




هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادات تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كاسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 
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بر اساس مفاد قانون 
تجارت، بااترين 
مرجع تصميم 
گيري در شركت ها، 
مجمع عمومي 
است كه متشکل از 
سهامداران شركت 
است. سهامداران 
شركت ها متناسب 
با درصد سهم خود، 
نمايندگاني را به 
عنوان عضو هيئت 
مديره معرفي مي 
نمايند. در حقيقت 
اعضاي هيئت مديره 
منتخب سهامداران 
مي باشند و باز هم 
بر اساس قانون 
تجارت، مديرعامل 
منتخب هيئت مديره 
است و ممکن است 
خود عضو هيئت 
مديره باشد يا نباشد

یادداشتهايبندهدرسهشمارهگذشتهنشریه)7،8،9(ذیلعنوان»رویکردهاي
فرابدرمدیریتمنابعانساني«تقدیمشد.هنوزمطالبزیاديهستکهذیل
عنوانفوققابلطرحاستمثل:رویکردفرابدررابطهبا:نگهداشتنیروي
انساني،خروجنیرويانساني،مهاجرتبهخارجکشور،موقعیتزناندرفراب،
حلمشکاتنیرويانساني،متدحلاختافاتسازماني،انتصابهايسازمان،

تنظیممناسباتکارکنانبایکدیگر،بامدیرانوباسازمانو...
اماگمانميکنمبهترباشدکهدراینشمارهویکيدوشمارهبعد،پاره
ايازرویکردهايسازمانيوسیستميفرابرابیانکنموزمانيدیگردوباره
بهمبحث»مدیریتمنابعانساني«بازگردم.شایداینکارمالتخوانشاین

یادداشتهارااندکيکاهشدهد!

رويكردهاي سازماني و سيستمي
-براساسمفادقانونتجارت،بااترینمرجعتصمیمگیريدرشرکتها،
مجمععمومياستکهمتشکلازسهامدارانشرکتاست.سهامدارانشرکتها
متناسببادرصدسهمخود،نمایندگانيرابهعنوانعضوهیئتمدیرهمعرفي
مينمایند.درحقیقتاعضايهیئتمدیرهمنتخبسهامدارانميباشندوباز
همبراساسقانونتجارت،مدیرعاملمنتخبهیئتمدیرهاستوممکناست

خودعضوهیئتمدیرهباشدیانباشد.
-جلسهعموميسهامدارانبهطورمعمولساليیكبارتشکیلميشود.در
اینجلسهنیزگزارشساانههیئتمدیرهبهمجمعقرائتميشودوپیرامون
آنبحثوتبادلنظربینمجمععموميوهیئتمدیرهبهعملميآید.سپس
ترازنامهو ماليشرکتدرسالموردگزارشخواندهميشودو صورتهاي
حسابسود/زیانتوسطمجمععموميتصویبميشودودرمواردنادرينیز

بهدلیلوجوداشکااتاساسيردميشود.
-پسازمجمععمومي،هیئتمدیرهبیشتریناختیارات،مسئولیتهاو
وظائفرادرراهبريشرکتبرعهدهدارد.تقریباًتمامياختیاراتادارهیك
شرکتازطرفمجمععموميبههیئتمدیرهتفویضميشودوهیئتمدیره
نیزبنابرترکیبوصاحدیدخودومناسباتيکهبامدیرعاملبرقرارميکند،
بخشيازاختیاراتخودرابهمدیرعاملتفویضمينمایدتاشرکترااداره
کند.باتوجهبهنقشيکههیئتمدیرهدربرآمدنیافروشدنیكشرکتایفامي
کند،خوباستکهاندکيماهیتایناصليترینرکنسازمانراواکاويکنیم.
-انتخاباعضايهیئتمدیرهتوسطسهامدارانصورتميگیرد.پساگر
سهامدارانیكشرکتمتعددباشند،هریكازاعضايهیئتمدیرهبهنمایندگي
ازطرفیکيازسهامدارانبهعنوانعضوهیئتمدیرهمعرفيميشود.معناي
عملیاتيواجرایياینحرفآناستکه3یا5یا7یا....نفرکهمعمواًازقبل
یکدیگررانميشناسند،باکاراکترهايمتفاوت،سلیقههايمختلفوتجربیات
شخصيگوناگون،کناریکدیگرقرارميگیرندتاشرکتيراادارهکنند.اولین
اقدامآناننیزانتخابمدیرعاملشرکتازبیناعضايهیئتمدیرهیاخارج

ازآناست.

-ممکناستسهامدارانیكشرکتمتعددنباشدوبهیكیادوسهامدار
یادوسازمان منتخبیك اعضايهیئتمدیره نتیجههمه محدودشود.در

)سهامداران(ميباشند.)مشابهفراب(
-اعضايهئیتمدیرهیاهمگيموظفهستندیاهمگيغیرموظفاندو
یابعضيموظفوبعضيدیگرغیرموظفاند.مفهومموظفوغیرموظف
همایناستکهعاوهبرعضویتدرهیئتمدیره،دارايسمتسازمانيدر
شرکتهستند.آنهاکهعضوموظفهیئتمدیرهاند،طبیعتاًدارايدوشخصیت
کاريجداگانهاند.درنشستهیئتمدیرهدارايحقوقبرابرباسایراعضاءو
ازجملهمدیرعاملهستندودرخارجازهیئتمدیره،یکيازمعاونانمدیرعامل

محسوبشدهوبایستيزیرنظراوانجاموظیفهنمایند.
مواردفوقخاصهخیليفشردهاياستازچگونگيبرگزیدهشدنقانوني

اعضايهیئتمدیره،وظائفهیئتمدیرهوارتباطآنانبامدیرعامل.
اینخاصهموجزحداقلسهتعارض همانگونهکهماحظهميکنیددر

اساسيوجوددارد:
1– چگونهافراديکهدرگذشتهبایکدیگرهمکارنبودهاندوتمرینهمکاري
نداشتهاندواساساًبایکدیگرآشنانیستندميتوانندهیئتمدیرهراتبدیلبهیك

تیمکاريکنندکهبرسراهدافمشتركومشيمشتركتفاهمداشتهباشند؟
2-چگونهمدیرعاملميتواندشرکتيراادارهکندکهتعداديازمعاونیناو
عضوهیئتمدیرههمهستند.درجلساتهیئتمدیره،حقوقبرابربامدیرعامل
اینکه دارندودرسازمانوتشکیاتتحتنظرمدیرعاملهستند،خصوصاً
عضوهیئتمدیرهموظفبدونمشورتورایزنيبامدیرعاملانتخابشده

باشد.
3– چگونهافراديکهازسازمانهايمختلفبهعنوانعضوهیئتمدیره
عنوان به نفر یك انتخاب سر بر توانند مي اند، شده انتخاب شرکت یك

مدیرعاملبهاجماعبرسند؟
درهرحالسازوکارقانونيهمیناستکهعرضکردم.امادرعملچه

اتفاقيافتادهاست؟
همانگونهکهاطاعدارید،بخشعمدهايازاقتصادکشوروبهتبعآنشرکت
هايصنعتي،تولیدي،خدماتي،مشاورهاي،پیمانکاريو......پسازپیروزي
انقاباسامي،تحتپوششوانقیاد.دولتدرآمدند.شرکتهايبزرگصنعتي
ابتدادربطنسازمانگسترشونوسازيصنایعایرانوسازمانصنایعمليایران
وبنیادمستضعفانسازماندهيشدند.سپسباتأسیسشرکتسرمایهگذاري
تأمیناجتماعيوجابجایيسهامشرکتها،اینشرکتنیزتبدیلبهیکياز
شرکتهايبزرگمادر)Holding(کشورشد.پسازآن،شرکتهايسرمایه
گذاريبانكها،شرکتسرمایهگذاريشاهدودههاشرکتسرمایهگذاري
دیگرتأسیسشدندوعمًابیشاز90درصدصنعتواقتصادکشورتحت
پوششدولتدرآمد.محدودهبحثبندهنیزهمیندستهازشرکتهاهستند
شرکتهاي در عامل مدیر و مدیره هیئت انتخاب کار و ساز وارد )فعا
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شرايط خوب و 
ايده آل از نظر بنده 

شرايطي ست كه 
اگر سهامداران به 
اين نتيجه رسيده 
اند كه در انتخاب 

مدير عامل مطلوب 
خود موفق بوده اند 

و فردي را با ويژگي 
ها و اوصاف ازم 

پيدا كرده اند و بر 
مسند مدير عاملي 
نشانده اند، سعي 

كنند اوا در انتخاب 
اعضاي هيئت مديره 

نظر مدير عامل را 
به طور جدي لحاظ 

كنند ثانيا به نماينده 
خود در هيئت مديره 

آموزش دهند كه 
جنس فعاليت او 

در هيئت مديره از 
جنس »كمك« و 

»همکاري« است نه 
از جنس »كنترل« و 

»بازدارندگي«!

صددرصدخصوصي»تكسهامدارویاچندسهامدار«نميشومکهالبتهداستان
جداگانهايدارد.(

دراینقبیلشرکتهاعمًاسازوکارانتخابمدیرعاملتوسطهیئتمدیره
اعضايهیئتمدیره،همگيتوسط مدیرعاملو نميشود.معموا"  رعایت
انتخاب،شقوقزیرمي این انتخابميشوند.در )Holding(شرکتمادر

تواندمحققشود:
1-اعضايهیئتمدیرهومدیرعاملهمگيبراساساصل»شایستگي«وبا
دقتووسواسزیادوبررسیهايکارشناسانهانتخابشدهاند.واتفاقاًهمگي
واردتعاماتمنطقيومعقولبایکدیگرشدهاندوتوانستهاندشرکترابه
خوبيادارهکنند.اینفرضیه،البتهبهقولفقها،فرضیهايشاذ)نادروکمیاب(

بودهاست.
2-مدیرعاملشایستهايانتخابشدهاستولياعضايهیئتمدیرهبعضًا
سیروسلوکيمتفاوتباويدارندواختافدیدگاه،سلیقه،روشومنش

موجببروزتعارضاتيدرهیئتمدیرهگردیدهاست.
3-مدیرعاملایقوشایستهايانتخابنشدهاستواجرمشرکتمادر
سعيکردهاست،اعضايهیئتمدیرهرابهگونهايانتخابکندکهازیكطرف
مدیرعاملرا»کنترل«کنندو»مواظب«اوباشندوازطرفدیگرسعيکننددر
مدیریتشرکتبهاوکمكکنند.دراینحالتنیزشرکتهاعموماًبابحران

هايناشيازاختافاتهیئتمدیرهبامدیرعاملمواجهشدهاند.
4-مدیرعاملواعضايهیئتمدیره،همهفاقدصاحیتازمبراياداره
شرکتبودهاندوعاوهبرتعارضاتموجوددرهیئتمدیره،شرکتنیزبه

شدتازناتوانياینجمعبيکفایتآسیبدیدهوزیانکردهاست.
بهمین و است شده انتخاب ادارهشرکت براي اي شایسته عامل مدیر -5
دلیلشرکتمادر)Holding(،اعضايهیئتمدیرهرابامشورتوصاحدید
مدیرعامل،انتخابکردهاست.درحقیقتبهنوعيمدیرعاملدرانتخابهمکاران
خوددرهیئتمدیرهنقشداشتهاست.حداقلاینگهاگرمخالفعضویتفرديدر

هیئتمدیرهبودهاست،سازمانمادربهنظراوتوجهکردهاست.
حااتفوقحااتگوناگونياستکهکموبیشطيسهدههگذشتهدر
رابطهباانتخابهیئتمدیرهومدیرعامل،درسازمانهايمختلف،اتفاقافتاده
است.درکناراینتوضیحاتنسبتاًکاسیك،البتهفراموشنکنیمکهآنچهدر
عملواقعشدهاستبسیارنازلترازاینحدبودهاست.احکامهیئتمدیرهدر
بسیاريازمواردخرجافراديشدهاستکهدرسازماني،سمتيداشتهاندوبنا
بههردلیلازسمتخودکنارگذاشتهشدهاندیاکناررفتهاندوحااسازمان
مربوطهباعضویتفرددرچندهیئتمدیرهسعيکردهکهاواًازويدلجویي
کندثانیاًبهگونهايمشکاتماليفردرامرتفعکند،بدونآنکهربطمنطقيبین
تجربهوتخصصفردباماهیتشرکت/سازمانوجودداشتهباشد.بسیارياز
احکامهیئتمدیرهتوسطکسانيصادرشدهاستکهبنابهدایلسیاسيویا
ماليميخواستهاندگروهخودرادریكشرکتتقویتکنند.احکامهیئتمدیره
نسبتهايخانوادگي،همفکرانسیاسي، درچرخه که خرجکسانيشدهاست

شرکايتجاريوامثالاینهاقرارگرفتهاند.

هيئت مديره فراب
هیئتمدیرهفراب،البتهوضعیتویژهايداشتهاست:

ازابتدايتأسیسفراب)1371(تاسال1384وزیرنیروبهجايسهامداران
)کههردونیزازسازمانهايتابعهوزارتنیروبودهاند(مدیرعاملراانتخاب

ميکردهاست.
معرفي ازجانبسهامداران اگرچه نیز هیئتمدیره اعضاي نحو بههمین
ميشدهاندولکنپیشاپیشدرتعاملبینوزیرنیرووسهامدارذیربطومدیرعامل

فراب،موردتوافققرارميگرفتهاند.
بوده قانوني فرمهاي بارعایت اقداممصلحتگرایانه نوعي اینروالکه
است،البتهبهنفعفرابتمامشدهاست.اتصالفراببهبااترینمقامدستگاه
کشور صنعتي جامعه در شرکت اعتبار موجب اواً نیرو( )وزیر اجرایي
و طرف یك از مربوطه نهادهاي سایر و ها بانك اجرایي، هاي دستگاه و
شرکتهايخارجيهمکارازطرفدیگرشدهاست.ثانیًاچنانچهتعارضات
بینهیئتمدیرهومدیرعاملبهنقاطبحرانيميرسیدهاست،باورودوزیر
نیروبهموضوع،چالشهايهیئتمدیرهومدیرعامل»ختمبهخیر«ميشده
است.تاآنجاکهبهخاطردارم،هیئتمدیرهفرابدردومقطعباچنینبحراني
مواجهشدکههردوبارباداوريواقداموزیرنیرو،چالشمیانهیئتمدیره
ومدیرعاملحلشد.ازسال1384بهبعداگرچههمچنانوزیرنیرونسبت
بهسرنوشتفراب،حساسبودهاستولکنسهامدارانراسااقدامبهمعرفي
درگیر خود، اساف از کمتر نیرو وزراي و نمودهاند مدیره هیئت اعضاي
موضوعشدهاست.مناسباتهیئتمدیرهومدیرعاملفراببایکدیگرطي
مدیره هیئت است. کرده راطي زیادي نشیبهاي و فراز 20سالگذشته،
فرابدورههايخوبيراپشتسرگذاشته،همانطورکهدورههايآزاردهنده
رانیزتجربهکردهاست.ميتوانماینشرایطخوبوشرایطآزاردهندهرااز
منظرشخصيتوضیحدهم.شرایطخوبوایدهآلازنظربندهشرایطياست
کهاگرسهامدارانبهایننتیجهرسیدهاندکهدرانتخابمدیرعاملمطلوب
خودموفقبودهاندوفرديراباویژگيهاواوصافازمپیداکردهاندوبر
مسندمدیرعاملينشاندهاند،سعيکننداواًدرانتخاباعضايهیئتمدیره
هیئت در خود نماینده به ثانیًا کنند لحاظ طورجدي به را مدیرعامل نظر
ازجنس»کمك« اودرهیئتمدیره فعالیت مدیرهآموزشدهندکهجنس
و»همکاري«استنهازجنس»کنترل«و»بازدارندگي«!یعنياعضايهیئت
مدیرهسعيکنندگلوگاههایيراکهمدیرعاملخوداعامنیازودرخواست
کمكميکند،رفعکنند.معمواًایندستهازمدیرانعامل،نیازيبهکمكشدن
ندارند. زمینه این در ندارندودرخواستيهم داخليشرکت امور اداره در
آنهابیشترنیازمندمساعدتهیئتمدیرهدرپوششدادنشرکت/سازماندر
محیطپیرامونهستند.مثل:تعاملباسهامداران،بانكها،نهادهايمرتبطمثل
وزارتصنایع)صنعتوتجارت(،وزارتکارو...واصًانیازيندارندکه
هیأتمدیرهدرامورداخليشرکتمثلعزلونصبها،تدوینآئیننامه
هايحقوقودستمزد،وامکارکنان،خریدهايتجاري،قراردادهاياجرایي،
شرکت عامل مدیر که است بدیهي شود. وارد ... و مناقصات در شرکت
موظفاستبراساساصول،ضوابطومعیارهايقانوني،شرکتراادارهکند
وموظفاستکهسیستمگزارشدهيدقیقيبههیئتمدیرهداشتهباشدو
هموارهبازخوردتصمیمات،اقداماتوفعالیتهايشرکترابههیئتمدیره
ارائهنماید.نظراتهیئتمدیرهرادریافتکندودرجریانعملبهکارگیرد.
هاي دوره و کنم بیان تر واضح را منظورخود و مقصد بتوانم اینکه براي
»خوب«ودورههاي»آزاردهنده«راازیکدیگرتفکیكکنم،سعيميکنم
نقشیكهیئتمدیره»آزاردهنده«رابیشترتوصیفکنم.خودبهخودنقش

هیئتمدیره»خوب«همترسیمخواهدشد.
ادامه دارد...
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حضور فراب در هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

با تحويل دائم نيروگاه به كارفرما صورت گرفت:

ثبت ركوردي ديگر در پروژه تانا

اخبار

ف��رابدرهفتمینکنفران��سبینالملليمدیری��تپروژهکه
درتاریخه��اي14و15ديم��اهدرمرکزهمایشهايبرجمیاد

برگزارگردید،حضورداش��ت.دراین
کنفران��سکهبزرگتری��نگردهمایي
دس��تاندرکارانمدیریتپروژهکشور
محس��وبميش��ود،119نفربهعنوان
س��خنران،ارائهکنندهمقالهوتجربهو
عضوپانلحضورداش��تندوهمکاران
گروهف��رابنیزبهمنظوراس��تفادهاز
تجربیاتس��ایرس��ازمانهاوآشنایي
ب��اآخرینتئوريه��ادراینکنفرانس
حضورپررنگيداشتند.دراینکنفرانس
ازشرکتفراب،محمدهوشیارمعاون
برنامهری��زيوتوس��عهسیس��تمهاي

شرکتس��خنرانيخودراتحتعنوان»فراینداجرايپروژههاي
س��رمایهگذاريدرشرکتفراب«ارائهکرد،ويدراینسخنراني
ضم��نمعرفياجماليش��رکتف��راب،به
اختصارپروژههايBOOوBOT،دایل
حرکتش��رکتبهسمتاجرايایندست
ازپروژهه��اونحوهمدیری��تواجرايآنها
کهحاصلچندینس��التجربهش��رکتدر
اینخصوصاستراتشریحکرد.همچنین
مهندسمبتدينیزمقالهايراباعنوان»تحلیل
نرمافزاريراندمانازدس��ترفتهپروژه«در

اینکنفرانسارائهکرد.
ازمب��هذکراس��تش��رکتف��رابدر
نمایش��گاهجانبياینکنفرانسنیزحضور

داشت.

نی��روگاهتانابهکارفرماياصليخودتحویلدائمش��د.به
گ��زارشخبرنگارما،پروژهنیروگاهآبيتانادرکش��ورکنیاکه
بهعنواناولینتجربهخارجازکش��ورش��رکتفرابشناخته
ميش��ود؛باتوجهبهبرنامهزمانبنديبسیارفشردهآنبهعنوان
ی��كپروژهکامًاس��رعتي،پسازموفقیتمجموعهش��رکت
فرابدرطراحي،س��اخت،نصبوراهاندازينیروگاه)شامل
4واحدنیروگاه،پستهاي33،66و11کیلوولت،پنستاكها
وتجهیزاتهیدرومکانیكوکلیهکارهايس��اختمانيپروژه(
وبهجاگذاش��تنرکورديجدیددرسرعتاجرايپروژه)در
مقایسهباپروژههاينیروگاهيمشابه(باسنکرونکردنآخرین
واحدنیروگاهپسازگذش��ت36ماه،اینكرکوردارزش��مند
دیگريبهثبترساندوآنهمتحویلدائمچهارواحدنیروگاه
دقیقادرپایاندورهبهرهبرداريیكس��اله)دورهگارانتي(پس
ازس��هروزجلسهفشردهقرارداديتیمفرابمتشکلازآقایان

س��عیدقنبري)مجريطرحنیروگاهتانا(،پی��امکاویاني)مدیر
مهندس��يوتأمینتجهی��زاتبرقوابزاردقی��قنیروگاهتانا(،
مهديس��عادتفرد)مدی��رقراردادهاوتامی��نماليمعاونت
بازرگان��ي(وبهم��نبدیعي)مدیراجرایيس��ایتنیروگاه(با
کارفرم��اومش��اورآلمانيپ��روژهش��رکت)Fichtner(در
روزهاي23تا25آذرماهسال1390وصدورگواهيتحویل

دائم4واحدنیروگاهدرتاریخ90/09/27است.
ازمبهذکراستاینموفقیتحاصلحمایتمستمرمدیریت
ش��رکتوتاشمجموعهشرکتفراب)معاونتهايمهندسي،
بازرگاني،مالي،توس��عهمنابعانساني،پش��تیباني،برنامهریزيو
توسعهسیستمهاومدیریتبازرسيوکنترلکیفت(وشرکتهاي
همکاربهخصوصشرکتهايفراباینترنشنال،هدیش،فرانیرو،
نوتاش،ندا،اهرامفنآوريقدرت،ایرانترانسفو،الکتروکویر،جهاد

دانشگاهيعلموصنعتو...ميباشد.

راه اندازي اولين واحد نيروگاه برق آبي سنگ 
توده2

شروع فاشينگ آب سيستم CCW توربين 
واحد 1 نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه )یزد(

اتمام نصب واحدهاي 3 و 4 و انجام تست هاي 
پيش راه اندازي نيروگاه برق آبي گتوند

اجراي پایپينگ روي پایپ رك بيروني سالن 
توربين نيروگاه پارسيان

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

 تكميل فونداسيون هاي استك پروژه یوتيليتي 
NGL خارگ



سر خط اخبار
شركت نارديس

عملكرد توبا در حوزه مديريت ساخت بويلرهاي 
فازهاي 22، 23 و 24 پارس جنوبي

پيش مونتاژ آزمايشي Runner پروژه سد و نيروگاه آزاد

رفع ابهام طرح تنديس مالي از سوي روابط عمومي

س��اخت6واحدبویلر160تنيیوتیلیتيمربوطبهفازهاي
22و23و24پارسجنوب��يباپیش��رفتيبال��غبر70درصد
بهمراحلپایانيس��اختخودنزدیكميش��ود.ساختاین
تجهی��زاتب��هوزنکليحدود2100تنازیکس��الپیشدر
کارخان��هآذرآبآغ��ازگردیدهوتیماجرایيوبازرس��يتوبا
بهنمایندگيازس��ويشرکتناردیسروندپیشرفتساخت
تجهی��زاتمربوطهراازحیثکميوکیفيدرقالبمدیریت

ساخت،تحتنظارتمستمرداشتهاست.
مدی��راینپروژهتصریحکرداجرايمراحلس��اختطبق
برنامهدرحالپیشرويبودهوانتظارميرودفعالیتهاياصلي
باقیماندهش��املتحویلآخرینSteam Drum،ساختو
تحویلدیوارههايپیشوپسFurnaceها،ساختومونتاژ
Super؟؟؟؟وEconomizerهايباقیماندهتاپایانس��ال

بهانجامبرسند.

جهتشناس��ایيم��واردبحرانيوچالشه��ايپیشروي
عملی��اتمونت��اژتجهی��زRunner،عملیاتپی��شمونتاژ

آزمایش��ياینتجهیز،پیشازانجاممونت��اژاصليباموفقیت
انجامشد.

بهدنبالواکنشهايایجادش��دهازطرحتندیسمدیریت
ماليای��ران،روابطعموميش��رکتباارائ��هتوضیحزیربه
ابهام��اتایجادش��دهتوضیحداد.متناینتوضیحبهش��رح

زیراس��ت:
بهرسمدیرینه،دوروندرونقورکوددربازارهايسرمایه
راب��انمادهايگاووخرسبهتصویرکش��یدهوهموارهگاو
ش��یردهراسمبلاقبالعموميبهبازارس��رمایهونمادرونق
برش��مردهاست.اعتقادبراینبودهاستکهدردورانرکود،
اینخرسبازاراس��تکهعصبانيشده،عناناختیارازبازار

ميس��تاندوش��اخصهارابهپایینميکش��د.

بههمینمنظ��ورپایهاصليتندیسجای��زهمدیریتمالي
ای��ران،نماديازس��روصورتاینگاوخوشیمناس��تو
دوش��اختعبیهش��دهدرآنتداعيکنندهتهاج��ماینگاوبه
خرسبازاروبیرونراندنآنونویددهندهرونقبهبازارهاي
س��رمایهطراحيشدهاس��ت.لذاتندیستقدیميبهحائزین
رتب��هدرجایزهمدیریتماليایرانبانیتخجس��تگيش��اخ
آنگاوخوشیمنبرگزیدهشدهاست.ازمبهذکراستکه
جایزهمدیریتماليایراندرس��هبخ��شتندیس،تقدیرنامه
وگواهینامهبهش��رکتهايحائزرتبهبرتربهصورتس��اانه

تقدیمميش��ود.

آغاز عمليات نصب تير و ستون پایپ رك هاي 
پيش ساخته سه طبقه، با عرض دهنه 6متر و ارتفاع 
14متر در یونيت واحد پروسس پاایشگاه نفت 

ستاره خليج فارس

تخليه تاور 1201 به وزن 780 تن توسط 
واحدهاي  پروژه  تني   3000 بارج  جرثقيل 

شيرین سازي گاز كارخانه ایران ال ان جي 

ایران  تست 20 دستگاه ترانس در كارخانه 
ترانسفو و آماده سازي جهت حمل آنها به سایت  

در پروژه فاز 24-22 پارس جنوبي 

نمایي از تجهيزات نصب شده در واحد 121 
شماره2 در پروژه فازهاي 24-22 پارس جنوبي 

اخبار توبا

اخبار سازمان
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

تخصيص وام 38 ميليون داري
به پروژه Paravani )گرجستان(

هیئتمدیرهمؤسسهIFCنهایتاًباتخصیص38میلیونداربهدولت
گرجستانبهمنظوراجراينیروگاه87مگاواتيParavaniبهارزش
کل157میلیوندارموافقتنمود.عاوهبرواحدنیروگاهيطرح
B.O.Oمذکور،اجرايیكتونلانتقالآب14کیلومتريویكخط
انتقال220کیلوولتيکهبخشيازپروژهانتقالبرقدریايسیاهاست
نیزدرمحدودةکارتیماجرایيخواهدبود.براساستفاهمنامهدوجانبه
کشورهايترکیهوگرجستان،انرژيحاصلازایننیروگاهطيسهماه
زمستان،بهدولتگرجستانتعلقداردودرماههايدیگر،انرژيدر

بازارکشورترکیهبهفروشميرسد.

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

ازاواخرسال2010شروعشدهاست.

اتمام فاز مذاكرات Dogancay )تركيه(
شرکتEnerjisaقرارداداجرايپروژه62مگاواتيDogancayرا
باشرکتدولتيAtacامضاءومبادلهنمود.ماهمارس2014تاریخ
اتماماینپروژه59میلیونداريپیشبینيشدهاست.عاوهبرساخت
نیروگاهوساختمانآن،احداثیكتونل7کیلومتريبهقطر3/5متر

نیزدرمحدودکارطرحميباشد..

تأمين مالي Lai Chau )ويتنام(
آژانسامنیتاجتماعيویتنامباموافقتبهتخصیصوام285میلیون
داريخودبهشرکتEVN،بهطوررسمياجرايطرحنیروگاهي1200
مگاواتيLai Chauراحتمينمود.باتوجهبهارزش1/8میلیاردداريکل
طرحووام690میلیونداريبانكVietcomکهقباًتأییدشدهبود،بیش
ازنیميازمراحلتأمینماليآنطيشدهاست.نیروگاهLai Chauشامل
سهواحد400مگاواتيخواهدبودکهتاسال2017حدود4600گیگاوات

ساعتانرژيدرسالبهمنطقهMuongتحویلميدهد.

 Bac River يك قدم تا اجرا )ويتنام(
پسازبرگزاريمذاکراتمتعدد،قراردادتأمینمالي50میلیونداري
پروژهBac RiverدراستانشماليHa Giangویتنام،بیندولتویتنام
وبانكژاپنيNEXIامضاومبادلهگردید.اینتسهیات14سالهکهدرآن
5سالدورهتنفسلحاظشدهاست،ضمنپیشبردمراحلاجرايپروژه42
مگاواتيمذکور،اولینموفقیتبخشخصوصيویتنامدرتأمینمنابعمالياز

کشورژاپنمحسوبميشود.
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هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادات تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كاسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 

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

Hyadro Power

& Dams, 2011, Issue 6

 شروع پروژه Aguila در بهار 2012 )پرو(
Aguilaقرارداداحداثنیروگاه510مگاواتيKallpaشرکتدولتي
رابهکنسرسیومAstaldi-Monteroاباغنمود.ارزشایننیروگاه
کهبررويرودخانهMantaroساختهميشودبیشاز680میلیون
دارتخمینزدهشدهاست.اینطرحشاملاجرايیكسدبتني،یك
نیروگاهزیرزمینيداراي3واحدفرانسیس،یكتونلبهطول9کیلومتر
وجادههايدسترسيبهطولمجموع60کیلومترخواهدبود.شرکت
Santa مگاواتي دوطرح98 اینطرح،مجري بر Kallpaعاوه

Teresaو90مگاواتيHuanzaنیزدرکشورپرواستوپیشتر

12طرحنیروگاهيرادرآمریکايجنوبيبهبهرهبرداريرساندهاست.
ایندرحالياستکهشرکتایتالیایيAstaldiنیزبااجرايطرح111
مگاواتيChacayesدرشیليبهروشBOT،نگاهویژهخودرابه

آمریکايجنوبياثباتنمودهاست.

حمايت Inter RAO از پنج طرح نيروگاهي )اكوادور(
با موافقتنامهاي امضاي با Inter RAO روسي شرکت اخیراً
دولتاکوادوربهسرمایهگذاريواجرايپنجطرحنیروگاهآبيدر
کشوراکوادوربهظرفیتمجموع411مگاواترسمیتبخشید.این
شرکتکهدرحالحاضراجرايدوطرحToachiوPilatonرانیز
آغازنمودهاست،تاانتهايسال2016تمامياینپنجپروژهراکهدر
حدود1/5میلیارددارارزشدارندبهبهرهبرداريتجاريميرساند.

 Delsitani Sagua از آن ِچيني ها )اكوادور(
مگاواتي 115 نیروگاه احداث قرارداد مذاکره، ماهها از پس
اکوادور Delsitani SaguaبینشرکتHydrochinaودولت

امضاءگردید.اینطرحکهدراستانZamoraتاانتهايسال2015
احداثخواهدشد،ارزشيبرابر215میلیونداردارد.بواسطهاجراي
پروژهمذکور،Hydrochinaاحداثیكخطانتقال138کیلوولت

بهطول36کیلومتررانیزمتعهدشدهاست.

اباغ قرارداد SAD Jari )برزيل(
طيآخرینروزهايسال2011،قراردادEPCاحداثنیروگاه373/4
اباغ Alstom-CESBE کنسرسیوم به SAD JARI مگاواتي
گردید.تماممراحلاجراياینقرارداد310میلیونیورویيکهبیش
از65درصدارزشآنبهشرکتبرزیليCESBEاختصاصدارد،
سال2014پیشبینيشدهاست.اینطرحشاملسهواحدنیروگاه
آبيخواهدبودکهتوربینهايKaplanآنکمكبسزایيبهمقامات

محليدرمهاربارشهايسنگینوسیابهايفصليميکنند.

بزرگترين طرح نيروگاهي ملي در هزاره جديد )مقدونيه(
بانكتوسعهوبازسازياروپابااختصاصوام65میلیونیورویيبه
دولتمقدونیهبهمنظوراحداثنیروگاهBoskov Mosto،پایهگذار
اجرايیکيازبزرگترینطرحهايصنعتياینکشوردر10سالاخیر
واردات حجم کاهش ضمن مگاواتي، 70 طرح این اجراي با شد.
الکتریستهمقدونیه،ازتولیدبیشاز95000تنCO2درسالجلوگیري
خواهدشد.اینطرحهمچنینشاملاحداثیكسدسنگریزهايبه
ارتفاع33متراستوتوربینهاينیروگاهازنوعPeltonميباشند.
پیشبینيميگرددکهطرح77میلیونیورویيمزبورتاپایانسال2014

حدود117گیگاواتساعتانرژيدرسالتولیدنماید.

هديه كريسمس دولت به EDF )فرانسه(
منطقه در Poutes ساله 71 سد بازسازي پروژه اباغ
Auuergneدرآغازینروزهايسال2012هدیهدولتفرانسه

رودخانه روي بر که سد این ميگردد. تلقي EDF شرکت به
جمله از مهم نیروگاه چندین آب است، شده احداث Allier

نیروگاهآبيMonistrolراتأمینمينماید.درطياینپروژه،
سد18متريموجودبایكسازه4متريجایگزینميگرددکه

اینعملیاتحدود15میلیوندارهزینهخواهدداشت.

رونق برنامه هاي توسعه اي GNF )اسپانيا(
سازماندولتيGNFبهعنوانمجريطرحهايبزرگانرژيدر
اسپانیا،توسعهمجموعهنیروگاهيPearesرادردستورکارقرار
دادهاست.دراینخصوص،فازتوسعهاینمجموعة322مگاوتي
شاملبازسازيواحدهايموجودونیزاحداثدونیروگاهجدید
220و150مگاواتياست.ازسويدیگرGNFدرصدداجراي
2OS Pearesطرحهايکوچکتريازجملهنیروگاه18مگاواتي
ونیروگاه21مگاواتي2Belesarبهمنظورتوسعهمليدرحوزه
تولیدانرژياست.دوپروژهاخیرکهبهسرمایهگذاريحدودا52ً
میلیونیورویينیازمندهستندتاپایانسال2013بهبهرهبرداري
نظارت با آبي نیروگاه مگاوات 1868 تاکنون، رسید. خواهند

شرکتGNFدراسپانیانصبشدهاست.
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آب و برق  ايران

بازديد مجازي از نیروگاه 
تلمبه ذخیره اي سیاه بیشه

بعدازفراهمشدنامکانبازدیدمجازیاز
سدونیروگاهکرخهومسجدسلیماندرپایگاه
اطاعرسانیشرکتتوسعهمنابعآبونیروی
تلمبه نیروگاه از مجازی بازدید امکان ایران؛
ذخیرهایسیاهبیشهنیزبهعنواننخستیننیروگاه
تلمبهذخیرهایکشورفراهمشد.امیرخندهجام
مدیرروابطعمومیشرکتتوسعهمنابعآبو
نیرویایرانگفت:هماکنونامکانبازدیدمجازی
ازطرحهایاجراشدهتوسطآبونیرودرپایگاه
اطاعرسانیشرکتفراهمشدهتاعاقهمنداندر
جریاندستاوردهایمهمصنعتبرقآبیایران
قراربگیرند.ویافزود:دراینبخشسعیشده
فضایمجازیطرحهاکاماطبیعیبهنظربرسد
تاجذابیتازمبرایبازدیدکنندگانفراهمشود.
مدیرروابطعمومیشرکتتوسعهمنابعآبو
نیرویایراناظهارداشت:درحالحاضرامکان
بازدیدمجازیازسهطرحکرخه،مسجدسلیمان
ونیروگاهتلمبهذخیرهایسیاهبیشهفراهمشده
است.امیرخندهجامافزود:بازدیدازطرحهای
بزرگبرقآبیبهدایلمختلفبرایهمهمردم
کشورامکانپذیرنیستامادرراستاینشاندادن
عظمتاینپروژههاودستاوردهایمتخصصان
ایرانیسعیشدهباکمكتکنولوژیروزدنیااین
امکانبرایهمهعاقمندانفراهمشود.وییادآور
شد:دراینبازدیدمجازی،بینندهمیتواندخودرا
درمحلطرحاحساسکردهوازنقاطمختلف
آنبازدیدکند.ویدرپایانگفت:عاقهمندان
طرحهای مجازی بازدید جهت میتوانند
اجراشدهتوسطشرکتآبونیروبهآدرس

http:fa.iwpco.irمراجعهکنند.

پست 400 کیلوولت 
نیروگاهي گتوند

 در شبكه سراسري
به گتوند نیروگاه کیلوولت 400 پست
ميشود. متصل سراسري شبکه  به زودي
عباسدامنافشان،مدیردیسپاچینگجنوب
این گفت: خوزستان منطقهاي برق غرب
پستازطریقچهارخط400کیلوولتبا
شازند و دزفول شوشتر، اهواز، پستهاي
پست ورود با افزود: دارد.وي ارتباط اراك
پایداري کیلوولت، 400 شبکه به گتوند
برقمنطقهافزایشخواهدیافتکهازنظر
پیکربنديومانورهايعملیاتيشبکهسراسري
ازاهمیتویژهايبرخورداراست.دامنافشان
کیلوولت 400 پست ظرفیت اظهارداشت:
نیروگاهيگتوند1000مگاولتآمپراستکه
درآیندهنزدیكازطریقواحدهاينیروگاهي
گتوندتامینوبهشبکهتزریقميشود.وي
اضافهکرد:بهدلیلشرایطجغرافیایي،طراحي
توسطشرکت که بوده GISنوع از پست
آبنیرواحداثشدهودرخصوصنحوه
ارتباطي خطوط تجهیزات، بهرهبرداري
مخابراتي،سیستمهايدیسپاچینگفيمابین
کارفرما،مجریانوواحدهايبرقمنطقهاي
غرب( جنوب )دیسپاچینگ خوزستان
هماهنگيازمصورتگرفتهاستکهنتیجه
آنباموفقیتواردمدارشدنآنبودهاست.

به  نیرو  نامه معاون وزير 
ريیس سازمان صدا و سیما

مهندس به اي نامه در نیرو وزیر معاون
ضرغامي،خواستارجلوگیريازپخشتیزرو
پیامهايتلویزیونيتجهیزاتبرقيفاقدبرچسب
انرژيواستاندارد،درصداوسیماشد.درنامه
مهندسمحمدبهزادبهرئیسسازمانصداو
سیمايجمهورياساميایرانآمدهاست:با
توجهبهسیاستهاياباغيمقاممعظمرهبريدر
زمینهاصاحالگويمصرفانرژيونیزاجراي
است ضروري یارانهها، هدفمندسازي طرح
تماميارگانهاوسازمانهاهمگامباسیاستهاي
مذکوربهمنظوردستیابيبهاهدافعالیهنظام
مقدسجمهورياساميایراندراینزمینه
اقدامکنند؛ازاینرووزارتنیرونیزبامشارکت
سازمانصداوسیماازسالیانگذشتهآگاهسازي
واطاعرسانيهايمختلفيرابهمنظورترویج
وگسترشفرهنگاستفادهمنطقيازانرژيانجام
دادهودردستانجامدارد.مهندسبهزاددراین
نامهازریاستسازمانصداوسیمادرخواست
کردهاستتادرصورتامکانازپخشهرگونه
تیزروپیامتلویزیونيباموضوعتجهیزاتبرقي
ازشبکههاي انرژي استانداردبرچسب فاقد
مختلفسیماخودداريشدهودرصورتپخش
پیامهايتلویزیونيمربوطبهتجهیزاتبرقي،رتبه
انرژيآننیزدرتیزرکامانمایشدادهشود.در
پایانایننامهآمدهاست:بدونشكاهتمامبهاین
اقدامارزنده،زمینهسازترویجوگسترشاستفاده
ازتجهیزاتبرقيخانگيدارايبرچسبانرژي
درکشورودرنتیجهاصاحالگويمصرفانرژي
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برپايي 36 کارگاه در اولین 
کنفرانس بین المللی سد و 

نیروگاه های برق آبی
دراولینکنفرانسبینالمللیوسومینکنفرانس
ملیسدونیروگاههایبرقآبیایران،درمجموع36
کارگاهدردوبخشبینالمللیوملیبرپامیشود.
مهندسرضازادهرییسکنفرانسبااعاماینخبر
افزود:باتوجهبهوسعتمطالبومسائلمهمو
چالشبرانگیزروزدرصنعتبرقآبی؛طیفگسترده
ایازکارگاههایبینالمللیباحضورخبرگانجهانی
اینعرصه،دراینکنفرانسبرنامهریزیشدهکهدر
قالب18کارگاهآموزشیبینالمللیو18کارگاه
آموزشیملیبرپامیشود.رییسکنفرانسبرقآبی
اظهارداشت:کارگاههایبینالمللیباموضوعات
زیربرگزارمیشود.1-تجربیاتیدررابطهبامدیریت
یکپارچهآب،2-چالشهایمهندسیمکانیك
سنگوراهحلهایآن،3-ارزیابیآبشستگیدر
سرریزهایباظرفیتوهدباا،4-معیارهایطراحی
لرزهزمینساختوعملکردآنهابرایطرحهای
ریسك، مدیریت و سدها ایمنی آبی،5- برق
6-قراردادهایکلیددردست)EPC(یاقراردادهای
سنتیچندعاملیبرایطرحهایبرقآبی،7-مسائل
مدیریتساختدرپروژههایبرقآبی،8-پیشرفت
دادهنگاریدرمهندسیآب:مدلهایترکیبی،بهینه
سازیچندهدفهوبررسیعدمقطعیت،9-توسعه
پایدارازمنظربرقآبی،10-مدلسازیتغییرات
آبوهواییوهواشناسی،11-پدیدهکارستدر
سازندهایآذرینبرنفوذپذیریساختگاهسدها،
12-بهینهسازیمدیریتمنابعآببااستفادهازمدل
شبیهسازیبارش�روانابدرشرایطسیابیو
نرمال،13-فرآیندهایمهندسیدرنیروگاههای
برقآبیواندرکنشابزاردقیق،کنترلوتجهیزات
الکتریکیباسایربخشها،14-سیستمآببندی
ژئوممبریندرسدها،15-معرفیسامانههشدار
یکپارچهتحلیلسیاب)IFAS(برایبهبودبهره
برداریازسدهاومدیریتسیاب،16-طراحی
جامع طرح -17 کوچك، آبی های نیروگاه
پروژه، یك حیات اندازیچرخه راه و شروع
انرژی تولید و سیاب همزمان مدیریت -18

برق-آبیدرحوزهآبریزمرزی.

