيوتاکیدواشتیاقدولتایران
وس��تادتوسعهروابطاقتصاديایرانوعراقجهتحضورپررنگشرکتهاي
ایرانيدراینکشورازدایلدیگرضرورتحضوردرایننمایشگاهبود.دراین
نمایش��گاهنمایندگانشرکتناردیسبامخاطبانموردنظرومرتبطباپروژههاي
نفتوگازوپتروش��یمیدیداروبهطورهدفمنددرموردپروژههاينفتوگاز
مذاکرهکردند.گفتنياس��تحدود350ش��رکتخارجيوعراقيمشتملبر9
شرکتایراني،75شرکتعراقي،22شرکتآمریکایي،36شرکتترکیهاي،10
ش��رکتچیني،9شرکتایتالیایيو...درایننمایشگاهحضورداشتند.همچنین

ازمبهذکراس��تدرایننمایش��گاهتعداديازمس��ئوانوکارشناسانشرکت
ferrostaalگازجنوبجهتمش��ارکتدرمیادیننفتيمش��ارکت،ش��رکت
آلمانبهعنوانیکيازبزرگترینپیمانکارانمطرحدرپروژههايEPC،ش��رکت

SumitomoژاپنوشرکتBellelliایتالیاازغرفهناردیسبازدیدداشتند.

عليرغمغرفهس��ازيهايبسیارش��یكبرخيازشرکتهايمهمبینالمللي
جهتحضوردرایننمایش��گاه،مانندShell،BP،ExonMobilوENI،به
دلیل3انفجارپيدرپيدرروزقبلازبازگش��ایينمایش��گاهوکشف4محموله
انفجاريدرهمانحوالي،ازحضوردرنمایشگاهمنصرفشدندوغرفههایشانبه

محلاستراحتبازدیدکنندگانتبدیلشدهبود.
ب��ااینح��التی��ماعزامیناردیسبابس��یاريازش��رکتهايحاضرجهت
همکاريهايآتيواردمذاکرهش��دوارتباطاتخوبينیزبارئیساتاقبازرگاني
بصرهوش��رکتBasra Eastبرقرارکردوهمچنینبهدلیلجوروانيخروج
نیروه��ايآمریکایيازعراقوباوربهنفوذوتاثیرگذاريدولتایرانبرروابطو
مقاماتتصمیمگیرندهدولتعراق،بس��یاريازشرکتهاياروپایيوخصوصا
بازرگانانآمریکایي،تمایلبهارتباطباشرکتهايایرانينشاندادندکهچندمورد
ازاینپیشنهاداتدرحالبررسياستوامیداستبهزوديمنجربهاخذپروژه

واجرايآندرکشورعراقگردد.

به دنبال بازارهاي جهاني
حضور نارديس در دومين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز بصره
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شركت فراب 
به دليل اقدامات 
صورت گرفته در 

سال هاي اخير، در 
رفع بندهاي مرتبط با 
گزارشات حسابرسي 

ناشي از انحراف از 
استانداردها و بهبود 

مستمر درسيستم هاي 
حسابداري و 

كنترل هاي داخلي، 
به كارگيري تفکر 
مهندسي مالي و 

اقتصادي درتامين 
مالي پروژه ها 
و پياده سازي 

سيستم هاي يکپارچه 
اطاعات مديريت و 

آموزش كاركنان حوزه 
مالي، موفق به كسب 

اين تنديس گرديد

پنجمینکنفرانسحس��ابدارانومدیرانماليهمزمانبادومیندورهجایزه
مليمدیریتماليایران،27و28آذرماهباحضوروزیردادگستري،مدیرعامل
ب��ورسایران،نمایندگانانجمنحس��ابدارانرسمیانگلس��تان)ACCA(و
IFRS(آمری��کا،رئی��سدپارتمانتخصص��يمالياس��امیمالزيومدیران،

فرهیختگانواس��اتیدماليواقتصاديای��راندرمرکزهمایشهايبینالمللي
صداوسیمابرگزارشد.

ب��هگزارشخبرنگارما،جایزهمليمدیریتماليایراندرس��الهاياخیر
بهعن��وانیکيازرخداده��ايمهمدرح��وزهماليواقتص��اديایرانمطرح
گردیدهاس��ت.ازاهدافبرگزارياینجایزهميت��وانبهاثباتنقشکلیدي
مدیریتحرفهايماليدرجهتدس��تیابيبهاهدافاس��تراتژیكس��ازمانها،
ترغیبشرکتهابرايانجامخودارزیابيوشناختنقاطقوتوقابلبهبود
درحوزهماليواقتصادي،ایجادفضايرقابتيحرفهايمیانشرکتهاوفراهم
نمودنبستريمناسببهمنظورتبادلتجربیاتموفقمدیرانماليواقتصادي
اش��ارهکرد.مدلجایزهمدیریتماليیكچارچوبجامعوفراگیرمبتنيبر
32معیاروش��اخصهايقاب��لارزیابيدرحوزهمدیری��تماليواقتصادي
استکهتوسطمرکزتوسعهمدیریتماليایرانوجامعهحسابدارانرسمیو
خبرهانگلس��تان)ACCA(طرحریزيوارزیابيميش��ود.اینجایزهدرسه
س��طحگواهینامه،تقدیرنامهوتندیس)برت��ر(درحوزههايمختلف)تولیدي،

پیمانکاري،بانكوبیمه،.....(ارائهميشود.

معاونتماليبهمنظورش��ناختنقاطقوتوقابلبهبود،مقایسهعملکرد
ماليواقتصاديش��رکتباس��ایرینوهمچنینتاکیدبرجنبهرشد،یادگیري
وبهبودمس��تمرنتایجعملکرد،نس��بتبهحضوروارائهاظهارنامهبراس��اس
م��دلجایزهاق��دامکرد.تدوینوپیگیرياظهارنامهتوس��طآقایاندلبرصاف،
نیازیفروس��رکارخانممنش��يوباهمکاريمعاونتبرنامهریزيوتوس��عه

سیستمهادرمهرماهسالجاريصورتگرفتهبود.
دردومیندورهجایزهمليمدیریتمالي،80ش��رکتبرترایراندرفرآیند
ارزیابيش��رکتکردن��دکهپسازارزیابينتایج،رونده��اوفرآیندهايمالي
توس��طکمیتهعمليوارزیابي،شرکتفرابمفتخربهکسبتندیسبلورین
ش��د.11شرکتدیگرازجملهفوادمبارکهاصفهان،بانكپاسارگاد،ساپکو،
بانكتجارت،س��ایپا،تامایرانخودروو...درس��طحتندی��سبلورینو17
شرکتهمانندایرانترانسفو،پتروشیمیشهیدتندگویان،پتروشیمیپارسو...

درسطحگواهینامهوتقدیرنامهموفقبهکسبرتبهشدند.
ش��رکتفراببهدلیلاقداماتصورتگرفتهدرس��الهاياخیر،دررفع
بندهايمرتبطباگزارش��اتحسابرس��يناش��يازانحرافازاس��تانداردهاو
بهبودمس��تمردرسیستمهايحسابداريوکنترلهايداخلي،بهکارگیريتفکر
مهندس��يماليواقتصاديدرتامینماليپروژههاوپیادهس��ازيسیس��تمهاي
یکپارچهاطاع��اتمدیریتوآموزشکارکنانحوزهمالي،موفقبهکس��ب

اینتندیسگردید.
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علیرضا زارعی *

در ساليان پس 
از وقوع انقاب 
ايران،  اسامی در 
بيش از 20 قرارداد 
با  بيع متقابل 
خارجي  شركت هاي 
در حوزه هاي 
مختلف نفت و 
گاز منعقد شده 
است. اگرچه 
كاملي  اطاعات 
از اين قراردادها 
تاكنون در دسترس 
نگرفته  قرار  عموم 
است، اما ظاهرا 
هر قراردادي با 
توجه به شرايط 
روز بسته شده و در 
قراردادها  مجموع، 
شباهت زيادي با 
ندارند هم 

Rate Of Returnنرخبازگش��تس��رمایهیا
)ROR(ازمهمتری��ننکاتقراردادهايبیعمتقابل
اس��تکهدرپروژههاينفتوگازایرانبهعنوان
معمولتریننوعقرارداددراینحوزهمورداستفاده
قرارميگیرد.بنابرروالمعمولدردنیادرقراردادهاي
بیعمتقابلنرخبازگشتسرمایهچیزيمعادل6تا10
درصداست.درکشورهایيباریسكسرمایهگذاري
اندكس��ود10تا12درصدبسیارمنطقيومطلوب
استامادرکشورهایيباریسكسرمایهگذاريزیاد

اینمقداربایدبهمرز15درصدبرسد.
درس��الیانپسازوقوعانقاباسامیدرایران،
بیشاز20قراردادبیعمتقابلباشرکتهايخارجيدر
حوزههايمختلفنفتوگازمنعقدشدهاست.اگرچه
اطاعاتکامليازاینقراردادهاتاکنوندردس��ترس
عمومقرارنگرفتهاس��ت،اماظاهراه��رقرارداديبا
توجهبهشرایطروزبستهشدهودرمجموع،قراردادها
ش��باهتزیاديباهمندارند.درواقعاگرچهش��اید
بتوانگفتساختاراینقراردادهایکياست،اماشکل
وموادمندرجدرآنه��اازعملکردهیاتهايمذاکره
کنندهتاثیرزیاديگرفتهاند.بطورکليميتوانگفت
مهمتریناجزايفنيوماليدرزمانمذاکراتنهایي
ميشوندوشرایطقراردادهایيکهتاکنونمنعقدشده
استظاهراباهمتفاوتهایيدارند.مثادرقراردادي
ریس��كمخزنکام��ابهپیمانکارواگذارش��ده،در
عوضدرقرارداددیگريحتيپرداختبهپیمانکاراز
میداندیگريدرصورتباابودنریسكوجوددارد.
درواق��عبهدلیلاجباراس��تفادهازایننوعقراردادها،
شرکتنفتهمباتوجهبهشرایطشرکتهايخارجي
وبهفراخورموقعیتزمانيووضعیتسیاسيکشور،

تغییراتيدرآناعمالکردهاست.ازسویي،شرکتهاي
مقابلنیزبرايحفظسودخودبعضاشرایطيرامطرح
ودرقراردادگنجاندهاندکهدرموارديباعثشدهاست
نهتنهامنافعمليکش��ورکهاصواه��دفقراردادهاي
بیعمتقابلهستنددرنظرگرفتهنشود،بلکهوضعیتکاما
دلخواهآنانرانیزتامینکند.نرخبازگشتسرمایهنیزاز
اینامرمستثنينبودهاست.درتاریخقراردادهايبیعمتقابل
ایرانمعموانرخبازگشتسرمایه)ROR(شرکتهاي
نفتيدرقراردادهايبیعمتقابلبین12تا23درصدبوده
است.همینبازهنسبتاعریضمویدصحتگفتههاي
پیش��یندرموردوابستگيقراردادهايمنعقدهباشرایط
روزکش��وراست.اگرچههمانگونهکهپیشترذکرشد
اطاعاتکامليازاینقراردادهاتاکنوندردسترسعموم
قرارنگرفتهاست،امابهمنظوربررسيمیزاننرخبازگشت
س��رمایهدرپروژههاينفتوگازکشوردرقراردادهاي
بیعمتقابل،درادامهچندموردازقراردادهایيکهدرطول
س��الیانگذشتهبینش��رکتملينفتوشرکتهاي
خارجيوداخليمنعقدش��دهاست،موردبررسيقرار

گرفتهاست.

قرارداد اكتشاف در بلوك دير
ق��رارداد107میلی��وندارياکتش��افدربلوك
دیربینش��رکتملينفتایرانوش��رکتایتالیایي
اینترنش��نالادیسونگسمنعقدش��دهاست.قرارداد
اکتشافدربلوكدیر4س��الاستکهبراساسآن،
شرکتایتالیایيادیس��ونبایدمطالعاتلرزهنگاري،
تفس��یردادهها،مطالعهزمینشناسيوحفریكحلقه
چاهرابهعهدهبگیرد.ضمنآنکهدرصورتکش��ف
میدانتجاريدرمحدودهبلوك،لرزهنگاريسهبعدي
وحفرچاههايبیشترنیزبهتعهداتپیمانکاراضافه

خواهدش��د.نرخبازگشتس��رمایهپیمانکاربراي
اکتش��اف،توصیفوتوس��عهمیدانهیدروکربوري
احتماليدراینبلوك14درصداس��ت.درصورتي
کهفعالیتهاياکتشافيبهکشفمیدانتجاريمنجر
نش��ود،شرکتملينفتایرانتعهديبهبازپرداخت

اینهزینههانخواهدداشت.

قرارداد ميدان نفتي يادآوران
ق��راردادمیداننفتيی��ادآورانباش��رکتچیني
س��ینوپكمنعقدش��دهاس��ت.دراینقراردادمیزان
ROR،14.98درصدلحاظش��دهاست.اگرچهوزیر

نفتدرس��ال85نرخبازگش��تس��رمایهدرپروژه
یادآورانراکه15درصدازسويچینيهاعنوانشد
بسیاربااعنوانکرد،امادرنهایتوزارتنفتموفق
شدظرفمدتیكسالنرخبازگشتسرمایهرادو

صدمدرصدکاهشدهد!

قرارداد بيع متقابل طرح توسعه
ميدان هاي گازي گلشن و فردوسي

قراردادبیعمتقابلطرحتوس��عهمیدانهايگازي
گلشنوفردوسيبینشرکتملينفتایرانوشرکت
مالزیایيSKS Venturesبستهشدهاست.طبقاین
ق��رارداد10میلیونتنگازمایعازمیادینگلش��نو
فردوسيتولیدمیشودکه5میلیونتنآنبهشرکت
ملينفتتحویلدادهميش��ودوشرکتSKSقرار
LNGاستگازتولیديازاینمیادینرادر4فازبه
تبدیلکند.حجماینقرارداد16میلیاردبرآوردشده
استکهتاکنون6میلیارددارآنبرايتوسعهبخش
باادستيبهامضارسیدهاست.نرخبازگشتسرمایه
درای��نپروژهکهازآنبهعن��وانبزرگترینقرارداد دی ماه 1390 - شماره 15
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قرارداد ميدان 
نفتي دارخوين 

به گفته مسئولين 
وزارت نفت يکي 
از پرصرفه ترين 

پروژه هاي بيع متقابل 
ايران است. در 

قرارداد اين پروژه 
كه از آن به عنوان 
ارزان ترين قرارداد 
منعقد شده تاكنون 

نام برده مي شود، 
ذكر شده است كه 

در فاز 1 پس از 32 
ماه بدون تزريق 

گاز پيمانکار بايد به 
توليد برسد

صنعتنفتکشوریادميشود،بطوررسمیذکرنشده
است.اماازآنجایيکهبازپرداختسرمایهازمحلفروش
گازطبیعيبهواحدهايLNGطيمدت5سالصورت
خواهدگرفت،بس��یاريازتحلیلگرانRORمیادین
گلشنوفردوسيراحول17درصدعنوانميکنندکهدر

صورتصحتمیزانبسیارباایياست.

قرارداد فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي
اجراياینطرحدرس��ال1379بانرخبازگشت
س��رمایه12درصدبهمنظورتامینگازجهتتزریق
بهمیادیننفتيخوزستانبهشرکتپتروپارسواگذار
شد.هزینهکلطرح2650میلیونداربهاضافه220
میلیوندارهزینههايغیرسرمایهايبرآوردشدهبود.
مبلغپاداشپیمانکار1224میلیونداروهزینههاي
بانکينیز1200میلیونداربودهاس��ت.بهدلیلاین
کهاستاتاویل15درصدکاررادردستداشتنرخ
بازگشتسرمایهبیشتريدریافتکردوبهاینترتیب
نرخبازگش��تس��رمایهکلپروژهکهبرايش��رکت

پتروپارسباقيماند،به10.5درصدرسید.

ارزان ترين قرارداد نفتي 
قراردادمیداننفتيدارخوینبهگفتهمسئولینوزارت
نفتیکيازپرصرفهترینپروژههايبیعمتقابلایراناست.
درقرارداداینپروژهکهازآنبهعنوانارزانترینقرارداد
منعقدش��دهتاکنوننامبردهميشود،ذکرشدهاستکه
درفاز1پساز32ماهبدونتزریقگازپیمانکاربایدبه
تولیدبرسد.براياینمنظور135.3میلیونداروهمراه
باعملیاتتزریقگاز180میلیوندارپاداشپیمانکار
درنظرگرفتهشدهاست.همچنینبازپرداختبهپیمانکار
مطابقباقراردادمنعقده62وبازیافتس��رمایهمطابقبا
برآوردهابینیكتادوسالبرآوردميشود.همچنین548
میلیوندارارزشقراردادفاز2اینمیداننفتياستکه
بهصورتبیعمتقابلباشرکتانيمنعقدشدهاست.هدف
ازتوسعهاینفازاستحصالروزانه160هزاربشکهنفت
خامبههمراهتزریق280میلیونفوتمکعبگازاست.
دراینقراردادسقفنرخبازگشتسرمایه13.94درصد
درف��از1و13.92درصددرفاز2برايپیمانکارعنوان

شدهاست.

قرارداد توسعه ميدان گازي پارس شمالي
قراردادتوسعهمیدانگازيپارسشماليبهمنظور
توسعهبخشباادستيوپاییندستياینمیدانمیان
شرکتملينفتایرانوشرکتچینيسینوكامضا
شد.طرحتوسعهاینمیداندرقالبچهارفازتعریف
شدهکهتولیدازهرفازاینمیدان،حدود1.2میلیارد
فوتمکعباستوبااحتسابچهارفاز،روزانه4.8
میلیاردفوتمکعبازفازهايمیدانپارسش��مالي
تولیدخواهدش��د.س��رمایهگذاريموردنیازبراي
توسعهمیدانگازيپارسشماليبیشاز16میلیارد
داربرآوردشدهاستکه5میلیارددارآندربخش
باادس��تيو11میلیارددارآندربخشپاییندستي

)کارخانههايال.ان.جي(سرمایهگذاريخواهدشد.
سرمایهگذاريدربخشهايباادستيوپاییندستي
توس��عهاینمیدانبهعهدهشرکتسینوكچینیاد
ش��دهاست.براس��اساینتوافقنامهتولیدیكفاز
LNGاینمیدانبهایرانتعلقميگیردوفروشگاز

CNOOCدوفازدیگرنیزدراختیارشرکتLNG

قرارميگیردواینشرکتاختیارداردتاLNGتولید
شدهایندوفازرابهمشتریانخودبفروشد.گازیکي
ازفازهاياینمیداننیزبرايمصرفداخليوتزریق

مورداستفادهقرارخواهدگرفت.

طرح توسعه ميدان مسجد سليمان
اینطرحبهصورتقراردادبیعمتقابلباکنسرسیوم
شرکتمهندسيخدماتنفتگران،وابستهبهشرکت
سرمایهگذاريصنعتنفتوشرکتشیرانرژيکانادا
امضاش��دکهبعداشرکتچینيCNPCجایگزین
ش��رکتکانادایيگردید.هزینههايسرمایهايطرح
70.243میلی��ونداروهزینهه��ايغیرس��رمایهاي
آنش��املبیمه،مالیات،عوارضگمرکيوآموزش
معادل10.536میلیونداراست.همچنینحقالزحمه
وریس��ك23.678میلی��وندار،هزینهه��ايبانکي
16.768میلی��وندارودرنتیج��هکلمبل��غقرارداد
121.225میلی��وندارودورهاجرايطرح4س��ال
اس��ت.براساسقراردادیادش��ده،حداقلمعادل51

درصدهزینههايس��رمایهايطرحمیبایستازکااو
خدماتداخلکشوراستفادهشود.دورهبازپرداخت،
3س��الازتاریخشروعتولیداضافيونرخبازگشت
سرمایهپیمانکار،درحالتپایهحداکثر15.5درصد
ودرحالتتشویقي17.5درصدخواهدبود.دراین
قرارداد،سهمدرآمدحاصلهازفروشنفتخامبراي
بازپرداخ��ت،حداکثر45درصدودرصورتکاهش
قیمتنفتخامبهکمتراز15دار،اینسهم،حداکثر
به60درصدقابلافزایشخواهدبود.ازنکاتعمده
ای��نقراردادآناس��تکهدرص��ورتعدمحصول
ظرفیتتولیدپیشبینيش��ده،متناسببادرصدعدم
حصول،ازمبلغبازپرداختيهابهپیمانکارکسرخواهد
ش��دبهطوريکهبازپرداختهزینههايسرمایهاي،
حقالزحمه،ریس��كوهزینهه��ايبانکيمتعلقه،به
طورمشخص،متناسبباتولیداضافيانجامميشود
ودرصورتيدرس��قفبودجهمص��وب،پیمانکار،
توانایيتولیدبیشتريمازادبه20هزاربشکهدرروز
راداش��تهباش��دحداکثرتاس��قف5درصدمشمول
دریافتپاداشميشود.ضمناپیمانکارملزمبهاجراي
برنامههايآموزش��يوانتقالفناوريتاحد1درصد
هزینههايس��رمایهاينیزميباشدوسرانجامآنکه،
چنانچهپیمانکارنتواندحداقلمربوطبهبخشایراني

راتحصیلکندمشمولجریمهخواهدشد.
* رئيس بخش برق و ابزار دقيق نوتاش

هزينه هاي نام پيمانكارنام قرارداد
سرمايه اي )سقف(

هزينه هاي بانكي )بهره 
بانكي ليبور + 0/75 درصد(

حق الزحمه 
ثابت پيمانكار

سقف هزينه هاي 
برآورد شده

EوA6001150توتالسیري
730801301020پتروپارسپارسجنوبيفاز1
توتال/گازپروم/پارسجنوبيفاز2و3

پتروناس
201280714004219

NIGC11001311ونیکوگازرساني
1300 &NGL1200مهندسيو

ساختماننفت
15054-204.6

540160298998الف-آجیپمیداندرود

1693978286الفوبووليمیدانبال

میادینسروشو
نوروز

شل-مهندسيو
ساختماننفت

7992054501454

306137433ایریتكآماك
16011.313.8185.1پتروتكمیادیننصرتوفرزام
پارسجنوبيفاز

4و5
189685010743820اني/پتروپارس

پارسجنوبيفاز6،
7و8

2650101012244884پتروپارس

850133.67135.91250.6پتروایرانتوسعهسلمان
395پتروایرانمیادینفروزانواسفندیار

548151.9220920نیکو/آجیپمیداندارخوین
70.2416.7723.67121.225نفتگران/CNPCمیدانمسجدسلیمان

بررسي وضعیت سرمایه اي تعدادي از قراردادهاي بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران
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ک

سازمان بازرسي و 
كنترل كيفيت وظيفه 
دارد تا اطمينان 
حاصل كند كه تامين 
مواد، قطعات و 
تجهيزات و ساخت 
آنها اعم از داخلي 
يا خارجي، مطابق 
مشخصات فني 
صورت مي گيرد و در 
ادامه اين تجهيزات 
در سايت به نحو 
مناسب نصب و 
راه اندازي مي شود

در گفتگو با مسعود جالي مدير بازرسي و كنترل كيفيت شركت فراب مطرح شد

افزايش توان فني كارشناسان بازرسي
هم زمان با گسترش حوزه هاي كاري فراب

بحث  به  ورود  آقاي جالي!براي  جناب  :
خواهشمند است در مورد سوابق اجرايي خود و 
توضيح  برايمان  فراب  خانواده  به  پيوستن  نحوه 

دهيد.
1355 فارغالتحصیل و 1331 اسفند متولد
بعد هفته یك هستم. شریف دانشگاه متالوژي
بخش در فارغالتحصیلي و آخر ترم امتحانات از
مسئولیت با اصفهان آهن ذوب فوادسازي
سرپرستيشیفتمشغولشدم،تاسال61بهمدت
ششسالدرشیفتچرخشيادامهدادم.از1361
تا1374درماشینسازياراكبودم.درخردادسال

1374بهدعوتمدیرعاملوقتشرکتساپکوکه
ایران گروه قطعات تامین و خودکفائي براي تازه
مهندسي مدیر بهعنوان بود، شده تاسیس خودرو
مرغوبیتبهآنشرکترفتمتادرسال80کهتولید
خودرو206درایرانخودروشروعشدهبود،بنابه
صاحدیدمدیریتارشدایرانخودرووساپکوبه
ایرانخودرومنتقلشدمتاساختاروسازمانکیفیت
توسعهیابد.تاسال1385درسمتمعاونکیفیت
85 سال اواخر در دادم. ادامه خودرو ایران گروه
بهشرکتصنایعسواريسازيسنابادبهعنوانمدیر
شرکتمامورشدمویكنوعخودروسواريرابه

تولیدرسانیدیم.بعدازآنبهعنوانمدیرعاملشرکت
الکترونیكسامانهسمند،تامینکنندهقطعاتبرقيو
الکترونیکيمتعلقبهایرانخودرو،تااواسطسال

89مشغولبهکاربودم.
ماهي چند فراب شرکت به پیوستن از قبل 
مشاور و عسلویه فاز14 HSE/QC/QA مدیر
مدیرعاملدرکیفیتدرشرکتمدیریتطرحهاي
صنعتيایرانبودم.دراینشرکتبودکهطيدو
سهجلسهکاري،مجدداآقايمهندسلطفيراکه
قبادرماشینسازياراكهمکاربودیمراماقات

کردموبادعوتایشانبهشرکتفرابپیوستم.

اهمیت بخش بازرسي و كنترل كیفیت یا همان QC، امروزه در سازمان هاي 
كارفرمایي و پیمانكاري از چنان ضرورتي برخوردار است كه  تاكید مجدد 
بر آن ضروری نیست. در اهمیت آن همین بس كه در هر شركت پیمانكار و 
مشاوري این بخش داراي ساختاري قوي و چارتي حرفه ایست تا این وظیفه 
از جانب اینگونه شركت ها به بهترین وجه خود انجام پذیرد. شركت فراب 
هم همپاي سایر شركت هاي بزرگ پیمانكاري،با جدي گرفتن این مدیریت و 
اعطاي مسئولیت ها و اختیارات خاص به آن،در دو بحث قطعات و تجهیزات 

مكانیكي و برق و ابزار دقیق تاش كرده است تا هم قدم با سایر رده هاي 
كاري تیم مهندسي فراب،در پروژه ها حضور پررنگ داشته باشد  و بر 
تمامی مراحل كار از تامین مواد، قطعات و تجهیزات و ساخت آنها گرفته تا 
ادامه خواهید  در  كه  گفتگویي  نماید.در  ویژه  راه اندازي،نظارت  و  نصب 
خواند،مسعود جالي، مدیر QC شركت از وظایف و عملكردهاي این مدیریت 
می گوید و پاسخگوي ابهاماتي می شود كه درباره آینده كاري این مدیریت 

هم زمان با گسترش حوزه هاي كاري فراب وجود دارد...
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در كنار استفاده از 
كارشناسان واحد 

مهندسي در بازرسي 
برخي از تجهيزات 

بويژه در خارج از 
كشور ضرورت دارد، 

در موارد خاصي 
كه تجربه آن در 
شركت نيست از 

متخصصين بيروني 
استفاده شود كه 

تعداد آن خيلي 
محدود مي باشد

مديريت  سازماني  ساختار  مورد  در  :
هر  فعاليت هاي  اهم  و  كيفيت  كنترل  و  بازرسي 

بخش توضيح دهيد.
بهطورخاصهسازمانبازرسيوکنترلکیفیت
وظیفهداردتااطمینانحاصلکندکهتامینمواد،
قطعاتوتجهیزاتوساختآنهااعمازداخليیا
خارجي،مطابقمشخصاتفنيصورتميگیردو
درادامهاینتجهیزاتدرسایتبهنحومناسبنصب
مستندات و مدارك تهیه در ميشود. راهاندازي و
کیفيوتحویلپروژهبهمشترينیزیکيازاعضاي
اصليتیمپروژهميباشدکهبامدیراجرایيوسایت
همکاريمينماید.درساختارسازمانيتامینکیفیت
بهدوبخشقطعاتوتجهیزاتمکانیکيوبرقو
ابزاردقیقتقسیمشدهاست.فعالیتهايکنترلمواد
وقطعاتدرورودبهسایتونصبوراهاندازي
انجام نصب بازرسي بخش در نیز سایتها در
تامین یا قابلیتوتوانکیفيهرسازنده ميشود.
لیستفراب ازقرارگرفتندروندور کنندهپیش
توسطهمکارانمدیریتبازرسيوکنترلکیفیت

نیزارزیابيميشود.
قرارداد مبادله از بعد بافاصله کیفي فعالیت 
توجیه سازنده جلسه اولین در ميشود. شروع
فنيشدهودرنهایتQC Planتوافقميگردد.
مدیران هماهنگي با ساخت، مراحل پیشرفت با
کار محلساخت، در باحضور و پروژه یا طرح
با متناسب ميشود. انجام نمونهگیري یا بازرسي
و بازرسي کار شده تعریف کنترلي ایستگاههاي
باانجام کنترلصورتگرفتهوتاایستگاهآخرکه
ارسال براي و میشود تجهیز نهایي بازرسيهاي
کیفي توان و باسطح متناسب ميگردد. ترخیص
سازندهواهمیتتجهیزدرحینساختدربرخي
از یاخارج داخل از اعم کارخانجاتساخت، از
با هماهنگي ميیابد. استقرار مقیم بازرس کشور،
مجریانطرحومعاونتبازرگانيوازطرفدیگر
بازرسي به نیاز موارديکه براي بازرسي، شرکت
و ميباشد ثالث بازرسشخص گواهي وصدور
نظارتبرکالیبراسیونتجهیزاتاندازهگیريوحفظ
سوابقآنهاوهمکاريدرارسالآنهابهشرکتهاي
تخصصيدارايصاحیتنیزازدیگرمواردياست

کهتوسطهمکاراناینمدیریتانجامميشود.
فعاليت هاي  حوزه  اينكه  به  توجه  با  :
فراب در حال گسترش است )نيروگاه حرارتي، 
حمل ونقل ريلي و ...( آيا آن مديريت به امكانات 
و منابع ازم براي مواجهه با شرايط جديد تجهيز 

شده است؟ 
یکيازنکاتمثبتفرابوجودکارشناسانبا
تجربهومتخصصميباشدکهمتناسببانوعکاربا
داشتنقابلیتانعطافباابهسرعتدرزمینههاي
کاريجدید،اطاعاتموردنیازراکسبوامور
اینکهفرض باتوجهبه انجامميدهند. مربوطهرا

و قطعات فني مشخصات و نقشه است، براین
راهاندازي و نصب یا ساخت موقع در تجهیزات
وجوددارد،کارشناسانبازرسيقادرندمطابقهمان
انجام را کیفیت کنترل و بازرسي کار مشخصات
و جریان در باپروژههاي متناسب سال هر دهند.
آتي،دورههايآموزشيموردنیازبرايکارشناسان

اعاموواحدآموزشدورههارابرگزارمينماید.
سایت در بازرسي کارشناسان مستمر حضور
کشور خارج و داخل از اعم مختلف سازندگان
مهندسي مدارك درجریانجزییات گرفتن وقرار
باعث کنترل و ساخت فرآیندهاي و محصول
نقاط از این که است آنهاشده فني توان افزایش
مثبتفرابدرورودبهپروژههايجدیدميباشد.

