




هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 
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بين شركت مهندسي و توسعه نفت و مشاركت نارديس، فراب و ناموران به امضا رسيد

موافقت نامه احداث فاز نخست ميدان گازي كيش

اخبار

موافقتنامهاحداثفازنخس��تپاالیش��گاهمیدانگازي
کیشمیانش��رکتمهندس��يوتوس��عهنفتبهنمایندگياز
ش��رکتملينفتایرانومشارکتناردیس،فرابوناموران

بهامضارسید.
ای��نموافق��تنامهب��امدیری��توراهبريش��رکتمتن
FINANCE بهص��ورت نف��ت(و توس��عه )مهندس��يو
SERVICE CONTRACTب��اهدفاحداثپاالیش��گاه
گازمنعق��دش��دهوعالوهبراجرايط��رح،تامینمالينیزبر
عهدهپیمانکارگذاش��تهشدهاست.سقفهزینهتخمینياین
قراردادبالغبر1700میلیوندالراستومقررشدهاینپروژه
درم��دت42ماهاجرایيش��ودکهباتوجهبهدرآمدس��االنه
3600میلی��وندالريازمحلتولی��داتحاصلازاینطرح،
پیشبینيميشودبازگشتسرمایهدرمدتزمانکمترازیك
سالصورتگیرد.ناجيسعدونيمدیرعاملشرکتمهندسي
وتوس��عهنفتدرحاش��یهامضاياینموافقتنامهبااشارهبه
اهمیتتوس��عهمیدانگازيکی��شگفت:اگرچهطراحيهاي

اولی��هبرپایهذخایرای��نمیدانبرايتوس��عهدرقالب3فاز
برنامهریزيشدهاست،امابراس��اسآخرینمطالعاتامکان
اجراي6فازتوس��عهدرمیدانگازيکیشوجوددارد.سقف
زمانيموافقتنامهتوس��عهاینمیدان6ماهاستوامیداست
پسازایندوره6ماههقراردادنهایيتوسعهاینمیدانمنعقد
شود.براساسبرنامهریزيهادرفازنخستتوسعهاینمیدان
برداش��تروزان��هیكمیلیاردفوتمکع��بگازبههمراه10
هزاربش��کهمایعاتگازيامکانپذیراست.هدفنهایياین
طرحاستحصالگازشیرینوانتقالگازبهخطلولهسراسري
هفتمگازاس��ت.ذخیرهمیدانگازيکی��شحدود50تریلیون
فوتمکعببرآوردميشودکهدراعماق4هزارو400متري
زیرجزیرهکیشقراردارد؛ارزشذخایرگازيجزیرهکیشبر
اساسبرخيشاخصهايقیمتگاز،حدود300میلیارددالر
پیشبینيش��دهاست.الزمبهذکراس��تباتوجهبهمطالعات
اولیهاحتمالدادهميشود،روزانهتا5میلیاردفوتمکعبگاز

ازمیدانگازيکیشتولیدشود.

كاور نمودن روتور واحد دو نيروگاه برق 
آبي سنگ توده 2

انجام عمليات مراقبتي و محافظتي از تجهيزات 
سنگين نصب شده پروژه كارخانه شيرين سازي 

IRAN LNG سايت

نصب تابلوهاي اتاق سوئيچگير ساختمان كنترل 
مركزي نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه

اجراي عايق توربين واحد 2 گازي نيروگاه 
شيركوه

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

 تكميل نصب استك بويلر پروژه NGL خارگ



سر خط اخبار
شركت نارديس

اتمام بخش ساخت داخل 4 واحد ژنراتور پروژه سياه بيشه

عملكرد شركت توبا در پروژه هاي مديريت ساخت در  اسفندماه سال 90 

تكميل فاز طراحي دريچه هاي Draft Tube پروژه داريان 

PMP برگزاري دوره آموزشي آمادگي براي آزمون

برگزاري هفدهمين  نمايشگاه 
نفت،گاز  و پتروشيمي

اخبار سازمان

باحملآخرینمحمولهازقطعاتساختداخلژنراتور
سیاهبیشهدرروزدوشنبه91/01/21وتحویلآنبهسایت،
عملیاتتامینس��اختداخل4واحدقطعاتژنراتورس��یاه

بیش��هباموفقیتبهپایانرس��ید.

Statorالزمب��هی��ادآورياس��تک��هتامین4واح��د
Frame ،Rotor Hub  ،Rotor Rim،Upper&
Lower Bracketوهمچنی��نابزارهاينصبدرمحدوده

کاريش��رکتتوباقرارداش��تهاس��ت.

شرکتتوبادرپروژههايجاريمدیریتساختدربخش
بویلرهاازابتداياسفندماهسال90تاکنونکنترلونظارتتولید
تجهیزاتيبشرحزیرراباموفقیتانجاموبهسایتارسالنموده
اس��ت:پروژهفاز23،22و24پارسجنوبيجمعاًبهوزن107
EconomizerSteam DrumFront:تنتجهیزاتشامل

Wall،Steel Structure,وRear Wall.پ��روژهس��تاره
خلی��جفارسجمعاًحدود300تنتجهیزاتش��املبلوكهاي
مختل��فStack.پروژهNGLخاركجمع��اًحدود132تن
ش��امل:Steam Drum،Water Drum،Gas Ductو

.Steel Structure

فازطراحيدریچههايDraft Tubeپروژهداریاندرشرکت
توباتکمیلشد.دریچههايمذکوردرقالبپروژههیدرومکانیك
داریانبرايخروجي3واحدDraft Tubeوبصورتدوسگمنته
طراحيش��دهاندوبرايمونتاژودمونت��اژآنهاازیكتیرباالبرو

جرثقیلمونوریلاس��تفادهخواهدش��د.دربخشساختداخل
توربینوژنراتورداریاننیزپیمانکارانساختشناسایيوانتخاب
شدهاندوپسازنهایيگردیدنمداركفنيونقشههايساخت،

عملیاتتامینقطعاتتوربیننیزآغازخواهدشد.

ب��اتوجهبهحض��ورموفقفرابدرعرص��همدیریتواجراي
پروژههايزیربنایي)مانندنیروگاهه��ايآبي،نیروگاههايحرارتي،
طرهاينفتوگازوپتروشیمي،صنایعریليو...(مقرشدهاست
توانمنديمدیرانذيربطدرزمینهمدیریتواجرايپروژههاافزایش
یابد.بدینمنظ��وردورهآموزشمدیریتحرف��هايپروژه،مطابق
اس��تانداردانجمنمدیریتپروژهآمریکاجهت18نفرازهمکاران

ازتاریخ15فروردینآغازش��دهاست.همکارانپسازطينمودن
ایندورهوگذراندنآزمونهايمختلف،آمادگيالزمجهتحضور
درآزموننهایيراکس��بخواهندنمود.ایندورهبهمدت18روز
بهطولخواهدانجامیدودرپایان،شرکتکنندگانيکهشرایطالزم
راداراباشنددرآزمونثبتناموحضورخواهندیافت.الزمبهذکر

استنتیجهنهایينیزدرگزارشبعديبهاطالعخواهدرسید.

هفدهمیننمایشگاهبینالمللینفت،گاز،
پاالیشوپتروش��یمیصبح29فروردینبه
طوررسمیآغازبهکارکرد.درایننمایشگاه
بهغیرازش��رکتهايداخلي،کشورهایی
مانندعراق،امارات،چین،تایلند،اس��پانیاو
چندکش��وردیگرنیزحض��وردارند.معاون
اولرئیسجمهوردرمراسمافتتاحهفدهمین
نمایش��گاهبینالملل��ینف��ت،گاز،پاالیش
وپتروش��یمیبااعالماینک��هتحریمعامل
خودکفایی85درصدساختتجهیزاتنفت
ایرانتاسال94است،حضور315شرکت
خارجیرادرنمایش��گاهنفتتبدیلتحریم

بهفرصتدانست.

اتمام عمليات ساخت و انجام FAT مربوط 
به FY Living Quarter )آماده حمل( - فروزان

 )Deaerator( حمل دو دستگاه پكيج هوا زاد
يه سايت پروژه واحد يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 

پارس جنوبي 

تكميل قالب بندي و بتن ريزي تيرهاي طولي و 
عرضي pipe rack 21-001 واحد يوتيليتي 

يونيت 21 پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس

اخبار توبا

خبر
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

حمايت EBRD از احداث نيروگاه هاي
 كوچك و متوسط )صربستان( 

بانكتوسعهوبازسازياروپابااعطايتسهیالت45میلیونیورویي
صربستان، دولت از Sovereign Guarantee دریافت ازاي در
بهظرفیت اینکشور آبي اینخصوص،15طرح در کرد. موافقت
احداث نیزهفتسدکوچك و بازسازيشده مجموع18مگاوات
خواهدشد.طبقبرنامهریزياولیهوپسازاجراياینطرحاستراتژیك،

ازتولیدسالیانه60000تنCO2جلوگیريميشود.

 تصويب طرح Nhancangare در پارلمان )موزامبيك( 
Nhancangare طرح اجراي با نهایت در موزامبیك پارلمان
که دالري میلیون 60 طرح این کرد. موافقت Manica منطقه در
توسطدولتمرکزيتامینماليخواهدشد،بایستيتاسال2014به
بهرهبرداريبرسد.پسازاتماممراحلاجرا،اینطرحسومیننیروگاهآبي
منطقهManica)پسازدوطرحChicambaوMavuzi(خواهد

بودکهتوسطشرکتEDMمدیریتخواهدشد.

 استقبال همه جانبه EBRD )آلباني( 
بانكEBRDاخیراباامضايموافقتنامهماليدوطرحنیروگاهي،
دولتآلبانيرادرتوسعهپتانسیلتولیدانرژيخودتقویتکردهاست.
ایندوطرحشاملدونیروگاهآبيCerruje 2 و Cerruje 1بر
رويرودخانهBenjiهستندکهباظرفیتمجموع5/1مگاوات،در
سالحدود14/7گیگاواتساعتانرژيتولیدخواهندکرد.ایندر
حالياستکهاجرايایندوطرحتنهابخشيازکنسرسیوم35ساله

بانكEBRDودولتآلبانيمحسوبميگردد.

 راه اندازي نيروگاه Shwekyin )ميانمار( 
دپارتماناحداثنیروگاههايآبيبهطوررسميبهرهبرداريازطرح75
Showngراآغازکرد.ایننیروگاهکهدرمنطقهShwekyinمگاواتي
واقعشدهاست،شاملچهارواحدفرانسیسباشفتعموديميباشد
کهتوسطشرکتHarbinتامینشدهاند.پیشبینيميشودانرژي

سالیانهتولیدشدهایننیروگاه262گیگاواتساعتباشد.

ارديبهشت ماه 1391 - شماره 19



هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 

است

45

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

Hyadro Power & Dams, 2012, 
Issue 1

 ردپاي انگليس در آمريكاي التين )پرو( 
شرکتRurelec)سرمایهگذارانگلیسي(طيمشارکتيباشرکت
پرویيCascade Hydroاقدامبهسرمایهگذاريدرچندطرحکشور
پروکردهاست.ازمهمتریناینطرحهاميتوانبهاحداثطرح4
مگاواتيCanchaylloدرغربمنطقهLima)مدتاجرا18ماه
ومبلغسرمایهگذاري8میلیوندالر(اشارهکرد.همچنینRurelecدر
نظرداردیكپکیج538مگاواتيکهقباًلتوسطشرکتEEGنصب

شدهاسترابازسازيومدرنسازينماید.

 پيشرفت سريع پروژه Portezuelo )آرژانتين( 
مراحلاجرايطرح210مگاواتيPortezueloباسرعتدرحال
RioوبررويرودخانهMendozoپیشرفتاست.اینطرحکهدراستان
Grandeدردستاحداثاست،شاملسهواحدفرانسیس70مگاواتي
ميباشدکهپسازتکمیل،سالیانه890گیگاواتساعتانرژيتولیدخواهد
کرد.هزینههاياینطرحپنجساله،حدود552میلیوندالرتخمینزده
ميشود.طرحمذکورهمچنینشاملیكسدRCCبهارتفاع178متر

استکهمخزنيبهحجم1941میلیونمترمکعبراایجادخواهدکرد.

 Robert – Bourassa پروژه
در دستان Alstom )كانادا( 

آبي نیروگاه بزرگترین با میلیونیورویيمرتبط قرارداد50 اخیراً
Robert–ابالغگردید.طرح Alstomبهشرکت زیرزمینيجهان
QuebecدرشمالLa GrandeکهبررويرودخانهBourassa
احداثشدهاستشامل16واحدنیروگاهيبهظرفیتمجموع5616
مگاواتميباشد.کارفرمايقراردادمذکوربزرگترینتولیدکنندهانرژي
درکانادا،شرکتHydro Quebec،استواینقراردادشاملاینموارد
خواهدبود:طراحي،ساختوتحویلrunnerهايجدیدواحدهاي
333مگاواتيمرتبطباواحدهاي1تا4نیروگاه،بازسازيکاملدوژنراتور
نیروگاهوجایگزینيسیستمElectronic Governingتمامي16واحد؛
چنانچهاینپکیچتاانتهايسال2013اجراگردد،درادامهامکانمدرنسازي
سایرواحدهاتوسطAlsomمهیاخواهدشد.البتهاینشرکتباتامین
بهموقعدوواحدتلمبهذخیرهاي320مگاواتيطرحRomaine 2وسه
Lower Mattagamiواحدبهظرفیتمجموع267مگاواتدرطرح
)هردودراستانQuebec(پیشترنظرمساعدکارفرمايکانادایيخودرا

جلبکردهاست.

 تقويت توان دوجانبه Engevix و HGE )اياالت متحده( 
بهمنظورارتقايقواياجرایي،دوشرکتEngevixوHGEدر
اجرايچهارطرحآبيدرایاالتمتحدهبایکدیگرمشارکتمينمایند.
شرکتEngevixیكشرکتمهندسي�مشاورهبارزومهايتوانمند
)حضوردراجرايبیشاز60000مگاواتنیروگاهآبي(استکهانجام
مطالعاتفنيواقتصادي،نظارتبراجراومدیریتپروژهطرحهاي
مشارکترابرعهدهدارد.ازسويدیگر،شرکتHGEپیمانکاريباسابقه
دراجرايطرحهايتولیدانرژيتجدیدپذیروبهویژهمتمرکزبربازسازي
طرحهايآبياستکهدرحالحاضردر14ایالت،بیشاز300مگاواترا

دردستاحداثدارد.

همراهي IDB با دولت برزيل )برزيل( 
بهگزارشنمایندگانرسميبانكIDB،بااعطايتسهیالتبلندمدت
128میلیوندالريبهکشوربرزیلبهمنظوربازسازيومدرنسازي
دونیروگاهبزرگآبيدراینکشورموافقتشد.بهاینترتیبدو
Luiz Carlosو1050مگاواتيFurnasنیروگاه1216مگاواتي
کهبیشاز50سالازاحداثآنهاسپريشدهاستباهزینههاي
بهرهبرداريکمتر،انرژيفراوانتريراتولیدخواهندکرد.هزینهکل

اجرايایندوطرحبرابر600میلیوندالربرآوردشدهاست.

 پيشرفت 50 درصدي پروژه Misicuni )بوليوي( 
نیروگاه و سد طرح کارفرماي بهعنوان CHM دولتي شرکت
انحراف404 تونل حفاري مراحل پایان اعالم Misicuniضمن
متريطرحواحداثتونلدسترسي200متريمربوطه،ازپیشرفت
50درصديکلطرحخبرداد.ایندرحالياستکهطبقبرنامه
زمانبندي،طرحMisicuniکهشاملیكنیروگاه200مگاواتينیز
است،بایستيتاسال2013بهپایانبرسد.طرحچندمنظورهمزبوراز
دیدگاهتامینآبآشامیدنيمنطقهCochabombaبسیاربااهمیت
بودهوشرکتCHMاتمامآنرادردستورکارخودقراردادهاست.
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اخبار صنعت 6
آب و برق  ايران

تشريح برنامه هاي وزارت 
نيرو در سال 1391

درنشستمشتركکمیسیونانرژيبامدیران
صنعت مهم دستاوردهاي نیرو، وزارت ارشد
برقومجموعهوزارتنیرودرسالگذشتهمورد

تقدیرقرارگرفت.
در نیرو وزیر نامجو مهندس نشست این در
سال در نیرو وزارت برنامههاي به سخناني
جارياشارهکردوگفت:توجهبهبرنامهپنجم
ازظرفیتهايخوبآن، بهرهگیري توسعهو
حل جاري، سال بودجه از حداکثري استفاده
مشکالتصنعتآبوبرق،توجهبهاقتصاد
صنعتآبوبرقوبهرهگیريازظرفیتهاي
صندوقتوسعهمليبرايتوانمندسازيبخش
خصوصيدرصنعتبرقازجملهمحورهاي

کاريوزارتنیرودرسالجدیدخواهدبود.
با پروژههاي شناسایي از همچنین نیرو وزیر
پیشرفتمناسببرايبهرهبرداريدرسالجاري
خبردادوازاعضايکمسیونانرژيخواستدر
قانونبودجهسال91،حلمشکالتمربوطبه
خصوصيسازيشرکتهايتوزیعنیرويبرقرا

موردتوجهقراردهند.
درایننشستمهندسبهزادمعاونوزیرنیرو
دراموربرقوانرژيگزارشيازرونداجراي
پروژههاوبرنامههايتدوینشدهصنعتبرقدر
سال90ارائهکردودرخصوصبرنامههايسال
91نیزگفت:امسالروندکاهشتلفاتوافزایش
راندماننیروگاههاهمچنانادامهخواهدداشت.

درایننشستاعضايکمیسیونانرژيمجلس
انجام فعالیتهاي بیان شوراياسالمي،ضمن
شدهدرجهتافزایشهمکاريباوزارتنیرو،
ازدستاوردهايصنعتبرقومجموعهوزارت

نیرودرسال90تقدیرکردند.

سمنان

تهران

گيالن

سنكرون بخش گاز نيروگاه 
سيكل ترکيبي شاهرود

همزمانباسنکروندومینواحدبخشگاز
این گاز بخش شاهرود، سیکلترکیبي نیروگاه
نیروگاهبهظرفیت324مگاواتواردمدارسراسري
برقکشورشد.دومینواحدبخشگازنیروگاه
سیکلترکیبيشاهرود،دهماسفندبهشبکهبرق
واحد نخستین و شد متصل کشور سراسري
مدار وارد جاري سال تیرماه نیروگاه این گاز
در2 شاهرود سیکلترکیبي نیروگاه بود. شده
واحدگازيهرکدامبهظرفیت162مگاواتو
یكواحدبخاربهظرفیت160مگاواتواقعدر
کیلومتر15جادهشاهرود-دامغاندرحالاحداث
است.ساختایننیروگاهدرراستايپاسخبهنیاز
روزافزونمصرفبرقمنطقهناشيازگسترش
عموميو مصارف و کشاورزي توسعه صنایع،
خانگيبودهاست.بهبودوضعیتمعیشتيمردم
منطقهواشتغالزایيازجملهاهدافاحداثاین
نیروگاهسیکلترکیبيدرشاهرودمحسوبميشود.

اتصال سومين واحد بخش 
 گاز نيروگاه سيكل ترکيبي 
پره سر به شبكه سراسري

نیروگاهسیکلترکیبيخصوصيپرهسربا4
واحدگازيهریكبهظرفیت162مگاواتو
2واحدبخاريهریكبهظرفیت160مگاوات
واحدسومبخشگازخودرابهظرفیت162

مگاواتواردمدارشبکهسراسريکشورکرد.
طرح قالب در خصوصي نیروگاه این
با واگذاري( بهرهبرداري- )ساخت- BOT
در120 الملل بین مپنا شرکت سرمایهگذاري
کیلومتريشمالغربيشهرستانرشتدرحال
احداثاستکهپسازواردمدارشدنتمامي
واحدها،توانتولیدحدود1000مگاواترادارا
خواهدبود.ایننیروگاهکهدرراستاياجراي
سیاستهايکالنصنعتبرقباهدفتشویق،
حمایتوجذبمشارکتبخشخصوصيدر
پروژههاينیروگاهيدرحالساختاست،طي
قراردادتضمینيخریدبرقبینسرمایهگذارو
وزارتنیروبااعتباريبالغبر570میلیونیورو
ظرفیت افزایش بر عالوه که ميشود احداث
موجب سراسري، شبکه و منطقه برق تولید

اشتغالزایيدراینمنطقهخواهدشد.
85 سال از نیروگاه این اجرایي عملیات
همزمانبادورنخستسفراستانيهیاتوزیران
بهگیالنآغازشدهوبابهرهبرداريازاینواحدها
مقدارتولیدبرقدراستانافزایشچشمگیري
ميیابدوبهاینترتیبميتواندبهپایداريشبکه
قابل درمنطقهشماليومرکزيکشورکمك
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چهارمحال و بختياريايالم

تهران

انتصاب سرپرست جديد 
موسسه تحقيقات آب

مجید مهندس سوي حکمياز صدور با
موسسه جدید سرپرست نیرو، وزیر نامجو

تحقیقاتآبمنصوبشد.
محمدرضا مهندس حضور مراسمیبا طی
و آب امور در نیرو وزیر معاون عطارزاده،
آبفاواعضايشورايآبوزارتنیرو،ضمن
قدردانیازتالشهایچهارسالهدکتر"محمد
آب، تحقیقات موسسه سابق رییس ریاحي" 
سرپرست سمت به تقوایي"  "مسعود دکتر

موسسهتحقیقاتآبمنصوبشد.
دربخشيازحکمدکترتقوایيآمدهاست:
"نظربهمراتبتعهدوشایستگيوتخصص
حکم این موجب به جنابعالي، تجارب و
آب تحقیقات موسسه سرپرست سمت به

منصوبميشوید.
و متعال ازخداوند استعانت با است امید
باخالقیت،نوآوريوتقویتوفاقوهمدلي
سازمانيوبابهرهگیريازقابلیتهاياعضاي
هیاتعلميوتعاملموثربامدیران،متخصصان
آن ماموریتهاي اجراي در آب خبرگان و

موسسهموفقباشید."
از یکي عنوان به آب تحقیقات مؤسسه
فعاالنعرصهتحقیقوپژوهشدرصنعتآب
وفاضالبکشور،باداشتندوپژوهشکدهدر
تهرانوچهارمرکزمليمطالعاتي– تحقیقاتي
در شیراز و یزد ساری، تهران، شهرهاي در
و کارشناسان از استفاده با تا است تالش
صنعت این با مرتبط بخشهاي متخصصان
آنها اختیار در مناسب فضایي قراردادن و
تئوري، آموختههاي تجربیساختن منظور به
سازی تجاری زمینه با پژوهش انجام هدف
رادرسازمانهاوموسساتتحقیقاتینهادینه

سازد.
این از پیش تقوایی دکتر است ذکر شایان
معاوننیروگاههایآبیشرکتمدیریتمنابع
آبایرانوعضوهیئتمدیرهشرکتتوسعه

منابعآبونیرویایرانبودهاست.

بازديد 12هزار نفر 
از مسافران نوروزی

 از سد و نيروگاه سيمره
درایامتعطیالتنوروز1391؛بیشاز12هزار
نفرازمسافراننوروزیازکارگاهسدونیروگاه
سیمرهبهعنوانبلندترینسداستانایالمبازدید
کردند.مهندسسیدمحمدرضارضازادهمدیرعامل
شرکتتوسعهمنابعآبونیرویایران،بااعالم
اینخبرافزود:مسافراننوروزیضمنحضور
درکارگاهسیمرهازبخشهایمختلفبدنهسد
ومخزناینطرحبزرگملیبازدیدکردهوبا
توانمندیمهندسانایرانیازنزدیكآشناشدند.

ویبیشترینتعدادبازدیدمسافراننوروزیاز
کارگاهسیمرهرادرروز12فروردیناعالمکرد.

سدونیروگاهسیمرهدرفاصلهتقریبی700
دو فاصل حد تهران، غربی جنوب کیلومتری
سیمره رودخانه روی بر لرستان و ایالم استان
احداثشدهوتاکنونبیشاز90درصدپیشرفت

فیزیکیدارد.
هماکنونحجمآبذخیرهشدهدرپشتسد
سیمرهمعادل303میلونمترمکعباست.این
طرحبهمنظورتولیدانرژیپاكبرقآبی،افزایش
صرفه برق، تولید مدیریت در تنظیم قدرت
جوییدرمصرفسوختهایفسیلیوکنترل

طغیانهایرودخانهساختهشدهاست.
به میتوان طرح این جانبی اثرات از
ایجاداشتغال،افزایشقدرتتنظیمسدهایپائین
و آبزیپروری نظیر جانبی درآمدهای و دست

توریسماشارهکرد.
زیستگاه سیمره، دریاچهسد دیگر ازسوی
بسیارمناسبیبرایپرندگانوآبزیاناینمنطقه
بهشمارمیآیدوچشماندازبسیارخوبیرابرای

بازدیدکنندگانبهوجودآوردهاست.

عبور توليد برق نيروگاه 
کارون4 از 1/2 ميليون 

مگاوات ساعت در سال 90
1000مگاواتی نیروگاه برق تولید میزان
میلیون 1/2 مرز از گذشته سال طی کارون4
مگاواتساعتگذشت.مهندسسیدمحمدرضا
رضازادهمدیرعاملشرکتتوسعهمنابعآبو
نیروگاه افزود: اینخبر اعالم با ایران، نیروی
کارون4کهواحداولآندرآذرماه1389وبقیه
واحدهایکیپسازدیگریتاشهریور1390به
شبکهبرقسراسریپیوستندتاپایانسال1390
پاك برق ساعت مگاوات 1/258/479 معادل
تولیدکردهاست.ویپیشبینیکردکهنیروگاه
یك حدود سال91 تابستان پایان تا کارون4
میلیونمگاواتساعتبرقتولیدنماید.مدیر
عاملشرکتتوسعهمنابعآبونیرویایران
همچنینیادآورشد:هماکنونحجمآبموجود
و933 میلیارد بهیك کارون4 درمخزنسد
میلیونمترمکعبرسیدهاست.سد230متری
کارون4کهبلندترینسدبتنیدوقوسیکشور
محسوبمیشودباهدفتنظیمآبرودخانه
در مکعب متر میلیارد 3/7 میزان به کارون
سالونیروگاههزارمگاواتیآنباهدفتولید
انرژیبرقآبیبهمیزان2107گیگاواتساعت
ساختهشدهاست.آبگیریاینسددرروزپنجم
رئیسجمهوری باحضور فروردینسال89
بهگروهسدهايزنجیرهاي پیوستن آغازشد.
کارون،کنترلطغیانوسیالبهايمخرباز
جملهسایراهدافاجراياینپروژهبزرگملي
و محال چهار استان در 4 کارون سد است.
بختیاريدرفاصله180کیلومتريجادهشهرکرد
بهاهوازوفاصلههوایی67کیلومترازاینشهر
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30 ميليارد دالر سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران
وزیرنفتایراناعالمکردکهامس��الدس��تکم30میلیارددالردرصنعتنفتایرانسرمایهگذاري
خواهدشدکهبخشعمدهآندرپروژههايپارسجنوبيخواهدبود.آقايقاسميدرجلسهايبامدیران
وزارتنفتبراهمیتتوجهبهتولیدواستفادهازظرفیتهايداخليدرفعالیتهايسالجدیدتأکیدکرد.آقاي
قاسميبااشارهبهبازدیدرهبرجمهورياسالميایرانازتاسیساتصنعتنفتدرروزهايآغازینوپایانيسالگذشته
اعالمکردکهاینبازدیدهابارس��نگینيرابرشانههايدستاندرکارانحوزهنفتقراردادهاست.افزایشتولید،تقویت
پیوندهايمیانصنعتودانشگاهها،گشودندرهابررويجوانانوابتکارونوآوريدرزمرهخواستههاياصليایشانازصنعت
نفتدرس��الجدیداس��ت.آقايقاسميدراولآوریلاعالمکردکهبهدلیلحمایترئیسجمهوروسایرمقامات،صنعتنفت
امسالبامشکالتکمتريروبهروستوانتظارميرودصنعتنفتبهتوانمنديهايداخليبیشترتکیهکند.وزیرنفتميگویددریافت
کمكازمنابعبانکي،صندوقهايانرژيواوراقمشارکتدرزمرهبرنامههايصنعتنفتبرايدستیابيبهاهدافاینصنعتدرسال
جارياست.ويبااشارهبهقوانینجدیدمجلسبرايکارکنانصنعتنفت،ابرازامیدواريکردکهسالجدیدساليسرشارازکاروتالش
برايدستیابيبهاهدافصنعتنفتباشد.آقايقاسميازدستاوردهايصنعتنفتدرسالگذشتهکهتوسطرهبرمعظم،سالجهاداقتصادي
نامگذاريشدهبوداظهاررضایتکردوامضايچندینقراردادنفتيبرايتوسعهمیدانهاينفتيمشتركرادرزمرهموفقیتهايسالقبلبرشمرد.

عدم کاهش صادرات نفت ايران با وجود  تحريم ها
خانمکارولینبینکارشناسارشدنشریهاکونومیستميگویددرآیندهنزدیكشاهدکاهشچشمگیرصادراتنفتایراننخواهیمبود.احتماالتولیدنفت
ایراندرس��ال2012درمقایس��هباس��القبلحدود500هزاربشکهکاهشخواهدداشت.باوجوداین،قبلازتحریماتحادیهاروپاپیشبینيميشدبهدلیل
قدیميبودنحوزههاينفتيایرانوفقدانسرمایهگذاريهايجدید،تولیدنفتایرانتاحديکاهشیابد.بهگفتهخانمبین،افزایشتولیدعربستانسعوديبهایجاد
ثباتدربازارنفتکمكميکندوبرسایرصادرکنندگان)احتماالبهاستثنايایران(تاثیرنامطلوبينخواهدداشت.شرکتآرامکويعربستانسعوديباخریداران
آسیایيکهبهدنبالتضمینعرضهوکاهشوابستگيبهنفتایرانهستندقراردادهایيراامضاکردهاست.باوجوداینکرهجنوبيیکيازخریدارانعمدهنفتخام
ایراناستودرنهماههنخستسال2011حدود10درصدمصرفداخليخودراازایرانتامینکردهاست.درچندماهگذشتهنیزمعامالتيباپرتامیناياندونزيو
شرکتنفتهندوستانانجامشدهاست.اینگفتههانشانميدهدکهخریدارانآسیایيتمایلچندانيبهخریدنفتازایرانندارند،وليبهویژهدرصورتيکهایران
حاضرباشدنفتخودراباتخفیفبفروشدممکناستواقعیتچیزدیگريباشد.پرداختبهاينفتایراننیزمشکالتيراایجادکردهوباتوجهبهاینکهتولیدنفت
سوریهویمندرحالحاضرمختلشدهوصادراتسوداننیزمتوقفگردیدهاست،تخمینمیزانکلعرضهنفتدرسطحجهاننیزدشواراست.درچندماههگذشته
خبريازجریاننفتدریايشمالنیزنبودهوبنابراینانتظارميرودقیمتهاافزایشیابد.مهمترینخطرژئوپولیتیكایناستکهایراننتواندبراينفتخودخریداري

بیابد.چنینشرایطيباتوجهبهاهمیتحیاتيدرآمدهاينفتيبراياقتصادایرانممکناستاینکشوررابهاقداماتشدیدترازجملهاقدامنظاميتشویقکند.

گفت وگوهاي ايران- گاز پروم در باره پروژه ذخيره سازي گاز
بهگفتهیکيازمقاماتاجرایيشرکتگازپروم،روسیهوایراندربارهاحداثتاسیساتزیرزمینيذخیرهگازدرنزدیکيتهرانگفتوگوهایيراآغاز
کردهاندکهنمایانگرعالقهآنانبههمکاريباوجودتحریمهايغربعلیهایراناست.اینگفتوگوهابرپیوندهاياقتصادينزدیكمیاندوتولیدکننده
بزرگگازجهانتأکیدميکندوایندرحالياس��تکهایاالتمتحدهآمریکاواتحادیهاروپابهدنبالیافتنراهيبرايوادارس��اختنایرانبهامتیازدهي
دربارهبرنامههستهاياینکشورهستند.والريخولوپتسوفمدیراجرایيارشدیکيازشعبههايگازپرومبهنامپودزمگازپرومميگوید:سالگذشته
مذاکراتمقدماتيدربارهاحداثتاسیساتزیرزمینيذخیرهسازيگازبامشارکتروسیهدرمنطقهتهرانانجامشد.بهنظرمناینپروژهحتمابه
اجرادرميآید،چونشرکايخارجيمابهاینمسالهبسیارعالقهمندند.شرکتپودزمگازپرومکهبهشرکتدولتيصادراتگازروسیهتعلق

دارددرزمینهاحداثونگهداريتاسیساتذخیرهگاز،نفتوزبالههايصنعتيدرروسیهوسایرکشورهايشورويسابقفعالیتميکند.