رونمايي از شش طرح 
بومي سازي شده صنعت برق
رونمایيازششطرحبوميسازيشدهصنعت
انساني منابع و تحقیقات معاون باحضور برق
وزارتنیروومدیرعاملتوانیرآغازشد.قائممقام
اینطرحها، رونمایي مراسم در نیرو پژوهشگاه
گفت:فلومترهايگازیکيازتجهیزاتکاربردي
درنیروگاهاستوبراياندازهگیريمیزاندقیقگاز
مصرفيواحدهاوهمچنینمحاسبهبازدهنیروگاه
مورداستفادهقرارميگیرد؛شایانذکراستکهپیش
ازاینفقطیكشرکتآمریکایيدانشفنيساخت
اینمحصولرادراختیارداشتهاست.سیدمحسن
مرجانمهردرادامهتصریحکرد:همچنیندرطراحي
خلوصسنج حسگر تراشه نخستین ساخت و
هیدروژنکشور،اندازهگیريخلوصهیدروژنبا
یكآنالیزورویكتراشهصورتميگیردکهطراحي
وساختهردوبخشازسويمحققانپژوهشگاه
نیروصورتگرفتهوکاربرداینتراشهدرصنایع
افزود:دستگاهسکشناایزر نیروگاهياست.وي
برق ناخواستهصنعت نیزخاموشي الکترونیکي
راکاهشميدهد؛همچنیندرشیرهايکنترلي
فشارباا،کنترلعملکردنیروگاههاوبهرهبرداري
ازآنهاتابعشرایطکارکرداینشیرهاست.قائممقام
پژوهشگاهنیرودرادامهافزود:دستگاهبازیابيگاز
ازپستهايدر نیزبرايجمعآوريگاز SF6

حالتعمیردرچندکشورپیشرفتهتولیدميشود
کهیکيدیگرازتجهیزاتمورداستفادهدرصنعت
برقکشوراستودرپستهايGISگازيمورد
استفادهقرارميگیرد.معاونپژوهشيپژوهشگاه
نیرودرادامهدرخصوصشیرهايکنترليفشارباا
گفت:اینشیرهایکيازاجزاينیروگاههاستکه
کنترلعملکردنیروگاههاوبهرهبرداريازآنهاتابع
شرایطکارکرداینشیرهااست.ويدرادامهدر
خصوصطراحيوساختنخستینتراشهحسگر
خلوصسنجهیدروژنکشوربراساسفناوري
MEMSسامانهمکانیکيالکترومیکروگفت:پس

ازدوسالتاشمداوم،نخستینسامانهتمامایراني
اندازهگیريخلوصهیدروژنژنراتورهادرگروه
پژوهشيالکترونیك،کنترلوابزاردقیقپژوهشگاه
نیروطراحيوساختهشدهاست.ويدرادامهسامانه
کنترلبارمشترکاندرشبکههوشمندرایکيدیگراز
ششمحصوليخواندکهپسازرونمایي،واردفاز
واگذاريبهبخشخصوصيشدهاست.ويافزود:
تقاضاي افزایش برق، مشترکان افزون روز رشد
انرژيومحدودیتظرفیتخطوطانتقالومنابع
دولتيدرایجادظرفیتهايجدیدازمشکات

عمدهاياستکهصنعتبرقباآنمواجهاست.

با مانع شدن آبگیري مراحل 
بعدي طرح گتوند علیا

میراث سازمان باستانشناسی پژوهشکده
طرح مجری به نامهای ارسال با فرهنگی
گتوندعلیا،ضمناعاماتمامقسمتیازکاوش
را اینسد آبگیری باستانشناسی؛ گروههای
تاتراز190بامانعاعامکرد.دکترداریوش
نیروگاه محجوبمدیرمطالعاتطرحسدو
دنبال به افزود: فوق خبر اعام با گتوندعلیا
آبگیریمرحلهاولسدگتوندعلیاکهباحضور
ریاستمحترمجمهوریدرمردادماهسالجاری
انجامشد؛برایانجاممراحلدوموسومآبگیری
کهتاتراز190پیشبینیشدهبود،نیازبهاخذ
مجوزبودکهپژوهشکدهباستانشناسیسازمان
گردشگری؛ و دستی صنایع فرهنگی، میراث
وطی دانست بامانع را تراز این تا آبگیری
با نامهایرسماآنرابهطرحاباغکرد.وی
اشارهبهمرحلهاولآبگیریسدگتوندعلیاگفت:
مرحلهاولآبگیریسدکهتاتراز140صورت
گرفت،بااخذمجوزپژوهشکدهباستانشناسی
بودودراینمرحلهسدگتوندعلیاتوانستبیش
از350میلیونمترمکعبآبذخیرهکند.مدیر
مطالعاتطرحسدونیروگاهگتوندعلیادرارتباط
بازمانوچگونگیآبگیریمراحلدوموسوم
افزود:باتوجهبهراهاندازیواحدهاینیروگاهیکه
ازنیمهبهارسالآیندهامکانپذیرمیشودومناسب
بودنفصلجاریجهتعملیاتکاوش،امیدواریم
پژوهشکدهباستانشناسی،عملیاتنهاییکاوش
رابهطورکاملتاپایانسالجاریبهاتمامبرساندکه
دراینصورتآبگیریسدتاترازنرمال234قابل
انجامخواهدشد.دکترمحجوبیادآورشد:در
حالحاضرتمامیاقداماتوهماهنگیهایازمبا
مسئواناستانومقاماتمحلیومنطقهایدرحال
انجاماستواینآمادگیوجودداردتاهمچون
گذشتههمکاریازمباپژوهشگاهباستانشناسی
صورتبگیرد.اینمسئولمراحلآبگیریسد
با افزود: و برشمرد مرحله راچهار گتوندعلیا
انجاممراحلدوموسوم،درنهایتمرحلهچهارم
آبگیرینیزانجامخواهدشدکهدراینصورت
سدگتوندعلیابهاهدافنهاییخوددستیافته
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 B امضا قرارداد توسعه میدان گازي فروز
قراردادتوس��عهمیدانگازيفروزB،میانش��رکتنفتفاتقارهومپناامضاشد.اینمیدانکه23
تا28تریلیونفوتمکعبذخیرهگازدرجادارد،مطابقنقش��هجامعتوس��عهاشدرمرحلهنخست،یك
میلیاردفوتمکعبگازو3هزارمگاواتبرق،تولیدخواهدداشت.براساسپیشبیني،برنامهزمانبندياین
پروژه60ماههاست.بااستفادهازگازاینمیدانوباساختنیروگاهبرقدرفازهاياولودومتوسعهاینمیدان،
درمجموع6هزارمگاواتبرقتولیدخواهدش��د.مپناکش��ورهايعراق،ترکیهوپاکستان،همچنینکشورهايجنوبي
خلیجفارسازجملهعمانواماراترابازارهايهدفبرايصادراتبرقتولیديازمیدانفروزBاعامکردهودرحال

مذاکرهبااینکشورهااست.
میزانسرمایهگذاريدرمیدانفروزBحدودششمیلیاردیورواعامشدهاستکهدوسوماینمیزانازسويمپناوبقیهآن

ازمحلوامهايوزارتنفتتامینخواهدشد.

ساخت پاايشگاه نفتي مشترك در سواحل درياي سرخ
شرکتسعوديآرامکوعربستانوسینوپكچینبرايساختیكپاایشگاهنفتيدرسواحلدریايسرخ،توافقنامهنهایيامضاميکنند.شرکت
دولتينفتسعوديآرامکوعربستان18دياعامکردکهاینشرکتبرايساختیكپاایشگاهجدیدباظرفیتتولیدروزانه400هزاربشکهدر

شهرینبععربستان،باشرکتسینوپكچینتوافقنامهنهایيامضاميکند.
براساستوافقهاياولیه،درسرمایهگذاريمشتركساختپاایشگاهجدیدشهرینبععربستان،آرامکو62.5درصدوسینوپكباقیماندهسهاماین

پروژهرادراختیاردارند،اینسرمایهگذاريمشتركباعنوانشرکتپاایشینبعآرامکوسینوپك)YASREF(نامگذاريشدهاست.
س��اختپاایش��گاهینبعدرامتدادسواحلدریايسرخپیشترقراربودبامشارکتآرامکووشرکتکونوکوفیلیپسآمریکاساختهشودامااینشرکت

آمریکایيدرآوریل2010ازاینپروژهکنارهگیريوتوجهخودرابهجايفعالیتهايپاایشيروياکتشافنفتوگازمتمرکزکرد.
آرامکواعامکردهبود:پسازعقبنشینيکونوکوفیلیپسازپروژهساختپاایشگاهجدیدینبع،آرامکوباهدفافزایشظرفیتتولیدداخليعربستان
بهس��همیلیونو500هزاربش��کهتاسال2016،اینپروژهراادامهميدهد.انتظارميرودپروژهساختپاایشگاهنفتيجدیدشهرینبععربستاندرسال

2014تکمیلشود.

اختیار انتخاب شرکت ثالث در حوزه هاي نفتي عراق
شرکتگلفکياستونتأییدکردکهموافقتکردهاستبراساسترتیباتمندرجدراصاحیهقراردادهايمشارکتدرتولیدبلوكهاينفتيشیخان
واکريبیجیل،ماده4اینقراردادهاکهبهدولتاقلیمکردستاناختیارانتخابشرکتثالثرادادهبودبهقوتخودباقيبماند.پسازتعیینشرکت

ثالثتوسطدولتاقلیمکردستان،قراردادهايایندوبلوكنفتيمجددااصاحخواهندشد.
شرکتگلفکياستونهمراهباشرکتکالگرانکهشعبهشرکتنفتوگازمجارستانيMOLاستوهمچنینشرکتتگزاسکياستون،هر
یكبهترتیب20،75و5درصددرحوزهنفتيشیخانمشارکتدارند.بلوكنفتيشیخانازاکتشافاتعمدهاستوحجمذخایرنفتدرجايآن
بین8تا13/4میلیاردبشکهبرآوردميشود.شرکتگلفکياستوندرحوزهنفتياکريبیجیلکهبهرهبرداريازآندراختیارشرکتکالگران
است20درصدمشارکتدارد.ذخایرنفتدرجاياینحوزهحدود2/4میلیاردبشکهبرآوردميشود.دولتاقلیمکردستانباشرکتگلف
کياستوندرمنطقهکردستانعراقچهارقراردادمنعقدکردهاست؛براساسقراردادهايمشارکتدرتولیدبلوكهاينفتيشیخانواکري
بیجیل،دولتاقلیمکردستانحقداردشرکتثالثيرابرايمشارکتدراینبلوكهامعرفينمایدوبخشيازقراردادبهرهبرداريرابه
اینش��رکتواگذارنماید.براساسمفادقراردادهايمشارکتدرتولیداینحوزههاينفتي،کلیههزینههایيکهشرکتکياستون
درگذشتهدرارتباطبامنافعشرکتثالثمتحملشدهبهآنشرکتپرداختميگردد.بهگفتهنمایندهاینشرکت،شرکتهاي
نفتيکهدرعراقفعالیتميکنندباشرایطکاريدشواريدستوپنجهنرمميکنندوباکاغذبازيونرخهايبازگشتسرمایه
نهچندانجذابروبهروهستند.قراردادهايایندوبلوكنفتينخستینقرادادهایيهستندکهبراساسمزایدههايسال

2009بهشرکتهايبینالملليواگذارميشوند.

صنعت نفت
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پیشنهاد همكاري ايران به کويت 
ایراندرزمینهتوس��عهمیدانآرش،آمادههمکاريباکویتاس��تودراینزمینهنیزپیش��نهادانتخابیكاپراتورمش��تركبراي

س��رمایهگذاري،توس��عهوتولیدازاینمیدانرابهطرفکویتياعامکردهاست.بنابرپیشنهادایراندوکشورميتوانندبهمنظورکاهش
هزینهها،باتعیینیكاپراتورمشتركکهدراینمیدانسرمایهگذاريودرنهایتتولیدازآنراانجامميدهد،برايتوسعهمشتركمیداناقدام

کنند.اینروشدرمیدانهاوبلوكهايمشتركمیانکشورهاوشرکتهامرسومونمونهآندردریايشمالموفقبودهاست؛اینروشمرسومي
استکهباحداقلسرمایهگذاريوحداکثربازیافت،منافعهردوکشورراتامینخواهدکرد.همچنینباتوجهبهنیازکویتبهگاز،ایرانآمادگي

خودرابرايصادراتگازاینمیدانبهآنکشوردرچارچوبقیمتمنطقهوبادیدمثبتاعامکردهاست.
درصورتيکهاینراهکاراجرایينش��ود،هرکش��وريدرخلیجفارسميتوانددرچارچوبقانونهايش��ناختهشدهبینالملليوقوانینموجود،
فعالیتهايتولیدوحداکثرسازيمنافعمليخودرادرمیدانهايمشتركانجامدهدودرموردمیدانآرشهمباتوجهبهمقرراتبینالملليایراناین

حقراخواهدداشتکهبهسرمایهگذاريوبهرهبردارياقدامکند.

شرکت SAIPEM برنده مناقصه احداث مجتمع پتروشیمي در عربستان
شرکتSAFCO)شرکتتولیدکودشیمیایيعربستانسعودي(قرارداداجرايفعالیتهايمهندسي،خریدونصبتجهیزاتپروژهSAFCO Vرادرقالب
قراردادکلیددردستوقیمتیکجابهشرکتSAIPEMواگذارکرد.موضوعاینقرارداد،اجرايفازپنجمتوسعهمجتمعصنعتيالجوبیلازطریقاحداث

واحدتولید»اوره«در100کیلومتريشمالدمامدرساحلشرقيعربستانسعودياست.
محدودهکاراینپروژهمهندسي،خریدواحداثیكواحدجدیدباظرفیتتولید3250تن»اوره«درروزبرمبنايفنآوريمتعلقبهشرکتاسنمپروجتي،
وهمچنینواحدهايیوتیلیتيمربوطهوسیستمهايفراساحلوسازههايارتباطيباواحدهايموجوداست.قراراستاینپروژهدرنیمهنخستسال2014

بهپایانبرسد.

کشف میدان گازي جديد در خزر
اواسطآذرامسالمیدانجدیدگازيدرآبهايدریايخزرکشفشدکهسردارجنگلنامگرفتهاست.ازنظرموقعیتجغرافیایياینمیدانگازي

درانتهايبخشمرزيودرعمق700متريآبهايدریايخزرقرارداردویكمیدانمستقلگازيبهحسابميآید.
برآوردميش��وداینمخزنگازيحدود50تریلیونفوتمکعبیعنيبیشاز10برابرمیدانش��اهدنیزذخیرهگازيداش��تهباش��دواین

درحالياستکهپیشازاینسهمایراندردریايخزر11تریلیونفوتمکعبگازاعامشدهبود.

استات اويل به دنبال فروش سهم خود از Qurna -2 در عراق
بهگزارشنشریهMiddle East Economic Surveyبهنقلازمنابعناشناس،شرکتاستاتاویلدرصدد

استتاسهمخوددرمیداننفتيQurna -2غربيرابفروشد.احتمالدارداینشرکتبرايبهبودشرایطقرارداد
خ��وددرای��نمیداننفتيوانصرافازخروجازاینمیدان،مذاکراتيراآغازکند.بهگزارشایننش��ریه،

سخنگويشرکتاستاتاویلازردیاتاییداینگزارشخودداريکردهاست.
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شركت توانير از 
سوي وزارت نيرو 
مأمور پياده سازی 
اين سامانه در سطح 
كل كشور شامل 
حدود 25 ميليون 
مشترک شده است. 
سازمان بهره وري 
انرژي ايران )سابا( 
به عنوان كارفرما 
)به نمايندگي از 
طرف شركت توانير( 
و شركت موننکو 
ايران، مشاور 
كارفرما مي باشند

12

موفقيت شركت فراب
 در اولين مناقصه كنتورهاي هوشمند در كشور 

به دنبال موفقيت شركت فراب در اولين مناقصه 
كنتورهاي هوشمند در كشور، مهندس سعيد قنبري 
در یادداشتي كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد، 
به تشریح علل این موفقيت و دستاورد هاي شركت 

فراب در مبحث كنتورهاي هوشمند پرداخته است:
زمینه در پیش سال دو حدود از فراب شرکت
کنتورهايهوشمندبهعنوانپروژهايجدیدوکاما
نو)حتيدرکشورهايپیشرفته(کهدرکشوردرحال

تعریفبودبهفعالیتپرداخت.
ازاهدافوزارتنیروبراياجراياینپروژههادر

ایرانميتوانبهمواردزیراشارهکرد:
-ایجادزیرساختاندازهگیريازمبرايتحقق

شبکههوشمندانرژي
-کاهشمصرفانرژيازطریقشناسایيوکنترل

تلفاتفنيوغیرفني
-امکانتحققتعرفههايمختلف

-مدیریتمصرفوکنترلباربهویژهدرساعات
اوجبار

-نظارتبرشبکه،رفعسریعخطاهايشبکهو
افزایشکیفیتخدماتبهمشترکین

شرکتتوانیرازسويوزارتنیرومأمورپیادهسازی
اینسامانهدرسطحکلکشورشاملحدود25میلیون
مشتركشدهاست.سازمانبهرهوريانرژيایران)سابا(
بهعنوانکارفرما)بهنمایندگيازطرفشرکتتوانیر(و

شرکتموننکوایران،مشاورکارفرماميباشند.
باتوجهبهاهمیتاینپروژههابهعنواننیازآینده
صنعتبرقکشوروبازارجدیدوگستردهآن،ازابتدا
توجهيویژهبهموضوعکنتورهايهوشمنددرشرکت
فرابشد.برگزاريجلساتمستمرهفتگيباحضور
آقایانمهندسحاجيرسولیها،مهندسمداحيوسایر
همکارانذیربطگواهيبراینادعاست.البتهبهدلیلنو
بودناینپروژههاشرکتفراببامسیريناهمواربا

حواشيوتنشهايزیادروبهروبود.
درکنارجلساتداخلي،نمایندگانشرکتفراب
حضوريفعالدرجلساتمرتبطباکنتورهايهوشمند
دروزارتنیرو،توانیروساباداشتند.ازمبهتوضیح
مهندس آقاي ارزشمند و فعال حضور که است
حاجیاننژادوتیمهمکارایشاندرمدیریتکنترلو
ابزاردقیقمعاونتمهندسيوانجاممطالعاتتفصیلي
ایشاندراینزمینهسببشدتاشرکتفرابازسایر
از بهسرعت زمینه این در فعال ایراني شرکتهاي
نظردانشيفاصلهزیاديبگیرد.درابتداتصوربرخي
ازدستاندکاراندراینزمینهاینبودکهمجرياین
برق کنتورهاي سازنده بایستيشرکتهاي پروژهها
باشندوليبهتدریجباروشنشدنابعادگستردهو

متنوعاینپروژههاشاملکنتورهايهوشمند،مدلهاي
و مخابراتي ارتباطات داده، جمعکنندههاي ،PLC

زیرساختمخابراتيموردنیاز،سختافزارونرمافزار
سیستممرکزيومباحثبسیارمهمامنیتيمطرحدر
رابطهباسختافزارونرمافزارسیستم،کارفرماومشاور
وسایرتصمیمسازاناینحوزهبهاینباوررسیدند
کهمجريچنینطرحهایيقطعابایستيشرکتهاي
پیمانکارعمومي)General Contractor(باشند.
دراینمدتتوافقاتيبینشرکتهايتوانیروفراب
برايآمادهسازيکلزیرساختازمدرکشوربراي
اجرايپروژههايکنتورهايهوشمندوهمچنینانجام
اینپروژهدرکلاستانسمنانبهصورتتركتشریفات
علیرغم متاسفانه فرابصورتگرفت،ولي توسط
آمادگيفراببرايانجاماینپروژههاوحتيتأمین
فاینانسموردنیازبرايانجامپروژهکنتورهايهوشمند

درکلکشور،اینتوافقاتاجرایينشد.
ازاواخرسال1389بنابردستورمدیریتمحترم
شرکت،اینجانببهعنوانمجريطرحهايکنتورهاي
هوشمندفرابشروعبهکارکردم.بااعامبرگزاري
مناقصهیكمیلیونکنتورهوشمنددرپنجمنطقهایران
روندپیگیرياینپروژههاجديترشد.دراینرابطه
حاجیاننژاد، مهندس آقایان کمك و همکاري با
با مختلف مکاتبات ضمن رمضاني و کاویاني
سازندگانوپیمانکارانمرتبط،جلساتوبازدیدهاي
شرکتهاي با سرانجام شد. برگزار آنان با متعدد
به چین از NARI و HS )Holley South(
نرمافزار و سختافزار اصلي تأمینکنندگان عنوان
موردنیازپروژهواردتعاملجديشدیم.باتوجهبه
فشردگيزمانمناقصهبهجراتميتوانگفتکهاین
ارتباطاتبهصورتشبانهروزيبینتیمفرابواین
سازندگانبرقرارشد.کلیهمواردمهموخواستههاي
فنياسنادمناقصهیكبهیكتوسطآقايمهندس
کنترل مدیریت در ایشان همکاران و حاجیاننژاد
و منتقل NARI و HS  فني تیم به ابزاردقیق و
پیادهسازيآنهاباایشانچكميشد.دراینفاصله
اتفاقمهمدیگريهمافتادکهدرموفقیتشرکتفراب
درمناقصهتأثیربسزایيداشتوآنتوافقوامضاي
الکترونیك باشرکت انحصاري تفاهمنامههمکاري
کنتورهاي سازندگان توانمندترین از یکي افزارآزما
ازبررسيتعدادزیادي برقدرکشوربود)کهپس
ازکنتورسازانایرانيانتخابشد(.تجمیعدانشفني
ارزشمندهمکارانالکترونیكافزارآزمابهخصوص
آقایانمهندسبردبار،مهندسعلويومهندساکبري
کهازسالهاحضورفعالآنشرکتدرطراحيوساخت
کنتورهايدیجیتالحاصلشدهبودبادانشمهندسي

واجرایيشرکتفراببسیارمؤثروکارسازبود.با
آمادهشدننمونهتجهیزاتتوسطشرکتهايHSو
NARI،باکمكشرکتالکترونیكافزارآزماوتیم

مهندسيفرابکلیهتجهیزاتتستشدواشکااتو
مواردعدمتطابقبامشخصاتفنيکارفرمابهاطاع
سازندگانرسیدوباتعریفیكبرنامهزمانبنديفشرده
بهصورتروزانهوحتيساعتي نواقص کلیه رفع
پیگیريشد.همزمانبااقداماتفنيفوق،بررسيو
مذاکراتقیمتيهمباهمکاريآقایانمهندسکاویاني،
حاجیاننژاد،رمضاني)ازمعاونتتوسعهطرحها(و
اینجانبباپیمانکارانمختلفدرجریانبود.دراین
مذاکراتبهمنظورکاهشقیمتدرموردتكتك
قطعاتداخليتجهیزاتباسازندگانمختلفمذاکره
شدتاضمناستفادهازقطعاتباکیفیتازقطعاتبا
قیمتمناسبتراستفادهشود.درنهایتباجمعبندي
قیمتها،اعمالضرائبمربوطهتوسطآقايمهندس
رمضانيوارائهتوضیحاتازمدرکمیسیونمناقصات
فرابتوسطایشانوتیمپروژه،قیمتهانهایيوکلیه
اسنادمناقصه،پیشنهادفني-ماليفراب،ضمانتنامههاو
سایرمداركازمتوسطمعاونتتوسعهطرحهابراي5
منطقهتحویلسابا-موننکوگردید.درپیشارزیابيانجام
GCشدهتوسطکارفرما،صاحیتهشتشرکت
شاملفراب،مهامشرق،میکروموج،صفانیکو،پارسیان،
صنایعمخابراتيایران،فرانیرووفولمنبرايشرکت
دراینمناقصهتأییدشدهبود.نکتهقابلذکراینکهبا
بازگشایيپاکاتپیشنهاداتفني-ماليپیشنهاددهندگان
توسطکارفرماومشاور،پیشنهادفرابدرهر5ناحیه
برندهبودوليچونباتوجهبهمحدودیتمذکوردر
اسنادمناقصههرGCحداکثرميتوانستدر2ناحیه
از5ناحیهبرندهشود،لذاباقرعهکشيانجامشدهدر
ترتیببازگشایيپیشنهادات5منطقه،شرکتفراب
دراستانهايزنجانوبوشهربهصورتEPCبرنده

مناقصهشد.
پشتیباني و زحمات حاصل که را موفقیت این
لطفي، مهندس آقایان شرکت محترم مدیریت
حاجيرسولیها،مداحيوکلیههمکارانذیربطميباشد
بهشرکتفرابوشرکتهايهمکارتبریكميگوییم
وامیدواریمباهمکاريوهمدليهمهعزیزانمرتبطبا
اینپروژههابتوانیمهمچونگذشتهکاريباکیفیتو

شایستهنامفرابارائهدهیم.
درخاتمهازمبهذکراستکهشرکتفرابدرپیش
ارزیابيمناقصه3.2میلیونکنتوردراستانهايشرق
کشورکهبهصورتEPCFميباشد،نیزشرکتکرده
استکهبهزودينتیجهپیشارزیابياعامخواهدشد.
* مجري طرح كنتورهاي هوشمند

سعید قنبري *
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ظرفيت بالقوه و بالفعل توليد انرژي الكتريسيته از منابع تجديدپذير در
20 كشور برتر توليدكننده انرژي

عت
صن

ی 
ن ها

تري

13 در دو ش�ماره گذش�ته نش�ريه فراب، »ترين هاي صنعت« به كنكاش بيس�ت كش�ور برتر توليد انرژي الكتريسيته و بررسي آمار 
مصرف، واردات و صادرات انرژي پرداخت.  در اين شماره ظرفيت بالقوه و بالفعل توليد انرژي اين كشورها مرور خواهد شد.

علیرضا
تاج بخش

L
o

c
a

tio
n

All Sources 

of Electricity

                                     Renewable Sources of Electricity 

E
le

c
tr

ic
 E

n
e

rg
y

 

P
ro

d
u

c
tio

n
 (b

illio
n

 k
W

h
)

ra
n

k

                                                                          Hydro Other Renewable 

Sources

G
ro

ss T
h

e
o

re
tica

l 

H
y

d
ro

p
o

w
e

r P
o

te
n

tia
l 

(b
illio

n
 k

W
h

)

T
e

ch
n

ica
lly

 F
e

a
sib

le
 

P
o

te
n

tia
l (b

illio
n

 k
W

h
)

E
co

n
o

m
ica

lly
 F

e
a

sib
le

 

P
o

te
n

tia
l (b

illio
n

 k
W

h
)

B
: H

y
d

ro
p

o
w

e
r

 G
e

n
-

e
ra

tio
n

 (b
illio

n
 k

W
h

)

A
: In

sta
lle

d
 H

y
d

ro
 

C
a

p
a

c
ity

 (M
W

)

U
n

d
e

r
 C

o
n

str
u

c
tio

n
 

H
y

d
ro

 C
a

p
a

c
ity

 (M
W

)

P
la

n
n

e
d

 H
y

d
ro

 

C
a

p
a

city
 (M

W
)

In
sta

lle
d

 H
y

d
ro

 

C
a

p
a

c
ity

 F
a

c
to

r

In
sta

lle
d

 G
e

o
 

T
h

e
rm

a
l C

a
p

a
city

 (M
W

)

In
sta

lle
d

 S
o

la
r

 

C
a

p
a

c
ity

 (M
W

)

In
sta

lle
d

 W
in

d
 

C
a

p
a

city
 (M

W
)

World (total) 20,261 -- 40,205 14, 607 8,721 3,288 937,324 185,180 585,382 40.04% 10,709 16,735 194,390

 USA 4,369 1 4,488 -- 376 282 78,200 -- 12,250 41.17% 3,806 918 40,180

China 3,457 2 6,083 2,474 1,573 585 213,400 60,000 27,000 31.29% 24 520 42,287

Japan 1,082 3 717.6 140.5 -- 83 27,571 699 -- 34.37% 536 991 2,304

Russia 1,040 4 2,295 1,670 852 167 46,873 7,000 48,000 40.67% 82 -- 16.5

India 830 5 -- 660 44.2 114 35,824 15,765 96,000 36.33% -- 69 13,065

Canada 651 6 2,250 235 536 383 75,000 4,666 25,000 58.30% -- 197 4,009

Germany 637 7 120 37.7 21 27 4,350 103.3 20 70.85% 6.6 7,411 27,214

France 575 8 200 120 91 68 21,300 52 472 36.44% 16 719 5,660

Brazil 463 9 2,280 -- 763.5 370 85,000 22,500 18,000 49.69% -- -- 931

South

 Korea

446 10 51.8 26.4 18.6 5.6 1,530 -- -- 41.78% -- 131 379

UK 389 11 50 -- -- 9.3 1,649 -- -- 64.38% -- 7 5,200

Italy 319 12 190 60 50 47 17,800 -- 2000 30.14% 843 2,321 5,797

Spain 314 13 162 61 37 26 18,559 177 -- 15.99% -- 370 20,676

Mexico 259 14 429.5 135 72 39 11,211 1350 4,000 39.71% 958 3.3 517

Australia 257 15 265 -- 30 12 7,544 0 0 18.16% 1.1 383 1,880

Taiwan 238 16 102.7 20.1 15.7 7.8 1,569 477.4 235.6 56.75% -- -- 519

Iran 215 17 -- 179 40 5.0 8,488 6,524 15,000 6.72% -- -- 92

Saudi

 Arabia

204 18 -- -- -- -- 0 0 0 -- -- -- --

Turkey 198 19 433 216 140 33 16,880 10,500 22,200 22.32% 94 -- 1,329

Indonesia 149 20 2,147 401,6 40 12 4,519 700 3,000 30.31% 1,197 -- 1.4
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تيلور پدر علم 
عقيده اش  مديريت 
بر اين است كه 
اولين وظيفه يك 
از  مدير جلوگيري 
وقوع زيان است. 
مقوله هايي  از  يکي 
كه باعث زيان 
مي شود عدم توجه 
به HSE است. 
حادثه هايي كه در 
يك سازمان اتفاق 
مي افتد عاوه بر 
جانبي،  زيان هاي 
زيان هاي مادي 
هم براي يك 
سازمان دارند

14

:لطفا براي ورود به بحث دیدگاهتان درباره HSE و راهكارهاي 
فراب  در شركت  ما  مخاطبان  براي  را  دریك سازمان  آن  عملياتي شدن 
بازگو نمایيد؟ به طور كلي ضرورت وجود این بخش در شركت ها چيست؟ 
سپهریان:پیشازآغازبحث،ازمدیریتایمنيوحراستشرکتفراب
بتوانیمبهضرورتهاي تا تشکرميکنمکهاینمیزگردراتشکیلدادند،

موضوعHSEدریكسازمانبپردازیم.
سازمان استراتژیك مدیریت قالب در را HSE موضوع مایلم ابتدا در 
کنیم، نگاه دیدکانمدیریت از اینموضوع به بخواهیم اگر کنم. بررسي
تعریف خود براي را اندازي چشم سازمانها همه که بگوییم ميتوانیم
را استراتژيهايخاصي انداز، اینچشم به برايدستیابي ميکنند.مدیران
برايسازمانطراحيميکنند،کهشاملبخشهايمختلفياست.ازدیدگاه
استراتژیك مدیریت مدل یك عنوان به BSC متوازن ارزیابي کارت مدل
سازمانایناستراتژيبایدشاملابعادمالي،مشتريوبازار،فرآیندهايداخلي

ورشدویادگیريباشد.
هرکدامازابعادبهشاخصههايمشخصتبدیلميشوند.دربعدفرآیندهاي

در ميزگردي با حضور مديران HSE فراب و آب و نيرو مطرح شد

بهمن ماه 1390 - شماره 16

بررسي راهكارهاي فرهنگ سازي
 الزامات HSE در سازمان هاي پروژه محور

بررسي راهكارهاي فرهنگ سازي الزامات HSE )ايمني، بهداشت 
و محيط زيست( در سازمان هاي پروژه محور، موضوعي بود كه از 
مدت ها پيش دغدغه آن را داشتيم؛ دغدغه اي كه در نهايت به تشكيل 
HSE و  اين موضوع منجر شد.  با محوريت  ميزگردي تخصصي 
از جمله مسائل اساسي سازمان هايي  الزامات آن در هر سازمان، 
است كه به سازمان هاي پروژه محور شهره شده اند.اين ميزگرد 
با حضور مديران HSE فراب و شركت توسعه منابع آب و نيروي 
و  آب  منابع  توسعه  شركت  از  سپهريان  احمد  شد.  برگزار  ايران 
مديريت  و  حرفه اي  بهداشت  رشته  التحصيل  فارغ  ايران،  نيروي 
MBA است. او داراي 10 سال سابقه كار در بخش مديريتي ايمني 

و بهداشت )HSE( است كه 6 سال از اين سابقه را در شركت توسعه  
نيز  ايران فعاليت داشته است. محسن خرسندي  منابع و نيروي 
رئيس بخش ايمني شركت فراب است و تجربيات ارزشمندي در 
اين حوزه دارد. آنچه در ادامه مي خوانيد دغدغه هاي اين دو مدير 
است از نوع نگاه به مبحث HSE و چگونگي برخورد سازمان هاي 

متبوعشان با اين بحث...
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سازمان ها با ايجاد 
 HSE مديريت 

داراي يك هدف 
هستند  مشتركي 

و آن كاهش زيان 
است.  يکي از 

مهم ترين دايل 
كنار هم قراردادن 
HSE موضوع هم 

افزايي است كه 
منجر به نتايج 
بهتري  بسيار 

خواهد شد

مسئولیتهاي اصلي شاخصههاي از یکي داخلي
قانونيواجتماعيمطرحميشودکهHSEیکي

ازمهمترینمصادیقاینمسئولیتهااست.
به برايدستیابي باید زبانسادهسازمانها به 
اهدافوچشماندازخودبهمسئولیتهايقانوني
بارزترینمصداق HSEواجتماعيکهدارندو
رویکرد و بوده پایبند است، مسئولیتها این

مشخصيدراینبخشداشتهباشند.
تیلورپدرعلممدیریتعقیدهاشبرایناست
کهاولینوظیفهیكمدیرجلوگیريازوقوعزیان
ميشود زیان باعث که مقولههایي از یکي است.
عدمتوجهبهHSEاست.حادثههایيکهدریك
جانبي، زیانهاي بر عاوه ميافتد اتفاق سازمان
زیانهايماديهمبرايیكسازماندارند.چرا
کهسازمانناچاراستکهآنزیانهايجانبيرا
جبرانکندوبایدهزینههايکانيرابپردازد.هیچ
مدیريراضينیستکهآسیبيبههیچیكازافراد

سازمانبرسد.
پیامدهایي و عواقب قوانین، به توجه عدم 
یك حیات و داشت خواهد سازمان آن براي را
تاثیر بلندمدتتحت یا کوتاهمدت در را سازمان

قرارخواهدداد.
اشاره موضوع این به باید ابتدا در خرسندي:
کنمکهسازمانيکهدارايبیشاز20نفرکارمند
باشد. HSEمجهز به باید  قانون طبق است،
خوشبختانهامروزهاینموضوعگسترشپیداکرده
استوجزوبخشهايمدیریتيموردبررسيواقع
تاسیس از بعد یاصنایع کارخانجات است. شده
HSEدرساختارسازماني،غیرازاجبارازسوي

قانون،بهایننتیجهرسیدندکهبرايکاهشمیزان
زیانوافزایشبهرهوريدرقالبمدیریتي،حقیقتا
اصلي سیستمهاي ورود با دارند. نیاز HSE به
اصلي بخشهاي از یکي ،IMS مانند مدیریتي
مدیریتمنابعانسانيیاHSEومدیریتانرژي
دارند، بسزایي تاثیر مدیریتي ساختارهاي در که
پیدا کاهش انرژي مصرف میزان تا شد باعث
قرار بررسي مورد ابعاد تمام در نگرش این کند.
ميگیرد،درصنایعماشینسازي،نیروگاهيوغیره
مدیریت اصول قانوني، الزامات که بگویم باید
ورود اصلي علل از حوادث بروز از وپیشگیري

HSEبهسازمانهايمدیریتياست.

سازمان یك در HSE مسائل است ممکن
تعریفنشدهباشدوکارفرمابهدلیلعدمشناخت
حوزه این در را خاصي مسئولیت بخش، این
مشغول افراد از یك هر براي اگر اما نکند قبول
بهکاردرآنحوزهاتفاقيبیفتد،باتوجهبهحکم
دادگاه،کارفرمامسئولآنوکلیهخساراتقانوني
وچه است بوده چه سیستم تفکر ميباشد،اینکه
راهکارهایيرابراياینشرایطاتخاذکردهاست
تامین جهت در سازمان داشت. نظر در باید را

مناسب لباس تامین مثال بهعنوان اولیه تجهیزات
سامت ارتقا ادواري، معاینات کارگران، براي
کارکنانقدمبرميدارد.هدفهرفردکهدرزمینه
افراد سامت تنها است فعالیت مشغول HSE

نیست،هدفارتقاونگهداريسطحسامتافراد
بادیدن بگویمسازمان واقعميخواهم است.در
کاهشخسارتهاي به مکلف را خود فرآیندها،

ناشياززیانميکند.

آیتم  سه  از  یك  كدام  به  شما  نظر  به  :
شود؟  توجه  سازمان ها  در  بيشتر  باید   HSE

درباره اهميت هر یك از این سه  بخش چگونه 
و  آب  منابع  توسعه  شركت   در  مي كنيد؟  فكر 
نيروي ایران به كدام مورد بيشتر توجه مي شود؟ 
سپهریان: گاهيازماسوالميشودکهآیااین
سهموضوعبراساسترتیبخاصيکنارهمقرار
بهصورت ترتیب چرا که ميپرسند و گرفتهاند

HESیاSHEو...نیست!

خرسندي: البتهدرفرانسهEHSگفتهميشود.
سپهریان: بله.شایدایننگاهوجودداشتهباشد
بنابراین است. انسان اساس بر توسعه محور که
حفاظتازانسانوارتقاسطحسامتيانسانیك
هدفاولیهدرتمامجوامعاست.نگاهاولحفظ
انسانياست.همانطورکه جانوسامتنیروي
گفته »EHS« فرانسه در گفتند خرسندي آقاي
سه این از یك هر به توجه من نظر به ميشود.
یکدیگر کنار در آنها گرفتن قرار ترتیب و اصل
دارد.در بستگي سازمان یك نگاه و رویکرد به
این از کدام هر براي که کنترلي اقدامات واقع
بخشهاانجامميشودآنهارادرکناریکدیگرقرار
برايهمهسازمانها بندي اولویت ميدهد.شاید
وجودداشتهباشدواینگونهبهنظربرسدکهانسان
این به و است سازمانها اصلي محور بهعنوان
موضوعبیشازسایرموضوعاتتوجهميشود.
خانواده این به S حرف نیرو، و آب شرکت در
اختصاري حرف :»HSSE« شدهاست اضافه
SECURITY.اینتعاریفبراساسمقتضیات

ایجاد با سازمانها است. تغییر قابل سازمان یك
مدیریتHSEدارايیكهدفمشتركهستندو
آنکاهشزیاناست.یکيازمهمتریندایلکنار
که است افزایي هم موضوع HSE قراردادن هم

منجربهنتایجبسیاربهتريخواهدشد.