مهندسي واحد کارشناسان از استفاده کنار در
دربازرسيبرخيازتجهیزاتبهویژهدرخارجاز
کشورضرورتدارد،درمواردخاصيکهتجربهآن
درشرکتنیستازمتخصصینبیرونياستفادهشود

کهتعدادآنخیليمحدودميباشد.
:فراب چه ميزان از فعاليت هاي بازرسي را 
به شركت هاي بازرسي كننده واگذار مي نمايد و 

اين ميزان بر چه اساسي تعيين مي گردد؟ 
درحالحاضربهجزبازرسيهايخارجازکشور
کهنیازبهگواهينامهبازرسيشخصثالثدارد،
مدیریت، این همکاران توسط بازرسيها سایر

هماهنگ،نظارتوانجامميشود.
:با توجه به واگذاري بخشي از فعاليت ها 
به شركت هاي توبا و نوتاش نقش شما در اجراي 
تعريف  كيفيت چگونه  كنترل  و  بازرسي  فرآيند 
شده است و تعامات شما با واحدهاي بازرسي 

شركت هاي تابعه به چه صورت است؟ 
هر QC Plan مطابق توبا شرکت مورد در
تجهیزهمکارانQCفرابنیزدربازرسيهاعمدتا
نهایيحضور بازرسي بهویژه و مقاطعخاص در

دارند.
درموردشرکتنصبکهکاراصليدرسایت
صورتميگیرد،تصمیمبراینشدکهدوبخش
QCجداگانه)فرابونوتاش(درسایتدرکنار

نوتاش شرکت نشود. ایجاد موازي بهطور هم
بهعنوانمجموعهايازشرکتفرابوبازوياصلي
درنصب،مسئولیتکیفيرابهعهدهداردوساختار
نوتاش در بخش این همکاران و QC مدیریت
بهطورماتریسيبهمدیریتبازرسيوکنترلکیفیت
انجام با ميباشند. پاسخگو و بوده متصل فراب
آدیتهايدورهايرندوم،نحوهفعالیتهايکیفي
کارشناسان درجذب ميشود. ارزیابي درسایتها
جدیدنیزتاییدبازرسيوکنترلکیفیتفرابگرفته

ميشود.
:انتقال بازرسان نصب به شركت نوتاش چه 
محدوديت ها و مزايايي براي پروژه هاي فراب به 
خصوص پروژه هاي سرمايه گذاري ايجاد مي كند؟ 

همانطورکهتوضیحدادهشد،مدیریتبازرسي
وکنترلکیفیتنوتاشوهمکاراندرمقابلمدیر
فراب بازرسيشرکت و کیفیت کنترل و بازرسي
ارزیابي و مونیتور فراب توسط و بوده پاسخگو
ميشوندودرصورتلزوم،برايبهبود،جابهجایي

وتغییراتازمصورتميگیرد.
درهرصورتباتوجهبهاینکهشرکتنوتاش
پیمانکارفرابميباشدنحوهفعالیتکارشناسانو
شرکت، آن در کیفیت کنترل و بازرسي مسئولین
بیشتري اهمیت از و بوده توجه مورد بیشتر
برخوردارميباشد.ازطرفيمادرکیفیتفرابدر
خصوصنحوهعملکردآنهاواستمرارشرایطانجام
کارمستقلبازرسینحساسیتداریمودرآدیتها
موضوع این همکاران، فیدبكهاي و بازدیدها و

موردتوجهقرارميگیرد.
:همواره در سازمان هاي مختلف مابين اجرا 
يا توليد و كنترل كيفيت، چالش هايي وجود دارد. 
بخش اجرايي به پيش بردن پروژه در زمان تعريف 
با  محصول  ارائه  به  بازرسي  و  مي انديشد  شده 
مي شود  باعث  بعضا  موضوع  اين  كه  كيفيت، 
كنترل  و  بازرسي  فرآيند  به  اجرايي  همكاران 
نگاه  با ديدگاه كاهش دهنده سرعت كار  كيفيت 
كنند. آيا در فراب نيز اين موضوع وجود دارد؟ 
چگونه اين موضوع را مديريت كرده ايد و به طور 
كلي در انجام فعاليت هاي بازرسي تا چه مرحله اي 

پيش مي رويد؟ 
درشرکتفرابنحوهتعاملبخشهابایکدیگر
وازطرفيواگذارياختیارومسئولیتبهگونهاي
استکهمجري/مدیرپروژهمسئولیتکیفيپروژه
بدون کار انجام از قاعدتا لذا دارد بهعهده نیز را
اطمینانازکیفیتپرهیزميشود.همکاراندرواحد
بازرسيوکنترلکیفیتخودراجزئيازهرتیم
گرفتن نظر در با ميشود سعي و دانسته پروژه
محدودیتهاومشکاتاجرایي،فعالیتبازرسي
رابهنحواحسندرزمانبنديخواستهشدهومطابق

مشخصههايفنيانجامدهند.
:يكي از مهم ترين فعاليت هاي شما شناسايي 
اقدامات  تعريف  و  تحليل  و  كيفي  مغايرت هاي 
آنها  تكرار  از  جلوگيري  براي  مناسب  اصاحي 
درساير پروژه هاست. آيا شما در اجراي اين مهم 

موفق بوده ايد؟ 
این بر تاش عمده مغایرت، بروز درصورت
خواهدبودکهریشهمشکلشناختهشود،باکشف
و آنها معرفي و شناخت و مشکل اصلي علت
عیب تکرار از مشابه، موارد در همکاران آموزش
همکاران خوب تجربه ميآید. بهعمل جلوگیري
ساخت مراحل در تجهیزات تامین در کارشناسي
وکنترلوهمچنیننصبتجهیزاتدرپروژههاي
قبليباعثشدهاستتامسائلومشکاتحادي
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اجراي صحيح و 
كامل فرآيندهاي 
تعريف شده از 
شروع انتخاب 
پيمانکار، نهايي 
كردن طرح كيفيت 
با سازنده، اطمينان 
از وجود سيستم و 
ساختار توانمند در 
پيمانکار/سازنده 
و از طرفي انجام 
كامل تست هاي مواد 
خام، حين فرآيند و 
در نهايت عملکرد 
تجهيزات منجر 
به تحويل قطعه يا 
تجهيز با كيفيت 
مناسب مي باشد

رادرتامینبازيمينماید،پرهیزازاتخابسازنده
ناتوانوضعیفاستوتجربهنشاندادهعلیرغم
مختلف مراحل در کارشناسان حضور و بازرسي
ساخت،درنهایتسازندهضعیفگاهامارادچار

مشکاتپیشبینينشدهايمينماید.
كيفي  عملكرد  شاخص هاي  از  يكي  :
سازمان ها، ميزان مجوز ارفاقي صادر شده براي 
مي باشد.  بازرسي  مورد  كااهاي  و  تجهيزات 
خوبي  نشانه  شاخص  اين  غير منطقي  افزايش 
براي كيفيت محصوات نمي باشد. فراب از اين 

نظر در چه شرايطي قرار دارد؟ 
در تجهیزات، و کاا ارفاقي مجوز نظر از
شرایطبدينیستیم.آنچهکهعماباعثمشکات
و سازندگان به عمدهاي بخش ميشود، کیفي
تامینکنندگانضعیفبرميگردد.تجربهنشانداده
استکهدرصورتبروزمحدودیتواجبارتامین
حین در بایستي ضعیف، سازنده یا سورس از
ساخت،تامینمراقبتهاوبازرسيهاراتشدیدکرد.
نشدن کامل بهدلیل تجهیزي است ممکن 
سایت به مشروط بهصورت عملیات صددرصد
با تجهیزات ارسال و تایید ولي شود ارسال

مشخصاتغیرقابلقبولبهندرتاتفاقميافتد،که
درنهایتدرسایتبامشکاتزیاداصاحوتایید

مشتريروبهروميشود.
در  شما  مشكات  و  چالش ها  مهم ترين  :

اجراي فعاليت هايتان چيست؟ 
-کارباتامینکنندهیاسازندگانضعیفبهعلت

محدودیتسورسیامنبعتامینوساخت
بخش به اطاع و بهموقع هماهنگي عدم -
بازرسيبرايورودبهیكپروژهیاتامینوساخت

یكتجهیزدرمواردمحدود
-بهلحاظگستردگيوتنوعتجهیزاتواینکه
ازمهتامینیاساختیكکاایاتجهیزباکیفیت
آن انجام ازچگونگي مراحل همه در که اینست
اطمینانحاصلشودوازطرفيدرموارديامکان
کارهاکاماتحت از ندارد،بخشي حضوروجود

کنترلنیست.
از  فكر مي كنيد مديران پروژه هاي فراب  :

عملكرد شما تا چه ميزان رضايت دارند؟ 
تاش حداکثر است، برقرار عادي کار روال
همکاراناینستکهبازرسيهابهموقعانجامشودو
فعالیتهايپروژههاراباتاخیرمواجهننماید.بخش

رهنمود دریافت نیازمند کیفیت کنترل و بازرسي
خویش فعالیتهاي بهبود براي اجرایي همکاران

ميباشدوازاینموضوعاستقبالمينماید.
:واحد بازرسي يكي از واحدهاي حساس 
رضايتمندي  و  پروژه ها  كيفيت  در  اثرگذار  و 
كارفرماست. از آنجايي كه شركت فراب رضايت 
كارفرما را به عنوان اصلي ترين هدف خود مدنظر 
قرار داده است، شما چه برنامه هايي براي دستيابي 
به اين هدف داريد و پيشنهادها و برنامه هاي شما 
به منظور بهبود و ارتقاي عملكرد فراب در حوزه 

كيفيت چيست؟ 
تعریف فرآیندهاي کامل و صحیح اجراي
کردن نهایي پیمانکار، انتخاب شروع از شده
سیستم وجود از اطمینان سازنده، با کیفیت طرح
ازطرفي پیمانکار/سازندهو توانمنددر وساختار
انجامکاملتستهايموادخام،حینفرآیندودر
نهایتعملکردتجهیزاتمنجربهتحویلقطعهیا
باکیفیتمناسبميباشد.آموزشپرسنل، تجهیز
سازنده/ الزام فراب، در تخصصي پرسنل تقویت
پیمانکاربهداشتنسیستموساختارکیفيوآموزش
آنهابرايارتقاتوانفنيوکیفيدردستورکاراین
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شركت فراب با 
اجراي پروژه هاي 

تامين  متعدد و 
مکانيکي،  تجهيزات 

برق و ابزار 
و همچنين  دقيق 

نصب  فعاليت هاي 
در سايت ها، 

كارشناسان  داراي 
متخصص و با 

تجربه مي باشد و 
با توجه به اينکه 

مدارك فني عمدتا 
از ابتداي كار تهيه 

شده و مشخص 
مشکل  مي باشد، 

خاصي وجود ندارد

مدیریتقرارداردکهباانجامآنهاوتقویتشبکه
تامیندرواقعتضمینکیفیتقطعاتوتجهیزات
همکاران چالش از عمدهاي بخش ميیابد. بهبود
ماباسازندگانوهمکاراناجرایيایناستکهاز
مشخصههايکیفي،کوتاهنیاییموبراياینمنظور
باحضوردرمحلساختوبحثومتقاعدکردن
ذینفعان،شرایطرابرايیكاجرايصحیحهموار

کردهوکنترلونظارتمينماییم.
و  تجارب  مي تواند  چگونه  فراب  :
را  پروژه ها  اجراي  از  حاصل  تخصص هاي 

نگهداري و در پروژه هاي آتي استفاده نمايد؟ 
واقعیتایناستکهفراببااجرايپروژههاي
آبيوحرارتياعمازبزرگوکوچكدرداخلو
خارجازکشور،تجاربباارزشيبهدستميآورد
ودراینمسیرمسئولینوکارشناسانباتوجهبه
ارتباطوحضوريکهباصاحباندانشطراحيو
ساختاعمازشرکتهايبزرگخارجيیاداخلي
اعم فرآیندهايمختلف و مراحل در دارند،عما
نصب نهایت در و تست ساخت، طراحي، از
باایي تخصص از و شده ورزیده راهاندازي و
برخوردارميشوند،ازطرفيماهیتکارپروژهاي

سببميشودکهبعدازخاتمهپروژهاعضايتیم
متفرقشوند،انتقالآنهابهپروژههايدیگرشرکت،
ارزشآفرینبودهوباعثارتقاتوانفنيوکیفيگروه
فرابميشود.وليچنانچهدرمقاطعخاصبخشي
طبیعتا باشند، نداشته جذب امکان نیروها این از
اینسرمایههاازکففرابميرود،درشرکتهاي
بزرگمعموابهطورسیستمیدربخشهايمختلف
ازآغازتاپایانپروژهثبتوحفظدانشوآموختهها
بادقتوحساسیتخاصيصورتميگیرد.بهنظر
ميرسدکهدرگروهفراباینامرجايبهبودوکار

بیشتردارد.
:با توجه به تجربه طواني شما به ويژه در 
اقداماتي  چه  فراب  در  صنايع،  ساير  در  كيفيت 
براي بهبود فرآيند بازرسي و كنترل كيفيت قابل 

انجام است؟ 
و متعدد پروژههاي اجراي با فراب شرکت
و دقیق ابزار و برق مکانیکي، تجهیزات تامین
داراي سایتها، در نصب فعالیتهاي همچنین
با و ميباشد تجربه با و متخصص کارشناسان
کار ابتداي از عمدتا فني مدارك اینکه به توجه
خاصي مشکل ميباشد، مشخص و شده تهیه

توان آنجاکهدرحالحاضر از ندارد.ولي وجود
متغیر سازندگان و کنندگان تامین کیفي کمیو
بودهودراغلبمواردعلیرغموجودتخصصو
تجربهفنيدرسازندگان،درسیستمهاوابزارهاي
کیفيدچارضعفميباشندقاعدتاشرکتفراب
کرده نگاه شرکا بهعنوان خود کنندگان تامین به
کیفي کمیو توان ارتقا برنامه بایستي ودرنتیجه
آنهاراتدوینواجراوآنهاراباالزاماتسیستمهاي
در کیفي استقرارسیستمهاي واز کرده آشنا کیفي
نزدآنهااطمینانحاصلنماید.آموزشتامینکنندگان
وسازندگانواجرايتکنیكهاوابزارکیفيجدید
وهمچنیناجرايسیستمهايکیفي،نیازبهتقویت
وبهبوددارد.بهطورمثالالزامسازندهبهطراحيو
ساختیکسريجیگوفیکسچروشابلونکنترلي
برايمراحلماشینکاريبههمراهدستورالعملهاي
استفادهازآنهاوآموزشاپراتورهايتولیدوکنترل
مراحل در فاحش خطاهاي بروز از کیفیت،
ماشینکاريجلوگیريمينماید.استفادهازتکنیك
PFMEAدر و طراحي مراحل در DFMEA

احتمالي خطاهاي بروز نیزاز ساخت مراحل
جلوگیريمينماید.
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حضور مهندسي 
كيفيت در بدو 
تدوين مدارك فني 
قرارداد با پيمانکاران 
موجب آن مي شود 
كه الزامات كيفي، 
جزئي از كار پروژه 
و محدوه كاري 
پيمانکاران تلقي 
شده و جنبه رسمی و 
حقوقي نيز پيدا 
نمايد

دانشگاهصنعتي متالورژي مهندسي رشته سال69 ورودي و متولد1349
شریفهستم.درسال74برايگذراندندورهکارآموزيبهشرکتنیرپارسرفتم
امااینواحدکارآموزيمبدلبهاستخداموهمکاريششسالهباآنشرکتشد.
نیرپارسآنسالهادراوجخودبود.یكشرکتکهنسالامازندهوپویا.از
حوزهراهوساختمانوسازههايفلزيبهگسترهتجهیزاتهیدرومکانیکالپاي

گذاشتهبود.باپروژههايسدونیروگاهمارون،کرخه،شهیدرجائي،کوثرو...
طراحِيمهندسي،ساختوتامینونصبوراهاندازيتجهیزاتهیدرومکانیکال
باشرکتنیرپارسبود.کارمرادرمعاونتطراحيمهندسيآغازکردم،باآقاي
دکترکیوانکاویانپورکهپسازتحصیلدررشتهسازهواقامتطوانيدر
انگلستاندوساليبودبهایرانبازگشتهومعاونطراحيمهندسيشرکتبودند.
ورودبهعرصههايناآزموده،ارتباطدرگیرانهباکارخانهوسایتهاينصب،
از پروژه، انجام کوران در کیفیت مدیریت سیستم پیادهسازي و پایهگذاري
ویژگيهايکاردرنیرپارِسآندورانبود.تابستان80واردشرکتفرابشدم.
پسازمصاحبهبامدیروقتبازرسيوکنترلکیفیت،آقايمهندسداریوش
اسفندیاري،قرارمصاحبهنهایيباآقايمهندسحاجيرسوليهاگذاردهشد.

مدیریت سطح در متداول عرف از طوانيتر گفتوگویي
عامل.بهگمانمهمانچندجملهافزونوهمانچنددقیقه
بیشتردوبهرهداشت:نخستارزشآفرینيدوسویه؛دریك
سوهمکارِتازهوارد،بهویژهاگرجوانومانندمنبيجنبهباشد
احساسمهمبودنميکندودرسويدیگر،همیناحساس،
پیمانينانوشتهراميآفریندکهاوهمبایدازفردابرايشرکتش
مایهبگذارد.بهرهدومآنکهمدیریتعاملانتظاراتکانخود
رابرايهمکاربیانمينمایدوهمکاربدونهرزگرددرمسیر

کليحرکتشرکتقرارميگیرد.
آقايحاجيرسوليهاساختارماتریسيفرابرابرایم
کیفیت کنترل و بازرسي مدیریت وجایگاه کردند تشریح

رادراینمیانهنشانمدادند.انتظارشانآنبودکهوجهآنسويماتریسکه
همکاراناجرایيبودندرادرهمهاحوالدریابیموزمانمانرابینپروژهها
کیفیت کنترل و بازرسي مدیریت پیشین، چارت در کنیم. تقسیم بهخوبي
دارايدوبخشبود:بخشمهندسيکیفیتوبخشبازرسي.مهندسيکیفیت
نرمافزارِبخشبازرسيبود.مدارکيراکهفرآیندبازرسيوکنترلکیفیت
ميبایستبرپایهآنانجامونتایجآزمونبراساسآنموردسنجشقرارگیرد،
سازمانها از بسیاري در ميشد. تایید و تدوین کیفیت مهندسي بخش در
بهویژهسازمانهایيکهخودطراحيپایهايراانجامميدهند،بخشمهندسي
اینحالتمباحثکیفیتدر کیفیتدرکنارطراحيمهندسيميباشد.در
مقطعزمانيمناسبتريواردپروژهميشود.مداركکیفیتبههمراهمدارك
طراحيومهندسيمتولدوپابهپايآنهاموردتغییروبازنگريقرارميگیرد.
اینخصیصهدرسرانجامِکارمنجربهآنميشودکهالزاماتبازرسيوکنترل
کیفیتدرنقاطوگلوگاههایيکهالزاماتطراحيومهندسيایجابميکند،
پررنگترباشدوفرآیندطراحيباتوجهبهبازخوردهایيکهازطریقبازرسي

وکنترلکیفیتبهدستآمدهاست،صحهگذاريشود.
حضورمهندسيکیفیتدربدوتدوینمداركفنيقراردادباپیمانکاران
کاري محدوه و پروژه کار از کیفي،جزئي الزامات که ميشود آن موجب
ازآنجایيکه پیدانماید. نیز پیمانکارانتلقيشدهوجنبهرسمیوحقوقي
پارهايازالزاماتکیفيدارايبارماليومستلزمصرفزمانميباشد،عدم
شفافیتوعدمتصریحآندرقراردادهايفنيميتواندمایهبروزمناقشات

بعديدررونداجرايپروژهشودکهگاهدامنپروژهوگاهدامنکیفیترا
شرکت در بهبود قابل نقاط از ميتواند امر این که ميرسد نظر به بگیرد.
فرابباشد.پسازگذشتچندسالچارتمدیریتبازرسيوکنترلکیفیت
دیگري شیوه به پیکربندي نوین، ویرایش در گرفت. قرار بازنگري مورد
مکانیکي، تجهیزات تامین و ساخت بازرسي بخش است: گرفته صورت
بخشبازرسيساختوتامینتجهیزاتبرقوابزاردقیقوبخشبازرسي
نصبتجهیزات.دراینگونهازتقسیمبندي،بینهریكازبخشهايمدیریت
تناظریك ازبخشهايمجریانطرحها وهریك کیفیت کنترل و بازرسي
نماد نصب بازرسي بخش در فراب ماتریسي ساختار دارد. وجود یك به
بازرسينصب،مستقردرسایتهاينصب پیدامينمایدهمکاران بیشتري
ازیكسومتوليوپرچمدارامرکیفیتونمایندهونمادمدیریتبازرسي
وکنترلکیفیتدرفرآیندنصبتجهیزاتهستند؛ازدیگرسويعضوياز
کارگروهپروژهکهميبایستهرصبحوشامچهدرقالبتنگسازمانيو
چهدرگسترهوسیعفراسازمانيباعواملاجراهمزیستيداشتهباشد،هستند.
آنچهرامدیرعاملوقتدرگفتوگوينخستینروزکاريامگوشزدکردهبود،
ماداميکهبهسمترئیسبازرسينصبدرآمدمنمودبیشتري
یافت.کاردرلبهساختارماتریسيظرافتهاودشواريهایي
داردبهویژهآنکهاینبا»مدیریتازراهدور«نیزآمیختهشده
باشد.بایدبکوشيکههمکارانتدربازرسينصبکارگاهها
هموارهمیانهکارراگرفتهباشند،بایستههايکیفيرعایتشود
وکاربهسامانانجامپذیرداماهیچگاهچوِببازرسيچرخهاي
پروژهرابدوندلیلنیازارد.اینکارکهماهیتيسختدارداگر
بهخوبيانجامشدهاست،نهبهخاطراعجازمنبلکهبهخاطر
بهرهمنديازهمکارانيفهیموپرمایهبودهاست.دراینمجال
کهدیگربارفراهمنخواهدآمد،برخافرویهرایجبرآنماز
حرفهايخودبکاهموناماعضايخانوادهبازرسينصب
رابیاورم.چههمکارانيکهزمانيدرخانوادهبازرسينصبحضورداشتهاندو
اکنوندرجایيدیگروبهکاريدیگرمشغولاندوچههمکارانيکههنوزدر
شرکتهايفرابونوتاشدرکنارمانماندهاند.همانگونهکهحضورشاندر
کار،کاستيهايمراپوشاندهاست،سیاههنامشانکاستيهايایننوشتهرانیز

خواهدپوشاند.
)سایتهاي آریا بابك آبادان(، )سایت آبیار علیرضا مهندس: آقایان
مسجدسلیمان،کارون3،سیمره،کارون4وپارسیان(،مهديانتشاري)سایتهاي
کارونسه،لوارك،سیري،آبادانوسنگتوده(،بابكخاوران)سایتسیمره(،
محمدرضایت)سایتهايکارون1،توسعهمسجدسلیمانوسیاهبیشه(،مهدي
رفیعيپور)سایتسیاهبیشه(،مرادزیدي)سایتگتوند(،محمودرضاسبزواري
و کارون4 مسجدسلیمان، توسعه )سایتهاي شریفي فرهاد سیمره(، )سایت
مسعودشمس وسنگتوده(، کارون4 )سایتهاي شفیعي محمد گتوندعلیا(،
)سایتهاي صادقي معتصم دااهو(، و آبادان رجائي، لوارك، )سایتهاي
مسجدسلیمان،کارون3،توسعهمسجدسلیمان،رجائي،تاناوسیاهبیشه(،محمدباقر
ضیاء)سایتهايکارون4وسنگتوده(،کیامرثعالیپور)سایتهايکارون3و
توسعهمسجدسلیمان(،قاسمعاءالدیني)سایتشهریار(،جالقانع)سایتهاي
)سایتهاي قربانزاده امیرعباس بیشه(، سیاه و توسعهمسجدسلیمان کارون3،
کارون4ورجائي(،عليقرهباغي)سایتهايتوسعهمسجدسلیمانوکارون4(،
محمدصادققنبري)سایتهايکرخه،کارون1،گتوند،سیاهبیشهوسیمره(،حمید
نعیمی)سایتهايکارون4وسنگتوده(،داریوشورکیاني)سایتشهیدرجائي(

ظرافت ها و دشواري هاي كار در لبه ساختار ماتريسي
سيد علي افراشته، رييس بخش نصب تجهيزات
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نبايد فراموش 
كرد كه در 

بعضي بازرسي ها 
نمايندگان معاونت 
مهندسي فراب نيز 

به ما كمك كرده 
ودر بخش كنترل و 

مراقبت از صحت 
عملکرد سيستم ها 

ما را همراهي 
مي نمايند. همچنين 
مي بايست تشکري 
از همکاران بخش 

خودم و به خصوص 
از خانواده هاي 

محترمشان داشته 
باشم كه با سعه 

صدر و توان مضاعف 
همواره اينجانب 
را در بازرسي ها 

همراهي مي نمايند

دانشگاهصنعتياصفهانهستم. از الکترونیك برق- فارغالتحصیلرشته
سپاهان متدالکترونیك شرکت با 1372 سال از صنعت در من کار شروع
)پیمانکارشرکتمجتمعفوادمبارکهاصفهان(رقمخورد.پسازآنباانتقال
استخدام به فني بازرسي عنوان با 77 سال در تهران شهر به زندگي محل
شرکتبازرسيSGSایراندرآمدمکهآنزمانمدیروقتبخشصنعتيآن

شرکتآقايمهندساسفندیاريبودند.
دراواخرسال77واوایلسال78درزمانآقايمهندسشهیدزادهمدیریت
وقتبازرسيوکنترلکیفیتشرکتفرابازطرفبازرسيSGSبهعنوان
الکتریکالحضورپیداکردم. بازرسفرابدرکارگاههايساختتجهیزات
در برق کیفي موارد بر عاوه شدم مجبور بازرسي کار ماهیت به باتوجه
مسائلکیفيمکانیكازجملهبازرسيجوش،بازرسيابعادي،لولهواتصاات،
شاغل دوستان راهنمائي با کار این که کنم پیدا ورود ... و کاري ماشین

درSGS،مطالعهاستانداردهاوگذراندندورههايمربوطه
انجامپذیرفت.پسازمدتيباکسبتجربهدربازرسيهاي
بهعنوان اینجانب چهارسال، براي مکانیکال و الکتریکال
پارس هپکو، آذراب، شرکتهاي در ساخت مقیم بازرس
مستمر حضور تابلو پارس و مهرآباد تابلوسازي ژنراتور،
داشتممدتينیزبهعنوانبازرسنصبتجهیزاتدرسایت

نیروگاهکوهرنگمشغولبهفعالیتبودم.
درسال84بادعوتازطرفمدیریتتامینتجهیزات
شرکتنارگانبهاینشرکتمراجعهوبهعنوانکارشناس

ارشدبازرسيبرقوابزاردقیقمشغولبههمکاريشدم.
دقیق وابزار برق تجهیزات در اینجانب فعالیت عمده 

تامین و طراحي نارگان شرکت توسط پتروشیمیکه واحدهاي از تعدادي
ميشد،صورتگرفت.

سپسدرابتدايسال86بهدعوتآقايمهندسعباسقليزادهمدیریت
رئیس سمت در و مراجعه فراب شرکت به کیفیت وکنترل بازرسي وقت
پیدا را اینشرکت با همکاري افتخار دقیق ابزار و برق تجهیزات بازرسي

کردم.
درحالحاضرمدیریتوهماهنگيبازرسيهايتجهیزاتبرقوابزاردقیق
در جالي مهندس آقاي کیفیت وکنترل بازرسي مدیریت عالیه نظارت با

که کنم عنوان باید اختصار به است. انجام حال
حوزهمدیریتبازرسيوکنترلکیفیتبهسهدسته
بازرسيدرحوزهتامیناقاممکانیکي،بازرسيدر
حوزهتامیناقامبرقيوبازرسينصبتجهیزات
حوزهها از یك هر ميشود. تقسیمبندي درسایت
و پیگیري ابتدا هستند؛ همزمان وظیفه دو داراي
که بازرسي انجام سپس و کیفي مدارك بررسي
و تامین حوزه در بازرسي نوع ماهیت بهدلیل
مستمر نیاز دقیق، ابزار و برق تجهیزات ساخت
برايحضوربازرسدرکارگاههايساختنبودهو
بازرسيتوسطپرسنلمدیریتبازرسيفرابانجام

ميپذیرد.
بروز برقي، اقام بازرسي مجموعه در اکثرا 
ومفهوم نبوده مکانیکي تجهیزات همانند مغایرت
حالت دو بازرسي، وهنگام ميکند پیدا دیگري

و شود تعویض ميبایست و بوده تایید مورد تجهیز یا نميدهد رخ بیشتر
هستیم زیاد آیتمهاي با صورتجلسات شاهد بیشتر که است سبب بدین
کهخودناشيازکسرياقامیانیازبهتعویضقطعاتميباشدویاچون
بحثتعویضقطعههزینهبراستهموارهبامقاومتپیمانکارهمراهبودهو
آبستنبروزاختافبینپیمانکاراجرائيطرحوهمکارانمجموعهمدیریت

بازرسيميشود.
تنوعدرامربازرسيدرمقایسهبااکثرکارهابسیارزیادبودهکهجاذبهخاص
وهمچنینسختيهايمرتبطبهخودراداردازجملهسفرهايروزانهوبعضا
طواني،مخصوصادرجادههايپرخطرایران،دوريازخانواده،برخوردبا
هماهنگسازي وپیمانکار، کارفرما شرکتهاي و سازمانها در جدید افراد

سازندهباخواستههايکارفرما،مشاوروهمکارانفراب.
امااینقبیلکارهامستلزماطاعاتبهروزازاستانداردها،مداركفني،
صبروشکیبائيوازهمهمهمترپشتیبانيوهمراهيخانواده
شخصبازرسراميطلبد.درانتهايکارتمامیاینسختيها
خاطرات به تبدیل جدید واحد یك راهاندازي مشاهده با
به ميتوان اینجانب افتخارات ازجمله شیرینخواهدشد
بازرسيتجهیزاتبیشاز25واحدنفت،گازوپتروشیمیدر
بازرسي انجام همچنین ایران عزیزمان کشور جاي جاي
مدیریت با که آبي نیروگاههاي ومکانیك برق تجهیزات

شرکتفرابساختهشدهانداشارهنمود.
نمایندگان بازرسيها بعضي در که کرد فراموش نباید
بخش ودر کرده کمك ما به نیز فراب مهندسي معاونت
کنترلومراقبتازصحتعملکردسیستمهاماراهمراهي
مينمایند.همچنینميبایستتشکريازهمکارانبخشخودموبهخصوص
ازخانوادههايمحترمشانداشتهباشمکهباسعهصدروتوانمضاعفهمواره

اینجانبرادربازرسيهاهمراهيمينمایند.
درخاتمهميبایستعنوانکنمکهعملکردتیمبازرسيتجهیزاتبرقو
ابزاردقیقشرکتفرابباعنایتبهبازخوردازسایتهاوهمچنینمجریان
طرحهاتاکنوندرحدمطلوببودهوامیدوارمبتوانیمدرآیندهاینفعالیتهارا
باآموزشبیشتروهمفکريورهنمودهايمدیریتبازرسيوسایرهمکاران

درشرکتفراببهبودبخشیم.