کاهش مصرف نفت خام عربستان در  نيروگاه هاي برق اين کشور 
افزایشتولیدگازعربستانسعودي،بهاینکشورامکاندادهاستدرتالشبرايافزایشتولیدنفتخودبرايجبرانکاهشتولید
نفتایران،درتابستانامسالمیزاننفتخاممصرفيدرنیروگاههايبرقخودراکاهشميدهد.متخصصینميگوینداینکشور
کهبزرگترینصادرکنندهنفتجهاناستدرگرمترینماههايسالگذشته،یعنيازماهجواليتاپایانماهسپتامبر،روزانه
730هزاربشکهنفتخامبرايتولیدبرقمصرفکردهاست.تابستانامسالنیزروزانهصدهاهزاربشکهنفتکهبزرگترین
منبعدرآمدهايصادراتيپادشاهيعربستاناستدرنیروگاههايبرقاینکشوردودميشودولياحتماالحجمنفتي

کهبرايتولیدبرقبهکارميرودکاهشميیابد.
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افزايش توليد نفت عراق به سه ميليون بشكه در روز 
بغداداینهفتهاعالمکردبراينخستینباردرسيسالگذشته،تولیدنفتاینکشوربهبیشازسهمیلیونبشکهدرروزافزایشیافته
است.دولتميگویدپسازآغازبهکارپایانهنفتيشناوردراواخرهفتهجاري،صادراتنفتاینکشوربهمیزانچشمگیريافزایش

ميیابد.آژانسبینالملليانرژيدردسامبراعالمکردکهتولیدنفتخامعراقميتواندتاسال2016بهمیانگین4/36میلیونبشکهدرروزبرسد
کهنیميازتولیدنفتعربستاناست.ولياینآژانسهشداردادکهنظامسیاسيچندپارهعراقممکناستمشکالتعمدهايرادراینزمینه

ایجادکند.نظامسیاسيعراقپسازتهاجمنظاميبهاینکشورهرگزازثباتبرخوردارنبودهاست.هنگاميکهتقریبابهمحضخروجآخرینسرباز
آمریکایيازعراق،نخستوزیرشیعهعراقنوريالمالکي،معاونسنيخودطارقالهاشميرابهتروریسممتهمکرد،تنشهادربغدادشدتگرفت.آقاي

خوانکولاستادتاریخدردانشگاهمیشیگانایناقدامرابخشيازتالشآقايمالکيبرايبهحاشیهراندنوتحقیردشمنانخودونشانهايازبيمیلياو
بهمذاکراتمّليوهمچنینبيثباتيسیاسيعراقميداندوميگویدعراقدرجبههسیاسي،بهویژهدرزمینهتصویبقانوننفتبسیارکندعملميکند.او
ميگویدبعیداستدرزمینهتصویبقانوننفتپیشرفتيحاصلشود.رهبرانکردبهحذفشرکتاکسونموبیلازچهارمینحراجبینالمللينفتعراق
بهدلیلعقدقراردادبادولتنیمهخودمختارکردستانبهشدتاعتراضکردند.بغدادهرگونهمعاملهیكجانبهباحکومتنیمهخودمختارکردستانعراقرا
غیرقانونيميداندوليپروفسورکولبراینباوراستکهدراینزمینهازدستدولتمرکزيکارچندانيبرنميآید.ويميگویددولتعراقدرزمینهتوسعه
صنعتنفتبادومشکلبزرگمواجهاست.اینکشوردرزمینهتامینامنیتشرکتهايغربيوکارکنانآنهابامشکالتيروبهروستوازسويدیگر،بهدلیل
نگرانيازسوءاستفادهشرکتهايبزرگدرفرآیندبرگزاريمناقصات،درمذاکراتچنانمواضعسرسختانهايميگیردکهسرمایهگذارانبالقوهرافراريميدهد.

 تاثير نامطلوب توقف صادرات نفت کردستان بر بودجه عراق
آقايشهرستانيمعاوننخستوزیرعراقدرامورانرژي،کردستانعراقرامتهمکردکهباتوقفصادراتنفتخودبهدنبالجدیدتریناختالفنظرهامیان
بغدادومنطقهخودمختارکردستان،بهبودجهکشورآسیبميزند.کردستاندراعتراضبهعدمپرداختدولتمرکزيبهشرکتهاينفتيفعالدرکردستان،
صادراتروزانه50هزاربشکهنفتخامرامتوقفکردهاست.آقايشهرستانيبهخبرنگارانگفت:" اینمسالهبهکسريبودجهمنجرميشودودولتباید
برايحفظمنابععراقکاريانجامدهد"،وليدربارهجزئیاتاقدامموردانتظارچیزينگفت.صادراتنفتکردستانبخشيازصادراتروزانه2/3میلیون
بشکهنفتعراقدرچارچوبسازماناوپكراتشکیلميدهد،وليمشاجرهدربارهپرداختهابهدرگیريگستردهتريمیاناعرابوکردهايعراقبرسر

خودمختاري،نفتوزمیندامنزدهوخطردرهمشکستنتوازنشکنندهمنطقهايدراینکشورراافزایشدادهاست.

افزايش توليد نفت عربستان سعودي به درخواست آمريكا
بهدلیلافزایشتقاضابراينفتواستمرارمحدودیتهایيکهبرايایرانوضعشده،عربستانسعوديتولیدنفتخودرادرسطح10میلیونبشکه

درروزحفظميکند.وليمعلومنیس��تاینافزایش،درماههايآیندهچقدربهحفظثباتبازارکمكکند.پسازاینکهدرابتدايس��المیالدي
جاري،آژانسپولعربستانسعودياعالمکردهرگونهعدمتوازندرعرضهوتقاضادربازارنفتخامرااصالحخواهدکرد،ظرفیتتولیدنفت
خاماینکشوردرحالحاضرحدود12/5میلیونبشکهدرروزاست.اگرچهشایدنتواناینمیزانتولیدرادربلندمدتحفظکرد،پیشبیني
ميشودبهدلیلتقاضايفزایندهنفتدرایاالتمتحدهآمریکاتولیدنفتعربستاندرسطحروزانهدهمیلیونبشکهثابتبماند.البتهاینمیزان
تولیدبرچاههايعربستانسعوديیاظرفیتذخایرنفتجهانتاثیرنامطلوبميگذارد.تاسال2016تنهادوحوزهنفتيعمدهدرعربستان

بهبهرهبرداريميرسندوبنابراینحفظظرفیتتولید12/5میلیونبشکهايوافزایشتولیدبرخيحوزههابرايجبرانکاهشتولید
حوزههايدیگربراياینکش��وردش��وارخواهدبود.هفتهگذشته،بهدلیلادامهمشاجراتبرسربرنامههستهايایرانوتضعیف

ارزشدالر،قیمتهاينفت2درصدافزایشیافتواگرچهعربستانسعوديهنوزانعطافپذیريظرفیتتولیدخودراحفظ
کردهاس��ت،س��فارشنفتامریکابرايماهجواليافزایشیافتهاست.اینمسالهدرآمدهايپادشاهيعربستانراافزایش

ميدهدوليدارايپیامدهايگستردهترينیزهست.ازیكسو،ایاالتمتحدهآمریکابهعنوانمتحداینکشور،براي
دومینباردرسالجاريخواستارافزایشتولیدنفتعربستانبرايجبرانحذفنفتایرانشدهاست.افزایش

قیمتنفتبهرکودجهانيميانجامدکهبههمهکشورهاآسیبميرساند.ازسويدیگر،تولیدنفتآمریکاي
شماليحیاتسازماناوپكراتهدیدميکند.بسیاريبراینباورندکهظرفپنجتادهسالآینده،نفت

اوپكحتيبهسواحلخلیجآمریکانیزنميرسد.اینمسالهبرايعربستانسعوديوآنچهاوپك
امنیتتقاضامينامدپیامدهايجديدارد.درحالحاضرعربستانبهدلیلاحتمالورودنفت

حاصلازصخرههاينفتيبهبازاروتاثیرآنبرکاهشقیمتها،مایلاستقیمتهارا
درسطحباالیينگهدارد.اگرچهدرحالحاضرشرایطکامالروشننیست،بهنظر

ميرسداوپكبایدخودرابرايرقابتباکشورهايغیرعضوآمادهکند.
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مراحل اداري 
وپيگيري ها وانجام 
امور مهم در اين 
كشور با سيستم 
ايران تفاوت بسيار 
دارد و مهمترين 
وجدي ترين 
نقيصه آن كندي و 
تاخيرهاي بسيار 
در مکاتبات وانجام 
امور و درخواست ها 
بوده به طوري كه در 
ابتدا گريبان اين 
پروژه را نيز گرفته و 
مدت زمان زيادي، 
همکاران را درگير 
انجام آن ها كرده 
است

10

فريدون
 خیرآبادي

اومااوی��ا)بهمعنيرودخان��هاوما(نامطرحيچند
منظورهدر200کیلومتريشهرکلمبواستانUva،شهر
باندراوال،درمنطقهمرکزيکشورسریالنکاميباشد.
مطالع��اتاولیهاینطرحازدودههقبلآغازش��دهو
دارايسههدفاصليميباشد:آبیاريمطمئن6هزار
هکتارازاراضيمس��تعدسریالنکابرايکشتبرنج،
تولیدبرقدرمنطقهمحرومجنوبيسریالنکاوکنترل
س��یالبهايمخربمنطقهازجمل��هاهدافاجراي
طرحمزبوراس��ت.ازدیگراهدافمهمپروژه،تامین
،Hambantotaبندر،Ruhanaآبآشامیدنيشهر
ف��رودگاهبی��نالملل��يMattala،ومناطقصنعتي
Hambantotaميباشد.اینطرحدارايپروژههایي
چوناحداث2س��دباارتفاعح��دود40متر،احداث
20کیلومترتونلباقطر5/3متر،احداثش��فت800
مت��ريواحداثونصبنیروگاهونیزپس��تانتقال
برقاس��ت.هزینههاياینط��رحبالغبر530میلیون
دالراس��تکه15درصدآنتوس��طدولتسریالنکا
وبقیهبهصورتوامتضمینش��دهباسودقابلانتظار
بینالملليتوسطایرانتامینشدهاست.اینقراردادبین
وزارتآبیاريومدیریتمنابعآبکش��ورجمهوري
سوسیالیستدموکراتیكسریالنکاوشرکتفراباز
جمهورياسالميایراندرتاریخ28آوریل2008امضا

گردید.تاریخش��روعرسميوقرارداديآن15مارس
2010ميباشدکهباگذشت5سالازاینتاریخ،طرح

بایدبهسرانجامبرسد.

سيستم اداري در كشور سريالنكا 
مراح��لاداري،پیگیريهاوانجامامورمهمدراین
کشورباسیس��تمایرانتفاوتبسیارداردومهمترین
وجديتری��ننقیصهآنکنديوتاخیرهايبس��یاردر
مکاتباتوانجامامورودرخواستهابودهبهطوريکه
درابت��داگریباناینپ��روژهرانیزگرفتهومدتزمان

زیادي،همکارانرادرگیرانجامآنهاکردهاست.

آغاز تالش ها و پيگيري ها
همانن��دس��ایرطرحه��ايب��زرگ؛برايش��روع
فعالیته��اياجرایي،نیازبهتمل��كاراضيمحدوده
اجرايکارميبودوليبههماندالیلفوق؛هیچگونه
اقدام��يدراینخصوصازس��ويدولتوکارفرماي
س��ریالنکایيانجامنشدهبود،منتهيمراتبازابتداي
بهمنماهس��ال1389فصلجدی��ديازحیاتطرح
آغ��ازگردی��د.باناامی��ديازتحویلزمینازس��وي
کارفرمايسریالنکایي؛نیازبهاقداماتوراهکارهاي
دیگردردس��تورکارقرارگرفت؛نوعنظامسیاس��ي

کشورسریالنکاازنوعسوس��یالدموکراتیكبودهو
نظراتمردمونمایندگانمحليدرتصمیماتدولتي
بس��یاراثرگذارميباشدکهبنظرمیرسیدروزنهاصلي
برايش��روعپیگیريهاازاینطریقباش��دازسویي
تعدداداراتودوایردولتي،کثرتمراکزتصمیمگیري
وبوروکراسيطویلاداري،شروعفعالیتهاياجرایي
راسختوغیرممکنميکرد.بدینخاطرباشناخت
مسئولینموثردرمنطقههايمختلفوانجامجلسات
متعددبامردموانجامپیشنیازهاياینامور،روزنههاي
مهموموثريبازگردید.شناس��ایيتوانایيهايادارات
ونمایندگانمحليدرحلمش��کلتملكاراضي،و
مذاکراتباعموممردمبهمنظورتسریعدرروندتملك
اراضيجبهههايمختلف،موثرواقعگردیدودرنتیجه
زمینهايموردنیازجهتشروعفعالیتهاياجرایي؛
یکيپسازدیگريموردتملكقرارگرفتهتااینکهبا
حولوقوهالهيدرخردادماهسالگذشتهفعالیتهاي

اجرایيشروعگردید.

آغاز فعاليت هاي اجرايي
عملیاتدردومنطقهجادهدسترس��يبهTBMو
جادهدسترسيبهسددایرابا؛باشتابوسرعتمناسب
آغازگردی��دبهطوريکهدرهفتهابتدایيچندصدمتر
درمناطقبسیارصعبالعبور،پیشرويحاصلگردید.
جالبتوجهاینکهکارفرماياصليطرحکهدرجریان
دریافتزمینوشروععملیاتنبوددرمواجههبااین
پیشرفتکامالشگفتزدهشد.ولذادرمراحلبعدي
وتمل��كزمینهايدیگ��ربااعزامکارش��ناس،بعضا

تالشهایيکردتادرکناراینشرکتقدمبردارد.

شتاب مضاعف پروژه 
ازاواخرتیرم��اه1390،باتوجهاتوحمایتهاي
شایس��تهودرخورتحسینازس��ويمجريمحترم
طرح؛نشاطوش��تابخاصيبهپروژهتزریقگردید
کهش��کرخداهماکنونوباگذش��ت8ماهازشروع
فعالیتهاياجرایياکثرجبهههايکاريبهلحاظحجم

در قلب سريــالنكا
گزارشي از طرح چند منظوره اومااويا
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کارانجامش��دهدارايرکوردمناس��بوکمنظیربوده
استکهذیالبهگوشههایيازآناشارهميگردد.


پيشرفت ها 

اکنونپسازگذشتچندماهازشروعطرح،شاهد
پیشرفتهاياجرایيذیلميباشیم:

-اتمامعملیاتس��اختانبارم��وادناریهجهت
نگه��داريازم��وادمنفجرهپ��روژهب��ارعایتکلیه
اس��تانداردهايوزارتدف��اعدرم��دت4م��اهانجام
گرفت.همچنینتائیداتوزارتدفاعکشورسریالنکا
واظهارنظرنمایندگانوزارتدفاعاینکش��ور،مبني
برس��طحبااليکیفیتدرس��اختبودهوآنرایکي
ازمجهزترینانبارهايموادناریهدرکشورسریالنکابه

شمارآوردند.
-پیش��رفت85درص��دمجموعهس��اختمانهاو
تاسیساتکمپمسکونيشاملکمپهايکارشناسي
وتکنسینيوکارگريومهمانسراهايمتعددوسالنهاي
ورزشيمس��قفوروبازورختشویخانهوسرویسهاي
بهداشتيوموارددیگرازجملهتهیهواجرايسیستمتصفیه
آبوفاضالبواحداثمخ��زنبزرگآبجهتکمپ
وایجادفضايسبزبس��یارزیباواستفادهازموادومصالح

وتجهیزاتبابهترینکیفیت.
-پیش��رفت25درص��دکم��پاداريدرمحدوده
MATدرمدتدوماه،ش��املساختمانهاياداري
شرکتفراب،کارفرمايس��ریالنکایي،مشاورطرح
وپیمانکارانوآزمایش��گاهورس��توران،انبارهايروباز
ومس��قف،پمپبنزین،درمانگاه،باس��کولوس��ایر

امکاناتموردنیازدرفضایيحدود4هکتار.
-پیش��رفت15,2درصدحفاريتونلدسترس��ي
اصليبهمغارنیروگاهوانجامعملیاتحفاريبهصورت

انفجاريبهطول300متردرمدت4ماه.
-پیشرفت60درصدياحداثجادههايدسترسي
درمناط��قبس��یارصعبالعب��وروعلیرغ��موجود
تماميمش��کالتدرمواجههبام��ردمواهالياطراف
جادهها.بههرتقدیرتحق��قوموفقیتمواردفوقدر

س��ایهارادهوهم��توتالشش��بانهروزيمجموعه
ش��رکتفراباعمازمدی��رانمحترم؛کارشناس��ان
وکارمندانزحمتکشوتالش��گر،ونیزتالشوهمت
بلندپیمانکارانپروژهویاريمس��تمرمش��اورطرح

حاصلگردید.

بازديدها 
اینموفقیتبازتاببس��یارزیاديرادرکشور
س��ریالنکاداش��تهبهطوريکهدرماهگذشتهوزیر
آبی��اريومدیری��تمنابعآبس��ریالنکابهاتفاق
هی��اتهم��راهوخبرنگارانش��بکههايخبرياز
طرحبازدیدکردهواظهارش��گفتيازپیشرفتهاي
حاصل��هرادرمقاب��لدوربینه��ايتلویزیونيبه
وضوحاعالمکردند.ایش��اندرپایانبازدیدخود
بیانکردندکهدرس��فرآتيخود،ازرئیسجمهور
نی��زجهتبازدی��دازطرحدع��وتخواهندکرد.
همچنی��ناخباراینبازدیدع��الوهبرروزنامههاي
سراسري،ازشبکههايمتعددتصویريورسانهاي
س��ریالنکاپخشگردید.همچنیندراینراستابا
تش��ریففرمایيمدیرعاملمحترمشرکتفراب،
آقايمهندسلطفي،اینپروژهموردبازدیدایشان
قرارگرفتهودرجریانپیشرفتهاوموفقیتهاي

حاصل��هقرارگرفتند.ایش��انطيس��خنانيکهبا
حضورمجموعهدس��تاندرکارانطرحهمراهبود
ازنظمواستانداردموجوددرپروژهونیزپیشرفت
مناسبفعالیتهاوهمدليپرسنلاظهارخرسندي
کردهوخواهانادامهاینروندوتحویلبهموقعوبا
کیفیتطرحبهدولتس��ریالنکاگردیدند.همچنین
هیاتمدیرهمحترمش��رکتف��رابنیزدربهمنماه
س��الگذشتهازطرحس��دونیروگاهاومااویابازدید
بهعملآوردهوجنابآق��ايدکترزرگرپوردرحین
بازدیدازکمپمسکونياحداثشده،درسخنانياز
زحماتکلیهعواملپروژهتشکرکردندوآرزويادامه
اینروندوکس��بافتخاربیشتربرايایراناسالميرا
خواس��تارشدند.امیداس��تبااتمامبهموقعومطابق
ب��ابرنامهزمانبنديوارائهبهترینکیفیتدراجراي
طرحس��دونیروگاهاومااویاکهیکيازبزرگترین
طرحهايخارجازکش��ورتوسطشرکتفرابو
همینطورازبزرگترینپروژههايصدورخدمات
فنيومهندس��يکش��ورمحس��وبميگرددبرگ
زریندیگريبردفترپرافتخارش��رکتفرابرقم
خوردهوبهحولوقوهالهيش��اهدبرافراشتننام
وپرچممقدسجمهوريایراناس��الميدربلنداي

عرصهصنعتباشیم.

اين موفقيت بازتاب 
بسيار زيادي را در 

كشور سريالنکا 
به طوري كه  داشته 

در ماه گذشته وزير 
آبياري و مديريت 

منابع آب سريالنکا 
به اتفاق هيات 

همراه و خبرنگاران 
شبکه هاي خبري از 

طرح بازديد كرده 
واظهار شگفتي 
پيشرفت هاي  از 

حاصله را در 
دوربين هاي  مقابل 

به  تلويزيوني 
وضوح اعالم كردند
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در دل كويـر
پرونده اي براي سرمايه گذاري بزرگ فراب
 در صنعت نيروگاهي- پروژه شيركوه يزد
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به اعتقاد عده اي از 
تاريخ نويسان در 

دوره ساسانيان به 
فرمان يزدگرد اول 
)421-339 م( در 
اين محل شهري 

به نام »يزد گرد« بنا 
شده است. بی گمان، 
در دوران هخامنشی 
دارای راه های بزرگ 
و معتبر، راه داری و 

مراكزپستی و چاپاری 
بوده است. زيرا عالوه 

بر راه های شناخته 
شده باستانی، از 

روی مدارک پيشين، 
راه های فراموش 
شده ای نيز كه در 
روزگار باستان به 

مركز اقتصادی 
و فرهنگی ايران 

باستان می پيوسته اند 
به تاز گی شناسايی 

شده اند

برخيازمورخان،بناياولیهش��هریزدرابهزمان
اسکندرمقدونينسبتميدهندکهويزندانيساخته
ونامآنراچنیننهادهاستوبهاعتقادعدهايدیگراز
تاریخنویساندردورهساسانیانبهفرمانیزدگرداول
)421-339م(دراینمحلشهريبهنام»یزدگرد«بنا
شدهاست.بیگمان،دردورانهخامنشیدارایراههای
بزرگومعتبر،راهداریومراکزپستیوچاپاریبوده
اس��ت.زیراعالوهبرراههایشناختهشدهباستانی،از
رویمداركپیشین،راههایفراموششدهاینیزکهدر
روزگارباستانبهمرکزاقتصادیوفرهنگیایرانباستان
میپیوستهاندبهتازگیشناساییشدهاند.منطقهیزد،در
دورانساس��انی،بهویژهدرروزگارقباد،انوشیروانو
یزدگرداّول،...ازجایگاهاجتماعیواقتصادیویژهای
برخورداربودهوبهعمرانوآبادیآن،توجهبس��یار
شدهاست.درنخستینسدهاسالمی،سرزمینیزدبه
دس��تمس��لمانانافتادهوقبایلعرببهسویایران
سرازیرشدند.گروهینیزازقبیلههایبنیتمیموبنی
عامر،درکویعربهاییزد،استقراریافتند.درسده4
ه.ق،کهدیلمیانبربخشهایباختروجنوبایرانو
عراقچیرهگردیدند،جمعیازعلویانهمبهیزدآمده
درکویحس��نیانس��کونتگزیدند.بنیانگذاراین
خاندانعالءالدولهابوجعفرب��ودکهدر398ه.ق،از
سویسیّدهخاتون،دخترعمهخود)مادرمجدالدوله
دیلمی(بهحکومتمس��تقلاصفه��انوپیرامونآن
منصوبگردید.درس��ال443ه.قطغرلسلجوقی،
ش��مسالملوكظهیرالدینابومنص��ورفرامرزرابه
حکوم��تمس��تقلیزدواب��رکوهمنصوبک��رد.از

سرشناسترینافراداینخاندانامامزادهسیدجعفر)ع(
اس��ت،کهدرس��ال424ه�.ق،دریزددرگذش��تو
م��زارشهمچن��انزیارتگاهمردماس��ت.حکمرانی
ابومنص��ورفرامرزدرروزگارفرمانرواییطغرل،آلب
ارسالنوملكش��اهسلجوقیبودهونزدآناناحترام
ویژهایداش��ت.پسازویبهترتیبفرزندشموید
الدولهابومنصورعلیبنفرامرز،عالءالدولهکالیجارو
پسرشامیرفرامرز،بریزدحکومتکردند.ایناندرنزد
س��لجوقیان،دارایاحترامواعتب��اربودند.چونامیر
فرامرزپس��رنداش��ت،حکومتیزدب��هدودخترش
واگذارورکنالدینسامبنوردانروز،بهاتابکیآنان
گماشتهشد.بدینترتیبحکومتیزد،ازآلکاکویهبه
اتابکانیزدانتقالیافت.رکنالدینسام،پسازاندك
زمانی،درس��ال584ه�.ق،ازکاراتابکیدخترانامیر
فرامرزکناررفتوبرادرشعزالدین،بهاتابکیرسید.
اتاب��کانیزدب��اایجادپیونده��ایزناش��ویی،روابط
دوستانهایباسلجوقیانبرقرارکردندومورداحترامو
عزالدی��ن از پ��س بودن��د. آن��ان مش��ورت
)درگذش��ت615ه���.ق(،وردانروز،اسفهس��االر
ابومنص��ور)قطبالدین()درگذش��ت637ه�.ق(،
قطبالدینمحمود،رکنالدینعالالدوله)درگذشت
662ه�.ق(،طغانش��اه،عالءالدوله)درگذشت673
ه�.ق(،رکنالدینیوسفشاهوحاجیشاهبنیوسف
ش��اهیکیپسازدیگریبهاتابکیرس��یده،بریزدو
پیرامونآنحکومتکردند.اتابکاندرآبادیوعمران
یزدکوششهایبسیاریکردندوبناهایزیادیازخود
بهیادگارگذاشتند.رکنالدینسامدرنزدیکیدروازه

مهریزمدرس��هاتابكراس��اخت.وردانروزدربازار
دالالن،مدرس��هوردانروزرابناکرد.محمودشاهدر
گسترششهرکوشیدوکویهایبیرونشهررادرون
حصارآوردهمیدانیبزرگنیزدرشهرساخت.مادرش
مریمترکاننیزروستایمریمآبادرابنانهاد.درروزگار
حمل��هچنگیزب��هایران،س��لطانابومنص��وراتابك
)قط��بالدی��ن(،چی��رگ��یمغ��والنراپذیرفتو
جانش��یناناشبهعنواندستنش��اندگانمغول،در
حکومتیزدپایدارشدندوباکفایتوزیرکی،یزدرا
ازسپاهمغولمصونداشتند.درایندورهبهدلیلامنیت
وآرامشنسبیدریزد،بازرگانیوپیشرفتشهرهاو
آبادیه��اومبادلهکاالهایگوناگ��ون،رونقیافتو
کاالهاییزدیتاآنس��ویآبهایجنوبیایران،به
ویژههندوستانراهیافت.راهداریونگهداریراهها،
دردورانمغولوایلخانانموردتوجهقرارگرفتو
نگاهداریراههاراب��هبزرگانوامراواگذارکردند.در
اوایلس��ده8ه�.ق،امنیتونیزراههاییکهازمنطقه
یزدمیگذشتند؛گسترشیافت.اینمسألهنقشبسزایی
دررون��قبازرگانیوهمچنینش��کوفاییاقتصادی،
فرهنگیواجتماعیایالتیزدداشت.حکومتحاجی
ش��اهبنیوسفآخریناتابكخانداناتابکانیزد،در
718ه�.قبهدستامیرمبارزالدینمحّمدبنمظفراز
میانرفت.امیرمظفر،بزرگخاندانمظفر،ازنوادگان
غیاثالدینخراسانیبود،کهدردربارایلخانانمغول
واردخدمتشدوبهحکومتمیبدرسید.پسازمرگ
او،پس��رشامیرمبارزالدینمحّمددراوایلحکومت
ابوسعیدبهادرخان)716– 736ه�.ق(ایلخانمغول

نگاهي به تاريخ،جغرافيا و جاذبه هاي توريستي استان يزد

استان كهـــــــن ...

 عكس ها از امير طالبي
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شهرستان يزد مركز 
استان يزد بوده و 
در دره ای وسيع و 

خشك و محصور 
بين رشته كوه های 
شيركوه و خرانق 
قـرار گـرفته اسـت. 
ايـن شهـر از 
شمال به شهرستان 
اردكان و از شرق به 
شهرستان بافق و از 
جنوب به شهرستان 
تفت و از غرب به 
استان اصفهان 
محدود گشته است 
اين شهر از قرن 
پنجم رو به گسترش 
نهاد و اتابکان سهم 
بسزايی در آبادانی 
اين شهر ايفا كردند

بهحکومتمیبدوراهدارییزدانتخابشد.درسال
718ه�.ق،حاجیش��اهبنیوسف،اتابكیزدرا،در
نبردیشکس��تدادهوضمنپایاندادنبهحکومت
اتابکانیزدازسویابوسعیدبهادرخان،بهحکومتیزد
رس��ید.مبارزالدینمحّمد،پسازدرگذشتابوسعید
بهادرخان،دمازاستقاللزدوبرکرمان،شیرازوقلمرو
حکومتملوكشبانکاره،درجنوبایرانچیرهشده
درسال723ه�.ق،حکومتآلمظفرراتشکیلداد.
یزد،درروزگارحکومتامیرمبارزالدین،ازنظرسیاسی
واقتصادیدارایاهمیتواعتبارشد.اینجایگاه،نه
تنهابهخاطرتالشمظفری��اندریزدپدیدآمد،بلکه
شرایطیکهدردورهمغولبرکشورحاکمشد،شهرهای
دورافت��ادهوبهدورازهیاهویسیاس��ی،چونیزدرا
موردتوجهنامدارانقرارداد.طییكسدهحکمرانی
مغولبرایران،ناحیهیزدبیشازدوبرابرگسترشیافت
وب��امدیریتوتدبیرامیرمبارزالدینمحّمد،بهمرکز
فعالیتهایسیاسیواقتصادیتبدیلیافت.قلمروامیر
مبارزالدینمحّمدبادرگذشتویبهسال765ه�.ق
بینپسراناشبخششد،بهطوریکهسلطاناحمد،
درکرمان،شاهمحمود،دراصفهان،شاهیحیی،دریزد
وش��اهش��جاع،درفارسوبخش��یازخوزستانبه
حکومتپرداختند،کهازاینمیانشاهیحیینسبتبه
آبادانیسرزمینیزد،تالشبسیارکرد.درحکومت77
سالهآلمظفر)718– 795ه�.ق(منطقهیزدبهاوج
ش��کوفاییوبزرگیفرهنگ��ی،اجتماعیواقتصادی
رسید.درمدرسهها،مسجدها،دارالسیادههاوخانقاهها،
علومگوناگونرایجزمان،درسدادهمیش��د.ویژگی
دیگردورهمظفریانرونقصوفیگریدریزداس��ت.
ایجادخانقاههاویژهمرش��دانومریدانصوفیاننبود،
بلکهش��اهانوشاهزادگانمظفریوبزرگانهمبدان
عالقهمندبودهوصوفی��انیزد،ازاحترامویژهخاندان
مظفریبرخورداربودند.حکومتآلمظفردرس��ال
795ه�.قبهدستتیمورلنگخاتمهیافت.تیمورلنگ
حکومتیزدرابهیکیازنزدیکانخودسپرد.اماپس
ازبازگش��تتیموربهماوراءالنهر،گروهی،ازهمدلی
مردمنسبتبهآلمظفربهرهبردهبهرهبریآبدار،یزد
راازدستحاکمتیموریبیرونآوردند.سپسسلطان
محّمد،پس��رابوسعیدطبس��ی،یزدرابهدستآورده
استقاللآنرااعالمکرد.باعدمتوفیقحاکمانتیموری
نایین،اصفهانواردستاندربرگرداندننظموامنیتبه
یزد،پیرمحّمد،پس��رعمرش��یخون��وهتیمورلنگ
حکمرانفارسونیزحاکمسیستانباسپاهیرهسپار
یزدش��ده؛یزدرامحاصرهوسرانجامگشودند.تیمور
لنگبرایحفظجایگاههنریواهمیتیزد،دستورداد
نسبتبهمردماینساماننرمینشاندادهمالیاتدوساله
رانگیرند.همچنینفرماندادتابرجوبارویشهررا
بناکردهدارالحکومهمعروفبه»دژمبارکهنارینقلعه
«رابهطورشایستهایبسازند.ایالتیزدپسازمرگ
تیمور،مدتیپهنهدرگیرینوادگانتیمور،پیرمحّمدو
اسکندربود.شاهرخپسرتیمورباپیروزشدنبردیگران

حکوم��تیزدرابهامیرجاللالدین،پس��رچخماق
سامیس��پرد.ویبامردمیزدبهخوب��یرفتاروبرای
عمرانوآبادیاینس��رزمینکوش��شکردوبناهای
بس��یاریازخودبرجاینهاد،کهبرخیازآنهاهنوز
برجایماندهوآثارتاریخیودیدنیاستانیزدبهشمار
میروند.پسازدرگذش��تامی��رجاللالدین،بیوهو
فرزندانشدنبالهکارراگرفتهازخاندانخود،نامنیك
بهیادگارگذاش��تند.بازماندگانتیمور،درهمهجادل
گرمکنندههنرمندان،معمارانواندیشمندانبودندویزد
نیزدراینزمانبهشکوفاییاقتصادی،هنریوفرهنگی
رسید.کاش��یکاریهایمس��جدجامعومیدانامیر
چخماقومسجدامیرچخماق،مصالیعتیق،...ازآثار
اینزماناس��ت.مدرسههاوکتابخانههایبسیاری
چونمدرس��هوکتابخانهقطبیهس��ربلوك،مدرسه
دارالصفا،مدرسهوکتابخانهیوسفچهره،مدرسهو
کتابخانهاصیلیّهسردهوكوکتابخانهباوردیهایجاد
شدند،کهنویسندگان،پژوهشگرانوتاریخنگارانی،
چونشرفالدینعلییزدی،درآنهاپرورشیافتند.
ب��ابرآمدنترکمانانقراقویونل��ووآققویونلو،یزداز
دستتیموریانبیرونرفتهامیرانترکمان،یکیپساز
دیگریبرایالتیزدحکومتکردند.حکومتطوایف
گوناگونباتسلطشاهاسماعیلصفویبرتمامایراندر
913ه�.ق،خاتمهیافت.نعمتاهللباقی،پس��رمیرزا
عبدالباقی،صوفیسرش��ناس،ک��هدرجنگچالدران
کشتهشد،درزمانشاهتهماسب،دخترشاهاسماعیلرا
بهزنیگرفتهحاکمیزدشد.ویدیوانخانهعباسیهرا
ساختومسجدشاهتهماسب،درنزدیکیمیدانبعثت
کنونیازیادگارهایاوست.ازدیگرآثاردورانصفوی
میتوانبهاینمواردنیزاشارهکرد:غیاثآبادتفتکه
بهدس��تمیرمیرانفرزن��دنعمتاهللباقی)ممدوح
وحشیبافقی(،مدرسهشفیع،مسجدشاهولیتفت
کهش��اهابوالوالیحاکمیزدآنرابنانهادهاستدر
هنگامحملهافغانها،مردمرش��یدوآزادهسرزمین
ی��زد،بهرهبریمیرزاعنایتس��لطان،دالوریهای
بسیاریازخودنشاندادند؛چنانکهمحمودافغان،
درگش��ودنی��زدن��اکاممان��دهراه��یاصفه��ان
گردید.اش��رفافغان،جانش��ینمحمود،نیزپساز
چهارسالنبردتوانستیزدرابگشاید.بارویکار
آمدننادرشاهافشاروبیرونراندنافغانهاازایران،
محّم��دتقیخان،خواه��رزادهعنایتس��لطانبه
حکومتیزدمنصوبشد.ویوفرزندانش،تاآخر
دورهقاجار،درنقشحاکمیامستوفییزدخدمتهای
ارزندهایبهاینس��رزمینکردهآثارتاریخیوبناهای
دیدنیبسیاریدریزدبهیادگارگذاشتند.باغدولتآباد،
باغناصریه،مدرسهخان،میدانخان،بازارخان،بازار
قیصری��هو...ازآثارآناناس��ت.اینمنطق��هدردوره
قاجاریهوپسازآندرآرامشوآبادانیبهسربردهو
هماکنوننیزیکیازمهمترینوارزشمندترینمناطق
ایراناست.همچنیناستانیزدبهلحاظزمینشناختی
دارایذخایربسیارعظیممعدنیاست.معادنمهماین

اس��تانمانندآهنچغارت،مرمربورق،ماس��هسنگ
متکسانهوس��ربکوتك،نقش��یمهموسازندهدر

تحوالتاقتصادیوعمرانیاستانداشتهاست.