:بعضي از افراد یا سازمان ها بر این باور 
هستند كه دغدغه محيط زیست عما در اولویت 
این گونه  آیا  شما  نظر  به  مي گيرد.  قرار  سوم 

نيست؟ 
سپهریان:ممکناستکهجایگاهمحیطزیست
ازنگاهبرخيجوامعدررتبهسومباشد،وليدر
کشورهايتوسعهیافتهاینگونهنیست.امروزهیکي

با باعملکردکشورهاي ازدغدغههایيکهجهان
عملکرد که است این دارند باا اقتصادي رشد
ميداند. زیست محیط تخریب جهت در را آنها
با زیست محیط به توجه اخیرا  ما کشور در
امیدواریمکه و بودهاست فزایندهايهمراه رشد
از زیست محیط اهمیت بلندمدت برنامههاي در

جایگاهویژهايبرخوردارشود.

اهميت  درباره  نظر شما  آقاي خرسندي  :
محيط زیست چيست؟ 

اهمیتسهموضوعHSEدرساختاردولتها
و دارد آنها نگرش نوع به بستگي سازمانها، و
است. بنديها اولویت کننده تعیین نگرش این
بهعنوانمثالیکيازبزرگتریندغدغههايایتالیا
است، محیطي زیست آلودگي و ضایعات بحث
پیش رئیسجمهور از که اصليترینسوالي حتي
ازانتخاباتپرسیدهميشوددربارهراهکارهاياو
ایران در است. زیست محیط سازي بهینه براي
زیست محیط زمینه در ابتکار خانم که زماني
فعالیتداشتند،عملکردقدرتمنديدرزمینهبهینه
امااکنونسهمتولید سازيمحیطزیستداشتند
به نقلیه، وسایل تولید به توجه با هوا آلودگي
مراتببیشتراست.خوشبختانهدولتباهمکاري
را راهکارهایي زیست محیط از سازمانحفاظت
جهتکاهشآلودگيهوادربرنامههايکوتاهمدت
ميخواهیم کنید اعمالخواهدکرد.فرض خود
نیروگاهيرادرکویراحداثکنیم،اولینچیزي
کهبرايآننیروگاهدرنظرميگیریممیزانآلودگي
درطولزمانبرحسبساعتدرآنمحیطاست.
زمینههاي در را پیشنهادهایي بتوانیم اینکه براي
اجرایيمطرحکنیمبایدکمترینآلودگيوعوامل
نگهداشتمیزانآلودگيرادرنظربگیریم.پساز
فاضاب، آخر مرحله در نظریات، شدن اجرایي
دودکشو...راموردبررسيقرارميدهیم.وقتي
ميشود. داده هشدار ميآید بهوجود مشکلي
HSE مقوله ازسه برايهریك ارزیابي برآورد
توسطسازمان33درصداست.درارزیابيسالیانه
الزاماتقانونيمورد نیزاینسهبخشبراساس
کار قانون الزامات ميشوند، گرفته قرار بررسي
عوامليمانندمحیطکار،ماشینآاتو...،وزارت
درست انتخاب سامت، ارتقا بُعد از بهداشت
از نیز زیست محیط الزامات و...، انساني نیروي
مورد را زیست محیط آلودگي مختلف جهات
بررسيقرارميدهند.منفکرميکنمکهعملکرد
سیستمایمنيدرسازمانهابهنسبتسایربخشها
بیشتراستزیراتمامتاشمانایمنکردنمحیط

ناایمناست.
خرسندي آقاي ادامهصحبتهاي در سپهریان: 
نگرشهاي تمامي که کنم اشاره نکته این به باید
سازمان است. آنها مقتضیات براساس بهمن ماه 1390 - شماره 16سازماني
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نکنيم  فراموش 
كه HSE از جنس 
هزينه است. هر 
كاري كه در زمينه 
HSE انجام 

مانند  مي دهيم، 
نيروي تامين 

HSE، خريد لباس، 

اندازه گيري ها، 
كاهش  سيستم هاي 
سيستم هاي  كنترل، 
سيستم هاي  تهويه، 
آموزش و ... همه 
از جنس هزينه 
است. در مناقصات، 
اكثر  نگرش 
كاهش  كارفرماها 
است هزينه 

ازآنبخواهددرجهت براساسچیزيکهمحیط
همانحرکتميکندومدیراننیزبراساسمنابعو
مقتضیاتتصمیمميگیرند.بحثهايزیستمحیطي
اثرعملکردشانرادرطوانيمدتنشانميدهند.

شكل گيري  از  مي دانيد  كه  همان طور  :
زمان  سازمان ها  در   HSE جایگاه  تثبيت  و 
مانند  بخش  این  به  نگرش  و  نمي گذرد  زیادي 
از  نيست.  چندان  سازمان  بخش هاي  سایر 
از  برخي  چرا  كه  بفرمایيد  فرهنگ سازي  بعد 
مدیران،HSE را به راحتي نمي پذیرند و به آن  

به عنوان یك بخش هزینه بر  نگاه مي كنند؟ 
سپهریان:طبیعياستکهپذیرشموضوعات
صورت راحتي به همواره سازمان در جدید
اثر فرهنگ یك ایجاد دانست باید نميپذیرد.
تحول و است تحولي برنامه یك HSE بخش
مسائل با اغلب پروژه مدیران دارد. زمان به نیاز
مقوله ميکنند تصور و هستند روبرو پیچیدهاي
شد. خواهد بیشتر پیچیدگي باعث خود  HSE

ایندیدگاهبایدتغییرکندکهبهنظرمنبادوروش
قابلاجراست.

1(ایجاددركدرستيازمدیرانپروژه.ماباید
درابتدامدیرپروژهراباموضوعHSEآشناکنیم
است ابزاري یك HSE که کنیم توجیه را او و
ناهنجارشکل بتوانیمبهعوامل دردستويکه

درستيبدهیم.
و تعریف ابتداي در  HSE ابعاد تعریف )2
HSE معرفي زمان موضوع دومین پروژه شروع
استکهدرزمانابتدایيپروژه،درزماناختصاص
منابعوطراحيهايپروژهبایدHSEدیدهشود.


:منظورتان از »ما« كيست؟ 

یك اصل در نیست، منظورشخص سپهریان:
یك در »من« بهصورت HSE.است سازمان
در که است وظیفهاي یك این و نیست سازمان
پیکرههاي سایر به و است ارشد مدیریت راس

سازمانتزریقميشود.


در  شما  نظر  خرسندي  آقاي  جناب  :
و    HSE مقوله  به  مدیران  واكنش  خصوص 

هزینه اي تلقي كردن آن چيست؟ 
فراموشنکنیمکهHSEازجنسهزینهاست.
هرکاريکهدرزمینهHSEانجامميدهیم،مانند
اندازهگیريها، لباس، خرید ،HSEنیروي تامین
تهویه، سیستمهاي کنترل، کاهش سیستمهاي
سیستمهايآموزشو...همهازجنسهزینهاست.
درمناقصات،نگرشاکثرکارفرماهاکاهشهزینه
انتخاب براي کارفرما یك مثال بهعنوان است.
مانند ميگیرد؛ نظر در را فاکتور چند پیمانکار
آات، ماشین تعداد برآورد شرکت، مالي برآورد

و زمینه این در کاري تجربههاي گرفتن نظر در
اشارهشود آن به باید که فاکتورهایي از یکي ...
نیروگاههاي مثال، بهعنوان است. HSE فاکتور
باید است؟ داده کشته تعداد چه شده احداث
آتشسوزيهایيکهدرآننیروگاههاصورتگرفته
استبرآوردشود.یكپیمانکاريکهپروژهرادر
کارفرما، دید از و ميرساند اتمام به مقرر زمان
موضوعات آیا ميآید، شمار به خوبي پیمانکار
مورد نیز را حوادث رخداد دایل و حوادث
بررسيقراردادهاست؟درواقعایننوعنگرش،
ارزیابيپیمانکاراست.امروزهپیمانکارازدیدگاه
را پیمانکاري ميگیرد. قرار تحلیل مورد  HSE

تحت مالي و زماني لحاظ از که بگیرید نظر در
مجبور دارد، که شرایطي به توجه با است فشار
انتظار، مورد مالي برآورد پایینترین با که است
کارهاي محدودي زمان در و بپذیرد را پروژهاي

اجرایيپروژهرابهاتمامبرساند،درچنین
فشارهاي تحت پروژه مدیر که شرایطي
از که فشارهایي است، زماني و مالي
سويفردHSEبرپروژهواردميشود
ازنظرمدیریتغیرقابلقبولاست،در
نتیجهمنجربهعدمپذیرشمسئولیتهاي
از ميشود. پروژه مدیر جانب از HSE

نگاهيدیگر،موضوعاتيکهتحتعنوان
به HSE جانب از اصاحي اقدامات
مدیراناجرایياباغميشود،اغلبکافي
construction شرایط با منطبق یا
ایجاد باعث انطباق عدم این و نیست
مخالفتدرسازمانميشودزیراحرکت
اگر اما نیست. مستقیم خط یك روي
پیش را درستي عملکرد ابتدا از سیستم
روداشتهباشد،بهعنوانمثالمبلغهزینه
تخصیصدادهشدهبهطرحازپیشتعیین
شدهباشد،حدود2درصدکلهزینههاي

گرفته نظر در HSE هزینههاي بهعنوان طرح
شود،تعیینصورتوضعیتاولیهبرايهزینههاي
ازتامینمالي، پیمانکار HSEودراخراطمینان

وجود اجرایي مدیر مخالفت براي دلیلي دیگر
ندارد.زیرااگرامکاناتبرايمدیراجرایيفراهم
باشدترجیحميدهدبهترینشرایطایمنيرابراي
از یکي مالي تامین موضوع کند. فراهم پروژه
موضوعاتبسیارمهماستکهدرپروژههاکمتر
جانب از که راهکارهایي ميشود. گرفته نظر در
باید ميشود داده ارجاع پروژه مدیر به HSE

از عواملي به که باشد، اجرایي شرایط با منطبق
جملهانتخابدرستنفرHSE،دستورالعملهاي
بازرسي و پایش و کار شرایط با منطبق اجرایي
ازمحیطکار،برگزاريجلساتمکررباپیمانکار
وکارفرمابستگيدارد.HSEبایدبااجرادرگیر
اینتعاملوجودنداشتهباشدساز شودزیرااگر

آنغیرمرتبطوناهمگوناستدرستمانندیك
سمفونيکهسازيناکوكبادیگرسازهاهمراهي

کندواینمسئلهکامامشهوداست.
سپهریان:مهندسخرسنديدرصحبتهایشان
اشارهايبهنقشکارفرمادرمقولهHSEداشتند.
اجرایي زمینه در کارفرما نقش اینجانب نظر به
HSEبسیارنقشمهمياست.سرآغازموضوعاتي

مانندHSEبااینرویکردکهماکارفرمارادولت
بر تاثیرگذار و مستقیم اثري بگیریم، نظر در
تغییر بنابراین داشت. خواهد پروژه و پیمانکار
این در زیاد بسیار گونهاي به کارفرماها رویکرد
زمینهاهمیتداردواینکارفرمااستکهتاحد
بسیارزیاديابعادHSEرادریكپروژهمشخص
از درستي تحلیل یك کارفرما یك اگر ميکند.
نميتوان عما باشد، نداشته پروژه در HSE

HSE یك سازمان آن HSE که داشت توقعي

کارآمدواثربخشباشد.

و  این سال ها  را در طي   HSEپيشرفت :
در بين سازمان هاي پروژه محور چگونه ارزیابي 

مي كنيد؟
خرسندي:خوشبختانهدرطي10سالگذشته،
ماحظه قابل  و تخصصي صورت به HSE

این در کتابهایي گرفتهاست. قرار توجه مورد
پذیرش وفور همچنین است. شده منتشر زمینه
دانشجویاندراینزمینهدرتمامسطوحتحصیلي
پیشرو HSE براي را روشن آیندهاي ميتواند

داشتهباشد.


:درباره فرهنگ سازي در زمينه HSE چه 
راهكارهایي را مي توانيم مد نظر داشته باشيم؟ 

پیچیده بحث یك فرهنگسازي سپهریان: بهمن ماه 1390 - شماره 16
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 خوشبختانه، 
نگرش كارفرما در 
HSE تغيير  زمينه 

پيدا كرده است. 
موضوعاتي  بازخورد 

مانند سنجش 
پيمانکاران در زمينه 
HSE و تشويق هاي 

و  پيمانکاران 
پايش وزارت 

نيرو از كارگاه ها، 
از موضوعاتي 

است كه در روند 
پيمانکاران  كار 
تاثير مي گذارد. 

تخريب ها و 
كه  انفجارهايي 

اتفاق مي افتد نياز 
به وجود گروهي 

دارد كه مستقيما 
گزارشات را به 

مقامات ارجاع دهند

را خودش به مربوط فرهنگ سازماني هر است،
تحقیقي سازماني فرهنگ خصوص در من دارد.
ناممدل به دارد بودم.مدليوجود داده انجام را
ادگاردشاین.ادگاردشاینیكایدهايبهنامکوهیخ
رابهدنیامعرفيکردهاست.اینالگوبیانميکند
کهآنچیزيکهیكفردازکوهیخميبیندفقط
اعظم قسمت است کوه این از کوچکي قسمت
عادات نميبینیم. را آن ما و است آب زیر کوه،
نهادي در ریشه مدیران عملکردهاي و رفتار و
کلیدي نکته نیستیم. آن دیدن به قادر ما که دارد
دراینقسمتاستکهاگربخواهیماینعادات
ورفتارراتغییربدهیممثاپذیرشHSEرادر
نامیده باور که ریشهها باید  کنیم. تقویت آنها
این غیراینصورت در بدهیم، تغییر را ميشوند
رفتارهاتغییرنخواهدکرد.درابتدابایدقسمتهاي
که منظور این به بدهید تغییر را یخ کوه زیرین

باورهاتغییردادهشوند.
براياینکهرفتارمدیراننسبتبهHSEتغییر
که است ازم بپذیرند راحتي به را آن و کند
باورهايآنهارانیزتغییربدهید.تغییریكفرهنگ
ممکن آن در تغییر که است پروسهطواني یك
عوامل از یکي بیانجامد. طول به سالها است
تاثیرگذاربرعاداتورفتارمدیران،مدیرانارشد
هستنداگرتغییراتبرعاداتورفتارهايمدیران
ميتوانند آنها پذیرد صورت درستي به ارشد
رفتاريیكسازمان بررویکردهاي بسزایي تاثیر
در را رهبري نقش بتوانند آنها اگر باشند. داشته
براي تازهاي تعریف ميتوانند کنند، ایفا HSE

HSEداشتهباشند.تعهدورهبريازموضوعاتي

استکهميتواندرتمامياستانداردهايسازماني
یك مدیران باید اول مرحله در کرد. مشاهده
تعهد دریكسازمان، HSE ایجاد براي سازمان

اجرایيداشتهباشندورهبريیكسازمانراعهده
بر را عملي توجه ارشدي مدیر وقتي دارشوند.
بخشHSEداشتهباشدمدیرانمیانينیزرهبري
وتعهدرادرمرحلهاجرایيقرارميدهندونقش
خودرابهخوبيدراینزمینهایفاميکنند.وقتي
در شد انجام سازمان یك در فرهنگي تغییرات
قسمتهايمیانيسازمانکنترلHSEبهراحتي
امکانپذیراست.عاوهبراینراهکارهايدیگري
برايتغییرفرهنگیكسازمانتعریفشدهاست
توجیه و تبلیغات آموزش، ازطریق کهميتوانیم
بحث بنابراین برد. نام مدیران HSEبراي منافع
تغییرفرهنگسازمانيوHSEیکيازمهمترین
وظایفياستکهیكسازمانبایددرخودببیند.
فرهنگبهصورتیكآبشاريازعقایدوتفکرات
درستبهیكسازمانواردميشودودرساختار
الگو یك بهصورت و ميشود نهادینه داخلي

اجرایيدرسازمانقرارميگیرد.

:اگر مدیري به هيچ وجه تغيير در 
نگرش و رفتار هاي سازماني را نپذیرد 
تغييرات  این  براي  از چه راهكارهایي 
مي توانيم استفاده كنيم؟ آیا باید به این 
موضوع ساختاري نگاه كرد یا قائم به 

فرد؟ 
در که مسئلهاي اولین خرسندي:  
دارد مهمي بسیار نقش خصوص این
بخواهد باید سازمان یك که است این
وتعهدرابپذیرد.بهعنوانمثالاگریك
فرددهدرصدبخواهدکهاینتغییراترا
نفرات توسط که راهکارهایي با بپذیرد
بلندمدتاین HSEپیشنهادميشوددر

حدوددرصد،تغییرخواهدکردواگریك
مدیريبههیچوجهنخواهدکهاینتغییرات
را فرهنگسازي نميتوانیم ما بپذیرد را
تزریقکنیم.دراینمبحثمسئلهفرهنگسازيقائم

بهفردميشود.

:آیا ممكن است سازمان ها تنها براي حفظ 
باطن  باشند ولي در  این موضوع  پذیراي  ظاهر 
ندهند؟  نشان  تعهدي  هيچ گونه  موضوع  این  به 
در واقع آیا ممكن است براي اینكه از تعهدات 
این  به صورت ظاهري  تنها  الزام آور رها شوند 

مقوله رابپذیرند؟ 
سپهریان: درواقعهدفماایناستکهاهمیت
HSEرابرايمدیرانشفافسازيکنیم.یکياز

وظایفيکهمدیرانارشدبرعهدهدارندایناست
کهبانگاهبهعواملبیرونيبتوانندقوانینHSEرا
برآوردکنندوآنراباقوانینسازمانيخودتطبیق
دهندوبراساساولویتبنديهانگرشخودرابا
HSEتغییردهندتابتوانندبازخوردخوبيرادر

سازمانمشاهدهکنند.
نقش قوانین و دولتي ارگانهاي خرسندي: 
این زیرا ميکنند ایفا زمینه این در را بسزایي
قوانینموظفبهپایشسیستمهاميباشد.بهعنوان
مطمئناحوادث نپذیرد را HSE که مدیري مثال
بیشتريسازمانشراتهدیدخواهدکردوبهمیزان
افزایش زمان اتاف آسیبها، و بیکاري افزایش
ارگانهاي نامناسب، شرایط این در ميکند، پیدا
دولتيمانندوزارتکاریاوزارتبهداشتوبیمه
تغییر مقوله، این در سازمانها مهمترین بهعنوان
به نسبت را مدیریت تعهد و سازماني نگرش

موضوعHSEدرخواستميکنند.

شما  بين  رابطه  آخر  بحث  به عنوان  :
در  پيمانكار  به عنوان  فراب  و  كارفرما  به عنوان 

حوزه HSE را چگونه مي بينيد؟ 
سپهریان:ازنظرمنکارفرما،پیمانکارومشاور
شکافي قایق این در اگر هستند قایق یك در
ميخورند. بر مشکل به نفر سه هر شود ایجاد
باید کارفرما که است این مهم بسیار مسئله
درخواستهايخودرادرزمینهبهداشت،ایمنيو
محیطزیستبرايپیمانکاربهصورتکاماواضح
مشخصکندتاازایجادچالشهايبینکارفرماو
پیمانکارضمناجراجلوگیريکند.موضوعدیگر
اجراي حین در HSE بر کارفرما تاکید اهمیت
مانندصاحیت مواردي باید کارفرما است. پروژه
افراديکهدرزمینهHSEفعالیتدارند،تعهدات
افراديکهHSEراکنترلميکنند،تاثیرHSEدر
پیشرفتپروژههاو...راموردبررسيقراردهد.
اینموضوعبهاشکالمختلفازجملهبهوسیله

HSE planپروژهقابلاجرااست.

در کارفرما خواستههاي شفافسازي بحث
کارفرما نقش زیرا است مهم بسیار HSE مقوله
کار مبناي و دارد HSE مقوله بر مهمي اثرات

کارفرماوپیمانکاردرطولیكپروژهميشود.
خرسندي:خوشبختانه،نگرشکارفرمادرزمینه
HSEتغییرپیداکردهاست.بازخوردموضوعاتي

و HSE زمینه در پیمانکاران سنجش مانند
از نیرو وزارت پایش و پیمانکاران تشویقهاي
کار روند در که است موضوعاتي از کارگاهها،
پیمانکارانتاثیرميگذارد.تخریبهاوانفجارهایي
که دارد گروهي بهوجود نیاز ميافتد اتفاق که
دهند. ارجاع مقامات به را گزارشات مستقیما
پیشنهادبعدياینجانببرايبرگزاريسمینارهاي
کارفرما سوي از آموزشي دورههاي و تخصصي

برايمسائلاختصاصيسازماناست.
درصحبت که فرهنگسازي بحث  سپهریان: 
نیز پیمانکاران دیدگاه از باید شد مطرح پیش
رعایتواجراشودودرنهایتتماميمسائلباید
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وزارت نفت حوزه 
گسترده اي از 
پروژه هاي متنوع 
از باادستي تا 
پايين دستي دارد 
درحالي كه اين 
تنوع در وزارت نيرو 
موجود نمي باشد، 
همچنين پيچيدگي 
روابط با كارفرما و 
توقعات كارفرما در 
حوزه نفت بسيار 
فراتر مي باشد

به  نژاد! براي ورود  :جناب آقاي پارسایي 
و  خود  از  مختصري  بيوگرافي  نخست  بحث، 
فعاليت ها و سمت هایي كه تاكنون بر عهده داشته اید 

را براي خوانندگان ما عنوان نمایيد؟ 
اینجانبفارغالتحصیلسال67ازدانشگاهامیرکبیر
دررشتهمهندسيشیميهستم.اززماندانشجویيو
درخالتحصیلدرپروژههايمربوطبهدفاعمقدس
فعالیتداشتم،اینموضوعباعثشدکهبعدازفراغت
ازتحصیلنیزبهمجموعههايدفاعي)سازمانصنایع
دفاع(ملحقشومکهاینفعالیتتاسال1377ادامه
داشت.پسازآندرفرابودرمعاونتبازرگاني
فعالیتکردموسپسازسال1385درشرکتناردیس

مشغولهستم.
:از نحوه آشنایي خود با فراب و ناردیس 

برایمان بگویيد؟ 
نحوهآشنایيبافراببهصورتاتفاقيوازطریق
از پس و گرفت صورت دوستان از یکي معرفي

مصاحبهو...همکارشدم.
ناردیس و  اساسا فلسفه وجودي شركت  :
علت اوليه تاسيس آن چه بود؟ چرا شركتي مثل 
فراب كه پيمانكار اصلي نيروگاه هاي برق آبي بود 

باید وارد پروژه هاي نفت و گاز مي شد؟ 
همانطورکهاطاعداریدبهجهتمحدودیتمنابع
ماليوآبيکارفرما،مامجبوربهوروددرحوزههاي
دیگرشدیم.فلسفهوجوديناردیسحضورپرقدرت
درحوزهنفتوگازبودوبهجهتایننحوهحضور
تصمیمگرفتیمدرقالبیكشرکتاینمهمصورت

پذیرد.
:اكنون و با گذشت 5 سال از تاسيس شركت 
ناردیس، فكر مي كنيد این شركت تا چه حد توانسته 

است به برنامه هاي از پيش تعيين شده اش دست یابد؟ 
به دیگر سخن، ناردیس امروز كجا ایستاده است؟ 

امروز رسیدهایم، راه نیمه به تقریبا ميکنم فکر
ناردیسبهعنوانشرکتيشناختهشدهدرحوزهنفتو

گازمطرحميباشد.
:با توجه به تجربه قبلي شما در حوزه وزارت 
بين دو حوزه  تفاوت هایي  نظر شما چه  از  نيرو، 

وزارت نيرو و وزارت نفت وجود دارد؟ 
وزارتنفتحوزهگستردهايازپروژههايمتنوع
ازباادستيتاپاییندستيدارددرحاليکهاینتنوع
دروزارتنیروموجودنميباشد،همچنینپیچیدگي
روابطباکارفرماوتوقعاتکارفرمادرحوزهنفت

بسیارفراترميباشد.
:آیا براي صادرات خدمات فني و مهندسي 

در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي برنامه اي دارید؟ 
بلي،تاکنونبرنامهریزيهايازمجهتحضوردر
رقابتهايکسبجوایزمليوبینالملليانجامگرفته
وبسترسازياولیهآننظیراستقرارسیستممدیریت

یکپارچهانجامشدهاست.
:ارتباطات كاري بين شركت فراب و ناردیس 
را در توسعه توانمندي هاي شركت ناردیس و استفاده 

بهينه از پنانسيل هاي آن چگونه ارزیابي مي كنيد؟
ارتباطاتکاربینفرابوناردیسبسیارکمكکرده
استوماازمجموعهروشهاوسیستمهايفراب
استفادهکردهایموهموارهپشتیبانيفرابازناردیس

وجودداشتهاست.
:آیا فكر مي كنيد كه بهتر است تا در آینده نزدیك، 

فراب به سمت »گروه« شدن پيش برود یا خير؟ 
بلهتصورميکنمباتوجهبهگستردگيفرابدر
ریلي، گاز، و نفت نیروگاهي، مختلف حوزههاي

پروژههايجدیدو...بهسمتگروهشدنبرود.
:افق پيش روي شركت ناردیس را چگونه 
شدن  پررنگ  براي  برنامه هایي  چه  و  مي بينيد 

فعاليت هاي آن در بين سایر رقبایش دارید؟ 
در حضور ميبینم، امیدوارکنندهاي افقهاي
تجهیزاتخاص توسعهساخت ازکشور، خارج
نفتيو...،توسعهبخشهايمهندسيو...نظاممند

شدنبیشترکارها.
چند  اكنون  هم  ناردیس  مشخص  به طور  :
پروژه را در دست دارد؟ مختصري از هر كدام را 

براي ما عنوان نمایيد.
درحالحاضرپروژههايدردستاجرايشرکت
بازسازي و تعمیرات پروژه از: عبارتند ناردیس
تاسیساتدریایيفروزانبا62درصدپیشرفتفیزیکي،
با پارسجنوبي 24–22 فازهاي یوتیلیتي احداث
ان. ال. ایران گاز شیرینسازي پروژه درصد، 47
جيبا33درصد،پروژهیوتیلیتيNGLخارگبا
46درصد،پروژهایستگاهتقویتفشارگازوراوي
قسمتمهندسيپایهبا90درصدودرنهایتپروژه
یوتیلیتيوشیرینسازيستارهخلیجفارسبا5درصد
پیشرفتفیزیکيقابلذکراست،کهدرخصوصهر
یكازپروژهها،مدیرانپروژهتوضیحاتکاملتري

ارائهخواهندکرد.
:و سخن پایاني...

ماباامیدبهآیندهوتاشوهمدليهمکارانو
سایرشرکتهايخانوادهفراببایستيبهسمتتبدیل
شدنبهیكشرکتبزرگنفتيگامبرداریم.شرکتي
کهدرحلقهفعالیتهايخودمجموعهايازمهندسي،
تامین،ساختتجهیزاتخاص،نصبوراهاندازيو

اپراتوريوتامینماليپروژههاراانجامدهد.

در گفتگو با امير پارسايي نژاد مدير عامل شركت نارديس مطرح شد

به نيمه راه رسيده ايم

24 دي ماه مصادف بود با پنجمين 
سال تاسيس شركت نارديس شركتي 
كه اكنون و پس از 5 سال از آغاز به 
فعاليت، توانسته است جايگاهي قابل 
شركت هاي  بين  در  خود  براي  قبول 
فعال در حوزه نفت و گاز ايجاد نمايد. 
تاسيس  سال  پنجمين  اما  ما  براي 
به  تا  شد  بهانه اي  نارديس  شركت 
گذشته،جايگاه  عملكردهاي  بررسي 
فعلي و افق هاي پيش روي اين شركت 
از زبان مديران برجسته آن بپردازيم.
ما  گفتگوي  مي خوانيد  ادامه  در  آنچه 
است با امير پارسايي نژاد، مدير عامل 
پنجمين  هنگامه  در  نارديس  شركت 

سال تاسيس اين شركت...
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با توجه به راه اندازي 
و تحويل پروژهاي 

نسل اول، هم اكنون 
شركت نارديس، 
به عنوان پيمانکار 

عمومي، خود را 
براي اجراي توسعه 

ميادين نفت و گاز 
كشورتجهيز كرده و 
از سوي ديگر با اتکا 

به تجارب گذشته، 
برنامه ريزي جهت 
اجراي پروژه هاي 
برون مرزي را در 

دستور كار قرار داده 
است

صنعتي دانشگاه مکانیك دانشکده از 75 سال
شریفدرمقطعکارشناسيارشدفارغالتحصیلشده
وازآنسالهمکاريباشرکتفرابراشروعکردم.
درابتدادرطراحيفرآینديسیستمهايتاسیسات
جانبيزیرنظرمشاورانداخليوخارجيوسپس
فعالیت مهندسي، درمعاونت لولهکشي درطراحي
داشتم.ازسال82تا85درمعاونتتوسعهطرحها
باعناوینمدیرتهیهپیشنهادهاوسپسمدیربازاریابي
با اینجانب همکاري داشتم. فعالیت گاز و نفت
مجموعهفراب،پسازتاسیسشرکتناردیس،در
بخشهايمدیریتمهندسي،مدیریتتوسعهبازار
فازهاي یوتیلیتي پروژه مدیریت در ازسال89 و
به زیر یادداشت یافت. ادامه شرکت این 22-24
برخيازوقایعواهدافآیندهشرکتميپردازد:
درخصوصمدیریتمهندسيشرکت،ميتوانبه
مشکاتساختارسازمانيبدوتاسیساشارهکرد.
ابتدابسیاريازرویههايجاريشرکتفراببدون
تغییردرناردیسجاريشد.برايپوششدهيبهنیاز
پروژههاينفتوگازوبراساسمطالعاتساختار
سازمانيبرخيازشرکتهايصاحبنامکهباکمك
همکارانمدیریتمهندسيصورتپذیرفت،ازمبود
عاوهبرایجادارتباطاتنزدیکتربینتیممهندسيو
تیممدیریتپروژه)ازآنچهتاآنزماندرفرابوجود
داشت(عناوینومسئولیتهايجدیدباشرحوظایف

کاماروشنتعریفگرددوضمنحفظمسئولیت
پذیري،گردشهايکاريباکمترینایستگاهانجام
گیرد.فعالیتهايجدیدنیازبهجذبنفراتجدید
داشت.جذبنفراتمجرببرايیكشرکتتازه
تاسیسآنهمدرسالشکوفایيپروژهايمنطقهکار
آسانينبود.فرهنگسازماني،کدهاياخاقيوموازنه
حقوقودستمزددرجذبمتخصصینبهیاريمجموعه
آمدودرهرصورتباکاستيهایياینکارانجامشد.اکثر
همکارانپسازجذب،همکاريخودرابامجموعه،آن
همبیشتربهدلیلبلوغوفرهنگسازمانيادامهدادند.در
هرصورتبااهتمامهمکارانکلیدي،اصاحساختارو
رویههايسازماندربخشهايمختلفانجامگرفتو
همزمانباپیشرفتکاردرپروژهايجاري،فعالیتهاي
بازاریابيباموفقیتهايمطلوبيهمراهشد.موضوعبعدي
کهبهآنپرداختهميشود،بازاریابيوتوسعهشرکتدراین
خصوصاست.موفقیتیكسازمانوخصوصادستیابي
بهاهدافشرکتدرامورتوسعه،تنهاباهمکارياکثریت
آنسازمانمیسرخواهدشد.درناردیسنیز،ردیابي
مناقصات،پیگیريوتاشمستمرهمکارانتوسعهبازار،
همکاريصمیمانهومجدانهتماممدیریتهاوبهویژه
مدیریتهايمهندسيوبازرگانيورایزنيهايموثرو
تیزبینيمدیرانعاملناردیسوفرابدراینپنجسال،
دستیابيبهاهدافسالیانگذشتهراتحققبخشیده
است.حاصلفعالیتهايیادشده،انعقادقراردادبراي

اجرايپروژههايفروزان،ایرانالانجي،یوتیلیتيان
جيالخارگ،یوتیلیتيفازهاي24-22پارسجنوبي،
فرآینديستارهخلیجفارس، و یوتیلیتي واحدهاي
بودهاست.ازم تقویتفشارگازوراوي ایستگاه
بهذکراستکهدراینمدت،بهصورتهمزمان،
توسط باادستي، بخش در توسعهاي فعالیتهاي
همکارانمعاونتپروژههايمربوطهانجامگرفت
کهبهنظرميرسدباپیگیرياینموضوعدرمدیریت
توسعهبازار،دورنمايروشنيبرايسال91ایجاد
گردد.باتوجهبهراهاندازيوتحویلپروژههاينسل
پیمانکار بهعنوان ناردیس، اکنونشرکت اول،هم
میادیننفت براياجرايتوسعه را عمومي،خود
وگازکشورتجهیزکردهوازسويدیگربااتکابه
تجاربگذشته،برنامهریزيجهتاجرايپروژههاي
برونمرزيرادردستورکارقراردادهاست.موضوع
آخراینیادداشتبهحوزهمدیریتپروژهیوتیلیتي
فازهاي24-22پارسجنوبياختصاصداشتکهبا
توجهبهارائهگزارشتفصیليدرشماره8اینمجله،
ازتکرارموضوعدراینبندخودداريشدهاست.
درپایانامیدوارم،همهماباحفظوگسترشفضاي
صمیميوهمدليایجادشده،اهدافتعیینشدهدر
شرکتراباجدیتبیشتردنبالکنیموباهمافزایي
اینترنشنال، سایرشرکتهايخانوادهفراب،فراب
نوتاشوتوبانقشکاملتريرادرکشورایفانمائیم.

باافتخاروسربلندي،24ديماه،پنجمینسالروز
تاسیسشرکتناردیسرابههمکارانعزیزتبریك

عرضمينمایم.
درطولپنجسالگذشته،پیشرفتبدونوقفهو
مداومگروهفرابدراخذواجرايطرحهاينفت،
گازوپتروشیمي،حاصلتاش،پشتکاروهمراهي
دلسوزانههمکارانماندرشرکتناردیسميباشدکهبا
پشتیبانيتماميهمکارانگروهفرابمحققشدهاست.
درسال83،باتوجهبهمحدودشدنبازارپروژههايبرق
آبيدرداخلکشوروهمچنینبهمنظوربهرهمندياز
توانفنيومهندسيومدیریتاجرايپروژههاتوسط
فراب،تصمیمبرآنشدتاشرکتجهتاستفادهو
بالفعلکردنحداکثرتوانمنديخود،بازارخودرابه
طرحهاينفت،گازوپتروشیمينیزتوسعهدهد.به
منظورپیگیريموثرترفعالیتهاوفرایندهايمرتبط
باتوسعهفعالیتها،معاونتاجرایيطرحهاينفت،

گازوپتروشیميبهساختارسازمانيشرکتفراب
اضافهشد.نتیجهایناقدام،اخذدوطرحایامونار
بود.درسال85،شرکتفرابشرکتناردیسرابا
مشارکتشرکتتاسیساتدریایيوباهدفاجراي
طرحهايصنعتيوزیربنایيداخلوخارجکشور
درزمینههاينفت،گازوپتروشیميبهصورتکلید
تحویلمشتملبرمدیریتپروژه،طراحيومهندسي،
تامینتجهیزات،نصبوراهاندازيوبهرهبرداريو
همچنینانجامکلیهفعالیتهایيکهبهطورمستقیم
وغیرمستقیمبهتحققاهدافشرکتمنجرگردد،
تاسیسنمود.اکنوناینشرکتباحدود330نفر
نیرويانسانيشایستهومتعهد،گامهايبلنديرادر
مسیرتعاليوبالندگيودستیابيبهچشماندازاصلي
خودکههماناتبدیلشدنبهیكشرکتپیشرودر
اجرايطرحهاينفت،گازوپتروشیميدرسطح
درحالحاضر برميدارد. ميباشد، منطقه و کشور

بهاتمامرسیدنعملیاتاجرایيطرحهايایستگاه
تقویتفشارگازناروتولیدبرقوبخارپتروشیمي
نفتي بازسازيسکوهاي طرحهاي اجراي و ایام
فروزان،واحدهايشیرینسازيگازمایعایرانالآن
جي،واحدهايیوتیلیتيانجيالخارگ،واحدهاي
یوتیلیتيواحدهاي22تا24پارسجنوبي،نواحي1
و6پاایشگاهمیعاناتگازيبندرعباسوایستگاه
تقویتفشارگازوراوي،نشانههایيازموفقیتدر
دستیابيبههدفاستراتژیكتعیینشدهدرسال83

برايگروهفرابميباشد.
ارزنده پاستاشوخدمات به شایستهاست
انجام در ناردیس شرکت در خوبمان همکاران
ماموریتاصليخودودستیابيبهنتایجارزشمنددر
طولپنجسالگذشته،ازآنهاتشکروسپاسگزاري

نمایم.