عملكرد قابل قبول تيم بازرسي تجهيزات برق و ابزار دقيق
مصطفي گرجي دوز، رئيس بازرسي تجهيزات برق و ابزار دقيق
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در بخش بررسي 
مدارك، كليه مداركي 
كه در روش اجرايي 
بازرسي وكنترل 
كيفيت به آن اشاره 
شده است جهت 
بررسي و اظهارنظر 
به بخش كنترل 
كيفيت داده مي شود 
وهمکاران مرتبط 
نسبت به بررسي 
واظهارنظر اقدام 
مي نمايند. يکي 
از گايه هايي كه 
همواره اين بخش از 
برخي از بخش هاي 
ديگر دارد عدم 
آشنايي وتوجه 
به مدرك »روش 
اجرايي بازرسي 
وكنترل كيفيت«  
مي باشد

نت
عاو

در م
او 

ندک
ک

فارغالتحصیلدانشگاهآزاددررشتهمهندسيمکانیكميباشم.شروعکارمناز
سال1373درشرکتنیرپارسبودوتااواخرسال1379بهطولانجامید.درمدتي
کهباشرکتنیرپارسهمکاريداشتمدربخشهايمختلفيازجملهبرنامهریزي،
تکنولوژي،تولیدوکنترلکیفیت،نسبتبهتجربهآموزياقدامکردمودرپروژههاي
بزرگيازجملهسدکرخه،کارون1؛کارون3؛مارونو...همکاريداشتمکهبهنظرم

بهترینخاطراتکاریمدرنیرپارسبودهاست.
بعدازشرکتنیرپارسدرشرکتبازرسيB.Vبهعنوانبازرس)جهتساخت

سکويفازیكعسلویه(همکاريداشتموازسال80تا85در
شرکتبازرسيSGSبهعنوانبازرسبرجمیادشروعبههمکاري
کردمکهدرطولسالهایيکهباSGSهمکاريداشتمبافرابنیز
بیشترآشناشدم.شرکتSGSیکيازشرکتهايخوببازرسي
درایرانبودکهدرطيسالهایيکهباآنهمکاريداشتمبهعنوان
مدیرعملیاتيآنشرکتدرپروژههايفاز9و10پارسجنوبي
ومیاد،پتروشیمیخارگوپایانههاينفتيمشغولبهکاربودم.
باتوجهبههمکارياینجانبباشرکتهاينفتوگازپارسو
OEICوLG،هنگامیکهفاز15و16پارسجنوبيبهقرارگاه

خاتماانبیاواگذارشد،باتوجهبهپیشنهادشرکتنفتوگازپارس
)کارفرمايپروژههايپارسجنوبي(اینجانببهعنوانمشاوربه

شرکتسپانیرمعرفيشدموبخشبازرسيراراهاندازيکردموکلیهدستورالعملهاي
بازرسيرابهاتفاقچندهمکاردیگرتهیهومناقصههايبازرسيو...راانجامدادیم.

ازسال86تا87بهعنوانمدیربازرسيشرکتمشاورفوادفعالیتداشتم.
پروژههاياینشرکت،ساختکارخانههايفوادرامهرمزوفوادکاوهجنوببود
کهمتاسفانهباتوجهبهبحراناقتصاديبهوجودآمدهساختکارخانجاتفوادتعطیل

شدوشرکتهایيکهدراینارتباطهمکاريداشتنددچارمعضلشدند.

معرفي بخش بازرسي تجهيزات مكانيك 
بخشمکانیكمسئولیتخدماترسانيدرحوزههايتامینتجهیزاتمکانیكرا
بهعهدهداردکهميتواناینخدماترادردوبخشاصلي1،بررسيمداركو2،

بازرسيتقسیمکرد.

بررسي مدارك 
دربخشبررسيمدارك،کلیهمدارکيکهدرروشاجرایيبازرسيوکنترل
کیفیتبهآناشارهشدهاستجهتبررسيواظهارنظربهبخشکنترلکیفیت
دادهميشودوهمکارانمرتبطنسبتبهبررسيواظهارنظراقداممينمایند.یکياز
گایههایيکههموارهاینبخشازبرخيازبخشهايدیگرداردعدمآشنایيوتوجه
بهمدرك»روشاجرایيبازرسيوکنترلکیفیت«ميباشد؛زیراگاهيمداركمرتبط
بهاینبخشارجاعنميگردد.اینروشاجرایيبهنامPQ00درسیستمتعریف
وجاريشدهاستکهپسازتصویبمدیرعاملدرسال85بهکلیهبخشهاي

مرتبطنیزارجاعشدهاست.
یکيازچالشهایيکهبینکارفرما/مشاور/پیمانکاربافرابدرخصوصمدارك
مشاهدهميشود،تاخیردرارسالمدركومباحثفنيمیباشد.اگرمداركبهصورت
صحیحوبهموقعبهبخشهايمرتبطارجاعگرددازاتافزمانوتاخیردردریافت/
ارسالمداركپیشگیريبهعملمیآیدکهپیشنهادميگرددمرکزکنترلاسناد
وآرشیوتقویتگرددبهطوريکهبسیارقويوپویاعملنمایدونظارتبردریافت
ارسالمداركداشتهباشد؛چونگاهيمشاهدهميشودبرخيازمداركونامههابه
مدتهايطوانيباقيماندهودرموردشاناقدامیصورتنگرفتهاستیادریافت/

ارسالمداركبهصورتناقصانجامشدهاست.بهطورمثالنامهبدونپیوست
دریافت/ارسالميگردد؛درشرکتهاينفتوگازوپتروشیمیبهاینبخشاهمیت
ویژهايميدهندکهبهنظرميرسددرشرکتفراببهاینبخشتوجهبیشترينماید.
بههرترتیببررسيمداركیکيازمواردمهمدراینبخشتلقيميگرددبه
صورتيکهاگردقتهايازمصورتنپذیردامکاندوبارهکاريواتافزمان
پروژهودستنیافتنبهحداقلهايکیفيرادربرخواهدداشتکههمیشهاین
مدیریتازبخشهايمرتبطدرخواستمينمایدکهاطاعاتکافيرادراختیار
اینبخشقراردهند.جهتاعامنظردرمداركفنيهمیشه
داشتناطاعاتکافيوبهروزشدهموردانتظاراستواگر
کلیههمکارانفراببدانیمکهشرکتفرابیکيازشرکتهاي
بزرگوبابنیهمهندسيقويميباشداظهارنظراتمانفقطبستگي

بهنظراتمشاوروکارفرمانخواهدبود.

بازرسي 
دربخشمکانیكباتوجهبهحجمبازرسيهايزیاديکه
وجودداردبهصورتکليبهبخشهایبازرسيداخلکشورو

بازرسيخارجازکشورتقسیمشدهاست.
اقام از بازرسي درسالهايگذشتهجهت فراب شرکت
داخلکشورباشرکتهايبازرسيشخصثالثازجملهشرکت
بازرسيIRICOوSGS،قراردادداشتکهحدودیکسالونیمپیشقراردادهاي
خودراازhird-partyبهManpowerتغییرداد.پسازمدتکوتاهيقرارداد
قرارداد سالجاري در و بازرسيجداشد  ازشرکتهاي نیز Manpower

Manpowerباشرکتتوبامنعقدگردید.اینجانبافتخارهمکاريوهمراهي

جهتاینتغییررادرکنارآقايمهندسبنایيفردداشتمکهاینتغییرباتاشهاي
بيشائبهآقايمهندسعباسقليزادهوتاییداتآقايمهندسحاجرسوليهاصورت
پذیرفتکهبهنظرمتحولبزرگيبرايشرکتهايفرابوتوبابههمراهداشت.
امیداستباتاشهمکاراناینبخشوشرکتتوباونوتاشوحمایتهايجناب
آقايمهندسلطفيازاینتحولبزرگبهاندازهکافيبهرهمندشویموبهمحصوات

باکیفیتتريبرسیم.

بازرسي داخل كشور 
بازرسيهايداخلکشوربهبخشهایبازرسياقامبازاريوبازرسيتجهیزات

تقسیممیگردد.
بازرسي اقام بازاري: اگرچهاینبازرسيهادرظاهرامربسیارسادهویاداراي
پیچیدگيهايکمتريميباشد)اقامبازاريشاملپیچومهره،استیك،فلنج،ورق،
رنگو....(وليباتوجهبهمتنوعبودنایناقامبهصورتکاملنبودنمشخصات
فنیازیكسوونداشتنپیمانکارانمشخصازسويدیگراینبازرسيهاراجزء
بازرسيهايپراسترسقراردادهکهدائمابازرسميبایستيباهمکارانبخشاجرایي
بازرگانيدرتعاملباشدوازطرفيباپیمانکارانمتنوعدرکشمکشهايفني.باتوجه
بهدرخواستهايسایتکهعمومابهموقعاعامنميشودانجامبازرسيهاميبایستي
درحداقلزمانممکنانجامشود؛مسئولیتانجاماینبازرسيهاعموماباجناب
آقايکاویانميباشدکهدراینجاميبایستيازایشانتقدیربهعملآید.گایهايکه
اینبخشهموارهازبرخيبخشهايدیگرداردعدمارسالمداركکافيجهت
بازرسي،عدممشخصکردنشمارهاستانداردوعدماعاملیستقطعاتميباشد.
پيشنهاد: بهنظرميرسدباتوجهبهاستفادهازاقامبازاريدرکلیهپروژهها،
همکارانمحترمبایددربخشمهندسينسبتبهتهیهلیستيقابلپیشبیني،کهمورد

QC  و مشكات پيش رو

داريوش كرمي، رييس بخش مكانيك
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شركت نوتاش نيز 
مصمم است با بهره 
گيري بهينه و تکيه 
بر تجربيات كسب 
شده در سال هاي 
گذشته، به عنوان 

يك شركت كيفيت 
محور، »پا جاي 

پاي فراب نهد«  و 
كيفيت را كه همانا 
»رضايت مشتري« 
است سرلوحه امور 

خود قرار دهد

نت
عاو

در م
او 

ندک
ک

QC تعادل در ابعاد هزينه و زمان، مهم ترين دغدغه
محمدرضا بنايي فرد، مدير بازرسي و كنترل كيفيت- شركت نوتاش

نیازميباشنداقدامنمایندوباتوجهبهتجمیعایناقام،امکانسفارشگذارياز
شرکتهايمعتبردریكیاچندمرحلهمحدودوجودخواهدداشتواینموضوع
بازرسياقامبازاريراازبحرانخارجمينمایدوکلیهاقامباسرعتبیشتري

بهدستسایتخواهدرسید.
بازرسي تجهيزات:اینتجهیزاتشاملتوربینوژنراتوروجرثقیلوشیر

پروانهايوسازههايفلزيو...ميباشد.
دربازرسيهاباتوجهبهاینموضوعکهبرخيازتجهیزاتميبایستيبهبخش
مهندسيارجاعگردد)مطابقمدركPQ00کهمختصراقبادرخصوصآنتوضیح
دادهشد(جدولتقسیمکارمهندسيمشخصشدهاستوبرخيازتجهیزات
توسطهمکارانمهندسيانجامميگیرد.جهتبازرسيبرخيازاقامکهمدت
طوانيساختآنهابهطولميانجامد،بخشمکانیكازنیروهايتامینشدهتوسط
توبااستفادهمينماید.اینبازرساندرکارگاههابهصورتمقیمحضوردارندوجهت
بازرسيهايموردينیزازآناناستفادهميشود.مسئولیتهماهنگيبازرسيهای
اینبازرسانوبررسيودریافتگزارشاتکیفيمناسبوارسالبهبخشهاي
مرتبط،پیگیريمغایرتهاوفرمهايترخیصو...ومدیریتبازرسانجهتحضور
بهموقعدرکارگاه،پیگیريدریافتوبررسيصورتحسابهايقراردادتامیننیروي
متخصصشرکتتوباو...دربخشمکانیكانجامميشودکهمسئولیتاینموضوع

باسرکارخانممهندسمصدقميباشدکهجاداردازایشانتقدیروتشکرکرد.
الباقيتجهیزاتمانندتوربینبهشرکتتوباواگذارشدهاستموردبازرسي
توسطاینبخشقرارمیگیردوبررسيوبرگزاريجلساتتحویلکاربهکارفرما
ومشاور،دربخشمکانیكانجامميپذیرد؛کهبخشعمدهآنتوسطسرکارخانم
مهندسکرمیانجامميپذیردکهجاداردازایشانتقدیروتشکرکرد.گایهاي
کهبعضادربازرسيهايدعوتشدهازشرکتتوباميتوانداشتحاضرنبودن
اقامميباشدکههمیشهاینمدیریتازبخشهايمرتبطوشرکتتوباخواسته
استکههنگامیدرخواستبازرسياعامشودکهتجهیزبهدرستيبازرسيشده
از بازرسي اعامشود.  مناسبدرخواست، بودهودرزمان ومداركآنکامل
تجهیزاتهیدرومکانیك،مخازن،جرثقیل،پمپو...یکيازبازرسيهایياستکه
بهدلیلاهمیتآنهابایددائماباپیمانکاراندرتعاملبود.یکيازعواملآناستفادهاز
پیمانکارانضعیفبودهومتاسفانهدراغلبمواردفقطبهقیمتهاتوجهشدهاست.

برخيازپیمانکارانازحداقلهايتوانفنيبرخوردارنبودهودرنهایتاقامتامین
شدهدارايحداقلهايکیفيميباشند.دربخشمکانیكبازرسيایناقامعموما
باآقايمهندسسیفيوآقايمهندسجماليميباشدکهجاداردازاینهمکاران
نیزتقدیروتشکرشود.بیشترینحجمبازرسيکهتاکنوندرزمانبسیارمحدودانجام
شدهاست،بازرسيازپروژهشیرکوهبودهاستکهکلیههمکاراناینبخشباحضوردر
بازرسيهااینبخشپرازالتهابرابهسامتگذراندهاند.خوشبختانهماباتوجهبهنزدیك
شدنبهشرکتهايبزرگيمانندمپنامتوجهتوانمنديهايخودشدیموشرکتمپنانیز
اینموضوعرااذعانداشتهاست.امیداستدرپروژههايBOT،BOOهمکاراندر
بخشهايدیگربااینمدیریتهمکاريهايازمرابهعملآورندتاازاینتجربهخوب
استفادهبهینهنماییم.بزرگترینگایهبخشمکانیك،استفادهازپیمانکارانضعیفوعدم

اطاعرسانيصحیحبهپیمانکاردرخصوصمواردکیفيميباشد.

بازرسي هاي خارج كشور 
بازرسيهايخارجازکشوربهدوبخشبازرسيفنيوبازرسيقبلازحمل
تقسیمميشود.دربخشمکانیكکلیهاقامیکهمدتساختآنهابهطولميانجامد
باتوجهبهپیشنهاداینبخشونظرمجريطرحوتاییدمدیریتمحترمعاملاز
سوپروایزریابازرسمقیماستفادهميگردد.بهطورمثالجهتساختشیرپروانهاي
درکشورکرهازخدماتآقايمهندستقوایيبهرهمندشدیمکهبازرسيهايبهموقع
واطاعرسانيهايصحیحایشانکمكبزرگيبهبخشکیفیتکردوازایشاننیز
تقدیروتشکرمینمایم.گایهايکهاینبخشازبرخيبخشهادربازرسيهايمقیم
عليالخصوصخارجازکشورداردایناستکهازبازرسعاوهبربازرسيانتظار
انجامکارمهندسي،اجرایي،برنامهریزيوپیگیريکلیهپروژههایيکهدرآنمنطقه/
کشورميباشددارندوکلیهامیدهابهآنفردبستهميشودوباتوجهبهکارهايمتنوع
وزیاديکهدادهميشودبعداگایههايبسیارزیاديمطرحميشود.بهنظرمانتظارات
دربرخياوقاتبیشازحداستوهمهمابایدبدانیمکهنميتوانیمکلیهکارهارابه
یكنفربسپاریموانتظارانجامصحیحهمهآنهاراداشتهباشیم.الباقيبازرسيهاي
فنيوقبلازحملکلیههماهنگيهايبازرسي،توسطسرکارخانمچوخاچیانانجام
ميشودوپیگیريهايدریافتگزارشات؛اعزامنیرو،بررسيصورتحسابهاو...نیز

توسطایشانصورتميپذیردکهجاداردازایشانتقدیروتشکرنمود.

همزمانباتوسعهوتعاليشرکتنوتاش)کهقراربودگروهنصبفرابباشد(
اینجانبکهازسال79افتخارهمکاريباشرکتفرابرابهعنوانمسئولبازرسينصب
طرحکرخه،کارشناسبازرسيمکانیكورئیسبخشبازرسيتجهیزاتمکانیك
داشتم،ازتیرماه89بهعنوانمدیربازرسيوکنترلکیفیتبهاینشرکتپیوستم.متولد
1353ودارايمدركکارشناسيارشدمهندسيمتالورژيدانشکدهفنيدانشگاهتهران
هستم.همزمانباانتقالاینجانبوشکلگیريمجددمدیریتبازرسيوکنترلکیفیتدر

شرکتنوتاش،کلیههمکارانبخشبازرسينصبفرابهمباحفظ
رابطهاستخدامیبافراببهشرکتنوتاشماموربهخدمتشدند.در
ادامهباحسننظرواعتمادمدیرانمحترمسابقووقتبازرسيو
کنترلکیفیتشرکتفرابکهجايتقدیربسیاردارد،کلیههمکاران
بازرسينصبفرابدرکارگاههابهشرکتنوتاشمنتقلومدیریت
عملیاتبازرسيوکنترلکیفیتنصبنیزبهاینشرکتواگذارشد.
شرکتفرابنظارتعالیهوراهبرياینفرآیندرابهعهدهگرفت.
اینمدلميتواندالگويتعامليمناسبيبینفرابوسایرشرکتهاي
اقماريهمچنینشرکتهاينوتاشوناردیسبهعنوانشرکتهاي
همخانوادهدرگروهفرابباشد.شرکتنوتاشنیزمصمماستبا

بهرهگیريبهینهوتکیهبرتجربیاتکسبشدهدرسالهايگذشته،بهعنوانیكشرکت
کیفیتمحور،»پاجايپايفرابنهد«وکیفیتراکههمانا»رضایتمشتري«است
سرلوحهامورخودقراردهد.دراینراستانمایندگانبازرسيوکنترلکیفیتنوتاشکه
بازرسيوکنترلکیفیتفرابراهمنمایندگيميکنند،درکارگاههاينصببهعنوانیك
بدنهمستقلازاجرا،بازرسيوکنترلکیفیتفرآیندنصبرامطابقروشهاياجرایي
مصوبدرسازمانفراب،امادرایههاينزدیکتربهعملیاتاجرابهعهدهدارند.انجام
صحیحاینماموریت)نمایندگيتوامانبازرسيوکنترلکیفیتفراب
ونوتاش(توسطبازرساننصبدرکارگاهها،مستلزمتعاملصحیح
بدنهاجرایيکارگاهباایشانوهمچنینتوجهدرستومنطقيمدیران
محترمفرابونوتاشدرکارگاهنصبنسبتبهموضوعکیفیت،
ضمننظربهابعادهزینهوزماندرپروژهاست.خوشبختانهتاکنون
اینتعادلدرپروژههابرقراربودهاست.همکاراندفترتهراننیز
امورپشتیبانيفنيوهماهنگيبازرسانمستقردرسایتهاينصب
رابرعهدهدارند.درنظراستباهمسانسازيفرمتمداركو
گزارشهايبازرسي،ضمنتسهیلانجاماموردرسایتهاينصب،

دی ماه 1390 - شماره 15تهیهوتولیدکتابچههايبازرسينصبنیزاستانداردشود.



بخش 2

 استفاده از پمپ هاي 
چندفازي يك راه 
حل مناسب براي 
توسعه بسياري 
از ميادين توليدي 
است. استفاده از 
اين روش براي 
مواقعي كه فاصله 
چاه از تجهيزات 
فرآيندي زياد است 
و همچنين در 
سکوهاي دريايي 
بسيار مناسب است
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گاهيممکناست،سیالدرونمخزنبااستفادهازفشاردرونمخزنبتواندخود
رابهسطحبرساندوليپسازآنانرژيکافيبرايانتقالبهواحدهايپاایش
اولیه)آبونمكزدایي(نداشتهباشد.دراینحالتبرايافزایشفشاروانتقال
سیالازسرچاهبهمسافتهايدورتر،ازواحدهايتقویتفشاراستفادهميشود.
براياینکاردوروشمورداستفادهقرارميگیرد.درروشاولکهمکانیزمآن
درشکل)1(ماحظهميشود،باتوجهبهاینکهسیالاستحصالشده،عمدتاچند
فازياست)وبعضاشاملذراتجامدنیزميباشد(ابتداجداسازياولیهصورت
ميگیردونفت،آبوگازبهصورتجداگانهبااستفادهازپمپوکمپرسور
افزایشفشاریافتهوانتقالميیابند.امروزهازاینروشکاسیكکمتراستفاده
ميشودواینروشجايخودرابهروشدومکهاستفادهازپمپهايچندفازي

است،دادهاست.


شكل1- روش كاسيك افزايش فشار و انتقال سيال از چاه

اینروشکهدر ازپمپهايچندفازيرایجشدهاست.در استفاده امروزه
شکل)2(آوردهشدهاست،ازانواعپمپهایيکهدرادامهمعرفيخواهندشد،براي
انتقالسیالاستفادهميشود.استفادهازپمپهايچندفازيیكراهحلمناسب
برايتوسعهبسیاريازمیادینتولیدياست.استفادهازاینروشبرايمواقعيکه
فاصلهچاهازتجهیزاتفرآینديزیاداستوهمچنیندرسکوهايدریایيبسیار
مناسباست.پمپاژچندفازيباحذفواحدهايجداسازياولیهسرچاهيو
چندپمپوکمپرسوربرايانتقالسیال،هزینههايروشکاسیكراتا70درصد
ميتواندکاهشدهد.باوجودکاهشهزینههادرروشپمپاژچندفازي،بازده
اینپمپها)حدود30تا50درصدبستهبهدرصدحجمیگازودیگرعوامل(از
پمپهايکاسیك)60تا70درصد(وکمپرسورها)70تا90درصد(کمتراست.



شکل2-استفادهازپمپچندفازيبرايانتقالازچاه

باوجودپایینبودنراندمان،مزایايزیررابراياستفادهازاینپمپهاميتوان
برشمرد:

)Well Back Pressure(1-افزایشتولیدباکاهشفشارپشتچاه
)Vapour Recovery System(2-حذفسیستمبازیافتبخار

3-کاهشهزینههايتجهیزاتي
دردودههاخیر،تکنولوژيهايچندفازيبسیاريبرايجریانگازومایعدر
صنایعنفتوگازتوسعهیافتهاست.همانطورکهدرشکل)3(ماحظهميشود،
اینتکنولوژيهاراميتواندردوگروهپمپهايچندفازيجابهجایيمثبتو

روتودینامیکيتقسیمبنديکرد.



شكل3- انواع پمپ هاي چندفازي

پمپ هاي جابه جايي مثبت
اینپمپهابرمبنايجابهجایيمقدارمعینيازسیال،متناسبباحجممحفظه
پمپوسرعتبهحرکتدرآوردناینحجممشخصازسیالعملميکند.
اختاففشارایجادشدهدرسیالدرحینپمپاژ،تابعياستازمقاومتيکهدر
پاییندستجریانوجوددارد)برافتفشارميبایستغلبهشودتافشارکافي

برايتحویلسیالبهپاییندستفراهمباشد(.
درادامهانواعمختلفاینپمپهاموردبررسيقرارميگیرد.

 )Twin Screw( پمپ هاي پيچي
پمپهايپیچي،رایجترینپمپهايچندفازيجابهجایيمثبتدرصنعت
)GVF(نفتوگازهستند.اینپمپهامخصوصادرشرایطيکهکسرحجمیگاز
بااباشدوهمچنیننوساندرشرایطوروديپمپداشتهباشیم،بسیارمناسب
هستند.اینپمپهاحتيدرشرایطGVFبرابربا95درصدنیزعملیاتيهستندو
بعضيازانواعآنميتواننددرشرایطGVFبرابربا100درصدبرايزمانکوتاهي

عملیاتيباقيبمانند.
شکل)4(شماتیكیكنمونهپمپپیچيرانشانميدهد.جریانسیالازیك
انتهايپمپواردشدهوبهدوجریانتقسیمميشودکهازدوسمت،واردمحفظهاصلي
ميشودکهشاملرزوههايدرگیرپیچهاياصلياست.جریانباحرکتپیچهادرطول
آنهاحرکتکردهوفشارشافزایشميیابد.نرخحجمیاینپمپهابهگاموقطرپیچها

می
عل

در شماره پیش در رابطه با فرازآوري نفت و گاز توضیحاتي داده 
شد و بیان شد كه اكثر چاه هاي تولیدي در مراحل اولیه تولید، براي 
داشته باشند  گاز  و  نفت  جریان  طبیعي  به صورت  مي توانند  مدتي 
براي  مصنوعي  فرازآوري  روش هاي  از  است  ازم  آن  از  پس  و 

رساندن سیال درون مخزن به سطح بهره گرفته  شود.
مي پردازیم.  سطح اارضي  پمپاژ  روش  معرفي  به  شماره  این  در 
این روش ها براي تقویت فشار سیال استخراج شده، مورد استفاده 

قرار مي گیرند. 

پمپاژ سطح اارضي
فرازآوري نفت و گاز

عبد اامیر
 سراج زاده *

 محمد مجدم**

 

 هاي چندفازيپمپ

 جايي مثبتجابه

 هاي روتوديناميكپمپ

 پيستوني

Twin Screw 

Progressive Cavity Pump 

ديافراگمي 

Helico-Axial 
(Poseidon Type) 

Multi-Stage Centrifugal 
(ESP Type) 
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از ميان پمپ های 
نامبرده  شده، 

پمپ های پيچی 
بيشترين كاربرد را 
دارندچراكه قابليت 

پمپاژ سه فاز به 
طور هم زمان را در 

نرخ های حجمی باا 
و با محتوای گازی 

زياد را دارند

25

می
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وهمچنینسرعتدورانيآنهابستگيدارد.باافزایشفشارگازمقداريازمایعازفضاي
بینپیچهابازميگرددوباعثافتراندمانحجمیپمپميشود.



ازمبهذکراستاصطاحTwinبهمعنايتعدادپیچهايبهکاررفتهدراین
پمپهانیستوصرفادرگیريدوپیچبرايپمپاژرانشانميدهد.براينمونهدر

شکل)5(یكپمپپیچيباسهعضوچرخنده،نشاندادهشدهاست.


کاربردپمپهايچندفازي،درمواردياستکهسیالدرونچاه،فشارکافي
نداردوميتوانموارداستفادهذیلرابرايآنبرشمرد:

1-فاصلهمجموعهايازچاهها،ازتجهیزاتجداسازيزیاداست.
2-سیالدرونچاهيفشارکافيبرايرسیدنبهسطحراداشتهوليفشارازم

برايانتقالراندارد.
3-درچاههايفراساحلي

ازمیانپمپهايچندفازيهمانطورکهذکرشد،پمپهايپیچيبیشترین
کاربردرادارندچراکهاینپمپهاقابلیتپمپاژسهفازبهطورهمزمانرادرنرخهاي
حجمیبااداشتهونیزدرحاليکهسیالکاملگازيشود)GVF=100(،ميتوانددر

مدتزمانيمحدوديکارکند.

پمپ های حفره ای
همانطورکهدرشمارهقبلتوضیحدادهشده،اینپمپهابهعنوانیكروش
فرازآوريمصنوعيکاربردفراواندارند؛برخيازاینپمپهابرايکاربردهاي
سطحينیزاصاحشدهاند.دراینکاربردبرايدبيهايکمتراز300.000بشکه
psiدرروز)حجمکلگاز،نفتوآب(وهمچنینفشارخروجيپایین)حداکثر
400(مناسبهستند.اینپمپهاقابلیتکاردرشرایطيکهجریانحاويذرات
جامدباشدرانیزتاحديداراهستند.بااینوجوداگردرچنینشرایطيزیادکار

کنند،نیازبهتعویضزودهنگاماستاتوردارند.

 پمپ هاي پيستوني
یکيازسادهترینروشهابرايپمپاژچندفازي،استفادهازپمپهايپیستونيبراي
افزایشفشارترکیبنفت،آبوگازاست.مکانیزمعملکرديایننوعپمپهادرشکل
)6(نشاندادهشدهاست.درپمپهايپیستونيازیكجعبهدندهویكمحركاولیه
استفادهميشودوبهمانندپمپهايمیلهايعملميکنند.همچنینمکانیزمپمپکردن
پمپهايپیستونيdouble actingکهشماتیكآندرشکل)7(ماحظهميشود
از2شیرcheck valveاستفادهميشود،کهمانندشیرهايstanding valveو
traveling valveدرپمپهايمیلهايعملميکنند.سیالعاملواردسیلندرشده،با

حرکتپیستونفشارشافزایشیافتهوانتقالميیابد.