يزد
شهرس��تانیزدمرکزاس��تانیزدبودهودردرهای
وسیعوخشكومحصوربینرشتهکوههایشیرکوه
وخرانقق�رارگ�رفتهاس���ت.ای�نشه�رازشمالبه
شهرس��تاناردکانوازشرقبهشهرس��تانبافقواز
جنوببهشهرستانتفتوازغرببهاستاناصفهان
محدودگش��تهاس��تاینش��هرازقرنپنجمروبه
گسترشنهادواتابکانسهمبس��زاییدرآبادانیاین
ش��هرایفاکردند.اکثردانش��مندانقرنهفتموهشتم
برایدرامانماندنازهجوممغولاینش��هررامرکز
فعالیتخودقراردادند.اینشهرستاناماکندیدنیو
جاذبههایجهانگردیمتعددیداردکهازمهمترینآنها
میتوانبهمسجدکبیریزد،مسجدجامعفهرج،بقعه
سیدرکنالدین،مجموعهباغدولتآباد،تکیهومسجد
امیرچخماق،آبانبارششبادگیری،آتشکدهوبرجو

بارویقدیمیو…اشارهکرد.

مراكز تاريخی و باستانی
ميت��وانازخانهالریها،خانهعربها،خانهحاج
کاظمرسولیان،خانهملكالتجار،مدرسهخان،مدرسه
شهابالدینقاسمطراز،باغدولتآبادوآتشورهرام

)بهرام(یزدنامبرد.

اماكن زيارتی و مذهبی
ازجملهميتوانبهمس��جدجامعکبیر،مس��جد
میرچخماق،مسجدمالاس��ماعیل،مسجدبندرآباد،
مس��جدآمنهگل،امامزادهابوجعفر،بقعهسیدخلیل،
بقعهدوازدهامام،بقعهش��اهس��یدرضا،بقعهش��یخ
احمدفهادان،بقعهشیخداد،مقبرهشیخزینالعابدین
علیخاموش،بقعهس��یدپنهون،امام��زادهزیدبن
موسیکاظم،امامزادهمیرحسن،بقعهزرندیانوبقعه

ساداتقلهواهللاشارهکرد.
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آبان ماه 1390 - شماره 13

 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

بهمن ماه 1390 - شماره 16

حسن مداحي  *

درابتداباتبریكوتهنیتس��الجدی��دوبهار91
بهکلیههمکارانودوس��تاندرش��رکتفراب،سالي
پربرکتوسرش��ارازش��اديبرايآن��انوخانواده
محترمشانآرزودارمومجدداازکلیهدستاندرکاران
مجلهفراببهلحاظتالش��يکهدرجهتنش��اندادن
همت،غیرتوانگیزههمکاراندرپروژهوطرحهاي
مختلفدارندتش��کروقدردانيميکنم.فرصتداده
ش��دهبرايآش��نایيباپ��روژهمهموب��زرگیزد1یا
شیرکوهراغنیمتدانستهوامیدوارمبهرهبرداريازاین
پروژهکهاولینسرمایهگذاريبزرگفرابدرصنعت
نیروگاهيميباش��دزمینهمناس��بيراجهتتوس��عه

سرمایهگذاريهايبعديفراهمنماید.
باتوج��هبهسیاس��تهايبرنامهچهارمتوس��عه
اقتص��اديواجتماعيکش��وردربخشب��رق،عالوه
برکاهشمالکیتوتصديگريدولتدرتاسیس��ات
ب��رقميبایس��تزمین��هالزمدرجهتتامی��نانرژي
الکتریکيبااستفادهازمشارکتوسرمایهگذاريبخش
خصوصينیزفراهمگردد،کهدراینارتباطودرتداوم
فعالیته��ايبازاریابيجهتانتخابپروژهمناس��ب
س��رمایهگذاري،درتاری��خ85/10/16بااخذمجوزو
موافقتوزارتنیروعمالش��رکتفرابسرمایهگذار
ومج��رياح��داثپ��روژهنی��روگاه500مگاوات��ي
س��یکلترکیبيیزد1شد.سرمایهگذاريدراینپروژه
بالغبر285میلیونیوروبرآوردش��دهاستکهپساز
مطالعاتامکانسنجيوانتخابگزینهبرترمحلنیروگاه
کهبهتاییدشرکتتوانیررساندهشددرخصوصاخذ
مجوزمحیطزیس��ت،خریدزمیننی��روگاه،احداث
دیوارمحیطنیروگاه،تامینآبوگازمصرفينیروگاه،
مطالعاتش��بکه،خط400کیلوولتاتصالبهشبکه
وهمچنینپروانهاحداثنی��روگاهودرنهایتمبادله
قراردادفروشتضمینيانرژيبرقتولیدياقدامگردید
وباپیگیريفش��ردهايکهابتدادربانكتجارتودر
نهایتدربانكصنعتومعدنبهعملآمد؛تسهیالت
ماليپروژهازطریقصن��دوقذخیرهارزيباعاملیت
بان��كصنعتومعدنبهمیزان210میلیونیورومهیا
گردید)85درص��دهزینهارزبريپ��روژهیا75درصد
هزینهکلارزيوریاليپروژه(ودراس��فند1388در
قالبدوLCاعتباراس��ناديپروژهگش��ایشپیداکرد
س��ودتسهیالتپروژه)الیبر+2(ومدتبازپرداخت
اقس��اطوامآن5سالودورهتنفسوام6ماهتصویب
شدهاست.دراینارتباطجهتراهبرديطرح،شرکت
مولدبرقیزدجهتسرمایهگذاريوبهرهبرداريپروژه
بهوجودآمد.100درصدس��هامپ��روژهدرابتدامتعلق
بهش��رکتفراببودکهبعدها5درصدس��هامآنبه
شرکتس��رمایهگذاريکارکنانفرابفروختهشد.از

جانبش��رکتمولدبرقیزدکهمتوليپروژهميباشد
قراردادEPCپروژهباشرکتفراببهعنوانپیمانکار
منعقدگردیدوشرکتفراببابکارگیريپیمانکارهاي
ذیربطازجملهش��رکتمپنانسبتبهاجرائيوفعال
کردنپ��روژهاقدامکرد.ارتف��اعکارگاهیزد1180متر
ب��ادمايمتوس��ط18درجهس��انتيگ��رادورطوبت
32درصدازش��رایطنسبتاًخوبيبرخوردارميباشدو
ظرفیتناميپروژهدرقال��بیكبلوك484مگاوات
ميباش��دکهباتوجهبهش��رایطمحیطيظرفیتقابل
تولید412مگاواتمحاس��بهشدهاست.دورهاحداث
31ماهپیشبینيوبرنامهریزيشدهکهتاریخنافذشدن
قراردادپیمانکارتامینتجهیزات)مپنا(اردیبهشت89و
شروعطراحيازابتدايسال89وتاریخشروعقرارداد
پیمانکارساختماني)شرکتنوتاش(مهر89ميباشد.
)ECA(قراردادفروشانرژيباتضمینخرید5ساله
باشرکتتوانیرمنعقدشدهاستکهقیمتتوافقشده
درسال1390برايبخشگازي252/127ریالوبراي
سیکلترکیبي364ریالميباشد)طيپارامترهايمورد
توافقایننرخس��الیانهتعدیلخواهدشد(.سهمنرخ
ظرفیتحدود90درصدنرخمصوبومابقيآننرخ
انرژيخواهدبود.شرکتمولدبرقیزددرابتداوطي
دومناقصهدوقراردادبامش��اورمنتخبخود)شرکت
عام��رانافق(منعقدک��رد.ق��رارداداولدرخصوص
بازنگريطراحيهابودوقرارداددومنظارتکارگاهي
پروژهراپوششميدادکهبعداًقراردادنظارتکارگاهي
بهدلیلجلوگیريازموازيکاريدرفراببهمعاونت
اجرائيپروژهمنتقلشدوکماکانشرکتمولدبرقیزد
ميبایستکلیهطراحيهايپیمانکارEPCرابازنگري
وتصویبنمایدوازطریقمدیریتمحترمبازرس��ي
وکنت��رلکیفیتنظارتعالیهبازرس��يرانیزبهعهده
دارد.ش��ایانذکراستکلیهکارهايمدیریتيواداري
وفنيوراهبرديپروژههاتوس��طمعاونتپروژههاي
سرمایهگذاريانجامميش��ود.دراواخرسال1390با
سیاس��تگذاريکهبهعملآمدوب��اتوجهبهبندماده
133قانونبرنامهپنجمتوسعهجمهورياسالميایران،
مجوزصادرات25درصدانرژيتولیدينیروگاهیزد1
ازوزارتنیرواخذگردیدودرتالشهس��تیمکهدر
بازارهدفکهفعالکشورعراقميباشدانرژيمزبور
رابانرخمناسبيبهفروشبرسانیموالزماستقرارداد
ECAباتوانیر،معادل75درصدانرژيتولیدينیروگاه
کاهشدادهشود.سرمایهگذاريمزبورازشرایطمناسب
وخوبيبرخوردارميباش��دوالزماستدراحداثو
نگهدارينیروگاهنهایتتالشودقتمبذولگرددکه
خوشبختانهپیشبینيهايالزمنیزشدهاستوشرکت
مولدبرقیزدبهعنوانمالكومتولينیروگاهدقتهاي

 صنعت نيروگاهيسرمايه گذاري بزرگ فراب  در
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در ابتداي پروژه 
يك برنامه  
زمان بندي فشرده 
به تصويب رسيد. 
اين برنامه تقريبا 
زمان بندي مشابه  
زمان بندي هاي 
شركت مپنا دارد. 
اين موضوع اولين 
چالش طرح بود 
چرا كه مپنا پس 
از  سال ها تجربه 
در زمينه ساخت و 
اجراي نيروگاه هاي 
حرارتي به اين  
زمان ها دست يافته 
است ولي فراب 
در اولين تجربه 
مي خواهد به اين 
زمان برسد

الزمرادرمراحلمختلفبهویژهبهرهبرداريخواهد
داش��ت.ضمناًب��هپیش��نهادوزارتنی��رووجهت
جلوگیريازاشتباهدیسپاچینگمليباسایرتاسیسات
همنامدریزد،اس��منیروگاهبهنیروگاهشیرکوهتغییر
دادهشدهاست.باتوجهبهاینکهپروژهنیروگاهشیرکوه
اولینپروژهبزرگسرمایهگذاريفرابميباشدقطعا
بابهرهبرداريازایننیروگاهزمینهجهتتس��ریعدر
تامینماليسایرپروژههايسرمایهگذاريمهیاخواهد
ش��د.درحالحاضرپروژههايسرمایهگذاريشرکت

فراببهشرحزیراست:
1– نیروگاه484مگاواتيسیکلترکیبيشیرکوه

2– نیروگاه484×2مگاواتيسیکلترکیبيداالهو
3-نیروگاه1000مگاواتيس��یکلترکیبيش��رق

اصفهان4
4-نیروگاه500مگاواتيسیکلترکیبينیزارقم

5-نیروگاه1000مگاواتيسیکلترکیبيخرمآباد2
6-مش��ارکتدرس��رمایهگذارينیروگاه1000

مگاواتيخرمآباد1
7-100مگاواتنیروگاهتولیدمقیاسکوچك

8– نیروگاه100مگاواتيباديتاکستان1

9– نیروگاه100مگاواتيباديتاکستان2
10-نیروگاه100مگاواتيباديبینالودمشهد

11-نیروگاه120مگاواتيگازيتهران
12-نیروگاه103مگاواتيبرقآبيخداآفرین

13-س��دونیروگاه220مگاواتيبرقآبيسنگ
توده2درتاجیکستان

14-نیروگاه20مگاواتيبرقآبيتنظیميدز
15-نیروگاه130مگاواتيبرقآبيمگريارمنستان

16-سدونیروگاه130مگاواتيقرهچیلر
17-نی��روگاه130مگاواتيب��رقآبيصحرادر

پاکستان
18– نیروگاه10مگاواتيبرقآبيآزاد

19-س��دونیروگاه160مگاواتيبرقآبيعیني
درتاجیکستان

ضمناتوس��طح��وزهریليش��رکتنی��زپروژه
س��رمایهگذاريخطآهنبرقيباف��قبهبندرعباس
توافقشدهاس��توهمچنیندرمعاونتپروژههاي
سرمایهگذاري،پروژهبزرگآبشیرینکنبندرعباس
وپ��روژهس��رمایهگذاريکاهشتلفاتش��بکهبرق
خوزستاندردستمذاکرهواقدامميباشد.مالحظه

ميفرمائیدپروژههايمتعدديدرشرکتفرابجهت
س��رمایهگذاريمهیاشدهاس��تکهتامینماليراه
حلفعالش��دنآنهاخواهدب��ود؛براياینمنظور
الزماستدومشکلحلشودتاامکانفعالشدن
پروژههامیس��رگردد.ابتداموضوعتامینتسهیالت
پروژههابایستيتسهیلگرددکهدرحالحاضرفقط
صندوقتوسعهمليجهتوامارزيداخليوخط
اعتباريچینجهتتامینفاینانسقابلدسترس��ي
ميباش��ندکهمتاسفانهپروسههايبس��یارزمانبرو
مقرراتس��نگینيرابایس��تيتحملکردتاامکان
تامینماليمیس��رگردد.دومبهرهبرداريازپروژه
سنگتودهوبهویژهنیروگاهشیرکوهاستکهتوان
نقدینگيشرکترادرسرمایهگذاريبعديافزایش
خواهدداد.لذاتس��ریعواس��تمراربهرهبردارياز
واحدهايش��یرکوهیكهدفمهمخواهدبودکه
امیداستدرنیمهاولسالجارياولینواحدگازي
نیروگاهش��یرکوهوانشاءاهللتاپایانسالجارينیز3
واحدنیروگاه)دوواحدگازي+یكواحدبخار(مورد

بهرهبرداريقرارگیرند.
* معاون پروژه هاي سرمايه گذاري

طرحي از يك مسئله
اردوان 

مهرافشار *

فارغالتحصیلسال1374ازدانشگاهصنعتيشریفبامدركلیسانسمهندسي
مکانیكگرایشحرارتوسیاالتهستم.ازسال1377افتخارهمکاريباشرکت
فرابرادارم.ازس��ال1377تاس��ال1388درمعاونتمهندسيفرابباسمت
کارشناستجهیزاتاصلينیروگاهيو2سالنیزبهعنوانهماهنگکنندهمهندسي
طرحس��نگتوده2فعالیتکردم.درسال1388ازمعاونتمهندسيبهمعاونت
اجرایيطرحهاينیروگاههايحرارتيمنتقلشدهوباتوجهبهساختارماتریسي
بخشهايتخصصيمعاونتحرارتيدرآنزمان،درس��متمدیرمهندس��يو
تامینتجهیزاتمکانیكمعاونتنیروگاههايحرارتيانجاموظیفهکردم.باتوجهبه
تغییرچارتمعاونتمربوطهدرسالگذشته،ازآنزمانباسمتمدیرمهندسيو
تامینتجهیزات)برق،مکانیكوساختمان(نیروگاهشیرکوهیزدخدمتمينمایم.
دراینمدیریتدرحالحاضریكکارشناسفنيساختمان،یكکارشناسفني
برقوسهکارشناسفنيمکانیكمشغولبهکارميباشند.اینمدیریتتحتنظر
مجريطرحش��یرکوه،مسئولیتانجامکلیهفعالیتهايمربوطبهامورمهندسي
وتامینتجهیزاتنیروگاهش��یرکوهیزدراعهدهدارميباشد.درخصوصپروژه
نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهیزدميتوانگفتکهبنابهدالیلعنوانشدهبهشرح
ذیلاجرايسریعوبهموقعبههمراهحفظکیفیتمناسبازابتدادردستورکار
اینطرحقرارگرفت:اینپروژهاولیننیروگاهحرارتيسیکلترکیبيميباشدکه
عملیاتاجرايآنتوسطفرابآغازگردیدهاستوفراببایدبهصنعتبرقثابت
نمایدهمانطورکهدراجراينیروگاههايآبيبسیارموفقبودهاست،درساختو
راهاندازينیروگاههايحرارتيوسیکلترکیبينیزتوانایيباالیيداشتهوميتواند
دریكبرنامهزمانبنديفشردهیكطرحسیکلترکیبيراباکیفیتمناسببهپایان
برس��اند.اینپروژهاولینطرحBOOاجراشدهتوسطفراببودهولذامالکیت
آنباخودشرکتميباشد.اینمسئلهازآننظرحائزاهمیتفراوانميباشدکه
راهاندازيهرچهسریعتروفروشبرقآن،باعثایجادیكمحلدرآمدمطمئن
ومناسببرايشرکتخواهدگردید.ازطرفيباتوجهبهاینکهنیروگاهمتعلقبه

فرابميباشدوبهرهبردارآننیزفراباست،ميبایستدرکیفیتطراحي،تامین،
ساختواجرانیزدقتکافيداشت.مواردذکرشدهموجبشدکهپروژهنیروگاه
شیرکوهیزدازابتدابادستورمدیریتمحترمعاملبهکلیهبخشهايشرکت،با
نگاهویژهنگریس��تهشودوهمکارانمحترممعاونتهايمهندسيوبازرگانيو
خصوصامدیریتبازرسيوکنترلکیفیتزحماتبسیارزیاديجهتطراحي،
تامینونصبتجهیزاتمطابقبرنامهزمانبنديفش��ردهتصویبشدهمتحمل
شدهاندوانشااهللاینهمکاريتاپایانساختپروژهادامهخواهدداشت.درادامه

بهبرخيچالشهايموجوددرطرحميپردازم.
درابتدايپروژهیكبرنامهزمانبنديفشردهبهتصویبرسید.اینبرنامهتقریبا
زمانبنديمشابهزمانبنديهايشرکتمپنادارد.اینموضوعاولینچالشطرح
بودچراکهمپناپسازسالهاتجربهدرزمینهساختواجراينیروگاههايحرارتي
بهاینزمانهادستیافتهاستوليفرابدراولینتجربهميخواهدبهاینزمان
برسد.درزمانمناقصاتخریدتجهیزاتBOPطرحهمراهباهمکارانمحترم
معاونتبازرگاني،بهاینمش��کلبرخوردیمکهبسیاريازشرکتهايخارجي
موج��وددرvendor listف��رابکهتاآنزمانبهراحتيبافرابکارميکردند،
دیگررغبتيبهادامههمکاريندارند)شایدبهعلتشرایطسیاسيوتحریمهاي
بینالمللي(.همینموردس��ببش��دهمکارانمحترممعاونتهايبازرگانيو
مهندسيوهمچنینهمکارانمحترماینمدیریتباتوجهبهبرنامهزمانيتدوین
ش��دهبسیارفشردهجهتهرمناقصه،زحماتبس��یارزیاديبهمنظوربرگزاري
مناقصاتودرنهایتانتخابپیمانکارمتحملشوند.اکثرقراردادهايباپیمانکاران
تامینتجهیزاتBOPبهعلتشرایطسیاسيوتحریمها،نوساناتقیمتارز،
مشکلپرداختارزومشکلورودکاالازخارجکشورباسختيهايزیاديهمراه
است.فائقآمدنبراینمشکالت،زحماتزیاديازجانبهمکاراناینجانبو

دیگرحوزههايفرابميطلبد.
*مدير مهندسي و تامين تجهيزات نيروگاه شيركوه يزد 
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در ابتدا بر اساس 
مطالعاتي كه در 

وزارت نيرو انجام 
شده بود نياز به 

نيروگاه در مناطق 
گوناگون كشور 

مشخص شد، بر 
اين اساس معاونت 

توسعه پروژه هاي 
سرمايه گذاري 
نسبت به اخذ 

موافقت اوليه جهت 
احداث نيروگاه، در 

اين حالت نسبت 
به اخذ مجوز اوليه 

احداث نيروگاه يزد 
در سال 1386 

اقدام كرد

: جناب آقاي قندهاري! سابقه اجراي طرح 
پروژه ش��يركوه يزد به چه س��الي ب��ر مي گردد و 
چگونه شد كه جنابعالي به عنوان مجري اين طرح 
انتخاب شديد؟ مختصري از بيوگرافي كار خود را 

براي خوانندگان ما بازگو كنيد.
اینجانبدارايمدركکارشناسيارشدازدانشکده
فني،دانشگاهتهرانميباش��م.ازسال1365باعنوان
کارشناستوربوژنراتورهادرنیروگاهنکاواردصنعت
وبازارکارش��دم.س��پسدردفترفن��يتولیدتوانیر
بهعنوانکارشناس،درمشانیربهعنوانکارشناسارشد
مطالعاتسیستمودرشرکتآبوبرقوتأسیسات
قشم)بهمدتپنجسال(بهعنوانمعاونفنيوقائممقام
مدیرعاملانجاموظیفهکردهام.شرکتآخريمسئولیت
تامینوبهرهبرداريآب،برقومخابراتمنطقهآزادو
جزیرهقش��مرابااحداثوبهرهبرداريازنیروگاهها،
آبش��یرینکنهاومراکزمخابراتيبهعهدهداش��ت.
درس��الهاي68تا72بهکارتدریسدردانشگاهنیز
ميپرداختموعضوکادرهیاتعلميدردانشگاههوایي
ودانشگاهآزادتهرانبودموهمچنیندوترمدردانشگاه
صنعتيش��ریفتدریسکردهامکهب��اورودوقبول
مسئولیتهايبیشتردرصنعتامکانتدریسرانیافتم.
درس��ال1377بافرابآشناشدمودرمردادماههمان

سالبهخانوادهفرابپیوستمودرسمتهايمختلف
مدیرمهندس��يوتامینتجهیزاتب��رقپروژهکارون
3)مدتيباهمینس��متدرآغازپروژههايکارون
4وسیاهبیش��ه(،مجرينیروگاهقشم،مجرينیروگاه
سیريودرنهایتبهعنوانمجريپروژهشیرکوهیزد
مش��غولبهخدمتشدم.سابقهپروژهشیرکوهیزدکه
باابالغوموافقتوزارتنی��روباطرحB.O.Oیزد
ش��روعشدهاستبهس��ال1386برميگرددکهالبته
درچنینطرحهایيهمانط��ورکهبعدابهآنخواهم
پرداختازچنینمرحلهايتاتبدیلش��دنآنبهیك
طرحکامالاجرایيمراحلوزمانزیادينیازاست.در
هم��انمراحلاولیهنیزاینجانبمتوليطرحازطرف
معاونتسرمایهگذاريش��دمکهنسبتبهانتخابو
تحویلزمینوایجادحصاراطرافزمیناقدامش��د
ودرآنزمانمجوزهايمحیطزیستنیزاخذشدو
گزارشبانكپذیريجهتاستفادهازصندوقذخیره
ارزي)صندوقتوسعهملي(بهبانكصنعتومعدن
ارائهگردید.درس��ال1387باتصمیممعاونتمحترم
س��رمایهگذاريادامهطرحب��هطریقدیگريپیگیري
واینجانبدرس��متمجريطرحنیروگاهسیريبه
خدمتدرفرابادامهدادم.دراسفند88امکاناستفاده
ازصندوقتوسعهمليازطریقبانكصنعتومعدن

فراهمگردیدوط��رحدرفازجدياجراقرارگرفت.
درنهایتدراس��فند89شرکتومعاونتطرحهاي
نیروگاهحرارتيبهاینجانببهعنوانمجرياینطرح
مهماعتمادکردوازاس��فند89بهعنوانمجريپروژه

شیرکوهیزدمسئولپروژهشدم.

: به طور مشخص چه فرآيندهايي طي شد تا 
اينكه اين پروژه به شركت فراب واگذار گرديد؟ 

فرآین��دواگذاريچنی��نپروژههای��ي)پروژههاي
نیروگاهيB.O.O(فرآیندمش��خصياس��تکهدر
معاونتس��رمایهگذاريطيميش��ودوآنمعاونت
محترمدرنشریهفراببهتفصیلآنراتشریحکردهاند.
اینجانببهشرحمختصروليکامليبهلحاظاینکهبه

نوعيازابتدادرگیراینپروژهبودهامميپردازم:
درابتدابراساسمطالعاتيکهدروزارتنیروانجام
ش��دهبودنیازبهنیروگاهدرمناطقگوناگونکش��ور
مشخصشد،برایناساسمعاونتتوسعهپروژههاي
س��رمایهگذارينس��بتبهاخذموافقتاولیهجهت
احداثنیروگاه،دراینحالتنس��بتبهاخذمجوز
اولیهاحداثنیروگاهیزددرس��ال1386اقدامکرد.به
دنبالآنبهکمكمعاونتمهندسيیكگزارشکامل
مطالعاتامکانس��نجيوساختگاهمناسبنیروگاهبه

گفتگو با حميدرضا قندهاري مجري پروژه شيركوه يزد

ورود به دوران پروژه هاي نسل دوم فراب

پروژه شيركوه يزد از هر لحاظ براي فراب متفاوت است؛ هم نخستين 
از  يكي  و هم  است  بزرگ سيكل تركيبي  نيروگاه هاي  در  فراب  تجربه 
به  و  كرده  سرمايه گذاري  آن  در  فراب  كه  است  پروژه هايي  نخستين 
نوعي خود كارفرماي خويش است. همه اين ها در كنار موقعيت خاص 

اين پروژه و اهميت آن براي منطقه و كشور، ما را بر آن داشت تا در 
گفتگويي با حميدرضا قندهاري مجري نيروگاه يزد در معاونت حرارتي، 
به واكاوي در ابعاد مختلف اين پروژه و اهميت آن براي شركت بپردازيم. 

آنچه در ادامه مي خوانيد متن كامل اين گفتگوست...
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پروژه در استان 
يزد در كيلومتر 26 
شهرستان يزد در 
زميني به مساحت 
50 هکتار در دست 
احداث است و 
ارتفاع ساختگاه از 
سطح دريا 1180 
متر مي باشد

سازمانتوس��عهبرقایران)نمایندهوزارتنیرو(ارائه
گردیدوآنس��ازمانضمنبررسيگزارشنسبتبه
صدورمجوزنیروگاهیزدوابالغآنبهفراباقدامکرد.
ازآنجاکههزینهساختچنیننیروگاههایيباالاست
وام��کانتامینکلهزینهبامنابعفرابامکانپذیرنبود
فرابنسبتبهبررسيتامینماليازمنابعبانکيداخل
یاخارجازکشوراقدامکرد.تامینماليخارجازکشور
بهدالیلسیاس��يوشرایطبینالملليمیسرنگردیدو
شرکتفرابباتهیهگزارشبانكپذیريجهتاستفاده
ازصندوقذخیرهارزي)صندوقتوسعهملي(ازطریق
بانكصنعتومعدناقدامکرد.بانكصنعتومعدن
ضمنبررس��يتاییدگزارشباتامیناعتبارحدود80
درصدهزینهپروژهموافقتکردوبخشریاليآننیز
کهبس��یارزیاداستبهتدریجتوس��طفرابدرحال
تامیناست.دراسفند88باگشایشاعتبارارزيتوسط
بانكصنعتومعدنپروژهشیرکوهیزدعمالبهعنوان
یكطرحاجرایيفعالشدالبتهقبلازآننیزاقداماتي
انجامش��دهبود.الزمبهذکراس��تکهدرحالحاضر
B.O.Oمجوزاحداثچندیننیروگاهدیگربهروش
بهشرکتفرابدادهشدهاستکهنیروگاههرند1000
مگاوات،داالهو1000مگاوات،نیزارقم500مگاوات
وچش��مهخوشایالمبهظرفیت500مگاواتازآن

جملهميباشند.

: مختص��ري درباره پ��روژه ش��يركوه يزد و 
موقعيت جغرافيايي آن برايمان بگوئيد؟ 

پروژهدراستانیزددرکیلومتر26شهرستانیزددر
زمینيبهمساحت50هکتاردردستاحداثاستو

ارتفاعساختگاهازسطحدریا1180مترميباشد.
ظرفی��تنامينی��روگاه484م��گاوات)یكبلوك
سیکلترکیبي(ش��املدوواحدگازي162مگاواتيو
یكواحدبخار160مگاواتيميباشد.مدلتوربینگاز
V94.2 (5)وتوربینبخارE-30-16-1بودهوراندمان
هرواحدتوربینگازدرش��رایطس��اختگاه34درصدو
راندمانکلنیروگاهسیکلترکیبي52درصدميباشد.قابلیت
دسترس��يس��الاولنیروگاه92درصدومتوسطانرژي
ساالنهدرشرایطساختگاه3/315/554/800کیلووات
س��اعتميباشد.اگرتجهیزاتاصلينیروگاهرابهدو
بخشMainوBOPتقسیمنمائیم،تامینکنندهبخش
HRSGآنشاملتوربینگاز،توربینبخاروMain
وملحقاتآنشرکتمپناميباشدوبرجخنكکنندهنیز
بهصورتEPCبهشرکتمپناواگذارشدهاست.تامین
تجهیزاتکمکينیروگاه)ش��املترانسها،تجهیزات
DCسیس��تم،DCوLV,MVپس��ت،تابلوهاي
)باطري،ش��ارژرواینورتر(،روشنایي،HVAC،لوله
واتصاالت،شیرآالت،مخازن،سیستمتصفیهفاضالب،
کابل،س��ینيکابل،دیزلژنراتور،پمپهايسوخت،
پمپهايآتشنشانيو...(درسیستمفرابوباانعقاد

حدود40قراردادانجامشدهاست.
:از ويژگي ه��اي خ��اص اين ط��رح و اينكه 

اين طرح قرار اس��ت به كدام يك از نيازهاي ملي يا 
منطقه اي پاسخ دهد، برايمان بگوييد. 

 ای��نط��رحبهلحاظفن��يویژگيخاصين��داردو
نیروگاههايباهمینمشخصاتکلي،قبالدرکشوراجرا
وبهبهرهبرداريرسیدهاست.اینطرحبراساسمطالعات
شبکهورشدبارمنطقهوشبکهسراسريبهمرحلهاجرا
درآمدهاس��توقراراس��تبااتصالبهشبکهسراسري
بخشيازنیازهايصنعت،کشاورزيومسکونيراتامین
نماید.البتهدرمنطقهنیزطرحهايبزرگفوالدنیزبااتکابه
احداثوبهرهبرداريایننیروگاهونیروگاههايدیگرمنطقه
دردستساختاستکهمصرفکنندگانبزرگانرژي

برقدرمنطقهخواهندبود.