مجيد فرحمند، مدیریت توسعه بازار و مدیر پروژه 22-24

مهران لطفي، رئيس هيئت مدیره شركت ناردیس

نارديس؛ تبلور بلوغ و فرهنگ سازماني

به پاس پنج سال تاش بي وقفه و مداوم
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از آنجايي كه 
كشور ما يکي 
از بزرگ ترين 
توليدكنندگان نفت و 
گاز در دنيا مي باشد، 
ورود به اين صنعت 
عظيم، بهترين 
انگيزه اي است كه 
نارديس را به اين 
امر تشويق كرده 
است

اینجانبحسینآرمیدهدرسال1339درشهر
اتمامتحصیاتمتوسطه از متولدشدمپس یزد
درسال1358وارددانشگاهزاهدانشدهودررشته

مهندسيبرق-الکترونیكفارغالتحصیلشدم.
درزمانتعطیليدانشگاه)انقابفرهنگي(در
بخشبرقوتولیدانرژيکارخانهنساجيافشاریزد
مشغولشدموپسازفارغالتحصیليبرايگذراندن
دفاع بهمدتچهارسالدرصنایع دورانسربازي
گروهشیمیایيپارچینخدمتکردمکهدرسومین
شهادت و عراقي هواپیماهاي حمله شاهد روز،
باصنایع تعداديازهمکارانبودم.همکاريمن
دفاعحدود18سالطولکشیدوآخرینمسئولیتم
مدیرپروژههايصنایعشیمیایيپارچینبود.پس
ابزاردقیقدرپاایشگاه بهعنوانمدیربرقو ازآن
و OIEC شرکت در عسلویه و10 9 فازهاي
سپسدرشرکتITOK GROUPبهعنوانمدیر
پروژه8ایستگاهمیترینگدرمناطقنفتخیزجنوب
مشغولبودموسرانجامدرتاریخ1386/6/3پساز
مصاحبهباآقایانپارسایينژادوحاجرسولیهابراي
مدیریتپروژهبازسازيونوسازيسکوهاينفتي

فروزانبهشرکتناردیسپیوستم.
بزرگترین از یکي ما کشور که آنجایي از
تولیدکنندگاننفتوگازدردنیاميباشد،ورودبه
اینصنعتعظیم،بهترینانگیزهاياستکهناردیس
رابهاینامرتشویقکردهاست؛عاوهبرآنبهدلیل
تنوعکاروسطحباايتخصصواستانداردهاي
اینصنعتميتواندسببارتقاسیستمیکپارچه،
پرورشنیرويماهرومتخصص،کسبتجربیات
ارزشمندواعتباربینالملليشدهوراهرابرايورود
بهبازارکارکشورهايمنطقهنیز،برايآنهموار

نماید.
شرکتفرابکهدرزمینهاحداثنیروگاههاي
با زمینه این در فعالیتميکندو آبيوحرارتي
کسباعتباریکيازشرکتهايشاخصوشناخته
شدهکشورميباشددرسال1385بهمنظورتوسعه
زمینهفعالیتهايخودوورودبهعرصهنفتوگاز
تصمیمگرفتمعاونتنفتوگازخودراتبدیلبه
یكشرکتنماید؛کهدراینراستاشرکتناردیس
باپشتوانه ابتدا تا باهدففوقالذکرثبتگردید
نفت کارفرمایان بین در شرکت دو مساعدت و
وگازشناختهشودوسپسخودبهتنهایيبتوانددر
اینگونهپروژههاشرکتنماید.باتوجهبهپروژههاي
دردستاقدامدرمسیراهدافخود،گامبهگامبه

جلورفتهودراینراستاموفقبودهاست.
ناردیسپساز5سالکهازتاریختأسیسآن

ميگذرددرشرایطنسبتاخوبيقرارگرفتهاستو
اولیهخود بهاهداف تاحدزیادي ميتوانگفت
ازدو بهغیر اینمدت دستیافتهاست.درطول
باخودآوردهبود، ازفراب ایامکه نارو پروژه
قراردادهايذیلرابهسبدکاريخودافزودهاست.
1-بازسازيونوسازيسکوهاينفتيفروزان
2-پروژهشیرینسازيگازپاایشگاهفاز12
3-تاسیساتزیربنایيپروژهNGLخارگ

4-تاسیساتزیربنایيپاایشگاههايگازفازهاي
22– 24پارسجنوبي

5-تاسیساتزیربنایيستارهخلیجفارس
6-ایستگاهتقویتفشارگازوراوي

قراردادها مبلغ وگاز نفت درحوزه بنابراین
رسیده دار 2/500/000/000 حدود ارزش به
استکهبهجزردیف6)نهایينشدنتامینکننده
ماليپروژه(مابقيدردستاقدامبودهوپروژه
ایستگاهتقویتفشارگازناروبخشتولیدبرق
است. رسیده اتمام به ایام پتروشیمي پروژه
بر عاوه بازار توسعه مدیریت راستا دراین
نیز عراق بازار به ورود براي داخلي بازارهاي
تاشمينماید.اززمانتاسیسناردیستاکنون
60 حدود از وعادي متخصص انساني نیروي
سطح و نفر 300 حدود به 1386 سال در نفر
به 1500مترمربع ازحدود دفاترشرکت زیربناي
این و است افزایشیافته مترمربع 3700 حدود
ميیابد تغییر قراردادها حجم نسبت به مقادیر
مختلف گواهینامههاي اخذ ميگردد. متعادل و
شرکت از وگاز نفت متعارف استانداردهاي
از الذکر فوق موارد و DNV المللي بین
بوده ناردیس ارتفاشرکت و شاخصهايرشد
نتیجهتاشهمههمکاران اینها استکههمه
ودلسوزيوتاشمدیریتشرکتومساعدت
مدیریتشرکتفراببودهکهمحیطيسالمرا

ایجادکردهاندوکنترلوراهبريميکنند.
آنچهمسلماست،هیچگاهنميتوانگفتیك
فردیایكمجموعهبهحدکمالخودرسیدهلیکن
اعتقادمنبرایناستکهشرکتدرشرایطپایدار
ومطلوبيقرارگرفتهاستوسرعترابهرشدو
بهکمالرسیدنآنبستگيبهمیزانباورتكتك
همکارانداردکهخوشبختانهاینباوروجوددارد.
باتوجهبهشرایطسیاسيحاکموعدمحضور
پیمانکارانخارجيدرصنعتنفتوگازکشور
موقعیت ناردیس که است خوبي بسیار فرصت
خودرادراینعرصهمستحکمنمایدکهباتوجه
بهعملکردمناسب5سالهتحققاینامردوراز

انتظارنميباشد.
پروژه بازسازي و نوسازي ميدان نفتي فروزان
و بازسازي پروژه مناقصه در شرکت براي
شرکتهايصدرا، فروزان نفتي میدان نوسازي
فراب،تاسیساتدریایيوقرارگاهاعامآمادگي
و فراب شرکتهاي بین، این از که کردند
تاسیساتدریایيموردقبولشرکتنفتفات
قارهقرارگرفت.پسازبرگزاريمناقصهوبرنده
مقرر توافقنامهاي طبق دریایي، تاسیسات شدن
شدتااینپروژهتوسطناردیسانجامگیرد.در
پروژه کارفرما الحاقیهشماره1، نهایتهمطي
تقریبا فروزان میدان کرد. واگذار ناردیس به را
پایانه غربي جنوب کیلومتري 100 فاصله در
صادراتينفتجزیرهخارگودرمحدودهآبي
بخشي است. واقع عربستان و ایران کشورهاي
ازاینمیدانکهدرمحدودهآبيکشورعربستان

است،میدانمرجاننامیدهميشود.
تولید سکوي دو شامل فروزان میدان
سکوي یك ،FX ،FZ نامهاي به موجود
پلسازه نامFY،یك به Accommodation

متصلبهمشعلکهضمیمههریكازسکوهاي
F15نام به Wellheadتولیداست،دوسکوي
متصل FZ.FXبهسکوهاي ترتیب به که F16،
،F11،F12هستندوسکوهاياقماريبهنامهاي
ميباشد F17 ،F13 ،F14 ،F2 ،F3 ،F8 ،F9
کهنفتاینچاههاتوسطلولهدربستردریابه
قرارداد موضوع ميرسد. F16و F15 سکوهاي
تجهیزات نوسازي و بازسازي از است عبارت
سکوهاينفتيفروزانکهبهطورکليعبارتنداز:
از بازدید موجود، مدارك تایید و بازنگري
پایه، مهندسي انجام گزارش، تهیه و سایت
مواد تجهیزات، تامین تفصیلي، مهندسي انجام
مصرفيوقطعاتیدکي،نصب،پیشراهاندازي،
آموزشویكدوره45روزهتست راهاندازي،

عملکرد.
بود، قرارداد136.681.203یورو اولیه مبلغ
به قرارداد 2 شماره الحاقیه به توجه با که
وطبق یافت افزایش یورو مبلغ154.381.230
مذاکراتباکارفرماقراراستباالحاقیهشماره3
مبلغقراردادتاسقفحدود170.000.000یورو

افزایشیابد.
مدتزماناولیهقرارداد36ماهبودکهباتوجه
بهالحاقیهشماره2،به44ماهوقراراستباالحاقیه
شماره3،به53ماهافزایشیابد.)الحاقیههايشماره

2و3درقالب25درصدافزایشقراردادميباشد(

حسين آرميده، مدیر پروژه فروزان 

روحيه كمال طلبي نارديس نيازمند باور تك تك همکاران
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از سال 1389 نيز 
با الگوبرداري از 
مدل هاي  برخي 

بخش  بين المللي 
HSE نيز به 

بازرسي  مديريت 
كيفيت  كنترل  و 
اضافه گرديد و 
جديد  مديريت 
متشکل از سه 

بازرسي،  بخش 
كيفيت  مهندسي 
و HSE با عنوان 

QHSE شکل 

جديد گرفت

با همکاري افتخار 1383 سال ماه اسفند از
پیش شد. فراهم اینجانب براي فراب شرکت
باشرکتصدراوشش آن،حدودسهسال از
سالباشرکتمشانیردرحوزههاينفتوگاز
همکاريام آغاز داشتهام. همکاري نیروگاهي و
باهدف و توسعهطرحها معاونت در فراب، با
برونمرزي پروژههاي جذب در مشارکت
نیروگاهيوهمچنیناخذپروژههاينفتوگاز
با خوشبختانه، پذیرفت. انجام کشور داخل در
ملي پروژههاي اتمام در شرکت قوي پشتوانه
2 از کمتر گذشت از بعد ،EPC بهصورت

بهتاسیسیكشرکتاختصاصيدر نیاز سال،
کاما فراب زیرمحموعه در گاز و نفت حوزه
احساسگردیدکهبادرایتجنابآقايمهندس
بهزاد مهندس آقاي حاجيرسولیهاوتاشهاي
اصاحچيوهمچنینحمایتهايهیئتمدیره
در ناردیس تاسیسشرکت بناي شرکت،سنگ
نیز اکنون هم شد. گذاشته 1385 سال اواخر
ستاره پاایشگاه پروژه مدیر بهعنوان اینجانب،
طرحهاي معاونت سرپرست و خلیجفارس

باادستيدرخدمتشرکتناردیسميباشم.
شرکتناردیسباگذشت5سالازتاسیس،

بهعنوانیكپیمانکارعموميدرحوزهپروژههاي
نفتوگازوپتروشیمي،توانستهجایگاهمناسبي
نماید. کسب کشور داخلي پیمانکاران میان در
تثبیتوگسترشجایگاهفعلي، بهمنظور لیکن
بایستيبرايحضوردربازارهايخارجازکشور،
برنامهریزي عراق، کشور در عليالخصوص
با و آن موازات به باشد.همچنین داشته دقیقي
حفظارزشهايواايانسانيورعایتصداقت
وعدالت،بایستيجلبرضایتکارفرمایانخود
در خویش فعالیتهاي سرلوحه بهعنوان نیز را

نظرگیرد.

ابتدايسخنرابااینجملهشروعميکنمکه:
هرکاريبرايهرکس،درهرجايدنیامقدورباشد
برايشماهمامکانپذیراستفقطکافياستدیگران
راسرمشققراردهید.اینجانبحمیداحمدیاندانش
با سال1381 در هستم. متالورژي  رشته آموخته
عنوانرئیسبخشبازرسيبهگروهفرابپیوستم.
ازهمانابتدايورودمماموریتيبهاینجانبمحول
شد،مبنيبرهمسازسازيساختارمدیریتبازرسي
وکنترلکیفیتباساختارمدیریتهايدیگرفراب،
درکنارارتقاسطحدانشفنيمجموعهبازرسيوانجام
امورمعمول.پسازبررسيهايهمهجانبهساختار
کاسیكمدیریتبازرسيوکنترلکیفیتبهیك
ساختارتغییریافتهوبوميشدهفرابتبدیلشدکه

درحالحاضرنیزموجودميباشد.
سال1385باتاسیسشرکتناردیسدرخواست
انتقالبهپروژههاينفتوگازوپتروشیميراکردمو
درسال1386بافعالشدنشرکتناردیسبهعنوان
مدیربازرسيوکنترلکیفیتبرگزیدهشدم.درابتداي
شروعفعالیتهاياینمدیریتبهدلیلتمرکزبرروي
پروژههاازساختارتغییریافتهوروشاجرایيفراببا
حدودچهلدرصدتغییر،کارراشروعکردیموپس
ازمدتيوبانوجهبهرویکردسرعتيشرکتمجددا
بهساختارکاسیكمجموعهبازرسيبازگشتکردیم.
یکيازجنبههايمتفاوتساختارسازمانيمدیریت
بازرسيوکنترلکیفیتبافراب،حضورمسئولین
هماهنگيبازرسيپروژهميباشدکهبهدلیلرویکرد
چارت به ناردیس شرکت در بودن محور پروژه
سازمانيافزودهشدهاندووظیفهتسهیلروابطدرونو

برونسازمانيرابرعهدهدارندوبهکلیهعناصراصلي
مدیریتپروژهمانندکیفیت،هزینه،زمانویکپارچگي

توجهویژهدارند.
ازسال1389نیزباالگوبرداريازبرخيمدلهاي
بینالملليبخشHSEنیزبهمدیریتبازرسيو
کنترلکیفیتاضافهگردیدومدیریتجدیدمتشکل
ازسهبخشبازرسي،مهندسيکیفیتوHSEبا

عنوانQHSEشکلجدیدگرفت.
استراتژیك و سازماني اهداف راستاي در
General شرکت یك بهعنوان ناردیس شرکت
و مطلوب کیفیت به نیل جهت Contractor

موردرضایتسازمانوکارفرمایاندرکلیهمراحل
ساخت،تأمین،نصبوراهاندازيتجهیزاتموردنیاز
QHSEپروژههاينفت،گازوپتروشیمي،مدیریت
بهعنوانیكمدیریتمستقلباکادريمتشکلاز
کارشناسانمجربزیرنظرمستقیممدیرعاملتشکیل
شدهاست.درادامهسعيخواهمکردبهطورخاصه
مهندسي فني، بازرسي بخشهاي مسئولیتهاي
کیفیتوHSEراتبیینکردهوتصویريازحوزه
کاريفعليوجایگاهمطلوبآتيآنبرايخوانندگان

ارائهنمایم.
انجام عهدهدار بخش این فني: بازرسي الف(
بازرسيتامینتجهیزات،نصبوراهاندازيداخلو
خارجازکشورميباشد.مدیریتQHSEناردیس
جهتانجامفعالیتهايبازرسيخودازاستاندارد
ISO 17020الگوبرداريکردواصولآنشامل

استقال،بیطرفيودرستکاريراسرلوحهکارخود
قراردادهاستکهدراینراستاازحمایتمدیرعامل

محترمشرکتنیزبرخوردارميباشد.وظیفهاصلي
اینبخشعبارتاستازانجامفعالیتهايفرآیند
بازرسيوکنترلکیفیتبهمنظورتعیینانطباقطراحي
و عمومي الزامات با طرح و خدمات محصول،
تخصصيموردنیازهرپروژهدرکلیهمراحلضمن

ساخت،نصبوراهاندازيميباشد.
خطمشيبخشهايبازرسيومهندسيکیفیت
برگرفتهازخطمشياصليسازمانعبارتاستاز:

کارکنان سازماندهي و استخدام برنامهریزي، -
بازرسيوکنترلکیفیتجهتانجامتعهداتپروژهها
به نیل افزایشرضایتمنديمشتریانازطریق -
کیفیتتعهدشدهکااهايسفارشداخلیاخارج

ازکشور
به نیل افزایشرضایتمنديمشتریانازطریق -

کیفیتتعهدشدهدرحوزهنصبوراهاندازي
-افزایشکارایيوارتقاکارکنانمدیریتبازرسي

وکنترلکیفیتازطریقآموزشمستمر
-هماهنگيکاملبامدیریتبازرگانيومدیریت

پروژهدرزنجیرهتامینموثرکاا
آموزشو ازطریق فني دانش بهروزرساني -

مطالعهمنابعجدید
-مدیریتدانشازطریقنگارشتجربیاتو
دانشبازرسي،بهروزرساني،ثبتونگهداريآنها،
مطالعهوبررسيمشخصاتفنيپروژههاينفت،گاز،
پتروشیميوطرحهايجانبيوحصولاطمیناناز
انطباقآنهاباضوابطفنيوموثربودنطراحي،تهیه
ارائه و راهاندازي و تکمیل آزمایشها، اجرا، کاا،
آنها اجراي بر نظارت نظراتکارشناسيوسپس

جعفر هادیان، مدیر پروژه پاایشگاه ستاره خليج فارس

QHSE حميد احمدیان، مدیر

لزوم حضور گسترده نارديس در بازارهاي خارج از كشور

كيفيت، هزينه، زمان و يکپارچگي، رمز و راز موفقيت
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بخش بازرسي 
ازمدل هاي مديريت 
دانش بين المللي 
در حال الگوبرداري 
بوده وهم اكنون نيز 
در مراحل تدوين 
آن هستيم. تهيه و 
تدوين راهنماهاي 
بازرسي فني در 
حوزه نفت و گاز 
بخشي از مديريت 
دانش مي باشد و 
اميدواريم كه در 
آينده نزديك به 
مجموعه با ارزشي 
در جامعه بازرسي 
تبديل گردد

به ميباشد. بازرسي بخش وظایف دیگر از
جهتتثبیتجایگاهبازرسيفنيدرپروژههاي
ناردیسوباهمکاريوحمایتمدیرانمحترم
پروژههاوهمچنینمدیریتمحترمبازرگاني،
معضلهمیشگيعدمدسترسيوآگاهسازيبه
موقع،تاحدقابلقبوليبرطرفگردیدهاست.
بهاینترتیبکهاززماندریافتپیشنهادهاي
اطاعات دایره در QHSE مدیریت فني،
Technicalقرارميگیردودرکلیهمراحل
کارگاه تجهیز و Clariication، KOM

حضورموثرداشتهومسئولبرگزاريPIMجهت
زمان از ميباشد. پیمانکاران کلیه کار به شروع
کارشناسان کاا ترخیص زمان تا PIMبرگزاري
بخشبازرسيبهفراخوردرجهرعایتاصولکیفي
پیمانکارنقشونحوهحضورخودرادرITPها
تعیینمينمایدتادرمراحلکارحضورموثرداشتهو

بهنظارتبرانجامتعهداتپیمانکارانبپردازد.
مواردزیرشواهدبسیارخوبيازفعالیتهايانجام
شدهتوسطبخشبازرسيدرراستايدستیابيبه

اهدافوخطمشيذکرشدهميباشند:
بازرگانيوپروژه بامدیریتهاي -همکاري

درارزیابيپیمانکارانداخلوخارجازکشور
-تهیهوبازنگريگزارشهايبازرسيبراساس

ITPهايمصوب

-تهیهوتدوینکتابچههاينهایيدرمراحلتامین
تجهیزاتیانصبوراهاندازي

سازماني برون یا درون هماهنگيهاي انجام -
جهتانجامبازرسي

-تهیهروشهماهنگيباشرکتهايبازرسي
شخصثالث

-نظارتبرنحوهانجامبازرسيتوسطبازرسان
شخصثالث

و نصب تأمین، بازرسي راهنماهاي تهیه -
راهاندازيبهعنوانالگوهايبازرسي

-تهیهوپایشسنجههايبخشبازرسيبهعنوان
بهبود بر تمرکز و عملکردي شاخصهاي پایش

مستمر
-ایجادسیستمکنترلمستنداتوفراهمکردن

امکاندسترسيکارکنانمرتبطبهآنها
-بازنگريوتهیهروشهاودستورالعملهاي

اجرایيبخشبازرسي
ازآنجایيکهمحصولفرآیندبازرسيگزارشهاي
مربوطهميباشد،لذاپسازحصولاطمینانازبرآورده
شدنتماميالزاماتقرارداديمشتریاناعمازعمومي
وتخصصي،بخشبازرسينسبتبهصدورفرمهاي
)Inspection Release Note( کاا ترخیص
Inspection( مربوطه بازرسي گواهینامههاي و
بخش ضمن در مينماید. اقدام )Certiicate

بازرسيقسمتيازانجامفعالیتهايبازرسيرابه
شرکتهايبازرسيشخصثالثواگذارمينماید،

شایانذکراستکهدربعضيپروژههاواگذاريکلیه
فعالیتهايبازرسيبهشرکتهايبازرسيشخص
ثالثالزامقراردادياستکهکلیههماهنگيهايازم

ازطریقاینبخشانجامميپذیرد.
هموارهدرخواستدهندهبازرسيودریافتکننده
خدماتبازرسيبرايارائهخدماتباکیفیتبهترو
مخصوصاسریعتردرچالشيناتمامبهسرميبرند.به
جهتکاهشزمانخدماتبازرسيداخلیاخارج
ازکشور،شرکتهايبزرگبازرسياقدامبهایجاد
پرتالهايتخصصيدراینزمینهکردهاند.اینابزار
بهکلیهذینفعاناجازهميدهدازبستریکسانيبراي
ببرند. بهره خدمات دریافت و درخواست ارسال
باتوجهبهاینکهشرکتناردیسدرحالحاضراز
همکاريشرکتهايبازرسيشخصثالثبهرهمي
بردلذااینمدیریتقصددارددرمذاکراتبعدي
باشرکتهايبازرسيشخصثالثیاشخصدوم
برايایجادیاگسترشاینبسترنمرهارزیابيبااتري
درنظرگرفتهوقطعاشرکتهایيقادربهادامهکار
خواهندبودکهازابزارهايتکنولوژيبرايخدمات
خودبهرهبیشتريببرند.اینبستربهتسریعدرتبادل
اصلي تمرکز لذا و کرد خواهد کمك اطاعات
همکارانمدیریتQHSEبررويکیفیتخدمات

شرکتهايبازرسيقراردارد.
دانش مدیریت ازمدلهاي بازرسي بخش
بینالملليدرحالالگوبرداريبودهوهماکنوننیزدر
مراحلتدوینآنهستیم.تهیهوتدوینراهنماهاي
بازرسيفنيدرحوزهنفتوگازبخشيازمدیریت
دانشميباشدوامیدواریمکهدرآیندهنزدیكبه
مجموعهباارزشيدرجامعهبازرسيتبدیلگردد.

ب(مهندسيکیفیت:باتوجهبهگسترشروزافزون
پروژههاينفتوگازوپتروشیميدرایرانوبهرهگیري
تامین در وخارجي داخلي مختلف سازندگان از
تجهیزاتاینپروژههانیازبهایجادزبانمشتركدر
بازرسيازطریقتهیهالزاماتموردنیازبازرسيبراي
هرتجهیزوهمچنینیکنواختسازيومشابهسازي
درپاسخگویيوارزیابيمداركپیمانکاراندارد؛که
اینمهمبرعهدهبخشمهندسيکیفیتقرارداده
شد.بهمنظورکنترلوساماندهياینموضوعبخش
مهندسيکیفیتدراواسطسال1389درمدیریت
QHSEتاسیسگردیدودرواقعهمانطورکهدر

سخننخستیننیزگفتهشدازرویکردسازماندهي

کاسیكدراینمدیریتاستفادهگردید.
ازآنجایيکهرویکردمدیریتQHSEدر
باصاحیت، پیمانکارانخوشنامو با مواجه
کاهشسطحبازرسيدروجوهمختلفکارفرماو
ناردیسميباشد.لذاتهیهمداركتضمینکیفیت
مناسبکهازحداقلالزاماتپروژهبرخوردار
بودهوباعثکاهشسطحدرگیريباایننوع
پیمانکارانوتمرکزبررويپیمانکارانضعیفو
متوسطميباشدازاهمیتویژهايبرخورداربود،
بههمیندلیلبخشمهندسيکیفیتادامهدهنده
اینسیاستگذاريبود.سعيدرمنطقيکردنبررسي
مداركکیفيپیمانکاراننیزصورتگرفتهاست.لذا
حضوردرجلساتKOMبهتبییننحوهوسطح
مداركموردنیازبرايبازرسيکمكبسزایيمينماید
کهدرحالحاضرباهمکاريمناسبمدیریتهاي

مرتبطانجامميپذیرد.
ازجملهبرنامههايبخشمهندسيکیفیتميتوان

مواردزیررابرشمرد:
-مطالعهواظهارنظردررابطهبامشخصاتفني
پروژههاوحصولاطمینانازتطابقآنهاباملزومات
طراحيپایهاستانداردهايبینالملليومصوبکارفرما

برمشخصاتفنيپروژهها -مطالعهوتسلط
واستانداردهايمرتبطآن

-بررسيوپاسخگویيبهمداركکیفيسازندگان
-تهیهمداركتضمینکیفیتپروژههابهخصوص

مداركمرتبطباسایتهاياجرایي
-تهیهمداركتضمینکیفیتکانپروژههادر

مناقصات
-مشارکتدرتدوینوطراحيپروژههاينفتو
گازدررابطهبامسائلفنيبهمنظورحصولاطمیناناز
رعایتضوابطفنيویکپارچگيدارایيهادرکلیهمراحل

طراحي،تهیهکاا،اجرا،آزمایشوراهاندازيآنها
-بررسيانحرافهايفنيازدیدگاهبازرسيدر

مداركپیمانکاران
ارتقا درجهت کارشناسي پیشنهادهاي ارائه -
انجام چگونگي پروژهها، اجراي فني کیفیت

بازرسيهايفني
-توجهویژهبهمدیریتدانشدرحوزهبازرسي

وکنترلکیفیت
مواردذکرشدهشایددرپنجسالپیشآرمانيبه
نظرميرسیدوليهماکنونزیرساختهاایجادشده
ودرجهتتعاليوبهبودآنتاشميکنیم.یادي
ازآنتوانچخوفوجملهزیبايایننویسندهشهیر
ميتواندگویاياینمدعاباشدکه»ازمیانکسانيکه
برايدعايبارانبهتپههاميروندتنهاآنهایيکهبا
خودچتريبههمراهدارندبهکارخودایماندارند.«
ج(بخشHSE:افزایششتابساختوساز
وگسترشدامنهفعالیتهاياجرایيدرمحلاحداث
اقتدار و پیشرفت نشانه هرچند درایران پروژهها
هرچهبیشترکشورميباشد،وليبهموازاتخود بهمن ماه 1390 - شماره 16
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با توجه به بررسي 
سه سيستم ذكر 

شده يکي از 
ويژگي هاي مهم 

 QHSE مديريت
حفظ يکپارچگي 

كار در طول زمان 
انجام فعاليت ها 

مي باشد كه امروزه 
از آن به عنوان 

 Asset Integrity

 Management

نام مي برند و در 
كليه حوزه هاي 

مديريتي مي توانند 
مورد استفاده قرار 

گيرد و از برنامه 
آتي اين مديريت به 

شمار مي رود

مسائلجانبيمتعدديرابههمراهداردکهدرصورت
عدممدیریتصحیح،ميتواندثمراتتاشهاي
صورتگرفتهراازبینببردوپیامدهايپرهزینهو
جبرانناپذیريراازنظراقتصادي،اجتماعيوزیست
محیطيبهدنبالداشتهباشد.یکيازاینمواردکلیدي،
مسائلایمني،بهداشتومحیطزیستاستکهاز
یكطرفحفظوارتقاسطحسامتوایمنيکارکنان
وازطرفيحفاظتازسرمایههايملي،تاسیساتو
محیطزیستراازخطراتبالقوهموجودبرعهده
دارد.دراینراستامدیریتQHSEشرکتناردیس
درادامهبرنامههايبازرسيوکنترلکیفیت،تدوین
وبازنگريبرنامههايحوزههايایمني،بهداشتو
محیطزیسترادردستورکارخودقراردادهاستکه

اهمآنهادرزیرآوردهشدهاست.
پیادهسازيسیستممدیریتیکپارچه

 OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 29001

 ,ISO 14001وراهنمايHSE-MSازابزارهاي

قدرتمندبراياجراوکنترلالزاماتایمني،بهداشت
ومحیطزیستميباشد.مدیریتQHSEشرکت
ناردیسباتوجهبهچشماندازماموریتواستراتژي
توسعه جهت در را زیر برنامههاي شده تعریف
سیستماتیكبخشHSEدردستورکارخودقرار

دادهاست:
-تدویناستراتژيتوسعهوبهبودمستمرفرهنگ

HSEدرکلسازمان

-گسترشفرهنگHSEدرسازمانبااجراي
آموزشهايمستمربرايمدیرانوکارکناندرهمه

ردههايشغلي
-بهکارگیريوبهرهمنديازکارشناسانتخصصي

HSE

HSEتشکیلکمیتهراهبري-
قراردادي HSE الزامات در تغییر و تدوین -

پیمانکاران
میزان افزایش براي تشویق ابزار از استفاده -

مشارکتپیمانکاران
-ایجادرقابتمناسبوسازندهدربینپیمانکاران
درراستايافزایشهرچهبیشترتعدادساعاتکاري

بدونحادثه
-بازنگريسیستمارزیابيریسكوجنبههاي

زیستمحیطي
-استفادهازروشهاونرمافزارهاينوینمانند
BOW TIE ،FMEA ،PHAST ،FTA

و ریسك ارزیابي جهت QRA ،EIA ،ERA

جنبههايزیستمحیطي
-آموزش،پیادهسازيواستفادهازروشمدیریت
Process Safety Managementایمنيفرآیند

)PSM(
روش ،DFS ایمن طراحي روش آموزش - 
پیادهسازي ساختDFCSجهت ایمني طراحي

الزاماتHSEدرفازطراحي
HSEعضویتدرانجمنهايمليوبینالمللي-
-تدویننظامSMARTجهتارتقايمشارکت

کارکنان
-برنامهریزيواجرايERPدرکلیهکارگاههاو

ساختمانهايناردیس
-پیادهسازيHSE Passportدرسطحسازمان
-توجهوبرآوردهسازيتماميالزاماتقانونيدر

حوزهایمني،بهداشتومحیطزیست
ازآنجایيکهتاریخپیادهسازياصولوالزامات
ناکارآمد پلیسيوجریمهاي باروشهاي HSE

بودنآنرابهاثباترساندهاستلذاجایگزینيآنبا
HSEسیستماثربخش»افزایشفرهنگمشارکت
HSE Participation Cultureدرسازمان«یا
باعثارتقاجایگاهآندرشرکتهاشدهاست.در
HSE مدیریت سیستمهاي سازمانهایي چنین
بیماریهاي از ناشي هزینههاي و گردیده نهادینه
با حوادث و زیستمحیطي خسارت شغلي،
بهشدتکاهشميیابد. نظارتي حداقلسیستم

Selfتفکر پیادهسازي بهجاي اینسیستمها در
Safetyدرابتدابررويآموزشهايازموفراگیر

تمرکزميگرددوضمنباابردنضریبایمني
و Other Safety دیگران ایمني خود،ضریب
سیستمرانیزافزایشميدهند.کارکردبیشازیك
کنندهو ناتوان نفرساعتبدونحوادث میلیون
منجربهفوتدرهشتماهسال1390نشاندهنده
IMSوHSEپیادهسازيکارآمدسیستمیکپارچه
درکارگاههايشرکتناردیسميباشدکهاینمهم
بهجزءمشارکتعموميهمکارانمحترم،پشتیباني
تمامعیارمدیریتمحترمعاملوتاشتیمبخش
کلیه از است ازم که نميگردید میسر HSE

HSEعزیزانقدردانيبهعملآید.اگرعملکرد
درایرانراباشرکتهايبزرگبینالملليوحتي
شرکتهاينفتوگازخاورمیانهمقایسهنماییم،
فاصلهمعناداريبیننتایجبهدستآمدهوجوددارد
کهحاکيازپیمایشراهبسیارسختوطوانيدر

کسبحداقلهايازمدراینزمینهاست.
باتوجهبهبررسيسهسیستمذکرشدهیکياز
ویژگيهايمهممدیریتQHSEحفظیکپارچگي
کاردرطولزمانانجامفعالیتهاميباشدکهامروزه
Asset Integrity Managementازآنبهعنوان
نامميبرندودرکلیهحوزههايمدیریتيميتوانند
مورداستفادهقرارگیردوازبرنامهآتياینمدیریت

بهشمارميرود.
درپایانازتاشکلیههمکارانمحترممدیریت
مراحل کلیه اجراي و پیادهسازي در که QHSE

کارشرکتناردیسراهمراهيکردندسپاسگزاري
مينمایموپایانسخنبانوشتهزیبايمهاتماگاندي
رهبربرجستههندمزینمينمایم»هفتچیزانسان
راازپايدرميآورد:پولبدونکار،شناختبدون
ارزش،لذتبدونوجدان،سیاستبدونشرافت،
تجارتبدوناخاق،عبادتبدونفداکاريودانش

بدونانسانیت«

اینجانبپسازتحصیلدرمقطعکارشناسي
رشتهمهندسيمکانیكدانشگاهامیرکبیردرمقطع
فوقلیسانسدردانشگاهصنعتيشریفوپساز
کسب4سالتجربهدرسایتهاينیروگاهيو
1380 سال در خصوصي، شرکتهاي با نفتي

موفقشدمبهجمعخانوادهفراببپیوندم.
عملیات پیك با بود مقارن فراب به ورودم
مسجد نیروگاههاي راهاندازي شروع و نصب
سلیمان،کرخهوکارون1باوجوداینکهبهعنوان
سلیمان مسجد پروژه تهران دفتر در پروژه تیم
مشغولشدم،پساز2ماهکاردرتهرانبهعنوان

سایت به سلیمان مسجد طرح اجرایي مدیر
باحمایتهايمدیرپروژهوقتمسجد رفتمو
سلیمانجنابآقايمهندسمداحيوتاشهاي
توانستیم فراب در همکاران شبانهروزي
واحدهاينیروگاهراتاديماه82بهبهرهبرداري
تهران دفتر به مجددا سپس برسانیم، تجاري
منتقلوبهعنوانمدیرپروژهنیروگاهشهیدرجائي
به توجه با همزمان بهطور شدم. بهکار مشغول
مدیر بهعنوان بازرگاني، کارهاي به عاقهمندي
تامینمکانیكدرمعاونتبازرگانيمشغولبهکار
شدم.دوره3سالهايکهتاسال85درمعاونت

بازرگانيبودمخریدپروژههايگتوند،کارون3،
نار،توسعهمسجدسلیمانوکارون4و...رابه

کمكهمکارانبهثمررساندیم.
و نفت معاونت درسال84 که نماند ناگفته
آقايمهندسغامي باتاشجناب گازفراب
فراب نفتي پروژههاي اولین و بود گرفته شکل
ازجملهایستگاهتقویتفشارگازنارویوتیلیتي
پتروشیميایامدرمعاونتنفتوگازدرحال

پیگیريبود.
سطح در بحثهایي 85 سال دوم نیمه از
معاونت تا شد مطرح شرکت ارشد مدیریت

رضا صفایي، مدیریت بازرگاني

تاسيس شركت نارديس؛ محصول تفکري استراتژيك
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تاسيس  بنده 
نارديس  شركت 
را محصول تفکر 
و  استراتژيك 
اراده جدي جناب 
مهندس  آقاي 
حاجي رسوليها 
مديرعامل  به عنوان 
وقت شركت 
فراب و سعه صدر 
و ظرفيت بااي 
جناب  مديريتي 
مهندس  آقاي 
و  پارسايي نژاد 
كه  همکاراني  كليه 
تاش داشتند اين 
استراتژيك  تصميم 
را به بهترين شکل 
اجرائي  ممکن 
مي دانم نمايند 

که گردد تبدیل مستقل شرکتي به گاز و نفت
مهندس آقاي جناب با قضیه این محوریت

پارسائينژادمعاونتبازرگانيبود.
عمابارایزنيهايموثرجنابآقايمهندس
درجه در ناردیس شرکت شالوده پارسایينژاد
باانتخابنوعسهامدارانودردرجهدوم اول
سازماندهيتیممدیریتيدرديماه1385شکل

گرفت.
شروعفعالیتناردیسبادنبالکردنپروژههاي
تاش با که بود همراه ایام پتروشیمي و نار
LNG فروزان، پروژههاي ناردیس در همکاران
وسایرپروژههايحالحاضرناردیسبهشرکت

ورودپیداکرد.
محصول را ناردیس شرکت تاسیس بنده
آقاي جناب جدي اراده و استراتژیك تفکر
مهندسحاجيرسولیهابهعنوانمدیرعاملوقت
بااي ظرفیت و صدر سعه و فراب شرکت
و پارسایينژاد مهندس آقاي جناب مدیریتي
تصمیم این داشتند تاش که همکاراني کلیه
اجرائي ممکن شکل بهترین به را استراتژیك

نمایندميدانم.
ساختار یك در ناردیس بازرگاني مدیریت
سرویسدهي شرکت پروژههاي به ماتریسي
داردکهالبتهساختارمدیریتبازرگانيناردیس
فراب بازرگاني در که آنچه از متفاوتتر کمي
دنبالميشودعملميکند.بدینشکلکهتامین
تجهیزاتپروژههابهصورتAتاZدرمدیریت
بازرگانيانجامميگردد.منظورایناستکهدر
بازرگانيبادریافتدرخواستخرید)MR(از
تحویل از وپس راشروع فعالیتخود پروژه

کاادرسایتپروژه،خاتمهدهند.
مقوله از بیشتر ناردیس در همکارانم سایر 
کرد خواهند صحبت ناردیس پیشروي آینده
با ناردیس ایناستکه آنچهمسلماست ولي
در بهسرعت خود ساله 5 تجارب و اندوخته
زیر ميبایست که است توسعه و رشد حال
و بهبود مناسب، طور به را خود ساختارهاي
بسطدهدتابتواندخودرابهعنوانیكشرکت

GCترازاولدرسطحایرانمعرفينماید.

شد باعث که عواملي مهمترین از یکي
نیروي حداقل با بتواند ناردیس بازرگاني
هزینه با را پروژهها تجهیزات تامین انساني،
نیازوسرعتقابل انتظاروکیفیتمورد مورد
قبولطرحهاتامیننماید؛استفادهازترکیبياز
نیروهايمتخصصفرابيوافرادمتخصصيکه
ازخارجازشرکتجذبکردیمبودکهترکیب
ایننیروهاقدرتوقوامویژهايبهتیممدیریت
اینجاازم لذادر دادهاست. ناردیس بازرگاني
بازرگاني در همکارانم از مختصري ميدانم
در آنان تاش بدون بهحق که بگویم ناردیس

5سالگذشتهگذرازموانعومشکاتسخت
وناممکنبود.

مسئول بهعنوان ایزدي آقاي جناب -
که است کساني جمله از شرکت قراردادهاي
تا ابتدا از ناردیس و فراب شرکت در سالها
تیمي با است. بوده موثر خدمات منشا کنون
تاش با و قراردادها در جور و جمع هرچند
خستگيناپذیرخودوهمکارانشتوانستهاست
باتوجهبهشرایطبسیارویژهحاکمبرتعامات
بینالمللي،تاکنونبیشاز80قراردادخارجيو
280قراردادداخليراباسازندگانوپیمانکاران

ومشاورانمختلفنهایينماید.
جمله از اسدپور مهندس آقاي جناب -
تجهیزات تامین بخش در پرتاش همکاران
مکانیكکهدرابتدايفعالیتشرکتناردیساز
خارجازشرکتبهجمعماپیوستوتوانست
شرکتهاي در را خود خوب بسیار تجربیات
خصوصيقبليدراینشرکتپایهگذارينماید
ومنشاءتحركویژهايدرتعاملباپیمانکارانو
سازندگاناینحوزهباشد.کهدرمجموعدراین
بخشبیشاز250درخواستخرید)MR(به

سفارشگذاريمنتجشدهاست.
-سرکارخانممهندسرهبرفرکهازابتداي
را دقیق ابزار و برق بخش مسئولیت ناردیس
باایي بسیار تجربه به توجه با بود دار عهده
در فراب دقیق ابزار و برق مدیریت در که
با توانست داشت، برقي Packageهاي خرید
همکارانشدرناردیسکلیهتجهیزاتپروژهنار
به Z تا A بهصورت نفتي پروژه اولین در را
مسئولي بهعنوان و نماید تحویل پروژه سایت
باشد. اثر منشا هم پروژهها سایر در کارآمد
200 از بیش همکاران نیز بخش این در که
درخواستخریدراسفارشگذاريکردهاندوبه
سایتپروژههاتحویلدادهاندیادرحالساخت

ميباشد.
از که آقامحمدي مهندس خانم سرکار -
فراب بازرگاني معاونت در قدیمي همکاران
در را شرکت Piping بخش مسئولیت بودند
سال87پسازتصویبچارتجدیدمدیریت
جمله از ایشان گرفتند. بهعهده بازرگاني
مسئولینيهستندکهتحصیاتکارشناسيارشد
خودراباتحقیقروي»زنجیرهتامینموفقدر
شرکتهايEPC«گذراندهاستوبادانشو
تجربهوتعلقيکهبهشرکتداردتوانستهاستبا
تیميیکدستدرپاسخگویيبهپروژههاعلیرغم
Piping matتنوعوتعدديکهدرخریدهاي
وجوددارد،موفقعملنماید.درمجموعبیش
از140سفارشخریدازپروژههابعضابهسایت
پروژهتحویلشدهاندیادرحالپیگیرياست.

-جنابآقايمهندسجاننثاريکهمسئولیت

بخشپیگیريهايپسازتامینرابهعهدهدارد
ازمدیرانپروژهدریکيازشرکتهايسازنده
تجهیزاتدرپروژهناربودکهباتوجهبهتوانایي
کهایشاندراجرايتعهداتشرکتيخودداشتند
بهجمعشرکتناردیسپیوستوتوانستهاست
سایر زحمات بخش این در خود همکاران با
برساند. ثمر به را قراردادي و خرید دوستان
در خرید سفارشها، کل تجمیع نهایت در
Piping و برق مکانیك، تامین بخشهاي
به اینبخش در حدود590درخواستخرید
سایتپروژههاتحویلویادرحالپیگیريهاي

پسازعقدقراردادميباشد.
که پروژهها بازرگاني هماهنگکننده -
بهعنواناولینتجربهدرپروژهفروزانباحضور
و گردید عملیاتي مفیدي مهندس آقاي جناب
طرز به را بازرگاني در مدیریتي پتانسیل عما
بسیار ارتباط توانست و بخشید قوت مناسبي
نماید. ایجاد پروژه اصلي ارکان بین خوبي
انصافاتجربهموفقحضورجنابآقايمهندس
فروزان پروژه هماهنگکننده بهعنوان مفیدي
باعثشداینرویهدرپروژههايبعديشرکت
شاهدي، یگاني، مهندس آقایان حضور با
اسدپوروبخشائيبهعنواننفراتهماهنگکننده
22-24 فازهاي یوتیلیتي ،NGL پروژههاي
نواقص و ادامه وراوي و خلیجفارس ستاره و
موجوددرکارنیزبهطرزقابلقبوليبهبودیابد.
-واحدکنترلفعالیتهايتامینکهباحضور
جنابآقايمهندسپورنقدشکلگرفتبدون
زحمات که است واحدهائي جمله از شك
سایردوستانرابهشکلاطاعاتقابلبررسي
در دقت و سرعت بنوعي و تهیه تحلیل و
پاسخگویيبهپروژههارادرمدیریتبازرگاني

درحدمطلوبحفظمينماید.
درمدیریت که همکارانم کلیه از پایان در
بازویي بهعنوان تا ميکنند تاش بازرگاني
باشند شرکت پروژههاي خدمت در قدرتمند
تشکرميکنموبرايرقمزدنآیندهايبهتربراي
مجموعهناردیسهمچنانبهیاريصادقانهشان

نیازدارم.
»کارتیميمعجزهاياستکهقوانینریاضي
یك و یك بهطوريکه ميشکند هم در را

حاصليبیشازدوراببارميآورد«
1-تیمممراازآنچههستبهترنشانميدهد.
برابر چند دیگران نزد مرا ارزش تیمم -2

ميکند.
3-تیممتوانايهايمرابهترنشانميدهد.