شكل6- مكانيزم عملكردي يك پمپ پيستوني

ایننوعپمپهابراينرخهايجریانيکمومتوسطمناسبهستند)حداکثر
بیشینهفشار 110.000بشکهدرروزحجمکلگاز،نفتوآب(وهمچنین

خروجيآنبه1400Psiخواهدرسید.



double acting شكل7- شماتيك يك پمپ پيستوني

 پمپ هاي ديافراگمي
اینپمپهايرفتوبرگشتيازدومحفظهتشکیلشدهاند؛پیستونوموتور
پمپدرروغنهیدرولیكشناورهستندوتوسطیكپمپهیدرولیکيسیلندر
پیستونيانرژيتامینميشود.یكدیافراگمااستومريروغنهیدرولیكرااز
سیاليکهبناستپمپشودجداميکند.باحرکتدیافراگمسیالپمپميشود.

 

شكل4- شماتيك يك پمپ پيچي

شكل 5-يك پمپ پيچي
با سه عضو چرخنده

شكل8- يك پمپ 
ديافراگمی )روبرو( 

و مكانيزم عملكرد آن )پايين( 
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پمپ هاي ديناميکي 
دوار، براساس 
انتقال اندازه حركت 
زاويه اي از پروانه 
پمپ به سيال كه 
سبب افزايش 
انرژي جنبشي 
سيال مي شود، كار 
مي كنند. با عبور 
سيال از پره هاي 
ديفيوزري، انرژي 
جنبشي تبديل به 
فشار خواهدشد و 
فشار سيال افزايش 
مي يابد
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می
عل

 پمپ هاي روتوديناميك
پمپهايدینامیکيدوار،براساسانتقالاندازهحرکتزاویهايازپروانه
پمپبهسیالکهسببافزایشانرژيجنبشيسیالميشود،کارميکنند.با
عبورسیالازپرههايدیفیوزري،انرژيجنبشيتبدیلبهفشارخواهدشدو
فشارسیالافزایشميیابد.پمپهايروتودینامیكچندفازيمورداستفادهرا
ميتوانبهدودستهپمپهايمارپیچمحوريوپمپهايشعاعيچندطبقهاي

تقسیمکرد.

پمپ هاي مارپيچ - محوري
اینپمپهاکهتوسطگروهPoseidonتوسعهیافتندوبهنامپمپهاي
Poseidonنیزشناختهميشوند،پمپهایيهستندکهجریانسیالبهصورت

افزایش ازچندطبقهپمپ،فشارش ازعبور آنهاشدهوپس محوريوارد
ميیابد.هرطبقهشاملیكپروانهمارپیچي)روتور(وپرههايثابتدیفیوز
)استاتور(است.اینپمپهادرواقعترکیبيازپمپهايمحوريوشعاعي
هستند.هرپروانهسببافزایشفشارسیالشدهودیفیوزرهايبینطبقات
عملهمگنکردنوهدایتجریانبرايورودبهطبقهبعدراانجامميدهند.
باپیشرويدرطولپمپ،شکلپرههايروتورواستاتورنیزمتناسببانرخ
نحوي به پروانه و دیواره بین موجود فضاي ميیابد. تغییر حجمیعبوري،
استکهپمپتوانایيعبورذراتجامدرانیزدارد.شماتیكیكطبقهازاین

نوعپمپدرشکل)9(ماحظهميشود.


]

شكل9- شماتيك يك طبقه از پمپ حلزوني- محوري

 پمپ هاي شعاعي چندطبقه
همان داشتهباشند، شناور و درونچاهي کاربرد که درصورتي پمپها این
ESPهستند،کهدربخشهايقبلتوضیحدادهشد.اخیراایننوعپمپهابراي

کاربردهايسطحاارضيتطبیقدادهشدهاندوتوانایيآنهابرايپمپکردنمحتواي
زیادگازنیزافزایشدادهشدهاست.

درموسسهتکنولوژيماساچوستایااتمتحدهساختسلولفتوولتاییکي
براساسمولکولهايارگانیكدردستپژوهشاست.اینسلولانرژينور
فروسرخراجذبميکندودراثرگذردادننورمرئيکاماشفافاست.این
محصولراميتوانبهشکلپوششيبرسطحشیشههايمعموليبهکاربردوبا

استفادهازسطوحموجودپنجرههاهزینههاينصبراکاهشداد.
تاشهایيکهتاکنونبرايساختسلولآفتابيشفافصورتگرفته،یابه
سلولهایيبابازدهيبسیارپایین)تبدیلکمترازیكدرصدآفتابوروديبه
الکتریسیته(انجامیدهاستیامحصولبهدستآمدهآنقدرمانععبورنورشدهاست
کهدیگربراياستفادهدرپنجرههامناسبنبودهاست.اماپژوهشگرانMITموفق
شدهاندکهفرمولشیمیایيخاصيبرايسلولهابیابندکهدرترکیببایكپوشش
نیمهبازتابدهندهاشعهفروسرخ،همدربرابرنورمرئيشفافیتبیشتريداردو
همبازدهيبسیاربااتريرادرمقایسهبانمونههاياولیهتامینميکند.تاکنون
نمونههايآزمایشياینسلولهابهبازدهي1.7درصدرسیدهانداماباتوسعهبیشتر،
ایننسبتميتواندتا12درصدنیزافزایشیابدواینسلولهاراباانواعتجاري
موجودقابلمقایسهکند.درساختمانهايجدیدیاساختمانهایيکهقراراست
پنجرههایشانتعویضشود،اضافهکردنسلولخورشیديشفافبهشیشههاتنها
بهافزایشهزینهاندکينیازداردچراکههزینهشیشه،قابونصبشیشههادر
هرصورتبایدپرداختهشود.درپنجرههايدوجداره،مادهفتوولتاییكميتواند
اینترتیبازتخریبدر بهیکيازسطوحداخليشیشههااضافهشودوبه
برابرعواملجويوشستشويشیشههاکامامحافظتشود.همچنین،نصباین
سامانهجدید،مانععبوربخشبزرگيازگرمايتابیدهشدهبهپنجرههاميشودو
ميتواندنیازبهتهویهمطبوعرادرساختمانکاهشدهد.استفادهازسطحشیشه
ساختمانهايموجود،درمقایسهباپانلهايآفتابيمعمولياغلبسببميشود
کهسطحبیشتريبراياستقرارسلولهايآفتابيدراختیارباشد.صبحهاوعصرها
کهخورشیددرارتفاعپایینتريقراردارد،جدارهساختمانهادرشهرهايبزرگ
بهخوبيروشنميشودوموقعیتعمودينصبسلولهاميتواندمقدارفراواني

الکتریسیتهتولیدکند.
بخشبزرگيازهزینهپانلهايآفتابيفعليبهایهشیشهايکهسلولهاروي
آنقرارميگیرندوبستهبنديوحملونقلآنمربوطميشود.اگراینفرآیند
اینهزینه از زیادي مقدار تبدیلشود پنجرهها ازعملیاتساخت بهبخشي
صرفهجویيخواهدشد.پژوهشگرانامیدوارندکهباتوسعهآزمایشگاهياینطرح
وهمچنینکاربررويقابلیتتولیدانبوهآن،اینفنآوريبتواندظرفدهسال
بهیكمحصولتجاريتبدیلشود.عاوهبراینکهميتواناینمادهرادرهنگام
تولیدپنجرههايجدیدمستقیمارويسطحشیشهقرارداد،ایناحتمالوجوددارد
کهبتوانورقههايمنعطفپوشیدهشدهبااینمادهرارويپنجرههايموجودنیز

استفادهکرد.

شكل10- شماتيك يك پمپ شعاعي چندطبقه )چپ( و مقطع آن )راست(

* كارشناس ارشد طرح های باادستي شركت نارديس
** كارشناس طرح های باادستي شركت نارديس

Geoffrey Supran:عکس

شرحتصویر:
یکيازپژوهشگران
MITشفافیتنمونه

آزمایشيسلولرا
نمایشميدهد.

سلول آفتابي شفاف
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هيدروليکی  قدرت 
توليد شده توسط 

توربين ها  اين 
تابعی است از 

اختاف هد كلی 
 ،)TDH(جريان
وزن مخصوص 

سيال و بازده 
توربين. در 

اسمزی  سيستم 
معکوس آب دريا، 
وزن مخصوص و 
اختاف كلی هد 

با  برای سيستم ها 
مختلف  سايزهای 

ثابت است در حالی 
كه بازده توربين و 
می كند تغيير  سيال 
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HPRT معرفی سيستم های
دربسیاریازفرآیندهایصنعتیبرایانجامفرآیندنیازاستتاسیالیراتافشار
بسیارزیادیبااببریم.پسازانجامفرآیندمقداریازسیالوگاهیاوقاتتمام
سیالبافشارباادرشیرخفقاندچارافتفشارشدهیاازچرخهفرآیندخارجشده
ودورریختهمیشودوفشارشبهفشاراتمسفرمیرسد.اینکاهشفشارگاهی
اوقاتهمراهبااتافانرژیبسیارزیادیمیباشد.انرژیهدررفتهدراینفرآیندها
پتانسیلمناسبیبرایتولیدبرقمیباشد.باقراردادنیكسیستمHPRTدرمسیر
سیالخارجشدهویاجایگزینکردناینسیستمبهجایشیرخفقانمیتوانمقدار
قابلتوجهیانرژیالکتریکیتولیدکرد.سیستمHPRTدرحالتکلیازسه
قسمتمختلفتشکیلشدهاست.قسمتاولیكتوربینهیدرولیکیاستکهدر
مسیرسیالفشاربااقرارمیگیرد.قسمتدومیكکاچاستکهدرمواقعضروری
وظیفهجداکردنتوربینازبقیهفرآیندرادارد.درصورتیکهدبیسیالعبورکننده
ازتوربینبهحدیپایینباشدکهنیرویناشیازسیالعبورکنندهنتواندبرنیروهای
معکوسدربرابرحرکتتوربیندرجهتمخالفغلبهکندایننیروهایمعکوس
باراضافیبرسیستمواردکردهونتیجهبرخافآنچهانتظارداریمپیشمیرود،
درچنینشرایطیکاچوظیفهجداکردنتوربینراازبقیهقسمتهاداردتابار
اضافیبهسیستمواردنشود.قسمتسومیكپمپاستکهعهدهدارباابردن
فشارسیالیاستکهفرآیندراتغذیهمیکند.نحوهکاراینسیستمبدینصورت
استکهیكتوربیندرمسیرسیالپرفشارکهدرحالخروجازچرخهاستقرار
میدهیمتافشارسیالتخلیهشدهرادریافتکند.توربینداراییكپروانهاست
کهروییكشفتجاسازیشدهاست.سیالتخلیهشدهباپروانهدرگیرشدهو
باعثمیشودکهپروانهوشفتبهچرخشدرآیند.یكپمپدرمجاورتتوربین
تعبیهشدهتاسیالیراکهقراراستبهفرآیندپمپشوددریافتنماید.پمپیك
پروانهداردکهرویشفتنصبشدهوشفتپمپنیزبهشفتتوربینمتصل
است.چرخششفتتوربینباعثچرخششفتپمپوپروانهمیشود.پروانهی
دوارپمپفشارسیالیراکهبایدفرآیندراتغذیهکندباامیبردوبهاینترتیب
انرژیسیالیکهتخلیهشدهبازیافتمیشود.توربینهایهیدرولیکیبازیافتی
اغلبدربازهکاربردیوسیعبهکارمیروندومشخصاتوعملکردمتفاوتی
خواهندداشت.راندماناینتوربینهااغلبتابعیاستازطراحیمخصوص،
دبیجریان،فشاروسرعت.یكتوربینازنوعچرخپلتونبهترینگزینهبرای
یكجریانبادبیبااستدرجاییکهسیالفشارباابهفشارینزدیكبهفشار
اتمسفرخفقانمییابد.یكتوربینپرهدارفرانسیسدرفشارپایینودبیباای
جریانکارمیکندوبهطوروسیعیدرایستگاههایهیدرولیکیتولیدقدرتبه
کارمیرود.یكتوربینآبیتجاریبرایهرکاربردیمناسباست،اماازلحاظ
دردسترسبودنوهمچنینبازدهعملکردمحدودشدهاستونیازمندسرمایهی
اولیهبسیاربااست.یكراهاقتصادیترومفیدتراستفادهازیكپمپشعاعی
سانتریفیوژبهصورتمعکوسبهجاییكتوربینهیدرولیکیبازیافتیاستکه
کاررابهصورتچرخشخارجمیکند.بهچنینسیستمیکهازیكپمپبهجای

یكتوربیناستفادهمیشود)PAT)Pump as turbineمیگویند.استفادهاز
پمپسانتریفیوژبهجایتوربینهیدرولیکیدارایمزیتهایینسبتبهتوربین
است،ازجملهاینکهپمپهایسانتریفیوژنسبتبهتوربینهایهیدرولیکی
بیشتردردسترسبودهوقیمتپایینترینسبتبهتوربینهادارند،اگرچهبازده
کمترینسبتبهتوربینهادارندولیاینمشکاتباهزینهبسیارکمتردرتعمیر
ونگهداریوعمربسیاربیشترجبرانمیشود.درسیستمهاییکهازپمپبه
جایتوربیناستفادهمیشودبایدتغییراتیدرچیدمانایجادکردتابتوانبهطور
بهینهانرژیسیالفشارباارابازیافتکرد.دراینسیستمهاباحذفکردنتوربین
ازسیستم،یكموتورالکتریکینیزبینپمپوکاچاضافهمیکنیم،درواقعاین

موتوروپمپدرکناریکدیگرنقشتوربینراایفامیکنند.

PAT و HPRT كاربرد های سيستم های
چنانچهاشارهشدسیستمهایHPRTوPATدرهرفرآیندیکهسیالی
بافشاربااازآنخارجشدهومیزانقابلتوجهیانرژیهدربدهدکاربرد
دارد،درادامهنمونهایازکاربرداینسیستمهادرفرآیندهایصنعتیرامورد

بررسیقرارمیدهیم.

بازيافت انرژی در فرآيند اسمزی معكوس آب دريا
درسیستماسمزیمعکوسآبدریابرایخالصسازیآبازفشارباایی
حدود1000psi-800استفادهمیکنند.درهرسیکلتقریبا30درصدازآبیکه
بهاینفشاررسیدهبهصورتخالصدرمیآیدوبقیهآنازسیستمخارجشده
وفشارشبهفشاراتمسفرکاهشمییابد،یعنیدرهرسیکلحدود70درصداز
انرژیهدرمیرود.استفادهازیكپمپسانتریفیوژبهعنوانتوربیندرفرآیند
کاهشفشاردرشیراختناقمیتواندبهطوربسیارموثریدربازیابیانرژیمورد
استفادهقرارگیرد.البتهانواعدیگریازتوربینهانیزمیتواننددراینمورداستفاده
شوندمانندتوربینهایپرهدار،توربینهایضربهایو...ولیاستفادهازپمپ
سانتریفیوژدرحالتمعکوسبهدلیلسادهبودنوهزینههایکمبرایتعمیرو

نگهداریوعمرباابهبقیهانواعتوربینهاترجیحدادهمیشوند.
قدرتهیدرولیکیتولیدشدهتوسطاینتوربینهاتابعیاستازاختاف
درسیستم توربین. بازده و سیال کلیجریان)TDH(،وزنمخصوص هد
اسمزیمعکوسآبدریا،وزنمخصوصواختافکلیهدبرایسیستمها
باسایزهایمختلفثابتاستدرحالیکهبازدهتوربینوسیالتغییرمیکند.
نمایشماتیكاینفرآیندونحوهتعبیهHPRTدرآندرشکل1نشانداده
شدهاست.دراینچیدمان،HPRTبهیكشفتدوبلهتوسعهیافتهمتصل
شدهاستکهموتوریرویقسمتدیگرشفتسواراستویكکاچبینآنها
برایجلوگیریازسرعتبیشازاندازهتعبیهشدهاست.سردیگرموتوربهیك
پمپتغذیهکوپلشدهاست.یكتنظیمکنندهسرعتنیزبهطوراختیاریدرسر
دیگرتوربیننصبشدهاستتابهخاموششدنسالمسیستمکمكکند.موتور

 )HPRT(توربين های بازيافت انرژی
و كاربردهای آن در فرآيندهای صنعتی

محمد حسین
رضوانیان *

احسان
 یوسف آبادی **

مصرف  محل  به  آن  انتقال  و  نیروگاه ها  در  برق  تولید  امروزه 
نگرانی  هزینه ها  این  بر  عاوه  می طلبد.  را  زیادی  بسیار  هزینه 
نیروگاه ها  در  استفاده  مورد  انرژی  منابع  یافتن  پایان  مورد  در 
قبا  كه  سوخت ها  این  از  استفاده  محیطی  زیست  مشكات  نیز  و 
منابع  كوچكترین  از  كه  وامی دارد  را  انسان ها  شد  اشاره  آن ها  به 
امروزه  كه  حل هایی  راه  از  یكی  ببرند،  را  استفاده  حداكثر  انرژی 
محل مصرف  در  برق  تولید  از  استفاده  می شود  آن  به  زیادی  توجه 

 HPRT می باشد. استفاده از توربین های بازیافت انرژی موسوم به 
ایده  همین  اساس  بر   )Hydraulic power recovery turbine(
شكل گرفتند. استفاده از توربین های بازیافت انرژی عاوه بر تولید 
برق در محل مصرف و كاهش هزینه های انتقال برق و تلفات ناشی 
صورت  به  را  صنعتی  فرآیند های  در  هدررفته  پتانسیل های  آن،  از 
انرژی الكتریسیته بازیافت می نماید. در نوشته فرارو به معرفی این 

سیستم ها و كاربرد آن ها در فرآیندهای صنعتی می پردازیم.
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در پاايشگاه های 
نفت و واحد های 
صنعتی پتروشيمی، 
پس از اينکه در 
مخزن فشار باا، 
مواد اوليه واكنش 
داده و يا تجزيه 
شدند ، محصوات 
اين فرآيند به 
يك مخزن فشار 
پايين انتقال داده 
می شوند. هنگام 
انتقال مواد اوليه به 
مخزن فشار باا و 
رساندن فشار سيال 
به حد مطلوب نياز 
به پمپ داريم تا 
ميزان زيادی انرژی 
به سيال بدهد تا 
فشار سيال به حد 
مطلوب برسد
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همچنینبهعنوانتنظیمکنندهیسرعتتوربیننیزعملمیکند.یكشیرکناری
)by pass(نیزبرایشروعسیستموجریاناضافیتعبیهشدهاست.موتوردر
حالتباربیشینهپمپتغذیهراروشنمیکندوفشارنفوذکنندهراکنترلمیکند.
ازشیر رفته بهعنوانآبشورهدر ازکلسیالپمپشده حدود70درصد
HPRTبستهمیشودوby passعبورمیکند.وقتیشیر)by pass(کناری
شروعبهباابردنسرعتمیکندتازمانیکهباکاچدرگیراستودرسرعت
سنکرونموتورقراردارد،دراینحالتHPRTبهطورموازیمقداریازباررا
بهعهدهمیگیردوبنابراینمصرفپمپکاهشمییابد.کاچمیتواندحذف
شودامااستفادهازآنانعطافپذیریسیستمراافزایشمیدهدتادرحالتخراب
بودنتوربینسیستمبتواندبدوننیازداشتنبهیكژنراتورالکتریکیجداگانهکار
کند.میتوانتوربینوژنراتورالکتریکیراروییكفونداسیونبرایراحتیدر

عملکردوتعمیرونگهداریآنسوارکرد.



شكل 1 : نحوه چيدمان اجزای سيستم HPRT در فرآيند اسمزی معكوس آب دريا

بازيافت انرژی هدررفته در فرآيند تصفيه بيو-گاز
بیو-گازیکیازمحصواتیاستکهدرفرآیندهایصنعتیتولیدشدهوبه
عنوانسوختاتومبیلاستفادهمیشود.جهتتصفیهبیو-گازازسیستمیاستفاده
میشودکهدرآنازآببافشارباابهجایفرآیندهایشیمیاییاستفادهمیشود.
جهتتصفیهبیو-گاز،ابتدافشارآنراتا9barباابردهوسپساینگازناخالص
درفشاربااواردتصفیهکنندهشدهوسپسبایكجریانفشارباایآبمخلوط
میشود،ناخالصیهایگازدرمجاورتآبفشاربااواردآبشدهوفقطگاز
متانتقریباخالصباقیمیماند.آبپسازجذبناخالصیهاازگازخالصجدا
شدهوواردفاشتانكمیشود.سپسبرایتصفیهوارددستگاهتصفیهآب
میشود.درحینانتقالآبازمخزنفشارباابهفاشتانك،کاهشفشارآب
مقداریانرژیراهدرمیدهدکهقابلبازیافتمیباشد.نمایشماتیكقرارگیری

پمپمعکوسبهجایتوربیندراینفرآینددرشکل2نشاندادهشدهاست.
دریكسیستمتقویتکنندهازنوعبیو-گاز،فرآیندسادهشدهیكموتوربادو
شفتراکهازیكطرفبهیكپمپسانتریفیوژوازطرفدیگربهیكپمپ
سانتریفیوژمعکوسمتصلشدهاستنشانمیدهد.آببینیكمخزنتحت
فشاربافشارقابلتنظیمویكتانكآبدرفشاراتمسفردرجریاناست.این
مخزنتوسطورودیبیو-گازازباافشارشتنظیممیشود.اینآبدارایفشار
تنظیمشدهدرbar4میباشد.آبازمخزنخارجشدهوازمیانپمپمعکوس
سانتریفیوژعبورمیکندویكکارمفیدبهصورتچرخشیرارویشفتتولید
میکند.درنتیجهازبارموتورالکتریکیکاستهشدهومصرفشکاهشخواهد

یافت.

بازيافت انرژی در فرآيند پاايش نفت
درپاایشگاههاینفتوواحدهایصنعتیپتروشیمی،پسازاینکهدرمخزن
فشارباا،مواداولیهواکنشدادهویاتجزیهشدند،محصواتاینفرآیندبهیك
مخزنفشارپایینانتقالدادهمیشوند.هنگامانتقالمواداولیهبهمخزنفشاربااو

رساندنفشارسیالبهحدمطلوبنیازبهپمپداریمتامیزانزیادیانرژیبهسیال
بدهدتافشارسیالبهحدمطلوببرسد.پسازاینکهفرآیندرویمواداولیهانجام
شد،هنگامانتقالمحصواتتجزیهشدهبهمخزنفشارپایینازیكشیرخفقان
استفادهمیشودتافشاربهحدزیادیکاهشیافتهوبهفشارمخزنفشارپایین
برسدکهدراینفرآیندخفقان،مقدارزیادیانرژیازدستمیرود.اینانرژی
هدررفتهپتانسیلخوبیبرایاستفادهازیكپمپهیدرولیکیبهجایتوربین
برایبازیافتانرژیمیباشد.دریكنمونهعملیازاینفرآیندپاایش،فشار
سیالاز74.8barبهbar14.8کاهشمییابد.درایننمونهخاصبااستفادهاز
یكتوربینهیدرولیکی5مرحلهایمیتوان285کیلوواتانرژیراازیكموتور
855کیلواتیکهانرژیپمپراتامینمیکند،بازیابیکرد،یعنیحدود33درصداز
انرژیدادهشدهبهسیالبازیابیمیشود.درشکل3نمونهایازاینواحدصنعتی

نشاندادهشدهاست.


شکل3:نمونهایازکاربردپمپبهجایتوربیندرفرآیندپاایشنفت

بازيافت انرژی در صنعت حفاری از آب خنك كننده
درصنعتحفاریومعدنهاکهنیازبهکاردرعمقهایبسیارپاییناست،برای
ایجادشرایطمطلوببرایکار،نیازبهخنكکردنهوامیباشد.برایاینکاراز
اسپریهایخنكکنندههوااستفادهمیشود.روشکاربرایچنینسیستمهایی
بدینصورتاستکهآبخنكکنندهازسطحزمینبهعمق450متریزمین
برایاستفادهدراسپریهایخنكکنندهفرستادهمیشود.آبسردبایدبرایورود
بهمحفظهیخنكکننده،فشارشکاهشیابد.پسازآنآبیکهگرمشدهو
سرمایخودرابههوادادهاستبهسطحزمینپمپمیشودتااینچرخهدوباره
طیشود.درهنگامورودبهمحفظهاسپریفشارآببهمقدارزیادیکاهشمییابد
کهبااستفادهازیكتوربینهیدرولیکییایكپمپبهجایتوربین،میتوانتاحد
زیادی)حدود42درصد(ازانرژیدادهشدهبهسیالتوسطپمپبرایفرستادن

آببهسطحزمینراتامینکرد.

*فارغالتحصیلمهندسیمکانیكازدانشگاهعلموصنعتایران،دانشجویEMBAدانشگاهشهیدبهشتی
**فارغالتحصیلمهندسیمکانیكازدانشگاهعلموصنعتایران،دانشجویهوافضادانشگاهتهران

شكل 2 : نمای شماتيك يك سيستم پيشنهادی برای استفاده از پمپ به جای توربين برای 
فرآيند تصفيه بيو-گاز
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مجموعه اي از 
چندين برج به 

اندازه برج ايفل 
را درنظر بگيريد 

سپس يك بزرگراه 
4 بانده را بين 

برج ها و بر روي 
يکي از عميق ترين 

دره هاي فرانسه 
متصل نماييد. اين 

تصور با وجود آنکه 
غيرممکن است اما 

توصيف كننده پل 
ميائو مي باشد. تيم 

سازنده از لحظه 
آغازين با سه چالش 
از پيش تعيين نشده 

روبه رو بود
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اين پل ميائو است.
بلندترینپلدرسرتاسردنیا،ستونهايبلندآن
343مترارتفاعدارند.روياینپلپروازمیکنید.در
حقیقتباايابرهاحرکتميکنیداینابرسازهایست
کهگفتهميشدهرگزساختهنخواهدشد.تیمیکه
ميبایست داشتند برعهده را ابرسازه این ساخت
بادهاي با ازریزشکوهجانسالمبدرميبردندو
شدیديکهسرعتيمعادل130km/hrداشتندمبارزه
ميکردندوبرطوفانهايعظیمفائقميآمدند.ایندر
حاليبودکهپلنیمهکارهدرمیانآسمانمعلقبود.
اینپلياستکهمرزهايعلممهندسيراتانهایت

محدودیتهاوسپسفراترازآنپیشبرد.
مجموعهايازچندینبرجبهاندازهبرجایفلرا
درنظربگیریدسپسیكبزرگراه4باندهرابینبرجها
وبررويیکيازعمیقتریندرههايفرانسهمتصل
نمایید.اینتصورباوجودآنکهغیرممکناستاما
توصیفکنندهپلمیائوميباشد.تیمسازندهازلحظه
آغازینباسهچالشازپیشتعییننشدهروبهروبود.
چالشاولساختنبلندترینپایههايپلدرسرتاسر
دنیا،چالشدومقراردادنیكبزرگراه36000تنيبر

رويپایههاوچالشسومبرافراشتن7ستونفوادي
بر آنها700تنوزنداشت.عاوه از کههرکدام
این،آنهاميبایستتماماینکارهارادرارتفاعچند
صدمتريزمینانجامميدادند.ارتفاعيمعادلبودن
درطبقههشتادمیكساختماناداريتاحسایستادن
برروياینپلراالقانماید.ماهاکتبرسال2001تیم
سازندهدرحالکنترلزمینبودآنهاميبایستپلي
رااحداثميکردندکه120سالدوامداشتهباشدو
بهمنظوردستیابيبهقراردادانجاماینکارآنهامتعهد
شدهبودنددرموعدمقرریعنيدرکمتراز4سال
پلرابهپایانبرسانند.بههمیندلیلهرروزتاخیر،
30000دارخسارتبهدنبالداشت.7عددازپایهها
بهمنظورنصبدرپایینترینقسمتدرهدرنظرگرفته
شدهاند.دردسريکهنصبستونیكداشتشیبتند
درهبود.شماره2بزرگترینچالشرادربرداشت،
رودخانه از عبور از بعد بود. پایه بلندترین چراکه
ستونشماره3کوتاهتربود.سرانجامستونهايشماره
6،5،4و7باشیبيآرامبهسطحزمینميرسیدند.
برايشروعتیمسازندهميبایستفونداسیونپایهها
رادراعماقبسترسنگيقراردهند.اماعواملطبیعي

ریسك به نسبت شناسان زمین بود. آنها برخاف
موجوددرموردشکستهشدنسنگآهكموجوددر
بسترمنطقههشداردادهبودند.اینبسترسنگيپربوداز
و ریز وجودحفرههاي توخالي، و ریز حفرههاي
توخاليبراياقتصادتولیدپنیراینمنطقهضروري
است.اینداانهايغارمانندکهبهسمتشهرمیائو
نزدیكهستندخانهايبرايیكباکتريمنحصربهفرد
بشمارميآیند.اماعامليکهباعثکمنظیرشدناین
پنیرميشودمیتواندموجبرخدادنفاجعهبرايیك
ابرسازهباشد.تحقیقاتزمینشناسانعاملدیگري
رانیزشناسایيکردوآنریزشکوهبود.اینباي
طبیعيميتوانستکلپروژهرابهمخاطرهبیندازد.
عليرغمهشدارها،ساختوسازطبقبرنامهپیش
یك بود شده پیشبیني که همانگونه سپس رفت.
طوفانعظیمموجبریزشکوهشد.4000مترمکعب
سنگوصخرهدراطرافپایهاولریخت،خوشبختانه
ریزشاینسنگهاهیچآسیبيبهپایهواردنکرد.اما
هشدارایناتفاقبهوضوحپیدابود.آنهامجبوربه
استفادهازقدرتوتجهیزاتبشريشدهوبااستفاده
ازپایدارسازيشیبازریزشجلوگیريکردند.اما

شاهکار مهندسي
پل سازي دنيا 

مهرداد فرشاد *
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پل ميائو  نه تنها 
بلندترين پل دنيا 
مي باشد بلکه پلي 
است كه همانند 
آن قبا ساخته 
نشده است. آقاي 
 VIRLOGEU

مي گويد:  وقتي اين 
پل را طرح كردم و 
به مقامات كشوري 
نشان دادم همه فکر 
كردند من ديوانه 
شده ام
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اگراینمنطقهمستعدرخدادنریزشکوهميباشد
پسچرااولینانتخابآنهابرايساختبلندترینپل

دنیا،اینمنطقهميباشد؟!
فرانسه دهه1980 در است. ساده بسیار جواب
دستبهاحداثبزرگراهيزدکهپاریسرامستقیمابه
اسپانیامتصلميکرد.اینشریاناصليکهمسیرخود
راازبخشهايروستایيفرانسهدنبالميکردازسمت
دریايمدیترانهبهسمتشمالجهتمییافتتااینکه
بهیکيازعمیقتریندرههايفرانسهرسیدومتوقف
شد.بهمیائوخوشآمدید.اینجانامطلوبترینتنگه
فرانسهاست.شهرمیائودرکنارکوهيقرارگرفتهکه
یکيازپرپیچوخمترینبخشهايفرانسهبهشمار
ميرود.امادرهنگامتابستاناینشهرنگونبخت
ميبیند، بهخود را تحملي غیرقابل ترافیك حجم
ضروري پل احداث که بود مشخص بهوضوح
برايشروع زیادي زمان فرانسه دولت اما ميباشد
ساختآنتلفکرد.12سالقبلازشروعساخت،
وزارتراهوترابريفرانسهبرنامهايراپیشنهادکرد،
MICHEL VIRLOGEUپلسازارشدآنهایعني
یكمهندسمعمولينیستاومردياستکهافکار
بسیاربزرگيدرسردارد.همانند»پلنورمندي«در
شمالفرانسهکهطوانيترینپلباستونهايکابلي
درتمامدنیاست.بهمحضتمامشدناینپروژهآقاي
پل یعني بعدي پروژه سمت به VIRLOGEU

میائورفت.برنامهاوساختیكپلکابليدیگربود.
امابااینتفاوتکهپیشرفتآزمایشنشدهايرابه
تکنولوژيتحمیلکردهوپایههايپلرا4برابربلندتر

ازپلنورمنديبناگذاشت.
پلمیائونهتنهابلندترینپلدنیاميباشدبلکه
پلياستکههمانندآنقباساختهنشدهاست.آقاي
طرح را پل این وقتي  ميگوید: VIRLOGEU

کردموبهمقاماتکشورينشاندادمهمهفکرکردند
مندیوانهشدهام.