: آي��ا اين پ��روژه تفاوت اساس��ي با س��اير 
پروژه هاي فراب دارد؟ 

تفاوتاساسياینپروژهباسایرپروژههايفرابدر
دوچیزاست:اوالاحداثنیروگاهحرارتيسیکلترکیبي
باظرفیتباالاولینتجربهفرابميباشدواینبهلحاظ
مهندس��يوتامینتجهیزاتومدیریتپروژهباتوجه
بهمدتزمانيکهبرايانجامپروژهمدنظربودهاست
ت��وانومراقبتزیاديراميطلبدوثانیااولیننیروگاه
B.O.Oفرابخواهدبودکهبهبهرهبرداريميرس��د
وویژگيه��ايخاصیكنیزوگاهB.O.Oراداردکه
مهمترینویژگيآنتامینماليپروژهتوسطفراباست
ونیروگاهباس��رمایهگذاريفراباحداثوراهاندازي
وبهرهبرداريميشود.درحاليکهپروژههاينسلاول
فرابعمدتانیروگاهEPCونیروگاهآبيبودهوتامین
ماليازطرفکارفرماانجامشدهاست.تامینمالياین
پروژهمخصوصادرش��رایطفعليچندانآساننیست
ول��يفرابازپساینمهمتاکن��ونبهخوبيبرآمده
اس��ت.ازقراربخشيازمنافعایننیروگاهومحصول
نهایيآنبهفرابتعلقدارد.همانطورکهقبالتوضیح
دادهش��دایننیروگاه،نیروگاهيازنوعB.O.Oاست
وتوسطفرابس��رمایهگذاريشدهومتعلقبهفراب
ميباش��دوپسازبهرهبرداريانرژيالکتریکيتولید
ش��دهبهوزارتنیرویاازطریقبازاربرقبهمتقاضیان
فروخت��هميش��ودودرآمدهايحاص��لازفروشبه
ف��راببرميگرددکهبخش��يازآنصرفهزینههاي
بهرهبرداريوبخشيدیگربهبازگشتوامگرفتهشده
ازبانكاختصاصخواهدیافتوباقیماندهآندرآمد
فرابخواهدبود.متوسطانرژيتولیديساالنهنیروگاه
درشرایطساختگاه3,315,544,000کیلوواتساعت
ميباش��دکهفروشاینانرژيساالنهاستوميتواند
بهدرآمدمطمئنيبرايف��رابتبدیلگردد.هماکنون
B.O.Oتعداديازواحدهايسایرشرکتهابهروش
احداثوبهشبکهمتصلشدهوبرايشرکتهايمتبوع
درآمدزابودهاندکهميتوانبهنیروگاهرودشورباظرفیت
789م��گاوات،فردوس��يبهظرفی��ت954مگاوات،
عسلویهبهظرفیت954مگاوات،کهنوجبهظرفیت50
مگاوات،خرمشهربهظرفیت482مگاواتوکاشانبه
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مديريت شركت 
عليرغم شرايط مالي 

نه چندان مطلوب 
حاكم بر شرايط 
كشور و شركت، 
اين پروژه را به 

خوبي از نظر مالي 
پشتيباني كرده است 

و با پيگيري هاي 
مداوم و نظارت 

بر پيشرفت پروژه 
از پروژه حمايت 

كرده اند و معاونت 
نيروگاه هاي حرارتي 

نيز با پشتيباني 
فني و پيگيري ها و 

راهنمايي ها و نظارت 
مستمر، مشوق عوامل 

اجرائي پروژه بوده 
اندكه اميد است اين 

حمايت و نظارت 
تا آخر پروژه ادامه 

داشته باشد

ظرفیت342مگاواتاشارهکرد.
: پتانس��يل نيروگاه در منطقه يزد چقدر بوده 
است؟ مختصري از وضعيت موجود صنعت برق يزد 

را برايمان بازگو نمايند.
درحالحاض��ری��كنی��روگاه1000مگاواتيدر
مجاورتنیروگاهفرابدرحالبهرهبرداريميباشدو
یكنیروگاهقدیميدرشهریزدبهظرفیتحدود100
مگاواتنیزدرحالبهرهبردارياست.همچنیننیروگاه
ش��یرکوهیزدفرابباظرفیتتقریبي500مگاواتبا
روشB.O.Oوهمچنی��ننیروگاهصدوقیزدنیزبا
ظرفی��تتقریبي500مگاواتب��هروشB.O.Oدر
س��ایتنیروگاههايیزددرحالاحداثميباش��ند.
چنانچهمنظورازپتانسیلنیروگاهدرمنطقهیزد،امکانو
نیازجهتاحداثنیروگاههايجدیدباشد،اینموضوع
ازدومنظر،یکيبهلحاظرشدباردرمنطقهیزدودیگر
باتوجهبهمتصلبودنشبکهیزدبهشبکهسراسرياز
منظررشدبارونیازشبکهسراسريایرانقابلبررسي
است.آنچهدراستانیزدنیازبهنیروگاههايجدیدرا
ضروريميکندتوسعهفوالدآلیاژيیزد،فوالداردکان
وسایرطرحهايصنعتيميباشد.پیشبینيهايرشد
باردرشبکهسراسريایرانباتوجهبهکندشدنانجام
طرحه��ايصنعتيیاتوقفتولیدتع��داديازمراکز
صنعتيدرسالهاياخیر،درشبکهمحققنشدهاست.
قبالپیشبینيش��دهبودباتوجهبهرشدبار،ظرفیت
نیروگاهه��اينصبش��دهکهدرس��ال1387حدود
55900مگاواتبودهاس��تميبایستتاپایان93به
88700مگاواتبرسدکهاینبهمفهومحدود8درصد
افزایشباروافزایشتولید)باایجادنیروگاههايجدید(
س��الیانهاستکهاینرشدتاکنونمحققنشدهاست.
رشدبارالکتریکيدرکشورهايدرحالتوسعهمرتبط
وازنشانههايرشدوتوسعهاقتصادياستکهآنهمدر
حدپیشبینيهامحققنشدهاستوشایدرشدکمیك

درصديبارش��بکهسراسريسال88نسبتبهسال
87بههمیندلیلباش��د.علیرغماینکهپیشبینيهاي
اولیهمحققنشدهاست،مسئولینوزارتنیرومعتقدند
حتيدرش��رایطفعليورشدکمبارباتوجهبهخارج
شدنتعداديازنیروگاههايقدیميوهمچنیننیازبه
تعمیراتاساسيبخشيدیگر،ساالنهبایدحدود4000
مگاواتنیروگاهجدیدبهشبکهسراسرياضافهشود.

: همكاري و هماهنگي مجموعه فراب با اين 
پروژه چگونه بوده است؟ 

درای��نخصوصمجموعهف��رابآنچهمرتبطبا
مدیریتشرکتومعاونتاجرایيطرحميباشددر
حدامکانبسترهايمناس��باجرایيپروژهرافراهم
کردهاس��ت.مدیریتشرکتعلیرغمشرایطمالينه
چندانمطلوبحاکمبرشرایطکشوروشرکت،این
پروژهرابهخوبيازنظرماليپش��تیبانيکردهاستو
باپیگیريهايمداومونظارتبرپیش��رفتپروژهاز
پروژهحمایتکردهاندومعاونتنیروگاههايحرارتي
نیزباپشتیبانيفنيوپیگیريهاوراهنمایيهاونظارت
مستمر،مش��وقعواملاجرائيپروژهبودهاندکهامید
اس��تاینحمایتونظارتتاآخرپروژهادامهداشته
باشد.همکاريوهماهنگيسایرعواملاینشرکتبه
نظراینجانبدرس��طحمطلوبوجودداشتهاستو
کارشناسانمرتبطسایربخشهاهموارههمراهپروژه
ومعاونته��اومدی��راننیزپیگیروتأکیدکنندهاین
همراهيبودهاندش��ایدزبانآمارگ��واهخوبيبراین
همکاريوهماهنگيباشدونشاندهندهفشارکاري
وهمراه��يهم��کاراندرمعاونتهاومدیریتهاي
مختلفشرکتمخصوصادرسال90باشد.پروژهبه
نوعيازاس��فند88فعالش��دهبودوليتااسفند89
عمدهدرصدپیشرفتمربوطبهتامینتجهیزاتاصلي
توس��طمپنااستکهبهنوعيدرانبارهايآنشرکت

موجودبوددربخشطراحيداخليوتامینتجهیزات
BOPدرس��ال89اقدامبسیارکميشدهبودوحجم
زیاديازفعالیتدرسال90بهانجامرسید.براساس
گزارشاسفندماهسال89تقریباًهیچP.O.Sجهت
تامینبخشB.O.Pارائهنش��دهبود.اگرازهمکاران
مهندسيشروعکنیمدرسال90)عمدتاًابتدايسال(
P.O.Sکلی��هتجهی��زاتB.O.Pش��املترانسهاي
اصل��يوکمکي،پس��ت400کیلوول��ت،تابلوهاي
MVوLV،مخازنمختلف،سیس��تمهايروشنایي،
کابلهايفش��ارمتوس��ط،ضعیفوکنترلي،سیستم
DC،سیس��تمHVACس��اختمانهايمختل��ف،
لولهواتصاالتسیس��تمهايمختلف،سیستمتصفیه
فاضالب،سینيونردبانکابلومتعلقات،کمپرسور
ودرایر،دیزلژنراتور،پمپهايس��وخت،پمپهاي
Piping،،آتشنش��اني،تجهیزاتموتورخانه،تلفن
LAN،تجهیزاتابزاردقیق،فیلترهاو....همگيتهیه
وجهتخریدبهبازرگانيارائهگردیدند.اینمجموعه
تجهیزاتوتنوعآنازاینمرحلهتامرحلهعقدقرارداد
حجمکاريزی��اديدرمدیریتهايبرقومکانیك
وقراردادهايمعاونتبازرگانيميطلبیدکهبهخوبي
انجامش��دودرمدتقابلقبولوبرنامهریزيش��ده
وکنترلش��دهازمرحلهارائ��هP.O.Sتاعقدقرارداد
درش��رکتومعاونتبازرگانيطيشد.مذاکراتبا
پیمانکارانودریافتاس��نادفني،بررس��ياسنادفني
پیمانکاراندرمهندس��ي،جلس��اتفنيوقراردادي
جه��ترفعمغایرتهاودرنهایتپیگیريس��اخت
همگيدرمجموعهاجرایي،مهندسيوبازرگانيانجام
ش��دوبهنوعيبودکهفعالیتتامینکلیهتجهیزات
B.O.Pدرس��ال90ازصفرتاص��دانجامگردیدهو
عمدهتجهیزاتدرسال90بهسایتحملشد.دراین
راستاراهکارهایيتوسطمعاونتاجرایيپیشنهادوبا
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از آنجا كه فراب در 
اين پروژه از خدمات 
ساير پيمانکاران 
استفاده كرده است 
بنابراين به ساخت 
داخل تجهيزات 
پيمانکاران بايد 
پرداخت. ساخت 
تجهيزات اصلي 
نيروگاه از جمله 
توربين هاي گاز و 
بخار، بويلرهاي 
بازيافت حرارتي، 
تجهيزات كنترل و 
ابزاردقيق در اين 
صنعت نيروگاهي 
عمدتاً در كارخانجات 
داخلي توليد شده 
است

تامینشدکهجايتشکردارد.درمعاونتمهندسيدر
س��ال90عالوهبرفعالیتمهمفوق،بررسيیاتولید
بی��شازچهاره��زارمدرك)ب��اورژنهايمختلف(
انجامش��دوهمکارانمهندسيهرموقعکهنیازبود
درس��ایتنیزهمراهمابودندومداركمهندس��يبر
اساسنیازهايس��ایتتوسطمعاونتمهندسيدر
سال90تولیدميش��د.همکارانمدیریتبازرسي
وکنترلکیفينی��زدرحدمطلوبدرپروژههمراه
مابودندوحجمبااليبازرس��يتجهیزاتمحدوده
کارمپن��اوتجهیزاتB.O.Pرادرزمانهايمورد
نظ��راجرایيوباتحملفش��ارکاريب��االبهانجام
رس��اندندوهمکاراناینمدیریتجهتهمکاري
باپروژهبدونمحدودیتهمراهمابودند.اینحجم
زیادکاريعالوهبربخشهايذکرشدهفوق،طبعًا
همکاريهاواقداماتزیاديدرمعاونتپشتیبانيو
معاونتماليومعاونتبرنامهریزيوکنترلپروژه
یاحملدربازرگانيداش��تهاستکهازکلیهعوامل
درگیردرپروژهتش��کرميش��ود.حج��مکارزیاد
فعالیتهادرس��ال90ب��اپیگیريهاوهماهنگيها
واقداماتهمکاراناجرایيمحققشدوهمکارانبا
پیگیريوپشتکارازپساینمهمبرآمدهاند.درسایت
نیزدرس��ال90حجمزیاديازکارهايساختمانيو

نصبدرس��ایتانجامشدهاستکهمدیریتمحترم
اجرایيجداگانهبهآنخواهندپرداخت.دراینس��ال
درآرش��یوفنياجرایيبهص��ورتمتمرکزبرايکلیه
پروژههايحرارتياقداماتاساس��يوخوبيجهت
بانكاطالعاتيوآرشیومداركانجامشدهاستودر
خصوصپروژهش��یرکوهیزداقداماتمسئولآرشیو
فنيوس��رکارخانمصدیقيکهمستقیمدرارتباطبا

پروژهبودهاندقابلتقدیراست.

:  وضعيت ساخت داخل و جايگاه آن در اين 
پروژه چگونه بود؟ 

ازآنجاکهفرابدراینپروژهازخدماتس��ایر
پیمانکاراناس��تفادهکردهاس��تبنابراینبهساخت
داخلتجهیزاتپیمانکارانبایدپرداخت.س��اخت
تجهیزاتاصلينی��روگاهازجملهتوربینهايگاز
وبخ��ار،بویلره��ايبازیافتحرارت��ي،تجهیزات
کنت��رلوابزاردقی��قدرای��نصنع��تنیروگاه��ي
عمدت��اًدرکارخانجاتداخليانجامش��دهاس��ت.
ش��رکتمسبا،باهمکاريش��رکتهايصاحبنام
درعرص��هبینالمللياقدامب��هتامینبویلرهاياین
پروژهوپروژههايمش��ابهکردهاست.شرکتپرتو
بااخذلیس��انسازشرکتزیمنسساختپرههاي

توربینه��ايگازيV94,2راانج��امدادهوامکان
تولیدپرههايتوربینهايبین100تا200مگاوات
راداراميباشد.ش��رکتپارسژنراتورباهمکاري
سازندگانبینالملليژنراتورهايقدرت،مثلزیمنس،
آنسالدووآلستوماقدامبهساختژنراتورکردهاست.
ش��رکتتوگاباامکاناتکافي،س��اختتوربینهاي
گازيراعهدهدارميباشدوشرکتمکوساختبخش
عم��دهايازتجهیزاتکنترلوابزاردقیقرابوميکرده
است.دربخشبویلرهايکمکينیزشرکتپاکمندر
حدباالیيدرساختداخلبهخودکفایيرسیدهاست
وبخشعمدهايازسایرتجهیزاتB.O.Pنیزساخت

داخلاستکهمجالبیانهمهمواردوجودندارد.

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

نهايي پروژه شود، برخورد داشته ايد يا خير؟ 
اگرکلپروژهشاملدوواحدتوربینژنراتورگاز،
دوواحدHRSGویكواحدتوربینژنراتوربخارو
سیستمهايکمکيرادرنظرقراردهیم،پیشرفتکل

پروژهبهشرحزیرميباشد:
ادامه در صفحه 36
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باتوجه به 
اولين تجربه 

  B.O.O/E.P.C
شركت فراب در 

زمينه نيروگاه هاي 
سيکل تركيبي و 
حضور شركت 
نوتاش افرا در 

سايت به عنوان 
پيمانکار براي 

انتقال تجربه اين 
پروژه و ماندگاري، 
پروژه به طور دقيق 
مستند سازي شده 
و در آرشيو شركت 

فراب براي استفاده 
در پروژه هاي آتي، 

بايگاني گرديد

عدم اتالف وقت ؛ محصول نزديك شدن مسير طراحي به اجرا

قاسم صراف 
شیرازي  *

فارغالتحصیلازدانشگاهصنعتيامیرکبیرتهران)پليتکنیك(هستموپیش
ازورودبهشرکتفراب،درپروژههايمنطقهآزادقشم،سدکرخه،آبرسانيیزد
اززایندهرود)ش��رکتمهابقدس(وبخشخصوصي)مدیرعاملمهندسین

مشاور(مشغولبهکاربودهام.
دربدوورودبهشرکتفراببهطورهمزمانفعالیتخودرادرپروژهنیروگاه
س��یکلترکیبيیزد)مرداد86(وپروژهنیروگاهسیکلترکیبياسالمآباد)مهر86(
)تااتمامعملیاتاجرایيحصارکش��يوعملیاتصحرایيتااخذگزارشهاي
ژئوتکنی��كوعملی��اتتوپوگرافيس��ایتهايی��زدواس��المآبادوطراحي
ساختمانهاياداريوکانتین(ونیروگاهجزیرهسیري،)شهریور86(آغازکردم.

بهدلیلعدمگش��ایشاعتباراتاس��ناديپروژههايیزدواسالمآبادوبه
دلیلفعالترش��دنعملیاتاجرایينیروگاهجزیرهس��یريازدوپروژهفوق
منفكوبهطورتماموقتبهپروژهنیروگاهجزیرهسیريپیوستم،درتیرماه88
براس��اسصالحدیدمدیریتمحترمشرکتفراب،برايشناسایيوانتخاب
ش��رکتمهندسمش��اورجهتطراحيبرجفرابمامورش��دمکهتاپایان
طراحيفاز1و2ساختمانمذکوردراینپروژههمکاريداشتم.باتوجهبه
روبهاتمامبودنعملیاتاجرایيسیویلپروژهنیروگاهجزیرهسیري،همزمان
دراواخرس��ال88بهدلیلفعالش��دنپروژهنیروگاهیزدمجددابهاینطرح

ملحقشدم.
باتوجهبهاینمطلبکهش��رکتفراببهطورکامالحرفهايدرساخت
نیروگاههايآبيمطرحشدهاستونیروگاهیزد،اولیننیروگاهسیکلترکیبي
اس��تکهدراینس��طحوبهروش)E.P.C./B.O.O(بهمرحلهاجرادرآمده
استوباعنایتبهایننکتهکهساختایننوعنیروگاههادرانحصارشرکت
مپنابوده،بهنظرميرسدشرکتفرابباتوجهبهسوابقروشنفنيوباتکیه
بهنیروهايکارآمدخویشتوانرقابتغیرقابلانکاردراینزمینهراداش��ته
باش��د.دراینگزارشابتدابهکلیاتس��اختاريبخشسیویلپروژهپرداخته
شدهوسپسبهبررسيروشهايسرعتياجرایيکردنپروژهميپردازیم.

ایننیروگاهدرمساحتيمعادل50هکتاردرمنطقهمجتمعنیروگاهيبا12000
مترمربعفضايمسقفداراي2سالنتوربینگازوتوربینبخار،دومخزن33000
مترمکعبيوساختمانهايجانبينیروگاهيوپست400کیلوولتاحداثشده
است.درابتدايپروژه،بنابهتصمیمشرکتفرابمقررگردیدمداركاولیهسیویل
توسطش��رکتمپناومداركتفصیليسیویلتوسطبخشساختمانمهندسي
فرابطراحيوتامینگردد،کهدراینخصوصتاکنوناز171مدركپایهسیویل
162مدركتوس��طش��رکتمپنا)بالغبر94درصد(صادروبرايبررس��يبه
شرکتفرابارسالشدهاستواز561مدركجزئي،545مدركتوسطبخش
س��اختمانمهندس��يفراب)بالغبر97درصد(طراحيوصادرشده،کهبهنظر
ميرس��داینکاردرنوعخوددراینمدتزمان)حدود20ماه(براياولینبار
)باتوجهبهعدمپیشینهشرکتفرابدرزمینهنیروگاههايسیکلترکیبي(کمنظیر
باش��د.عالوهبراینشرکتعامرانافق،مش��اوراینپروژهکهمداركرابازبیني
مينماید،نقطهنظرات)COMMENT(فنيخودرابهش��رکتفراباعالم
مينماید،ش��رکتفرابدرصورتموافقت،اعمالودرصورتعدمموافقت
بابرگزاريجلس��اتمختلفنس��بتبهنهایيکردنمدركاقداممينماید.این
مدركپسازاعمالنقطهنظراتنهایيمطرحشده،درنهایتتوسطمشاورپروژه
)شرکتعامرانافق(موردتاییدقرارگرفته،بهپیمانکارجهتاجراابالغميگردد.
باتوجهبهسیاس��تهايکالنپروژهوتجربهش��رکتمپنا،قراردادطراحي،
ساختوتامینتجهیزاتبرجخنكکنندهباشرکتمذکورمنعقدواردیبهشت

ماه89شروعگردیدوتاکنونباحجمعملیاتخاکيبالغبر14000مترمکعب،
حجمبتن9200مترمکعبوآرماتوربندي1900تنباپیشرفت59درصدسیویل
درحالاجراميباش��دوباتوجهبهبرنامهايکهش��رکتمپناارائهکردهاستتا
اریبهشتماه91عملیاتاجرایيسیویلسیستمبرجخنكکنندهبهاتمامميرسد.
قراردادعملیاتساختمانينیروگاهسیکلترکیبيیزد،مهرماه89بینشرکت
فرابوشرکتنصبفراب)نوتاشافرا(برايمدت21ماهمنعقدگردیدوتاکنون
باحجمبتنبالغبر19000مترمکعبو23000تنآرماتور،2800تناس��کلت
فلزيو8400مترمربعساندویچپانلسقفيودیواريوبالغبر10000مترمربع

نماکاريباپیشرفتفیزیکيبالغبر68درصددرحالاجراميباشد.
باتوجهبهاولینتجربهشرکتنوتاشافرادرزمینهعملیاتاجرایينیروگاههاي
س��یکلترکیبي،کیفیتمناسباجرايکاربهخوبيبهچشمميخورد،لیکندر
برههاياززمانپیشرفتعملیاتاجرایيموضوعقراردادباکنديمواجهشدکهبا
حسنتدبیرمجموعهمدیریتيفرابمشکلبرطرفومجدداپروژهضمنبازیابي

موقعیتخودبهمداراجرایيموفقبازگرداندهشد.
قراردادعملیاتساختمانيوسیویلپست400کیلوولتباشرکتفرانیرو
بهصورتطراحي،س��اختوتامینتجهیزات).E.P.C(مرداد90منعقدگردید.
موضوعاینقرارداددرزمینيبهمساحت5000مترمربعتقریبادرشرقسایتو
ت��اکنونباحجمعملیاتخاک��ي45000مترمکعبوحجمبتنبالغبر2700
مترمکعبو147تنآرماتور،دارايپیش��رفتفیزیکيسیویلبالغبر92درصد

ميباشد،کهدرحالاحداثاست.
درکل،باتوجهبهپیشرفتفیزیکيعملیاتاجرایيپیمانکارانسیویل،پروژه
نیروگاهسیکلترکیبيیزدتاکنونباپیشرفتفیزیکيسیویلبالغبر63درصددر

حالاجراميباشد.
باتوجهبهاولینتجربهB.O.O/E.P.Cشرکتفرابدرزمینهنیروگاههاي
سیکلترکیبيوحضورش��رکتنوتاشدرسایتبهعنوانپیمانکاربرايانتقال
تجربهاینپروژهوماندگاري،پروژهبهطوردقیقمستندسازيشدهودرآرشیو

شرکتفراببراياستفادهدرپروژههايآتي،بایگانيگردید.
بهدلیلس��رعتب��االياجراوتولیدم��دارك،دراینپ��روژهراهکارهایي
اندیش��یدهش��دکهميتوانبهیکيازآنهااش��ارهکردوآننزدیكش��دنمسیر
طراح��يتااجراميباش��دکهمتعاقبآنباعثعدمات��الفوقتوجلوگیري
ازفرصتس��وزيميش��ود.یکيازروشه��ايکارآمديکهب��هدلیلاهمیت
س��رعتباالدرتولیدنقش��ههاواجرایيکردنآنهادرس��ایت،دراینبخشبا
توجهبهپیش��قراولبودنعملیاتاجرایيس��یویلباموفقیتبهکارگرفتهشد
وازاهمی��تخاصيبرخورداربود،اجرایيکردنمدارکياس��تکهباوضعیت

C2 (APPROVE AS NOTED)بودهاند.
یک��يازنقاطقوتاینپروژهراميتوانهمکاريوهمدليوهماهنگيتیم
پروژهسیویل)اعمازبخشساختمانيمهندسيفراب،بخشسیویلعامرانافق،
مدیرمحترماجرایيس��ایت،بخشاجرایيفرابودفترفنيسایتنوتاشافرا(
نامبرد،ازاینفرصتاس��تفادهمينمایموبهسهمخودازکلیههمکارانبخش
ساختمانمهندسيفرابودفترفنيسایتشرکتنوتاشکهدرپیشبردعملیات

ساختنیروگاهسهیمبودهاندتشکرمينمایم.
بماندسالهاایننظموترتی����بزماهرذرهخاكافتادجایي
مگرصاحبدليروزيزرحمتکندبرحالدرویشاندعایي
غرضنقشیستکزمابازماندکههستيرانميبینمبقایي
*كارشناس ساختمان پروژه شيركوه يزد
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تجهيزات  اكثر 
اين پست ساخت 
شركت هاي 
مي باشد.  داخلي 
قدرت  كليدهاي 
سکسيونرها  و 
از شركت پارس 
سوئيچ، ترانس هاي 
جريان و ولتاژ از 
نيرو ترانس،  شركت 
بشقابي  مقره هاي 
از مقره سازي 
ايران و عمده 
ديگر  تجهيزات 
كمکي  )تجهيزات 
برق( شامل 
 ACتابلوهاي
DC ,، باتري، 

 ،UPS ،شارژر
كابل،  كابل، سيني 
زمين،  سيستم 
همگي  روشنايي، 
پيمانکاران  توسط 
تامين گرديد داخلي 

پست 400 كيلو ولت شيركوه،  چالش هاي مستمر و راه حل هاي ميانبر

نبیل 
طوسي زاده   *

دربارهمباحثومسائلمرتبطباپستوبرقپروژهشیرکوهیزد،درابتداالزم
اس��تبهاینموضوعاشارهداشتهباش��مکهبراساستوافقاتصورتگرفتهبا
سازمانتوسعهبرقایرانمقررشدهاستانتقالبرقتولیدشدهنیروگاهشیرکوه
بهشبکهسراسريکشورازطریقپستانتقال400کیلوولتصورتگیرد.این
پستشامل3خطوروديازنیروگاهاستکهمستقیماًبهترانسهاي15,7/400
کیلوولتس��هواحد)دوواحدگازيوی��كواحدبخار(متصلميگردد.برق
خروجياینپس��تتوس��طدوخطخروجيبهش��بکهسراسريبرقمتصل
ميگردد.بهدلیلاهمیتاینپستنیروگاهي،نحوهآرایشتجهیزاتوشینهبندي

آنبهصورت1,5کلیدهانتخابشدهاست.
همچنینبراساستوافقاتبهعملآمدهبامدیریتشبکهبرقایران،مقررشده
استخروجياولپستتوسطخطيبهطول4,5کیلومتربهپستیزد2موجود
متصلگرددوخروجيدومتوس��طخطيبهطول17,5کیلومتربهپست400
کیلوولتشهیدسامعي)کههماکنونتوسطبرقمنطقهايیزددرحالاحداث

ميباشد(وصلشود.
پسازتولیدمداركمناقصهتوسطمعاونتمهندسيفرابوانجامتشریفات
الزمتوسطمعاونتبازرگاني،شرکتفرانیروبهعنوانپیمانکارEPCساختمانو
تجهیزاتپستمذکورانتخابشدومجموعهکلکارطيسهقرارداد)ساختمان،
خریدتجهیزات،مهندسيونصبوراهاندازي(درمورخ90/2/12بهاینشرکت
اب��الغودرمورخ90/3/1باپرداختپیشپرداختنافذگردید.زمانقراردادبر
اساسقرارداداولیه18ماهبود.باتوجهبهآنکهراهاندازيپستدرمسیربحراني
زمانبنديکلپروژهقرارگرفتهبودلذاکاهشاینزمانمنجربهراهاندازيسریعتر
واحداولنیروگاه)واحدگازي(ميگردید.برایناساسوباهدفکاهشزمان
راهاندازياولینواحدوتولیدبرق،جلس��اتيباپیمانکارمذکوربرگزارگردیدو

زمانقرارداداز18ماهبه12ماهکاهشدادهشد.
اکثرتجهیزاتاینپس��تس��اختش��رکتهايداخليميباشد.کلیدهاي
قدرتوسکس��یونرهاازش��رکتپارسس��وئیچ،ترانسهايجریانوولتاژاز
شرکتنیروترانس،مقرههايبشقابيازمقرهسازيایرانوعمدهتجهیزاتدیگر
)تجهیزاتکمکيبرق(شاملتابلوهايAC,DC،باتري،شارژر،UPS،کابل،
س��ینيکابل،سیستمزمینوروش��نایي،همگيتوسطپیمانکارانداخليتامین
گردید.رلههايحفاظتيوسیستمDCS،ازشرکتزیمنسوبرقگیرازشرکت

دلتايآلمان،PLCازشرکتسیلتايایتالیاتوسطشرکتicsتامینشدند.
نکتهمهمدراینپروژه،موضوعInterfaceهايبیننیروگاهوپستازیك
طرفوپستباپس��تهايمقابلودیسپاچینگ)RDCوSCCوAOC(از
طرفدیگرميباشد.ارتباطپستبهشبکهسراسرينیازمندهماهنگيسیگنالهاي
SCADAپستونیروگاه،همچنینهماهنگيسیستمهايحفاظتوکنترلو
نیزTPSوPLCهاباپستهايمقابلميباشد.بهاینمنظورجلساتمتعددي
بینشرکتفراببادفاترمدیریتشبکهبرقایرانودیسپاچینگ،پیمانکارنیروگاه
)شرکتمپنا(وپیمانکارپستبرگزارودرآنهاسیگنالهاينیروگاهوپستو

همچنینموضوعTPSوPLCوسیستمهايحفاظتوکنترل،نهایيگردید.

 چالش هاي پروژه  
مس��ائلوچالشهاياساسيموجوددرفرآیندتامینوراهاندازيپسترا

ميتوانبهسهدستهذیلتقسیمبنديکرد:
1-موضوعلزومکاهشزمانپروژهاز18ماهبه12ماه:باتوجهبهتوضیحات
بخشقبل،الزمبودتافرآیندراهاندازيپست،درحداقلزمانممکنانجامشود.