4-تیممبهزمانمنميافزاید.
که است هرجایي در من معرف تیمم -5

فرصتحضوردرآنراندارم.
6-تیمممرابهآرزوهایمميرساند. بهمن ماه 1390 - شماره 16
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اجراي  قطعاً تجربه 
دو  موفقيت آميز هر 

پروژه نار و ايام 
در اين مدت كوتاه 
از تاسيس شركت 

و همچنين اخذ 
پنج پروژه ديگر در 

همين مدت كم و 
جلب رضايت نسبي 

متعدد  كارفرمايان 
در اين پنج سال، 

نشان از افق روشن 
پيش روي شركت 

نارديس دارد

اینجانبحمیدرضاظهیريفرد،فارغالتحصیل
امیرکبیر ازدانشگاهصنعتي رشتهمهندسيصنایع
هستم.ازاسفندماهسال79ودرکارگاهکارون1،
افتخارهمکاريباشرکتفرابراپیداکردم.درآذر
ماهسال83وباتکمیلراهاندازيهرچهارواحد
ایننیروگاه،ازمحلکارگاهبهدفترتهراناینپروژه
نقلمکانکردم.ازخردادماهسال84وهمزمانبا
انجامفعالیتهاياختتامپروژهکارون1،بهعنوانقائم
مقاممدیرپروژهواحدهايبرقوبخارپتروشیمي
ایام،مشغولبهادامهفعالیتشدم.درسال85و
باتاسیسشرکتناردیسوانتقالادامهاجرايدو
پروژهایامونارازفراببهناردیس،اینجانبنیز
قائم بهعنوان ایام پروژه فعالیتهاي ادامه جهت
مقاممدیرپروژه،بهشرکتناردیسمنتقلشدم.از
سال87نیزبهعنوانمدیراینپروژهفعالیتخودرا
باشرکتناردیسادامهدادم.درآبانماهسال89
وپسازتکمیلراهاندازيواحدهايبرقپروژهو
اتصالآنهابهشبکهسراسريبرقکشوروبهدلیل
باتکیفبودناتمامبخشبخاربهخاطرمشکات
فعالیتهاي همزمان گردید مقرر کارفرما، عدیده
پروژهایستگاهتقویتفشارگازوراويرانیزبهعنوان
مدیرپروژهدنبالنمایم.وليمتعاقباًودرآبانماهسال
جاري،مقررگردیدتااینجانبازپروژهوراويجدا
بهعنوانمدیرطرحو شدهوفعالیتهايخودرا

برنامهشرکتناردیسدنبالنمایم.

 اهداف تشكيل شركت نارديس
دراواخرسال83وهمزمانباحضوراینجانبدر
دفترتهرانشرکتفراب،موضوعحضوراینشرکت
درپروژههاينفت،گازوپتروشیميبهصورتجدي
مطرحشدهبودوباتوجهبهاینکهپروژهکارون1درآن
زماندرمراحلپایانيقرارداشت،موضوعحضوردر
مناقصاتاینحوزهنیزباحفظمسولیت،بهمعاونت
پروژهکارون1محولشدهبودکهاینجانبنیزدر
اینمعاونتحضورداشتم.اولینتجربهفرابنیزدر
اینحوزه،شرکتدرمناقصهایستگاهتقویتفشار
گازناربودکهاینجانبنیزدرمقاطعيازتشریفات
حضوردراینمناقصه،باسایرهمکارانوقتاین
معاونتهمکاريداشتم.درسال84وهمزمانبا
ارائهپیشنهادقیمتوبرندهشدنشرکتفرابدراین
مناقصهوهمچنینبرندهشدندرمناقصهپروژهایام
درمعاونتتوسعهطرحها،شرکتفرابتصمیمبه
تشکیلمعاونتطرحهاينفت،گازوپتروشیمي
گرفتکهماموریتاینمعاونتحضوربیشتردر
مناقصاتاینحوزهوهمچنیناجرايفعالیتهاي

دوپروژهایاموناربود.
بافعالترشدنهردوياینپروژههاومتعاقباًبرنده
شدندرمناقصهپتروشیميخارگوهمچنینتنوع
مناقصاتاینحوزه،پسازمدتيشرکتفراببه
ایننتیجهرسیدکهحضورقويدراینچنینبازاري
برايشرکتفرابکهعمدتاًتاکنونبایكیاحداکثر
دوکارفرماکارکردهبودودراغلبمناقصاتنیز
بهعنوانتنهاپیشنهاددهندهقابلاتکايحاضرمناقصه
حضورداشتوبرخيدایلمهمدیگر،درغالب
یكمعاونتدرکنارسایرمعاونتهابههیچعنوان

امکانپذیرنیست.
چراکهاینحوزهازفعالیتازتماميجهات)مانند
حضوردرمناقصه،تهیهوارائهپیشنهادفني-ماليدر
مناقصات،مهندسي،تامین،اجراوسایرفعالیتهاي
مربوطبهپروژههاياخذشدهو...(،دارايادبیات
نیازداشتشرکتيمجزا خاصخودميباشدکه
بانیرويانسانيوسازوکاروروشهايمستقل
ومتناسببااینبازار،فعالیتهايمرتبطباآنرا

سازماندهيودنبالنماید.
اینبودکهدرنهایتومشارکتشرکتتاسیسات
دریایي،شرکتناردیسبهعنوانبازوينفتوگاز

فرابدربهمنماهسال85متولدگردید.

 وضعيت فعلي شركت و پروژه هاي آن
و افق هاي پيش روي نارديس

درحالحاضرشرکتناردیس،تجربهموفقیتآمیز
پروژهناررادرکارنامهخوددارد.درضمنهمانطور
ایام پروژه برق اعامکردم،بخش نیز پیشتر که
از ناشي کمبودهاي و مشکات تمامي وجود با
کارفرماکهقبابهتفصیلدرشمارهخردادماه90
رسیده اتمام به موفقیت با بود، شده اعام مجله
استوبخشبخارنیزدرصورترفعمشکات
خواهد بهرهبرداري به آینده سال در کارفرما،
فروزان، نفتي سکوي بازسازي پروژههاي رسید.
فازهاي یوتیلیتي خارگ، Iran-LNG، NGL

24-22پارسجنوبيوپاایشگاهستارهخلیجفارس
نیزکهبههمینترتیببراياجرابهشرکتوارد
شدهاند،هرکدامباوجودتماميمسائلومشکاتي
کهپشتسرگذاشتهاندوپیشرودارندکهمهمترین
آنهامسائلماليکارفرمایانشانميباشد،بههرنحو
درحالاجراوپیگیريهستندوباراهبريمدیران
پروژههایشان،باحمایتکاملمدیریتارشدشرکت
وسایرمدیرانستاديشرکت،حرکتروبهجلویي
دارند.پروژهایستگاهتقویتفشارگازوراويهمکه
ازسويشرکتنفتمناطقمرکزي،پسازتجربه

موفقیتآمیزپروژهنار،بهصورتEPCFبهشرکت
فازهاي پایاني مراحل در شده، واگذار ناردیس
مهندسمفهوميوپایهقرارداردوباوجودعدم
همکاريکارفرماباتامینکنندگانمتعددماليمعرفي
شدهازسويناردیس،درحالحاضربامعرفيیکي
ازبانكهايدولتيبهعنوانسرمایهگذاربهکارفرما،در

انتظاراعامتصمیمکارفرماميباشد.
پروژه دو هر موفقیتآمیز اجراي تجربه قطعاً
ناروایامدراینمدتکوتاهازتاسیسشرکتو
همچنیناخذپنجپروژهدیگردرهمینمدتکمو
جلبرضایتنسبيکارفرمایانمتعدددراینپنج
سال،نشانازافقروشنپیشرويشرکتناردیس
دارد.شکينیستکهتجارباخذشدهدراینمدت
نسبتاًکوتاه،درصورتيکهپشتیبانيماليکارفرمایان
پروژههايجاريواعتمادبیشازپیشکارفرمایان
مناقصهگذاربعديرابههمراهداشتهباشد،آیندهبسیار
روشنتروامیدبخشتريرابرايناردیسترسیم

خواهدکرد.
درحالحاضراینجانبمتوليمدیریتپروژهایام
ومدیریتطرحوبرنامههستم.پروژهایامباحدود
تغییرات با و مجددا فیزیکي، پیشرفت 85درصد
عمدهدرسهامدارانکارفرما،فعالشدهوشرکت
پتروشیميایامباپرداختبخشيازمطالباتپروژه
وقولهمکاريدربررسيگزارشافزایشقیمت،
درخواستفعالشدنمجددپروژهراکردهکهدر
نتیجهشروعمجددوفعالکردناینپروژهدردستور

کارشرکتقرارگرفتهاست.
سایر همانند نیز برنامه و طرح مدیریت
تشکیل از پس که شرکت ستادي مدیریتهاي
شرکتناردیس،بهمرورازشرکتفرابمستقل
شرکت ستادي مدیریت آخرین بهعنوان شدند،
ناردیس،ازشرکتفرابمستقلشدهودارايهویت
مستقلگردید.درمدیریتطرحوبرنامهکهاینجانب
این از پیش متوليآنشدهامو مدتکمياست
توسطمدیریتمحترمفعليپروژهوراوي،جناب
آقايمهندسسعیديمدیریتميشده،چهاربخش

مشغولبهفعالیتميباشند.
بخشسیستموکیفیتباریاستآقايمهندس
رضایتمند،متوليطراحي،تدوین،بهروزرساني،
نگهداري،توزیعوممیزيروشهاودستورالعملهاي
شرکتدرتطابقاستاندارديکهگواهینامههايآنها
اخذ DNV موسسه از نادریس شرکت توسط
شده،ميباشد.دراینبخشکهمسئولبرنامهریزي
و تغییرات انجام همچنین و شرکت استراتژیك
نیز شرکت تشکیات و سازمان در اصاحات

حميد رضا ظهيري فرد، مدیریت طرح و برنامه

افق هاي پيش روي نارديس
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با تاسيس نارديس 
همکاران معاونت 
نفت وگاز فراب 
كه حدود 50 نفر 
بودند به نارديس 
انتقال يافتند و به 
مرور زمان ساير 
مديريت هاي شركت 
نارديس شکل 
گرفت، مديران 
مورد نياز، تعدادي 
از فراب و الباقي از 
خارج ازمجموعه 
انتخاب و در 
نارديس مشغول به 
كار شدند

26

ميباشد،درحالحاضردرمجموعچهارنفرمشغول
بهفعالیتهستند.

کنترلهزینه اینمدیریت،بخش بخشدیگر
و بودجه گزارشات تهیه آن وظیفه که ميباشد
عملکردشرکت،گزارشاتهزینهودرآمدتعهدي
ونقديپروژهها،تهیهگزارشاتسودوزیانپروژها،
مشارکتدرتهیهدعاويپروژهها،گزارشاتمورد
نیازبرايصورتهايماليساانهشرکتوسایر
گزارشاتموردنیازمورديميباشدودرحالحاضر
باریاستخانممهندسهمتي،درمجموعباسهنفر

درحالفعالیتميباشد.

بخش مدیریت، این بخشهاي از دیگر یکي
برنامهریزيوکنترلپروژهميباشدکهباریاست
دیگر همکاري با و زاده سنادي مهندس آقاي
همکارشاندراینبخش،مسئولتهیهوبازنگري
برنامهزمانبنديطرحهاتاپیشازکاملشدنتیم
اجرایيپروژه،تهیهگزارشاتماهانهشرکتبراي
هیئتمدیرهومدیرعاملشرکتوسهامدارانو
نگهداشتنبخشهايگزارشات بهروز همچنین
اینترانت و اینترنت سایتهاي وب در پیشرفت
شرکت،بههمراهتهیهگزارشاتپیشبینينیروي
انسانيساانهتماميمدیریتهاوتطابقعملکرد

جلسات برگزاري همچنین ميباشد. پیشبیني با
دوهفتگيباتماميپروژهاباحضورتماميمدیران
درگیردرپروژهدرحضورمدیریتمحترمعامل

شرکتنیزبرعهدهاینبخشميباشد.
آخرینبخشاینمدیریتنیزبخشفنآوري
9 با که ميباشد )ICT( ارتباطات و اطاعات
نفرپرسنلوبهریاستآقايمهندسعلويزاده،
متوليتماميامورمرتبطباسختافزار،نرمافزارو
شبکههايکامپیوتريشرکتبودهکهبهدلیلتنوعکار
وخدماتقابلارائه،تماميبخشهاومدیریتهاي

شرکت،مشتريسرویسهايآنهستند.

دوره تحصیات و هستم 1340 مرداد متولد
کارشناسيرادرسال1365دررشتهفیزیكکاربردي
خود فعالیت رساندم. پایان به تهران دانشگاه در
راباسمتمدیراداريدرشرکتهايتولیدي،از
کردم آغاز )داروگر( کف شرکت در سال1368
شرکتهاي در سمت باهمین 1380 سال وتا
پاك و دماوند الکترونیك ایران، کمپرسورسازي
رخادامهدادم.دردورانهمکاريباشرکتکف،
سال1371 در و گرفتم تحصیل ادامه به تصمیم
عالي آموزش دررشتهمدیریتصنایعدرمجتمع
صنایعایران)وابستهبهوزارتصنایع(پذیرفتهشدم
وتاسال1373کلیهدروسآکادمیكاینرشتهرا
گذراندموليمتاسفانهبهعلتتغییرمحلکارموفق
بهارائهپایاننامهنشدموتحصیاتمناتمامماند.اما
مهمترازاخذمدرك،دستآوردهايعلميحاصل
ازآنبودکهميتوانستمرادرانجامبهتروظایف
فعالیت یاريدهد.تجربه ومسئولیتهايکاريام
درشرکتهايپیمانکارراازشرکتفرابشروع
آقاي جناب دعوت به دراردیبهشت1378 کردم.
صادقيمعاونپشتیبانيجهتپستبدونسرپرست
مدیراداري،بهفرابدعوتشدم.ضمنگفتوگو
با بیشتر حاجيرسولیها مهندس آقاي جناب با
فرابآشناشدم،مسئولیتپیشنهاديراپذیرفتهو
ازتیرماه78بهفرابپیوستم.مدتاینهمکاري
دراینمرحلهکوتاهو5ماهبیشتربهطولنیانجامید.
مجدداازمردادماه1380بهفراببازگشتم.شرکت
فراببزرگترشدهبودونیازهايآنافزونتر.دراین
مقطعفراببالغبر300پرسنلداشت.نابسامانيهایي
تکمیل داشت، قراردادهاوجود بهموقع درتنظیم
دستورالعملهايداخليمرتبطخصوصادرکارگاهها،
یکسانسازيپرداختدستمزدمابینکارکنانفراب
انساني، نیروي پیمانکار شرکتهاي همکاران و
سروساماندادنبهوضعیتجمعدارياموالشرکت

و...ازجملهکارهایيبودکهميبایستدرکوتاهترین
زمانممکنسروسامانميیافت.بیشاز6سالبا
سمتمدیراداريدرفراببههمکاريادامهدادم.
دراینمدتجمعیتفراببالغبر720نفرشدهبود.
باتاسیسشرکتناردیسوبادعوتجنابآقاي
مهندسپارسایينژادازمهرماه1386باسمتمدیر
منابعانسانيبهشرکتناردیسمنتقلشدم.باتوجه
بهگسترشحجمسرمایهگذاريدرحوزهنفت،گاز
وپتروشیميودورنمايمناسبيکهدراینحوزهدیده
ميشدشرکتفرابرابرآنداشتتادرسال1384با
ایجادمعاونتنفت،گازوپتروشیمياقدامبهحضور
دراینعرصهنمایدوموفقبهعقدقراردادپروژههاي
ایستگاهتقویتفشارگازناروپروژهتولیدبرقوبخار
پاایشگاهایامشد.ازآنجایيکهفرابسهمبیشتري
ازپروژههاينفتوگازراطلبميکردبرآنشدتا
بامشارکتیكشرکتصاحبنامدراینحوزه
شرکتيراتاسیسنماید.ناردیساولینشرکتزیر
مجموعهگروهفراباستکههمانندفرابتوانایي

اجرايپروژههارابهصورتEPCدارد.

فراز و نشيب ها در طي
 اين 5سال چه بوده است؟ 

باتاسیسناردیسهمکارانمعاونتنفتوگاز
فرابکهحدود50نفربودندبهناردیسانتقالیافتند
وبهمرورزمانسایرمدیریتهايشرکتناردیس
شکلگرفت،مدیرانموردنیاز،تعداديازفرابو
ناردیس در و انتخاب ازمجموعه ازخارج الباقي
مشغولبهکارشدند.فرازونشیبهايبسیاريدر
راهبودکهميبایستباتاشوپشتکاربرآنهافائق
ميگشتیم.درسال86درمناقصهپروژهشیرینسازي
گازایرانLNGبرندهشدیموپسازآنپروژههاي
بازسازيونوسازيسکوهاينفتيفروزانوپروژه
یوتیلیتيNGLخارگرابهدستآوردیم.ازآنجایي
کهمدتاجرايپروژههاينفتوگازکوتاهوعمدتا

جهت به بود ضروري است، سال 3 تا 2 بین
پاسخگویيبهتعهداتشرکتدرمقابلکارفرمایان،
بهسرعتنسبتبهجذبنیرويانسانيموردنیاز
درزمینههايتخصصياقدامنماییم.درنتیجهحدود
70نفردرسال87جذبناردیسشدند.اماازاواسط
سال88کارفرمایانبهعلتمشکاتماليپروژهها
توانپرداختتعهداتماليخوددرمقابلپیمانکاران
رانداشتند.تنهاپروژهفروزانفعالبودوپروژهنار
بسیاري بحثهاي بود. رسیده کار انتهاي به هم
تنگنا این از گذر براي شرکت مدیران سطح در
درگرفتهبودنتیجهآنشدکهتعداد30نفرازنیروي
انسانيراکاهشدهیم،تصمیميبسیارسختوتلخ
کهميبایستدراردیبهشت89اجرایيميشد.با
شرکتفرابودیگرشرکتهايگروههماهنگيشد
تاحدود90درصدازاینهمکارانبهآنشرکتها
منتقلشوند.اماچندماهبعدموقعیتبهکليتغییر
کرد.کارفرماهایکيپسازدیگرياقدامبهتزریق
ماليبهپروژههاکردند،پروژههامجددافعالشدند
امابااینتوقعکارفرماکهزمانهايازدسترفته

بایدسریعترتوسطپیمانکارجبرانشود!
بههرحالبهنظرميرسیدتلخکاميهابهپایان
رسیدهباشد؛باتاشهمکارانتوسعهبازاردوپروژه
دیگرراهمگرفتیم،پروژهیوتیلتيفازهاي22تا24
پارسجنوبيوپاایشگاهمیعاناتگازيبندرعباس

)ستارهخلیجفارس(.
اینكبایستينسبتبهتکمیلنیرويانسانيمورد
نیازپروژههاومدیریتهايستادياقدامميشد.با
درجآگهيدرروزنامهوپسازبررسي3000رزومه
شغليدرمدیریتهايمتقاضيودرطيمدتده
ماه)درسال90(بیشاز160نفرجذبوبهخدمت
پاس به امر این تحقق درآمدند. ناردیس شرکت
زحماتوتاشهايبيدریغهمکارانمدرکمیته
استخداموواحدکارگزینيواموررفاهيبودهاست.

حميد كمالي فر، مدیریت منابع انساني

فراز و نشيب هاي اين پنج سال چه بوده است؟
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اينك با گذشت 5 
سال از تاسيس 

شركت نارديس و 
فراز ونشيب هايي 

كه داشتيم از 
مجموع 8 پروژه، 2 
پروژه اتمام يافته 

و 6 پروژه در 
دست اجرا است. 

تعداد كاركنان 
شركت بالغ بر 
350نفر وبيش 

از 3300مترمربع 
مساحت مفيد 

اداري دفاتر 
شركت است كه 

در 3 ساختمان 
قرار  گرفته است

27

جذبنیرويانسانيتنهایکيازمشکاتعمده
بود،بایستيهمزمانفضايکاريمناسبنیزجهت

همکارانجدیدتامینميشد.
را شرکت مجاور ساختمان 89 ماه دي در
خریداريودرنیمهفروردینماهسال90آنرااز
نواقصموجود بایستي گرفتیم، تحویل فروشنده
درساختمانتکمیلوکابلکشيشبکهوانتقالاتاق

سرورنیزهمزمانانجامميشد.
از: بودند نواقصموجوددرساختمانعبارت
ایجادراهارتباطيمناسببیندوساختمان،ایجاد
رستوران،اتاقجلساتمناسبشرکت،نمازخانه،
آبدارخانهمرکزيوانبارهايملزوماتاداري.همه
وهمهميبایستدرکنارفعالیتهايعاديشرکت

عمليميشد.فرصتکمبودوکاربسیاردشوار.
اماباخواستخداوهمراهيمدیرانوهمکاران
محترم)درتحملکمبودها،سروصداوگردوغبار
حاصلازعملیاتساختوساز(،تاشوهمیاري
پشتیباني بخش زحمتکش و صدیق همکاران
ناردیسویاريبيدریغهمکارانمحترمدرمدیریت
همراه به فراب وارتباطات اطاعات فنآوري
امکان فراب، پشتیباني وخدمات تدارکات بخش
فراهم را ناردیس ازساختمانجدید بهرهبرداري

کرد.
اینفرآینددرطيیكبرنامهزمانبنديشده
فشردهودرسهمرحلهمحققگردید.درابتدايتیرماه
همکارانبهبخشهاياداريساختمانمنتقلشدند.
دوماهبعددرشهریورماهپسازماهمباركرمضان
شد افتتاح مرکزي آبدارخانه ومجموعه رستوران
ودرمهرماه،سالنهايجلسه،نمازخانههاوانبارهاي

ملزوماتاداريبهبهرهبرداريرسیدند.

امروز پس از 5 سال كجاييم 
شرکت تاسیس از سال 5 گذشت با اینك
ناردیسوفرازونشیبهایيکهداشتیمازمجموع
8پروژه،2پروژهاتمامیافتهو6پروژهدردست
اجرااست.تعدادکارکنانشرکتبالغبر350نفر
وبیشاز3300مترمربعمساحتمفیداداريدفاتر
شرکتاستکهدر3ساختمانقرارگرفتهاست.
یكساختماندرمالکیتو2ساختماندیگردر
اجارهشرکتميباشند.همهاینهامرهونزحمات
مدیران مدیرعامل، مدیره، هیئت تاشهاي و
همراهحمایتهاي به ناردیس وکارکنانشرکت
بيدریغهیئتمدیرهومدیریتومعاونینشرکت
فراببودهاست.بههرحالمشکاتتحریمهاي
شرکتهایي برفعالیت بيتاثیر کشور اقتصادي
همچونناردیسنخواهدبود.امااستراتژيشرکت
برجذبپروژهجدیدوپیداکردنراهکاربرايادامه
فعالیتشرکتباوجودمشکاتبیرونياست.
بنابراینباخواستخداوندودرسایههمبستگي
کارکنانومدیرانشرکت،آیندهروشنيرادرپیش

رويخواهیمداشت.

 شرح مختصري از فعاليت
مديريت منابع انساني نارديس

مدیریتمنابعانسانيدرناردیسعاوهبرنظارت
وکنترلبرجذب،نگهداريوتوسعهمنابعانساني،
امورپشتیبانيدفاترمرکزيوکارگاههايشرکترا
روابطعمومي امور برآن افزون دارد. برعهده نیز
مدیریت این برعهده هم نمایشگاهها وبرگزاري
ميباشد.برایناساسوظایفمذکوردراینمدیریت

درسهبخشانجامميشود.
-بخشتوسعهمنابعانساني

دراینبخشدوواحدفعالیتدارد،یکيازآنها
واحدکارگزینيواموررفاهياست.عمدهوظایف
آنعبارتاستاز:جذب،استخداموبهکارگیري
نیرويانسانيموردنیازشرکت،تعیینحقوق،تنظیم
قرارداد،کنترلکارکرد،اخذروادید،اموربیمهدرماني

وتسویهحسابکارکناناست.
اخذ جهت به ناردیس سریع رشد به باتوجه
پروژههاي مجدد شدن وفعال جدید پروژه چند
دیگر،تعدادکارکناناز184نفردرپایانسال89
به350نفردرديماه90افزایشیافتهاست.رشد
90درصدنیرويانسانيدراینمدتکوتاه،باتاش
خستگيناپذیرهمکارانواحدکارگزینيواموررفاهي

امکانپذیرگشتهاستکهجايتقدیردارد.
ازمبهذکراستتعدادهمکارانمدراینواحد3

نفراستیكنفرمسئولو2نفرکارمند.
واحددیگرواحدآموزشوتوسعهمنابعانساني
استکهبخشيازفعالیتهايآنمرتبطباآموزش
ورود بدو آموزش نظیر شرکت، انساني منابع
کارکنان،نیازسنجيآموزشي،برنامهریزيواجراي
آموزشهايمصوباست.بخشدیگرازفعالیتهاي
اینواحدبهاجرايسیستمنظاممشارکت،سنجش
رضایتکارکنانبراساسسنجههايتعریفشده،
اختصاصیافتهاست.درحالحاضریكکارشناسدر

اینبخشفعالیتدارد.
وانبارداري اموال جمعداري با مرتبط امور
ملزوماتادارينیززیرنظررئیساینبخشانجام
انجاموظایفآنرا نفرکارمند ميگیرد؛کهیك

عهدهداراست.
-بخشخدماتپشتیباني

بخش رئیس نظر زیر واحد سه بخش دراین
فعالیتدارند،واحدهايهايخدمات،تدارکاتو

دبیرخانه.
درواحدخدماتفعالیتهايحراستفیزیکي
تاسیسات نگهداري تهران، دفاتر ساختمانهاي
سبز فضاي ونگهداري نظافت ساختمانها، فني
ساختمانهاوپذیرایيازهمکاراندررستوران،اتاق

جلساتوخدماتآبدارخانهانجامميشود.
دراینواحدیكنفرمسئول،2نفرکارمند،1نفر
و نفرسرکارگرخدمات 1 نگهبان، 4نفر تکنسین،
10نفرکارگرخدمات)نظافتچيوآبدارچي(بهکار

اشتغالدارند.
واحدتدارکاتفعالیتهايتامیناقاماداريو
مصرفي،اقامسرمایهايدردفاتروتامینتجهیزات
موردنیازدرفرآیندتجهیزکارگاهرابرعهدهدارد.
شناسایيوارزیابيتامینکنندگان،تهیهفهرستتامین
کنندگانمعتبردرزنجیرهتامیننیزازوظایفدیگر

اینواحدميباشد.
دراینواحدیكنفرکارمندتحتنظارترئیس

بخشفعالیتدارد.
LNG ایران پروژههاي کارگاههاي تجهیز
NGLخارگ،یوتیلیتيفازهاي24-22پارسجنوبي

وستارهخلیجفارستوسطاینواحدصورتگرفته
است.

بین کلیهمراساتشرکت دبیرخانه درواحد
کارفرما،پیمانکاران،تامینکنندگانکااوخدمات

درسیستماتوماسیوناداريثبتوارسالميشود.
دراینواحد2نفرکارمند،2نفرپیكداخليو

یكنفرپیكبیرونيفعالیتدارند.
-بخشروابطعمومي

داخلي نمایشگاههاي برگزاري درامور فعالیت
وخارجي،نظارتبرتهیهکاتالوگ،سررسید،هدایا،
کارتویزیت،درجآگهيدرنشریاتوماهنامههاي
تخصصيازجملهوظایفاینواحدميباشد.در

اینواحدیكنفرفعالميباشد.
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زماني كه به واحد 
15 طبقه چهارم 
ساختمان نارديس 
كه تابلوي مديريت 
طرح و برنامه داشت 
قدم گذاشتم، 
بخش سيستم و 
كيفيت فعال بود و 
فن آوري اطاعات و 
ارتباطاتش هم يك 
نفره بود كه با كمك 
همکاران شركت 
فراب اين بخش را 
راهبري مي كرد

28
متولدسال1340 محمدسعیدسعیديهستم
شهرستانفیروزکوه،بزرگشدهشهرگرگان.ازسال
1358یعنياززمانيکهدررشتهمهندسيصنایع
دانشگاهعلموصنعتایرانپذیرفتهشدم؛ساکن

تهرانهستم.
از مقدس دفاع و جنگ دراوج و سال1365
ميکردم احساس شدم. فارغالتحصیل دانشگاه
بهخاطرشرایطجنگي،بخشدفاعيکشوربهشدت
بهعنوان تازهنفسدارد. نیرويمتخصص به نیاز
انقاب، از بعد التحصیلهاي فارغ سري اولین
به و رفتم آموزشي موسسه خدمت به مستقیم
استخدامتحقیقاتصنایعدفاعدرآمدم.درآنزمان
مملکتبدجوريگرفتارمسئلهجنگبودووظیفه
پروژههاي زودتر چه هر که ميدیدیم خودمان
تعریفشدهدفاعيرااززمینبرداریموانجامشون
انتقال اسمگروه به دادیم تشکیل تیم بدیم.یك
تکنولوژي.حدود16-15نفرمهندسدررشتههاي
مختلفوکميبیشترازاینتعداد،تکنسیندراین
تیمداشتیم.آستینهمتباازدیموبحمدخدااون
با دادیم. انجام را ميآمد بر ازدستمان که کاري
جونودلکارکردیم.شبوروزنداشتیمتااینکه
پروژههايموفقيرابراياولینباردرسطحپایلوت،
نیمهصنعتيوصنعتيتقدیممملکتکردیم،بلکه
بخشيازدینمانرااداکردهباشیم.خاصهجوانیمان
راهمانجاجاگذاشتیم.آقایونقدرمانرادانستندو
ماراشایستهبرندهشدنجایزهممتازهشتمیندوره

جشنوارهخوارزميدانستند.
بعدازجنگوزمانيکهمهندسترکانودکتر
بازارگانکهمستقیمزیرنظرشانکارميکردیماز
بدنهدفاعيجداشدندوبهبخشنفتوگازآمدند.
بهمرورهمگيآنهستهاولیهگروهانتقالتکنولوژي
بهبخشنفتوگازآمدیموجارابرايجوانترها
پروژههاي در کار به کردیم شروع گذاشتیم. باز
نفتوگازودرجایگاههايپروژهايوستادي،
درشرکتهايمختلفازفازیكتافازهاي17-
18پارسجنوبيوتاایناواخردرسال86-87در
پروژهپاایشگاهبیدبلندوسایرپروژههاينفتيو

گازيمثلفراورشنفتماروناسماري.
مهندس با را ما که داشت دوستمان خداوند
پارسایينژادآشناکرد.درآنزمانمنبهعنوانیکي
شرکت استخدام در ستادي–پروژهاي مدیران از
بهلحاظ که بودم صدد در ولي بودم، جهانپارس
پارهايازتغییراتدرسطحشرکت،ازآنجداشوم
کهایشانازمنخواستندکهطرحوبرنامهناردیس

رادردستبگیرم.

بعدازیکيدوجلسهايکهبامهندسپارسایي
نژادداشتیموخواستههايایشانرامتوجهشدمو
برنامههایمرابرايایشانتشریحکردم،بادورنماو
افقروشنيکهازاینشرکتميدیدم،ازاولآبان
87بهاستخدامشرکتناردیسدرآمدم.ناردیسدر
تاسیس تازه بود. کوچکي نسبتاً آنزمانشرکت
شدهبودوداشتشکلميگرفت.پروژههاينار
ایرانLNGو پروژه رادردستداشت، ایام و

فروزانهمتازهشروعشدهبود.
زمانيکهبهواحد15طبقهچهارمساختمان
ناردیسکهتابلويمدیریتطرحوبرنامهداشت
قدمگذاشتم،بخشسیستموکیفیتفعالبودو
بود نفر ارتباطاتشهمیك اطاعاتو فنآوري
کهباکمكهمکارانشرکتفراباینبخشرا
سایر تا زیاديطولکشید زمان ميکرد. راهبري
بخشهاياینمدیریتشاملبرنامهریزيوکنترل
پروژهوکنترلهزینهشکلگرفت.بخشICTنیز
بهعنوانگستردهترینبخشطرحوبرنامه،بهمرور
انسانيوتجهیزات درهمیناواخرازنظرنیروي
شبکه،سختافزاريوبعضاًنرمافزاريتجهیزو
تکمیلشدوليبههرشکلوشیوه،طرحوبرنامه
همراهباتکاملورشدبيوقفهشرکت،خودشرا
منطبقکردکهقطعاًدرمسیرحرکتبهسويرشد
پشتیباني با که داره پیش در زیادي راه تعالي، و
مستمرمدیرعاملمحترمجنابپارسایينژاد،مدیران
مدیریت بهخصوص و پروژه و ستادي محترم
جدید،جوانوفعالطرحوبرنامه،اینمسیررابا

شتاببیشتريطيخواهدکرد.
شرکتناردیساهدافخودشرادرخطمشي
خودمتجليکردهاستوبهنظرمباسرعتخوبي

درحالپیشروياست.
مالي توان افزایش و هدف بازارهاي توسعه
مدیریت سیستم مشي خط اهداف اولین جزو
یکپارچهشرکتاستکهبحمدا...بهنظرمنبااراده
جمعيبينظیريکهدرشرکتحاکماستوالبته
تحتهدایتمدیرعاملسختکوش،خوشفکر
و نژاد پارسایي مهندس آقاي دلسوزجناب و
سهامدارانواعضايهیئتمدیرهمتحدوبابرنامه،

بهسمتآنرواناست.
طياینچندساليکهشرکتناردیستاسیس
عمومي پیمانکار یك بهعنوان شرکت این شد،
در پتروشیمي گازو نفت، پروژههاي در )GC(
سطحکشورمطرحاست.بهعبارتدیگرشرکت
ناردیسدیگرشرکتگمنامينیستبلکهبسیاري
ازکارفرمایانومالکانپروژههااوراميشناسندوبه

نیکيازآنیادميکنند.
و ناپذیر سیري عطش ناردیس شرکت در
ریز از عناصرشرکت کلیه در ارادهوصفناپذیر
موج پروژهها انجام و جذب جهت درشت تا
ميزند.اینشرکتپروژهايکهساختارماتریسي
برايارائهخدماتEPCبهپروژههادارد،دردرون
من بهنظر که دارد قامتيهماهنگ بهراستي خود
نقشمهندسپارسایينژاددرایجاداینهماهنگي

بهخصوصدرسطحمدیرانانکارناپذیراست.
قراردادها حجم در افزون روز رشد کنار در
و سختافزار انساني، نیروي توسعه پروژهها، و
نرمافزارومتعاقباTurn overماليشرکتمواردي
نیزهستکهبهنظرميرسدنیازبهمراقبتویژهدارد
وشایددراینخصوصضرورياستابزارهاي
یکپارچه اطاعات مدیریت سیستم و اطاعاتي
پروژههايشرکتبهصورتهدفمندومعنادارشکل
اینحقیرچهدرکسوتمدیرسابقطرح گیرد.
وبرنامهوچهبهعنوانمدیرفعليپروژهایستگاه
تقویتفشارگازوراوي،ارادهشرکتبهانجامبرنامه
نویسي/تامینابزارهايمدرنمدیریتوکنترلکلیه
تامین مهندسي، بخشهاي در پروژهها اطاعات
)APOوBPO(واجرادرداخلوخارجشرکت
راامريضروريدانستهوميدانم.چراکهاینبخش
بهصورتمتوازنباشرکتوپروژههايآنرشد

نکردهوقامتيکوتاهدارد.
درکسوتمدیرپروژهوبهعنوانحسنختام
ایننوشتار،مختصريازپروژهایستگاهتقویتفشار
گازوراويوروندکاردراینبخشرابهعرض
ميرسانم،هدفازاحداثاینایستگاهدرنزدیکي
فاز دو در وراوي، گازي میدان مرکزجمعآوري
اجرایيبهمنظورارسال11میلیونمترمکعبدر
روز،گازتولیديبهپاایشگاهپارسیان-2است.
فشارموردنیازدرخروجيایستگاهجهتارسال
گازومایعاتگازيبهپاایشگاهپارسیان-2بایستي
در 90 دهه براي بارفشار 116 که باشد بنحوي
وروديپاایشگاهتامینشدهوازابتدايسال1400
باکاهشتدریجيفشارسرچاهيمیدانتا50بار،
فازدومایستگاهتقویتفشار)از45باربه72بار(

احداثوراهاندازيگردد.
اینپروژهدرقالبتفاهمنامهايکهدرسال89
بینشرکتنفتمناطقمرکزيومشارکتفراب-
ناردیسبهامضارسیداینمشارکتراموظفکرد
تاضمنانجاممهندسيپایه،اقدامبهفاینانسپروژه
ازطریقتامینکنندهمالينمایدودرصورتتوافق
نهایيباکارفرما،قراردادEPCFمنعقدوبهاجرا

محمد سعيد سعيدي، مدیر پروژه وراوي

عطش سيري ناپذير خانواده نارديس براي جذب و انجام پروژه ها
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اصلي  تفاوت 
پروژه هاي شركت 
نارديس با فراب 
در سرعت بسيار 

بااي قراردادهاي 
نفتي و به تبع آن 
عمليات اجرايي و 

مالي مناسب با اين 
و همچنين  سرعت 
قراردادهاي ارزي 

پيمانکاران  با 
كارفرمايان  و 

مي باشد
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رشته فارغالتحصیل و 1346 مرداد متولد
خود فعالیت ميباشم. سال1371 در حسابداري
رادررشتهتحصیليازسال1369درستادمعین
بازسازيخرمشهروابستهبهنهادریاستجمهوريبا
سمتکارش�ناسارش�دماليشروعکردم.درسال
1374بهعنوانرئیسحسابداريشرکتمقرهسازي
ایرانانتخابشدمواردیبهشت79بهعنوانرئیس
حسابداريماليوپیماندرفرابمشغولبهکار
مالي بهعنوانمدیر ماه1386 ازشهریور گشتهو
شرکتناردیسانتخابشدم.تاکنوننیزباحدود
21سالسابقهکاريبهفعالیتخودادامهدادهام.
درابتدايحضورمدرشرکتناردیس،واحدمالي
افزایش باگذرزمانو بودکه نفر ازدو متشکل
فعالیتهايشرکتواخذپروژههايمختلف،هم
اکنونبا17کارشناسمشغولبهفعالیتميباشیم.
اموال، انبار، )حسابداري، مالي سیستمهاي کلیه
خزانه،حقوقودستمزد،ACF،زیرسیستمارزي(
همچنین گردید. راهاندازي و نصب شرکت در
کلیهدستورالعملهاوروشهاياجرایي،آئیننامه

معاماتو...نیزدرایندورهتدوینشدهاست.
ایام و نار پروژه با ناردیس فعالیت شروع
ناردیس برعهده پیمان بهصورتمدیریت بودکه
گذاشتهشدوبعدازگذشتدوسال،پروژههاي
فروزان سکوهاي بازسازي -2 ،LNG ایران -1
پارسجنوبي 4-یوتیلیتي NGLخارگ، -3
24-5،22-وراوي،6-ستارهخلیجفارسبهمجموعه

فعالیتهايناردیساضافهگردید.
تفاوتاصليپروژههايشرکتناردیسبافراب
درسرعتبسیارباايقراردادهاينفتيوبهتبع
آنعملیاتاجرایيوماليمناسببااینسرعتو
همچنینقراردادهايارزيباپیمانکارانوکارفرمایان

ميباشد.
درسال1389مدیریتماليبهدوبخشماليو
پیمانتقسیمشد.بخشحسابداريپیمانبهعنوان
کنترل وظیفه مالي، مدیریت بخشهاي از یکي
کنترل اسنادي، اعتبارات پیمانها، و قراردادها
ضمانتنامهها،صدوراسنادپیمانوهمچنینکنترل
حسابانبارواموالودارایيثابترابرعهدهدارد.

از پروژهها گستردگي به توجه با بخش این
اهمیتویژهايدرمدیریتماليبرخوردارميباشد.
داودي آقاي ضمانتنامهها، بخش در -1
نامههاي تهیه ناردیس، قراردادهاي کنترل مسئول
پرداختهايارزيوهمچنینپیگیريودریافت
حسابهاي کنترل ارزي، حوالههاي سوئیفتها،

فيمابینفراباینترنشنالوکارفرمایانميباشد.
2-فعالیتهايبخشصدوراسنادزیرنظرآقاي
فرجيميباشدکهشاملصدوراسنادارزي-ریالي،
تهیهکارتاعتبارات،صدوراعامیهبدهکاروهمچنین

کنترلتسویهحسابهايپیمانکارانميباشد.
فعالیت که انبار حسابداري و انبار بخش -3
متمرکز بهصورت سال1390 در را خود رسمي
شروعکرد.اینبخشدرابتدايسالباانبارگرداني
انبارپروژههايمذکوراستقراریافتوتوسطآقاي
جعفريکنترلوقیمتگذاريميشود.ازنکاتقابل
توجهاینسیستمتعریفکدینگواحدبراياستفاده
تماميپروژههااست.فعالیتهايمربوطبهاموالو

دارایيهايثابتنیزدراینبخشانجامميگیرد.
4-کارشناسانماليپروژههاکهوظیفهرسیدگي
بهصورتوضعیتهايپیمانکارانپروژه،بررسيو
ممیزيتنخواههايپروژههاوشارژبهموقعآنهاو
هماهنگيهايازمباکارفرمایانمربوطهرابرعهده
دارند.افرادمذکوردرپروژههابهشرحذیلميباشند:
LNG1-پروژهفروزان،خانمآبادي2-پروژهایران
پارسجنوبي، یوتیلیتي پروژه شایسته3- خانم ،
فدایي آقاي ،NGL پروژه -4 احمدي آقاي

5-پروژهستارهخلیجفارس،خانمفخرالدین.
5-رئیسبخشحسابداريپیمانآقايبزرگي
چمميباشدکهدرتماممراحلشکلگیري،بازنگري
فعالیت اسناد، تأیید واحدهايمذکوروهمچنین
مينمایند.ایشانبهعنواننمایندهسیستممدیریت
مالينیزفعالیتميکنند.بخشماليدومینبخش
ازواحدمدیریتماليميباشدکهباتوجهبهافزایش
نقدینگيوورودوخروجریالوارزازبخشهاي

مهمشرکتبهشمارميرود.
1-درسیستمحقوقودستمزد،محاسبهحقوق
کنترل همچنین و شرکت پرسنل کلیه مزایاي و

کارکردوپرداختهايبهموقعومطلوبازجمله
فعالیتهايخانمموسويدراینبخشبهحساب

مياید.
2-بخشخزانهداريکهعمدهورودوخروج
آقاي توسط ميشود محسوب مالي فعالیتهاي
آراميوآقاينباتيکنترلميشود.اینقسمتباتوجه
بهشرایطنقدینگي،وظیفهبرنامهریزيوتخصیص
وکنترل فروشندگان سایر و پیمانکاران به منابع
حسابهايبانکيشرکترابرعهدهدارند.مسئولیت
تهیهضمانتنامههايموردنیازپروژههاجهتانعقاد
قراردادوارائهبهکارفرمایانوشرکتدرمناقصات
انجامحوالههايارزيوصدورچك وهمچنین
پیمانکارانوپرداختبهموقعمطالباتازمواردمهم

دراینبخشميباشد.
تنخواههاي و اسناد به رسیدگي و صدور -3
پرداخت همچنین و داران تنخواه تسویه ستادي،
در حسیني آقاي وظایف از مشاوران حقالزحمه

بخشماليميباشد.
4-بخشممیزيوکنترلپرداختمطالباتکه
ازنکاتقابلتوجهبخشماليبهحسابميآید
توسطآقايخاضعپورکنترلميشود.دراینبخش
کنترلاسنادومطابقتاسنادصادرهباآئیننامهها
ودستورالعملهايداخليومحاسبهماموریتهاي
ارزيازفعالیتهايمهماینبخشبهحسابمياید.
5-رئیسبخشماليآقايپناهيميباشد.ایشان
نیزدرجهتکنترلاسنادصادره،بازنگريوهمچنین
تأییداسنادمذکورفعالیتميکنند،بستنحسابهاي
نیز بخش این مهم وظایف از مالي دوره پایان

محسوبميشود.
شرکتناردیسدرحالحاضربا6پروژهدردست
احداثروندروبهرشديرابهسويآیندهطيخواهد
کردوبهنظربندهبعدازگذشتچهارسالازفعالیت
رسميشرکتناردیسوباتوجهبهاخذپروژههاي
مجموعه شکلگیري کوتاه زمان مدت در مذکور
بهعنوانیكپیمانکارمطرحدرزمینهنفتوگازسیر
صعوديراطيخواهدکردوچنانچهسیاستهاي
شرکتبههمینشکلادامهپیداکندمطمئناوبالطف

خدابهمدارجعاليتريدراینزمینهخواهیمرسید.