دوسري VIRLOGEU آقاي دي نورمن پل
کابلبرايمحکمکردنبزرگراهداشتامااوقصد
نصف به را مقدار این میائو پل مورد در داشت
برساندبنابراینیكسريکابلباقیماندهميبایست
این اینبودکه ازآن انجامدهد.بدتر برابرکار 2
را تنهاستونهاياصلي اینکه بهجاي کیلومتر 2/5
داشتهباشدبهمجموعهايازپایههاينگهدارندهبراي
حفظبزرگراهدرسرتاسردرهاحتیاجداشتهیچکس
تاکنونیكپلکابليباپایههايمتعددوتنهایك
سريکابلنگهدارندهودراینمقیاسنساختهاست.
مقاماتفرانسهبامشکليروبهروبودند.آنهاکهاز
بودند نگران VIRLOGEU آقاي خاقانه طرح
یكرقابتبرگزارکردندتامهندسینومعماراندیگر
ازجايجايدنیاوباطرحهايمختلفبهفرانسه
اینرقابت برنده نمایند. بایکدیگررقابت تا آمده
یکي LORD NORMAN FOSTER آقاي
ازمعمارانبرجستهدنیابود.اوبزرگترینترمینال

فرودگاهرادرهنگکنگساختهاست.دربارسلونا
دوبرجارتباطاتمنحصربهفردراطراحيکردهاست.
به قدم رایك VIRLOGEUطرحFOSTER

جلوهدایتکرد.اواینطراحيبرازندهمهندسيرا
باکمکردن2پایهاز9پایهابتدایيوباریكکردن
پایههايباقیماندهوبخشاصليبزرگراهبهیكطرح
ظریفهنريتبدیلکرد.FOSTERقصدداشت
کهپلبهظریفيوبهزیبایيیكپروانهدیدهشود.اما
همینپروانهميبایستوزنيمعادل5برابروزنبرج
ایفلرادربرابربادهايقدرتمندوصدهامتربااتراز

سطحرودخانهتحملنماید.
دسامبر2001پلمیائوکهقراربودبلندترینپل
جهانشوددرحالساختهشدنبود.تماماجزایاین
سازهاندازههايبسیارعظیمیداشتند200000تنبتن
برايساختاینپروژهازمبودواینمقداربهقدري
بهاحداثکارخانه تیمسازندهمجبور زیادبودکه
ساختبتندرمحلساختوسازشد.امابتنمورد

نیازبهطورمستقیمساختهنميشد.فرمول
بتنميبایستمنحصربهفردباشد.تابتواند
راداشته اندازه از بیش بار قدرتتحمل
باشدازطرفيزمانيکهبتنصدهامتربااتر
بهجایگاهتعیینشدهميرسیدنميتوانست
بهسرعتدرمکانموردنظرریختهشده
ساختهشده بتن همچنین گیرد. وشکل
داشته را شدهاي تعیین رنگ ميبایست
FOSTER آقاي تصورات با تا باشد.
هماهنگباشد.درواقعدیدگاهوتصورات
تیم براي دردسر ایجاد باعث معماران
سازندهشدهبود.آقايFOSTERهرکدام
ازپایههايپلراطوريطراحيکردهبود
کهیكشکلهندسيپیچیدهبودوهمزمان

بابااتررفتننازكترميشدند.اماچیزيکهبراي
معمارانبررويکاغذبودبرايتیمسازندهیكچالش
بزرگمحسوبميشد.پایههايغولآسابهصورت
پارتبهپارت،آرماتوربنديوبتنریزيميشد.در
شد. استفاده طرح در آرماتور تن 16000 مجموع
کهاگراینمقدارراپشتسرهمقراردهیم4000
کیلومترطولخواهدداشتوازمیائوتاآفریقاي
مرکزيراطيخواهدکرد.شکلهرکدامازپایهها
بسیارپیچیدهبودهربارکهکارگرانبخشيازقالبها
رابرميداشتندمجبوربودندشکلقالبراطوري
منطبق بعدي بافرمبخش4متري تغییردهندکه
باشدجابجایياینپانلهاکههرکداموزنيمعادل
15تنداشتندبههیچوجهکارآسانيدرآنارتفاع
نبود.هر3روزیکبارهرکدامازتیمهايمستقربر
رويپایههاميبایستتماماینچرخهراانجامداده
وسپسآنراتکرارنمایند.امااینکاررقابتبازمان
رانیزبههمراهداشت.بهطوریکهتاخیرزمانيهر
لحظهدرکمینبود،حفظروندکارمنطبقبابرنامه
زمانيوظیفهخطیريبودکهبرعهدهمدیرپروژهآقاي

داشت. قرار JEAN PIERRE MARTIN

حدود در چیزي تاخیر ماه هر طوریکه به
1000000دارخسارتبههمراهداشت،آقايمارتین
بههیچوجهتمایلنداشتچنینچیزيرامدنظرقرار
دهد.امااینبرنامهزمانيتنهادردسراونبود.زمانيکه
شماقصدداریدبلندترینپایههايپلجهانرابسازید
باشیدچراکهاگر ميبایستدقتيمیليمتريداشته
بدینگونهنباشدبدونشكقطعاتپلقابلمتصل
شدنبهیکدیگرنخواهندبود.اگرتنهابهمقدار5
سانتيمتردرهرقسمتبتني4متريخطاداشتهباشیم
بلندترینپایهدنیاميتواند3مترنسبتبهحالتاصلي
تفاوتداشتهباشد.هرکدامازتیمهانقطهايمعیندر
هوارابهعنوانهدفتعیینکردهبودند.بهگونهايکه
ایننقطه245متراززمین546مترازسمتشمالي
و1914مترازانتهايدیگرفاصلهداشتبنابراینهیچ
جایيبرايخطاباقينميماندتنهاشانسآنهابراي
اندازهگیريدرستياینمقداراستفادهازGPSبود.

تیمسازندهبااستفادهازسیگنالهايارساليازچندین
ماهوارهقادربودمکانخودراتعیینکردهوبادقتي
باانقطهموردنظرراهدفگیرينماید.ماهبهماه
ارتفاعپایههابلندوبلندترميشد.تااینکهسرانجام
درنوامبر2003بهارتفاعنهایيخودرسیدندوپایه
شماره2باارتفاعيمعادل245متربلندترینپایهجهان
شد.برخافتمامینامایمات،تیمیكماهازبرنامه
زمانيجلوبود.اماتیمسازندهبههیچوجهقادرنبود
استراحتکندچراکهقسمتبعديپروژهسختترین
بخشساختوسازبود.فازIIازبلندترینپلدنیا
قراردادنبزرگراهيبطولبیشاز2/5کیلومترووزني
درحدود36000تنبرباايپایههاودرارتفاع270
متريباايرودخانهبود.سازندههايپلميدانستندکه
خطرآنهاراتهدیدميکند.کارکردندرچنینارتفاعي
ميتواندکشندهباشد.بادرنظرداشتنتمامجهاتتیم
سازندهتصمیمگرفتندتمامبخشبزرگراهرابهاندازه
سطحزمینایمنسازندواینبدانمعنيبودکهبخش
بزرگراهازفوادساختهشودکهاینبسیارایمنتراز
حملمقدارزیادیبتنبهارتفاعچندصدمتريبود. دی ماه 1390 - شماره 15



پمپ ها پمپاژ كرده 
و پيستون ها شروع 
به هل دادن كردند 

و بزرگراه غول 
آسا سفر شگفت 

انگيزش را بر روي 
دره آغاز كرد. هر 

4 دقيقه سطح 
پل به اندازه 600 

ميلي متر بر فراز دره 
حركت مي نمود. 

نقشه برداران 
پيشرفت آن را 

تحت نظر داشتند
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ساختقسمتفواديپلبهشرکتایفل،شرکتيکه
ازمهندسینبزرگفرانسويتشکیلشدهاستواگذار
شد.امامدیرعاملشرکتایفلعليرغمتجربهبسیار
شرکتميدانستکهریسكبزرگيرامتحملشده
است.قسمتفواديپلهمانندپازلیعظیمشامل
2200قطعهمجزابود.که90تنوزنداشتهوبعضي
ازآنهاطوليبرابر22مترداشتند.دقتساختآنهابا
استفادهازلیزراندازهگیريميشد.برايهماهنگبودن
بابرنامهزمانيپروژه،شرکتایفلساختوسازرابا
استفادهاز2روباتجوشدهندهویكماشینبرنده
پاسمایيبهنهایترساندهبود.تمامالگوهايبرشي
باکامپیوتربرنامهریزيشدهبودندودستگاهبهطور
خودکاربرشيرابررويفوادانجامميداد.دماي
شعلهدستگاهبه28000درجهسانتیگرادميرسید.این
مقدار5برابردمايهستهزمینميباشد.بخشمشکل
کارحملقطعاتفواديبهمیائودرفاصلهچند
کیلومتريبود.جادهميبایستبادقتانتخابميشد

تاازرخدادنخسارتجديجلوگیريشود.گارد
پلیسنیزامنیتاینانتقالراکنترلميکرد.اجزایپل
مطابقبرنامهزمانيبهمحلنصبرساندهوهرکدام
دریكطرفدرهقراردادهشدند.درطرفینپلقطعات
فواديهمانندپازلبههموصلميشدندتادونیمه
JEANپلرابههمپیوندبزنند.مهندسارشدپل
MARIE CREMERجزومعدودکسانيبودکه

فکرميکرداینکارقابلانجاماست.اگرمحاسبات
اشتباهي نیمهپلکوچكترین پیوندزدندو نحوه
دره به فوادي سازه کل است ممکن باشد داشته
بریزد.قراربودبازوهايپرقدرتهیدرولیکيدونیمه
پلرابهوسطپل،درستباايرودخانههلبدهند.
درپلمیائوباطویلترینرونداتصالروبهروبودند.
ازستونهانصبميشود اولکار،یکي دربخش
بدینترتیبکابلهايستون،بزرگراهراهنگامبیرون
رفتنحفاظتميکندسپسبرجهايفواديموقتي
دربینفاصلههر2پایهبتنيیعنيدرفواصل171
متريساختهشدندتابهکنترلبهترحرکتکمكکند.
اینبرجهايفوادينیزبهنوبهخودنیازبهساخت

واستقراردارند.بلندترینآنهابیشاز170مترارتفاع
دارد.

هدایت را بزرگراه طرفین معمولي بهطور اگر 
ميکردنددرآنصورتپایههايپلهمانندقطعات
بازيبولینگیکيپسازدیگريتارومارميشدند
نصب براي را دیگري روش سازنده تیم بنابراین
بزرگراهابداعکردند.شیوهآنهاعبارتبودازبهکار
بردنمجموعهايازسیستمهاياجراکنندهتابهکمك
آنهاسطحپلراکمیبااتربردهوآنراآرامآرامبه
از2 اینسیستمها از نماید.هرکدام جلوهدایت
بخشگوهايشکلدر2سمتخوداستفادهمينماید.
گوهباایيبااستفادهازیكبازويهیدرولیکيحرکت
بر گوه این ميکند. هدایت جلو به را پل و کرده
رويشیبگوهايماننديحرکتکردهوهمزمان
بهاندازه را آن نگهدارندهها ازروي پل بردن باا با
600میليمتربهسمتجلوجابهجامينمایدسپس
سطح به را پل دوباره و کرده حرکت پاییني گوه
درنهایت ميگرداند. باز نگهدارندهها
گوهباایيبهمکاناولیهبازگشتهواین
فرآینددوبارهتکرارميشود.4عددازاین
سیستمهايهوشمندبررويهرکداماز
پایههانصبشدهوتمامآنهابهگونهاي
همزمان بهطور که شدهاند برنامهریزي
بایکدیگرکارکنند.آیندهتمامپروژهبه
یكفرآیندآزمایشنشدهبستگيداشت.
صبحروز26ماهفوریهسال2003روزي
دنیا پل بلندترین براي ساز سرنوشت
آزمایششدن آستانه در چیز همه بود.
بودازجملهانعطافپذیريپل،استحکام
پایههايموقتوبهخصوصسیستمهاي

خاقانههیدرولیکي.
پمپهاپمپاژکردهوپیستونهاشروعبههلدادن
کردندوبزرگراهغولآساسفرشگفتانگیزشرابر
رويدرهآغازکرد.هر4دقیقهسطحپلبهاندازه600
میليمتربرفرازدرهحرکتمينمود.نقشهبرداران
پیشرفتآنراتحتنظرداشتند.امابااینحاللحظاتي
نظاره ازدره آنهاپلبيحفاظرادرحالعبور که
سرانجام بود. نفسگیر و دلهرهآور بسیار ميکردند
بزرگراهبهبخشایمنپایهاولرسید.204مترپشت
سرگذاشتهبودوتنها2256مترباقیماندهبود.سیستم
جلوبرندهطبقبرنامهکارميکردهمانطوريکهپل
درمیانآسمانپیشرويميکرددرمقابلبادهایيکه
سرعتشان130km/hrميرسیدآسیبپذیرترميشد.
متاسفانهبخشرویهپلبهشکلبالمعکوسشده
گروه وحشت بزرگترین رو این از بود، هواپیما
سازندهاینبودکهاینبالمعکوسشروعبهپرواز
نماید.مهندسینبهدقتوضعیتبادوآبوهوارازیر
نظرداشتند.وقتيکهآنهاازاینموضوعمطمئنشدند
کهبادبهمدت3روزادامهخواهدداشتوسرعتش
از85km/hrتجاوزنميکندبهتیماجرایيفرمان

ادامهکاردادند.بنابراینپیشرويميتوانستادامهیابد
دلیلایناحتیاطبوضوحپیدابودکهسرانجامکابوس
زماني 2003 اگوست 22 روز در پیوست بهوقوع
که6ماهازشروعکارنصبپلگذشتهبودیکياز
سیستمهايجلوبرندهازکارافتادوپلرامعلقدرمیان
آسمانباقيگذاشت.ازسویيهواشناسانوقوعیك
طوفانراپیشبینيکردهبودند.مشکلبهوجودآمده
اینبودکهایهتفلوننچسببینقطعهازبینرفته
بودواصطکاكبهوجودآمدهآنقدرزیادبودکهمانع
ازحرکت2قطعهبررويیکدیگرميشد.متاسفانه
هیچکسبرنامهايبرايتعویضقطعاتاینسیستمها
درحینعملیاتودرباايپایههايچندصدمتري
تداركندیدهبود.بابررسيدوبارهمحاسبات،دلیلاین
اشکالپیداشد.آنهانیرويبیندوسطحمتحركرا
دستکمگرفتهبودندوقادرنبودندسیستمرابدون
دردسترسبودنقطعاتآنتعمیرنمایند.زماندر
حالسپريشدنبودوپلبهسرعتنیازبهیكراه
حلداشت.تیماجرایيفهرستيتهیهنمودومتوجه
شدندکهدیگرماشینهايجلوبرندهکههنوزاستفاده
نشدهبودندنميتوانستندایهتفلونموردنیازراتامین
نمایند.تیماجرایيباکاردرطولشبسکويقابل
دسترسيراگسترشداد.اینکاربهآنهااجازهميدادتا
2بخشگوهايشکلراکهطوليبرابر5مترووزني
معادل2تنداشتندبیرونآوردهوپسازتعویضایه
تفلوندوبارهآنهارادرجايخودقراردهند.تاساعت
عملیات پیگیري براي چیز همه بعد روز 8صبح
پیشرويآمادهبود.درادامههفته،طوفانپیشبینيشده
اتفاقافتادویكسیستمجلوبردیگرنیزدچاراشکال
شد.بنابراینزمانيکهپلبهپایهبعديرسیدوحالت
ایمنيپیداکردتمامافرادتیمنفسراحتيکشیدند.دو
قسمتپلسفرخودبررويدرهراادامهدادند.روزها
ازپسیکدیگرميآمدندتابههمرسیدندوبخشپل،
چهاردهماهتمامبهطولانجامید.درماهميسال2004
سرانجامکاربهبخشبحرانيخودرسید.ازجانب
شمال،بخشکوتاهتر717متردرمیانآسمانحرکت
کردتابهمکاننهایيخودبرسد.اماازجنوببخش
بلندتر،بیشاز1500مترپیشرويکردهبود.تنها
برجموقت احداث باایيرودخانهجایيکه بخش
امکانپذیرنبود.آنهاراازیکدیگرجداکردهبود.آیا

آنهاطبقبرنامهپیشخواهندرفت؟!
آنها ميآمد در آب از اشتباه آنها محاسبات اگر
بزرگتریناشتباهاروپارامرتکبشدهبودند.حتي
)Virlogeuمرديکهدرپساینروندبود)آقاي
خودشكوتردیدهایيداشت.باوراینموضوعکه
درچنینطوليوباچنینشعاعقوسي،دوطرفپل
دقیقابههمبرسندبسیارسختومشکلبود.بهعبارتي
هرصفحهفواديکهدرتشکیلبزرگراهنقشداشت
ميبایستدرنهایتدقتبریدهوجوشکاريميشد.
چنانچهطبقبرنامهاین2طرفپلبههمميرسیدند
دی ماه 1390 - شماره 15یكپیروزيبزرگدرعلممهندسيمحسوبميشد.
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تيم سازنده روي 
ستون ها و كابل ها 
براي صاف كردن 
پل حساب كرده  
بودند هركدام از 
اين ستون هاي غول 
پيکر 90 متر طول 
و 700 تن وزن 
دارند. جايگذاري 
اين ستون ها بر روي 
اين پل باريك و 
برفراز دره فراتر از 
تمامی كارهايي بود 
كه تاكنون انجام 
شده بود اولين 
انسان هايي كه 
ستون هاي عمودي 
را ساختند مصري ها 
بودند
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تیمسازندهمجدداشرایطآبوهوایيرابررسي
کردوزمانيکهمتوجهشدندوضعیتباددرمحدوده
مجازميباشدفرمانشروعآخرینپیشرويدادهشد.
بازوهايهیدرولیکي،بزرگراهراازرويپایهشماره
3بهسمتمقصدنهایياشهدایتکردند.درچنین
شرایطيبه21سیستمجلوبرندهنیازبودتاهمهچیز
همزمانانجامشدهوازفاجعهجلوگیريشود.در
GPSجلوبزرگراهکهدرحالحرکتبودسیستم
دقیق موقعیت و فاصله مقدار تا بود شده نصب
حرکتکنترلشود.فاصلهمیان2قسمتکموکمتر
نخستوزیر و بینالمللي رسانههاي همه ميشد.
وقتفرانسهنیزدرمحلحضورداشتند.2قسمت
2/5KMغولآسايفواديکهمسافتيبیشاز
رابرفرازدرهطيکردهبودندسرانجامبهیکدیگر
رسیدندووقتينقطهاتصالبررسيشدفاصلهايبه
اندازهتنها1سانتيمتربین2قسمتوجودداشت.
اینمقداربرابربادقتينزدیكبه100درصدميباشد.
تماماندازهگیريهاوتماممحاسباتجوابدادهبود.
اتصالدوقسمتلحظهمنحصربهفرديبودکههر
تیمسازنده و متصلشدند یکدیگر به دوقسمت
واردآخرینفازساختوسازشد.آنهاهنوزدرحال
رقابتبابرنامهزمانيپروژهبودندومشکاتشانپایان
نیافتهبودوهرکسيبهسادگيميتوانستموجهاي
محسوسموجوددرپلفواديراببیند.اینبرايهمه
مایهحیرتبود،تماممهندسانميگفتندماميدانستیم

فوادانعطافپذیراستامانهتااینحد.
براي کابلها و ستونها روي سازنده تیم
صافکردنپلحسابکردهبودندهرکدامازاین
ستونهايغولپیکر90مترطولو700تنوزن
دارند.جایگذارياینستونهابرروياینپلباریك
وبرفرازدرهفراترازتمامیکارهایيبودکهتاکنون
انجامشدهبوداولینانسانهایيکهستونهايعمودي
راساختندمصريهابودند.شرکتایفلبراينصب
ستونهاتکنیکيرااستفادهکردکهمصريهايباستان
استفاده براينصبستونهايسنگيبررويشن
ميکردند.تیمسازندهبررويپلدوبرجعظیمآهني
رابناکرد.کههردوآنهابهوسیلهکابلایمنشدهو
مجهزبهسیستمهايهیدرولیکيبودندکهقابلیتبلند
کردن1000تنراداشتند.ستون700تنيبااستفاده

ازاینسیستمهاازرويسطحبلندشدوهمراهبابلند
شدنآنبهصورتلوایيبهوضعیتعمود،نزدیك
ونزدیكترميشد.سپسدرنقطهنهایيخودقرار
خوبي به ایفل شرکت ساله تکنیك4000 گرفت.
جوابدادپسازاستقرارهر7ستون،گروهسازنده
نمایدکهموجهاي متصل را کابلهایي ميتوانست
پلراصافکردهوآنراقدرتمندميساختندتادر
ترافیكکاملنیزمستحکمباشند.بخشاصليپلدر
اینحالتبهبیشاز40000تنرسیدهبودو154
کابلنصبشدهبایدآنراازفروریختنمحافظت
میکرد.قويتریناینکابلهااز91کابلفواديمجزا
تشکیلشدهاستکهقدرتتحمليبرابر25000تن
راداردقدرتيکهبراينگهداشتن25جمبوجتکافی
است.پسازنصبوکشیدهشدنکابلهاموجهاي
طول تمام در شد. صاف و رفته بین از کاما پل
km2/5پلامواجيکهباقیماندهبودحداکثربهاندازه
انگشتشصتبود.آنهاسرانجامبررويیكپل
صافبودند.ساختسطح)آسفالتکردن(بزرگراه
آغازشد.کهاینبهمعنياضافهشدن10000تنبه
بارپلبوداماقبلازآنکهپلبراياستفادهعمومافتتاح
شودتیمسازندهميبایستازایمنبودنآناطمینان
حاصلميکرد.کهاینبعدازگذراندنیكآزمایش
سختحاصلميشد.بعداز3سالساختوساز

تیمسازندهپلمیائوراکهبلندترینپلدنیاميباشد
ساختندوحااقصددارندبدانندکهآیامحاسباتشان

درستبودهیانه؟
درپلهايکابليیكتکههمانندپلنورمندي،
مشکلي پل اصلي بخش روي بر زیاد بار وجود
زمین به کابلها چراکه آورد. نخواهد بهوجود را
متصلشدهاندواینبارراتحملميکنند.اماپل
میائو8تکهاستوکابلهابهقسمتهايجانبي
متصلشدهاند.بنابراینبارموجوددریكقسمت
باعثپایینرفتنآنقسمتوکشیدهشدنکابلها
ميشود.ازآنجاکهدوستونجانبيبهسمتداخل
خمميشودکابلهايسمتدیگربهبااکشیدهشده
وبخشجانبيبزرگراهرابااميبردکهاینمنجربه
ایجادموجشدیديميشود.درستدرهمینلحظه
کامیون و28 قرارگرفت آزمایش درمعرض پل
قرار بحراني نقطه بهوزن900تندریك جمعا
گرفتنددرآنلحظهمهندساننفسهایشانرادرسینه
حبسکردهبودند.اندازهگیريهادرحالانجامشدن
بودبخشموردآزمایشبهاندازه26سانتيمترخم
شدکهاینبهمعنيیكپیروزيبرايعلممهندسيبود
ونشانميدادکهپلقابلیتتحمل2برابراینوزنرانیز
دارد.مدیرپروژهموفقشدهبودکارراحتيقبلازموعد
مقرربهاتمامبرساند.امااینموضوعچیزينبودکهاوبیش
ازهمهبهآنافتخارنماید.اوبیشترازاینخوشحالبود
کهدرچنینپروژهايکهازدیدگاهفرانسویانیكحماسه
محسوبميشودهیچحادثهجانيوجودنداشتهوتنها
چندینموردجراحتجزئيوجودداشت.در14دسامبر
2004رئیسجمهوروقتفرانسهپلرارسماافتتاحکرد.
بهمحضقرارگرفتنپلدراختیارعمومبافاصلهپروژه
تبدیلبهموفقیتيعظیمشد.آزمایشاصليبههنگام
تابستانبودزمانيکهفرانسويهابرايتعطیاتازشهرها
بیرونآمدهبودند.هیچکسانتظارچنیناتفاقيرانداشت
روزانهبیشاز50000وسیلهنقلیهازرويپلعبور
ميکردندوبااخذهزینهايبیشاز7داربرايهر
وجود سازنده کمپاني براي خوشي اخبار اتومبیل
داشتتابرايبازگشت478،000000سرمایهشان

امیدوارباشند.
* سرپرست سيويل و سازه نيروگاه گازي 150 مگاواتي 
پارسيان)شركت فراب(

دی ماه 1390 - شماره 15



آمار مصرف، صادرات و واردات انرژي الكتريسيته
عتدر 20 كشور برتر توليدكننده انرژي

صن
ی 

ن ها
تری
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در هر شماره از نشریه فراب، ترین هاي صنعت را در یكي از شاخه هاي صنعتي مورد كنكاش قرار مي دهیم. در شماره پیش بیست كشور 
برتر دنیا را از لحاظ تركیب و تولید انرژي الكتریسیته در ترین هاي صنعت و در این شماره میزان مصرف، صادرات و واردات انرژي 

این كشورها را مورد بررسي قرارداده ایم.
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World (total) 20,261 - 17,109 - 297 655,600 - 14,920 - 627,900 - 12,647 -

 USA 4,369 1 3,741 2 1,460 20,140 7 1,289 0.1094 51,400 1 1,936 0.1858

China 3,457 2 4,190 1 364 14,040 13 1,506 0.0653 4,771 34 1,327 0.0252

Japan 1,082 3 963 3 868 0 139 765.2 0.0000 0 148 639.1 0.0000

Russia 1,040 4 857 4 785 15,810 4 167 0.5 - - 0.01 -

India 8 400.1 0.2766 5,670 32 248.7 0.1596 114 - 0.02 - 14 -

Canada 651 6 549 7 1,910 50,120 4 392.7 0.8934 19,660 8 401 0.3432

Germany 637 7 544 8 822.22 62,510 3 1,337 0.3273 46,130 3 1,099 0.2938

France 575 8 460 9 851 67,600 1 517.3 0.9147 10,780 17 590.5 0.1278

Brazil 463 9 600 6 226 2,033 46 201.9 0.0705 40,470 4 181.7 1.5591

South

 Korea

446 10 386 10 879 0 136 464.3 0.0000 0 145 422.4 0.0000

UK 389 11 344 11 667 3,398 33 410.3 0.0580 8,613 25 561.6 0.1074

Italy 319 12 307 12 603 2,640 40 448.4 0.0412 48,570 2 473.1 0.7186

Spain 314 13 243 13 644 14,520 12 253 0.4017 8,773 24 315.3 0.1948

Mexico 259 14 183 17 195 1,278 51 298.5 0.0300 484.2 65 306 0.0111

Australia 257 15 219 16 1,244 0 181 210.9 0.0000 0 185 195.2 0.0000

Taiwan 238 16 221 15 1,101 0 92 274.4 0.0000 0 103 251.4 0.0000

Iran 215 17 136 20 224 2,775 39 78.69 0.2469 2,540 46 58.97 0.3015

Saudi

 Arabia

204 18 146 19 682 0 103 237.9 0.0000 0 114 99.17 0.0000

Turkey 198 19 129 22 201 2,576 42 135.4 0.1332 863 57 177.3 0.0341

Indonesia 149 20 108 27 55.3 0 142 146.3 0.0000 0 151 127.1 0.0000
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م

بر آن شديم تا در 
اين شماره و هشت 
بعدي مجله،  شماره 
از منظر حوزه هاي 
تفصيل  به  دانشي، 
فرآيندهاي  به 
استاندارد 
PMBOK پرداخته 

و در هر شماره 
يکي از حوزه ها را 
نماييم مرور 
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حوزه هاي دانش

گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه

گروه فرآيندي خاتمهگروه فرآيندي نظارت و كنترلگروه فرآيندي اجراگروه فرآيندي برنامه ريزيگروه فرآيندي آغازين

4-3هدایتومدیریتاجراي4-2تکوینبرنامهمدیریتپروژه4-1تکوینمنشورپروژه4-مدیریتیکپارچگيپروژه
پروژه

4-4نظارتوکنترلکارپروژه
4-5انجامکنترلتغییریکپارچه

4-6خاتمهپروژهیافاز

5-1جمعآوريالزامات5-مدیریتمحدودهپروژه
5-2تعریفمحدوده

WBS5-3ایجاد

5-4ممیزيمحدوده
5-5کنترلمحدوده

6-1تعریففعالیتها6-مدیریتزمانپروژه
6-2ترتیبفعالیتها

6-3برآوردمنابعفعالیتها
6-4برآوردمدتزمانفعالیتها

6-5توسعهزمانبندي

6-6کنترلزمانبندي

7-1برآوردهزینهها7-مدیریتهزینهپروژه
7-2تعیینبودجه

7-3کنترلهزینهها

8-3انجامکنترلکیفیت8-2انجامتضمینکیفیت8-1برنامهریزيکیفیت8-مدیریتکیفیتپروژه

9-2تشکیلتیمپروژه9-1توسعهبرنامهمنابعانساني9-مدیریتمنابعانسانيپروژه
9-3توسعهتیمپروژه

9-4مدیریتتیمپروژه

10-3توزیعاطاعات10-2برنامهریزيارتباطات10-1شناسایيذینفعان10-مدیریتارتباطاتپروژه
10-4مدیریتانتظاراتذینفعان

10-5گزارشعملکرد

11-1برنامهریزيمدیریتریسك11-مدیریتریسكپروژه
11-2شناسایيریسكها

11-3انجامتحلیلکیفيریسك
11-4انجامتحلیلکمیریسك

11-5برنامهریزيپاسخهايریسك

11-6نظارتوکنترلریسكها

12-4خاتمهتدارکات12-3ادارهتدارکات12-2هدایتتدارکات12-1برنامهریزيتدارکات12-مدیریتتدارکاتپروژه

مديريت يكپارچگي پروژه
مطلبي با خوانندگان 

همانطور كه مستحضريد در شماره هاي قبلي مجله، به ترتيب به موضوعات »تعريف و تاريخچه مديريت پروژه و معرفي موسسه هاي معتبر در اين حوزه« 
)شماره 2( »موسسه مديريت پروژه PMI و استانداردهاي منتشر شده توسط آن موسسه« )شماره 3( ، »استاندارد PMBOK، مفاهيم، تعاريف و فرآيندهاي 
آن« )شماره 4( و »گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه و توصيف مختصري از فرآيندهاي آن ها« )شماره هاي 5 و 6( پرداختيم. بر آن شديم تا در اين شماره 
و هشت شماره بعدي مجله، از منظر حوزه هاي دانشي كه در استاندارد PMBOK و در فصول 4 تا 12 به تفصيل در مورد آنها توضيح داده شده، پرداخته 

و در هر شماره يكي از حوزه ها را مرور نماييم.