چهارمسالهتحققاینموضوعرابامشکالتيمواجهميساخت.مسالهاولتبعات
ماليناشيازاینکاهشزمانبودکهبایدباپیمانکارحلوفصلميگردید.مساله
دومموضوعتحریمهايبینالمللي،کهنحوهعبورازآنهانیازمندبرنامهریزيو
اتخاذتدابیرویژهبود.مسالهسومزمانبازنگريوتاییدمداركتوسطمهندسي
ف��رابب��ودکهبایدتاحدامکانکاهشميیافت؛برايدسترس��يبهاینهدف
سعيشدتاحتيالمقدور،نظراتدرموردمداركبابرگزاريجلساتوبرقراري
ارتباطاتمستقیمبینکارشناسانمهندسيفراببادفترمهندسيپیمانکاربررسي
وجمعبنديگردد.دراینجاالزماستتاازمعاونتمهندسيفرابکههمکاري
الزمبامعاونتاجرایيراداشتندتشکرنمایم.مسالهچهارملزومکاهشبرخياز
تستهايFunctionalکارخانهايوموکولکردنآنبهسایتباهدفکاهش
Functionalزم��انکلپروژهبود.بهاینمنظورتوافقگردی��دتاآزمایشهاي
کارخانهايتابلوهايحفاظتپستبامسئولیتکاملپیمانکارونظارتمهندسيو

مدیریتکنترلکیفيدرسایتانجامشود.
2-ارتب��اطخ��طخروجياولنیروگاهبهپس��تیزد2:براس��اسابالغ
مدیریتش��بکهبرقایرانالزماس��تتاارتباطخطخروج��ياولنیروگاه
بهپس��تموجودیزد2بهطول4,5کیلومترانجامش��ود.ب��راياینمنظور
الزمبودتاتجهیزاتحفاظتقدیميپستیزد2باتجهیزاتجدیدحفاظت
پس��تنیروگاهفرابهماهنگشود.متاس��فانهبرقمنطقهايیزدپیمانکاري
برايانجاماینهماهنگيهانداردولذاانجاماینهماهنگيهاتوسطشرکت
فرابصورتگرفت.همینامرموجبصرفنفرس��اعاتزیاديتوس��ط
مدیریتاجرایيپروژه،معاونتمهندسيوپیمانکارپستوهمچنینصرف
هزینههایيجهتتغییرتابلوهايموجودوهماهنگيآنباسیس��تمحفاظتي

جدیدگردید.
3-ارتباطخطدومپستنیروگاهبهپستشهیدسامعي:شرکتبرقمنطقهاي
ی��زددرابتدايپروژهاعالمک��ردکههمزمانباراهاندازياولینواحدنیروگاهي،
پستشهیدسامعيراهاندازيخواهدشد.فاصلهبینپستفرابباپستمذکور
17,5کیلومترميباش��دوبراساسدستورالعملمدیریتشبکهبرقایران،کلیه
خطوطزیر25کیلومتربایس��تيدارايسیستمحفاظتاصليازنوعدیفرانسیل
طوليوسیستمحفاظتثانویهازنوعدیستانسباشد.برهمیناساسطراحيها
وخریدهايالزمانجامش��د.درمهرماهسال90شرکتبرقمنطقهايیزدطي
نامهاياعالمکردکهامکانراهاندازيپس��تشهیدسامعيهمزمانباراهاندازي
پس��تفرابامکانپذیرنميباش��د.لذاالزمبودتاخروجيدومپستفراببه
پستبعدي)یزد1(متصلشود.فاصلهپستمذکورباپستفراب47کیلومتر
ميباشد!اینیعنيتغییردرطراحيسیستمحفاظتوTele protection.لذا
ش��رکتفرابميبایستيعالوهبردرنظرگرفتنسیستمقبلي،سیستمدیگري
بهصورتموقتطراحيوتامینوباتابلوهايپس��تیزد2هماهنگميکرد.
همینامرباعثایجادچالشياساس��يدرزمانراهاندازيبهموقعپستگردید.
اینمسالهنیزبابرگزاريجلساتمتعددبینفراب،برقمنطقهايیزدوسازمان
توسعهبرقایرانوهمچنینصرفهزینههايپیشبینينشدهونفرساعاتبیشتر

ازبرنامهریزيحلوفصلگردید.
هماکنوندرصدپیشرفتمهندسيپستنیروگاهیزدحدود88درصد،تامین
95درصدونصب78درصدميباشدومقررشدهاستبراساسبرنامهزمانبندي
توافقش��دهباپیمانکار)ش��رکتفرانیرو(،پیشراهاندازيازتاریخ91/1/21و

راهاندازيدرمورخ91/3/5پایانپذیرد.
*مشاورمعاونت طرح هاي نيروگاه حرارتي 
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 اين پروژه از حجم 
عمليات  باالي 

تامين  مهندسي، 
و اجرا برخوردار 
بوده امضا تعداد 

 EPC فعاليت هاي 
پروژه در برنامه 

سطح  زمان بندي 
3، شامل4246 
در حال فعاليت 

مي باشد. تعداد كل 
مهندسي  مدارک 

شامل 5872 
عنوان مدرک بوده 

تاكنون تعداد  كه 
4815 عنوان از آن 

توليد و در مراحل 
تاييد  يا  بررسي 

مي باشد

تغييرات شديد قيمت ارز و  چالش هايي كه همچنان باقي است

مهدي
 رئوفي *

فارغالتحصیلس��ال1377دررش��تهمهندس��يمکانیك)گرایشحرارتو
سیاالت(ازدانشگاهکرجهستم.فعالیتخودرادرطرحهاينیروگاهيازسال
HRSG1378وباسمتکارشناسمکانیكدردفترفنيکارگاهنصب6واحد
)باظرفیت100×6تنبرس��اعتتولیدبخار(نیروگاهسیکلترکیبيمنتظرقائم
شروعکردم.درکنارانجامفعالیتهايمکانیکالدردفترفنيبامباحثبرنامهریزي
وکنترلپروژهنیزآشناشدهوبهآنعالقهپیداکردم.پسازگذراندندورههاي
مختلفتئوريونرمافزاريازسال1379واردفیلدبرنامهریزيوکنترلپروژه
شدموابتدابهعنوانکارشناسوسپسباسمتسرپرستبخشبرنامهریزيو
کنترلپ��روژهکارگاههاينصب12واح��دHRSG)باظرفیت100×12تنبر
ساعتتولیدبخار(نیروگاههايسیکلترکیبيشهیدرجایيونیشابوروهمچنین
کارگاهنصب6واحدگازينیروگاهدماوند)باظرفیت160×6مگاواتتولیدبرق(
ادامهکاردادم.ازسال1383تا1385نیزدرکارگاهنیروگاهحرارتيبانیاسکشور
سوریه)باظرفیت175×2مگاواتتولیدبرق(،فعالیتهايبازسازيوتعمیرات
نیروگاهحرارتيرانیزتجربهکردم.ازس��ال1385تا1388درکارگاهپروژههاي
مختلفازجملهایس��تگاهتقویتفش��ارگازفازهاي6و7و8پارسجنوبي،
طرحتوسعهنیروگاهگازيپتروشیميفجر1ماهشهر،کارخانهسیمانشرقمشهد،
کارخانهاحیاءوفوالدسازيشادگانوهمچنینپروژهیوتیلیتيوآفسایدطرح
ایرانالانجيکنگانباسمتهايکارشناسارشدومدیربرنامهریزيوکنترل
پروژهدردفترمرکزيمشغولبهکاربودم.درمدت10سالسابقهکارقبلازورود
بهشرکتفرابباشرکتهایيچونگسترشصنایعانرژيآذرآب،مهندسین
مشاورقدسنیرو،اوکسینصنعت،مهندسینمشاورتاراطرح،مشارکتایتوك
– پیدکوهمکاريداش��تهام.ازفروردینماهس��ال1388نیزواردشرکتبزرگ
فرابشدموتاکنوندرپروژههاينیروگاههايگازيخرمآباد،پارسیان،آبادان،و
نیروگاههايسیکلترکیبيداالهوویزدباسمتمسئولبرنامهریزيوکنترلپروژه

درمعاونتطرحهاينیروگاهحرارتيمشغولبهکاربودهام.
رسالتعمدهبخشبرنامهریزيوکنترلپروژهدرمعاونتطرحهاينیروگاه

حرارتيبهشرحذیلخالصهميشود:
1-فازبرنامهریزيش��املشناس��ایيذینفعانپروژه،تدوینمنش��ورپروژه
)Project Charter(،تدوینواخذتاییداستراتژياجرايپروژه،تدوینواخذ
تاییدساختارشکستکار)EPC-WBS(پروژهتاسطح3،تدوینواخذتایید
ساختارشکستهزینه)EPC-CBS(پروژه،تدوینواخذتاییدبرنامهزمانبندي
EPC-MasterوهمچنینتدوینبرنامهزمانبنديEPC-Detailتاسطح3
وتخصیصمنابعبهآنوسپساخذتاییدازکارفرما،تدوینبرنامهزمانبنديفاز

اختتامپروژه.
2-فازکنترلپروژهشاملبهروزکردنوکنترلبرنامهزمانبنديEPCپروژهو
تهیهگزارشاتمختلفازجملهگزارشمدیریتي،گزارشماهیانه،گزارشتحلیلي
وضعیتمس��یربحرانيپروژهوگزارشتحلیليتاخیرات،شناسایيوگزارش
ریسكهايپروژه،تهیهواخذتاییدبرنامهزمانبنديجبرانيدرصورتلزوم،تهیه
Cash Flowوگزارش��اتکنترلهزینه،بررسيوتاییدWBS،CBSوبرنامه
زمانبنديتفصیلياخذشدهازپیمانکارانمختلففازهايمهندسي،تامینواجرا
ومونیتورینگبرنامههايزمانبنديمذکور،اخذگزارشاتمختلفازپیمانکاران
وبررس��يآنها،برگزاريجلساتمختلفپیگیريدرمراحلتهیهاسنادمناقصه
تاانتخابپیمانکارانوسپسفعالیتهايدرحالانجامباپیمانکاران،بازدیداز
روندپیشرفتکارپیمانکاراندرحوزههايتامینواجرا،تهیهصورتوضعیت
Claimپروژهواخذتاییدازکارفرمایان،تهیهگزارشاتمختلفدرزمینهEPC

واخذتاییدازکارفرمایان.نیروگاه484مگاواتيس��یکلترکیبيشیرکوهشامل2
واحدگازي162مگاواتيویكواحدبخار162مگاواتي)طرحنیام(ميباش��د.
ق��رارداداجرايپروژهازنوعB.O.Oب��ودهوبهعنواناولیننیروگاهحرارتيبا
مالکیتشرکتفرابوبامدت36ماهدرحومهشهریزددرحالاجراميباشد.
فعالیتهايEPپروژهازتاریخ89/2/1وفعالیتهايCپروژهازتاریخ89/6/20
آغازگردیدهودرصدپیشرفتفیزیکيطرحتاکنونبه67درصدرسیدهاست.این
پروژهازحجمبااليعملیاتمهندسي،تامینواجرابرخورداربودهامضاتعداد
فعالیتهايEPCپروژهدربرنامهزمانبنديسطح3،شامل4246درحالفعالیت
ميباشد.تعدادکلمداركمهندس��يشامل5872عنوانمدركبودهکهتاکنون
تعداد4815عنوانازآنتولیدودرمراحلبررسيیاتاییدميباشد.دربخشتامین
،Power Blockتجهیزاتبهجزشرکتمپنابهعنوانتامینکنندهتجهیزاتبخش
تعداد50پیمانکارتامینکنندهداخليوخارجيمشغولفعالیتميباشند.درفاز
اجرانیزتعداد8پیمانکاراصليدربخشهايعملیاتاجرایيسیویلوسازهکل
نیروگاه)بهجزسیستمکولینگوپستبالفصل400کیلولت(،عملیاتساختو
نصبدوعددمخزنسوختمایعهرکدامباظرفیت33000مترمکعب،عملیات
،BOPنص��بدوواحدگازيومتعلقاتآنها،عملیاتنصبتجهیزاتبخش
عملیاتنصبدوعددبویلربازیافتيباظرفیتهرکدام230تنبرساعتتولید
بخار،عملیاتنصبیكواحدبخارومتعلقاتآن،عملیاتاجرایيس��یویلو
نصبسیستمکولینگوعملیاتاجرایيسیویلونصبتجهیزاتپستبالفصل
400کیلوولتمشغولبهکارميباشند.ازاهمچالشهايموجوددرپروژهکهدر

زماناجرايطرحتاثیرگذاربودهاستراميتوانبهشرحذیلبرشمرد:
1-تاثیرگذاريشرایطتحریمهايمختلفبرروندپیشرفتپروژهبهخصوص

درحوزههايتامینواجرا
2-تغییراتش��دیدقیمتارزوتاثیرفراوانآنب��رزماناجرايقراردادهاي

حوزهتامین
3-عدماجرايتعهداتقرارداديبرخيپیمانکاراندربازهزمانيتوافقي

4-طوالنيشدنپروسهطراحيدرفازهايپایهوتفصیلي
5-طوالنيشدنپروسهعقدقراردادباپیمانکاران

6-عدمتخصیصمنابعکافيازجملهمنابعمالي،انساني،ماشینآالتومواد
مصرفيبهپروژهتوسطپیمانکاراناجرایيوبهتبعآنطوالنيشدنزمانپروژه

7-تاخیردرپرداختصورتوضعیتهايپیمانکاران
درپایانذکرایننکتهضرورياستکهحمایتهايهمهجانبهمدیریتمحترم
عامل،تعاملمناس��بمعاونتهايمحترمطرحهايسرمایهگذاري،مهندسي،
بازرگاني،ماليوپشتیبانيبامعاونتمحترمطرحهاينیروگاهحرارتي،مدیریت
صحیحط��رحبههمراههمکاريصمیمانهوپیگیريهايموثرتیمپروژهباعث
شدتاعلیرغموجودحجمبااليکارووجودتماميمشکالتداخليوخارجي
تاثیرگذار،درطول23ماهگذش��تهحجمقابلتوجهيازفعالیتهايمهندسي،
تامینتجهیزاتواجراانجامشودبهطوريکههدفگذاريراهاندازيواحدگازي
1درخردادماه1391قابلدسترسبودهواجرایيگردد.برخودواجبميدانم
کهازهمکاريصمیمانهوموثربخشبرنامهریزيوکنترلپروژهکارگاه،آقایان
مهندسینمهرادوش��کرزاده،بخشبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتمحترم
مهندسي،سرکارخانمهايمهندسکدخدازادهوبابایيوآقايمهندسمعصوميو
همچنینبخشبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتمحترمطرحهايسرمایهگذاري

وسرکارخانممهندسنادريکمالتشکررابنمایم.
*مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه پروژه شيركوه يزد
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 همانگونه كه 
مي دانيد پروژه اي 
موفق خواهد بود 
كه كار گروهي در 
آن نمود بيشتري 
داشته باشد و 
چنين كار گروهي 
از مديريت عامل 
يك شركت شروع 
و كليه معاونت ها 
و واحد ها  از جمله 
اجرائي، مهندسي، 
برنامه ريزي و 
پشتيباني و بازرگاني 
و ... را شامل و به 
پيمانکاران و نفرات 
گروه هاي اجرائي 
ختم مي شود
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: جن��اب آق��اي مهن��دس ش��ادمهر! در ابتدا 
مختصري از بيوگرافي كاري خود را براي ما بازگو 

نماييد؟ 
اینجانبقدرتا...ش��ادمهردارن��ده،دارايمدرك
کارشناسيدررشتهمهندسيبرقازدانشگاههوليانجل
فیلیپینميباشمکهدرسال1360فارقالتحصیلشده
وبهایرانبازگش��تم.س��هماهبعدازورودمبهایراندر
شرکتتوانیراستخدامشدهودرسایتنیروگاهحرارتي
شهیدمحمدمنتظريمش��غولبهکارگردیدهودرآن
نیروگاهبهمدت17سالوتاسال1379مشغولبهکار
بودهاموبهدلیلیکنواختيکاربهرهبرداريوهمچنین
تنوعفعالیتهاياجرائيوConstruction،همکاري
خودراقطعوبهشرکتتوسعه1مپناپیوستم،پساز
10سالتجربهدرنصبنیروگاهيشرکتمپناسرانجام
همکاريخودمراباش��رکتفرابدرتاریخ89/7/15
آغازنمودهوهماکنوننیزبهعنوانمدیراجرائيطرح
نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهمشغولانجاموظیفهدر

اینشرکتميباشم.


: از ويژگي ه��ا و مختصات پروژه يزد برايمان 
بگوئيد؟ 

نیروگاهس��یکلترکیبيش��یرکوهی��زددرمنطقه
جغرافیایيخضرآبادازتوابعشهرس��تانصدوقودر
فاصله26کیلومتريازشمالشهرستانیزدواقعگردیده

است.ایننیروگاهشاملدوواحدگازيباظرفیت162
ویكواح��دبخارباظرفیت160م��گاواتبودهکه
مجموعظرفیتناميتولیدبرقاینطرحنیروگاهي484
مگاواتخواهدبود.ب��اتوجهبهموقعیتجغرافیائي
طرح،عالوهبرایننیروگاهدونیروگاهس��یکلترکیبي
دیگ��رنیزباظرفیتنامي974م��گاواتدرمجاورت
اینطرحدردستبهرهبرداريبودهویكطرح484
مگاواتيدیگرنیزتوسطگروهمپنابهموازاتدردست
احداثميباشدکهپسازتکمیلاینطرحها،ظرفیت
تولیدبرقدراینمنطقهبه1940مگاواتخواهدرسید.

: وظيفه اصلي ش��ما به عنوان مدير سايت در 
اين پروژه چيست؟

همانگونهکهميدانیدپروژهايموفقخواهدبودکه
کارگروهيدرآننمودبیش��تريداشتهباشدوچنین
کارگروهيازمدیریتعاملیكش��رکتش��روعو
کلیهمعاونتهاوواحدهاازجملهاجرائي،مهندسي،
برنامهریزيوپش��تیبانيوبازرگانيو...راشاملوبه
پیمانکارانونفراتگروههاياجرائيختمميشود،این
موضوعموردتاییدهمگانميباشدکهدربیننفرات
گروههايستاديیكشرکتکهشاملکلیهمعاونتهاي
واقعدردفترمرکزيميباشدروابطکاريتعریفشده
اس��تودرطيسالهايگذش��ته،شناختنفراتاز
همدیگروسیس��تمکاملگردیدهاستوليدرسایت

مسالهبهگونهايدیگرميباشدزیرانفراتباتجربیات
متفاوتوازپروژههايمختلفبهگردهمجمعميشوند
ویكسیستمشروعبهشکلگرفتنمينماید،دروهله
اولشناختهانسبتبهیکدیگرزیادنبودهوهرشخص
وهرواحددوستداردروشکاربهدلخواهیابهروال
پروژههايقبلياوانجامشود،ميبایستپیگیريشود
سیستمیکپارچهمدیریتکیفیتتاحدامکاندرسایت
پیادهشودولياگراینپروژهباپروژههايقبليازنظر
روالهايگردشاطالعاتبهدالیلموقعیتکارفرماو
پیمانکاري،یاحضورگروههايتاثیرگذاردیگردرپروژه
متفاوتباشد،تکلیفچیستوراهکارجدیدچگونه
است،کمکمپیمانکارانبهجمعسیستماضافهميشوند
وتعام��لباهرکدامازگروهه��اروشخاصخودرا
ميطلبد،فعالیتهاياجرائيبایدبهصورتایمنوبا
بیشترینکیفیتودرقالببرنامهزمانبنديجامعپروژه
انجامودرموعدمقرراتمامیابد.دراینراهمشکالتي
زی��اديوج��ودداردکهميت��وانبهکس��ريمدارك
مهندسي،کسريموادپروژه،مشکالتماليپیمانکاران
بهدلیلعدممدیریتصحیحهزینههاودرآمد،برخي
مشکالتقراردادي،عدمحضورگروههاياجرائيدر
موعدمقرروبهتعدادمکفي،اهمالکاريپیمانکاران
اجرائيبهدالئلحاش��یهايودههامشکلدیگراشاره
کردکههمگيدروهلهاولدرس��ایتبروزميیابدو
بیشترینمسوولیتدرمدیریتورفعاینمشکالتو

در گفتگو با مدير اجرائي طرح نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد مطرح شد

احترام متقابل پيش شرط برقراري
 محيطي بدون تنش و استرس

در هر پروژه اي يكي از مهم ترين مسئوليت ها را 
همواره مدير اجرايي و سايت آن پروژه بر عهده 
دارد؛مسئوليتي كه به غير از ابعاد تخصصي و  
بررسي دقيق نحوه پيشرفت پروژه،برخورد 
با همكاران و ساماندهي وضعيت آنها را هم 
در دستور كار دارد. وظيفه اي كه در صورت 
حسن انجام،مي تواند به برقراري محيطي پويا 
در سايت هاي شركت نيز منجر شود. در همين 
مدير  با  ايم  داده  ترتيب  گفتگويي  چارچوب 
اجرايي و سايت پروژه شيركوه يزد و در آن 
تالش كرده ايم تا اين دو بعد از وظيفه ي مديران 
سايت را واكاوي نماييم. متن اين گفتگو  را در 

ادامه مي خوانيد...



در شرايط فعلي 
اقتصادي جهاني و با 

توجه به مشکالتي 
كه در راه توليد و 
تعريف و اجراي 

پروژه هاي صنعتي 
در ايران به واسطه 

تحريم ها ايجاد شده 
است تعريف يك 
پروژه اقتصادي و 

صنعتي جديد در يك 
منطقه، نياز مند صرف 

هزينه هاي هنگفت 
و تالش مضاعف 

جهت تسهيل كار 
و رفع مشکالت و 

تامين متريال طرح ها 
مي باشد
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عهدهمدیراجرائيسایتخواهدبود.

: اين پروژه هم اكنون چقدر پيشرفت فيزيكي 
دارد و پيش بيني تان براي اتمام كل آن با احتس��اب 

دوره تضمين، چه تاريخي است؟ 
پیشرفتاینپروژهباتوجهبهفعالیتهايمهندسي
وبازرگان��يونصبصورتگرفتهتاکنون67درصد
ميباش��دوامیدوارهستیمکهاولینواحدگازينهایتا
طي3ماهآیندهسنکرونوآمادهجهتتست30روزه
گ��ردد.همچنینباتوجهبهاینکهفعالیتهايواحد2
گازينیزبهموازاتدردستاقدامميباشدپیشبیني
ميشودنهایتاپسازگذشت45روزازسنکرونواحد
یك،واحد2نیزس��نکرونگردد.فعالیتهاياجرائي
نصبواحدبخارنیزشروعگردیدهاستوباتوجهبه
اینکهپیشنیازسنکروناینواحدنیازهمزمانبهتکمیل
نصبوراهاندازيHRSGوSTGوتصفیهخانهو
سیستمکولینگوسیستمهايجانبيدیگريچونبویلر
کمکيوسیستمهوايفشردهو...ميباشد،پیشبیني
ميشودواحدبخاردراردیبهشتماهسال92سنکرون
گرددوتاریخيک��هدرذهيجهتتکمیلکلکارو
بااحتسابدورهتضمینتداعيميشودخرداد1393

خواهدبود.

: از مشكالتي كه به عنوان مدير اين سايت با آن 
روبه رو بوده ايد برايمان بگوييد؟ نحوه ي برخورد شما 

با مشكالت پيش آمده چگونه بود؟ 
ازمشکالتاینپروژهميتوانبهکسريموادپروژه
کهميبایستتوس��طSupplierتامینميشدهوبه
دالئليتامینآنباتاخیرهمراهبودهاشارهنمود،جهت
رفعاینمشکلپسازنهائيشدنکسريها،بابرگزاري
جلساتمتعدددرهفتهازسوپروایزرمستقردرسایت
وطيجلساتمکررباسرپرستکارگاهومدیرپروژه
Supplierموضوعپیگیريگردیدوبااعالماینموارد
ومش��کالتبهمجريمحترمطرحومعاونتمحترم
اجرائيطرحهاينیروگاهيوهمراهيآنهادراینزمینه
سببگردیدکسريهادرزودترینزمانممکنتامینو

بهسایتحملگردد.

:  آيا اين پروژه با توجه به ويژگي ها ي خاصي كه 
دارد با ساير پروژه هايي كه فراب مجري احداث آنهاست 
تفاوتي دارد؟ زيرا همان طور كه مي دانيد فراب در بخشي 

از منافع اين پروژه شريك است. 
بله،نیروگاهس��یکلترکیبيفراباولیننیروگاهي
اس��تکهبهصورتB.O.Oبودهوبه��رهبرداريآن
نیزباش��رکتفرابميباشدوهرروزکهایننیروگاه
زودترراهاندازيش��دهوبهبهرهبرداريبرس��دمنافع
بیشتريبرايشرکتفرابداشتهوازدرامدحاصلاز
آنميتوانددیگرپروژههايEPCوB.O.Oخودرا

پشتیبانينماید.

: براي بهب��ود فرايند كار و به��ره وري باالتر 
فعاليت ها، چه در خواست ها و پيشنهادها مشخصي 
داريد تا در آينده با مشكالت كمتري روبه رو شويد؟ 
همانگونهکهدرس��والقبلبهآناشارهگردیداین
نیروگاهبهصورتB.O.Oبودهوشرکتفرابذينفع
درتسریعدربهرهبرداريآنميباشدلذاواضحاست
کهاولویتمدیریتارشدشرکتفراب،راهاندازياین
واحددرسریعترینزمانممکنميباشدحالاینجاست
ک��هارزشالقاءایناولویتهاب��هدیگرمعاونتهاو
واحدها،منجملهمهندسيوبازرگانيمشخصميگردد
تاآنهابههمراهپیمانکاراناصليپروژه،خودراهمسوبا
ایناستراتژيبنمایند،پسضمناینکهدراینطرحبراي
تامینهزینههاواعتباراتتالشهايوافريگردیدهو
جهتهمراستایيدیگرمعاونتهاوتامینکنندگانو
پیمانکاراناصليبااستراتژيمدیریتنیزتالشهاي
زیاديش��دهاس��تلذاهرزمانيکهبیشترصرفاین
موضوعش��ودومواردبهصورتجديتربابرگزاري
جلساتمتعددپیگیريشودسودبیشتريراعایدپروژه
وشرکتخواهدنمودوزماناجرايپروژههاراکاهش
خواهدداد.ضمناینکهتدوینقراردادهامتناسببااین

معیارهانیزبسیاراثرگذارخواهدبود.

: نحوه تعامل كارفرما و مشاور با فراب و نحوه 
تعامل فراب با آنها به چه صورت بود؟ آيا طرفين از 

اين تعامل رضايت داشتند؟ 
ب��هنکتهجالب��ياش��ارهنمودید،درای��نپروژه
معاون��تطرحهاينیروگاه��يحرارت��يبهعنوان
پیمانکارEPCطرحش��یرکوهميباش��دومعاونت
توس��عهوس��رمایهگذاريبهعن��وانکارفرما،حال
شرکتمشاوریاهمانشرکتعامرانافقدوقرارداد
دارد،یكقراردادبامعاونتتوسعهوسرمایهگذاري
کهنق��شنظارتب��رEPCپ��روژهراداردویك
قراردادبامعاون��تطرحهاينیروگاهيحرارتيکه
نقشدفترفنيرادرسایتداراميباشدپسشرکت
مش��اوردونقشمتفاوترادراینپ��روژهدارد،با
توجهبهاینکهمسوولیتتاییدنهائيمداركدردفتر
تهرانودریافتنقش��ههاوارسالبهپیمانکاراندر
سایتومشخصشدنکسريمداركعمالتوسط
یكش��رکتانجامميشودميتوانانتظارداشتکه
هماهنگيبیشتريدرارسالمداركبهسایتوجود
داشتهباشدواینموضوعميتواندشاملتسریعدر

روندپروژهگردد.

: در مجموع تيم اجرائي و مهندسي فراب كه 
در پروژه يزد مستقر هستند چند نفرند؟ 

باتوجهبهوجوهمشترکيکهبینشرکتفرابو
نوتاشوجودداردمقررشدهبودکهشرکتنوتاش،
بعضيازبخشه��ايکارگاهيمربوطبهش��رکت
نوتاشراپشتیبانينمایدکهبهعنوانمثالميتوانبه
QCوپشتیبانياش��ارهنمودکههرچندقراردادآنها

باشرکتنوتاشميباشدوليفعالیتهايمربوطبه
شرکتفرابنیزدرحیطهوظایفآنهاقرارداردپس
کلنفراتتیماجرائيومهندسيشرکتفراب5نفر
بودهکهبااحتساب16نفرعواملکارگاهيشرکت

مشاور،شامل21نفرميباشند.

: شما به عنوان مدير پروژه مستقر در محل، 
يك وظيفه مهم ديگر هم ب��ر عهده داريد و آنهم 
چيزي نيست جز مهيا كردن فضائي كه كارشناسان 
و كارگ��ران در آن بتوانند به خوبي خدمت كنند، 
از كار خ��ود لذت ببرن��د و از محيطي كه در آن 
كار مي كنند رضايت داش��ته باش��ند در اين زمينه 
و تالش هايي كه صورت گرفته برايمان بگوييد؟ 
ازجملهچیزهایيکهاینجان��ببهآنمعتقدبوده
وهمیشهس��عينمودهامدرمحیطکاريوحداقلبا
نفراتزیرمجموعهخودآنراجارينمایماینبوده
کهمحیطيایجادشودتافعالیتهابدونهیچگونهتنش
واس��ترسوباکیفیتمناسبانجامشودلذااینمهم

محققنخواهدشدمگرباایجاداحتراممتقابلورعایت
ارزشهايانسانيدرقالبوظایفسازماني.

: و سخن پاياني؟ 
درش��رایطفعل��ياقتصاديجهان��يوباتوجه
بهمش��کالتيکهدرراهتولی��دوتعریفواجراي
پروژههايصنعتيدرایرانبهواس��طهتحریمهاایجاد
شدهاستتعریفیكپروژهاقتصاديوصنعتيجدید
دریكمنطقه،نیازمندص��رفهزینههايهنگفتو
تالشمضاعفجهتتسهیلکارورفعمشکالتو
تامینمتریالطرحهاميباشدلذاکسانيدراینراهقدم
ميگذارندکهارقمليداشتهوآبادانيوپیشرفتایران
برایشاناهمیتداشتهباشدبنابرینماوکسانيکهدر
اینصنعتمشارکتداشتهوگوشهايازاجرايکاررا
برعهدهداریمبایستيسعينمائیمبرابروظیفهشرعيیا
مليیاوجدانيخودبهگونهايرفتارگرددتازحمات
کش��یدهش��دهدراینراهبههدرن��رودوپروژههاو
طرحهايصنعتيباکیفیتباالودرحداستانداردهاي
الزموباس��رعتمناسباجراش��ودتاعایديهاي
حاص��لازاینکارصرفآبادانيوپیش��رفتنقطه

دیگريازاینسرزمینگردد.
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 انجام 
مسئوليت هاي 
محوله در پروژه 
با هدف راه اندازي 
واحداول گاز 
درخردادماه سال 
91، واحد دوم گاز 
دوماه پس از از 
واحد اول و واحد 
بخار نيز 9 ماه پس 
از واحد دوم گاز 
با جديت پيگيري 
مي شود
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فارغالتحصیلرش��تهمهندس��يبرق-قدرتدر
مقطعکارشناسيارش��دازدانشگاهصنعتيشریف
هس��تموازس��ال1380باش��رکتتهرانس��مع
اندیشدرپروژهراهاندازينیروگاهحرارتيش��ازند
اراك)4x325MW(بهعنوانکارشناسراهاندازي،
تعمیراتوبهرهبرداريش��روعب��هکارکردهوپس
ازتحوی��لموقتایننیروگاه،درپ��روژهراهاندازي
)5x120MW(نی��روگاهگازيفج��ر1ماهش��هر
وبهط��ورهمزم��اندرراهاندازيس��وئیچگیرهاي
پتروشیميفنآوران،تندگویانونویدزرشیميانجام
وظیفهکردم.سپسباشرکتمهندسانمشاورسازه
درپروژه)EPC(پتروشیميمارونماهشهردراستان
خوزستانباعنوانسرپرستدفترفنيبرق،بهفعالیت

خودادامهدادم.
ازنیمهدومس��ال1387نی��زافتخارهمکاريبا
ش��رکتفرابدرمعاونتمحترممهندسيبهعنوان
کارشناسمهندسيراداشتهام.حدود2سالونیمدر
زمینهطراحيونیزمرورطراحيسیستمهايژنراتور
وACنیروگاههايآب��ي،حرارتيوریليدرمحضر
آقايمهندسطوسيزادهوآقايمهندسکاشانيدر
اینمعاونتکسبتجربهکردهوازابتدايسال90
نیزباتوجهبهعالقهشخصيوسوابقکارياینجانب
درنیروگاههايحرارتيوباعنایتبهافزایشحجم
فعالیتهايپروژهنیروگاهیزدبهعنوانکارش��ناس
مهندسيوتامینتجهیزاتبرقوابزاردقیق،جذب

معاونتمحترمنیروگاههايحرارتيشدم.
نیروگاهسیکلترکیبيش��یرکوهیزددراستانیزد،
جادهفوالدآلیاژيجنبنیروگاهس��یکلترکیبيمپنا
واقعشدهاستواز2واحدگازباتوانهايناميهر
ی��كبرابربا162MWویكواح��دبخارباتوان
نام��ي162MWومجموع��ا486MWتش��کیل
شدهاست.ساختارکلينیروگاهبراساسطرحنیام

نیروگاههايشرکتمپناميباشد.
تامینومهندسيتجهیزاتاصلينیروگاه،شامل
توربی��نوژنراتورواحدهايگازوبخاروهمچنین
برجهايخنكکنندهتوس��طش��رکتمپن��اانجام
ميشودودربخشBOPنیروگاه،تامینتجهیزات

ومهندسيآنبرعهدهشرکتفرابميباشد.
بهصورتخالصهمس��ئولیتاینجانبدربخش
برقوابزاردقیقپروژهنیروگاهشیرکوهیزدعبارتست
از:برنامهریزي،هماهنگيوپیگیريمسائلمهندسي
وتامینتجهیزاتدرمراحلمختلفوارسالبهموقع
اقالمموردنیازومداركقابلاجرابهسایتميباشد.
همچنیندرادامهکارپش��تیبانيکاملازس��ایتدر
بخشهايتامیناقالمکس��ري،م��داركموردنیاز
نصبوراهان��دازيوغیرهتاانته��ايپروژهورفع
آخریندیفکتهاميباشد.درخصوصپشتیبانياز
سایتبس��یاريازفیدبكهايمربوطبهمشکالت
ونیازهاياجرایيسایتدرهنگامبازدیدازسایت
وجلساتکارگاهيباپیمانکاران،بهاینجانبمنتقل
ش��دهوبرایناس��اساقداماتموردنیازبرايرفع

مشکالتصورتميپذیرد.
انجاممس��ئولیتهايمحول��هدرپروژهباهدف
راهاندازيواحداولگازدرخردادماهس��ال91،واحد
دومگازدوم��اهپسازواحداولوواحدبخارنیز9
ماهپسازواحددومگازباجدیتپیگیريميشود.
جزئیاتاقدام��اتدرحالانجامدربخشبرقو

ابزاردقیقپروژهبهشرحزیرميباشد:
1-م��داركمهندس��يه��ماکن��وندربخش
POWER BLOCKپسازطراحيهاتوس��ط
شرکتمپناواعمالتماميکامنتهايتیممهندسي
ش��رکتف��رابونیزش��رکتعام��رانافق)که
بهعنوانمش��اورمعاونتمحترمسرمایهگذاريدر
پروژهش��یرکوهیزدفعالیتمينماید(،جهتاجرا

بهسایتابالغميگردند.دراینخصوصعالوه
برپیگیريهاوجلس��اتمتعددفنيباکارشناسان
مرب��وطبههربخشدرش��رکتمپنا،جلس��ات
منظ��مدیگرينیزبامدیرانمربوطهش��رکتمپنا
هردوهفتهیکباردرس��اختمان5برگزارميگردد
ودرآنمشکالتومسائلمختلفپروژهازجمله
موضوعاتمربوطبهدیرک��ردتامینتجهیزاتو
نیزمداركفنيبررسيشدهوبرنامهجبرانيجهت
تس��ریعدرارس��التجهیزاتومداركفوقارائه

ميشود.
،BOP400ونیزKV2-مداركمربوطبهپست
پسازتکمیلطراحيهابهس��ایتابالغميشوند.
نکتهمهماینستکهبررسيوضعیتمداركمهندسي
پروژهوپیشبینينیازهايسایتوپیگیريمدارك
ازگروههايمختلفمهندسيپیمانکارانوفراببه
منظورنهایيس��ازيوابالغآنهابهسایت،درزمان
مقررخودانجامميش��ودامضااینمداركبهموقع
درس��ایتودراختی��ارپیمانکاراناجرایيس��ایت
)ش��رکتهاينوتاش،گیلصنع��ت،فرانیرو(قرار
ميگیردتاتاخی��ريدرعملیاتاجرایيپیمانکاران
رخندهد.لذا،برايدس��تیابيبههدفنهایيسازي
م��داركMAIN,BOPدرزم��انخودومطابق
بابرنامهزمانبن��ديپروژه،پیگیريه��ايمداوماز
گروههايمختلفانجامميشودوهمچنینجلسات
متعددتارفعتمامياشکاالتمداركبرگزارميگردد.
زم��انابالغمداركفنيبهس��ایتبس��یارحائز
اهمیتبودهوبهنحوياینابالغهاصورتميگیرد
کهچنانچهپیمانکاراناجرایيدرخصوصمدارك
ابالغشدهابهاميداشتهباشند،اینابهاماتبهصورت
س��واالتفني)TQ(ازس��ويآنهامطرحش��دهو
اقداماتالزمجهتپاسخگویيبهاینگونهسواالت

تاپیشازشروعبهکارآنهاانجامميگردد.