بهروز ناصر خاكي، مدیریت مالي

تفاوت هاي اصلي پروژه هاي شركت نارديس با فراب

گذاشتهشود.تااینمرحلهازکارباصرفبیش
از53هزارنفرساعتکارمهندسيومدیریتي،
)Conceptual Design(فازمهندسيمفهومي
Basic( پایه مهندسي فاز میزان100درصدو به
Design(حدود90درصدانجامشدهوبهتایید

کارفرمارسیدهاست.سایرگزارشاتشاملپدافند

مطالعات و ایمنيوکاهشخطرات و غیرعامل
ارزیابيزیستمحیطيوژئوتکنیكنیزدرمرحله
نهایيشدنباکارفرمايمحترمميباشد.مذاکرات
فاینانسور 17 با پروژه مالي تامین خصوص در
داخليوخارجياعمازاشخاصحقیقيوحقوقي
تامینمالي انجامشدهاستکهدرنهایتشرایط

کهتوسطیکيازبانكهايکشورارائهشدهاست،
جهتتاییدبرايشرکتنفتمناطقمرکزيارسال
مرکزي، مناطق نفت با ازم رایزنيهاي و شده
اخذ جهت نفت وزارت و نفت ملي شرکت
مجوزهايازمبرايعقدقراردادوشروعپروژه

EPCFادامهدارد.
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پس از تبيين شرح 
كار در هريك از 
پروژه ها با توجه به 
متغيرهاي گوناگون 
پروژه مانند شرح 
كار مهندسي، 
حجم نفرساعت 
پيش بيني شده براي 
مهندسي و همچنين 
ظرفيت هاي موجود 
در اين مديريت، 
برنامه ريزي 
ازم براي انجام 
فعاليت هاي 
مهندسي در داخل 
شركت يا انجام 
آن به صورت 
برون سپاري 
فعاليت ها صورت 
مي گيرد

30

1348هستم. سال اهیجان شهر متولد
فارغالتحصیلرشتهمهندسيمکانیكگرایشحرارت
وسیااتازدانشگاهصنعتيشریفدرسال1371
گرایش مکانیك مهندسي رشته فارغالتحصیل و
تبدیلانرژيازدانشگاهعلموصنعتایراندرسال
در فعالیت سابقه سال 18 داراي ميباشم. 1375
پروژههاينفتوگازونیروگاهيوسابقهفعالیت
سالهاي در فراب شرکت تاسیسات واحد در
78تا81،ازسال87درشرکتناردیسباعنوان
مدیرمهندسيپروژهایرانالانجيشروعبهکار
کردهاموازديماه88مسئولیتمدیریتمهندسي
این گردید. واگذار اینجانب به ناردیس شرکت
الگوي از مهندسي خدمات انجام براي مدیریت
ماتریسيسودميجوید.اینساختاراینامکانرا
بهمجموعهناردیسدادهاستکهازنیرويانساني
موجودخودبهصورتشناوردرپروژههايمختلف
استفادهنمایدوباتوجهبهفرازونشیبپروژههاي
مختلفازنیرويتخصصيموجودحداکثراستفاده
رابهرهبردارينماید.برنامهتخصیصنیرويانساني
مهندسيباتوجهبهشرحکاروبرنامهزمانبنديهر

مدیریت بهتصویب و کارتعیین ابتداي در پروژه
باتوجه برنامهمعموا این پروژهرساندهميشود.
بهتغییراتيکهممکناستدرجریانپروژهاتفاق
غالب الگوي براساس ميشود. بازنگري بیافتد
ازبخشهاي مدیریت این گاز و نفت پروژههاي
تخصصيفرآیندوایمني،پایپینگ،مکانیك،سیویل
وسازه،برق،کنترلوابزاردقیقتشکیلشدهاست.
واحدهاينقشهکشيوکنترلفعالیتهايطراحيکه
شاملکنترلمداركنیزميباشدپشتیبانيکنندهکلیه
بخشهايتخصصيمهندسيميباشند.پسازتبیین
شرحکاردرهریكازپروژههاباتوجهبهمتغیرهاي
حجم مهندسي، کار شرح مانند پروژه گوناگون
نفرساعتپیشبینيشدهبرايمهندسيوهمچنین
برنامهریزي مدیریت، این در موجود ظرفیتهاي
داخل در مهندسي فعالیتهاي انجام براي ازم
شرکتیاانجامآنبهصورتبرونسپاريفعالیتها
صورتميگیرد.همچنینباتوجهبهوضعیتپروژه
نیزبراي ازدوروشمذکور ممکناستترکیبي
انجاممهندسياستفادهشود.پسازتصمیمگیريدر
موردنحوهاجرايکار،رهبريتیممهندسيبرعهده

مدیرهماهنگکنندهمهندسيگذاردهميشود.براي
انجامفعالیتهايتخصصيپروژهمسئولطراحي
)Lead Engineer(مربوطبههریكازبخشهاي
تخصصيتوسطرئیسبخشمربوطهمعرفيوبه
تیممهندسيتخصیصميیابد.همچنینمتناسببا
نیازهربخشازدیسیپلینمربوطهنیرويکارشناسي
تیم این ميگیرد. قرار طراحي مسئول دراختیار
متمرکزکلیهتعاماتفنيباکارفرما،مشاورطراحي،
بر تیمپروژهرابرعهدهدارند.عاوه سازندگانو
فعالیتهايفوقوظیفهتامیننیرويانسانيموردنیاز
دربخشمهندسيکارگاهيکهمسئولپاسخگویيبه
سوااتومسائلفنيدرحیناجراهمميباشدنیز
برعهدهاینمدیریتاست.درحالحاضرمدیریت
مهندسيباتوجهبهظرفیتداخليشرکتامکان
انجامفعالیتهايطراحيبالغبر200000نفرساعت

درسالراداراميباشد.

اهداف مديريت مهندسي: 
باتوجهبهگذرازمرحلهورودبهحوزهنفت
تثبیت مهندسي مدیریت درحالحاضر گاز و

علي دشتي اهيجاني، مدیریت مهندسي

اهداف تعريف شده در خط مشي سيستم مديريت يکپارچه نارديس
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عموما مسئولين 
هماهنگي طراحي 

كه مسئوليت 
فعاليت هاي 

ديسيپلين تخصصي 
خود را برعهده 

دارند، تجربه 
حضور در چندين 
پروژه نفت و گاز 

را داشته اند و اين 
توانايي را دارند كه 

كنترل هاي فني ازم 
را روي خدماتي كه 

از مشاورين طراحي 
گرفته مي شود انجام 

داده و همچنين 
اطمينان ازم را 

به كارفرما جهت 
رعايت الزامات فني 
در طراحي را بدهند

31

جایگاهشرکتدراینحوزهراازطریقبهبوددر
رویههايطراحيوارتقاکیفيآنوکنترلبیشتر
فعالیتهايطراحي،جهترعایتبرنامهزمانبندي
میسرميداند.اینمدیریتباتعریفسنجههاي
مربوطهسعيداردتادرسهمحورراهبرديپروژه
یعنيکیفیت،زمانوهزینه،عملکردخودرامورد
سنجشقراردادهوبابهبوددررویههاوساختار،
رضایتذینفعانخودراجلبنماید.عاوهبراین
شرح در است ممکن که تغییراتي به توجه با
کارپروژهومحدودهآنرخدهد،اینمدیریت
تغییرات نظارتيخودميداندکه هموارهوظیفه
طراحيرانسبتبهمبانيقرارداديکنترلکردهو
مواردتغییراتراباپشتوانهمداركفنيبهاطاع
تایید براي ازم فني پشتیباني و برساند پروژه
تغییراتتوسطکارفرمارابهپروژهارائهنماید.از
ویژگيهايتیمهايمهندسيناردیسبکارگیري
نفراتمتخصصميباشدکههریكباحساسیت

ویژهانتخابميشوند.
که طراحي هماهنگي مسئولین عموما
فعالیتهايدیسیپلینتخصصيخود مسئولیت
چندین در حضور تجربه دارند، برعهده را
پروژهنفتوگازراداشتهاندواینتوانایيرا
دارندکهکنترلهايفنيازمرارويخدماتي
انجام ميشود گرفته طراحي مشاورین از که
کارفرما به را ازم اطمینان همچنین و داده

جهترعایتالزاماتفنيدرطراحيرابدهند.

برنامه هاي فعلي مديريت مهندسي: 
پروژه بهجز مهندسي مدیریت درحالحاضر
مهندسي انجام مسئولیت پارسجنوبي 22-24
یانظارتبرفعالیتهايمشاورینمهندسيکلیه
و تفصیلي طراحي بخش در ناردیس پروژههاي
خدماتمهندسيخریدرابرعهدهدارد.البتهدراین
پروژهنیز،وظیفهپشتیبانيفنيتیمپروژهدرخصوص
مدیریتتغییراتمحدودهبرعهدهمدیریتمهندسي
گذاشتهشدهاست.کارطراحيتفصیليپروژهان
جيالخارگبهطورکاملدرداخلشرکتناردیس
انجامشدهاستوپیشرفتمهندسيدراینپروژه
حدودا85درصدميباشد.مهندسيخریدپروژه
ارزیابي و فني پیشنهادهاي بررسي فروزانشامل
فنيآنهاوبررسيمداركسازندگانپسازانتخاب
سازندگانمنتخبميباشد.پیشبینيدراینبخش
فعالیتهاي عمده امسال انتهاي تا که است این

مهندسيخریدبهانجامبرسد.
میزان به توجه با جي ان ال ایران پروژه در
نفرساعتموردنیازدربخشمهندسيپروژهکار
مربوطه،برونسپاريگردیدودرحالحاضروظیفه
تیممهندسيناردیسنظارتوکنترلعملکردمشاور
حدود پروژه دراین مهندسي پیشرفت ميباشد.
ستاره پروژه مهندسي انجام ميباشد. درصد 33

خلیجفارسآخرینپروژهايميباشدکهبهمجموعه
پروژههايشرکتاضافهشدهاستوفعالیتهاي
مهندسيدراینپروژهبهصورتتلفیقيیعنيترکیبي
ازبرونسپاريوطراحيدرداخلناردیسدرحال

انجامميباشد.
برنامههايآینده:

بهمنظورنیلبهاهدافتعریفشدهدرخطمشي
سیستممدیریتیکپارچهناردیس،مدیریتمهندسي

برنامههايزیررادنبالمينماید:
-افزایشبنیهفنيبابرگزاريدورههايآموزشي
درونسازمانيوبرونسازمانيوبهکارگیرينفرات

باتجربهدراینصنعت
تدوینروشهايطراحي و استانداردسازي -
وبهکارگیريابزارهايطراحيبرايبهینهسازيدر

نیرويانسانيمصرفي
-استفادهازالگوهايموفقطراحيدرپروژههاي

نفتوگاز
-تقویتتیمکنترلفعالیتهايطراحيبهمنظور

جهتدهيمناسبفعالیتهايمهندسي
و شرکتها شناخت براي برنامهریزي -
جهت مختلف ظرفیتهاي با مهندسي تیمهاي
برونسپاريکارهاباتوجهبهنقاطقوتوضعف

هریكازمجموعهها
کنترلوگردش بیشترسیستم مکانیزاسیون -

مدارك
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اسپايدرها با 14 
خط جوش افقی 
به طول 3.7m و 
 30mm ضخامت
و با طرح اتصال 
جناقی يکطرفه با 
زاويه پخ 60 درجه 
به هم جوشکاری 
می شوند

32

نیروگاهسنگتوده2باتوجهبهشرایطمنطقهو
دبیباایآبرودخانهوخش،بهصورتکاپان
طراحیشدهاس��ت.ب��رایجبرانه��دپایینآب
)21m(ورس��یدنبهتوانخروج��یموردنظر،
تعدادقطبهایروت��ورراافزایشمیدهند.این
بدانمعناس��تکهدرنیروگاههایباطرحتوربین

کاپان،روتورابع��ادبااییدارد.درنیروگاه
س��نگتوده2،روتورهرواحدتش��کیلشده
اس��تازهفتاس��پایدرب��هوزنتقریبیهر
کدام8/7تنوه��اببهوزنتقریبی34تن
کهپ��سازمونت��اژ،وزنکلمجموعهتقریبا

95تنمیش��ود.
اس��پایدرهاب��ا14خ��طج��وشافقیبه
ط��ول3.7mوضخامت30mmوباطرح
اتصالجناق��ییکطرفهبازاویهپخ60درجه
بههمجوشکاریمیش��وند.همچنیناتصال
اس��پایدرهابههابروتوربا14درزجوش
30mm1.57وضخامتmعمودیبهطول

وباط��رحاتصالنیمجناقیدوطرفهبازاویهپخ
45درج��هوهمچنیندوخ��طجوشمحیطیبه
قط��ر3.4mبهضخامت30mmباطرحاتصال
نی��مجناقییکطرفهوزاویهپ��خ70درجهانجام

میش��ود.
لذابرایجوشکاریروتور52مترجوشافقی

اتصالاس��پایدرهاو23مترجوشعمودیو22
مترجوشمحیطیبرایاتصالاسپایدرهابههاب
وجمع��ا97مترجوشبهضخامت30mmباید

اجراگردد.
جن��سقطع��اتفوادس��ادهکربن��یوفرایند
ب��ا E7018الکت��رود SMAWو جوش��کاری
حداقلدمایپیشگرمc°100وحداکثردمای
بینپاسیc°250بودهاست.نکتهبسیارمهم
درجوش��کاریروتور،دقتابعادیبس��یار
باایآنمیباش��د.تلورانسشعاعیووتری
بع��دازجوش��کاری3mm±وتلوران��س
عمودیkey barها0.2mm/mمیباشد.
ای��نتلورانسابعادیدرمراحلبعدیمونتاژ
ش��املورقچین��یونص��بقطبه��اودر
نهای��تدریکنواختیتوزی��عجرموکاهش

لرزش)ویبره(واحد،بس��یاراهمیتدارند.
باتوجهبهاینکهدرنقش��ههایمونتاژیو
جوش��کاریrotor spiderوهمچنی��ندر

رسيدن به دقت ابعادی mm/m 0.2 برای KEY BAR های روتور با جوشكاری

ركوردی تازه در طرح سنگ توده 2
محمد باقر ضیاء *
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در خصوص 
درزجوش های 
محيطی باايی 
و پايينی نيز، با 
7 جوشکار در 

موقعيت های مقابل 
هم در باا و پايين و 
با جهت جوشکاری 

باا در جهت 
عقربه های ساعت و 
پايين خاف جهت 
عقربه های ساعت 
و با فاصله تك ولد 

40 انجام شد

دستورالعملهایجوشکاریومونتاژاضافهتراش
keyبرایماش��ینکاریصفحاتنهای��یکهروی
barه��انصبخواهندش��د،ارائ��هنگردید.حتی

س��وپروایزرهایهاربی��ننی��زدرخصوصاضافه
تراشدرنظرگرفتهش��دهتوس��طط��راحروتور،
اطاعاتیبهکارگاهارائهنکردند.لذامقررشداین
mm/mه��ایعنیkey barتلورانسعم��ودی
0.2باجوش��کاریحاصلش��ود.درابتدایکار،
رسیدنبهاینبازهتلورانسیباجوش،دورازذهن
وغی��رممکنمیکرد.ولیدرادامهوبااس��تفاده
ازدان��شوتجرب��هجوش��کاریودرنظرگرفتن
تنشهایحاصلازجوشکاریواستفادهازتقارن
وخنثیکردننیروه��اوهمچنینتغییرمتغیرهای
جوش��کاریبرایاصاحعم��ودی،درنهایتاین

تلورانسحاصلگردید.
ب��امطالع��هفرآین��دجوش��کاریSMAWو
یابهط��ورکلیهرفرآیندجوش��کاری،ازآنجاکه
مذابحاصلازجوش��کاریبایددرمحلاتصال
منجمدگردد،ل��ذاتغییرازفازمذاببهفازجامد
درف��وادفریت��ی،کاهشحجمول��ذاتنشهای
انقباضیرابهدنبالخواهدداش��تکهاینتنشها
ب��هدوحالتکشش��یوفش��اریدرقطعهبعداز
جوشکاریباقیمیماند.درصورتگذرازتنش
تس��لیمموج��بتغییرف��رمپاس��تیكوماندگار
ی��اهم��انپیچیدگ��ی)Distortion(درقطع��ه
میش��ود.درصورتمهارقطعهجهتجلوگیری
ازپیچیدگی،تنشپس��ماندافزایشخواهدیافت

کهایننیزمضراس��ت.
لذابایدحداقلمحدودیترابرایقطعهایجاد
ک��رد.درنتیجهتنه��اراهجلوگی��ریازپیچیدگی
درقطع��اتحجیموس��نگین،اس��تفادهازتوالی
)Welding Sequence( مناس��ب جوشکاری
درجهتخنثیکردنتنشهایحاصلازانبس��اط
وانقب��اضوجلوگی��ریازخارجش��دنقطعهاز
تلورانسابعادیمیباش��د.ازآنجاکهانقباضدر
ذاتجوشکاریمیباش��دلذابرایجبرانکاهش
ش��عاعووتردرروتورباید5mmش��عاعووتر
رابیش��ترازمقدارنهاییتنظیمکردتاپسازاتمام
جوشکاریدربازهتلورانسی3mm±قرارگیرد.
ام��ابرایجلوگیریازخارجش��دنkey barها
ازحالتعم��ودیوتلورانس0.2mm/mباید
توالیمناسبرادرجوشعمودی،افقیومحیطی
درنظ��رگرفت.دروهل��هاولبایدازجوشهای
عمودیشروعکرد.برایجوشهایعمودیاز7
جوشکارکهخطجوشهایمقابلهمراهمزمان
جوش��کاریمیکردند،استفادهشد.جوشکاریبا
تكبندیازوس��طخطجوششروعشد.فورمن
جوشهماهنگیبینجوشکارانرابرایشروعو
خاتمههمزمانایجادمیکرد.جوش��کاریبهطور
همزمانوبایكس��رعتودریكجهت)روبه

باا(انجامشد.بعدازتكبندیوسطخطجوش،
قس��متبااییوپایینینیزتكبندیشدوسپس
فاصل��هتكولده��اب��هحداکثر40cmرس��انده
ش��د.بعدازتکمی��لتكبندیخ��طجوشهای
عمودی،خطجوشهایافقیتكبندیش��د.درز
جوشهایبااییوپایین��یبهطورهمزمانوبا7
جوش��کاردرموقعیتهایروبهرویهمازوسط
ش��روعوسپسابتداوانتهایخطجوشوسپس
کاه��شفاصلهتكولدهابهحداکثر40cmانجام

شد.
درخص��وصدرزجوشه��ایمحیطیبااییو
پایینینیز،با7جوشکاردرموقعیتهایمقابلهم
دربااوپایینوباجهتجوشکاریباادرجهت
عقربههایساعتوپایینخافجهتعقربههای
س��اعتوبافاصلهتكولد40انجامش��د.پساز
خاتم��هتكولد،برداش��تابعادیانجامش��د.در
خصوصشعاعووترباتوجهبهاینکه8mmجا
برایکاهشداش��تیمجاینگرانینبود،ولیبرای
عمودیkey barهابعدازهرمرحلهاندازهگیری
ابع��ادیبامیکرومترداخلس��نج)ش��عاع-وترو
N3باترازیاب)Key Barترازیهابنسبتبه
وباتوجهبهمیزانخارجازعمودیبودنوجهت
آن،متغیرهایجوشکاریبراینیمهبااییوپایینی
درزاتصالعمودی،افقیومحیطیطراحیمیشد.
key barبهطورمثالدرصورتیکهقسمتباایی
هابطرفداخلکش��یدهمیشد،بایدمیزانکشش
ج��وشدرپاسبع��دیدرنیمهپایینیرابیش��تر
میکردیم.تاباکش��شبیشترجوشدرنیمهپایینی
وکششکمتردرنیمهبااییاینعمودیدرداخل
محدودهتلورانسبرمیگش��ت.برایکششبیشتر
ازالکترودباقطربیش��تر،آمپربااتر،جوش��کاری
ب��اتکنیكweaveوس��رعتجوش��کاریکمتر
بهرهگرفتهمیش��دوبرایکششکمترازالکترود

ب��اقطرکمتر،آمپرپایینتر،جوش��کاریباتکنیك
StringerوBack Step،وس��رعتبیشتربهره

گرفتهش��د.چراکههرچهحرارتورودیبیشتر
باشدمیزانکششبعدازجوشبیشترخواهدشد
)HI=KV.I/S(ومطاب��قفرمولحرارتورودی
باافزایشسرعتجوشکاری)S(وکاهشجریان

)I(حرارتورودیکاهشمییابد.
ب��هاینترتی��بپسازهرمرحلهجوش��کاری
وبرداش��تابع��ادی،ازروشفوقب��رایتنظیم
عم��ودیkey barه��ااس��تفادهش��د.درخاتمه
عملیاتجوش��کاریباصرف720نفر– ساعت،به
key bar0.2درعمودیmm/mدق��تابع��ادی
هارس��یدیم.کهایننتیجهش��گفتیسوپروایزرهای
هاربینرادرپیداش��ت،چراک��هطراحژنراتور
ب��رایجبرانخارجبودنkey barهاازعمودی
10mmماش��ینکاریبرایصفحاتیکهدرنهایت

رویkey barه��انص��بمیش��دند،دیدهبود
ولیایننکتهتاخاتمهجوشکاریبهکارگاهاعام
نش��دهب��ودودرهیچکدامازنقش��ههاومدارك
نصبنیزبهآناش��ارهنش��دهبود.ل��ذادرخاتمه
عملی��اتجوش��کاریوباتوجهب��هعمودبودن
10mmه��ا،صفحاتنهای��یبهاندازهkey bar

بهطوریکنواختتراش��کاریش��دند.یعنیطراح
میتوانس��تایناضافهتراشرادرنظرنگیرد.

ل��ذادرخاتم��هعملیاتتراش��کاریونصب
صفح��اترویkey barها،بهس��وپروایزرهای
هاربینگفتهش��دکهدرطرحه��ایبعدی،هنگام
لح��اظکردناضاف��هتراش،امکانس��نجیکنترل
ابعادیباجوش��کاریرانی��زدرنظربگیرندتاهم
متریالاضافهصرفنش��ودوهمزمانماشینکاری

کهحدود2هفتهبود،هدرنرود.
*مسئول بازرسی و كنترل كيفيت نصب 
نيروگاه سنگ توده2
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نيروگاه دز مجموعا 
داراي 8 واحد 
توليدي است كه 
هر كدام داراي 
توان توليدي 
65مگاوات مي باشد 
و همان گونه كه 
در مقدمه گفته 
شد به خاطر عهده 
دار بودن تنظيم 
فركانس شبکه 
از جايگاه ويژه اي 
برخوردار است

34

نیروگاهدزمجموعاداراي8واحدتولیدياست
کههرکدامدارايتوانتولیدي65مگاواتميباشد
وهمانگونهکهدرمقدمهگفتهش��دبهخاطرعهده
داربودنتنظیمفرکانسش��بکهازجایگاهویژهاي

برخورداراست.
براساسمدارشماره)1(،فرامینتریپواحدکه
بهعللمختلفممکناس��تهریكازواحدهاي
تولیديراازطریقرله186Sدچارتوقفس��ازد
مشخصگردیدهاستمسیرهايتریپعبارتنداز:

87GX.1:رلهکمکيدیفرانسیلژنراتور
GIGX.2:رلهکمکياتصالزمینژنراتور

87GTX.3:رل��هکمکيدیفرانس��یلژنراتور-
ترانسفورماتور


63CO2.4:رلهمربوطبهسیس��تماطفاءحریق

CO2گاز
63GY.5:رلهکمکيمربوطبهفشارگازروغن

ترانسفورماتور)رلهبوخهلتر(
6.کلی��د65SD:کلیدبيبارک��ردنژنراتورو

توقفآن

7.رل��ه63WY:فل��وتس��ویچ63A1،رله
63WYتایمري

86Sخودنگهدار(مربوطبه(:NO8.کنتاك
4CS9.کلید

تمام��يفرامینيکهبرايان��رژيدارکردنرله
86Sارسالميگردند)بهجزچندموردکهتوضیح

دادهخواهدشد(رويپنجرهآارمفرماننیروگاه،
دارايسیستمآارمميباش��ند.موارديکهممکن
اس��تمسیرتریپراکاملسازد)بدونآنکهآارم

داشتهباشند(عبارتنداز:
1.کلید4CS:بهعلتخطادرمکانیزمکلید

2.مسیرتیغهنگهدارنده86S)بهعلتعملکرد
خطا(

توربی��ن روغ��ن ب��ه مرب��وط ش��ناور .3
)FLOATSWITCH(

4.کلی��دSD 65مربوطب��هبيبارکردنواحد
)بهاتصالبروزخطادرسیستمکلید(

63CO25.کنتاکتور
فرامینخطادرهریكازپنجموردفوقباعث
ميش��ودکهواحدتریپنماید،مدارش��ماره)2(

بهاینمنظورطراح��يگردیدهتاچنانچههریك
ازپنجموردنامبردهس��بببروزخطاگرددآنرا
ازطریقسیس��تمآارمجانبيظاهرسازد.ازآنجا
کهدرحادثهتریپمکررواحدش��ماره3هیچیك
ازتمهیداتنتوانس��تعلتامرراروش��نسازد
لذابهنظرميرس��دکابله��ايحفاظتيکهازاتاق
فرمانمس��یرطوانيخودراتانی��روگاهطيمي
کنندتستاهميش��وندکهنتیجهتستحاکياز
عدماشکالدرکابلهايمسیربودآخریناحتمال
منطقيکهميتوانس��تچنی��ناختاليرادرکار
واحدبهوج��ودآوردکاهشش��دیدمقاومترله
16Sدرهن��گامکاربوداینامرازدیدگاهطراحي

دارايایناش��کالعمدهميباشدکهبروزخطابه
هردلیلدرآن)س��وختنیاکاهششدیدمقاومت
ناشيازضعفعایقيسیمپیچآن(موجبتریپ
واح��دميگ��رددتنهاوظیفهايکهای��نرلهعهده
داراس��تروش��نکردنامپLT86Sميباشد
16Sهنگاميکهواحددرس��رویساست(رله(
دارايمقاومتبس��یارزیاديدرحدود62Kاهم
10.5K86درحدودSميباش��ددرحالیکهرل��ه

بررسي علل تريپ مكرر واحد شماره 3 نيروگاه دز
محمدحسین 

پورفرزاد *

شبكه  در  را  فركانس  تنظيم  دز  نيروگاه  كه  آنجا  از 
سراسري برق ايران عهده دار است لذا اختال در يكي از 
واحدهاي توليدي كه در برابر تغييرات فركانس حساس 
روي  آن  دروپ   )DROOP( طبعا  و  است  گرديده 
صفرقرار گرفته، موجب مي گردد كه مدت زمان جداشدن 
آن از شبكه و تنظيم دروپ )DROOP( يكي ديگر از 
واحدهاي توليدي وقفه اي در تنظيم فركانس به وجود 
آورد؛ كه اين امر براي مركز كنترل ديسپاچينگ پديده اي 
ناخواسته و مشكل آفرين خواهد بود يكي از واحدهاي 
 FLAT واحد  يا  آزاد  واحد  به عنوان  غالبا  كه  توليدي 
مورد استفاده قرار مي گيرد و نسبت به ساير واحدها 
داراي حساسيت باايي در برابر تغييرات فركانس شبكه 
است، واحد شماره 3 مي باشد اين واحد به عللي، بارها 
تحت فرمان رله 86S تريپ كرده و از شبكه جدا گرديده 
است. پرواضح است كه جداشدن يك واحد توليدي از 
شكبه هم انتقال توان را تا حدودي دچار وقفه مي نمايد 
و هم با توجه به جايگاه خاص واحد مربوطه فركانس 
شبكه را دستخوش اختال خواهد كرد لذا برآن شديم 
كه ضمن بررسي فني علل تريپ واحد مذكور و تعيين 
رله 16S به عنوان عامل اصلي آن روش بررسي را به 
طور خاصه بازگو كرده به اميد آنكه هميشه تجربيات 

گذشته چراغ راه آينده باشد.

واژه هاي کلیدي:
نیروگاه آبي – بهره برداري - رله فرکانسي
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پس از جداكردن 
 16S و حذف رله

تريپ هاي  اشکال 
مرتفع گرديد  مکرر 
و تاكنون كه ماه ها 

از عملکرد واحد 
هيچ  مي گذرد 

اشکال و اختالي 
در ادامه كار واحد 

نيامده  به وجود 
به خاطر  است. 

 ،16S تست رله 
مدار شماره 3 
گرديد طراحي 

اهمميباش��د.
تقس��یمپتانس��یلدرش��رایطي
کهواح��دکارعاديخ��ودرادر
حالس��نکرونشبکهادامهميدهد

بهصورتزیرخواهدبود.
86Sافتپتانسیلرويرله

)250×10.5(/72.5=36.2V
16Sافتپتانسیلرويرله
)250×62(/72.5=213.8V

بنابرای��نرله86Sدرش��رایط
عاديبدونعملکردباقيميماند
اکنونچنانچهمقاومترله16Sبه
هردلیل)باارفتندرجهحرارتیا
سوختنسیمپیچيآن(تغییرقابل
توجه��ينمایدافتولتاژرويرله
86Sبیشترش��دهوسببعملکرد

آنميگردد.باتوجهبهتحلیلفوق
بهنظرميرسیدکهعلتاصليبروز
خطاهمانرله16Sميباش��د.لذا
اینرلهازمدارمربوطهجداگردید
LT86Sوبرايامپنش��اندهنده
86SرلهNCازیکيازتیغههاي

استفادهگردید.
پسازجداک��ردنوحذفرله
16Sاش��کالتریپه��ايمک��رر

مرتف��عگردیدوتاکن��ونکهماهها
ازعملک��ردواحدميگ��ذردهیچ
اش��کالواختال��يدرادام��هکار
واحدبهوجودنیامدهاست.بهخاطر
تس��ترل��ه16S،مدارش��ماره3
طراح��يگردید؛اینم��دارتقریبا
هم��انفرمقرارگرفتنرله16Sرا
بههم��راهرل��ه86Sدرمدارتریپ
واحدنش��انميدهداینمدارپس
ازگذش��تچن��دروزنش��انداد
ک��هحدساولیهدرس��تبودهوبا
اضافهش��دندرجهحرارتس��یم
پیچ��ي16Sشکس��تعایق��يدر
سیمپیچيآنبروزميکندوسبب
ميش��ودکهرل��ه86Sان��رژيدار
گردد.بدینترتیباشکالاساسي
رله16Sازابتدايطراحيدرمدار
کنترلفرامینتریپقرارداشتکه
تشخیصدادهشدواصاحگردید.
1-رل��ه86S:ای��نرلهفرمان
)SHUT DOWN( تری��پ
ژنراتوررابراساسمدارشماره1

صادرمينماید.
* مسئول هماهنگ كننده 
مهندسي- معاونت مهندسي فراب

1-CITCUIT NO

2-CITCUIT NO

3-CITCUIT NO
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از  بسياري 
الزامات  سازمان ها، 
را به الزامات 
پروژه و الزامات 
دسته بندي  محصول 
الزامات  مي كنند. 
مي تواند  پروژه، 
الزامات  شامل 
مديريت  تجاري، 
پروژه، تحويل، ... 
و الزامات محصول 
شامل  مي تواند 
مربوط  اطاعات 
الزامات فني،  به 
و  عملکردي  امنيتي، 
باشند غيره 

36

حوزه هاي دانش

گروه هاي فرآیندي مدیریت پروژه

گروه فرآیندي خاتمهگروه فرآیندي نظارت و كنترلگروه فرآیندي اجراگروه فرآیندي برنامه ریزيگروه فرآیندي آغازین

4-3هدایتومدیریت4-2تکوینبرنامهمدیریتپروژه4-1تکوینمنشورپروژه4-مدیریتیکپارچگيپروژه
اجرايپروژه

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 محدوده پروژه
مطلبي با خوانندگان 

در شماره قبلي، حوزه دانش مدیریت یكپارچگي را از نظر گروه هاي فرآیندي مدیریت پروژه و اینكه چه فرآیندهایي در هریك از آن حوزه ها و در قالب 
مدیریت یكپارچگي باید شكل مي گرفت پرداختيم. در این شماره و در ادامه موضوع مذكور به حوزه دانش مدیریت محدوده پروژه پرداخته و پنج فرآیند 
آن را كه مشتمل بر »جمع آوري الزامات«، »تعریف محدوده«، »ساختار شكست كارWBS«، »گروه فرآیندي برنامه ریزي«، »غير محدوده« و »كنترل محدوده« 

در گروه هاي فرآیندي نظارت و كنترل مي باشد تشریح مي نمائيم.

بهنام تكاملي * 
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 هنگامي كه يك 
پروژه براساس 

يك قرارداد انجام 
مي شود، شرايط 

قراردادي، بخشي 
از محدوديت هاي 

پروژه خواهند بود. 
اطاعات مربوط به 
محدوديت ها ممکن 

است در بيانيه 
محدوده پروژه يا در 

مستندات ديگري، 
ليست شوند
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مي باشد  منابع  مديريت  و  سازمان يافته  نظام  يك  پروژه  مديريت 
شده  تمام  قيمت  و  كيفيت   انداز،  چشم  يك  با  پروژه  كه  به نحوي 
مشخص به اتمام برسد. به عبارتي مديريت پروژه، كاربرد دانش ها، 
در  پروژه  فعاليت هاي  به  مربوط  تكنيك هاي  و  ابزارها  مهارتها، 
رايج ترين  راستا  اين  در  مي باشد.  پروژه  الزامات  تامين  راستاي 
استاندارد مديريت پروژه كه مي توان به آن اشاره كرد، استاندارد 
اين  است.  آمريكا  پروژه  مديريت  انجمن  به  متعلق   PMBOK1

و  فرآيندي  گروه  پنج  در  را  پروژه  مديريت  فرآيندهاي  استاندارد 
از آنجا كه پروژه  نه حوزه مديريتي مورد بررسي قرارداده است. 

با عدم قطعيت  تا حدودي  به فرد هستند  اجرا منحصر  از لحاظ  ها 
مواجه مي باشند. لذا اولين موضوع در مديريت پروژه اين است كه 
اطمينان حاصل گردد پروژه با محدوديت هاي مشخص تعريف شده 

باشد.
است جهت شناسايي،  فرآيندهايي  پروژه، شامل  مديريت محدوده   
اطمينان و شفاف سازي اينكه چه كاري بايد انجام شود و چه كاري 
اساساً  است(.  پروژه  محدوده  از  خارج  كه  شود)كاري  انجام  نبايد 
در  آنچه  كنترل  و  تعريف  با  رابطه  در  پروژه  محدوده  درمديريت 

پروژه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، بحث مي شود.

فرآیندهايمدیریتمحدودهپروژهعبارتنداز:
و تعریف فرآیند الزامات: جمعآوري  •
مستندسازينیازهايذينفعان،جهتتأمیناهداف

پروژه.
• تعریفمحدوده:فرآیندتهیهشرحتفصیلياز

پروژهومحصولآن.
• ایجادساختارشکستکار:فرآیندشکستاقام
قابلتحویلوکارهايپروژهبهاجزايکوچكترو

باقابلیتمدیریتبیشتر.
• ممیزيوتأییدمحدوده:فرآیندپذیرشرسمي

اقامقابلتحویلتکمیلشدهپروژه.
بر نظارت فرآیندهاي شامل محدوده: کنترل  •
وضعیتمحدودهمحصول،پروژهوتغییراتخط

مبنايمحدودهميباشد.
درپروژه،واژهمحدودهميتواندبهدوشکلزیر

تعریفگردد:
عملکردهایي و ویژگيها محصول: محدوده -
نتیجهرا یا کهخصوصیاتیكمحصول،خدمت

توصیفميکنند.
در باید که نیازي مورد کار پروژه: محدوده -
با نتیجه، یا خدمت محصول، یك تحویل جهت

ویژگيهاوعملکردهايمشخص،انجامشود.
شکلزیرنمایيازفرآیندهايمدیریتمحدوده
پروژهرانشانميدهدکهدرادامهبهتشریحهریك

ازآنهاپرداختهخواهدشد.

جمع آوري الزامات
جمعآوريالزامات،فرآیندتعریفومستندسازي
پروژه اهداف تأمین جهت ذینفعان، نیازمنديهاي
است.موفقیتپروژه،مستقیماتحتتأثیرتوجهبه
ثبتومدیریتالزاماتمحصولوپروژهميباشد.
مستند کميو انتظارات و نیازها شامل الزامات،
نیازمند که است ذینفعان دیگر و مشتري حامیان،
استخراج،تحلیلوثبتتفصیليميباشندتااینکه
وقتيفازاجرايپروژهآغازگردید،موردسنجش
قرارگیرند.بهطورکليجمعآوريالزامات،بهتعریف

ومدیریتانتظاراتمشتريميپردازد.

موجود اطاعات از تحلیلي با الزامات، توسعه
درمنشورپروژهوفرمثبتذینفعانآغازميگردد.
اینالزامات،اساسوپایهساختارشکستکاربوده،
بهطوريکهبرنامهریزيهزینه،زمانوکیفیت،همگي

براساسآنهاانجامخواهدشد.
بسیاريازسازمانها،الزاماترابهالزاماتپروژه
الزامات ميکنند. دستهبندي محصول الزامات و
مدیریت تجاري، الزامات شامل ميتواند پروژه،
پروژه،تحویل،...والزاماتمحصولميتواندشامل
اطاعاتمربوطبهالزاماتفني،امنیتي،عملکردي

وغیرهباشند.

 تعريف محدوده پروژه
از تفصیلي شرح یك محدوده2، تعریف
برنامهریزي، طول در ميباشد. محصول و پروژه
بهاطاعاتومشخصات باتوجه پروژه محدوده
و تعریف است، پروژهکسبشده از که بیشتري
فرضیات و موجود ریسكهاي ميگردد. تشریح
در و شده تحلیل کامل بصورت محدودیتها، و
نیازریسكها،فرضیاتومحدودیتهاي صورت

بیشتري،افزودهخواهدشد.
یکيازمهمترینخروجيهاياینفرآیند،بیانیه

محدودهپروژهميباشد.
بیانیهمحدودهپروژه،بهتفصیل،اقامقابلتحویل
پروژهوکارموردنیازبرايایجادآناقامراتشریح
ميکند.همچنینیكدركعموميازمحدودهپروژه
رابینذینفعانپروژهفراهمميسازد.اینسندممکن
استشاملموارديخارجازمحدودهپروژهباشد
کهميتوانددرمدیریتانتظاراتذینفعانموثرباشد.
بیانیهمحدودهپروژه،تیمپروژهراقادرميسازدتا
برنامهریزيتفصیليبهتريارائهدهدوآنهارادرکار
اجرایيراهنمایيکردهوخطمبنایيرابرايارزیابي
میزانتطابقحدومرزهايپروژهبادرخواستهاي

تغییریاکارهاياضافيفراهمسازد.
درجهوسطحجزئیاتيکهبیانیهمحدودهپروژه
تعریفميکند،آنکارياستکهبایدانجامشود
همچنین و انجامشود نباید که است کاري آن و

را پروژه کلي محدوده کنترل چگونگي ميتواند
توسطتیممدیریتپروژه،تعییننماید.