مجید آشتیاني * 
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ماموريت اصلی در 
مديريت يکپارچگی، 

به نحوی سامان 
دهی فرآيندهای 

مديريت پروژه در 
طول چرخه حيات 
پروژه می باشد كه 
اين نقش را شش 
فرآيند متشکله در 

هر يك از گروه های 
فرآيندی ايفا 

می نمايند

مديريت يكپارچگي پروژه
مدیریتیکپارچگيپروژه،یکيازحوزههاينهگانه
دانشيمدیریتپروژهميباشدکهشاملششفرآیند
)جدولصفحهقبل(بودهوهرپنجگروهفرآیندي
آنجایيکه از ميدهد. پوشش را پروژه مدیریت
بهنحوي یکپارچگي، مدیریت اصلي ماموریت
ساماندهيفرآیندهايمدیریتپروژهدرطولچرخه
حیاتپروژهميباشد،لذاهریكازاینششفرآیند،
بهتفکیكایننقشرادرگروهفرآینديمربوطهخود
ایفامينمایند.بدیننحوکهفرآیندتكوين پروژهدر
گروهفرآینديآغازين،فرآیند تكوين برنامه مديريت 
پروژهدرگروهفرآینديبرنامه ريزي،فرآیند هدايت 
اجرا، فرآیندي  گروه در پروژه اجراي  مديريت  و 
فرآیندنظارت و كنترل كار پروژه و انجام كنترل تغيير 
يكپارچهدرگروهفرآیندينظارت و كنترلودرنهایت
فرآیندخاتمه پروژه/ فازدرگروهفرآینديخاتمه؛
مدیریتتعاماتبینسایرفرآیندهايتعریفشده
دراینپنجگروهفرآینديرا،بهمنظورمحققنمودن
انتظاراتوخواستههايذینفعانودرنهایتموفقیت

پروژهعهدهدارميباشند.)شکل2(

تكوين منشور پروژه1
منشورپروژه،سندياستکهبهصورترسمي،
مجوزیكپروژهیایكفازراصادرنمودهوالزامات
اولیهايکهانتظاراتونیازهايذینفعانراتامینميکند،
مستندمينماید.دراینسنداختیاراتومسئولیتهاي
مدیرپروژه،براياستفادهازمنابعسازمانيجهتانجام

فعالیتهايپروژهمشخصميگردد.
منشورپروژهمعمواًتوسطفرديخارجازسازمان
پروژه،مانندحامي،PMO،کمیتهرهبريپورتفولیو
بررسي از پس و تجاري و سرمایهگذاري نهاد یا

کارشناسيمولفههايزیرتدوینميگردد:
-بیانیهکار)SOW(2:توصیفيروایيازمحصوات
و ميشود داده پروژه توسط که است خدماتي یا
ميتواندبهعنوانبخشيازیكسندپیشنهادشدهمانند
درخواستپیشنهاد/مناقصهازمشتريخواستهشود.
اینسندبهموارديازقبیلتقاضايبازار،مشخصات
وخصوصیاتمحصولوچگونگيپشتیبانيپروژهاز

استراتژيهايسازماناشارهدارد،
)امکانسنجي(:سنديکهدر  قالبتجاري3 -
آنپروژهازلحاظداشتنارزشسرمایهگذاري،مورد
بررسيقرارگرفتهونتایجآندرقالبیكتحلیل

فایده/هزینهمستندميگردد،
-قرارداد،

به( محدود نه )و شامل محیطي: عوامل -
زیرساختهايسازمان،شرایطبازارواستانداردهاي

صنعتيیادولتيو
-سرمایههايفرآینديسازمان:شامل)ونهمحدودبه(
دانشحاصلازپروژههايقبلي،الگوهاوفرآیندهای

استانداردشدهوخطمشيسازماني.
درنهایتاینسندشاملمداركومستندات)ونه

محدودبه(زیرميباشد:
-الزاماتوانتظاراتمشتري،حامیوسایرذینفعان

پروژه،
-شرحمختصريازپروژهوالزاماتمحصولپروژه،
-هدفیاتوجیهپروژهومعیارهايپذیرش/موفقیت،
-سطحاختیاراتومسئولیتهايمدیرپروژهونحوه

تصویبتصمیماتپروژه،
کلیدي زماني مواعد شامل پروژه، زماني جدول -

،)Milestones(
-سازمانپروژهشاملواحدهايتخصصيوستاديپروژه،
-مفروضاتومحدودیتهايداخليوخارجيپروژهو
-نرخبرگشتسرمایهگذاريوخاصهايازبودجهپروژه.

تكوين برنامه مديريت پروژه4
برنامهمدیریتپروژه،فرآیندمستندسازياقدامات
ایجاد و یکپارچهسازي تشریح، براي نیاز مورد
هماهنگيدربرنامههايتابعهمدیریتپروژهميباشد.
اینکهچگونهپروژهاجرا،نظارتوکنترلودرنهایت
خاتمهميیابد.محتوايبرنامهمدیریتپروژهباتوجهبه
محدودهکاربرديوپیچیدگيپروژهمتفاوتبودهواز
طریقفرآیند»کنترلتغییراتیکپارچه«موردبازنگري

وبهروزرسانيقرارميگیرد.
اینبرنامهنیزپسازبررسيکارشناسيمولفههاي

زیر،تهیهوبهروزرسانيميگردد:
-منشورپروژه،

-خروجيهايفرآیندهايبرنامهریزي:تمامیخطوط
مبنا5وبرنامههايفرعيمدیریتکهدر8حوزهدانشي
دیگر،بهعنوانخروجيفرآیندهايبرنامهریزيتولید

ميشوندراشاملميشود،
-عواملمحیطي:شامل)ونهمحدودبه(سیستمهاي
اطاعاتمدیریتپروژه6،فرهنگوساختارسازمانيو

زیرساختو
-سرمایههايفرآینديسازمان:شامل)ونهمحدود
به(نمونهبرنامههايمدیریتپروژه،رویههايکنترل
تغییر،رویههاودستورالعملهاياستانداردشدهودانش

حاصلازپروژههايقبلي.

وظیفه پروژه، مدیریت برنامه دیگر عبارت به
مدیریتیکپارچگيرادرحوزهفرآیندبرنامهریزي
تحققميبخشدبدیننحوکهکلیهبرنامههايمبناو
سایربرنامههايدیگرکهدرفرآیندبرنامهریزيودر
قالبحوزههايدیگردانشمدیریتپروژه،ایجادشده
رادربرگرفتهوبابهروزرسانيهریكازآنها،مورد

بازنگريقرارميگیرد.
اینبرنامهشاملمواردزیراستامابهآنهامحدودنميشود:
-خطوطمبنايپروژهشاملجدولزمانبندي،خط

مبنايعملکردهزینهومحدودهو...،
-شیوهواستراتژيمدیریتپروژه،

-توصیفابزارهاوتکنیكهایيکهقراراستبراي
تکمیلفرآیندهايبرنامهریزيمورداستفادهقرارگیرد،
-ساختارشکستکار)WBS(7تاسطحيکهاقدامات

کنترليقابلانجامباشند،
-چگونگينظارتوکنترلتغییرات،

-بازنگريهايکلیديمدیریتدرخصوصمحتوا،

قلمرو دانش مدیریت پروژه، شامل 9 حوزه مي باشد )شكل 1( ، كه در قالب 
4 حوزه اصلي، شامل: مدیریت دامنه پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت 
هزینه پروژه و مدیریت كیفیت پروژه )كه توازن بین آنها از اهداف اصلي 
پروژه است( ، 4 حوزه تسهیل گر شامل: مدیریت منابع انساني پروژه، 

تداركات  مدیریت  و  پروژه  ریسك  مدیریت  پروژه،  ارتباطات  مدیریت 
پروژه و در نهایًت یك حوزه مدیریت یكپارچگي پروژه كه ماموریت آن 
یكپارچه سازي سایر حوزه ها در راستاي تحقق مدیریت موفق پروژه 

مي باشد، ساختار یافته است.
وژه
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فرآيند كنترل 
تغيير يکپارچه، 
فرآيند بازنگري 
تمامی درخواست هاي 
تغيير، تصويب 
تغييرات و 
مديريت آنها در 
تحويل شدني ها، 
سرمايه هاي فرآيندي 
سازمان، اسناد پروژه 
و برنامه مديريت 
پروژه است
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بازهوزمانپرداختنبهمشکاتوتصمیمگیريدر
خصوصآنها،

-نیازهاوفنآوريهايبرقراريارتباطبینذینفعانو
-برنامههايفرعيپروژهشاملبرنامههايمدیریت
محدوده،مدیریتزمانبندي،مدیریتهزینه،مدیریت
ارتباطات، مدیریت انساني، منابع مدیریت کیفیت،

مدیریتریسكومدیریتتدارکات.

هدايت و مديريت اجراي پروژه
فرآیندهدایتومدیریتاجرايپروژه،مدیرپروژه
برنامه براياجراي تا تیمپروژهراملزمميسازد و
مدیریتپروژهدرراستايدستیابيبهاهدافپروژه،
اقداماتمتعددوبهموقعيانجامدهند.تحویلشدنيها8
بهعنوانخروجيفرآیندهايبرنامهریزيشدهاياست
کهانجامگردیدهاند.همچنیناطاعاتعملکردکاري
مرتبطباوضعیتپیشرفتفعالیتهايبرنامهریزيشده
نیزبهعنوانبخشيازاجرايپروژه،جمعآوريميشوند
وبهفرآیندگزارشعملکرد،ارسالميگردندکهدر

فرآیندنظارتوکنترلمورداستفادهقرارميگیرند.
کارشناسي بررسي با فرآیند این انجام امکان
اطاعات سیستمهاي از استفاده و زیر مولفههاي

مدیریتپروژه،فراهمميگردد:
-برنامهمدیریتپروژه،

-درخواستهايتغییرتصویبشده:کهميتوانددامنه،
سیاستها،برنامهمدیریتپروژه،رویهها،هزینههایا
بودجههایازمانبنديهارامتاثرنمودهوممکناستبه
پیادهسازياقداماتاصاحي/پیشگیرانهنیازداشتهباشد،

-عواملمحیطي:شاملفرهنگسازي،زیرساخت،تحمل
ریسكذینفعانوسیستمهاياطاعاتمدیریتپروژه،

-سرمایههايفرآینديسازمان:شامل)ونهمحدودبه(
فایلهايپروژههايقبلي،رویههايمدیریتمشکاتو
الزاماتارتباطاتيتعریفشدهورویههاياستانداردشده.

نتایجاینوروديها،درقالبهایزیر درنهایت
محققمیگردد:

-تحویلشدنيها،
-دادههايعملکردکاري)وضعیتتحویلشدنيها،

پیشرفتزمانبنديوهزینههايانجامشده(،
-درخواستهايتغییر)اقداماصاحي/پیشگیرانه،

رفعنقصوبهروزرسانيها(،
-بهروزرسانيبرنامهمدیریتپروژه)برنامههايهر

هشتحوزهدانشي(و
-بهروزرسانياسنادپروژه)الزامات،ریسك،ذینفعانو...(.

نظارت و كنترل كار پروژه
توزیع و سنجش جمعآوري، شامل فرآیند این
اطاعاتعملکردوارزیابيوضعیتآنهادربهبودموثر
فرآیندياست.نظارتمستمر،بهتیممدیریتپروژه،
دیدواقعبینانهايبخشیدهوهرحوزهايکهنیازبهتوجه
خاصداشتهباشدراشناسایيميکند.کنترل،شامل
نظارتبرانجامفعالیتها،صرفهزینههاوانطباق
آنبابودجه،انتخابفروشندگانذیصاح،مدیریت

درستمنابع،ممیزياقامقابلتحویلپروژه،تطبیق
تغییراتتصویبشدهبابرنامههاومحدودهپروژهبوده
وباتعییناقداماتاصاحي/پیشگیرانهیابرنامهریزي
مجددوپیگیرياثربخشياقداماتانجامشدهدررفع

مشکاتعملکرديبهسرانجامميرسد.
اینفرآیندنیزبابررسيکارشناسيوروديهايزیر

صورتميپذیرد:
-برنامهمدیریتپروژه،

-گزارشاتعملکرد)وضعیتکنوني،پیشرفتهاي
مهمطيدورهدومفعالیتهايزمانبندي(،

-عواملمحیطي)تحملریسكذینفعان،سیستمهاي
اطاعاتمدیریتپروژهو...(و

-سرمایههايفرآینديسازمان)الزاماتارتباطي،رویههاي
مدیریتنقایصوکنترلریسك،بانكهاياطاعاتي

سنجشفرآیندوتجاربپروژههايقبليو...(.
ونتایجآندرقالب:

-درخواستهايتغییر)اقداماتاصاحي/پیشگیرانه
ورفعنقص(،

-بهروزرسانيهايبرنامهمدیریتپروژه،
-بهروزرسانيهاياسنادپروژه،محققميگردد.

انجام كنترل تغيير يكپارچه
بازنگري فرآیند یکپارچه، تغییر کنترل فرآیند
تمامیدرخواستهايتغییر،تصویبتغییراتومدیریت
آنهادرتحویلشدنيها،سرمایههايفرآینديسازمان،اسناد
پروژهوبرنامهمدیریتپروژهاست.بدیننحوکهپس
ازثبتدرخواستهايتغییرازسويهریكازذینفعان
پروژه،اثراتآنهابرزمانوهزینهبرآوردشدهوتوسط
افرادصاحیتدار)دربرخيموارد،ازجملهمشتري(رد
یاتصویبميشوند.درخواستهايتغییرتصویبشده
بعضاًپیشفرضهايپروژهرامتاثرنمودهوموجبتغییر
دربرنامهمدیریتپروژهیادیگربرنامههاواسنادپروژه
ميشوند.دراینفرآیندنیز،برنامهمدیریتپروژه،اطاعات
عملکردکاري،درخواستهايتغییر،عواملمحیطيو
سرمایههايفرآینديسازماندرقالبجلساتکنترلتغییر،
موردبررسيکارشناسيقرارگرفتهومنجربهبهروزرساني
وضعیتدرخواستتغییر،برنامهمدیریتپروژهواسناد

پروژهميگردد.

خاتمه پروژه/ فاز
خاتمهپروژه/فاز،فرآیندنهایينمودنتمامیگروههاي
پروژهجهتخاتمهرسمیپروژه مدیریت فرآیندي
یافازاست.وقتيپروژهخاتمهميیابد،مدیرپروژه
تمامیاطاعاتمربوطبهفازهاوفعالیتهايپروژهرا
جهتحصولاطمینانازتکمیلکارهايپروژهوتحقق
اهدافپروژهموردبازنگريقرارميدهد.دراینراستا
مدیرپروژه،محدودهپروژهرابابرنامهمدیریتپروژه
وخروجيهايهریكازفازهامطابقتدادهوپس
ازبررسيتمامیاسنادازتکمیلپروژه/فازآنمطمئن
ميگردد.همچنینچگونگيبررسيومستندسازي
دایلاقداماتانجامگرفته،درصورتفسخپروژه
پیشازتکمیلراتثبیتمينماید.اینفرآیندشامل
تمامیفعالیتهايموردنیازجهتادارهخاتمهپروژه/
فازاست.ازجملهمتدولوژيگامبهگامدراینفرآیند

ميتوانبهمواردزیراشارهنمود:
-اقداماتوفعالیتهايموردنیازجهترضایتبخشي

مشتريوتحویلفاز/پروژهو
-اقداماتوفعالیتهايموردنیازبرايانتقالمحصوات/
خدماتیانتایجپروژهبهفاز/عملیاتبعدي،وفعالیتهاي
موردنیازبرايجمعآورياسنادپروژهشاملآموزههاو

تجاربکسبشدهوبایگانيآنها.
دراینفرآیندنیز،برنامهمدیریتپروژه،تحویلشدنيهاي
بهعنوان سازمان، فرآیندي سرمایههاي و پذیرفتهشده
وروديموردبررسيکارشناسيقرارگرفتهودرقالب:

-انتقالمحصول/خدمتیانتیجهنهایي،
-بهروزرسانيسرمایههايفرآینديسازمانشامل)و
نهمحدودبه(فایلهايپروژهازقبیلبرنامهمدیریت
پروژه،محدوده،هزینه،زمانبنديو...،اسنادخاتمه
پروژه/فازماننداسنادرسمیتحویلپروژه/فازوانتقال
سایرتحویلشدنيهابهفازبعديودانشسازماني،

نهایيميگردد.
* كارشناس سيستم ها و روش ها
1. Project Charter Development. 2. Statement of
Work . 3. Business Case. 4. Project Management
Plan Development. 5. Baseline .6. Management
Information System.7.Work Breakdown Structure.
8.Deliverables

شكل 2- رابطه مديريت يكپارچگي پروژه با ساير حوزه هاي دانشي مديريت پروژه
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 اپراتور جرثقيل 
بايد با ريگر به 
طريق مناسب 

ارتباط برقرار نمايد. 
در مکان هاي كه 
ارتباط چشمی  و 
استفاده از عايم 

استاندارد اپراتوري 
مهيا نيست 

بايستي ارتباط 
به صورت بي سيم 

باشد. با توجه 
به اينکه مطابق 

استانداردهاي ايمني 
تنها يك فرد مجاز 
به هدايت اپراتور 
جرثقيل است لذا 

بايستي كانال 
بي سيم به گونه اي 

باشد كه اپراتور 
جرثقيل تنها با ريگر 
ارتباط داشته باشند
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شرح مختصر حادثه: 
درروزچهارشنبهمورخ90/4/22پیمانکارساختمانيکارگاهسنگتوده2باتوجه
بهبرنامههايعملیاتاجرایي،جهتتکمیلفعالیتهايساختمانيباقیماندهدرواحد2
نیروگاه،اقدامبهانتقالبندیلمیلگردازمحوطهبیرونيبهداخلساختماننیروگاهمينماید.
باتوجهبهعدمامکاندسترسيمناسبدرواحد2نیروگاه،پیمانکارساختمانيبااستفاده
ازیكدستگاهجرثقیلبرجيبهنامتاورکرینشماره3خودکهدرترازيبااترازسقف
نیروگاهنصبگردیده،ازمسیرسقفنیروگاه،مبادرتبهانتقالبندیلمیلگردازفضاي

بیرونيبهواحد2مينماید.
یادآورياینکهتکمیلهرچهبیشترفضايساختمانينیروگاهازیكطرفونصبتجهیزات
اصليوکمکينیروگاهنیزازطرفدیگرموجبکاهشدامنهمانورفعالیتهاياجرایيگردیدهو
محدودیتزیاديرابرايجابهجایيونصبتجهیزاتایجادمينمایدکهدرهمینرابطهبخشي
ازپوششسندویچپنلسقفنیروگاهنیزجهتسهولتدسترسيوانجامایننقلوانتقاات
ازطریقسقفنیروگاه،تکمیلنگردیدهاست.حدودساعت9:30بامداد،حینپاییندادن
بندیلآرماتورتوسطتاورشماره3،بهعلتکشیدهشدنبارتوسطکارگرانپیمانکارساختماني
جهتقراردادندرمحلموردنظر،سیمبکسلتاورشماره3بهقسمتابتدایيشینهبرقرسان
جرثقیلهاي350تنسقفينیروگاهبرخوردنمودهکهباعثایجادجرقهشدید،آسیبقسمت
ابتدایيشینهوذوبشدنبخشيازسیمبکسلميگردد.اینحادثهموجبآسیببهشینههاي
برقرسان،آسیبقطعيبهسیمبکسلتاورکرینشماره3،توقفوتآخیردرفعالیتهاياجرایي
نیروگاهگردید.اماخوشبختانهبهدلیلعملکردخوبسیستمهايحفاظتيالکتریکالنیروگاهاین

حادثهموجبخساراتجانيیاحریقنگردید.
عللریشهاياینحادثهعبارتنداز:

1-درنظرنگرفتنمسیريایمنترجهتجابهجایيتجهیزاتباتوجهبهارزیابيخطرات
2-عدماستفادهازریگرمجربتوسطپیمانکارساختماني

3-آموزشناکافيپرسنلساختمانيدرخصوصخطراتفعالیتهايتداخليبا
عملیاتنصب

4-رعایتنکردنحریمهايایمنهنگامکارکردنجرثقیلدرمجاورتتجهیزاتبرقدار
5-عدمامکانارتباطبيسیمبااپراتورتاورکرین

آموخته هاي ناشي از اين حادثه 
1-اپراتورجرثقیلهابایدازافرادآموزشدیدهوباتجربهانتخابشوند.

2-اپراتورجرثقیلبایدباریگربهطریقمناسبارتباطبرقرارنماید.درمکانهایيکه
ارتباطچشمیواستفادهازعایماستاندارداپراتوريمهیانیستبایستيارتباطبهصورت
بيسیمباشد.باتوجهبهاینکهمطابقاستانداردهايایمنيتنهایكفردمجازبههدایت
اپراتورجرثقیلاستلذابایستيکانالبيسیمبهگونهايباشدکهاپراتورجرثقیلتنهابا

ریگرارتباطداشتهباشند.
3-آموزشصحیحومناسبپرسنلدربدواستخداموبرگزاريدورههايبازآموزي

HSEميتوانددرپیشگیريازاینگونهحوادثنقشمهمیداشتهباشد.

4-نظارتمناسبسرپرستانبهپرسنلتحتنظارتخوددرپیشگیريازبروزحوادث
نقشمهموتعیینکنندهايداردکهبایدحتمادرآموزشهاموردتوجهقرارگیرد.

5-قبلازجابهجایيبارهایيباضریبریسكباابایددستورعملبلندکردنبارتهیه
شدهوخطراتاحتماليشناسایي،آموزشومهارگردد.

* رئيس بخش ايمنی و حراست

تجزيه و تحليل يك حادثه        
در كارگاه سنگ توده 2

 وضعيت دسترسي تاور شماره 3 و پوشش سقف در زمان حادثه

چگونگي مانور تاور شماره 3 نسبت به سقف نيروگاه

 وضعيت دسترسي تاور شماره 3 و پوشش سقف در زمان حادثه

خسارت وارده به شينه جرثقيل 350 تن نيروگاه

چگونگي نصب شينه هاي برق رسان جرثقيل به ديوار نيروگاه

محسن خرسندی *
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همكاران گرامي، سام
چندي پیش پیشنهادي به كمیته نظام مشاركت دادم و پس از پذیرش آن، مفتخر شدم تا به نمایندگي از مدیریت انفورماتیك و ارتباطات و صد البته با همكاري 
و همفكري همكاران خوبم در این مدیریت و مدیریت سیستم و نرم افزار، هرماه مطالبي مربوط به حوزه ICT را در جهت درج در ماهنامه فراب، آماده و تقدیم 
نمایم. حال با توجه به گستردگي مطالب قابل ارائه در این حوزه، نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما به ما كمك خواهد كرد تا سلیقه و نیاز شما عزیزان را بهتر 

بشناسیم و در انتخاب و ارائه مطالب و مباحث به نظر شما نزدیك تر شویم.  منتظر دریافت ایمیل هاي شما هستم.
H.Massahtash@Farab.Com با احترام- هومن مساح تاش

ت /تكنولوژي هاي فراگير
محاسبا

)P
ervasive C

o
m

p
u

tin
g( اج��اقگازوغی��رهبهطوريک��هازهرجائ��يدردنیا

میزانموجوديش��یردریخچالراميتوانیدبدانید(.

یاپیوس��تگيآنهاباسامتجس��مانيما)چیپهاي

کنترلضربانقلبیاساعتمچيکهمیزانقندخون

راگوش��زدميکند(،پنجرهجدیديرادربهرهبرداري

ازاینتکنولوژيهاگش��ودهاست.حقیقتياستانکار

ناپذیرکهزندگيباآنهاسادهترازگذشتهشدهاست.
بهکجاميروند؟

اینترنتامروزهفقطابزاريبرايوبگردينیس��ت.

یكزیرساختارتباطياستتاتکنولوژيهايفراگیر

وهمهجاحاضربهواس��طهآنبتوانندشیوهواسلوب
زندگيماررابهسمتسهولتتغییردهند.

-کامپیوتره��ايدردوردس��تس��امتم��اراپایش

خواهندکردت��ادرصورتبروزاش��کالدریکياز
اجزاءسامتي،بهماهشداردهند.

-تقویتکنندههايصوتيوتجهیزاتجدیدباکاوش

وپایشونفوذشانضعفهايجسمیراتقلیلخواهند
داد.

-یخچالآش��پزخانهبهاتفاقاجاقگازدرخصوص

پختوتهیهغذايمطلوبباداشتههايموجوددرآن
علیهکدبانويخانهتوطئهچینيخواهندکرد.

-اتومبیله��ايم��ا،م��ارابهیكپارکین��گخاليیا

رستورانيباغذاهايمحليهدایتخواهندکرد.

* مدير انفورماتيك و ارتباطات 

زمانيکهادیسونموفقشدیكرشتهفلزيرانوراني

کندهرگزفکرنميکردجریانالکتریکيبرقآرامآرام

ساريگردد.درسراس��رجامعه،زندگي،خانهواتومبیلماجاريو

عصراطاعاتکمتراز50سالسنداردوليماکمکم

واردعص��رتکنولوژيهايفراگیری��اهمهجاحاضر

Mark Weiserميشویم.مفهومیکهاولینبارتوسط

حدودیكدههپیشمطرحشد؛" اغلبتکنولوژیهاي

ژرفیاتاثیرگذارآنهائيهستندکهدرتاروپودزندگي
روزمرهماناپدیدميشوند".

اما براستي محاسبات/تكنولوژي هاي فراگير چيست؟ 

امروزهسیستمهايمحاسبفقطکامپیوترهايخانگي

PDA(،ی��ارومیزينیس��تند،ن��وتبوك،موبای��ل

Personal Digital Assistant(ووسایلنمایشي

من��ازلمانن��دتلویزیونهايهوش��مندبااس��تفادهاز

شبکههايکامپیوتريواینترنتبهسرعتهرروزوارد

زندگيماميشوندبطوريکهنبودشانبهجايبودشان

محس��وساس��ت.روزگاريعکساینص��ادقبود.

س��رعترشدشانبهحدياستکهگاهيماتغییرات

درنسلشانرابدلیلپیوستگيدرمدلهاوخصوصیات

آنهامتوجهنميش��ویم.اماهدفشانچیست؟هدفشان

فراهمسازيبسترتکنولوژيومحاسباتاطاعاتيدر

زندگيروزمرهودرهرجائيکهازماس��تميباشد:
خانه،اداره،کشتي،هواپیما،سفرو...

کوچك،ظریف،س��بكوراحتب��رايحملنقلاز

خصوصیاتآنهاست.پیوس��تگيای��نتکنولوژيهابا

محیطپیرامونماازقبیلوس��ایلآشپزخانه)یخچال،
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آشنائي با بد افزار  
M( و انواع آن

alw
are(

ت از 
مهاجر

X به ويندوز 7
P ويندوز

ی��كن��رمافزارآنتيوی��روسپسازنصبتوس��ط

کاربرواس��کننمودنکامپیوتراعامخواهدکردکه

کامپیوترآلودهبهصدهانوعویروسبودهوتنهاپساز

خریدارينسخهکاملبرنامهتوسطکاربرکامپیوتررا

تمیزخواهدنمود.باجافزارچیزيبیشازیكبدافزار

اس��توکامپیوترراتازمانيکهب��هطراحبرنامهپول

پرداختنش��ودبهگروگاننگهداشتهوکاربرقادربه

حذفوبعضااستفادهازکامپیوترنخواهدبود.

اس��ب تروا )Trojan(: تروجانهاکدهايمخربي

هس��تندکهبهظاه��ربيضرربودهام��ادرخفاکار

دیگ��ريانجامميدهند.تروجانه��ااجازهکنترلاز

راهدورکامپیوت��رآلودهرابهسازندهش��انميدهند

کهميتواندبرايهرهدفبديمورداس��تفادهقرار

گیرد.یكکامپیوترآلودهمعموابهصورتمس��تقیم

ی��ابهعنوانعضويازش��بکهکامپیوترهايالودهبه

تروجانموردسوءاس��تفادهقرارميگیرد.کامپیوتر

آل��ودهبهتروجانبرخافوی��روسخودراتکثیر
نمينماید.