مهدي
داداش علي ها *

اتمام نصب تجهيزات برق و ابزاردقيق در پروژه شيركوه يزد

ارديبهشت ماه 1391 - شماره 19

زد
ه ي

کو
ير

 ش
ده

رون
پ



درشرايطي هم 
كه نمونه مشابه 

داخلي وجود نداشته 
باشد، پس از عقد 

قرارداد پيگيري 
تامين اين اقالم با 
حساسيت بيشتري 

انجام مي شود و 
جلسات منظمي با 
سازندگان انجام 

شده و وضعيت اين 
تجهيزات از نظر 

ساخت، حمل، زمان 
ارسال و مسائل 

مربوط به ترخيص 
آنها از گمرک 

پيوسته ارزيابي 
مي شود تا تاخيري 

در تامين به موقع 
اين اقالم به وجود 

نيايد
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3-درخص��وصتامی��نتجهی��زات،اقدام��ات
مختلفيباهمکاريبخشهايبازرگانيومهندسي
صورتميپذیردکهبهطورکليميتوانبههماهنگي
وپیگیريهايالزمبرايارزیابيپیشنهادهايارسالي
پیمان��کارانازجنبهفن��يوماليوانتخابپیمانکار
برن��دهمناقصهودرنهایتعقدقراردادباآنهااش��اره
ک��رد.دراینم��وردنیزدرحینبرگ��زاريمناقصه
پیمانکارانپیشنهادهايخودرادرچندمرحلهبراساس
برنامهزمانبنديکهبههریكاعالمميشودارسالو
پسازبررسيتیممهندسيفرابوهمسنگشدن
همهپیشنهادهادرنهایتبهترینپیمانکارباتوجهبه
شرایطپروژهومدنظرقرارگرفتنارزیابيهايفنيو
ماليانتخابش��دهوقراردادمنعقدميگردد.دراین
رابط��هدربخشبرقوابزاردقیققراردهايمتعددي
باپیمانکارانوس��ازندگانمختلفمنعقدشدهکهاز

مهمترینآنهاميتوانبهقراردادهاي:
-س��اختوتامینترانس��فورماتورهاياصل��ي

وکمکيوتجهیزاتمربوطه
-احداثپست400کیلوولت

-تامینکابلهايفشارمتوس��ط،فش��ارضعیف،
کنترلوابزاردقیق

-تامینتجهیزاتسیستمروشنایي
-س��اختوتامینتابلوهايفشارمتوسط،فشار

ضعیفوروشنایي
-سیس��تمهايکنت��رلبخ��شBOPش��امل

سیستمهايکتترلهوايفشردهوسوخت
-دیزلژنراتور

-تجهیزاتابزاردقیقومخابراتي
ونیزس��ایرقراردادهايمنعقدشدهدرخصوص
تجهیزاتموردنیازپروژهاش��ارهکرد.درحالحاضر
تقریباتماميتجهیزاتموردنیازبرقوابزاردقیقمورد
نیازپروژهبهس��ایتارسالشدهوکارنصبوپیش

راهاندازيآنهادرحالانجامميباشد.
4-پ��سازعقدقراردادباپیمان��کاراندراولین
زمانممکن،جلس��هايمش��تركباهریكازآنهاو

درصورتلزومباحضوربخشهايمختلفشامل
کنترلپروژه،مرکزاس��نادومهندسيبرگزارکردهو
مذاک��راتاولیهوتوافقاتاجرای��يوفنيباهدف
دستیابيبهبرنامهزمانبنديپروژهصورتميگیرد.
براياینمنظوردرادامهمسیرنیزپیگیريهايمکرري
درارتباطباوضعیتساخت،زمانبازرسيوتحویل
تجهیزاتونیزوضعیتمداركمهندسي،مشکالت

موجودوراهکارهايحلآنهاانجامميشود.

مشكالت پروژه  
ماهیتانجامهرپروژهبدونمشکالتوسختيها
مفهومينداش��تهوازای��نحیثنیزپ��روژهنیروگاه
شیرکوهیزدمستثنينميباشد.ازمهمترینمشکالتي
کهدرپیش��بردپروژهرخدادهاستميتوانبهموارد

زیراشارهکرد:
1-تامینبرخياقالمکهازخارجازکشورتامین
ميشود،دربرخيمواردبهعلتعدمپایبنديطرف
خارجيقرارداد،درموعدمقررخودانجامنميشود.
خوش��بختانهدرای��نرابطهب��اپیشبینيهایيکهاز
قبلانجامش��دهاس��تتاحدامکانسعيدرتامین
نمونههايمشابهداخليشدهاستتاعالوهبرحمایت
ازتولیدملي،براینمش��کلفائقآم��دهوبهآرمان
راهاندازيواحدهاينیروگاهش��یرکوهدرزمانخود

برسیم.
درشرایطيهمکهنمونهمشابهداخليوجودنداشته
باش��د،پسازعقدقراردادپیگیريتامینایناقالمبا
حساسیتبیشتريانجامميشودوجلساتمنظميبا

و ش��ده انج��ام س��ازندگان
وضعیتاینتجهیزاتازنظر
س��اخت،حمل،زمانارسال
ومس��ائلمربوطبهترخیص
آنهاازگمركپیوستهارزیابي
ميش��ودتاتاخیريدرتامین
بهموقعایناقالمبهوجودنیاید.
نهایي م��دارك ارائ��ه -2

مهندسيدربخشتجهیزاتاصليباوجودپیگیريها
وبرگزاريجلس��اتمتعدددربرخيمواردباتاخیر

انجامميشود.
3-مشکالتيکهبهدالیلکمبودنقدینگيگاهي
باآنهامواجههس��تیم.بهعنوانمثالميتوانبهتاخیر
درپیشپرداختهااشارهکردکهاینموضوعموجب
تاخیردرزماننافذش��دنقراردادوبهدنبالآنعدم
تامی��نبهموقعتجهی��زاتوارائهمداركمهندس��ي
مربوط��هميش��ود.همچنیندربرخيم��وارديکه
تحویلکاالمنوطبهتسویهحسابکاملميباشدبه
علتتاخیردرپرداخت،تحویلایناقالمنیزدرزمان

خودانجامنميشود.
باوجودمش��کالت،همهبراینباوریمکهدریاي
آرامناخدايکارکشتهوماهرنميسازدوبامدیریت
شایس��تهمعاونتمحترمنیروگاههايحرارتيونیز
هم��کارينزدیكتیماجرایيپروژهش��یرکوهیزدبا
بخشهايفعالدیگر،روندپیشرفتپروژهازسرعت
مطلوبيبرخ��ورداربودهوتحققآرم��انراهاندازي
واحدهاينیروگاهیزدمطابقبرنامهزمانبنديخارج
ازذهننميباش��دوپروژهنی��روگاهی�زدراميتوان
بهعنوانیكتجربهارزشمندوموفقدراجراياولین
نیروگاهحرارتيB.O.Oدرشرکتفرابثبتکرد.

* كارشناس مهندسي و تامين تجهيزات برق و ابزار 
دقيق پروژه شيركوه يزد
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با توجه به شرايط 
بسيار خاص كشور 
و  تحريم هاي اعمال 
شده در  سال هاي 
گذشته و به خصوص 
ماه هاي اخير، تامين 
متريال در پروژه ها 
به شدت تحت 
تاثير قرار گرفته 
و مي توان گفت 
پروژه شيركوه يزد 
نيز از اين موضوع 
مستثني نبوده و 
در بخش هايي از 
پروژه به ويژه بخش 
BOP، تاخيراتي 

را به پروژه تحميل 
كرده است

28

تعامل كليه ذينفعان پروژه پيش نياز سرانجام مطلوب پروژه هاي شركت

طرحنیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهیزددر16کیلومتريیزدباظرفیت484
مگاوات،شاملدوواحدگازيبهظرفیت162MWویكواحدبخاربهظرفیت
160MWبهعنواناولینطرحBOO)درمالکیتفراب(اجراميگردد.شرایط
خاصپروژهنیروگاهیزد،ایننیروگاهرادرفرابونوتاشدرزمرهپروژههايبا
اولویتبسیارزیادقراردادهاستوپسازاتمامميتواندباارزشافزودهباال،ضمن
اینکهازمحلفروشانرژيسودمناسبيراعایدشرکتنماید،شرکتفرابرا
درجمعتولیدکنندگانانرژيازطریقنیروگاههايحرارتيدرکشورمطرحکند.
شرکتنوتاشبهتبعشرایطموجوددرفرابوباساختارسازمانيبسیارجوان
خوددراجرايطرحهاينیروگاهحرارتي،تمامتالشخودرامعطوفکردهاست
تابتواندبهمنظوردستیابيبهاهدافواقعيپروژه،ضمنایجادساختارسازماني
مناس��بوباتوجهبهاهمیتمنابعانسانيکارآمددرخصوصمدیریتپروژه،
نس��بتبهجذبنفراتمتخصصاقدامکندوباایجادفرهنگکارگروهيدر
کلیهسطوح،اعمازواحدمهندسي،تامینتجهیزاتوبخشاجرادرجهتبهثمر
رساندنپروژهبهبهترینشکلممکنباهماهنگينزدیكوتعاملصحیح،تمام
تالشهايخودرادرجهتتکمیلپروژهمعطوفدارد.پسازطيمراحلاولیهو
گشایشاعتباراسناديپروژهوآمادهشدنزمیننیروگاهوهمچنینانتخابشرکت
نوتاشبهعنوانپیمانکاراجرایيبخشساختماني،درمورخ1389/6/27شرکت
نوتاشنس��بتبهتحویلزمیناصلينیروگاهاقدامک��رد.درتاریخ1389/7/25
قرارداداجرایيعملیاتس��اختمانيوس��ازههايفلزيپسازتوافقبهامضاي
طرفینرسیدومتعاقبآنشرکتنوتاشطبقبرنامهزمانبنديمدونوبااعزام
گروههايکاريمناسبوباتجربهمرتبط،عملیاتاجرایيپروژهرامطابقبرنامه
زمانبنديوش��رایطموجودپروژهشروعکردازشرکتنوتاشدرحیناجراي
عملیاتساختمانيدردومناقصهياجرايعملیاتنصبوپیشراهاندازيدو
دستگاهواحدگازيوهمچنیننصببرايپیشراهاندازيوراهاندازيتجهیزات
BOPبرقومکانیكدعوتبهعملآمدکهدردومناقصهموردنظربهعنوانبرنده
مناقصهاعالموبالفاصلهدرکوتاهترینزمانممکننسبتبهشروعفعالیتهاي
نصباقدامکردهوتاکنونبهنحومطلوبوظایفخودراانجامدادهاستوبه

فضلپروردگاراهدافپروژهرامحققخواهدکرد.
جهتآشناشدنبافعالیتهايشرکتنوتاشدرپروژهنیروگاهسیکلترکیبي

شیرکوهیزدنظرشمارابهمواردزیرجلبمينمایم:
1-اجرايدودستگاهمخزنسوختگازوئیلهرکدامبهظرفیت33000متر

مکعببهصورتEPCباپیشرفت100درصد
2-اجرايکاملعملیاتساختمانينیروگاهباپیشرفت70درصد

3-ساخت،حملونصبکلیهسازههايفلزيبهظرفیتحدود3000تنبه
اضافهپوششساندویچپانلباپیشرفت90درصد

MW4-اجرايعملیاتنصبوپیشراهاندازيدودس��تگاهواحدگازي
162باپیشرفت80درصد

5-نص��ب،پیشراهاندازيوراهاندازيتجهی��زاتBOPبرقومکانیكبا
پیشرفت15درصد

6-حملوLiftingتوربینوژنراتوربخاربهظرفیت160MWباپیشرفت
100درصد

بهمنظوراجرايبهینهتعهداتقرارداديذکرشدهودستیابيبهاهدافتعریف
شده،شرکتنوتاشباشناسایيپیمانکارانوگروههايکاري،باتجربهمرتبط،با

انعقاد55قرارداددراینپروژهاقدامبهانجامتعهداتخودکردهاست.
الزمبهذکراستفعالیتهاياجرایيانجامشده،چهدربخشساختمانيوچه

دربخشنصب،درردیفکیفيترینپروژههايمشابهدرایرانقرارگرفتهواین
موضوعازجملهمواردياستکهبارهاتوسطکسانيکهسالهاتجربهساخت
نیروگاهرادرکش��ورداش��تهودارند،موردتاییدواقعش��دهاستواینحاصل
فرهنگسازمانيوراهبريهايمدبرانهمدیریتشرکتوهمکاري،هماهنگيو

زحماتبيشائبهکلیهارکانپروژهميباشد.

 چالش هاي پروژه 
باتوجهبهشرایطبسیارخاصکشوروتحریمهاياعمالشدهدرسالهاي
گذشتهوبهخصوصماههاياخیر،تامینمتریالدرپروژههابهشدتتحتتاثیر
قرارگرفتهوميتوانگفتپروژهشیرکوهیزدنیزازاینموضوعمستثنينبودهودر
بخشهایيازپروژهبهویژهبخشBOP،تاخیراتيرابهپروژهتحمیلکردهاست.
ازدیگرموارديکهميتوانبهآناش��ارهکرداینموضوعاستکهاجراياین
پروژهبهعنواناولینتجربهشرکتفرابدربخشاجراينیروگاههايحرارتي،
آنهمبهصورتBOOميباشدکهباتوجهبهحضوررقباوشرکتهايبزرگ
وباتجربهايمانندمپناکهصاحبتکنولوژي،دانشفنيطراحيوکارخانجات
ساختتجهیزميباشندراهدشواريراپیشرويشرکتفرابقراردادهولزوم

توجهویژهدراینبخشرابیشازپیشبایدمدنظرقرارداد.

اهداف سال جاري 
عملیاتاجرایيباکمترینتاخیرزمانيانجامشدهوباتوجهبهاهدافازپیش
تعیینشدهدرپروژه،درسالجاريبهیاريخداوندمتعالشاهدتکمیلعملیات
س��اختمانيوکلیهسازههايفلزيوبهرهبرداريواحدهاي162مگاواتيگازي
خواهیمبود.لزومدس��تیابيبهاینموضوعتوجهوهمکاريوهماهنگيکلیه

بخشها،اعمازکارفرما،مشاوروپیمانکارراميطلبد.

تعامل بين ذينفعان پروژه 
پرواضحاستپروژهايبهنتیجهمطلوبخواهدرسیدکهبینکلیهذینفعان
پروژههماهنگي،همدليوهمکاريمناسبایجادشود.اینجانبدردورهايکه
درخدمتشرکتفرابونوتاشبودماینموضوعراباقوتبسیاردرفرهنگ
س��ازمانيفرابونوتاشمش��اهدهکردهام.بهنظرمندرپروژهنیروگاهیزداین
مهمبهخوبيانجامپذیرفتهوارتباطوتعاملبسیارنزدیكوسازندهايبینکلیه
گروههااعمازکارفرما،مشاور،پیمانکاروهمچنینگروههايکاري)پیمانکاران
جزء(وجودداشتهوبنابراینانتظاردستیابيبهموفقیتدراینعرصهبسیارفراهم
ومقدورشدهاست.حضورمنظموموثرکلیهکارشناسانومدیرانستادياعم
ازبرنامهریزي،مهندسي،مالي،پشتیبانيو...درمحلکارگاهوبرگزاريجلسات
منظمدرمحلپروژهباعثشدهاستکلیههمکارانمستقردرتهراندركمناسب
ودرستيراازپروژهداشتهودرنتیجهاینتعاملنزدیك،بتوانمشکالتجاري
پروژهرابهحداقلرساند.شایدکمترکسيازبیرونسازمانفرابانتظارچنین
حرکتجديومنس��جميرادراجرايپروژههايحرارتيمانندنیروگاهیزدکه
اولینتجربهفراببودراداش��ته،ول��يبهلطفخداومدیریتهايخالصانهو
مدبرانهکهدراینعرصهدرپروژهانجامپذیرفت،ميتوانیمدرصورترفعبرخي

موانع،ظرفدوماهآیندهشاهدراهاندازيوسنکرونواحداولگازيباشیم.
درپای��انازهم��کارينزدیكوخوبکارفرماومش��اورمحت��رمپروژهو
بهخصوصزحماتتیماجرایيمستقردرکارگاهتقدیروتشکرميگرددوامید

استبتوانیمدرآیندهايبسیارنزدیكشاهدبهثمررسیدنپروژهباشیم.
*مجري طرح هاي نيروگاه حرارتي شركت نوتاش

محمدرضا 
امیني *
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درحال حاضرپروژه 
در بخش مهندسي 

89 درصد و در 
بخش ساخت 

و تامين كاال 
78 درصد و 

در بخش اجرا 
40 درصد و 

كل  درمجموع 
پروژه67 درصد 

واقعي  پيشرفت 
داشته است واين 
در حالي است كه 

برنامه  براساس 
ميبايد در اين 

به ترتيب  مقطع 
98,66 درصد 

و88,67 درصد 
و 62,87 درصد 
ودر مجموع كل 

81,71 درصد 
صورت  پيشرفت 

مي گرفت

29

:  به عنوان آغاز بحث،مختصري از سابقه كاري 
شركت عامران افق و جايگاه آن در ميان شركت هاي 

مشاور برايمان بگوييد؟
شرکتعامرانافقدرسال1381توسطکارشناساني
ورزیدهباسوابقارزندهوباقابلیتهايبالقوهدرزمینههاي
خدماتمهندسيوطراحيوخدماتتامینتجهیزات،
اجراومدیریتپ��روژهبهمنظورفعالیتدرزمینههاي
صنایعنیروگاهي،صنایعس��نگینوصنایعنفتوگاز
وپتروش��یميتاسیسوباایجادشرایطالزمتاکنوندر
تحققچشماندازهايخویشازمنظرکارشناسانمعتبر

ازجملهشرکتهايبسیارموفققلمدادميگردد.


:  به طور مختصر فضائي از فعاليت هاي كاري 
مش��اور در اين طرح را بازگو كنيد؟ مش��اور در اين 
طرح دقيقا" چه وظايف��ي را دارد. ايا اين وظايف با 
توقعاتي كه از مش��اور وجود دارد همخوان است يا 

خير؟
باتوجهبهنوعپروژه،ش��رکتعام��رانافقدراین
ط��رحازیكطرفبهعنواننمایندهکارفرما)ش��رکت
مولدب��رقیزد(متعهدبهمدیریتوکنترلپروژهبوده
وبهعنوانمشاوروظیفهبازنگريمداركمهندسيرانیز
ب��رعهدهدارد.ازطرفيدیگربهعنواننمایندهپیمانکار
EPC)شرکتفراب(وظایفنظارتکارگاهيودفتر
فنيپروژهراعهدهدارميباشد.باتوجهشکلومحتواي
متفاوتایندومجموعهکهتحتمدیریتواحدفعالیت
میکنن��ددرمقاطعيانجاموظایفباتوقعاتهمس��و
نبودهودشواريهائيرادرپيداشتهاستوليعلیرغم
پیچیدگيمدیریتپروژهومدیریتنقشهايفوقذکر
تالشبراینبودهاستکهبااتخادشیوههايمناسبدر
تعاملباکارفرماوپیمانکارEPC)شرکتفراب(همسو

بااهدافکليپروژهعملگردد.

:  زبان مشترك ميان شركت فراب و مجموعه 
كارفرما و مش��اور چقدر حاكم بوده است. ايا از اين 

موضوع رضايت داشته ايد؟
ازنق��اطقوتدراینپروژههمکاريوتعاملس��ه
جانبهکارفرماوفرابومشاورميباشدوهمسوئيقابل

قبوليدرجهتپاسخگوئيبهنیازهاصورتپذیرفته
است.وليفقدانروشهاياجرائيتوافقشدهبخش
قابلتوجهايازپتانس��یلمدیریتراجهترسیدنبه
دركواحدودرنتیجهعملیاتيشدناینزبانمشترك

تخصیصیافتهاست.

:  ب��ه عنوان مدير طرح بفرمائيد كه اين پروژه 
تا به امروز چقدر پيشرفت فيزيكي داشته است و ايا 
در طول اين مدت با مش��كلي كه منجر به تاخير در 
بهره برداري نهائي پروژه ش��ود برخورد داشته ايد يا 
خير به عنوان مش��اور طرح تا چه اندازه فراب را در 

تاخير هاي احتمالي به وجود آمده مقصر ميدانيد؟
درحالحاضرپروژهدربخشمهندس��ي89درصدو
دربخشس��اختوتامی��نکاال78درصدودربخش
اجرا40درصدودرمجموعکلپروژه67درصدپیشرفت
واقعيداشتهاستوایندرحالياستکهبراساسبرنامه
میبایددراینمقطعبهترتیب98,66درصدو88,67درصد
و62,87درصدودرمجموعکل81,71درصدپیشرفت

صورتميگرفت.
عمدهاینتاخیراتبهخصوصدربخشاجرامربوط
بهبخشمشترکاتوسیس��تمبخارميباشد..قابلذکر
اس��تکهواحدهايگازيدرمرحلهپیشراهاندازيو

راهاندازيقراردارند.
بههرحالبزرگياهدافودش��واروپیچیدهبودن
عملیاتيکردننقشهراهدرشرایطفعليوعدمانطباق
آنباظرفیتهايموجوددرشروعپروژهومشکالت
نقدینگ��يدراینمقط��عازعواملاساس��يتاخیرات
محس��وبميگردد.باتوجهبهش��رایطخاصپروژه
مشکالتدربرخيحوزههابهشرکتفراببرميگردد.
ولياگ��رقدريعمیقتربهاهدافپ��روژهواجزاءآن
ونیزامکاناتوش��رایطخاصاقتصاديوتامینماليو
مش��کالتتامینتجهیزاتخاصو........بنگریمبهجز
پ��ارهايتاخیراتبخشاجرابخشقابلمالحظهاياز

تاخیراتاجتنابناپذیربودهاست.

:  بس��ياري براين باورند كه ف��راب در چنين 
پروژه اي فرا تر از وظايف معمول را هم برعهده داشته 

است شما در اين خصوص چگونه فكر مي كنيد؟
واضحاستکهاینپروژهخاصاهدافيراهبردي،
کالنووس��یعترازیكپروژهمعمولرادنبالمینماید
برايپاسخباینسوالبایدماهیتپروژهواهدافآنرا
ارزیابيکرد.بانگاهيعمیقبهموضوعاهدافذیلبراي

اینپروژهمتصورخواهدبود:
-گس��ترشفعالیتهادرحوزهتوس��عهپروژههاي
سرمایهگذاريوساماندهيسازمانيوارتقاءامکانات

وظرفیتهاوبهرهگیريازتجارب
-ورودبهنیروگاههايسیکلترکیبيباتوجهبهنیاز
کشوربهتولیدبرقمنطبقبااستاندارهايزیستمحیطي

وبااستفادهازتکنولوژيروز
-اج��رايپ��روژهدرچهارچوببرنام��هوبودجه

پیشبینيشده
-رقابتبامدعیانش��بهانحصارياینصنعتکه

حدود20سالتجربهرایدكدارند
-ارتقاءظرفیتهاوتجاربزیرمجموعههايوابسته

بهفراب
-بازگش��تسرمایهازطریقبهرهبرداريوتولیدو

فروشبرق
-س��هیمکردنهمکاراندرمنافعپ��روژهازطریق

بکارگیريشرکتهايزیرمجموعه
دس��تیابيبایناه��دافباتوجهبهپیوس��تگيآنها
مس��ئولیتسنگینيرابهشرکتفرابتحمیلخواهد
نم��ود.لذاباایننگاهقطعا" وظای��ففراترازوظایف

معمولدرپروژههايدیگرخواهدبود.
بایداذغاننمایمکهشرکتفرابومجموعهمدیریتي
آنبهاهدافاستراتژیكوکالناشارهشدهدرباالبهطور
نس��بيدس��تیافتهوبهعنوانمجموعهايکهقابلیت
طراحي/تامین/ساخت/نصب/راهاندازيوبهرهبرداري
نیروگاههايگازيوس��یکلترکیبيراداراميباشددر
صنعتکشورمقبولیتیافتهاستواینخودبهعنوان
رزومهايبرايپروژههايخارجازکش��ورداراياعتبار
ميباشد.بههرحالشرکتفرابچهدربخشمهندسي
وچهدرساختوتامینکاالونیزدرعملیاتاجرائي
اکنونپیمانکارانزیرمجموعهايرامدیریتمیکندکه
خودمدعيودارايدانشفنيدراینصنعتهستند.

در گفتگو با سعيد گرگين زاده نماينده مشاور در پروژه شيركوه يزد مطرح شد

شركت فراب؛ از طراحي
تا بهره برداري نيروگاه هاي گازي

پس از اخذ مدرك ليسانس فيزيك در سال 1356،فعاليت هاي وي نخست 
از صنعت فوالد شروع و به دنبال آن با اخذ مدرك ليسانس مهندسي 
برق و كسب تجربه در صنايع نفت وگاز و پتروشيمي و سپس صنعت 
هاي  حوزه  فسيلي،در  سوخت  نيروگاه هاي  به خصوص  و  نيروگاهي 
مربوطه ادامه يافت. سعيد گرگين زاده نماينده مشاور در پروژه شيركوه 
يزد، باحدود 25 سال تجربه سرپرستي و مديريت پروژه ها در صنايع،با 

مديريت  سال 1389،  اوايل  در  نيروگاهي  فعاليت  عرصه  به  بازگشت 
پروژه شيركوه يزد در شركت عامران افق را بر عهده گرفت؛ مسئوليتي 
خطير و اساسي كه وي تا اينجاي كار به خوبي از عهده ي انجام آن 
برآمده است.آنچه در ادامه مي خوانيد گفتگوي ماست با او درباره اين 
پروژه و چگونگي تعامالت شركت فراب با مجموعه مشاور در اين پروژه 

ملي... 
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در سال 1791 يك 
انگليسي به نام 
جان باربر ماشيني 
طراحي كرد كه از 
نظر ماهيت كاركرد 
شبيه به توربين 
گازي بود. در سال 
1904 يك پروژه 
ساخت توربين گاز 
توسط فرانتس 
استولز در برلين 
انجام شد كه اولين 
كمپرسور محوري 
جهان در ساخت 
آن مورد استفاده 
قرار گرفته بود، ولي 
اين پروژه ناموفق 
بود. در سال 1939 
اولين توربين گازي 
براي توليد برق 
در شركت براون 
باوري در سوئيس 
با ظرفيت 4 مگاوات 
ساخته شد

30

مي
 عل

اله
مق

هدفاصلياینمقالهمعرفيس��اختاروعملکردتوربینهايگازيصنعتي
ميباش��د،امابرايشروعیادآوريمفاهیمومعرفيانواعتوربوماشینهاخود
شنیدنياست.توربیننوعيماشینمکانیکياستکهانرژيجنبشيیاگرمایي
سیالرابهانرژيمکانیکيتبدیلميکندباتوجهبهنوعسیالتوربوماشینها،

بهچهاردستهاصليتقسیمميشوند:
1-توربي��ن ب��ادي )Wind Turbine(:ایننوعتوربی��نازانرژيباد
موجوددرطبیعتس��ودبردهودرحالحاضربیش��تربهصورتتوربوژنراتور
مورداس��تفادهقرارميگیرد.درگذشتهبراياینتوربینهاطراحيهايزیادي
وجودداش��تهاماامروزهتقریبًاتمامتوربینهايساختهشدهازنوعهلنديسه

پرههستند.توربینهايبادي3دستههستند:
Horizontal Axis Wind(توربی��نب��اديب��امح��ورافق��ي)ال��ف

)Turbine.HAWT
Vertical Axis Wind Turbine.(توربینباديبامحورعمودي)ب

)VAWT
ج(توربی��نباديب��دونملخبانامTornado Likeس��اختش��رکت
وس��ترنکوایتالیاکهبهتازگيرونمایيش��دهاست.ازمزایايمهماینتوربین
ارتفاعخیليکم)درحد2متر(وقابلیتعملکردبابادضعیفدرحد2متر

برثانیهميباشد.
2-توربين آبي )Hydro Turbine(: موتورمتحرکيکهازآبمتحرك
انرژيميگیردومعموالبهصورتتوربوژنراتوردرس��دهاجهتتولیدانرژي

الکتریکيکاربرددارد.انواعتوربینآبيبهشرحزیراست:

الف(توربینهايعکسالعملي:کهآبباگذرازبینپرههايتوربینفشار
خودراازدس��تدادهوباعثحرکترانرميشود.چندنوعازاینتوربینها

بهشرحزیراست:
توربینفرانس��یس)Francis(کهبهوسیلهJames B.Francisاختراع
)Inward Flow(ش��د،یكتوربینعکسالعمليباجریانداخلش��ونده
استکهازمفاهیمجریانمحوري)Axial(وشعاعي)Radial(بهرهميبرد.

اینتوربینپٌرکاربردتریننوعتوربینآبياست.
توربینکاپالن)Kaplan(درس��ال1913توسطویکتورکاپالناتریشي

ابداعشد.اینتوربینیكتوربینعکسالعمليباجریانInward Flowو
شاملدوپارامترتنظیمزاویهتیغههاودریچههايهدایتکنندهاستکهباعث

ميشودتوربینکاپالندرمحدودهوسیعيکارایيداشتهباشد.

ب(توربینضربهاي:درایننوعتوربینتغییرفش��اربهوجودنميآیدبلکه
بایكنازلسرعتآبافزایشیافتهوبهپرههايتوربینضربهميزند،مانند:
Lesterاینتوربیندرس��ال1870توس��ط:)Pelton(توربی��نپلتون
Allan Peltonابداعش��دکهطب��ققانوندومنیوتنب��رايتولیدانرژياز
یكجتس��یالاس��تفادهميکند.دراینتوربینآبتوس��طنازلهابافشار
بهصورتمماس��يبهکاس��ههایيکهب��هرانرمتصلهس��تندبرخوردکردهو
ران��رراميچرخاند.کاس��ههاجفتيهس��تندتاع��الوهبرتعادلنی��رووارده

Momentumنرميداشتهباشند.
3-توربين بخار )Steam Turbine(:درایننوعتوربینازفشاربخار
حاصلازبویلراس��تفادهميش��ود.نوعمدرنآندرسال1884توسطچارلز
پارس��ونابداعش��د.حدود80درصدبرقدنیاازتوربینهايبخاريکهدر
نیروگاههس��تهايوگازي)س��یکلترکیبي(و...بهکارميرود،تولیدميشود.