زیر موارد شامل پروژه، محدوده تفصیلي بیانیه
ميشود:

تدریجي تکامل محصول: محدوده شرح  •
مشخصاتمحصول،خدمتیانتیجه،کهدرمنشور
پروژهومستنداتالزامات،توضیحدادهشدهاست3.
• معیارهايپذیرشمحصول:فرآیندومعیارهاي
پذیرشمحصوات،خدماتیانتایجتکمیلشدهرا

تعریفميکند.
تحویل قابل اقام پروژه: تحویل قابل اقام  •
شاملخروجيهایيمانندمحصولیاخدماتپروژه
وهمچنیننتایجفرعيازقبیلگزارشاتومستندات
مدیریتپروژهميباشند.اقامقابلتحویلممکن

استبهصورتکليیاجزئيتشریحگردند.
• مواردخارجازتعهدپروژه:بهطورکليشناسایي
پروژهاست. تعهد از ميکندکهچهچیزيخارج
کهاینموضوعبهمدیریتانتظاراتذینفعانکمك

ميکند.
محدودیتهايپروژه:لیستمحدودیتهایي  •
استکهگزینههايانتخابيتیمپروژهرامحدودکرده

وتوضیحميدهد.
هنگاميکهیكپروژهبراساسیكقراردادانجام
ميشود،شرایطقراردادي،بخشيازمحدودیتهاي
پروژهخواهندبود.اطاعاتمربوطبهمحدودیتها
ممکناستدربیانیهمحدودهپروژهیادرمستندات

دیگري،لیستشوند.

:)WBS(ساختار شكست كار
درفرآیند بعدي گام محدوده، تعریف از پس
کار شکست ساختار ایجاد محدوده، مدیریت
کارهاي گروهبندي کار، شکست ساختار است.
یكپروژهبراساسدستاوردهایياستکهتعیین
آنجاکه از بود. پروژهخواهد کنندهمحدودهکلي
اکثرپروژههادربرگیرندهافرادبسیارودستاوردهاي
اجزاي به کار تقسیم و سازماندهي مختلفياند،
بهمن ماه 1390 - شماره 16منطقيکهبرپایهنحوهانجامکارصورتميپذیرد
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بسیارمهماست.ساختارشکستکارمدرکيمهمدر
مدیریتپروژهاستکهمبنایيبرايبرنامهریزيو
مدیریتزمانبندي،هزینههاومنابعوتغییراتپروژه
ارائهميکند.ساختارشکستکاربایدبهنحويبه
اجزاکوچکترتبدیلشودکهقابلادارهباشدیاامکان

تخصیصمسئولیتبهمرجعخاصيراداراباشد.
همچنینبایدقابلیکپارچهشدنودرآخرقابل

اندازهگیريدردورانپیشرفتنیزباشد.
ازمهمترینخروجيهايمهمساختارشکست

کار،ميتوانبهمواردزیراشارهکرد:
اجزاي بهصورت طرح توضیح امکان -

،)WBSکوچکتر)دیکشنري
و هزینه استقرار و برنامهریزي انجام امکان  -

بودجهها
-دنبالکردنزمان،هزینهوکارایي

-امکانایجادارتباطبیناهدافومنابعشرکت
باروشيمنطقي

و زمانبندي دستورالعملهاي استقرار امکان -
گزارشگیريوضعیت

برنامهریزي امکانراهاندازيساختارشبکهو -
وکنترل

تخصیص و سازماني ساختار استقرار امکان -
مسئولیتبرايهریكازاجزا
-امکانانجامآنالیزریسك

پیمانکاران، صاحبان، بین همزباني ایجاد -
مشاورانودستاندرکارانپروژه

نادیدهگرفتهشدن احتمال بهحداقلرساندن -
بخشيازپروژه

-احرازاطمینانازبررسيتمامياقاميکهبدون
تکرارشدندرانتهايپروژهميبایستتحویلگردند.

شکست ساختار تهیه براي مختلفي روشهاي
کاروجودداردکهازآنجملهميتوانبهتقسیمات
ساختار تحویل، قابل اقام یا محصول براساس
سلسله و جغرافیایي تقسیمات منابع، و سازماني
اشاره فوق تقسیمات از ترکیبي یا زماني مراتب
کرد.درادامهبهدونوعساختارشکستکاراشاره

ميشود:

ساختار فيزيكي اقام قابل تحويل 
)4PCWBS(

،)PCWBS(ساختارفیزیکيتقسیمکارپروژه
تجزیهسلسلهمراتبيوسطحبهسطحیكپروژه
بهاقامقابلتحویل)Deliverables(است.اقام
انتهاي در که هستند هایي تحویل،خروجي قابل
محصوات، ميتوانند که ميگردند تحویل پروژه
تجهیزات،ماشینآات،تسهیات،سختافزار،نرم
افزار،دستورالعملهاومداركیامجموعهايازآنها
تعریف اسم با همیشه PCWBS عناصر باشند.

ميشوندنهبافعل.
• قابلیتهاومشخصاتPCWBSعبارتنداز:

-جمعپذیري
-بررسيازباابهپایینتامحصوليازقلمنیافتد
-هدایتطبیعيبرنامهریزيازاقامبهفعالیتها

-ایجادزمینهنظارتبرپروژه
-تاکیدداشتنبراقامقابلتحویلنهفعالیتها5


 ساختار عملياتي تقسيم 
)FWBS6( كار پروژه

سلسله تجزیه کار، شکست عملیاتي ساختار
مراتبيوسطحبهسطحفعالیتهايیكپروژهاست.
ازآنجاکهکلیهفعالیتهايخروجيدرهرمرحله،

وروديبرايمرحلهبعديميباشدلذابایستيکلیه
تغییراتدرهرمرحلهتحتکنترلدرآیند.
• معیارهايتقسیمFWBSعبارتنداز:

اساس بر صورتيکه در سازماني: ساختار -
عملکرد7سازماندهيشدهباشد.

-ماهیتکارها:شناسایي،بررسيوگروهبندي
عملیاتموردنیازجهتتکمیلوتحویلهریك

ازاقام.
تدارکات، مهندسي، پروژه8: عمر چرخه -

ساخت،نصبوراهاندازي.
• درتهیهFWBSتوجهبهنکاتزیرضروري

است:
-عناصرFWBSبهصورتفعلهستندنهاسم.
-ازمنیستکهسطحشکستدرتماميعملیات
به است ممکن عملیات یك باشد؛ اندازه یك به
حالیکه در شود شکسته تفصیلي بسیار سطوح

عملیاتدیگردرسطحکليترتعریفگردد.
مدیریت، که سطحي اساس بر FWBS -
کنترلویانظارتخواهدشدتهیهميگردد.کنترل
موجود، وضعیت تحلیل و تجزیه از عبارتست
مقایسهبرنامهباعملکردودرنهایتتصمیمگیري
درموردآن.نظارتعبارتستازجمعآوريدادهها

وارائهگزارشات.

مميزي محدوده
شاملفرآیندهایيجهتتطابقاقامقابلتحویل
که بوده محدوده مبناي اساسخط بر مشتري به
درراستايتضمینرضایتمشتريواخذتائیدو

پذیرشآناست.
بهایننکتهبایدتوجهشودکهممیزيمحدوده
بهبررسياقامقابلتحویلبهمشتريواینکهچه

جمع آوري الزامات

1- 1- ورودي ها 
منشورپروژه

ثبتکنندهذينفعان
 1-2- ابزارها و تكنيك ها 

مصاحبهها
گروههايمتمرکز

کارگاههايتسهیلشده
تکنیكهايخاقیتگروهي

تکنیكهايتصمیمگیريگروهي
پرسشنامهها

مشاهده
نمونههاياولیه

 1-3- خروجي ها 
مستندسازيالزامات

برنامهمدیریتالزامات
ماتریسردیابيالزامات

2- تعریف محدوده 

 2-1- ورودي ها 
منشورپروژه

مستندسازيالزامات
سرمایههايفراینديسازمان

2-2- ابزارها و تكنيكها 
قضاوتکارشناسي

تحلیلمحصول
شناسایيپیشنهادها

کارگاههايتسهیلشده
2-3- خروجي ها 

بیانیهمحدودهپروژه
بهروزرسانياسنادپروژه

WBS 3- ایجاد 

 3-1- ورودي ها 
بیانیهمحدودهپروژه
مستندسازيالزامات

سرمایههايفراینديسازمان
 3-2- ابزارها و تكنيك ها 

تجزیه
 3-3- خروجي ها 

WBS
WBSفرهنگ

خطمبنايمحدوده
بهروزرسانياسنادپروژه

4- مميزي محدوده 

 4- 1- ورودي ها 
برنامهمدیریتپروژه
مستندسازيالزامات

ماتریسردیابيالزامات
تحویلشدنيهايمعتبر

 4-2- ابزارها و تكنيك ها 
بازرسي

 4-3- خروجي ها 
تحویلشدنيهايپذیرفتهشده

درخواستهايتغییر
بهروزرسانياسناد

5- كنترل محدوده 

 5-1- ورودي ها 
برنامهمدیریتپروژه

اطاعاتعملکردکارایي
مستندسازيالزامات

ماتریسردیابيالزامات
سرمایههايفراینديسازمان
 5-2- ابزارها و تكنيك ها 

تحلیلانحراف
 5-3- خروجي ها 

سنجشعملکردکارایي
بهروزرسانيسرمایههايفرآیندي

سازمان
درخواستهايتغییر

بهروزرسانيبرنامههايمدیریتپروژه
بهروزرسانياسنادپروژه

شكل 1:مديريت محدوده پروژه
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م تائیدیه اخذ به همچنین و شود تحویل مشتري به اقاميباید
کنترل درصورتیکه آن. کیفیت به نه ميپردازد رسميمشتري
کیفیتبهبررسيصحتاقامبراساسالزاماتکیفیتميپردازد
ومعمواًقبلازممیزيمحدودهویابهصورتموازيباآنانجام

ميشود.
ازمهمترینخروجيهايممیزيمحدودهميتوانبهمواردزیر

اشارهکرد:
-اقامقابلتحویلکهبهتائیدمشتريرسیدهاندبههمراه

تائیدیههايآن)گواهيتحویلبهمشتري(
-اقامقابلتحویليکهبهتائیدمشترينرسیدهاندبههمراه
درخواستهايتغییرآن،جهترفعنواقصبراساسنیازهاي

مشتري
پسازانجامممیزيمحدوده،اسناديکهبهتعریفمحصول
بهروزرساني ميپردازد، محصول تکمیل وضعیت گزارش یا

ميگردد.

كنترل محدوده پروژه
شاملفرآیندهاينظارتبروضعیتمحدودهپروژهومحصول
ميباشدتاتغییراتدرخطمبنايمحدودهرامدیریتوکنترل
نماید.فرآیندکنترلمحدودهتضمینميکندکهتنهاتغییراتو
اقداماتاصاحيتائیدشده،درمحدودهپروژهاعمالگردد.به
عبارتدیگرازفرآیندکنترلمحدودهپروژه،فقطبرايمدیریت
تغییراتتائیدشدهاستفادهميشود.درمقابلبانوعدیگرياز
تغییراتدرمحدودهپروژهمواجههستیمکهازآنهاتحتعنوان
در ميشود.خزشها برده نام یاخزش9 نشده کنترل تغییرات
محدودهپروژهميتواندبرروندپروژهوموفقیتدرازمدتآن

تاثیرگذارباشد.
تغيير محدوده:

درآغازپروژهکارفرمادركکامليدرموردمحصولندارد
بنابرایندرمراحلبعديپروژهمعمواباتغییراتيدرمحدوده
مواجههستیم.تغییردرمحدودهمعمواهمیشهموجباصاح

بودجهبنديوزمانبنديپروژهميگردد.
خزش محدوده:

خزشدرواقعافزایشمحدودهپروژهبدونتوجهبهاثراتآنبر
زمان،هزینهومنابعویابدونتصویبمشتريميباشد.اینتغییرات
کنترلنشدهدرمحدودهپروژهمعموااندكاندكوبهآراميرخ
ميدهد،بههمیندلیلازآنتحتعنوانخزشیادميشود.از
مهمترینخروجيهايکنترلمحدودهميتوانبهموارديازقبیل
تغییروبازنگريدربیانیهمحدوده،WBS،دیکشنريWBS،برنامه

زمانبنديمبناوهزینهاولیهپروژهاشارهکرد.
1-Project Management Body of knowledge
2-Scope

3-Work Breakdown Structure

4-Project Control WBS

5-Activities

6-Functional WBS

7-Function

8-Project life cycle
9-Creep

بهمن ماه 1390 - شماره 16*مسئول برنامه ریزي و كنترل پروژه

در زمينه حمل ونقل سنگين: 
*حملدودستگاهترانس90تنازشرکتایرانترانسفوزنجانبهمقصد

نیروگاهسیاهبیشه.
*حملیكدستگاهترانس90تنازشرکتایرانترانسفوزنجانبهمقصد

شهركپرنددرحومهشهرتهران.
به بندرعباس ازگمرك تن 117 وزن به شیرکروي دستگاه یك *حمل

مقصدنیروگاهسیاهبیشه.

در زمينه ماشين آات سنگين: 
*تمدیدقراردادوادامهکار10دستگاهماشینآاتشرکتسرمایهگذاري

درپروژهنیروگاهشیرکوهیزد.
*تمدیدقراردادوادامهکار4دستگاهماشینآاتشرکتسرمایهگذاري

درپروژهنیروگاهگازيپاایشگاهپارسیان.
*عقدقراردادوشروعبکار4دستگاهماشینآاتدرپروژهیوتیلیتيان

جيالجزیرهخارگ.
*ادامهکاریكدستگاهجرثقیلدرپروژهنیروگاهسومپاایشگاهآبادان

در زمينه مديريت نيروي انساني: 
در شاغل نیروهاي نفر پانصد از بیش قراردادن پوشش تحت از پس 
کارگاههايمختلفشرکتنوتاش،شرکتاقدامبهجذب44نفربهعنوان
اپراتوربهرهبردارينیروگاهشیرکوهیزدنمودهکهمراحلجذبآنانتوسط

مدیریتمنابعانسانيشرکتفراببهاتمامرسیدهاست.

در زمينه اعطاي وام
وهشت میلیارد )یازده 11.008.750.000/- مبلغ اخیر ماهه درطيسه
سرمایه آئیننامه، هاي وام بهصورت ریال هزار( پنجاه و وهفتصد میلیون

گذاريوعليالحساببه183نفرازهمکاراناعطاءگردیدهاست.

فعاليت هاي شركت سرمايه گذاري 
 كاركنان فراب طي سه ماهه 

آبان، آذر و دي ماه
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يکي از نکات 
بسيار مهم و قابل 
توجه، طريقه نصب 
انواع بخاري و 
وسايل گازسوز و 
به خصوص نصب 
دودكش است. 
نصب صحيح 
دودكش از اين 
جهت اهميت دارد 
كه مانع از نشت 
گاز مونواكسيدكربن 
كه حاصل سوخت 
ناقص است، 
مي شود. اين گاز 
بي رنگ و بي بو 
است و به همين 
دليل به سادگي قابل 
تشخيص نيست

هومن هیربد  * 

هرسالهباشروعفصلسرماوآغازکاروسایل
گازسوزشاهدحوادثناگواريهستیمکهمتأسفانه
تعدادقابلتوجهيازاینحوادثبهمرگهموطنان
منجرميش��ود.گازطبیعيوس��ایرتس��هیاتکه
موجبراحتيوآس��ایشمردماس��ت،درصورت
عدمرعایتنکاتایمنيميتواندموجبخسارات
جبرانناپذیريش��ود.بهتری��نروشمقابلهبااین

خطرات،پیشگیريورعایتنکاتایمنياست.

قاتل نامرئي
یکيازنکاتبس��یارمه��موقابلتوجه،طریقه
نصبانواعبخاريووسایلگازسوزوبهخصوص
نص��بدودکشاس��ت.نص��بصحی��حدودکش
ازای��نجهتاهمی��تداردکهمانعازنش��تگاز
مونواکس��یدکربنکهحاصلسوختناقصاست،
ميش��ود.اینگازبيرنگوبيبواستوبههمین
دلیلبهسادگيقابلتشخیصنیست.اینگازسمي،
بسیارخطرناكبودهوحتيدرمقادیربسیارجزئي
)اس��تانداردمعمولبرايی��كمحیطدرخصوص
منواکس��یدکرب��ن50واح��دازگازدریكمیلیون
واحددرهوااس��ت(موجبمرگانس��انميشود،
بدی��نعل��تازآنبانامقاتلنامرئيیادميش��ود.

عائمونشانههايمسمومیتبامونوکسیدکربن،به
میزانغلظتمونواکسیدکربندرخونبستگيدارد.
مونواکس��یدکربندرغلظتپایی��نموجبخواب
آلودگي،گیجي،خستگي،سردرد،سرگیجه،حالت
ته��وعواس��تفراغميش��ودودرغلظتهايبااتر

سببخفگيودرنهایتمرگميشود.

 :CO عايم مسموميت با گاز
منواکسیدکربنگازيسمي،بيرنگوبيبواست
کهازسوختنناقصکربنحاصلميشود.همانطور
کهمیدانیدسلولهايبدنبرايتداومحیاتوانجام
س��وختوسازبهاکس��یژننیازدارندوکارانتقال
اکسیژنبهسلولهايبدنتوسطهموگلوبینانجام
ميشودوباتوجهبهاینکهمیلترکیبيهموگلوبین
باگازمنواکس��یدکربنحدود300برابربیش��تراز
می��لترکیبيهموگلوبینبااکس��یژناس��ت،وقتي
گازمنواکس��یدکرب��نباهموگلوبینترکیبش��ود
تشکیلمنوکس��يکربوهموگلوبینميدهدوبدین
ترتیبقدرتانتقالاکس��یژنازهموگلوبینگرفته
ميشود.زمانيکهفشارگازمنواکسیدکربندرهوا
بهحدود4میليمترجیوهبرس��دساختنمنوکسي
کربوهموگلوبینبهطورفزایندهايش��روعميشود،

)یعنيحدودبیستلیترگازمنواکسیدکربندریك
اتاقس��هدرچهارباارتفاعس��همترکافياستتا

ساختنمنوکسيکربوهموگلوبینشروعشود.(
فش��ارگازمنواکسیدکربندرهواومدتزماني
ک��هفرددرتماسباآناس��ت،تعیی��نکنندهبروز

عایموشدتمسمومیتتنفسيخواهدبود.
بایس��تيدرنظرداش��تکهمس��مومیتباگاز
منواکس��یدکربن،بدونتغییردرتعدادتنفساتفاق

افتادهوباعایمتهوعوسردردهمراهاست.
درمس��مومیتباای��نگاز،رنگقرمزروش��ن
گیاس��يکهمربوطبهمنوکس��يکربوهموگلوبین
اس��ت،درپوستومخاطوزیرناخنفردمصدوم
دیدهميش��ود.نکتهقابلتوجهایناستکهتماس
مزمنوطوانيمدتباگازمنواکس��یدکربنحتي
درمقادیرودوزهايکمترازدوزکشندهنیزميتواند
سببآس��یبدیدگيمغزوبروزتغییراتذهنيو

گاهينیزایجادحالتيشبیهبهپارکینسونشود.
معمواش��خصمس��موممتوجهعائمخفیف
نميشودوبهسرعتبهسمتعائمشدیدوحتي
مرگ،پیشميرود.بههمیندلیلنشانگرمنواکسید

کربندرمنزلبایدوجودداشتهباشد.

 :CO كمك هاي اوليه براي افراد مسموم شده با گاز
پ��سازخارجکردنفردازمحلآلوده،عائمي
نظیرس��ردرد،س��رگیجه،ضعفعضاني،اختال
حافظهوش��نوایيمش��اهدهميش��ود.برايامداد
مصدومبایدويرابهمحیطبازوهوايآزادانتقال
دادهودرمسمومیتهايشدید،ميتوانازاکسیژن
25ال��ي40درصداس��تفادهکرد.ضمن��انیروهاي
امدادي)آتشنش��انيواورژان��س(راحتمامطلع

کنید.
چنانچ��هبافردمش��کوكبهمس��مومیتباگاز
منواکس��یدکربنمواجهشدیمبراينجاتفردچه

بایدکنیم؟
-مصدومراهرچهسریعتربههوايآزادانتقالدهیم.

-بافاصلهبااورژانستماسگرفتهودرخواست
کمكنماییم.

-اگربیماردچارقطعتنفسش��دبافاصلهباید
عملیاتاحیاءقلبيعروقيشروعشود.

همیش��هبایدایننکتهرامدنظرداشتهباشیمکه
امدادگران،خودنبایددرمعرضگازمنواکسیدکربن
بهصورتطوانيمدتباقيبمانندزیراخودش��ان
مسمومخواهندشدودیگرنميتوانندکمكکنند.

استاندارد جهاني
 براي غلظت CO در محيط چيست؟ 

اس��تانداردمعمولبرايیكمحیطدرخصوص
منواکس��یدکربن50ppmی��ا50واحدازگازدر
یكمیلیونواحددرهوااستکهدرچنینشرایطي
هشتس��اعتميتواندرآنمحیطخطرناكبود.
چنانچ��هدرمحلياینمق��داراز100ppmبااتر

ايمني گاز در زمستان
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ppmرف��تآنمحیطبای��دتخلیهش��ود)تنفس
12800ازآنبین1تا3دقیقهباعثمرگميشود.(

بخاري ديواري: 
ن��وعدیگ��ريازبخاريه��ايمورداس��تفاده،
بخاريه��ايدیواريهس��تندکهدارايش��علهباز
هستند،عیباینبخاريهاایناستکهمقدارياز
گازه��ايحاصلازاحتراقرابهداخلاتاقهدایت

ميکنند.
درضم��نبعض��يازهموطن��اندرنص��باین
بخاريهادق��تازمراندارندوبهدلیلنصباین
بخ��اريدرداخ��لدیوار،ازدودکشهايمناس��ب

استفادهنميکنندکهاینامرنیزمشکلسازاست.
گاهيایننوعبخاريدرداخلدیوار)محفظهاي
ب��هنامپیشبخاري(آجريودرباايآنس��اخته
ميش��ودکهاینکارنیزایمننیس��تضمناینکه
س��اختدودکشآجريتابعمقرراتياستوباید

زیرنظرمهندسناظرساختهشود.

اصول ايمني دودكش ها و نكات ايمني 
وسايل گازسوز

1-هروسیلهگازس��وزبایددارايیكدودکش
استاندارد،مجزاومجهزبهکاهكHباشد.

2-هم��وارهمحلاتص��الدودکشبهوس��ایل
گازس��وزرابازرس��يوازاس��تحکاموثب��اتآنها

اطمینانحاصلنمایید.
3-یکيازعواملس��وختناقصوخاموششدن
بخاري،مسدودشدنسردودکشميباشدکهباعثایجاد
گازهايخطرناكومسمومکنندهميشود.برگشتاین
گازهابهداخلفضايزندگيموجبگازگرفتگيومرگ
ميشودلذادودکشهارابهطورمرتببازرسيکنیدواز

آزادبودنمسیردودکشاطمینانحاصلکنید.
4-دودکشوس��ایلگازس��وزدرمحلعبوراز
شیشههايپنجرهنبایدمس��تقیمباشیشهدرتماس
باشد،زیرادرچنینحالتيامکانشکستنشیشهدر
اثرحرارتولقشدنوافتادندودکشوجوددارد.
درصورتيک��هدودکشازپنج��رهبهبیرونهدایت
شدهاستبایددارايحداقلیكمترارتفاععمودي

ازمحلخروجازپنجرهباشد.
5-هرچندوقتیكب��ارکاهكدودکشهاي
وس��ایلگازسوزرابازرسيوچنانچهکاهكافتاده
باش��د،آنرادرمحلخودنص��بکنید.درضمن
ازفش��ردنبیشازاندازهکاهكکهموجبتغییر
حالتوگرفتگ��يمنافذخروجگازه��ايدودکش

میشودنیزخودداريکنید.
6-انتهايدودکشهايتعبیهشدهدرداخلدیوار
بایدحداقلیكمترازسطحپشتبامبااترباشد.

7-حتياام��کانازنص��بزان��وياضاف��يدر
مس��یردودکشخودداريکنیدزیرازانویي،کارآیي

دودکشراکاهشميدهد.
8-هرگزدودکشوس��ایلگازس��وزوهواکش

)فن(راازیكلولهیاکانالمشتركعبورندهید.
9-برايدودکشداخ��لوبیروندیوارنبایداز
لولههايپاس��تیکيوغیرمق��اومدربرابرحرارت

استفادهشود.
10-دودک��شبای��دازورقه��ايض��دزن��گ

)گالوانیزه(وضخیمانتخابشود.
11-آبگرمک��نوبخ��اريحتمابای��دمجهزبه
دودکشباشند.ازنصباینوسیلههابدوندودکش
درمحیطهايبس��تهیاحیاطخلوتمس��قفجداً

خودداريکنید.
در مش��ترك دودکشه��اي از اس��تفاده -12

ساختمانهايمسکونيممنوعميباشد.
دودکشه��ايآکاردئون��ي از اس��تفاده -13
آلومینیوم��يبهعلتعدمامکانآببنديدرابتداو

انتهاخطرناكاست.
14-هنگامعبوردودکشازداخلدیواروتقاطع
آنبایدقطرلولهفلزيبهطورکاملیکس��انباش��د.
کمکردنقطرلولههنگامخروجازساختمان)دیوار

یاسقف(مجازنیست.
15-درهنگامس��اختوس��ازمراقبباش��ید،
مصالحساختمانيبهداخلدودکشهاریختهنشود

وراهوروديدودکشرامسدودنکند.
16-هرسالهپیشازروشنکردنوسایلگرمازا،
مراقبباشیدمسیردودکشهابهوسیلهانهپرندگان

مسدودنشدهباشد.
17-قسمتعموديدودکشبایدرويپایههاي
مناس��بقرارگیردتاوزنآنبهپایهمنتقلشودواز
کجشدنآنجلوگیريبعملاید.درضمندودکش
روينماهابایدبهوس��یلهبس��تهايمناسبفلزي
ب��هدیوارمحکمش��ود.همچنی��نمراقبچرخش
کاه��كبهس��متزمینباش��ید،درای��نصورت
اینگون��هدودکشهاکارآیيازمراندارندوخارج
نشدنگازهايحاصلازاحتراقجانشماراتهدید

خواهدکرد.
18-عبوردودکشازفضايداخلسقفکاذبو
بهخصوصحمامبهدلیلامکانپوسیدگيونشت

گازمونواکسیدکربنخطرناكاست.
19-بهدلیلامکانپ��سزدنگازهايحاصلاز
احتراقبهتراس��تدودکشش��ومینههابهقطر15

سانتيمترساختهشود.
20-انتهايتمامدودکشهابایدحداقلیكمتر
ازسطحپشتبامبااترباشدوازدیوارهايجانبي

نیزحداقلیكمترفاصلهداشتهباشد.
21-استفادهازوسایلگازسوزمانندآبگرمکنو
انواعبخاري)بادودکشوبدوندودکش(درحمام
ممنوعاس��ت.نصبکاه��كHعاوهبراینکهاز
نفوذبارانوبرفوافتادناش��یاوورودپرندگانبه
داخلدودکشجلوگیريميکند،درمنظمسوختن

وسیلهگازسوزنیزمؤثراست.
22-اس��تفادهازوس��ایلگرمایشياس��تاندارد

درپیش��گیريازاینمس��مومیتازاهمیتباایي
برخورداراست.بخاريهايبدوندودکشازتولید

گازCOجلوگیرينميکنند.
23-ازروش��نکردنش��علههاياجاقگازدر
آش��پزخانهبرايگرمنگهداشتنمحیطداخلخانه،

خودداريکنید.
24-درصورتيک��هازبخاريهايگازس��وزبه
منظورگرمایشمحیطاستفادهميکنیدحتماازبستن
کاملمنافذخودداريکردهوازطریقدربیاپنجره

درفضاایجادتهویهنمایید.
25-ازقراردادنلولهخروجيبخاريبهداخل

ظرفآبخوددارينمایید.
26-درونخانه،بهویژهدراتاقخوابدستگاه

هشدارمنواکسیدکربننصبشود.
27-برايتعمیروس��ایلگازسوزازافرادداراي

صاحیتفنياسفادهنمائید.
28-ازدودکششومینهبهجايدودکشبخاري

استفادهنکنید.
29-نص��بپکیجوآبگرمکنگازيدیواريدر
فضاهايکمتراز60مترمربعخطرناكاستوباید

ازنصبآناجتنابکرد.
30-.کلیهوسایلگازسوزميبایستباشعلهآبي

بسوزددرغیراینصورتاحتراقناقصاست
31-برايمهارمناسبومطمئندوسرشیلنگازبست
استفادهشود.حداکثرطولشیلنگ120سانتيمتراست.

آزمايش دودكش
ميتوانی��دب��راياطمین��انازصح��تعملکرد

دودکشسهآزمایشآسانزیرراانجامدهید:
1-س��ادهترینآزمایشهردودکش،دس��تزدن
ولمسآناس��ت.س��رديدودکشنشانهعدمعبور
گازهايسميوداغحاصلازاحتراقوسیلهگازسوز
ازدودکشوزنگخطريبرايش��مااس��ت.وقتي

وسیلهگازسوزکارمیکندبایددودکشداغباشد.
2-آزمایشبعدياستفادهازشمعیاشعلهکبریت
درمحلدریچهومبدأدودکشدراتاق)محلمصرف(
است.باقراردادنکبریتروشندرابتدايدریچهباید
شعلهبهسمتداخلدودکشکشیدهشود.اینموضوع
نش��انهک�ارکردنومکشمناسبدودکشبودهودر
صورتيکهتغییريدرشعلهایج�ادنشود،نشاندهنده

عدممکشمناسبدودکشاست.
3-هن��گامخریدیااجارهخانهوپیشازوصل
وسایلگازس��وزبهدودکش،مسیردودکشهارابا
یكوزنهوطنابمحکمازپشتبامتامحلدریچه
ومبدأدودکشکنترلکنیدتاازبازبودنآنبهطور
کاملمطمئنش��وید.امیداس��تباتوج��هوانجام
نکاتایمنيهرسالهازصدماتجانيوماليناشي

ازاینحوادثناگوارکاستهشود.
*مشاور مدیریت پشتيباني نوتاش و بازرس گاز 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
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برايخریدلپتاپچندنکتهاصليوجودداردکهباید

نهاتوجهکنید.قبلازآنتوجهداشتهباشیدکهسازندگان
بهآ

لپتاپهمگيدارايش��رکتهايبزرگچندینمیلیارد

داريهس��تندپسبرايتولی��دیكمحصول،صرفنظر

امتجاري،س��رمایهخودرانیزبهخطرنمياندازند.در
ازن

نتیجهتماممدلهایيکهدربازارمشاهدهميکنیدازکیفیت

وکارآیيقابلقبوليبرخوردارهستندامااینراهنماکمك

واهدکردانتخابيب��اتوجهبهنیازهايخودانجامدهید.
خ

مناینکهبهترینگزینهرابابودجهايکهدرنظرگرفتهاید،
ض

انتخابکنید.

مشخصات فني
یکيازمهمتریندایلتفاوتمدلها،وجوداختافدر

مشخصاتفنيلپتاپهااستکهقطعاتيمانندپردازنده،

حافظ��ه،باتري،هارددیس��كوبخشگرافیک��يرادربر
ميگیرد.

پردازن��ده:درموردپردازندهچندینانتخابوجوددارد

کهشاملنسلهايقدیميوجدیداینتلوAMDاست.

درموردپردازندهویژگيهایيمانندتعدادهس��ته،فرکانس

حافظهدرونيمهمهس��تندوعاوهبرآنپلتفرمسیستم
و

نی��زاهمیتدارد.پلتفرم Core 2Dou کاماازردهخارج

�دهودرحالحاض��راینتلدارايس��هزی��رمجموعهبه
ش�

نامه��ايCore i3برايردهمتوس��ط،Core i5برايرده

نیم��هحرف��هايوCorei7برايردهحرفهاياس��ت.هر

امازای��نزیرمجموعههادارايچندینم��دلپردازنده
کد

هس��تند.جدیدترینپردازندههايموجودبرايلپتاپها

خانوادهس��نديبریجهستندکهمدلآنهاباعدددوآغاز
از

ميشودویكعددچهاررقميراتشکیلميدهد.بهعنوان

Core i3 2310MوCore i3 380M مث��الپردازن��ده

ه��ردودرخانوادهCore i3ق��راردارندبااینحالمدل

2310Mجدیدتراستوجایگزینمدلقبليشدهاست.

لپتاپهایيکهازایندوپردازندهاستفادهميکنندهماکنون

باقیمتهايمشابهدربازاردیدهميشوند،پسبهتراست

مدلهایيکهدارايپردازندهجدیدترهستندراانتخابکنید.

رم:درنوتبوكه��ايامروزيازنوعDDR3اس��تو

اگرلپتاپيبارمDDR2مش��اهدهکردیدبهمعنيقدیمي

بودنآناس��ت.)البتهگاهيازرمه��ايDDR2دربرخي

نتبوكهايکوچكاستفادهميشود(.برايرمهادوگزینه

اهمیتبیشتريدارداولظرفیتودومفرکانسرم.مدلهاي

متوسطشاملدوتاچهارگیگابایترمهستندکهبهتراست

ظرفیتهايچهارگیگابایتيانتخابشوند.ظرفیتبیشتراز

مقدارعماوش��ایدهمفعابدوناس��تفادهباشدزیرا
این

بهندرتحجمچهارگیگابایترماشغالخواهدشد.البته

ظرفیتدوگیگابایتنیزبااینکهبراياجرايویندوزهفت

واغلببرنامههاکافياس��تاماممکناس��تبرايبرخي

فعالیتهايحرفهايبامحدودیتروبهروش��ود.فرکانس

رمب��رايکاربريعمومياهمیتکمت��ريداردبااینحال

،DDR3ازبی��ندوفرکانس1066و1333ب��رايرمهاي

مدلهایيکهدارايفرکانس1333مگاهرتزهستندکارآیي
بهتريدارند.

باتريدرلپتاپهایيکهازپردازندههايس��نديبریج

استفادهميکنند،دوامبیشتريداردودوتاسهساعتعمر

باتريبراياغلبمدلهارایجاس��ت.شارژبیشتربهمعني

استفادهطوانيترازدستگاهبدوننیازبهبرقاست.

هارددیسك:بخشذخیرهسازياطاعاتدرلپتاپها

راتشکیلميدهدودرلپتاپهايگرانقیمتاینبخش

ازنوعSSDانتخابميش��ود.برايهارددیسكدوویژگي

ظرفیتوسرعتداراياهمیتهستند.درمدلهايمتوسط

ونیمهحرف��هايمعمواظرفیتهاي500تا750گیگابایت

دیدهميشودولپتاپهايحرفهاينیزدارايظرفیتيبااتر

ازیكترابایتهس��تند.بااینشرایطمدلهایيکهظرفیت

هارددیس��كآنها320گیگابایتیاکمتراس��تگزینههاي

مناس��بينیستند.البتهدوبخشرموهارددیسكقابلارتقا

هس��تندوباکميهزینهميتوانیدایندوبخشراتعویض

کنید.س��رعتهارددیسكهاباتعدادچرخشصفحههاي

هاردمشخصميشودوسهسرعت5400،4200و7200

دوردردقیقهبرايهارددیس��كلپتاپهامورداس��تفاده

است.هارددیس��كهایيکهسرعت4200دوردارندکمتر

موردتوجههستندولپتاپهایيباسرعت5400دوردر

دقیقهبیش��ترینمدلهايبازارراتشکیلميدهند.سرعت

7200دوردردقیقهاغلبدرنوتبوكهايگیمومدلهاي
حرفهايدیدهميشود.

كارت گرافي��ك: بخشگرافیک��يدرلپتاپهابهدو

لدیدهميشود.برخيازمدلهاازهمانهستهگرافیکي
شک

پردازندهاس��تفادهميکنندودارايکارتگرافیکيمستقل

��تند.اینهس��تهگرافیکيدرونپردازندهق��رارداردو
نیس

کارآیيآنبرايبازيمناسبنیست.اماتوانایيپردازشهاي

گرافیکيدوبعديوتمامفعالیتهايروزانهبانرمافزارهاي

سوبرنامههاياینترنتيرادارد.اینهستههايگرافیکي
آفی

برايپخشفیلمنیزبهینهس��ازيشدهاندوکارآیيمطلوبي

دارند.تراش��ههايگرافیکيمس��تقل،س��اختدوشرکت

انویدیاوAMDهس��تندکهمدلهايس��اختانویدیابا

ن��امجیفورسومدلهايس��اختAMDب��انامرادئون

شناختهميشود.اگرکارتگرافیکيساختانویدیابودبهتر

گردآوري:
مسعود پیركندي * 
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کهدرتمامينقاطتحتپوش��ششاملمنزل،محلکارو....حتي

سایرشهرهابهراحتيوبهصورتسیارازاینترنتاستفادهکرد.

4.تجربهعملياستفادهازهردوسرویسنشانميدهدکهبهطور

کليکیفیتارتباطاتADSLبهدلیلاس��تفادهازبس��ترفیزیکي

Wimaxسیم(درش��رایطمساوي،مناسبتروقابلقبولتراز(

ميباش��د.بهویژهاینتفاوتدردانلودکردنفایلهاخودرابیشتر

نش��انميدهد.قابلذکراینکهس��رویسارائهش��دهبررويهر

دون��وعارتباطبهصورتاش��تراکي)Shared(بودهوتفاوتيبا
یکدیگرندارند.

5.هردونوعارتباطنیازبهتأمینسختافزار)مودم(مرتبطداشته

وهزینهاولیهیکسانيدربردارد.امادرارتباطWimaxدربرخي

ازمناطقيکهپوش��شمناس��بيندارد،نیازبهاستفادهازتجهیزات

فضايباز)Outdoor(ميباش��دکهموجبافزایشهزینهاولیه
تجهیزاتآننسبتبهADSLميگردد.

6.ازنظ��رقیم��تپهنايباند،هردونوعارتباطوضعیتیکس��اني

دارنداماعموماشرکتهايارائهدهندهس��رویسWimax،آزادي

عملبیشتريدرنحوهپرداختهزینهبرايمشتريقائلشده؛امکان

پرداختبهصورتاعتباريازسهولتبیشتريبرخورداراست.

* رئيس بخش شبكه و ارتباطات

،ADSLباتوجهبهاینکهطيچندس��الاخیرعاوهبرلینكسنتي

س��رویساینترنتWimaxنیزتوسطشرکتهايسرویسدهنده

ارائهميش��ودب��هتفاوتهايکليایندوس��رویسبهصورتذیل
اشارهميشود:

Wimax.1ازارتباط��اتبيس��یماس��تفادهک��ردهونی��ازيب��ه

ADSLزیرس��اختهایيمانندکابلکش��يوخطتلفنندارد،اما

نیازمن��دکابلکش��يوخطتلفنوبرقراريارتب��اطازطریقمرکز
مخابراتياست.

2.دربرخيازمناطقبهدلیلمحدودیتهایيمانندپربودنپورتها

درمرکزمخابراتي،امکاندسترس��يبهارتباطADSLوجودندارد

W،ازچنینمحدودیتيرنجنبردهووابس��تگيخاصي
imaxام��ا

بهش��رکتمخابراتندارد.همچنیندرمناطقيمانندش��هركهاي

صنعتيکهدرحومهش��هرهاق��راردارند،اغلبامکاناس��تفادهاز

ADSLوجودنداش��تهام��اWimaxدراینمناطقق��ادربهارائه

سرویسميباش��د.البتهبایدتوجهداشتWimaxنیزدرمناطقي

کهپوش��شمناسبيتوسطشرکتسرویسدهندهوجودندارددچار
مشکلسرویسدهيميباشد.

3.ازADSLتنهاميتواندریكمکانثابتاستفادهکرد،امااستفاده

ازتکنول��وژيبيس��یمتوس��ط
Wimaxاینامکانراميدهد

گردآوري:
هومان افتخاری * 

اس��تازکارتهايسريپنجاینشرکتباشدمانندجیفورسGT540یا

GT520اینمدلهابرايبازيهممناس��بهستند.جیفورس.GT550

نیزکارآیيقابلقبوليداردوليبرايبازيمناسبنیست.یکيازویژگيهاي

کارتهايگرافیکيس��اختانویدیا،کمكبهپردازشدربرخينرمافزارها

مانندفتوشاپوتبدیلفرمتهايصوتيوتصویرياست.دربرخيمدلهااز

فنآورياپتیموساستفادهشدهکهدارايدوبخشگرافیکيهستندوميتوانند

باعثافزایشعمرباتريش��وند.دراینروشزمانيکهبارپردازش��يزیاد

يپردازندهاجراميشودوزمانيکهتوانآنکافينباشد
نیستهستهگرافیک

کارتگرافیکيفعالخواهدشد.کارتهايگرافیکيAMDکهدارايشماره

س��ري66xx،65xxو67xxاچ.دي هستندنیزميتوانندبرايبازياستفاده

ش��وندوبهترینکارآیيرامدلهايسري67xxاچ.ديدارند.مدلهایيکه

شمارهسريآنهاباعددششآغازميشودجدیدترهستند.