 كرم )Worm(: خاصیتاصليکرمهاایناستکه

درشبکهوبهطورخودکاروبدوندخالتکاربرنسخه

خودراازیكکامپیوتربهکامپیوترهايدیگرارس��ال

مينمایند.معموااینارسالبااستفادهازحفرهامنیتي

موج��ودرويکامپیوترهاصورتميگیرد.ایننوعاز

بدافزاربهدلیلگس��ترشس��ریعدرشبکههاوآلوده

نمودنکلیهکامپیوترهابهعنوانشایعتریننوعبدافزارها
شناختهميشوند.

بدافزار چيست؟ 
malicious کلم��ه دو مخف��ف malware واژه

software)ن��رمافزارمخرب(اس��توبههرچیزي

کهبرايصدمهبهکامپیوتریاسرقتاطاعاتطراحي

ميباشند:ش��ده،اطاقميش��ود.انواعبدافزارهابهش��رحزیر

وي��روس )Virus(:وی��روسبرنامهاياس��تکه

پ��سازاجراتوس��طکارب��ر،خودراتکثی��رنموده

وب��اگس��ترشازیكفایلبهفای��لدیگرکامپیوتر

کاربروس��پسکامپیوترهايدیگرراآلودهمينماید.

ویروسهاازطریقاتصالخودبهفایلهاياجرایي،

فایلهايب��وتکامپیوتر،فایلهايات��وران،فایلهاي

آفی��سو...عم��لمينماین��د.اینب��دافزارهابراي
تخریباطاعاتطراحيشدهاند.

جاس��وس افزار )Spyware(:جاس��وسافزارنرم

افزارياستکهاطاعاتشخصيشمارابدوناطاع

جمعآوريکرده،وآنهارابرايمقاصدسوءبهسازنده

خودارس��النماید.اینجاسوس��يميتواندبهشکل

کش��فواس��تفادهازرمزعبور،تغییرصفحهخانگي،

اضافهکردننوارابزارناخواس��تهبهمرورگرو...باشد.

نرمافزارهايجاسوسينیازيبهخرابکاريدرکامپیوتر

نداشتهوبسیاريازکاربرانحتيازوجودآناطاع

ندارنداماوجودتعدادزیاديازایننرمافزارروي
کامپیوترموجبافتسرعتخواهدشد.

باج اف��زار )Scareware(:باجاف��زارنوعياز

حماتکامپیوترياس��تکهدرآنچیزيشبیه

شرکتمایکروسافتپسازتثبیتمحصولجدیدخود
وباتکیهب��رقابلیتهاوبرتريهاياینسیس��تمعامل
همچونسرعتبیشترنصبوبااآمدنآن،زیبایيظاهر،
مدیریتبهترفایلها،سازگاريبیشترباسختافزارهاي
جدیدتروبهویژهتجهیزاتباواسطهايکاربريلمسي،
کاهشمصرفبرق،بهبودمدیریتشبکهو...؛برنامههایي
برايتركویندوزXPوارتقاءبهسیس��تمعاملویندوز
7توسطکاربرانرابهمرحلهاجراميگذارد.اینبرنامهها
شاملتش��ویقوتهدیدتوامميباشد.مثااشارهميشود
شهرداريبمبئي،باتغییرسیستمعاملکامپیوترهايخود
ازXPبهویندوز7،ساانه90داربرايهرکامپیوتراز

دوه��زارو500کامپیوترخود،درمصرف
برقصرفهجویيکردهاس��ت.ازطرفينیز
دائمابرعدمپش��تیبانيازویندوزXPتاکید
شدهویادآوريميش��ودکهکمتراز1000

روزب��هپایانعمرویندوزXPباقيماندهاس��ت.نتیجه
اینکهدرحالحاضردرص��دکاربرانویندوزXPبهکمتر
از50درصدرس��یدهاست.درصورتيکهپیشازعرضه
سیس��تمعاملWin7،اینمیزانبه75درصدميرسید.
طبقآمار،شرکتمایکروسافتطيچندماهگذشته،در
هرثانیه10نس��خهازسیستمعاملWin7رابهفروش
رسانیدهاس��تواگردرصدرش��دکاربرانویندوز7به
همینمنوالادامهیابد،درتابستانسالآیندهدرصداستفاده
ازهردوسیستمعاملمساويوحدود35درصدخواهد
بود.جهتاطاعهمکارانمحترم؛مدیریتانفورماتیك
فرابازابتدايتابس��تانبابررسيپیشنیازهاوارتقاءو
آمادهسازيبسترهايسختافزاريونرمافزاري،
XPارتقاءسیستمعاملجاريشرکتازویندوز

به7رادردستورکارخودقراردادهاست.
* رئيس بخش شبكه و ارتباطات

دی ماه 1390 - شماره 15

گردآوري:
هومن افتخاری * 



مهر ماه 1390 - شماره 12

نی
دما

خو
ی 

گو
گفت

40

 از كودكي به هنر 
نقاشي با سياه قلم 
عاقه مند بودم. هر 
تصويري كه مورد 
عاقه ام بود بوسيله 
مداد و كاغذ به 
تصوير می كشيدم. 
هنرخوشنويسي يا 
همان خطاطي با 
قلم و مركب را از 
مهر سال 1377 در 
انجمن خوشنويسان 
ايران زير نظر 
استاد بزرگوار 
آقاي علي واشقاني 
فراهاني كه بحق 
يکي از مدرسين و 
خوشنويسان انجمن 
مي باشد آغاز كردم

:آقاي ش��اهي! لطفا براي ورود به بحث بيوگرافي مختصري از خود، 
براي همكاران بفرماييد.

متولدبهمنس��ال1348هس��تموازاردیبهشتسال74همکاريخودرابا
مجموعهفرابآغازکردهامودرحالحاضربهعنوانرئیسکارگزینيش��رکت

فرابدرخدمتهمکارانعزیزمیباشم.
:ورودتان به عالم هنر، آنهم هنر خوشنويسي به چه زماني بر ميگردد؟

ازکودکيبههنرنقاش��يباسیاهقلمعاقهمندبودم.هرتصویريکهمورد
عاقهامبودبوسیلهمدادوکاغذبهتصویرمیکشیدم.هنرخوشنویسيیاهمان
خطاطيباقلمومرکبراازمهرسال1377درانجمنخوشنویسانایرانزیرنظر
استادبزرگوارآقايعليواشقانيفراهانيکهبحقیکيازمدرسینوخوشنویسان
انجمنميباشدآغازکردموحدوداکمترازدوسالدرخدمتایشانبودمتابه
مرحلهممتازيدرخطنستعلیقرسیدم،البتهقبلازفرابدریكنشریهبهنام
باغدارمشغولبودموباتوجهبهآشناییمازکودکيبههنرنقاشيبعضيازکارهاي
نشریهکهمربوطبهکاریکاتوروخوشنویسيميشدراانجاممیدادم.ميتوانگفت
نوشتههارابهسبكهنرخوشنویسي،نقاشيميکردمتاخطاطي.ازابتدايکارم
درفرابتاچندسالپیشبیمهدرمانهمکارانجزءشرحشغلکارگزینيبودو
صدوردفاتربیمهدرمانتوسطبخشکارگزینيانجامميشد.ازهماناوایلسعيام
براینبودجهتزیبایيوخوانابودن،دفاترخدماتدرمانيراباخطخوشبنویسمو
همینامرباعثشدبهخطاطيبیشترعاقهمندشوموخطاطيباخودکارمشکيبه
سبكنستعلیقراخودبخودفراگرفتم.خوشنویسيمنباخودکارموردتوجهوتعجب
همکارانبودمخصوصاکهبراينوشتنازدستچپاستفادهميکنمواینروش،

گفتگو با محمود رضا شاهي هنرمند خطاط فراب

خوشنویسي از جمله هنرهاي سنتي و اصیل ایراني است كه 
انتزاع ادبیات ایران بوده و مي تواند براي انتقال مفاهیم فرهنگي 
از نسلي به نسل بعد ایفاگر نقشي مهم باشد. امروزه وقتي صحبت از 
خوشنویسي مي شود تمامی توجه به ابزار كار و چگونگي رقصاندن قلم 
بر روي كاغذ جلب می شود در صورتیكه مهمترین نكته خوشنویسي و 
زیبا نویسي، بهداشت روان و آرامش روحي هنرمند است. از این دست 
هنرمندان اگرچه بسیارند در میان ایرانیان،اما در جمع خانواده بزرگ 
فراب،انگشت شمارند آناني كه با ظرافت هاي این هنر آشنایند و به 
واقع می توان آنان را خوشنویس نامید:محمود رضا شاهي یكي از 
اینان است: هنرمندي كه ابزار خوشنویسي را به خوبي می شناسد 

و با آرامش خود، علي رغم سختي هاي راه هنري اش كه ناشي از 
چپ دست بودنش می شد)در هنر خوشنویسي صاحبنظران بر 
این باورند كه چپ دستي افراد،می تواند مانع از آموختن این هنر 
و دنبال كردن آن در آینده شود(، توانست سلیقه خطاطي خود 
را به بهترین نحو به تصویر بكشد و به مرحله ممتازي در خط 
نستعلیق دست پیدا كند. گفت و گو با شاهي خطاط و نقاش)سیاه 
قلم كار( فراب كه با آرامش دروني خود توانسته است تا به امروز 
تمامی ناممكن هاي دروني خود را به ممكن تبدیل كند،جذابیت هاي 
خاص خود را داشت و به نظر می رسد كه مطالعه ي آن براي سایر 

اهالي فراب، خالي از لطف نباشد...  

خوشنويسي پيوند مركب و عرفان و ادب

زهرا شهائی
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هنر خوشنويسي 
تبلور عالم معنا در 

عالم صورت است و 
پيوندي عميق ميان 

مركب و عرفان و 
ادب برقرار مي كند. 

خوشنويسي با 
نگارش ساده 
مطالب و حتي 
طراحي حروف 
و صفحه آرايي 

متفاوت است

نی
دما

خو
ی 

گو
گفت

41 کاررادشوارترمیکرد.
:لطفا، از سختي هاي هنر خوشنويس��ي براي افرادي كه با 

دست چپ مي نويسند، برايمان بگوييد؟ 
ق��دريتوضیحاینموضوعس��ختاس��ت.ببینیدم��ادربین
خوشنوسانخوبمانچپدستهمداشتهایم.اماچپدستبودن،
مش��کاتخودشرادارد.فردچپدستبایدخودشرابهتجربه
مقیدکند.زیرادست،جلوترازقلماست.مقداريهمقلمرانيمشکل
اس��ت.براياینکهبرخافعادتطبیعيدستکهازسمتچپ
حرکتمیکند،هنگامنوشتنازسمتراستبایدحرکتکندامابا

ممارستاینکارانجامشدنياست.
:چطور توانس��تيد با تمام اين مش��كات به اين مرحله از 

خوشنويسي دست يابيد؟ 
عاقهامبهخوشنویسيوادارمکردتابیشترتمرینکنمتاشبیشتر
کردمووقتزیادترگذاشتمازهرفرصتبراينوشتناستفادهکردم
ش��ایداینکهبتوانمباچپخطاطيکنموثابتکنمچپدستانهم
قادربهخطاطيهستندهمبيتاثیرنبودوانگیزهايبرامایجادمیکرد

تابیشترتاشکنم.
: از آنجايي كه خوشنويسي يا خطاطي در كليه كشورهاي 
اسامی همواره به عنوان وااترين هنر مورد توجه بوده است، شما 

در چه سبكي از اين هنر مشغول به فعاليت هستيد؟ 
منهمهسبكهايخوشنویسيرادوستدارم.وليسبكنستعلیق
ونستعلیقشکس��تهراانتخابکردمودوستدارمخطثلثراهم
فرابگیرمالبتهناگفتهنماندازهنرتذهیبهمفوقالعادهلذتمیبرم.

:آيا با انجمن هاي خوشنويسي از لحاظ سيستماتيك ارتباطي 
داريد؟

درحالحاضرخیرالبتهگرفتاريهايشخصي،کاريوقدريهم
تغییراتایجادشدهباعثشدکهازانجمنفاصلهبگیرم.ضمناباتوجه
بهاینکهبخشاعظماوقاتفراغتمرادرزمینهفعالیتهايورزش��ي
دررش��تهبدنس��ازيميگذرانمونیزباتوجهبهعدمسنخیتاین
ورزشبالطافتوسبکيقلمقدريفعالیتمدرزمینهخطمحدودتر

شدهاست.

:»خوشنويس��ي؛ پيوندي اس��ت ميان مركب و عرفان« اين 
جمله را در مقاله اي مربوط به خوشنويس��ي خواندم، مي خواهم 

نظرتان را درباره آن بدانم؟ 
هنرخوشنویسيتبلورعالممعنادرعالمصورتاستوپیوندي
عمیقمی��انمرکبوعرفانوادببرقرارميکند.خوشنویس��يبا
نگارشسادهمطالبوحتيطراحيحروفوصفحهآرایيمتفاوت

است.
خوشنویس��يتقریبادرتمامفرهنگهابهچشمميخوردامادر
مشرقزمینبهویژهدرسرزمینهاياسامیوایراندرقلههنرهاي
بصريواقعاست.خوشنویسياسامیوبیشازآنخوشنویسيایراني
تعادلياستحیرتانگیزمیانتمامیاجزاوعناصرتشکیلدهندهآن؛
تعادلمیانمفیدوموردمصرفبودنازیكس��ووپویایيوتغییر
ش��کلیابندگيآنازس��ويدیگر،تعادلمیانقالبومحتواکهبا
آراستگيومایمتتاموتمامميتواندشکلمناسبرابرايمعاني

مختلففراهمآورد.
:آيا هنرخوشنويسي يا خطاطي را يك مقوله ذاتي مي دانيد؟ 
عاقهبههنررایكمقولهذاتيمیدانموکسانيکهبههنرعاقهمند
باشندباقدريتاشوتمرینوپشتکارمیتواننددرهرزمینهاياز

هنرفعالیتوپیشرفتداشتهباشند.
:معموا ديده ش��ده افرادي كه با قلم خوب مي نويسند در 
نوشتارشان با خودكار خط خوبي ندارند؟ شما چطور فكر مي كنيد؟ 
بدخطيباقلمبیشتربهسبببيحوصلهگيوعجلهدرنوشتن
استولياگرکسيباهنرخوشنویسيآشناباشداینآشنایيودانستن
قواعدنوشتنرا،بهراحتيدرخطتحریريهمبکارخواهدبست.

: از آنجاييكه يكي ديگر از فعاليتهاي هنري تان نقاش��ي به 
سبك سياه قلم است آيا اين هنر توانست در جهت پيشرفت تان در 

هنر خوشنويسي مؤثر باشد؟
بلهبيتاثیرنبودهاست؛باارفتندقتوتوجهبهمحیطوقدرت
تجس��میکيازاثراتمثبتنقاش��ياس��ت.خطاطيدقتوتوجه
بسیاريمیطلبدوشایدبهواسطهآشناییمبهنقاشيدرزمینهخطو

خوشنویسيپیشرفتسریعتريداشتم.

دی ماه 1390 - شماره 15



آبان ماه 1390 - شماره 13

دی
نور

وه
ک

42

دره ي 30 كيلومتري 
»كجور _ ماكا« 
با امتداد شمالي 
_ جنوبي خود، در 

بخش شمالي البرز 
مركزي و در استان 
مازندران قرار دارد و 
پيمايش آن توسط 
اعضاي گروه كوه 
نوردي شركت 
فراب، طبق تقويم 
براي هفته ي اول 
ماه آبان پيش بيني 
شده بود

کوهپیمایيیکيازشاخههايورزشکوهنوردي
محسوبمیشودوباوجودآنکهفتحقلهايمرتفع
ودش��واریادس��تیابيبهدیوارهايبلندرامدنظر
ن��داردام��اازجذابیتهايخاصخ��ودبرخوردار
است.پیمایشدرهي" کجور_ ماکا"،کهخوش
بختانهب��هدلیلتوپوگراف��يوموقعیتجغرافیایي
ویژهيخودازآس��یبهايس��اختوسازوجاده
کشيمصونماندهاست،یکيازبرنامههايپرطرفدار
درمیانکوهنوردانوعاقهمندانبهطبیعتبهشمار
میآی��د.درهي30کیلومتري»کج��ور_ ماکا«با
امتدادشمالي_ جنوبيخود،دربخششماليالبرز
مرکزيودراستانمازندرانقرارداردوپیمایشآن
توسطاعضايگروهکوهنورديشرکتفراب،طبق
تقویمبرايهفتهياولماهآبانپیشبینيشدهبود.

گزارش برنامه: 
صبحپنجش��نبه5آبان1390درس��اعت6/10
دقیقهوباتع��داد17نفرس��اختمانمرکزيفراب
راب��هطرفجادهيچالوست��ركمیکنیم.اجراي

برنام��هدرم��اهآبانبهمعنيهمراهش��دنباپاییزو
آنآس��مانهايهمیشهابرياشاس��توباتوجه
بهخبرهاياعامش��دهتوسطسایتهايخارجي
هواشناس��يدراینترنت،احتمالب��ارشبارانبراي
روزهاياج��رايبرنامهمانیزپیشبینيش��دهبود.
بزرگراهته��ران_ کرجوپیچوخمهايبيش��مار
جادهيچالوسراپش��تس��رمیگذاریموبعداز
تونلکندوانوارداستانمازندرانمیشویم.سرزمین
سرسبزودلانگیزيکهازیكسوتکیهبرکوههاي
مرتفعالبرززدهوازس��ويدیگرچشمبهگسترهي
عظی��موآبيخزردارد.س��رزمینجنگلوبارانو
رودخانههايخروشان.سرزمینيکهخاکشپهنهي
رویشپامچالهاونیلوفرانآبياس��توباهزاران
چشمانداززیباازجلگهودریاوکوهستان،پذیراي

همهيمسافرانراههايدورونزدیكاست.
هف��تکیلومتربع��دازمرزنآب��ادوکمیقبلاز
روس��تايدوآب،واردج��ادهيکوهس��تانيکجور
میش��ویم.فاصلهي50کیلومتريتاکجورنیزطي
میشودوسپسبهطرفشمالتغییرمسیرمیدهیم

درجادهايآسفالتوبسیارخلوتکهاندکيبااتر
ازکجوربهیكدوراهيمیرسد.مسیرراستازدل
کوههايشمالشرقبهطرفخطکنارهومنطقهي
رویانمیرودومسیرچپباپیچوخمیطوانيبه
روستايکلیكدردلجنگلهايطبرستان.ساعت
12/30دقیقهکمیجلوترازدوراهيودرابتدايیك
ج��ادهيخاکي،کهامتداديکامابهطرفش��مال
دارد،ازاتوبوسپیادهمیش��ویم.آسمانکاماابري
استوبارشيبسیارریزوناپیداهمهجارافراگرفته
اس��ت.پیشازآغازراهپیمائي،نیمساعتيرابراي
آمادهسازيهايش��خصياعضايگروهاختصاص

میدهیم.
هوای��يکهدرآنقرارداریموبارانبس��یارریز
ومدامیکههمهس��توهمنیس��ت!ازپدیدههاي
جويمعمولوآشنايمردمانساکندرنوارشمالي
کش��ورمانمیباشد.درخراس��انبهآن»نزم«ودر
گیانبهآن»رش«میگویند)بهعنوانمثال:نامشهر
رش��ت،مرکبازدوواژهيرشوتاس��ت.رش
اش��ارهبههمانبارانریزومدامداردوتپس��وند

گزارش راهپيمايي كوهنوردان شركت فراب در استان مازندران

از کجور تـا ماکا
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 خاطره ي حركت 
در صبح پاييزي 

جنگل و در سکوتي 
كه فقط گاهي با 
پرندگاني  صداي 

شکسته  ناپيدا 
می شود و از ميان 

دنياي بي نظير 
طبيعتي  رنگ هاي 
و...  انگيز  شگفت 
فراموش  براستي 
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جايومکاناست(.
س��اعت13ودرحاليکهاعضايگروههمهي
پوششضدبارانخودرابرايجلوگیريازخیس
ش��دنتدریجيبهکارگرفتهاند،راهپیمایيخودرا
درجادهايخاکيکهبعدازحدود4کیلومتربهیك

معدنذغالسنگمنتهيمیشودآغازمیکنیم.
باعبورازمعدنذغالسنگ،جادهيخاکينیز
پایانميیابدوخیليزوددرابتدايدرهویكتنگ
بزرگکوهستانيوبسیارباش��کوهقرارمیگیریم.
روديکهدربس��تردرهجری��انداردچندانپرآب
نیس��توليتوصیهوپرهیزکاملدوستانازخیس
ش��دنکفشهاموجبمیگردددرتغییرمسیرهاي
متوال��يوپ��يدرپ��يک��هعب��ورازرودخانهرا

اجتنابناپذیرمیکند،زمانزیاديصرفشود.
راهپیمایيبهطورعمدهدرکفدرهودرزمیني
مسطحانجاممیگرفتاماگاهيدرقسمتهایيکه
بهزمینهايدارايش��یبمیرس��یدیم،گلواي
ولغزندگيمس��یرحرکتگروهراباکندي
زی��اديمواج��همیک��رد.حوالي
ساعت16بهقسمتهاي
دس��ت و بک��ر
از نخوردهاي

درهمیرس��یموهم��راهب��احسخ��وبپاییزو
رنگهايزردونارنجيوانبوهبرگهايخزانزده
درزیرپاهایمانوآرامشوطراوتجنگليساکت

وخیسپیشمیرویم.
س��اعت17بهچمنزاريگستردهوبسیارزیبا
میرس��یمکهمیتواندنقطهيمناسبيبراياستقرار
وش��بمانيگروهباشداماازآنجاکهفاقدچشمه
وآبآش��امیدنيمیباشدتصمیممیگیریمباادامه
حرکت،خ��ودرابهمحلمناس��بتريکهحدود
2کیلومترجلوترقرارداردبرس��انیم.س��اعت18
بهمحلچش��مهآبمیرس��یموچادرهايگروه
برقرارمیش��ود.فرصتيمناس��ببراياستراحت،
تجدیدقوا،تعویضلباسهايخیس،صرفش��ام
وخوابدلچسبيکهشایدتوامبارویاهايخیس
وبارانزدهباش��د!برايروزدومبرنامه،بیدارباش
ساعت6انجاممیشود.آسمانهمچنانابرياست
وآنب��ارانریزومدامنیزهمچن��انجریاندارد.
س��اعت7/30دقیقهگروهآمادهحرکتمیشوداما
منظرهينقطهايکهش��بخودرادرآنجاس��پري
کردیمبهقدريزیباس��تکهترجیحمیدهیمابتدا

عکسیادبودوجمعيبرنامهيخودرابگیریم.
خاط��رهيحرکتدرصب��حپاییزيجنگلودر
س��کوتيکهفقطگاه��يباص��دايپرندگانيناپیدا
شکستهمیشودوازمیاندنیايبينظیر
رنگهايطبیعتيشگفتانگیز
براس��تي و...

فراموشنش��دنياس��ت.حواليس��اعت9ازمسیر
درهجدامیش��ویموبراياجتنابازمواجهش��دنبا
عبورهايمتواليازرودخانهومشکاتناشيازآن،
راهدیگريراانتخابمیکنیمکهباتراوسازدامنهي
کوه��ينهچندانمرتفعبهج��ادهايخاکيومتروك
میرس��دکهدرانتهايآنروس��تايماکاومقصد
پایانيماقراردارد.ش��یباولیهرابهآرامیپش��تسر
گذاش��تهوبعدازچندتراوسنسبتاطواني،ساعت
11بهابتدايجادهيخاکيموردنظرمیرسیم.حرکت
دریكجادهيخاکيمتروكکهازمیانجنگليباراني
ومهزدهمیگذردبيشكمیتواندبراياعضايگروه
بسیاردوستداشتنيترازحرکتدرمسیرهايناهموار

ولغزندهيجنگلباشد.
ط��يکردنای��نجادهيجنگليک��هدرحدود
12کیلومترط��ولآنبوددوس��اعتزمانمیبرد
وس��اعت14باعبورازکناردریاچهوس��دخاکي
آوی��در)صاحالدینکا(بهابتدايروس��تايما
کاومح��لقرارخودبااتوبوسمیرس��یم.بعداز
شستوشويکفشهاوتعویضلباسهايخیس،
س��اعت15روستايماکارابهطرفتهرانترك
میکنیم.جمعهس��اعت21/30دقیق��هباردیگردر
مقابلساختمانمرکزيفرابقرارمیگیریموپایان
برنامهبرايدوستاناعاممیشود.مطابقاطاعات
جيپياسموج��ود،دراینبرنامهدرمجموع30
کیلومترپیمایشمسیرصورتگرفت.روزاول12

کیلومتروروزدوم18کیلومتر.
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اگر از شيمي دوم 
دبيرستان 
يادتون باشه، 
اكثر واكنش هاي 
شيميايي مربوط به 
ايه آخر الکتروني 
عناصر مي شه. يه 
سري عناصر ايه 
آخرشون كامله و 
يه جورايي خنثي 
هستن. بعضي ها 
ايه آخرشون كامل 
نيست و دوست 
دارن كه با دزديدن 
الکترون از ايه آخر 
الکتروني تركيبات 
ديگر، خودشون رو 
كامل كنن

در مزاياي چاي  ســـــــبز
چاي سبز چيه؟ 

اصلشهمونچايسیاهه.درصورتيکهبرگ
تازهيچايرابهس��رعتخش��كکنن��دواجازه

تخمیربهاونندهند،چايسبزبهدستميآید.
تحقیقاتنش��ونميدهکهنوشیدنمرتبچاي
سبزميتونهدرپیش��گیريازبیماريهايمختلف
نقشموثريداش��تهباش��ه.اماازهمهمهمترواون
چیزيکهماميخواهیمروشمانوربدیم،خاصیت
ض��دس��رطانياینگیاههس��تکهب��هدلیلآنتي
اکس��یدانبااياونه.اماآنتياکس��یدانچیهوچرا
ضدسرطان،همشوميگم.جاينگرانينیست.

ول��يبااینهمهدرمصرفاینمادهغذایيهم
مانندس��ایرموادغذایيبایدحداعتدالرارعایت
کرد،زی��راچايس��بزنیزحاويکافئیناس��تو
مصرفزیادآنبدخلقي،بيخوابي،تپشقلب،بي

اشتهایيو...ایجادميکند.
امابرگردیمس��راغس��والمون،چراچايس��بز
خوبه؟برايپاس��خبهاینسوالاولبایدبهمعرفي

نقشمنفياینسناریوبپردازیم.
یعني:رادیکالهايآزاد

اماواقعااینرادیکالهايآزادچيهستن؟بهدو

شکلميشهاینوپاسخداد:
اول:خیليخاصهوساده.

دوم:مفصلتروبادلیلعلمي.
یعنياگهحالنکردیندوميش��وبخونین،مهم

نیست!!!.

راديكال هاي آزاد )مختصر، مفيد( 
ترکیباتيهس��تندکهبهشکلوقالبسلولهاي
بدنآسیبميرسونن.حقیقتاینهکهباعثميشن
سلولهاس��ریعااکسیدهبش��نیابهقولخودمون

سریعزنگبزنن.باورنميکنید!
اص��اازبیماريه��اک��هبگذریم،پی��رينتیجه
یهس��ريواکنش��هايطبیعيت��وبدنهک��هبهنام
اکسیداس��یونیازن��گزدنمیشناسیمش��ون.آره
تعج��بنکنید.همونطوريکهآهنزنگميزننو
اکسیدميشن،بدنماهمکمکماکسیدميشهوما

بهشميگیمپیري.
ام��ااگهای��نفرآیندس��ریعوخ��ارجازروال
اصليخودشانجامبش��هباع��ثپیريزودرسو
برخيبیماريهاس��تواگهاینزنگزدنبههسته
سلولیاهمونDNAآسیببرسونهباعثتولید

سلولهايمعیوبودرنهایتبروزسرطانميشه.

باز هم راديكال هاي آزاد )مشروح تر( 
خوبازقس��متاولکمكميگیریم.فهمیدیم
رادیکالهايآزادبهس��لولهاآسیبميرسونن.اما

چطوري؟
اگرازش��یميدومدبیرس��تانیادتونباشه،اکثر
واکنشهايش��یمیایيمربوطبهایهآخرالکتروني
عناصرميشه.یهسريعناصرایهآخرشونکامله
ویهجورایيخنثيهستن.بعضيهاایهآخرشون
کاملنیس��تودوستدارنکهبادزدیدنالکترون
ازایهآخرالکترونيترکیباتدیگر،خودش��ونرو
کاملکنن.اینهم��ونجايخطرناکهیعنيهمون

رادیکالهايآزاد.
ام��اجذبالکترونازی��هترکیبممکنهباعث
تاش��يپیوندبی��ندوعنصروازبی��نرفتناون
ترکیببشه.ضمناینکهنتیجهاینتاشيخودش
یهرادیکالآزاددیگهاس��توب��هاینترتیبیك
س��ريترکیباتزنجیرهايپشتس��رهمبهوجود
ميآی��دکهتواونادائم��اًرادیکالهايآزادباجذب
الکترونباعثتاشيترکیباتوایجادرادیکالهاي دی ماه 1390 - شماره 15
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عصاره برگ 
چاي سبز از 

باكتري هاي  رشد 
كه  گوناگوني 

بيماري  موجب 
مي شوند  اسهال 

مي كند.  جلوگيري 
موجود  كاتشين هاي 
در چاي سبز عوامل 

كننده  استريل 
قوي هستند  بسيار 

كه مي توانند از 
مسموميت هاي 

جلوگيري  غذايي 
كنند

آزادجدیدميش��ن.بهاینفرآینداکسیداسیونهم
ميگن.

آرهدقیقاهمینطوره.حااحس��ابکنیدکهاون
ترکیباتس��المایهبیرونيس��لولهايبدنباشن.