تقسیمبنديتوربینهايبخارشامل:
الف(توربینباطبقاتعکسالعملي

ب(توربینباطبقاتضربهاي
4- توربين گازي )Gas Turbine(: درسال1791یكانگلیسيبهنام
جانباربرماشینيطراحيکردکهازنظرماهیتکارکردشبیهبهتوربینگازي
بود.درس��ال1904یكپروژهس��اختتوربینگازتوسطفرانتساستولزدر
برلینانجامشدکهاولینکمپرسورمحوريجهاندرساختآنمورداستفاده
قرارگرفتهبود،ولياینپروژهناموفقبود.درسال1939اولینتوربینگازي
برايتولیدبرقدرش��رکتبراونباوريدرس��وئیسب��اظرفیت4مگاوات

ساختهشد.
اساسکارکردتوربینهايگازيازنظرترمودینامیکيچرخهبرایتوناست
کهدرآنهواکمپرسشده،احتراقدرفشارثابترخدادهونتیجهآنجریان
انبس��اطيهوايفشردهوداغدرتوربینبهسمتپرهتوربینگازميباشد.هر
توربینگازيشاملیكکمپرسور)Compressor(برايفشردهکردنهوا،

مقدمه اي بر توربين هاي گازي صنعتي

شكل 1

اردشیر
آزادي * 



توربين گازي 
صنعتي: اين نوع از 
توربين هاي گازي، 

شامل توربوكمپرسور 
و توربوژنراتور هستند 

كه در آنها انرژي 
توليد شده توسط 
توربين صرف به 

گردش درآوردن يك 
كمپرسور يا ژنراتور 
مي شود. ادامه مقاله 

شرح اين نوع توربين 
است
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ی��كمحفظهاحتراق)Combustor(برايمخلوطکردنهواباس��وختو
محت��رقکردنآنویكتوربین)Turbine(برايتبدیلانرژيگازهايداغ
وفش��ردهبهانرژيمکانیکياست.بخش��يازانرژيمکانیکيتولیدشدهدر
توربینصرفچرخاندنکمپرس��ورخودتوربینش��دهوباقيانرژي،بستهبه

کاربردتوربینبهربرداريميشود.
توربینه��ايگازيب��هعلتتنوعدرن��وع،تایپوم��دلدرصنعتهاي
مختل��فازجملهصنایعهوای��ي،دریایي،ریلي،نیروگاه��ي،نفتوگازو...
ازاهمیتخاصيبرخورداربودونس��بتًاازتکنولوژيباالترينیزسودميبرد.

انواعتوربینگازيبهشرحزیراست:
الف( توربوجت: نوعيتوربینگازياس��تک��هدرآنهمهانرژيتولید
ش��دهدرتوربینصرفچرخاندنکمپرسورميشودوباشتابدادنبههواي
داغخروجيوتخلیهس��یالازیكنازل،سرعتگرفتهوبهصورتیكجت
س��یالباس��رعتزیادازانتهايآنخارجميشود.نتیجهاینعملطبققانون
س��ومنیوتنایجادنیرويپیشرانشاستکهدرصنایعهوایينظاميبهعنوان

موتورهواپیمايجنگيمورداستفادهقرارميگیرد.

ب(توربوف��ن:نوعدیگريازموتورجتاس��تکههمههوايورودي
بهتوربینازکمپرس��ور،محفظهاحتراقوتوربینعبورنميکند،بلکهبیشتر
ه��واپسازعبورازدوردیفپرهبزرگکهفننامیدهميش��وند،ازمجراي
اط��رافمجموعکمپرس��ور،محفظهاحت��راقوتوربینحرک��تکردهودر
انته��اهمراهگازهايحاصلازاحتراقازنازلخارجميش��وند.بنابرایندر
توربوف��ن،پیشرانشهمدراثرجتس��یالخروجيوهمدراثرچرخش

فنایجادميش��ود.
بازدهحرارتيتوربوفنهادرس��رعتهايکمترازس��رعتصوت)کمتراز

1ماخ(کهسرعتهواپیماهايمسافربرياست،ازتوربوجتهابیشتراست.

ج(توربوپراپ: نوعيموتورهوایياستکهمعموالًدرهواپیماهايکوچك

وباسرعتپاییناس��تفادهميشود.ایننوعموتور،شبیهبهتوربوشفتبودهو
درآنازگردشمحورتوربینبرايگرداندنملخوایجادپیشرانشاس��تفاده
ميش��ود.توربوپرابهادرسرعتهايکمکارایيبهترينسبتبهتوربوجتو

توربوفندارندوليدرسرعتهايباال،راندمانآنهاکاهشميیابد.

د(توربوش��فت:ایننوعموتورساختاريمش��ابهتوربینهايصنعتيدارد،
ام��اازنظردوردردقیقهوتوانخروجياخت��الفزیاديبینآنهاوجوددارد.
توربوشفتهاتوانخروجيپاییندارندوبیشتردربالگردها،کشتيها،تانكها،
هواناوهاوبرخيقایقهاکاربردداشتهوبرايتولیدانرژيمکانیکيمورداستفاده

قرارميگیرد.

ه(توربینگازيصنعتي:ایننوعازتوربینهايگازي،شاملتوربوکمپرسور
وتوربوژنراتورهس��تندکهدرآنهاانرژيتولیدش��دهتوس��طتوربینصرفبه
گردشدرآوردنیكکمپرس��وریاژنراتورميش��ود.ادامهمقالهشرحایننوع

توربیناست.

 مباني اوليه: 
توربینگازيدرحقیقتیكموتورگرمائياستکهانرژيپتانسیلشیمیایي
س��وخترااولبهانرژيگرمائيوس��پسبهان��رژيمکانیکيتبدیلميکند.
اینانرژيمعموالًازترکیبیكس��وختباهواتامینميش��ود.دراینتبدیل
ح��دودا25ًدرصدتا45درصدازانرژيش��یمیایيبهان��رژيمکانیکيتبدیلو

شكل 2

شكل 4 

شكل 3

شكل 5 

شكل 6 
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افزايش مقدار هواي 
عبوري و فشار با 
هم موجب سرعت 
توربين مي شوند. 
حال اگر جريان هواي 
خروجي گرم شود 
و دما باال رود، طبق 
قانون عمومي گازها، 
حجم گاز در فضاي 
ثابت باال رفته و فشار 
نيز باال مي رود. در 
نتيجه فلوي هوا به 
سمت توربين كه 
داراي فشار منفي 
نسبت به كمپرسور 
است بيشتر مي شود

32

55تا75درصدبهانرژيگرمائيتبدیلشدهووارداتمسفرميگردد.)ش7(


شكل 7
بنابراینبرايبهبودراندمانتوربینگازيميتوانگرمايخروجيرابهبویلرمنتقل
وبخارحاصلازبویلرراصرفتوربینبخار،تامینبخارپاالیشگاهوغیرهاستفاده

کردکهدراینشرایطتا50تا75درصدراندمانافزایشميیابد.

عملكرد توربين گازي
همانطورکهدرباالتوضیحدادهشدمراحلکاريتوربینگازتوسطسهقسمت
)Combustion Chamber(محفظهاحتراق)Compressor(اصليکمپرسور
وتوربین)Turbine(صورتميگیرد،چگونگيتبدیلانرژيگرمایيبهمکانیکي
بایكمدلسادهدرزیرتشریحميشود.یكلولهسادهبادوفندرطرفینآنقرار
گرفتهاندودراینحالتفنوروديراکمپرسوروفنخروجيراتوربیندرنظر
ميگیری��م.حالاگریكنی��رويخارجي)Starter(بافنوروديکوپلش��دهو
ب��هحرک��تدرآید،یكجریانهوادرلولهپدیدآمدهوبهس��متفنخروجيیا
توربینحرکتميکندوموجبحرکتچرخشيکههماننیرويخروجيمکانیکي
استميشود.اینمقدارازانرژيبهسرعتکمپرسوربستگيدارد.افزایشمقدار
هوايعبوريوفشارباهمموجبسرعتتوربینميشوند.حالاگرجریانهواي
خروجيگرمشودودماباالرود،طبققانونعموميگازها،حجمگازدرفضايثابت
باالرفتهوفشارنیزباالميرود.درنتیجهفلويهوابهسمتتوربینکهدارايفشار
منفينسبتبهکمپرسوراستبیشترميشود.هرچقدرمقدارانرژيبهتوربینبیشتر
باشد،خروجيمکانیکينیزبیشترخواهدبود.اگرکمپرسوروتوربینبررويیك
شفتنصبشدهباشند،استارترميتواندازسیستمجداشدهومجموعهتوربینبه
دورخودکفائي)Self-sustaining Speed(ميرسد.درایندورانرژيتولیدي

صرفاًبرايبهحرکتدرآوردنکمپرسورکافياست.

ب��رايباالبردنتوانورس��یدنبهانرژيمکانیکيمطل��وبازتوربینباید
گرم��ايایج��ادش��دهراافزایشدهیمتاتوربینبهس��رعتيباالترازس��رعت

خودکفائيبرسد.

بنابراینمجموعهمتش��کلازکمپرس��ور،محفظهاحتراقوتوربیناستکه
بهوس��یلهجریانمس��تقیمهوايگرمحاصلازاحتراق،موتوررابهحرکتدر

ميآورد.شکلزیریكنمونهازتوربینگازصنعتيميباشد:


مزاياي توربين هاي گازي 
1-حجمکوچك:نسبتتوانبهوزنواندازهدرمقایسهباموتورهايرفت

وبرگشتيباتوانیکسانبسیارزیاداست.
2-نصبس��ریع:واحدهايگازيبهدلیلحجمکوچكنس��بتبهس��ایر

ماشینهايهمقدرتسریعترنصبميشود.
3-ارتعاشکمتر:بهدلیلحرکتدریكجهت،ارتعاشتوربینهايگازاز

موتورهايرفتوبرگشتيکمتراست.
4-بخشهايمتحركکمترازموتورهايرفتوبرگشتياست.

5-هزینهروغنکاريکمتراست.
6-واحدهايگازيبعدازاس��تارتدرعرضچنددقیقه)معموالًکمتراز
10دقیق��ه(بهمرحلهبازدهي)Loading(ميرس��ندوازطرفيتغییراتبار

)قدرتتولیدي(دراینواحدهاسریعصورتميگیرد.
7-هزینهنصبواحدگازيباتوجهبهقدرتبرابرپایینتراست.

8-امکاناس��تفادهازس��وختهايمختلفوتعویضسوختدرحالکار
واحدبههنگامباردهي.

9-میزانآلودگينس��بتبهس��ایرنیروگاههايحرارتيباقدرتمش��ابه،
کمترميباشد.

معايب توربين هاي گازي 
1-گرانبودن

2-دمايکاريباال
3-راندمانپایینبهدلیلتلفاتانرژيگرمایي

4-زمانطوالنيراهاندازياولیه
5-درواحده��ايگازيمعم��والًازگازطبیعيیاس��وختهايس��بك
اس��تفادهميش��ودوازطرفيراندمانپایی��ندارد،ل��ذاهزینههايجاري

س��وختآنباالاس��ت.

منابع: 
1) Basic Training of Siemens Industrial Gas Turbine 
2) Gas Turbine Engineering Handbook (Dr. Meherwan 

P.Boyce) 
3) Internet 

* كارشناس فني برق و ابزاردقيق پروژه نيروگاه پارسيان

شكل 8 

شكل9 
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 اين نوع سازه در 
بين ساير سازه هاي 

پارچه اي كاربرد 
بيشتري دارد و اكثر 

سازه هاي ساخته 
شده در ايران بدين 

روش ساخته شده اند. 
براي ساخت اين نوع 

سازه ها روش هاي 
بسيار گوناگوني وجود 
دارد كه در اين مقاله 

نمي توان به آنها اشاره 
كرد ولي روش كلي 

بدين طريق است كه 
ابتدا اسکلت مورد نظر 
را بر پا مي كنند، سپس 

پارچه مورد نظر را در 
اندازه ها و الگوهاي 

مشخص بريده و به 
يك سمت قاب متصل 

ساخته و طرف ديگر 
پارچه را به سمت 

ديگر قاب مي كشند و 
تثبيت مي كنند

قبلازاینکهبخواهیمس��ازههايپارچهايراتقس��یمبنديکنیمبهتراس��ت
تاابتدابامصارفاینگونهس��ازههاآشناش��ویم.ایننوعپارچههايصنعتيرا

ميتواندرسهبخشاصلياستفادهکرد:
)Temporary Structures(سازههايموقت •

)Permanent Structures(سازههايثابتودائمي •
)Façade(نمايسازه •

متاس��فانهخیليازمهندس��انومعمارانایرانيبهعلتعدمآش��نایيبااین
نوعسازههاهمهگونههايمختلفایننوعسازههاراسازهچادريمينامندکه
ایناشتباهاست.زیراچادریاسازهچادريتنهایکيازانواعسازههايپارچهاي
بهش��مارميرود.اگرچهروشهايمختلفيبرايدستهبنديسازههايپارچهاي
کش��یدهش��دهوجودداردوليlewisدرس��ال2003آنهارابهسهگروهاصلي

تقسیمبنديکرد.
1-سازههايپوستهايکشیدهازکنارهها
air-support2-سازههايباديیا

cable-beamsیاتیرکابليcable-nets3-سازههايشبکهکابلي

 سازه هاي پوسته اي كشيده شده از كناره ها 
ایننوعس��ازهدربینسایرس��ازههايپارچهايکاربردبیشتريداردواکثر
س��ازههايساختهشدهدرایرانبدینروشساختهش��دهاند.برايساختاین
نوعس��ازههاروشهايبسیارگوناگونيوجودداردکهدراینمقالهنميتوانبه
آنهااش��ارهکردوليروشکليبدینطریقاس��تکهابتدااسکلتموردنظررا
برپاميکنند،س��پسپارچهموردنظررادراندازههاوالگوهايمشخصبریده
وبهیكسمتقابمتصلساختهوطرفدیگرپارچهرابهسمتدیگرقاب
ميکشندوتثبیتميکنند.اینکارسببکشیدهشدنپارچهوافزایشمقاومت
آنميگردد.درایننوعس��ازههاميتوانازطریقطراحي،شکلهايبسیارزیبا
وجذاب��يایجادکرد.درحقیقتمقاومتاصليدراینپارچههاازطریقپیش
کشیدگياعمالشدهدرآنهابهوجودخواهدآمد.البتهخودپوستههاهممقداري
پیشکشیدگياولیهدارندتاازاینطریقیكمقاومتسازهايبهدستآوردهو
درمقابلکاهشاحتماليکشش،مقاومتکنند.بااینوجودبهمنظورجلوگیري
ازپارگيپارچههايصنعتيدراثراعمالپیشکشیدگي،نیرويپیشکشیدگي

رابهیكبیستممقاومتگسیختگيپارچهمحدودميسازند.
ش��كل 1: نمایيازیكسقفپارچهايقوسيکهدرآنپارچهدردوجهت
مختلفبررويسقفپهنگشتهاست.Kجهتتاردرپارچهوجهتباربري
اصليرانمایشميدهدوفلشهاياطرافجهتکششپارچهرانشانميدهند.

شكل2: )راست(یكسازهپوستهايتحتکششدرآبادان-)چپ(سقف
فرودگاهDenverآمریکا

 air support سازه هاي بادي يا 
اصولبهکاررفتهدرساختایننوعسازههامشابهسازههايپوستهايتحت
کششازکنارههااستیعنيایننوعسازههانیزبرايبقاوایستایيخودنیازبه
کششدارندوليدرطراحيوساختبایکدیگرمتفاوتند.کششاعمالشدهبه
سازههايair supportازنوعکششسطحيوازطریقایجاداختالففشار
هوايبینداخلوخارجس��ازهميباش��د.ایندرحالياستکهکششاعمال
ش��دهبهسازههايپوستهايکشیدهش��دهازکنارههاازنوعمکانیکيوازطریق
ابزاراعمالکش��شمثلتیرفوروزنجیروانواعبستهاواتصاالتمخصوص

ایجادميگردد.

air-support شكل 3: نمايي از يك سازه بادي يا

  cable-beams يا تيركابلي cable-nets سازه هاي شبكه كابلي
ایننوعس��ازههاآخریننوعس��ازههايپارچهايکشس��انهستند)2003 
lewis(.ازنقطهنظرطراحيوس��اخت،اینس��ازههابس��یارش��بیهسازههاي
پوستهايکشیدهشدهازکنارههاهستند.درساختایننوعسازههاازکابلهایي
استفادهميکنندکهبهصورتعمودبرهمقراردارندودربینآنهاازپوستههاي
پارچهاياستفادهميکنند.دلیلاصلياینکهتصمیمگرفتهشدتابینپوستههاي
پارچهايوش��بکههايکابليتفاوتقائلش��وندایناستکهسازههايشبکه
کابليتوانایيانتقالبرشرانداشتهوبرايتغییراتموجوددربیننخهايتارو

پود)کهدرپوستههايپارچهايوجوددارد(طراحينشدهاند.

 شكل4: يك سقف شبكه كابلي

دراینمقالهسعيکردیمتابهطورمختصرانواعسازههايپوستهايرانامبرده
وتفاوتبینآنهارابیاننمائیم.درمقاالتآیندهس��عيخواهیمکردتاخوانندگان

گراميرابانحوهرفتاراینسازههادرشرایطمحیطيمختلفآشناسازیم.
*كارشناس تكنولوژی نساجی و كارشناس ارشد عمران )مديريت ساخت(

انواع سازه هاي پارچه اي و نحوه تقسيم بندي آنها

علي 
عبدي راد * 
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نگاهي به مطالعات 
انجام شده در دو 
دهه اخير به ميزان و 
نحوه مصرف انرژي 
اين تجهيزات در 
برخي كشورهاي 
توسعه يافته )كه 
خالصه اي از آنها در 
ادامه آورده خواهد 
شد( ، نشان دهنده 
اين واقعيت است 
كه حتي كشورهاي 
پيشرفته جهان نيز 
نيازمند ايجاد تحول 
در نحوه مصرف اين 
انرژي هستند، آن هم 
در عصري كه بحران 
انرژي و گرمايش 
كره زمين جزو 
مشکالت اساسي و 
مطرح دنياست

34

درادبیاتمهندسي“تجهیزاتدوار”)یاRotary Equipment(بهتجهیزات
موتوريمانندپمپها،کمپرسورهاوفنهااطالقميشودکهمصرفکنندهانرژي
)عمدتاًالکتریکي(هستندیابهتجهیزاتيمانندتوربینهاوژنراتورهاکهعاملتبدیل
یابهرهبرداريازانرژيجنبش��يسیاالتميباشند.ازآنجاکهبحثاصليدراین
نوشتهمصرفانرژياست،لذامقصودازتجهیزاتدوار،تجهیزاتمصرفکننده
انرژي،یعنيپمپ،کمپرسوروفنميباشد.تجهیزاتدواربامصرفانرژيتوسط
موتورهايالکتریکي،احتراقداخليیاتوربینهاباعثجابجایيسیالعامل)مایع
درپمپهاوگازدرکمپرسوروفن(درسیستمهاشدهووظیفهايکهبرعهدهآنها
قراردادهش��دهاستراانجامميدهند.اینوظیفهممکناستتخلیهیكمخزن،
خنكکردنیكمبدل،تامینفشارهوايیكشیرکنترلنیوماتیکي،تهویهیكسالن

یاهروظیفهدیگريباشد.
نگاهيبهمطالعاتانجامش��دهدردودههاخیربهمیزانونحوهمصرفانرژي
اینتجهیزاتدربرخيکشورهايتوسعهیافته)کهخالصهايازآنهادرادامهآورده
خواهدشد(،نشاندهندهاینواقعیتاستکهحتيکشورهايپیشرفتهجهاننیز
نیازمندایجادتحولدرنحوهمصرفاینانرژيهستند،آنهمدرعصريکهبحران
انرژيوگرمایشکرهزمینجزومشکالتاساسيومطرحدنیاست.نتایجحاصلاز
اینمطالعاتهرمهندسيرابهاینفکرفروخواهدبردکهاگردرکشورهايپیشرفته
وصاحبتکنولوژيمهندس��ي،انرژياینگونهتلفميشود،پسدرکشورهاي
درحالتوسعهايمانندکشورماوضعیتاتالفانرژياینتجهیزاتچقدراست؟
شایدمطالعاتنروژيهادرسالهاي1991تا1994رابتوانآغازگرموججدید
اینبررس��يهادانست.آنهابامطالعه1690پمپدربیشاز20کارخانه،دریافتند
کهمتوسطراندمانسیستمهايپمپاژموجودزیر40درصدبودهوبیشازدهدرصد

سیستمهاباراندمانيکمتراز10درصدکارميکنند!.
پسازآننوبتآمریکایيهابودکهوضعیتمصرفانرژيسیستمهايموتوري
خودراارزیابيکنند.لذاموسسهUS-DOEدرفاصلهسالهاي1994تا1998
مطالعاتجامعيبررويتجهیزاتموتوري)الکتریکي(دربسیاريازکارخانجات

آمریکاانجامدادهونتایجآنرادرقالبگزارشيبهنام:
US Industrial Electric Motor System Market Opportunities

Assessmentمنتشرساختند.
ای��نگ��زارشکلمصرفان��رژيالکتریک��يموتورهايصنعت��يآمریکارا
برابر63درصدکلبرقصنعتيوحدود23درصدکلبرقتولیديدراینکش��ور
بیانميکندونشانميدهدبیشاز62درصدبرقموتورهايصنعتيدرتجهیزات
دوارمصرفميش��ودکهشامل25درصددرپمپها،16درصددرکمپرسورهاي
هوا،14درصددرفنهاو7درصددرکمپرسورهايسیستمهايسرمایشميباشد.
اینارقامحاکيازآنستکههریكازتجهیزاتدوارصنعتيبهتنهایيیك
مصرفکنندهعمدهانرژيالکتریکيبهشمارميآیند.ضمنآنکهبایدبهخاطر
داش��تاینآمارشاملتجهیزاتدواربخشهايخانگي،کشاورزي،تجاريو

عمومينميباشدکهآنهانیزسهمعمدهايدرمصرفانرژيالکتریکيکشورها
دارند.بهعنواننمونهبراس��اسآمارهايمنتشرشدهدیگر،تنهاپمپهايکلیه
بخشها)صنعتي،خانگي،کش��اورزي…(بیشاز20درصدکلبرقتولیدي

جهانرامصرفميکنند.

نکتهقابلتوجهدرخصوصمصرفانرژياینتجهیزات،میزانپتانسیلکاهش
مصرفدرآنهایابهعبارتدیگرمقدارانرژيواقعيموردنیازفرآیندآنهادرمقایسه
باانرژيمصرفيآنهاست.اینموضوعضمنآنکهازاهمیتبسیارباالیيبرخوردار
اس��ت،بهنوعيبس��تگيبهنحوهنگرشوعمقنگاهمابهمسالهانرژيموردنیاز
فرآیندبرايانجاموظیفهمحولهداردولذادرادامهخواهیمدیدکهتخمینهايارائه

شدهدرموردپتانسیلکاهشدررنجوسیعيمتفاوتاست.
ابت��دابهارقامارائهش��دهدرگ��زارشUS-DOEميپردازیم.دراینگزارش
ذکرشدهاستکهبرايتخمینمیزانپتانسیلکاهشمصرفانرژيازتعدادياز
متخصصاناینزمینهدرخواستشدهاستکهتخمینهايخودرادراینخصوص
ارائهدهند.بهعنواننمونهبرايسیس��تمهايپمپاژ،پتانسیلهايموجوددرکاهش

مصرفانرژيدرپنجدستهزیرخالصهشدهاند:
1-کاهشنیازکليسیستم

2-متناسبساختنسایزپمپبانیازسیستم
3-کاهشیاکنترلسرعتپمپ

4-بهبودقطعاتپمپ
5-بهبودبهرهبرداريونگهداري

درجدولزیراعداددادهش��دهLowوHigh،رنجکاربردتخمینارائهش��ده
برايهریكازایندستههادرسیستمهايپمپاژموجود،توسطمتخصصانمختلف
رانش��انميده��د،کهدربرخيمواردتخمینهابی��شاز3برابرتفاوتدارند.در
نهایتاینگزارشبااستفادهازمقدارمیانگین)Midrange(اینتخمینهاودرصد
پتانسیلکاهشهریكازدستهها،مقدارپتانسیلکليکاهش20/1درصديرابراي
سیس��تمهايپمپاژپیشبینيکردهاست.بااستفادهازهمینروشپتانسیلکاهش
درمصرفانرژيسیس��تمهايکمپرس��ورهواوفنهانیزبهترتیببرابر17/1و
5/5درصدبهدستآمدهاند.اینمقادیربدوندرنظرگرفتنپتانسیلافزایشراندمان
موتورهايالکتریکياستکهخودبهطورمیانگین4/3درصدقابلیتافزایشدارد.

Natural CapitalismنویسندهکتابPaul Hawken1999امادرس��ال

مصرف انرژي در تجهيزات دوار

عباس
 امیدي فرد  * 
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عامل مهم ديگر 
در كاهش مصرف 

انرژي تجهيزات دوار، 
راندمان خود تجهيزات 

يعني پمپ، كمپرسور 

يا فن و نيز راندمان 
موتور آنها است. 

در  سال هاي اخير 
پيشرفت هاي قابل 

مالحظه اي در راندمان 
اين تجهيزات و نيز 

الکتروموتورها حاصل 
شده است كه استفاده 
از آنها در سيستم هاي 
جديد و نيز جايگزيني 

آنها در سيستم هاي 
موجود با در نظر 

گرفتن مسائل هزينه 
طول عمر، مي تواند 

باعث كاهش مصرف 
انرژي و هزينه هاي 

سيستم گردد

کهبادیديمنتقدانهبهبیاننمونههایيازاتالفاتباورنکردنيانرژيوسایرمنابع
طبیعيتوسطبشرپرداختهاست،مثاليرانیزدرخصوصسیستمهايپمپاژصنعتي
آوردهونشاندادکهمیزانانرژيواقعيموردنیازیكپمپتاچهاندازهميتواندبا

انرژيمصرفيآنکهنتیجهطراحيمتخصصاناینفناست،متفاوتباشد.
درای��نکتابداس��تانآموزندهاحداثیكکارخانهف��رشبافيآمریکایيدر
ش��انگهايچیننقلشدهاستکهطيآنمهندسانآمریکایيپسازمحاسباتو
بهینهسازيهايیكسیستم،برايآن14پمپباتوان95اسبدرنظرگرفتند.اما
بررسيیكمهندسهلنديبهنامJohn Schilham،کهآموزشهايبهینهسازي
مصرفانرژيرانزداستادسنگاپوريبهنامLock Leeدیدهبود،منجربهطراحي
مجددسیستموکاهشتوانپمپهابه7اسببخارشدوکاهشي92درصديدر
مصرفانرژيسیستمبهوجودآوردضمنآنکههزینههاياولیهسیستمرانیزکاهش
داد.صرفنظرازروشکارSchilhamکهارزشآموختندارد،اینداستاننشان
ميدهدپتانسیلکاهشمصرفانرژي،حداقلدربرخيسیستمهاميتواندبسیار
باالباشد.Shilhamبادوتغییرعمدهاوالًازلولههایيباسایزباالتراستفادهکرده
)انرژيموردنیازپمپباتوانپنجمقطرلولهکاهشميیابد(وثانیاًبرعکسروش
متداولمهندسي،قبلازجانمایيتجهیزات،ابتدامسیرمناسبوکوتاهيرابراي
لولههاطراحيکردهوسپستجهیزاترادرمسیرآنقراردادوبدینترتیبافت
فشارلولههاودرنتیجهتوانموردنیازپمپهاراتایكدوازدهمکاهشداد.ضمن
آنکههزینههاياولیهپمپها،الکتروموتورها،تجهیزاتالکتریکيونصبآنهانیز

کاهشیافت.
حقیقتاینستکهمطالعاتنشانميدهنددربسیاريازسیستمهاانرژيزیادي
تنهابهدلیلافتفشاراضافيناشيازسایزکملولههاومسیرطوالنيوپرپیچوخم
آنهاتلفميشودکهدلیلآنانتخابسایزپایینلولههابهقصدکاهشهزینههاي
اولیهسیستموطراحينامناسبلولهکشيآنهااست.اقداماتيکهناخواستهباعث
افزایشچشمگیرهزینههايطولعمرودربرخيمواردحتيهزینهاولیهسیستم

ميگردد.
کاريکهSchilhamانجامداددرواقعدردس��تهاولاقداماتذکرش��دهدر
گزارشDOE،یعنيکاهشنیازکليسیس��تمتقس��یمبنديميشودولياهمیت

وپتانس��یلکاهشآندرگزارشDOEتنها10درصدبیانش��دهاست.بانگاهي
دقیقتربهاینگزارشوریزاقداماتبررس��يش��دهدرقالبدستهاول،مشخص
ميشودکهاصوالًپتانسیلاصالحمسیرهايلولهها)مسیرمستقیمتروکوتاهتر(در
آندرنظرگرفتهنشدهوبراياصالحسایزخطوطلوله)افزایشسایز(نیزبهعنوان
اقداميبسیارپرهزینهدرسیستمهايدرحالکار،پتانسیلکاهشکميدرنظرگرفته
ش��دهاست.ایناس��تداللهرچندباآنالیزهزینهطولعمرسیستممنطبقاستو
تعویضلولههادربس��یاريمواردمقرونبهصرفهنیست)بهدلیلهزینهپرداختي
اولیه(،ولينبایدباعثشودفراموشکنیمکهانرژيبسیاريدراینگونهسیستمها
درحالاتالفاس��توحداقلدرسیس��تمهايجدیددردستطراحيميتوان

جلويایناتالفراگرفت.
پسازکاهشنیازمنديهايسیستمتاحدنیازواقعيفرآیند،عاملدیگريکه
پتانس��یلباالیيدرکاهشمصرفانرژيتجهی��زاتدوار،ازجملهپمپهادارد،
کاهشانرژيتولیديتجهیزاتتاحدانرژيموردنیازسیس��تماست.بسیارياز
پمپهابهدالیلمختلفبرايفرآیندموردنظربزرگبودهودبيیاهدبیشازحد
نیازتولیدميکنندیابرايدبيماکزیممسیستمسایزشدهودرحالتنرمالبیشاز
نیازانرژيمصرفميکنند.لذاسیستمدائمدرحالتلفکردنانرژياستوهد
یادبياضافيازطریقشیرهايکنترلیاخطوطبايپسگرفتهميشوند.استفاده
ازموتورهايدورمتغیر)Variable Speed Drive(،موتورهايچندسرعتهو
پمپهايموازيازجملهروشهایيهستندکهميتوانندبهکنترلانرژيمصرف
شدهسیستممتناسببانیازآنکمكکنند.البتهبهکارگیريهریكازاینروشها

نیازمندیهايفنيخاصخودراداردوبایستيمطالعاتکافيقبلازاستفادهاز
آنهاانجامشدهوگزینهمناسببرايسیستمانتخابگردد.