ويژگي هاي ظاهري
ان��دازهصفح��هنمایشیک��يازمهمتری��نویژگيهايظاهرياس��ت.

لپتاپهایيکهدارايصفحهنمایش15اینچوبزرگترهستندوزنبیشتري

دارندوحملآنهاکميدش��وارتراس��ت.بااینحالاندازهصفحهنمایشبه

مشاهدهجزییاتبیشترکمكميکند.مدلهایيکهدارايصفحهنمایش13یا

اوزنيبین1/8تا2/4کیلوگرمدارندوامکانجابجایي
14اینچهستندمعمو

آنهابیش��تراس��ت.یکيازفناوريهايمرتبطباصفحهنمایشسیستمنور

پسزمینهاستودربرخيمدلهاازشیوهتامیننورLEDاستفادهميشود.

دراینروشنورتنهادرقس��متيازتصویرکهروشناستتابیدهميشودو

میزانکنتراستدرتصویرراافزایشميدهد.عاوهبراینباعثمصرفکمتر
باتريخواهدشد.

وض��وحتصویرهمدرکیفیتنمایشموثراس��ت.معم��والپتاپهااز

136پش��تیبانيميکنندکههرچقدراینمقداربااباشد
دقتتصویر768×6

جزییاتبیش��تريدرتصویرقابلمش��اهدهاس��ت.درمدلهايحرفهاياز

وضوح1080×1920استفادهميشودکهبهآن،استاندارد1080Pیااصطاحا

Full Hdميگویند.پسازاینقسمتتعدادپورتهاحائزاهمیتهستند.

بهعنوانمثالهرچقدرتعدادپورتهايUSBبیش��ترباشدامکاناتبهتري

باوس��ایلجانبيفراه��مميکندضمناینکهدودرگاهتصویري
برايارتباط

VGAوHDMIنیزبراياتصالبهنمایش��گرهامانندمانیتور،تلویزیونو

دارند.نوعصفحهکلیدواندازهتاچپدهمميتوانددرانتخاب
پروژکشنکاربرد

کیبوردهایيکهبینکلیدهايآنفاصلهوجودداردچیکلتنامیده
موثرباشد.

ميشوند.تایپدراینکیبوردهابادقتبیشتريهمراهاستبااینحالبراي

نیس��تندزیرااندازهکلیدهاحدود15درصدازکلیدهاي
تایپس��ریعمناسب

معموليکوچكتراست.

برند
برنددرلپتاپهاتاثیرزیاديدرانتخابداردبااینحالبایدگفتشرح

تفاوتبینبرندهانیزکاربسیاردشوارياست.برندسونيازبرندهايمعتبر

لپتاپاس��ت.بااینحالدرمقایسهبامدليکهمشخصاتفنيمشابهدارد

تواندحدود100تا400هزارتومانگرانترباش��د.این
قیمتای��نبرندمي

ویژگيدرموردنوتبوكهاياپلبسیاربیشتراست.لپتاپهاياپلداراي

اصيخودهستندکهشیوهمس��تقليرابراياستفادهاز
سیس��تمعاملاختص

ایننميتوانآنرابامدلهايویندوزيموجوددربازار
سختافزارداردبنابر

مقایس��هکرد.زیبایيوظرافتاینمحصواتاگرچهشگفتانگیزاستاما

��رانعاديتوجیهندارد.برندهایيهمچوناچپي،دلو
قیمتآنهابرايکارب

ایسردربازارایرانوجودداردکهازنظرقیمتکامارقابتيهستندودرمقایسه

باسایربرندهاميتواندرآنهاقیمتهايمناسبتريرانسبتبهمدلهایيبا

مش��خصاتفنيمشابهدید.بااینحالاینمدلهانیزحساسیتهايخاص

خودرانسبتبهشرایطنگهداريدارندوبایدبیشترموردتوجهقرارگیرند.

لنوونیزضمنکارآیي،ازتوانمطلوبيبرخوردارهستند.
برندهاياسوسو

* كارشناس سخت افزار و پشتيباني فني
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روز دهم بهمن 57 
من و همکاران كه 
در مركز عمليات 
نيروي هوائي در 
 FIC مراقبت پرواز
براي شناسائي 
هواپيماها براي 
رادارهاي منطقه و 
كنترل پروازها در 
برج كنترل و مراقبت 
پرواز بوديم، به 
مراقبت پرواز اطاع 
دادند كه يك فروند 
هواپيماي بوئينگ 
747 توسط پرسنل 
انقابي هما آماده 
گردد و به نام پرواز 
انقاب براي آوردن 
حضرت امام)ره( به 
پاريس پرواز نمايد

سكانس اول: فرار شاه از ايران
درروز26دیم��اه57بودکهش��اهوخانوادهاشاز
ایرانبهکش��ورمصرفرارکردند.دراکث��رموارد،در
سفرهايداخليشاهوخانوادهاشبرايامنیتخودشان
باهواپیمايجداگانهپ��روازميکردند؛باهواپیماياز
نوعJet Starکهباس��رعتيبرابرباس��رعتصوت
پروازميکرد.درسفرهايخارجيباهواپیمايبوئینگ
727سفارشيکهبامیلیونهادارهزینهمهیاگشتهبود،
اس��تفادهميشد.هواپیمادارايمخابراتبسیارقويو
تزئیناتداخليبسیارپیشرفتهومدرنبود.هنگامپرواز
طبقدس��تورالعملخلبانهواپیمادرFlightplanو
،Blue Flightیاطرحپ��روازيباکدCallsignیا
برايکنترلهايرادارنیرويهوائيمشخصشدهبود
وپرس��نلمراقبتپروازFicازسرنشینانهواپیماچه
کسياس��تباخبرنبودندبهطورسريبودوهنگام
پروازبادوفروندهواپیمايشکارياسکورتميشد.
درکلیهپروازهابههیچهواپیمائيدرمقابلاینهواپیما
اجازهپروازنميدادندوکلیهپروازهايفرودگاهمقصد

وروديوخروجينیزکنسلميشد.
بعدازظه��رروز26ديم��اه57خلبانهواپیماي
707باطرحپروازيBlue Flightتوس��طخلباناز
برجمراقبتاجازهخیزشبهسمتباند29راسترا
درخواس��تنمودوازآشیانهسلطنتيواقعدرسمت
شماليفرودگاهمخصوصخاندانسلطنتيبودحرکت
کرد.مقصدپروازکشورمصرفرودگاهآسوانبودوپس
ازپروازهیچگونهاسکورتيانجامنگردیدوبااستفاده
کریدورپروازيw1بهسمتترکیهدرحالپروازبود
وپ��سازتماسدرنق��اطAوZANوTABدر
آخریننقطهنهایيتحویلمراقبتپروازآنکاراگردید.
ارتفاع30000هزارپاوسرعت480مایلهنوزهواپیما
درفرودگاهآس��وانمصرفرودنیامدهب��ودعدهاياز
وابس��تگانودرباریانوسناتورهاوغیرهباهواپیماي

بدونطرحپروازوناشناسازبخش
پاوی��وندول��ت)VIP(ازمراقب��ت
پروازاجازةپروازميخواستندتادر
کشورهايآمریکاویااروپافرودآیند.


سكانس دوم:

ورود حضرت امام )ره( به ايران
چگونگيکنترلپ��روازهواپیماي
امام)ره(وهمراهانازفرانسه،فرودگاه

پاریسبهتهران،فرودگاهمهرآباد:
1-بهمنم��اه57فرودگاهمهرآباد
حکومتنظاميبودوبهدلیلاعتصاب
کارکن��انهواپیمائيمل��يایران،هما

وهواپیمائيکش��وريوپیوستنآنهابهصفوفمردم
کلیةپروازهابهجزپروازهاينظاميکنس��لگردیده
بودوهواپیماهايعبوريخارجيهمازفضايایران
انجامنميشدوکلیهنمایندگيشرکتهايهواپیمائي
خارجيوداخليکهدرساختمانترمینالبودند،محل

راتركکردهبودند.
2-روزده��مبهمن57منوهم��کارانکهدر
FICمرکزعملیاتنیرويهوائيدرمراقبتپرواز
برايشناس��ائيهواپیماهاب��رايرادارهايمنطقهو
کنترلپروازهادربرجکنترلومراقبتپروازبودیم،
بهمراقبتپروازاطاعدادندکهیكفروندهواپیماي
بوئینگ747توس��طپرسنلانقابيهماآمادهگردد
وبهنامپروازانقاببرايآوردنحضرتامام)ره(
بهپاری��سپروازنماید.بهدلیلدس��تکاريموتور
هواپیماتوسطافرادناشناساعزاماینهواپیماکنسل
گردی��دوبهجايآنیكفروندهواپیماازش��رکت
ایرفرانستوسطکسانيکهدرنوفللوشاتوفرانسه
بودنداجارهگردیدتاحضرتاماموهمراهانرااز
پاریسبهتهرانبیاورند.شبدوازدهمبهمنماه57
منوهمکارانبهصورتش��یفتيدرمراقبتپرواز
FICمشغولکاربودیمویكدستگاهفرستندةسیار

ازصداوسیماجهتثبتتشریففرمائيحضرت
ام��اموهمراهانوتع��داديازخبرنگارانداخليو
خارجيومطبوعاتيجهتتهی��هخبردرفرودگاه
بودند.کلیهسیستمهايکنترلپروازازطرفپرسنل

هواپیمايکشوريازکارافتادهبود.
اطاعاتپ��روازAir Noveس��اعت4صبحاز
طریقفرستندهHFازمراقبتپروازترکیهوزمانورود
بهFIRدریافتگردیدوهماهنگيازمانجامش��د.
شمارهپروازAF757وهواپیماازنوع747ازشرکت
هواپیمایيایرفرانسباارتفاع33000پاوسرعت480
مایلساعت12:30بهوقتگرینویچوزمانرسیدن
بهنقطهونترکیهس��اعت7:00صب��حبود.لحظات

تاریخيکمکمفراميرس��یدوشاديوخوشحاليدر
چهرةهمةهمکاراندیدهميشد.تعداديازخبرنگاران
پیشمابودندوميخواستندعکسوفیلمبگیرندولي
همکاراناجازهندادندباتوجهبهوضعیتآنزماندر
ساعت7:00صبحهواپیمايایرفرانساولینتماسرا
باماگرفتوخلبانازوضعیتفرودگاهسئوالکردو
خیلينگرانبود.هوايمنطقهوفرودگاهازهواشناسي
دریافتوبهپروازدادهش��د.فشارهواوارتفاعابرها
وجهتبادهواخوبومش��کلينبودودستگاههاي
ILSوTacanروش��نبود.م��ااولینگروهيبودیم

کهبامش��اهدههواپیمادررويصفحهراداربهپیشواز
رفتی��موب��اهماهنگيب��ارادارهايمنطق��هتبریزو
همدانجهتبرقراريامنیتپروازدوفروندهواپیما
SCRAMBELازپایگاههمدانجهتاسکورتدر

منطقهبهصورتCAPپروازکرد.هواپیمادر70مایلي
تهرانTMAبودازپایگاهیکمش��کاريبهمااطاع
دادنداحتمالمینگذاريدرابتدايباندميباشد.براي
اطمیناندودستگاهلودررويباندحرکتکردوسطح
باندرابررس��يکرد.مشکليدیدهنشد.براياطمینان
بیشترهواپیماراازانتهايباندشماره31چپبهزمین
نشاندیموهواپیماازطریقتاکسيشماره5بهپارکینگ
هدایتگردی��د.چوندربهواپیم��ادرجهتيقرار
داشتکهخبرنگاراننميتوانستندفیلموعکستهیه
کنندبهخلباناطاعدادهشدجهتهواپیماراچرخانده
ودرببهسمتترمینالقرارگرفتوفرستندهسیار
وخبرنگارانتوانس��تندلحظهخروجحضرتامامرا
ثبتکنند.ابتداآقايسیداحمدخمینيازهواپیماخارج
ش��دوبهسمتسالنترمینالکهاستقبالکنندگاندر
سالنحضورداشتندرفتندوپسازاطمینانازوضعیت
موجودمجدداًبهداخلهواپیمابازگش��تندوحضرت
ام��ام)ره(راباکمكمهماندارهواپیمايایرفرانساز

پلههابهپایینمشایعتکردند.
ازپای��گاهیکمش��کاري،پرس��نلهوایيبایك
دس��تگاهبنزدرمحوطهفرودگاهکنار
هواپیماق��رارگرفتندوحضرتامام
رابهس��النف��رودگاهآوردندوپس
ازخواندنس��رودوبایكدس��تگاه
ماشینبلیزربهس��متمیدانآزادي
حرکتکردند.درمیدانآزاديتعداد
زیاديازمردمحضورداش��تند.مردم
خودرويحام��لحضرتامامرادر
میانگرفتهوبهس��متبهشتزهرا

حرکتکردند...
* كارمند خدمات معاونت توسعه 
منابع انساني و پشتيباني فراب

خاطراتي منتشر نشده  از دو پرواز تاريخي

پروازي به وسعت آسمان ايران

محمود كانتري  * 
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يا  انتزاعي  هنر 
آبستره را مي توان 
نو  بازتاب جهاني 

و يا به عبارتی 
ديگر پيشگام در 
جهاني  شناسائی 

دانست كه در آن، 
"واقعيت"  بازنمايي 

)حتي در قالب 
عبارات علمي و 

به چالش  فلسفي( 
مي شود.  كشيده 

معنايي،  تکثر 
همه  خصوصيت 

تلقي مي شود  متون 
و راه بردن به ذهن 

ناممکن  مؤلف، 
و بي ثمر تلقي 

مي گردد

های��ده كمانگ��ر كارمن��د فني ش��ركت فراب 
نمایشگاهي از آثار نقاشي خود را از هجدهم آذر ماه 
به مدت شش روز در خانه هنرمندان تهران برگزار 
كرد. به گزارش خبرنگار فراب، در این نمایش��گاه 
كه با استقبال خوب مخاطبان هم همراه بود، سفير 
سوئيس و عمان نيز از این نمایشگاه دیدن كردند و 
تعدادي از آثار این هنرمند نيز در این نمایشگاه به 
فروش رفت. متني كه در ادامه مي خوانيد را هایده 
كمانگر در ورودي سالني كه نمایشگاهش را در آن 

برگزار كرد،به نمایش گذاشته بود:
»هنر انتزاعي یا آبستره را مي توان بازتاب جهاني 
نو و یا به عبارتی دیگر پيشگام در شناسائی جهاني 
دانس��ت كه در آن، بازنمایي "واقعيت" )حتي در 
قالب عبارات علمي و فلس��في( به چالش كشيده 
مي شود. تكثر معنایي، خصوصيت همه متون تلقي 
مي شود و راه بردن به ذهن مؤلف، ناممكن و بي ثمر 
تلقي مي گردد. زبان بصري نقاشي انتزاعی از مراجع 
بصري جهان، مستقل است؛ و بر همين اساس این 

نقاشي، واقع گرا، عيني یا بازنمایاننده نيست و آنچه 
در آن اهميت دارد رنگ و ش��كل است كه مفاهيم 
ذهنی به وسيله آن بر گستره بوم منتقل می گردد. بازي 
نقاش با شكل و رنگ، بي شباهت به بازي شاعر با 
واژه ها نيس��ت. در عين حال، در اینجا نقش بيننده، 
اگر نه بيشتر، حداقل مي توان گفت كمتر از نقاش، 
نيست. زیرا اوست كه با برداشت خود از نقاشي و یا 
معنایي كه به نقاشي مي دهد، در خلق آن مشاركت 

دارد«.
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از بررسي تاريخچه 
سازها در مي يابيم كه 
طواني ترين قدمت را 
مي توان براي سازهاي 
كوبه اي قائل شد كه 
سادگي در ساخت 
و نواخت آن موجب 
گرديده تا انسان در 
رهگذر تاريخ خويش 
زودتر آن را يافته و 
بدان بپردازد
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زهرا شهایی
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:جناب آقاي سپهس��ااري!  لطفا بيوگرافي 
مختصري از خود را براي همكاران بفرمایيد.

درديم��اهس��ال1358درته��رانمتولدش��دم.
فارغالتحصیلکارشناس��يارش��دمهندسيشیمياز
دانشگاهصنعتيامیرکبیرهس��تم.هماکنونبهعنوان
مهندسفرآینددرمدیریتمهندسيتاسیساتمشغول

بهکارهستم.

:از چه سالي پا به عرصه موسيقي گذاشتيد؟ 
ازس��ال1371نواختنس��ازتنبكرانزداس��تاد
جمشیدمحبيدرمرکزحفظواشاعهموسیقيآغاز
کردموهمچنینس��الهاازمحضراس��اتیدگرانقدر
محمودفرهمندبافي،مرحومجهانگیرملكوارژنگ
کامکاربهرههايفراوانبردم.مکتبنوازندگياستاد
بهمنرجبيرانیزبابهرهگیريازکتابهايآموزشي
ایشانفراگرفتم.ازس��ال1378نیزنوازندگيدفو
دایرهرانزداس��تادمس��عودحبیبيازنوازندگانبنام
وصاحبسبكدفآموختم.همچنیننوازندگيساز
طباراکهیكسازکوبهايهندياستنیزنزداستاد
حمیدي)نوازندهافغان(واستاددرشنسیكآنند،از

استادانهندياینساز،فراگرفتم.

:چه ش��د كه دف را به عنوان س��از حرفه اي 
خود انتخاب كردید؟ 

درواقعس��ازهايتخصصيوحرفهايمندفو
تنبكميباش��ند.اززمانکودکيعاقهزیاديبهریتم
داش��تموهمیش��هبررويمیزوهرچیزسختيکه

ميیافتمسعيميکردمریتمهايمختلفرااجراکنم.
بهعاوههرگاهنوايسازيراميشنیدممسحورصداي
دفوتنبکيکههمراهيکنندهآنسازبودندميشدم.
ضمن��ادرآنزمانخواهرمس��نتورمينواختندومن
مشتاقانهبهدنبالوسیلهايبرايهمراهيباسنتوربودم
تااینکهروزيباپدرمبهمرکزحفظواشاعهموسیقي
رفتمودرکاستنبكثبتنامکردم.پسازچندسال
وبعدازآشنایينسبيباریتمهاوتکنیكهايمختلف
تنب��كوهمچنینباارفتنت��وانفیزیکيوانعطاف
پذیريانگش��تانوباتوجهبهعاقهايکهبهجنس
صدايدفداشتمفراگیريآنرانزداستادحبیبيآغاز
کردموب��اتوجهبهاینکهتنبكنیزمينواختمخیلي
سریعمراحلآموزشيآنراپشتسرگذاشتمواکنون
موسیقيوریتمجزئياینفكاززندگيمنراتشکیل

ميدهند.

:حض��ور اس��اتيد نامي مانند اس��تاد ملك، 
كامكار و ...در كنار شما، تا چه اندازه باعث شد تا 

به صورت جدي این هنر را دنبال كنيد؟ 
مس��لمابهرهبردنازاساتیدناميتاثیربسزائيدر
پیش��رفتوایجادانگیزهدرمنداشت.بهعنوانمثال
هنگاميکهدرحضوراس��تادارژنگکامکارتکنوازي
ميکردمواس��تادمنراتحسینميکردندیاهنگامي
کهبهمنميگفتندبراياجرايکنس��رتیاتدریس
درآموزش��گاهاگ��رمجوزيموردنیازب��ودرويمن
حس��ابکنبيتردیدچنانانگی��زهايپیداميکردم
کهب��دوناغراقروزي8-7س��اعتب��هنوازندگي

ميپرداختمودرمقابلهنگاميکهاستادازمنانتقادي
ميکردن��دبازهمانگیزهايمضاع��فپیداميکردمتا
نقاطضعفمرامرتفعنمایم.اماذکرایننکتهازماست
کهتنهابهرهبردنازاساتیدناميوبرجستهنميتواند
ضامنموفقیتشماباشدآنچهباعثميشودبتوانید
بهیكنوازندهتوانمندتبدیلشویدپشتکار،جدیت
درکاروتمرینوممارستفراواناست.امامتاسفانه
اکنونآنچهبینعاقهمندانوهنرآموزانموسیقيرایج
شدهایناستکهاکثراتنهابهدنبالیكاستادشناخته
شدهوبرجس��تهجهتفراگیريموسیقيهستندو
تصورميکنندکهیكاس��تادناميمانندیكجادوگر
ميتواندباکمتریندردسروالبتهکوتاهترینزمان!آنها
راتبدیلبهیكموسیقیدانونوازندهبيبدیلنماید.

:درباره پيشينه تاریخي دف وقدمت آن براي 
ما بگوئيد.

ازبررس��يتاریخچ��هس��ازهادرميیابی��مک��ه
طوانيترینقدمتراميتوانبرايسازهايکوبهاي
قائلشدکهسادگيدرساختونواختآنموجب
گردیدهتاانس��اندررهگذرتاریخخویشزودترآن
رایافت��هوبدانبپردازد.یکيازمهمترینس��ازهاي
کوبهايکهازدیربازمعمولومتداولبودهدفاست
کهبهلحاظسادگيساختمانوقداستهمیشهمورد
توجهمردمبودهاست.سازدفسازيبسیارقدیمي
استکهپیدایشآنراميتوانبهدورهمادهایاحتي
پی��شازآنتخمینزد.درنگارگريهايموجوددر
تختجمشیدوطاقبستانسازدفبهخوبيمشاهده

گفتگو با ايمان سپهسااري هنرمند پرآوازه دف زن فراب

تا شور سمـاعـم هست...

»از بررس�ي تاريخچ�ه  س�ازها در مي يابيم 
ك�ه طواني تري�ن قدم�ت را مي ت�وان ب�راي 
س�ازهاي كوب�ه اي قائل ش�د كه س�ادگي در 
ساخت و نواخت آن موجب گرديده تا انسان 
در رهگذرتاريخ خويش زودتر آن را يافته و 

بدان بپردازد« 
اي�ن ايده يكي ديگر از هنرمندان فراب اس�ت 
كه دس�تانش زبان ضرب بر روي پوست را 
مي داند. ايمان سپهس�ااري هنر خ�ود را از 
س�الهاي دور در اين عرصه آغاز كرده است 
و نوازندگ�ي س�ازهاي دف و تنب�ك را  زير 
نظر استاداني چون ملك و كامكار فرا گرفته 
است. در ادامه سلسله گفتگوها با هنرمندان 
فراب،گفتگويي با وي ترتيب داده ايم كه متن 

كامل آن را در ادامه مي خوانيد.



امروزه خوشبختانه 
با گرايش فزاينده 

جوانان به سمت 
فراگيري سازهاي 

كوبه اي به ويژه دف 
و تنبك اين نوع 
سازها مخاطبان 
گسترده اي پيدا 

كرده اند. با افزايش 
اين استقبال،  

نوآور ي هاي زيادي 
نيز در نوازندگي اين 

سازها ايجاد شده 
است و هم اكنون در 
بسياري از گروه ها،  

تك نوازي يا چند 
نوازي سازهاي 

كوبه اي تبديل به 
يك بخش جذاب از 
كنسرت شده است

نی
دما

خو
ی 

گو
گفت

47

بهمن ماه 1390 - شماره 16

ميشود.دفبهمعنيکوبیدناستونامهايمختلف
آنچنب��ر،کمبر،مربغ،مزهر،عربانه،طار،دوب،
دبودریهميباش��د.دفازهزارهيسوموچهارم
قبلازمیادنزدسومریانرواجداشتهاست.درایران
باس��تانودرزمانپادشاهياشکانیانسازدفمورد
توجهمردممختلفبودهاست.پسازانقراضدولت
اشکانیانس��ازدفدردولتساسانیانهممعمولو
رایجبودهوخسروپرویزدرقرن6و7میاديبیشتر
ازگذش��تگانخودبهموس��یقيبهاداد.پسازظهور
اسامدرش��بهجزیرهعربستان،اعرابنواختندف
راازایرانیانيکهاس��یرجنگيآن��انبودندآموختند.
نقلاس��تکههن��گامورودپیامبراس��امحضرت
محم��د)ص(بهش��هرمدینهبانوايس��ازدفدر
بامهايخانههاازایشاناستقبالکردند.ساختاولیه
آنرابههیچقوموملیتينميتواننسبتداد.نواختن
واستفادهازاینسازهموارهدرفرهنگهايمختلف
مت��داولبودهودرهرقومباتوجهبهآدابورس��وم
وس��نتهايحاکم،کاربردویژهايداشتهاست.در
برخياقوامازدفبهعنوانسازاصليدرمجالسشور
وشاديودرقومياستفادهازاینسازرامخصوص
مراس��مجنگوکارزارودربرخيدیگردرمراس��م

آئیني،مذهبيو...مورداستفادهقرارميدادند.
دفودفنوازيازدیربازموردتوجهواس��تفاده
مردمایرانبودهاس��تودرزمانآریایيهابرايدف
جایگاهومنزلتخاصيقائلبودهاند.بهجراتميتوان
گفتکهدفدرمیانهیچطایفهايبهاندازهقومکرد
دارايمحبوبیتوحرمتنیستوتوانمندتریناساتید
اینس��از)همچوناستادبیژنکامکارواستادمسعود
حبیبي(نیزازایندیاربرخاستهاند.امروزهدرکردستان
اینس��ازرانماديازپاکيوقداس��تميدانندوبه
برکتاینخوشیمن��يآنرامعموابردیوارخانه
هاميآویزندواگربخواهنددفراازمکانيبهمکان
دیگ��رانتقالدهند.آنراباجانمازخودکهس��مبل
پاکيوطهارتاستميپوشاندومحبوبیتدفدر
اینمنطقهچناناس��تکهنوازن��دگان،قبلوبعداز
نواختن،آنراجهتاحترامميبوسندیاقبلازنواختن

آنوضوميگیرند.


:آموختن س��ازهاي كوبه اي در مقایس��ه با 
س��ازهاي مضرابي چه تفاوتهایي را مي تواند داشته 

باشد؟ 

اصواهرس��ازموسیقيویژگيهايمنحصربفرد
خودراداردکههنرآموزبایدتوانایيازمازنظرروحي
وجسميجهتتطابقیافتنباآنویژگيهاراداشته
باشد.سازهايکوبهايدرواقعسازهايمتکيبرریتم
ميباش��ندوعماباملوديسروکارندارندوبنابراین
نیازيبهآموزشدستگاههايموسیقيندارند.همچنین
ازآنجائیکهوسعتصدائيوپیچیدگيساختارياین
سازهابهنسبتسازهايملودیكکمتراستمعموا
اگرهمنیازبهکوكکردنداش��تهباش��ند)مانندساز
طباونوعخاصيازتنبك(بهمانندسازهايملودیك
خیليپیچیدهنميباشد.ضمنانتنویسيدرسازهاي
کوبهايبهوس��عتوپیچیدگيس��ازهايملودیك
نیس��توحتيهنوزبرايبسیاريازاینسازهانت
نویسيمدونيوجودندارد.بهعنوانمثالدرسازطبا
چیزيبانامنتنگاريوجودنداردبلکهصدايناشي
ازهرضربهرويسازرامينویسندمثااگریكضربه
رويطباصدائيزیرمانند)دیندین(ایجادمينماید
آنرابهص��ورت)Dhin(مينویس��ندوهنرآموز
بادیدنایننوش��تهبای��دآنتکنیكایجادکنندهاین
صدارااجرانماید.غیرازاینمواردآموختنهرسازي
چهکوبهايوچهملودیكس��ختيهاودشواريهاي
مربوطبهخودراداردونميتوانگفتبهعنوانمثال
فراگیريدفازفراگیريسازيمانندتارآسانتراست.


:امروزه مخاطبان سازهاي كوبه اي و مضرابي 

را چطور ارزیابي مي كنيد؟ 
امروزهخوش��بختانهباگرای��شفزایندهجوانانبه
سمتفراگیريسازهايکوبهايبهویژهدفوتنبك
ایننوعس��ازهامخاطبانگس��تردهايپی��داکردهاند.
باافزایشایناس��تقبال،نوآوريه��ايزیادينیزدر
نوازندگياینسازهاایجادشدهاستوهماکنوندر
بسیاريازگروهها،تكنوازيیاچندنوازيسازهاي
کوب��هايتبدیلبهی��كبخشجذابازکنس��رت
شدهاس��ت.بهعنوانمثالدرگروهدستانکهیکياز
گروههايبرجستهموس��یقيسنتيميباشد،بخش
مهميازبارگروهبردوشنوازندگانکوبهایس��تو
یکيازعواملموفقیتاینگروهنیزقدرتوتوانایي
نوازندگانکوبهايگروهاست.ضمنابایدایننکتهرا
هماضافهنمایمکههرنوعموس��یقيوبهطوراخص
هرس��ازيچهکوبهايوچهملودیكهمیشهبهغیر
ازمخاطبینعاممخاطبینخاصنیزداردکههمواره

پیگیرسازخاصموردنظرخودهستندواینپیگیري
لزوم��اارتباطيباجذابیتیاعدمجذابیتس��ازهاي

دیگرندارد.

:دف جزو س��ازهایي اس��ت كه به صورت 
تكنوازي مي تواند اجرا داش��ته باش��دبه طوري كه 
مخاطبان را تا آخرین دقایق مبهوت خود نگه دارد؛ 

جذابيت این ساز را چگونه مي بينيد؟  
ام��روزهدفوتنب��كب��اهمتاس��اتیدگرانقدر
آنجایگاهخوبيدرموس��یقيسنتيماداردومانند
گذش��تهتنهابهعنوانیكسازهمراهيکنندهصرف
کهوظیفهنگهداشتنریتمراداردبهآننگاهنميشود.
دراینمیاندفباتوجهبهس��اختارخاصيکهدارد
وبایدتوس��طدودس��تنگاهداشتهش��ودعاوهبر
جنبهصدایيکهخاصومنحصربفرداستازجنبه
بصرينیزبسیارجذاباست.حرکاتدستنوازنده
وتکنیكهايمختلفسازدفکهسببحرکتآن
درجه��اتمختلفميگرددهموارهش��وروهیجان
زائدالوصفيراازنظربصريایجادمينماید.درمورد
تنبكنیزذکراینمطلبازماستکهعلیرغماینکه
اینسازبهطورساکنرويپاقرارميگیرداماچوناز
هردهانگشتبهطورکاملدرنواختناینسازاستفاده
ميگرددواینس��ازدامنهتکنیکيبسیارگستردهاي
)وحتيميتوانگفتنامحدود(داردحرکاتمنظمو
بعضاشگفتانگیزانگشتاندودستبهویژهدراجراي
برخيتکنیكهايپیچیدهيآندرکنارصدايخاصي
کهداردجذابیتسمعيوبصريویژهايرابههمراه

ميآورد.

:آیا با گروه هاي موسيقي همكاري داشته اید؟ 
و این همكاري تا چه اندازه در پيشرفت شما در این 
عرصه تاثير گذار بود؟ )لطفا به آلبوم هاي موسيقيتان 

اشاره اي داشته باشيد( 
ازس��ال1379بااستادکیوانساکت)ازنوازندگان
بنامتاروس��هتار(ودرارکس��ترموسیقيوزیريبه
سرپرستيوآهنگسازيایشانبهعنواننوازندهتنبك
ودفهمکاريميکردم.همچنینس��الهادرگروه
دفنوازاندااهوبهسرپرس��تياستادمسعودحبیبي
بهنواختندفودایرهميپرداختم.مدتينیزدرگروه
موسیقياستادمحس��ننفر)نوازندهبرجستهتار(به
نواخت��نتنبكودیگرس��ازهايکوب��هايپرداختم.
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همراه با اركستر 
موسيقي وزيري، 
گروه دااهو، گروه 
چکامه، گروه دف 
نوازان كاويان، 
گروه نگاه و چند 
گروه ديگر اجراهاي 
مختلفي را در 
بسياري از مراكز 
فرهنگي تهران 
)تاار وحدت،  تاار 
حركت،  سالن 
مياد،  تاار دانشگاه 
اميركبير، تاار 
دانشگاه تهران، تاار 
وزارت كشور و...(  و 
در شهرستان هاي 
مختلف )اصفهان،  
شيراز، كرمان، 
همدان و...( داشته ام
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همچنینباگروههايموس��یقيس��نتي
مختلفازجملهگروهدفنوازانکاویان،
گروهچکامه،گروهموس��یقيدانش��گاه
امیرکبیر،گروهموس��یقينگاهوچندین
گروهموسیقيدیگرنیزهمکاريداشتم.
درزمینهموسیقيپاپنیزباچندینگروه
بهعن��واننوازندهدفوتنبك)بصورت
ضب��طاس��تودیوئيواج��رايزن��ده(

همکاريکردهامکهازمشهورترینآنگروهموسیقي
آقايعلیرضاعصارميباش��د.همچنیندرضبطدو
آلبومموس��یقيهمکاريداش��تهام:درآلبوم"شبيبا
خورشید" بهآهنگسازياستادکیوانساکتبهعنوان
نوازن��دهتنبكودرآلبوم"حماس��های��رانزمین" به
آهنگسازياستادمسعودحبیبيبهعنواننوازندهدف
ودایره.حضوردرگروههايموسیقيعاوهبراینکه
فرصتياستبرايارائههرآنچهیكنوازندهفراگرفته
است،بلکهدریچهجدیديازعالمموسیقيرابهروي
هرنوازندهميگش��اید.همراهيمناسبودلنشینبا
یكیاچندنوازندهدیگ��رنیازمندپختگيفراواندر
امرگروهنوازیست.چهبسیارندنوازندگانيکهتکنیك
چش��مگیريدرنوازندگيدارنداماتجربهوپختگي
ازمجهتهمراهيگ��روهراندارند.زیراوقتيیك
گروهباهمس��ازمیزنندهمهس��ازهابایددرخدمت
گروهودرجهتدلنشینيهرچهبیشترنوايبرآمدهاز
گروهباشندواینچگونگيهمراهي،نیازمندتجربهاي
فراواندرامرگروهنوازياس��تومننیزازهمکاري
باگروههايمختلفموس��یقيتجربی��اتگرانبهائي

بهدستآوردهام.


:از اجراهایتان بگویيد! چه ش��د كه با گروه 
موسيقي آقاي عصار همكاري كردید؟ 

همراهباارکس��ترموس��یقيوزیري،گروهدااهو،
گروهچکامه،گ��روهدفنوازانکاویان،گروهنگاهو
چندگروهدیگراجراهايمختلفيرادربس��یارياز
مراکزفرهنگيتهران)ت��ااروحدت،تاارحرکت،
س��النمیاد،تااردانش��گاهامیرکبیر،تااردانشگاه
تهران،تااروزارتکش��ورو...(ودرشهرستانهاي
مختلف)اصفهان،شیراز،کرمان،همدانو...(داشتهام.
درچندیندورهجشنوارهبینالملليموسیقيفجرنیز
همراهباارکستروزیريبهعنواننوازندهدفوتنبك
حضورداش��تمکهدری��كدورههمبهعنوانیکياز
گروههايبرگزیدهشناختهشدیم.درموردهمکاري
باآقايعلیرضاعصارهمبایدخدمتتانعرضنمایم
کهآق��ايعصاردرچندقطعهب��هنوازندهدفنیاز
داشتند»کهیکيازمعروفترینآنهاهمهمانقطعه
ایستکهدروصفحضرتعلي)ع(خواندهاند«
ومنه��مبهعنوانیک��يازنوازندگانبهایش��ان
معرفيش��دمکهدرچندکنس��رتبهرهبريآقاي
فوادحجازيودریكکنسرتبهرهبريآقايامید

حاجیليباایشانهمکاريداشتم.

: اگر خاط��ره اي از اجراهایتان دارید برایمان 
بفرمایيد.

یکيازخاطراتبیادماندنيمنمربوطبهاجرایي
استکهدرشیرازداشتیم.درسال1379پسازسالها
میادحضرتعل��ي)ع(وتولدحضرتحافظدر
یكروزبودوبههمینمناس��بتکنسرتيدرشیراز
وبرس��رمقبرهحافظداشتیمکهقراربودبانوايدف
گروهتنبورنوازانوهمخوانانرادراجرايقطعاتيدر
وصفحضرتعلي)ع(همراهينمائیم.شوروحال
عجیبيدرحافظیهوجودداشتومملوبودازجمعیت
مش��تاقيک��هدرحافظیهجم��عش��دهبودند.حضور
خارجيهابخصوصآلمانيهابرایمبسیارجالببود
وبهشدتتحتتاثیرصدايدفقرارگرفتهبودندو
درچهرهشانهیجانموجمیزدوباحالتيمتعجببه
دفنگاهميکردندکهبهعنوانیكایرانيخیليبرایم

جالبوغرورانگیزبود.

:چرا دف به عنوان یك س��از عرفاني شناخته 
ش��ده اس��ت و در محافل عرفاني مانن��د خانقاه و 
محافل درویشي تنها سازي است كه حضور دارد؟ 

لطفانظرتان را درباره آن بفرمایيد.
دفب��اتوجهبهویژگيهايس��اختاريوصداي
منحص��ربهفرديکهداردنوايآنراميتوانآتش��ین
دانس��ت.البتهدفتنهاسازينیستکهدرخانقاهها
حضورداردبلکهسازهايدیگرينیزمانندسنتوروتار
همدرخانقاههستند.شایدیکيازعوامليکهاینساز
رابهعنوانس��ازيعرفانيميشناسندپیشینهمذهبي
اینسازاستبهعنوانمثالنقلاستکهپیامبراسام
بهنوايدفعاقهداشتهاندوهمانگونهکهقباعنوان
کردمدراس��تقبالپیامبرهنگامورودبهمدینهازساز
دفاستفادهشدهاست.همچنیندرکامواشعارعرفا
بسیاربهسازدفاش��ارهشدهاستواینمسئلهنیز

ميتواندعلتيباش��دکهاینسازرنگي
عرفانيبهخودگرفتهاست.

ايدفزندفبردست
دفزنکهشومسرمست

ایقاعکنآهنگي
تاشورسماعمهست

:چناچ��ه نكت��ه اي از قلم افتاده 
برایمان  بفرمایيد.

ج��ادارددرموردتاریخچهتنب��كنیزمطالبيرا
خدمتتانعرضنمایم:

تُمبَ��ك)تنبك،دمبك،دنبكیاَضرب(یکياز
سازهايکوبهايپوستياس��توازنظرسازشناسي
جزءطبلهايجامشکلمحسوبميشودکهازاین
خانوادهميتوانبهس��ازهايمش��ابهمانندداربوکادر
کش��ورهايعربيوترکی��هوهمچنی��نزیربغلیدر
افغانستاناشارهکرد.تنبكازنظرنوازندگي)انگشت
گذاري(،رنگهايصوتيوس��اختمانفیزیکياش
)درعی��نظاهريس��اده(،یکيازپیش��رفتهترینو
پیچیدهترینسازهايکوبهايپوستيدنیامحسوبمي
شود.تنبكراميتوانبهنوعيکاملترینسازکوبهاي
دنیادانس��تزیرادراینس��ازازتوانائيهايهرده
انگشتدستبهطورکاملاستفادهميگردد.گروهي
معتقدندکهناماینس��ازدراصلتنبكبودهوتبدیل
آنب��هتمبكبهدلیلقلبحرف»ن«س��اکنبه»م«،
قبلازحرف»ب«اس��ت؛مث��لاتفاقيکهدرتلفظ
واژه»ش��نبه«ميافتد.اماگروهيدیگراعتقاددارند
کهصورت»تنبك«منش��امنطقينداشتهوبههمین
دلیلبهاشتباهدرمیانمردمرواجیافتهاست.امادر
نوازندگياینسازازتکنیكهایيبهنامهاي»تُم«،
»بك«،»پلنگ«و»ریز«اس��تفادهميش��ود.بنابرین
چندانبعیدنیستاگرنامگذاري»تمبك«براساس
همیناساميصورتگرفتهباشد.نوازندگانيکهبا
اینس��ازدرتاریخموسیقيمابهشهرترسیدندو
ميتوانگفتمتعلقبهنس��لپیش��ینتنبكنوازي
هس��تند،آقاجانپسرداوودش��یرازي،تقيخان،
حاجيخانپیش��خدمتعینالدوله،موس��يني
داوود،عبداهدوامي،س��یدحسین،رضاقلیخان،
رضاروانبخشوهوش��نگمهرورزانهستند.ولي
اگ��رنگاهيبهتاریخجدیدتنب��كنوازيبیندازیم
متوجهميش��ویمکهاینسازقبلازحضورحسین
تهران��ي-پ��درتنبكن��وازينوینای��ران-)و
مشوقانشمانندابوالحسنصباوحسیندهلوي(
جایگاهموجهوقابلتوجهيدرتاریخموس��یقي
ایراننداشتوپسازتاشهاوتعمقهايزیادي
کهبراياحیاءمجددآنتوسطایناستادانوبعضا
شاگردانآنهاصورتگرفت،درحالحاضرتنبك
بهمقامس��ازازموثابتارکسترهايایرانيرسیده
وحتيس��الهاس��تکهدرمقامتکنوازهمنقش

آفریناست.