ببینیدکهچیبهروزشونمیاد.
گاهيبدنخودشازرادیکالهايآزادبرايمقابله
باویروسهاوباکتریهااس��تفادهميکنه.اماعوامل
محیطيمثلس��یگار،تشعش��اترادیواکتیو،آفت
کشهاوکودهايش��یمیایي)کهمتاسفانهمتاسفانه
درمیوههايمازیادیافتميش��ه(یارژیمهايبد
غذایيميتوننباعثتشدیدتولیدرادیکالهايآزاد

وپیريزودرسبشن.
خوبحااراهحلچیه؟

بگذارفکرکنیم!
گفتیمکهایناباعثزنگزدنميشن؟

خوببایدیهضدزنگپیداکنیم.
ضدزنگیاآنتيزنگیا....آنتياکسید

بلهکامادرسته!
آنتياکسیدان

جوابشهمینه.
خوباینچيهستوکجاپیداميشه؟

آنتياکسیدان
بعض��يازترکیب��اتدررژیمغذای��يروزمره
م��اوج��وددارنکهباع��ثخنثيش��دنتعدادي
ازرادیکاله��ايآزادودرنتیج��هکاهشس��رعت
اکسیداس��یونبدنميش��ن.بهای��نترکیباتآنتي

اکسیدانميگن.
آنتياکس��یدانهاکهاغلبتومیوهوسبزیجات
تازهوخامميش��هپیداش��ونکرد،باکاهشاثرات
مخ��ربرادیکاله��ايآزادباعثج��وونموندن
سلولهاوپیشگیريازبس��یاريازبیماريهامثل
سرطانميشن.بعضيازآنتياکسیدانهايمشهور
ایناهس��تن:بتاکاروتن،ویتامینث،ویتامینايو

سلنیوم.
بیش��ترآنتياکسیدانهاروميش��هبارنگهاي
شفافومنحصربهفردشونتشخیصداد.برايمثال
س��رخيگیاسوگوجهفرنگ��ي،نارنجيهویج،

زرديذرتورنگارغوانيدرش��اتوتوانگور.
واس��ههمینماغلبتوصیهميش��هکهتااونجاکه
ميتونیدبهرنگايس��بدمیوهتوناضافهکنید،میوه
وس��بزیجاتروتازهوخاممصرفکنیدوتعداد

وعدههايروزانهمصرفمیوهروزیادکنید.
حقیقتشاینآنتياکس��یدانهاعاوهبراینکهبه
جنگرادیکالهايآزادمیرن،ميتوننس��لولهاي

آسیبدیدهروترمیمکنن.
خ��وبحاابرگردیمس��راغمطلباصليیعني

چايسبز.
پسمتوجهش��دیمکهویتامینثوویتامیناي

دارايآنتياکسیدانهستن.
وحاایهسورپرایز!

Eچايس��بز100برابرویتامی��نثوویتامین
دارايآنتياکسیدانهست.

بس��یاريازاثراتضدس��رطانيچايس��بزبه
دلیلوجودترکیبيموس��ومبهEGCG)اپيگالو
کاتچینگاات(دراونهکهعمدهترینترکیبپلي
فنليچايس��بزبهشمارميره.چايسبزبهسبب
داشتنآنتياکس��یدانيکه100برابرویتامینCو
25براب��رویتامینEموثراس��ت،بهکاهشابتابه

سرطانکمكشایانيميکند.
لیموترشخاصیتآنتياکسیدانيچايسبزرا

تاپنجبرابرافزایشميدهد.
نتایجتحقیقاتاخیرحاکيازاینهکهنوش��یدن
چايس��بز،س��رعتبهبودبیمارانسرطانيرابعد
ازروشهایيمثلاش��عهیاش��یميدرمانيافزایش

ميدهد.
خوبازاینک��هبگذریماینگیاهدارايخواص
زیرنیزهس��ت.)اینهاروخودتونبیش��ترتحقیق

کنید.(

جلوگيري از بيماري هاي قلبي
کاتش��ینهايموجوددرچايسبزباعثکاهش
کلسترولخونميش��وند.چايسبزباعثکاهش
میزانکلسترولبدوافزایشمیزانکلسترولخوب
ميشود.حتيپسازسکتهقلبينیزنوشیدنچاي

سبزباعثترمیمسلولهايآسیبدیدهيرگهاو
قلبشدهوروندترمیمسلولهاراتسریعميکند.
همچنینچايسبزچس��بندگيپاکتهايخوني
راکاهشدادهودرنتیجهدرجلوگیريازتش��کیل

لختههايخونيمؤثراست.
نوش��یدنروزانهحداقل3فنجانچايس��بزبه

بیمارانقلبيتوصیهميشود.


جلوگيري از ديابت 
چ��ايس��بزدرکنترلمی��زانقندخ��ونموثر
اس��ت.چايس��بزمانعازذخیرهشدنگلوکز)قند
خون(درس��لولهايچربيميشود.بهاینترتیب
ميتوانبانوشیدنچايسبز،کنترلمیزانمصرف
کربوهیدراتها)قنده��ا(وورزشمداوم،بیماري

دیابتراکنترلکرد.


جلوگيري از مسموميت هاي غذايي 
عص��ارهبرگچايس��بزازرش��دباکتريهاي
گوناگون��يکهموجببیمارياس��هالميش��وند
جلوگیريميکند.کاتشینهايموجوددرچايسبز
عواملاستریلکنندهبسیارقويهستندکهميتوانند

ازمسمومیتهايغذایيجلوگیريکنند.


جلوگيري از افزايش فشار خون 
ميدانی��مکهیکيازمهمترینعللبروزفش��ار
خونباا،تغییردرساختاردیوارهسرخرگهااست.
چايس��بزباکنترلعملکردومحافظتازساختار
دیوارهرگها،مانعازبروزفشارخونبااميشود.


جلوگيري از آلزايمر 

چايس��بزفعالی��تس��لولهايمغزب��هویژه
بخشهايمربوطبهحافظ��هراتقویتوتحریك
ميکن��د.ازطرفيچايس��بزباع��ثکاهشمیزان
»استیلکولین«درسلولهايمغزميشودکهبااین
کارمانعازتخریبس��لولهايمغزوبروزبیماري

آلزایمرميگردد.
* مسئول راهبري نرم افزار فراب

فراب!   خوبه كه در مورد اين گياه و به بهانه حضور چاي سبز در سبد كارمندي 
دم كرده اون بيشتر بدونيم
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يونگ اسطوره را 
مهم ترين تجلي گاه 
ناخودآگاه جمعي 
مي داند. بنابراين در 
ادبيات،  پرداختن به 
آثار سمبوليك مي تواند 
گامی در جهت شناخت 
ناخودآگاه جمعي و 
آركي تايپ باشد. 
يونگ معتقد است كه 
دو گروه از انسان ها به 
سرچشمه هاي فکري 
و تجربه هاي نياكان 
باستاني نزديك ترند
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واژه از برگرفت��ه  )Arche type(  آركتای��پ
یونانيآرکهتیپ��وس)Archety pos(اس��ت.این
واژهدرزبانیونانيبهمعنيمدلیاالگویيبودهاس��ت
کهچیزيراازرويآنميس��اختند.مترجمانفارسي
زبان،معادلهايمختليچون:صورتازلي،کهنالگو،
ص��ورتنوعي،نهادینهوس��رنمودنرابراياینواژه
پیشنهادکردهاند.آركتایپدرچندحوزهعلمیکاربرد
داردودره��ریكازآنهامعنايخاصيبهخودگرفته
است.روانشناسي،مردمشناسيونقدادبيازجمله
علومیاستکهاصطاحآركتایپدرآنهاکاربرددارد.
منش��أوریش��هاصطاحآركتایپیاکهنالگورادر
دونقطهميتوانجس��توجوکرد:یکيمکتبمردم
شناس��يدانشگاهکمبریجکهاینمکتبباکتابيبهنام
»شاخهزرین«کهجیمزفریزر– انسانشناساسکاتلندي
– آنرادرفاصل��هس��الهاي1890ت��ا1915میادي
نوشت،مسالهآركتایپرامطرحنمود.فریزردرکتاب
خودبهبررسيریشههاينخستینمناسكوآیینهاي
مذهبي،اسطورههاوسحروجادوپرداختوبامقایسه
وتطبیقآنهاویافتنشباهتهايفراواننتیجهگرفت
کهنیازهاياولیهواساس��يانسانهادرهمهمکانهاو
زمانهایکساناست.اصطاحآركتایپ،درنقدادبي
نیزکاربرددارد.ایناصطاحازس��ال1934میاديکه
»مادبودکین«کتابيبانام»الگوهايصورتاس��اطیري
درش��عر«رانوش��تبهنقدادبيراهیافتومنظوراز
آنتصاویر،شخصیتهاوطرحهایياستکهدرآثار
مختلفادبيتکرارميشود.شایدمهمترینآركتایپي
کههموارهدرطولتاریخبهشکلهايگوناگوندرآثار
ادبيتکرارميشودمسالهمرگوزندگيباشد.ازدیگر
صوراساطیريیاکهنالگوهايمشهورميتوانبهمعراج
آسماني،تصویربهشتودوزخ،قهرمانآشوبگر،زنان
جادوگروجس��توجويپدراشارهکرد.کمديالهي
دانته)Dante(،انجیلومنظومهدریانوردپیر– نوشته
کالریج)coleridge(– نمونههایيازآثاريهستندکه
آرکيتایپهايفراوانيرادرخودجايدادهاند.منشأ
دیگريکهبرايآركتایپدرنظرگرفتهشدهاستبه
تئوريهايروانشناسيیونگ)JUNG(بازميگردد
کهالبتهشهرتایناصطاحنیزبیشترمربوطبههمین
Carl Gustave(  –حوزهاست.کارلگوستاویونگ
Jung(روانش��ناسوفیلسوفسوئیس��ي)1875– 

1961م(پسازجداش��دنازاس��تادخود،زیگموند
فروید،)Sigmund Ferud(مطالعاتروانشناسي
خودرابهگونهايدیگرپيگرفت.اوتقسیمبنديفروید
راک��هدربارهذهنانج��امدادهبود،تکمیلکرد.فروید
روانیاذهنانس��انرابهسهبخشخودآگاه،نیمهآگاه
وناخودآگاهتقسیمکردهبود.یونگکهمطالعاتخود
رابیش��تردربخشناخودآگاهذهنمتمرکزکردهبود،

ب��رايآندوگونهدرنظرگرف��ت:ناخودآگاهفرديو
ناخودآگاهجمعي.بهعقیدهاوناخودآگاهجمعيمیراثي
اس��تازدورههاينخستینزندگيبشرکهدرحافظه
تاریخيانسانهاثبتشدهاستوهمهمردمدرآنسهیم
هس��تند.یونگپسازپرداختنبهناخودآگاهجمعي،
اصطاحآركتایپرابهش��کلوسیعيدرآثارخودبه
کاربرد.بهعقیدهاوآركتایپ،افکارغریزيومادرزادي
وتمایلبهرفتارهایياستکهانسانهابرطبقالگوهاي
ازپیشتعیینش��دهانجامميدهند.ب��هعبارتدیگر،
آركتایپتصاویرورسوباتياستکهبراثرتجربههاي
مکررپدرانباستانيبهناخودآگاهبشرراهیافتهاست.در
واقعآركتایپمحتویاتناخودآگاهجمعياستکهدر
همهانسانهامشابهاست.آركتایپهادراسطورهها،
افسانهها،آیینهاومناسكمذهبياقواممختلف،رؤیاها،
خیالپردازيهاوآثارهنري)بهویژهآثارادبي(نمودپیدا
ميکند.یونگمعتقداستمحتویاتناخودآگاهجمعي
زمانيميتواندبهشکلهايمذکوربروزکندکهبهبخش
خودآگاهآمدهوشکليمحسوسوواقعيبهخودگرفته
باشد.بخشخودآگاه،هموارهآركتایپهارابهصورت
نمادوسمبلدركميکندکهالبتهایننمادهادربینهمه
انسانهامشتركاستوازهمهآنهامفاهیممشابهيادراك
ميشود؛مثلنبردخیروشریاظلمتوروشنایيکه
بانمادجنگیكقهرمانباموجوداتقدرتمنديچون
اژدهابروزميکند.یونگاسطورهرامهمترینتجليگاه
ناخودآگاهجمعيميداند.بنابرایندرادبیات،پرداختنبه
آثارسمبولیكميتواندگامیدرجهتشناختناخودآگاه
جمعيوآرکيتایپباش��د.یونگمعتقداستکهدو
گروهازانسانهابهسرچشمههايفکريوتجربههاي
نیاکانباستانينزدیكترند.هنرمندانوبیمارانرواني؛
ای��ندوگروهگاهيبهصورتخ��ودآگاهوگاهبهطور
ناخودآگاهتجربههايکهنانس��انهايدیرینرابهیاد
ميآورند.خانمشینودابولننیزکهازادامهدهندگانمسیر
افکاریونگاستدرتبیینروانشناسيزنانومرداندو
کتابنمادهاياس��طورهايوروانشناسيزنانوکتاب
انواعمردانرادرقالبکهنالگوهاموردبررس��یقرار
گرفتهوآنانراباتوجهبهزمینههايهوشیاري،نقشهاي
مطلوبونیروهايانگیزشيآنهادرگروههايمختلف
جايدادهاست،دانستنهرکدامازاینکهنالگوهاو
شناختآنهاباعثميشودبتوانیمدرزندگيبراساس
نوعکهنالگوی��يکهازافرادميبینیمارتباطبهتريبا
آنهابرقرارکنیم.کهنالگوهابراساساسطورهايیونان
باستاننامگذاريشدهاست.درهرانسانيمجموعهاياز
اینکهنالگوهاهمزمانباهمعملميکنندکهبرخياز
آنهادرانسانبرانگیختهشده)فعالاستورشدیافته(
وبرخيدیگرخام��وشماندهاندامادراینمیاناینکه
کدامکهنالگودرانسانیادرمرحلهاياززندگيفعال

شودبهعواملمتعدديبستگيداردبرخيازاینعوامل
عبارتانداز:استعداد،خانوادهوفرهنگ،هورمونها،
انسانهاياطراف،وقایعغیرقابلپیشبیني،فعالیتهاي
فرددرهرمرحل��هاززندگيوعواملدیگريکهالبته

شرحوبسطآنانازحوصلهاینبحثخارجاست.
کهنالگوهايزنانهبهشرحذیلميباشد:

كه��ن الگوي آتنا: نمادبخش��ياززناس��تکه
عاقلاستودرروابطاجتماعيمثلمرداندرجنگبا

مشکاتمهارتکسبميکند.
كهن الگوي آفروديت:نمادزیبایياست.بخشياز
زناستکهزیباپسنداستوميخواهدزیباجلوهکند.
كهن الگوي پرسفون: نمادزنمعصومیکهممکن
استدرزندگيفریببخوردومسیراحمقانهايراطي

کند.قربانياست.
كهن الگوي هستيا:بخش��ياززنکهاهلخردو
معنویتاس��تومنتظردیگراننیست،موقعیترادر

درونخودجستوجومیکند.
كهن الگوي ديميتر: نمادمادري.بخشيازوجود
زنکهبههمهرسیدگيميکندبرايفرزند...همسریا

حتيدرمحیطکار.
كهن الگوي آرتميس:زنانيجنگجوکهدرزندگي
نیازبهحضوردائممرددرکنارشانندارندميجنگندو
زندگيرابهپیشميبرند،بخشيازشخصیتیكزن
کهتمایلبهطبیعتوحضوردرآنداردواهلس��فر

اکتشافيست.
وکهنالگوهايمردانهبهشرحذیلميباشد:

كهن الگوي زيوس: خدايخدایاندریونان.براي
همیننمادبخشيازمرداستکهقدرتميطلبدوهمه

چیزبایدبامیلاوباشد
كهن الگوي آپولو: بخش��يازش��خصیتمردکه
اهلهماهنگيوبرنامهریزيستوبراينظمزندگیش

تاشميکند
كهن الگوي هرمس:بخشيازشخصیتمردکهدر
سخنگفتنچابكاستوروانيکاماودرسخنوري

ستودنيست.
كهن الگوي هادس: بخش��يازمردکهاهلانزواو
گوشهنشینيستوميخواهدتنهاباشدوازفرصتها

استفادهنميکند.
كهن الگوي آرس: بخش��يازش��خصیتمردکه
ميخواهدبهنیکيدیدهش��وداه��لمعرفتوکمك
بهدیگراناست.برايمطالعهبیشترکتابهاينمادهاي
اسطورهايوروانشناسيزنانمترجمآذریوسفيچاپ
انتشاراتمرکزمطالعاتوروشنگرانزنانوکتابانواع
مردانمترجمفرشیدقهرمانيچاپبنیادفرهنگزندگي

پیشنهادميگردد.
* كارشناس مديريت تاسيسات

كهن الگوها  و رابطه آن با روانشناسي
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درکنفرانس��یکهبهتازگیدرچینبرگزارش��ده
بود،تمامبحثجلسهحولتولیدگازهایگلخانهای
درجه��انبود.اگراغراقنکنممات��ازهدرابتدایراه
نیروگاههایبرق–آبیهستیموفراببهعنوانپیشرو
دراینامر،میتواندحرفهايزیاديبرایگفتندر
اینحوزهداشتهباشد.منایننویدرابهفرابمیدهم
کهآیندهاجرموابس��تهبهتوسعهانرژیهایپاكاز
جملهنیروگاههایبرق-آبیاست،پسفرابمیتواند
همچناندراینحوزهحرفهابرایگفتنداشتهباشد.

:برخی می گويند، تقس��يم كار نانوشته ای در 
ميان شركت های همچون فراب و مپنا برای حضور 
در بازارهای يكديگر وجود دارد، نظر ش��ما در اين 

باره چيست؟ 
هم��انطورک��هگفتم،توس��عهب��ازارمربوطبه
سیاستهایکلیوتعریفشدههرشرکتیاستوبه
نظرمنسیاستوبرنامهایکههرشرکتبرایخود
تعریفمیکندوبراس��اسآنپیشمیرود،ربطیبه
دیگرانندارد.اگرفرابتصمیمبگیردکهواردنیروگاه
حرارتیش��ود،بهدلیلبازاریابیاستنهچیزدیگر.
توافقنانوشتهاینداریم.امافراببایدبداندکهمزیت
آندرنیروگاههایبرق-آبیاست.بهعنوانکسیکه
فرابرادوستدارم،میگویمکهفراببهلحاظآینده
کاریبایدهمچن��اندرحوزهنیروگاههایبرق-آبی

انرژيخودراصرفنماید.
:در اي��ران و ب��ا توجه ب��ه محدوديت منابع 
آب، چگونه آينده نيروگاه هاي برق-آبي را روش��ن 

می بينيد؟
مانن��دکش��اورزی آب��ی، ب��رق- نیروگاهه��ای
مصرفکنندهآبنیس��تند.آنهاآبرااستفادهورها
میکننددرواقعآنهاآبرااتافنمیکنند.درست
استکهبراساستغییراقلیمکهدرپیافزایشگازهای
گلخانهایودرنهایتسوراخشدنایهازنرخداده
است،مادچارکمبودبارشهستیموآبهایشیرین
براثرتغییراقلیمدرحالبخارشدنهستندامابااین
همهبازارآیندهمتعلقبهنیروگاههایبرق-آبیاست.
ازسویدیگرباکمترینمنابعآبنیزمیتواناینکار
راانجامدادوبرايس��اختنیروگاههايبرقآبيما
لزومانیازمندبهرودخانههايبزرگومنابعآبيفراوان
نیس��تیم.موضوعایناس��تکهجهانتصمیمگرفته
اس��تکهدرخطقرمزبایستد،درنتیجهنیروگاههای
حرراتیوهستهایدیگردرچندسالآیندهجایگاهی
نخواهندداش��تودرواقعماچارهایجزتاس��یس

نیروگاههایبرق-آبیدرکشورنخواهیمداشت.
:عليرغم توسعه نسبتاً خوبی كه طی دو دهه 
گذشته در استفاده از پتانسيل های نيروگاه های برق- 
آبی كشور به وجود آمده اما به نظر می رسد كه هنوز 
هم س��هم نيروگاه های آبی )يك ششم نيروگاه های 
ديگر( از تمام توليد انرژی كش��ور زياد نيست. چه 

دليلی دارد؟
دلیلاینامربهباورمنایناست:

1-عدمش��ناختازمنیروگاهه��ایبرق-آبیبه
معنایواقعیکلمهتوسطدستاندرکارانحاضردر

بحثانرژیکشور
2-زمانبربودنراهاندازیتاسیساتنیروگاههای

برق-آبی
3-نیازبهس��رمایهبیش��تردراینصنعتبرای

راهاندازی
4-کسانیکهدرگیرسیاستانرژیکشورهستند،
چن��دانعاق��هایبهتاس��یسنیروگاهه��ایبرق-
آب��یندارند،حالاینموضوعبهدلیلقدمتبیش��تر
نیروگاههایحرارتیباش��دیاگرایشهايش��خصي

مدیرانتصمیمگیر.
:اگر هر پروژه را دارای س��ه ضلع كارفرما، 
مشاور و پيمانكار بدانيم، به نظر شما رابطه مطلوبی 
كه می تواند بين اين سه ضلع شكل بگيرد، چگونه 

رابطه ای است؟
همانطورکهپزشكیكنسخهبرایهرمریض
تجویزنمیکند،نمیتواننس��خهمشترکیبرایاین
رابطهپیچید.طرحوساختیاEPCراهکاریاست
کهدرجهانمتدوالاست.اماموضوعیکهتابهامروز
EPCدرچندینجایمختلفدیدهامایناس��تکه
درایرانخیلیموفقنبودهاست.تحلیلهایمختلفی
نیزبرایبیاناینحرفمداردکهازحوصلهاینبحث
خارجاست.البتهاینموضوعپتانسیلآنراداردکهاز
طرفخودموشرکتمدرمبحثیدیگربهصورتکامل

وجامعبحثکنمومقالهارائهدهم.
EPCدرش��رایطصنعتماموفقنبودهاست.

هرچنددلیلعمدهآنایناس��تک��همادرایران
نمیتوانیماینموضوعراداش��تهباشیمچراکهدر
ایراننادانستههاخیلیبیشترازدانستههااستوهر
چهنادانستههابیش��ترباشد،شمانیزقدرتتحلیل
کمتروریس��كبااتریداریدکههمهاینشرایط

درEPCنمیگنجد.
:مش��كات اصلی نظ��ام اجرايی پروژه های 

ايران را چه می بينيد؟
ب��هباورمنمش��اوردرای��رانآنجایگاهیراکه
دردنیابرایشتعریفش��دهران��داردواینجایگاه
درایرانمخدوشش��دهاس��تبهطوریکهکارفرما
گاهیحسمیکندکهاگرمش��اورنباشد،بهتراست.
البتهطبیعيهمهس��تانسانهاازنظارتخوششان
نمیآیدامااگرمشاورنباشدطرحهاازاستانداردقابل
توجهیبرخوردارنیستندونمیتوانچندانبهآینده
آنهاخوشبینبود.موضوعمهمدیگرایناستکهباید
بحثاستقالرایمشاورهمحفظشود.متاسفانهدر
ایناواخردیدهمیشودکهاستقالرایمشاورنیزدر

حالمخدوششدناست.

:ش��ركت مهاب قدس در اكثر پروژه های 
برق- آبي از ط��رف كارفرماي اصلی،در جايگاه 
ناظر و مش��اور در كنار كارفرما حضور داش��ته 
اس��ت اما همين شركت در طرح هاي سنگ توده 
2 و اومااويا در كنار فراب قرار داش��ته است؛ در 
واق��ع در اين دو طرح،مهاب قدس همكار فراب 
محس��وب می ش��ود، از جايگاه مش��اور،اين دو 

موقعيت را چگونه ارزيابی می كنيد؟
فرابخوش��بختانهپیمانکارینیستکهبخواهد
نقشمش��اوررادرپروژههاکمرنگکندولیازاین
ب��اديکهدراینجهتدرایرانمیوزد،بیثمرنبوده

است.
:ش��ركت مهاب قدس يك��ی از بزرگترين 
ش��ركت های مهندس��ی مش��اور )از نظ��ر تعداد 
پروژه ه��ا و از جنبه تع��داد نيروی انس��انی (در 
خاورميانه محس��وب می شود. اين جايگاه از يك 
طرف حسن است و از يك طرف منجر به صدمه 
ديدن بخش خصوصی از اين انحصار می ش��ود. 
به عنوان مدير عامل مه��اب قدس، اين موقعيت 

انحصاري را چگونه ارزيابي می كنيد؟
درستاس��تکهماازنظرنیرویانسانیشرکت
بزرگیهستیماماموفقیتماوبهدستآوردنپروژهها
تنهابهدلیلنیرویانسانیباانیست،بلکهماازدیگران
گلهداریمکهنمیگذارندمادرمناقصهها،پروژههارابه
دستبیاوریمچونآنهاقیمتپایینتریارائهمیکنند
درحالیکهبایدکیفیتمدنظرباش��دورزومهکاری
تاقیمتمناقصه.گاهیمناقصهبراساسپولوامتیاز
اس��توگاهیبراساسقیمتپایینتر،بنابراینمادر
امتیازحرفیب��رایگفتنداریمامادرپولنمیتوانیم
اینگونهریسكکنیمچراکهماهزینهبسیارسنگینی
بررویکیفیتپروژههاس��رمایهگذاریمیکنیم.هر
پ��روژهکمیتهداخلیداردکهمتش��کلازمتخصصان
داخل��یوخارجیاس��تکههرماهدوبارنشس��ت
برگزارمیکنندوازابتداتاانتهایپروژهرابررس��ی
میکنند.مادرحدود140کارگاهداریموماهانهحدود
140گزارشبهدفترمیرس��دوهریكازمدیراندر
ردههایمختلفهرماهگزارشکارارائهمیدهند.افراد
بهبازدیدپروژههامیروندواگرنقصیباشدگوشزد
میکنند.اگرمغایرتطراحیواجراییباشد،گزارش
مینویسندتاتصحیحشود؛فکرنمیکنمهیچشرکتي
باشدکهبااینکیفیتوحساسیتبهامرخطیرمشاوره
مشغولباشد.ازس��ویدیگرماتنهاازنخبگانبهره
میگیریمکههزینهبااییدارد.درواقعهزینههایفوق
سنگینرویکیفیت،باعثمیشودکهکیفیتماقابل
قیاسباجاهایدیگرنباش��د.مناقصاتمانیزبایدبه
سمتیبرودکهکیفیت،استانداردوامتیازبهجایقیمت
نازلتردراولویتقرارگیردتادیگرشرکتهانیزدر

اینسمتگامبردارند.

EPC  در شرايط 

صنعت ما موفق 
نبوده است. هر 
چند دليل عمده 

آن اين است 
كه ما در ايران 
اين  نمی توانيم 

موضوع را داشته 
باشيم چرا كه در 
نادانسته ها  ايران 

از  بيشتر  خيلی 
دانسته هاس و هر 

نادانسته ها  چه 
باشد، شما  بيشتر 
نيز قدرت تحليل 

كمتر و ريسك 
بااتری داريد كه 

همه ي اين شرايط 
در EPC  نمی گنجد

یژه
ی و

گو
گفت
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ادامه از صفحه 8آينده از آن نيروگاه های برق-آبی است



اندراحواات کارمندی

شنيدم هفته گذشته آنقدر كار كردی كه 20 دقيقه از حال رفتی. 
می خواستم بگم من برای اون 20 دقيقه بهت حقوق نميدم.

گوناگون

مصاحبه شغلي
درپایانمصاحبهشغليبراياستخدامدرشرکتي،مدیرمنابعانسانيشرکتازمهندسجوان

صفرکیلومترامآيتيپرسید:»برايشروعکار،حقوقموردانتظارشماچیست؟«
مهندسگفت:»حدود75000داردرسال،بستهبهاینکهچهمزایایيدادهشود.«

مدیرمنابعانسانيگفت:»خب،نظرشمادرباره5هفتهتعطیلي،14روزتعطیليباحقوق،
بیمهکاملدرمانيوحقوقبازنشستگيویژهوخودرويشیكومدلباايدراختیارچیست؟«

مهندسجوانازجاپریدوباتعجبپرسید:»شوخيميکنید؟«
مدیرمنابعانسانيگفت:»بله،امااولتوشروعکردي.«

تصمیم قاطع مدیریتي
روزيمدیریکيازشرکتهايبزرگدرحاليکهبهسمتدفترکارشمیرفتچشمشبه

جوانيافتادکهدرکناردیوارایستادهبودوبهاطرافخودنگاهميکرد.
جلورفتوازاوپرسید:»شماماهانهچقدرحقوقدریافتميکني؟«

جوانباتعجبجوابداد:»ماهي2000دار.«
مدیربانگاهيآشفتهدستبهجیبشدوازکیفپولخود6000داردرآوردهوبهجوان
دادوبهاوگفت:»اینحقوقسهماهتو،بروودیگراینجاپیدایتنشود،مابهکارمندانخودحقوق

ميدهیمکهکارکنندنهاینکهیکجابایستندوبیکاربهاطرافنگاهکنند.«
جوانباخوشحاليازجاجهیدوبهسرعتدورشد.مدیرازکارمنددیگريکهدرنزدیکیش

بودپرسید:»آنجوانکارمندکدامقسمتبود؟«
کارمندباتعجبازرفتارمدیرخودبهاوجوابداد:»اوپیكپیتزافروشيبودکهبرايکارکنان

پیتزاآوردهبود.«
شرح حكايت:

برخيازمدیرانحتيکارکنانخودرادرطولدورهمدیریتخودندیدهوآنهارانميشناسند.
وليدربرخيازمواقعتصمیماتخیليمهمیرادربارهآنهاگرفتهواجراميکنند.

بازي صندلي
كليدواژه ها :کارتیمی؛همکاري؛کارگروهي؛کارفردي؛هدفمشترك

درمهدکودكهايایران9صندليمیذارنوبه10بچهمیگنهرکينتونهسریعبرايخودش
یهجابگیرهباختهوبعد9بچهو8صندليوادامهبازيتایكبچهباقيبمونه.بچههاهمهمدیگر

روهلمیدنتاخودشونبتوننرويصندليبشینن.
درمهدکودكهايژاپن9صندليمیذارنوبه10بچهمیگناگهیکيرويصندليجانشه
همهباختین.لذابچههانهایتسعيخودشونومیکننوهمدیگرروطوريبغلمیکننکهکلتیم
10نفرهروي9تاصندليجابشنوکسيبيصندلينمونه.بعد10نفرروي8صندلي،بعد10

نفرروي7صندليوهمینطورتاآخر.
شرح حكايت

بااینبازيماازبچگيبهکودکانخودآموزشمیدیمکههرکيبایدبهفکرخودشباشه.
بااینبازياونابهبچههاشونفرهنگهمدليوکمكبههمدیگروکارتیمیرویادمیدن.

گردآورنده: رقیه زیاری

اون 20 دقيقه

كارمندان فعال 

چي فكر می كردند، چي شد!
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