وام��اعاملمهمدیگردرکاهشمصرفانرژيتجهیزاتدوار،راندمانخود
تجهیزاتیعنيپمپ،کمپرسوریافنونیزراندمانموتورآنهااست.درسالهاي
اخیرپیشرفتهايقابلمالحظهايدرراندماناینتجهیزاتونیزالکتروموتورها
حاصلشدهاستکهاستفادهازآنهادرسیستمهايجدیدونیزجایگزینيآنهادر
سیستمهايموجودبادرنظرگرفتنمسائلهزینهطولعمر،ميتواندباعثکاهش
مصرفانرژيوهزینههايسیستمگردد.همچنینحفظراندمانتجهیزاتدرزمان
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با انجام يك 
محاسبه ساده از 
تلفات انرژي از 
يك نيروگاه تا 
پمپاژ،  يك سيستم 
مي شود  مشخص 
ميانگين  به طور  كه 
از هر 100 واحد 
انرژي مصرف شده 
نيروگاه، كمتر  در 
از 10 واحد آن در 
به  تبديل  سيستم، 
كار مفيد مي شود
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بهرهبرداريباروشهايمناسبنصب،بهرهبرداري،
نگهداريوتعمیراتتجهیزات،تلفاتانرژيسیستم

رابهحداقلخواهدرساند.
س��هقان��ونطالی��يدرکاهشمص��رفانرژي
سیستمهايتجهیزاتدوار:براساسمواردذکرشده،
جهتافزایشراندمانسیس��تمهايتجهی��زاتدوار
وکاه��شمصرفانرژيآنه��ا،درمراحلطراحيو
بهرهبرداري،سهقانونطالیيوجودداردکهبارعایت
آنهاتحولياساسيدرمصرفانرژياینسیستمهادر
سطحکشورهاوجهانرخخواهدداد.اینسهقانون

عبارتنداز:
1-کاهشانرژيموردنیازسیستمتاحدانرژي
واقعيم��وردنیازبرايفرآیند،باطراحيمناس��ب

سیستم
2-کنترلانرژيتولیديتجهیزدوار)شاملدبي
وه��دتولیدي(تاحدانرژيموردنیازسیس��تمدر
هرلحظهباانتخابسایزمناسبتجهیزاتوشیوه

مناسبکنترلجریان
3-کاهشمصرفانرژيتجهیزدواروموتورآن
بااس��تفادهازتجهیزاتراندمانباالوحفظراندمان

آنهادربهرهبرداري
امااجراياینسهقانوننیازمندشناختدقیقياز
سیستمهايتجهیزاتدوارونیازمنديهايفرآیندي
آنهااس��ت،روشهايطراحيبهینهسیستموکلیه
اجزاءآن،شناختروشهايآنالیزهزینهطولعمر
سیستموبهکارگیريآنهادرمراحلمختلفطراحي
واصالحاتسیستم،شناختحداکثرراندمانهاي
قابلدس��تیابيتجهیزاتونیزداشتنسیاستهاي
خریدمبنيبرکاهشمص��رفانرژيوهزینههاي
سیستماس��ت.مهمتریناقدامدردس��تیابيبهاین
هدف،اطالعرسانيوآموزشدرزمینهپتانسیلهاي
قاب��لتوجهموجودوروشه��اياجرایيآنبراي
کاه��شمصرفانرژيوهزینهه��ايطولعمربه
صاحبانصنایع،کارفرمایانوش��رکتهايطراحي
اس��تتابااج��رايروشهايموجودازیكس��و
هزینهه��اياضافيپرداختيخ��ودراکاهشدادهو
قدرترقابتوس��ودمحصوالتخودراافزایش
دهندوازس��ويدیگرمصرفانرژيوبهطبعآن
تولیدآالیندههاوگرمکنندههايمحیطزیس��ترا
کاهشدهند.باانجامیكمحاسبهسادهازتلفاتانرژي
ازیكنیروگاهتایكسیستمپمپاژ،مشخصميشود
کهبهطورمیانگینازهر100واحدانرژيمصرفشده
درنیروگاه،کمتراز10واحدآندرسیستم،تبدیلبهکار
مفیدميشود.لذابادرنظرگرفتنجهتمعکوساین
فرآیند،واضحاستکهباکاهشهر1کیلوواتساعت
ازانرژيتلفشدهدراینسیستمها،ازمصرفبیش
از10کیلوواتساعتانرژيدرنیروگاههاجلوگیري

خواهدشد.
* مسئول طراحي تجهيزات دوار و پكيج پروژه 
NGL خارگ، شركت نارديس

ادامه از صفحه 20 
مهندسي:90درصد،خرید:78درصد،ساختمانونصبوراهاندازي40درصد)ساختماني63درصدونصب

21درصد(
اگردرصدپیشرفتراازدیدراهاندازياولینواحدتوربینگازمدنظرقراردهیمدراینصورتپیشرفتپروژه
راميتوانیمباارقامزیربیانکنیم:درخصوصتوربینگازوملحقات،مهندسي:94درصد،خرید:100درصد،

ساختمانيوسازهفلزي)ساختمانتوربینگاز(:97درصد،نصب:92درصد
دربخشB.O.Pمرتبطباتوربینگازصددرصدتجهیزاتقراردادش��دهاستواکثرتجهیزاتدرسایت
ميباشدوغیرازشیرهاوshortageها،باقیماندهتجهیزاتتاپایانفروردینماهبهسایتحملخواهدشد.در
بخشساختمانيونصبB.O.Pمقدارينسبتبهبرنامهعقبهستیمکهباتمهیداتاندیشیدهشدهوباهمکاري
شرکتنوتاشکهنصبوفعالیتهاياینبخشرابهعهدهدارد،بهزوديمشکالتبرطرفشدهوبخشعمدهاي

ازتاخیراتجبرانميگردد.
درخصوصمسائلومشکالتيکهدرطولپروژهحادثشدهومنجربهتأخیردربهرهبردارينهایيپروژه
ش��ده،الزمبهذکراس��تکهاینپروژهدرایراندرحالانجاماس��تولذامسائلومشکالتيکهبرکلجامعه
وتحتتاثیرعواملخارجيوعملکردهايداخليحادثش��دهاس��تبراینپروژهنیزتاثیرگذاربودهاست.
مش��کالتيازایندس��تکهدرکلجامعهوجودداش��تهوبرفرابواینپروژهنیزاثرگذاشتهاستميتوانبه
تحریمهايبینالملليوکمبودنقدینگياشارهکرد.تحریمهايخارجيوقوانینجدیدبینالملليبرتامینبخش
BOPمؤثربودهاستکهاینهمبهصورتمحدودیتهايانتقالپولوهممحدودیتخریدوحملتجهیزات
بودهاس��ت.دراینارتباطميتوانبهکمبودهايکلیدورلهدرتابلوهايارس��اليبهسایتاشارهکردکهشرکت
کرمانتابلودرتالشبرايتامینوارسالآنبهسایتاستیاشیرهايپروژهکهبیشازدوماهاستتامینشده
ودرکش��ورمبدأدرانتظارطيمراحلقانونيجهتحملبهایرانميباشد.دربخشنقدینگيهرچندتالش
شرکتبراولویتتامینبودجهاینپروژهبودهاستواینمهمبهخوبيانجامشدهاستوليدرماههايپایاني
سالگذشتهبهدلیلعدمانجامتعهداتکارفرمایانسایرپروژههايEPCفرابمبنيبرپرداختبدهيشان،تامین
ماليپروژهنیزتاحديتحتتاثیرقرارگرفتوبهمنواسفندماهسالگذشتهپیشرفتپروژهراتحتتاثیرقرار
دادکهالبتهدرحالحاضرنقدینگيریاليپروژهدروضعمطلوبيقرارداردوليدربخشارزهمچناندرتامینو
انتقالآنتنگناهایيوجودداردکهامیدواریمبرطرفشود.جداازعواملخارجازشرکتمواردينیزتحتتاثیر
عملکردهابهوجودآمدهاستکهميتواندبرزمانشروعبهرهبرداريپروژهاثرگذارباشداولاینکهبرنامهاولیه،
راهاندازينیروگاهباگازطبیعيبودوبرنامههايزمانبنديونصبوراهاندازيوبهرهبرداريبرایناساستنظیم
شدهبود.متعهدایستگاهگازوزارتنیرو)سازمانتوسعهبرقایران(بودهاستکهبهتعهدخوددراینزمینهعمل
نکردهاستوالبتههمکارانمعاونتسرمایهگذاريپیگیرانجامبهموقعتعهدفوقبودهاند.درنهایتمقررشدکه
راهاندازيوبهرهبرداريفعاًلباسوختمایعباشدکهبههرحالنسبتبهسوختگاززمانبرترميباشدواینهم
بهلحاظتجهیزاتمسیرسوختمایعوهمبهلحاظپروسهپیشراهاندازيوراهاندازيباسوختمایعميباشدکه
دارايپروسهطوالنيترينسبتبهراهاندازيباسوختگازميباشد.خطانتقال400کیلوولتبینپستنیروگاه
فرابوپستموجودیزدبهطولتقریبي5کیلومترنیزبرايراهاندازيوبهرهبردارينیروگاهضرورياستوبا
توجهبهاینکههنوزفونداسیوندکلهابهاتمامنرسیدهاستایناحتمالکهبرراهاندازينیروگاهموثرباشدوجود
داردکههمکارانمعاونتمحترمسرمایهگذاريپیگیرانجامبهموقعاینتعهدميباشند.عاملدیگريکهجدااز
مسائلبینالملليوکشوريميتواندبرراهاندازيبهموقعمؤثرباشدتأخیردربخشيازفعالیتهايساختمانيو
نصبوراهاندازيBOPاستکهباتمهیداتبهکارگرفتهشدهوبرنامهریزيوپیگیري،اینامیدوجودداردکه

اینبخشمسیربحرانيراهاندازيبهموقعپروژهنباشد.
: زبان مشترك ميان شركت فراب، مجموعه كارفرما و مشاور چقدر حاكم بوده است؟ در واقع پرسش 

اين است كه تعامل با مشاور و كارفرما چگونه بوده است؟ 
آنچههموارهدرفرابموردتاکیدبودهویكاصلتلقيشدهاستتعاملمثبتباکارفرماومشاوردرجهت
پیشبردپروژههابودهاست.البتهاینپروژهویژگيخاصيداشتهاستواینکهکارفرمانیززیرمجموعهايازفراب
بودهاس��توطبیعتاًتعاملکاملوبراس��اساهداففرابوپروژهوجودداشتهاست.مشاوراینپروژهشرکت
عامرانافقبودهکهبااینشرکتنیزهمکاريوهماهنگيکاملوجودداشتهاست.شرکتعامرانافقدراین
پروژهدربررسيمداركمتناسببانیازپروژهوتسریعيکهدرمقاطعيموردنیازبودهاستپاسخمثبتدادهو
دراینراستاخودرابااهدافپروژهتطبیقدادهوهماهنگکردهاستودرکلیهجلساتفنيکهجهتتسریع
مدنظربودهبهطورفعالشرکتداشتهاست.درحالحاضرمداركمهميکهholdمشاورباشدتقریباوجودندارد.

ورود به دوران پروژه هاي نسل دوم فراب



حوزه هاي دانش

گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه

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

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
6-2تواليفعالیتها

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

10-3توزیعاطالعات10-2برنامهریزيارتباطات10-1شناسایيذینفعان10-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 هزينه پروژه
مطلبي با خوانندگان 

در شماره هاي قبلي، حوزه هاي مديريت يكپارچگي، محدوده و زمان پروژه را از منظر گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه و اينكه چه فرآيندهايي 
در هر يك از آن حوزه ها بايد شكل مي گرفت مرور كرديم. در اين شماره و در ادامه موضوع مذكور به حوزه مديريت هزينه پروژه پرداخته و 
سه فرآيند آن را مشتمل بر "برآورد هزينه ها" و "تعيين بودجه" در گروه فرآيندي برنامه ريزي و "كنترل هزينه" در گروه فرآيندي نظارت و كنترل، 

تشريح مي نمائيم. 
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در شماره هاي 
حوزه هاي  قبلي، 

مديريت 
يکپارچگي، 

محدوده و زمان 
پروژه را از 

گروه هاي  منظر 
مديريت  فرآيندي 

پروژه و اينکه 
فرآيندهايي  چه 

در هر يك از آن 
بايد شکل  حوزه ها 

مرور  مي گرفت 
كرديم. در اين 

شماره و در ادامه 
مذكور  موضوع 

به حوزه مديريت 
پروژه  هزينه 

پرداخته ايم

زينب 
کوثري   * 

ارديبهشت ماه 1391 - شماره 19



ارديبهشت ماه 1391 - شماره 19

ريسك ها مي توانند 
تهديد يا فرصت 
باشند، نوعاً هم 
بر فعاليت و هم 
بر هزينه هاي كلي 
پروژه اثر مي گذارند. 
به عنوان يك قانون 
كلي، زماني كه 
پروژه وقوع يك 
ريسك منفي را 
تجربه مي كند، 
هزينه كوتاه مدت 
پروژه معموالً 
افزايش مي يابد و 
معموالً يك تاخير 
در زمان بندي پروژه 
به وجود مي آيد
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برآورد هزينه ها
ورودي ها: 

-بیانیهمحدودهتوصی��فمحصول؛معیارهاي
پذی��رش،تحوی��لش��دنيهايکلی��دي،مرزهاي
پروژه،فرضیاتومحدودیتهايپروژهرافراهم
ميسازد.یكفرضاساس��يکهدرهنگامبرآورد
هزینهه��ايپ��روژه،الزماس��تاتخاذگ��ردداین
اس��تکهآیابرآوردهافقطمح��دودبههزینههاي
مستقیم8پروژهميباش��دیااینکهشاملهزینههاي

غیرمستقیم9نیزميگردند.
-نوعوکمیتمناب��عومدتزمانيکهازاین
مناب��عبرايتکمیلکارپروژهاس��تفادهميش��ود،
عوام��لمه��مدرتعیینهزین��هپروژهميباش��ند.
برآوردهايم��دتزمانفعالیت،همچنینميتواند
بربرآوردهايهزینه،ش��املهزینههايحساسبه

زماناثربگذارد.
-کلیهکسانيکهمستقیمًادرانجامیكفعالیت
ش��رکتدارند،منابعنیرويانس��انيموردنیازآن
فعالیتبهحسابميآیند.نیرويانسانيموردنیاز
برايانجامیكفعالیتممکناستدکتر،مهندس،
تکنس��ین،کارگرو...باانواعتخصصهايمربوطه

باشد.
-ریس��كهاميتوانندتهدیدیافرصتباشند،
نوع��ًاهمبرفعالیتوهمبرهزینههايکليپروژه
اثرميگذارند.بهعن��وانیكقانونکلي،زمانيکه
پروژهوقوعیكریس��كمنف��يراتجربهميکند،
هزینهکوتاهمدتپ��روژهمعموالًافزایشميیابدو
معموالًی��كتاخیردرزمانبنديپ��روژهبهوجود

ميآید.
-ازجمل��هعواملمحیطيکهبرفرآیندبرآورد
هزینهه��ااثرميگذارن��دميتوانبهش��رایطبازار
اش��ارهک��رد.ش��رایطعرضهوتقاض��ايمحليو

جهاني،تاثیرزیاديبرهزینههايمنابعدارند.
-یکيازبزرگترینمش��کالتمدیرانپروژه
تخمینزمانوهزینهفعالیتهايپروژهميباش��د.
فرضکنیدبهش��مابگویندکهشمامدیرپروژهاي
هس��تیدکهت��اکنونتجربهمش��ابهآنرانداریدو

بای��دبرآوردزم��انوهزینهپ��روژهرااعالمکنید،
یافرضکنیدکهس��ازمانشماقصدداردازامروز
برايپروژههايخودتخمینزمانوهزینهداش��ته
باشدکاريکهتاکنونازآنغافلبودهاست،فکر
ميکنیددرایندوس��ناریوقادرب��هتخمیندقیق
هستید؟برايتخمینزمانوهزینهبایدچهچیزي
داش��تکهدردوس��ناریويقبليوج��ودندارد؟
پاسخوچارهاینمس��الهتجربهميباشد.اگرشما
اطالع��اتزمانيوهزینهايچندپروژهراداش��ته
باش��یدبابررس��يآنهاميتوانیدب��رايپروژههاي
جدیدتخمینارائهکنید.هرچهاطالعاتتاریخي
پروژههايسازماندقیقترباشدطبیعتاتخمینهایي
کهبرايپروژههايجدیدارائهمينمایدهمدقیقتر

است.

ابزارها و تكنيك ها:
ب��رآوردهزین��همس��تلزمتهیهی��كتخمیناز
هزینههايمنابعموردنیازبرايتکمیلفعالیتهاي
پروژهميباش��د.درم��وارديکهپ��روژهدرقالب
ق��رارداداجراميگردد،ميبایس��تتوجهکافيبه
تمایزب��رآوردهزینهازقیمتگذاريمبذولگردد.
ب��رآوردهزینهیعن��يارائهيمحص��ولیاخدمت
موردنظربرايسازمانپروژهچهمقدارهزینهدارد؟
درحاليکهقیمتگذاريیكتصمیمتجارياست
بهاینمعنيکهسازمانپروژهبرايآنمحصولیا

خدمتچهمبلغيدرخواستميکند؟
درذیلسهروشمعمولازابزراهاوتکینكهاي

برآوردهزینهرامرورميکنیم:
-برآورده��ايپارامتری��ك:برايش��رایطيکه
فعالیتهايپروژههايجدیدشباهتقابلتوجهي
بافعالیتهايپروژههايگذش��تهداش��تهباش��ند

ميتوانازاینروشاستفادهکرد.
-برآوردهايقیاس��ي:درش��رایطيکهفعالیت
پروژههاکامالمش��ابهنیس��تند،بلکهتنه��اازنظر
ماهیتیکس��انبودهوازنظرابعادمتفاوتهستند

ميتوانازاینروشاستفادهکرد.
-برآوردس��هنقطهاي:درشرایطيکهتجارب

اجرايفعالیتهايمش��ابهدرسازمانبسیارباشد
واطالعاتثبتش��دهپروژههايشماکاملباشد،
اینروشمناس��بخواهدبود.دراینشرایطشما
بایدیكبرآورددرشرایطخوشبینانه،یكبرآورد
درش��رایطبدبینانهویكبرآورددرشرایطعادي
داشتهباشید.دراینحالتبایكفرموليکهشامل
وزندهيبهاینش��رایطميباشد،ميتوانزمانو
هزینهفعالیتهايپروژهراتخمینزد.اینفرمول
معموالبهاینصورتاستکهبرآودفعالیتبرابر
استبامجموعبرآوردهايخوشبینانهوبدبینانهبه
عالوهچهاربرابربرآورددرش��رایطنرمالتقسیم

بر6
-تحلیلاندوخته؛منج��ربهبرآوردهزینههایي
خواهدشدکهممکناستدرراستايعدمقطعیت
برخيازهزینههارخدهندکهميتوانددرصدياز
هزینهبرآوردش��ده،یابهدستآمدهازروشهاي

تحلیلکميباشد.
اج��راي هزینهه��اي کیفی��ت؛ هزینهه��اي -
فرآینده��ايالزمبرايحصولاطمین��انازتامین

ضرورتهايموثردراجرايپروژهميباشد.
-ابزارهايکاربرديهمچوننرمافزارمدیریت
پروژه،صفحاتگس��تردهکامپیوت��ريوابزارهاي
آم��اري،اس��تفادهازتکنیكهايب��رآوردهزینهرا

سادهميکنند.

خروجي ها:
-برآورده��ايهزینهفعالی��ت،ارزیابيکمياز
هزینههايمحتملم��وردنیازجهتتکمیلپروژه
ميباشدکهميتواندبهصورتخالصهیابهتفصیل
ارائهشوند.اینهزینههاشاملنیرويکارمستقیم،
مصالح،تجهیزات،خدمات،تسهیالت،تکنولوژي
اطالعاتومقوالتخ��اصچونفوقالعادهتورم
ی��ااندوختهاحتیاطيهزینهبوده،امامحدودبهاین
مواردنميش��وندبهاینمعنيکهدرسطوحباالتر
هزینههايغیرمس��تقیمميتواننددربرآوردپروژه

گنجاندهشوند.
-جزئی��اتپش��تیبانيکنندهب��رايبرآوردهاي

تغييرات شگرف در فناوري همراه با رقابت جهاني در تجارت، مديران 
شركت ها را وادار كرده است كه به توليد و عرضه محصوالت و خدمات 
با كيفيت هاي باال بپردازند. نيازهاي مشتريان را به سرعت تامين كنند 
و اين فعاليت ها را با حداقل هزينه ممكن انجام دهند. از ميان چهار حوزه 
اصلي دانش پروژه؛ مديريت محدوده، زمان، كيفيت و هزينه، آنچه كه 
از سوي پيمانكار پروژه، كمتر مورد توجه قرار مي گيرد مديريت هزينه 
است، چراكه به محدوده، زمان و كيفيت انجام پروژه به علت فشارها 
و كنترل هاي اعمال شده از سوي كارفرما توجه كافي شده و در واقع 
اهداف و مسائل كارفرما و پيمانكار بر هم منطبق مي باشند و كارفرما 
در خصوص هزينه اي كه انجام فعاليت هاي پروژه به پيمانكار تحميل 
مي نمايد اعمال نظر نمي نمايد. از اين رو توجه هر چه بيشتر به اين مقوله 

به عنوان يكي از مهم ترين و حياتي ترين فرآيندهاي پروژه امري ضروري 
مي باشد.  مديريت هزينه پروژه ؛ فرآيند تخمين هزينه، بودجه بندي و 

كنترل هزينه به منظور تكميل پروژه1 با بودجه تاييد شده مي باشد. 
به زبان ساده تر مديريت هزينه مجموعه اي از عوامل زير مي باشد: 

تعهدات2؛ دانستن آنچه كه انجام شده است، بودجه3؛ دانستن آنچه كه بايد 
انجام شود، پيش بيني4؛ دانستن آنچه كه براي انجام باقي  مانده است، 
تحليل5؛ دانستن آنچه كه انجام شده در مقايسه با بودجه،  عمليات جبراني6؛ 
تصحيح عمليات و پيگيري7؛ پيگيري و بررسي عمليات تصحيح شده است. 
برنامه ريزي مديريت هزينه چارچوبي را براي هريك از فرآيندهاي 
مديريت هزينه تنظيم مي  كند تا عملكرد فرآيندها اثر بخش و هماهنگ 

شود.



 اختالف بين حدود 
سرمايه و هزينه ها 

گاهي نيازمند 
زمان بندي مجدد كار 

در سطحي خارج 
از نرخ هزينه ها 
خواهد بود كه با 
وضع محدوديت 
تاريخ هاي مقرر 

براي كار در 
زمان بندي پروژه 

انجام مي گردد
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هزینهفعالیتميتواندمستندسازيمبنايبرآورد،
مستندسازيهرگونه تماميفرضیات، مستندسازي
محدودی��تشناختهش��ده،بی��انمح��دودهاياز
برآوردهايممکنکهانتظ��ارميرودهزینهدرآن
مح��دودهرخدهدوبیانس��طحاطمین��انبرآورد

نهایيباشد.
-بهروزرس��انياس��نادپروژهميتواندش��امل
بهروزرسانيثبتکنندهریسكوبرنامهزمانبندي

پروژهباشدوليمحدودبهاینموردنميشود.

تعيين بودجه 
اینفرآیند،هزینهکليبرآوردش��دهبرايپروژه
راب��همقادیرکاريهری��كازفعالیتهايمنفرد
پروژهیابس��تههايکاريآنتخصیصميدهدتا
ازاینطریقبت��وانباایجادیكمبنايهزینهاي10،
عملکردپ��روژهرادرطولاجرامورداندازهگیري

وسنجشقرارداد.
روش11CBSب��رايمحاس��بهبودج��هپروژه
ميباش��د،پسازآنکههزینهتكت��كفعالیتها
FBS12یاWBSمحاسبهشدبااستفادهازنمودار
13ميتوانهزینهیابودجهانجامیكمرحلهازکار

رانیزبرآوردکرد.

ورودي ها:
-ب��رآوردهزینهبرايهرفعالیتدرونبس��ته
کاريودرنتیجهآن،برآوردهزینههربستهکاري.
جزئی��ات هزین��ه؛ برآورده��اي مبن��اي -
پش��تیبانيکنندهب��رايبرآوردهايهزین��هفعالیت

ميباشد.
-خطمبن��ايمحدوده؛ش��املبیانیهمحدوده،
س��اختارشکس��تکاروبیانیههايتفصیليکاري

مربوطهميباشد.
-زمانبنديپروژه؛ش��املتاریخهايشروعو

پایانبرنامهریزيش��ده،ب��رايفعالیتهايپروژه،
مایلستونها،بستههايکاري؛بستههايبرنامهریزي

وحسابهايکنترلميباشد.
-تقویممنابع؛اطالعاتمربوطبهمنابعيکهبه
پروژهتخصیصدادهميش��وندوزمانتخصیص

آنهارامشخصميسازد.
-قرارداده��ا؛اطالع��اتکارب��رديق��راردادو
هزینهه��ايمرب��وطب��همحص��والت،خدماتیا
نتایج��يکهخریداريميش��وندودرزمانتعیین

بودجه،گنجاندهميشوند.
-س��رمایههايفرآین��دي؛فرآیندهای��يکهبر
تعیینبودجه،اثرميگذارند)همچونسیاستهاي
رسميوغیررس��ميموجودمرتبطبابودجهبندي
هزینهی��اروشهايگزارشدهي(راش��املولي

محدودبهاینمواردنميشوند.

ابزارهاو تكنيك ها:
-تجمیعهزینههادربس��تههايکاريWBSو
تجمیعدرسطوحباالترمانندحسابهايکنترلو

درنهایتبرايکلپروژه.
-انتخ��ابواس��تفادهازروشه��اوابزارهاي
تحلی��لهزین��هبرايتش��خیصانح��رافهزینه،
ارزیابيفرصتهاوتوصیهاقداماتبهمقاماترده

بااليپروژه.
-قض��اوتکارشناس��يازچندی��نمنبعقابل
دسترسميباش��د،همچوندیگرواحدهايدرون
س��ازماناجرای��ي،مش��اوران،ذینفع��انهمچون
مشتریانوموسس��اتفنيوحرفهايوگروههاي

صنعتي.
-همهزین��هوهمدقتمدله��ايپارامتریك
ميتوانندبسیارتغییریابندوبیشتریناتکارازماني
دارندکهاطالعاتتاریخيمورداستفادهدرتوسعه

مدل،درستباشد.

-اختالفبینحدودس��رمایهوهزینههاگاهي
نیازمندزمانبنديمجددکاردرس��طحيخارجاز
ن��رخهزینههاخواهدبودکهب��اوضعمحدودیت
تاریخه��ايمقررب��رايکاردرزمانبن��ديپروژه

انجامميگردد.

خروجي ها:
-خ��طمبنايعملک��ردهزینه،نوع��يبودجه
مصوببافاززمانيدرزمانتکمیلاستکهازآن
درس��نجش،نظارتوکنترلعملکردهزینهکلي

پروژهاستفادهميشود.
-س��رمایهگذاريمعم��والبهص��ورتمقادی��ر
فزایندهناپیوس��تهبودهکهبهصورتپلکانيانجام
ميشودونیازس��رمایهگذاريکلعبارتاستاز
خطمبنايهزینهبهع��الوهاندوختههايمدیریتي،

درصورتوجود.
-بهروزرس��انياس��نادپروژهميتواندش��امل
بهروزرس��انيثبتکنندهریسك،برآوردهايهزینه
وزمانبنديپروژهباشدوليمحدودبهاینموارد

نميشود.

كنترل هزينه 
• اجرايسیستمکنترلتغییراتهزینه

• یکپارچهس��ازيتغییراتهزینهباسیستمکلي
کنترلتغییرات

• اجرايکنترلهايهزینه
• تعری��فوارزیابيعوامليکهبالقوهميتوانند

موجبتغییرهزینهشوند.
• تجدیدنظردربرآوردهزینهوارزیابيشدت
تغییرخطمبنايهزینهبااستفادهازفنونعملکردي

مانندتحلیلارزشبهدستآمده14
• یکپارچهس��ازيتغییراتموردتوافقهزینهبا

سایرفرآیندهايکنترلپروژه

سواالت مديريت پروژه سنجش هاي عملكردي مديريت ارزش حاصل شده

وضعیتزمانيماچگونهاست؟ تحلیلوپیشبینيهايهزینهاي

ازبرنامهجلوتریاعقبترهستیم؟ )CV(انحرافزماني

عملکردزمانيماچگونهاست؟ )CPI(شاخصعملکردزماني

پیشبینياتمامکارچهزمانياست؟ )EAC(برآوردزماندرزمانتکمیلکار

وضعیتهزینهايماچگونهاست؟ تحلیلوپیشبینيهايهزینهاي

هزینهانجامشدهازبودجهموردنظرکمتراستیابیشتر؟ )CV(انحرافهزینهاي

عملکرداستفادهازمنابعچگونهاست؟ )CPI(شاخصعملکردهزینهاي

ضریبباقیماندهجهتتکمیلکارچگونهاست؟ )TCPI(شاخصعملکردتکمیلکار

باچهمقداريازبودجهکاربهاتماممیرسد؟ )EAC(برآوردهزینهدرزمانتکمیلکار

بودجهموردنیازجهتتکمیلکاربابرآورداولیهچهمقدارانحرافدارد؟ )VAC(انحرافبودجهدرزماناتمامکار

برايتکمیلکارچهبودجهموردنیازاست؟ )ETC(برآوردبودجهموردنیازجهتتکمیل

جدول شماره1
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ارزش حاصله، 
رويکردي است 
كه در آن، شما 
پروژه،  برنامه 
كار واقعي انجام  
شده و ارزش كار 
را  تکميل شده 
مي نماييد  كنترل 
و از اين طريق 
اطمينان  مي توانيد 
حاصل كنيد كه 
پروژه، به خوبي، 
در حال پيگيري و 
اجراست

• تعییناصالحاتموردنیازبرايکاملش��دن
برآورد

ورودي ها:
-خ��طمبنايعملکردهزینهجهتمقایس��هبا
نتای��جواقعيجهتتعیینض��رورتوجودتغییر،

اقداماصالحيیاپیشگیرانه
-برنامهمدیریتهزینهجهتش��رحچگونگي

مدیریتوکنترلهزینههايپروژه
تعری��ف مطاب��ق س��رمایهگذاري الزام��ات -

انجامشدهدروروديهايتعیینبودجه
-اطالع��اتعملک��ردکاريش��املاطالعات
مربوطبهپیش��رفتپروژههمچونهزینههایيکه
تصوی��بومصرفش��دهاندوبرآوردهايتکمیل

کارپروژه.
-س��رمایههايفرآینديسازمانکهميتوانندبر
فرآیندکنترلهزینههااثربگذارندهمچونرویهها
وسیاستهايرسميوغیررسميموجودمرتبطبا
کنترلهزینه،ابزاره��ايکنترلهزینهوروشهاي

نظارتوگزارشدهي

ابزارها و تكنيك ها:
-ارزشحاصل��ه،رویکردياس��تکهدرآن،
ش��مابرنامهپروژه،کارواقعيانجامشدهوارزش
کارتکمیلش��دهراکنترلمينماییدوازاینطریق
ميتوانیداطمینانحاصلکنیدکهپروژه،بهخوبي،
درحالپیگیريواجراست.بهبیانيبسیارسادهتر،
ارزشحاصل��هنش��انميدهدکهچ��همیزانياز
بودج��هوزمان،ب��اتوجهبهکاريک��هتاکنونبه

انجامرسیده،صرفگردیدهاند.
باتوجهبهپارامترهاياصليارزشحاصلشده
وانحرافاتوشاخصهايعملکرد،ایناستاندارد
پاسخگويپرس��شهاياصليمدیریتپروژهدر
ارتب��اطباهزینهوزمانميباش��دکهاینپرس��ش
وپاس��خهايبهص��ورتجدولش��ماره1تعریف

ميشود.
ش��اخصهايکنترلي؛ ش��اخصهایيکهبراي
کنت��رلبهترمی��زانپیش��رفتوهزینهپ��روژهو
اندازهگیريانحرافاتمربوط��هازبرنامهپیشبیني

شدهمحاسبهودراختیارمدیرانقرارميگیرند.
15)CV(محاسبهواریانسهزینه •

CV=BCWP-ACWP
ی��كواریان��سهزین��همنفينش��اندهندهیك

شرایطعقبافتادگيازبرنامهاست.
16)SV(محاسبهواریانسبرنامه •

SV=BCWP-BCWS
ی��كواریان��سبرنام��همنفينش��اندهندهیك

شرایطعقبافتادگيازبرنامهاست.
ع��الوهبردرصد،واریانسبرنامهممکناس��ت
برحسبس��اعت،روز،هفتهوحتيدالرنمایش

دادهشود.
براياندازهگیرياینکهراندمانکارانجامش��ده
تاچهحدبودهاس��تالزماس��تدوشاخصزیر

محاسبهشوند.
CPI=BCWPشاخصکارآیيهزینه

نش��اندهندهایناس��تکهعملکردمادرمورد
مخارجپروژهتازمانموردنظرعاليبودهاس��ت.
CPI>1نش��اندهندهعملکرداستثنائيوCPI<1

نشاندهندهعملکردضعیفاست.
تحلیلCPIنیزمشابهتحلیلفوقامامربوطبه
عملک��ردمادربارهرعایتبرنامهزمانبنديوجلو

افتادگيیاعقبماندگيازبرنامهاست.
نمودارهاوتحلیلهايمختلفيميتوانبرايهر
یكازش��اخصهاب��هکاربردکهاس��تفادهازآنها

بستگيبهنوعپروژهونیازمدیرپروژهدارد.
پیشبین��ي؛ پیشبینيه��اب��راس��اساطالعات
عملک��ردکاريک��هحیناج��رايپ��روژهفراهم
ميگردن��د،تولید،بهروزرس��انيومجددامنتش��ر
ميشوند.اطالعاتعملکردکاري،عملکردگذشته
پ��روژهوهرگونهاطالعاتک��هميتواندبرآینده
پ��روژهاثربگذارندراپوش��شميدهد.تیمپروژه
ميتوان��دپیشبینيب��رآوردتکمی��ل)EAC(را
توسعهدهدکهازبودجهتکمیل)BAC(،بستهبه

عملکردپروژهممکناستمتفاوتباشد.
پیشبین��يهزینهميتوان��دبرمبنايروندواقعي
عملک��ردتاکنونپروژهباش��د،برایناس��اسکه
وقت��يعملکردواقعيغیرمطلوباس��تعملکرد
آین��دهبهبودخواهدیافتوتماميکارآیندهبانرخ
بودجهبنديش��دهانجامخواهدشدیااینکهمطابق
رون��دعملک��رديدرآین��دهادامهخواه��دیافت.
همچنیندرپیشبینيميتواندوشاخصعملکرد
زمانبن��ديوهزین��هلح��اظش��دهومفروضات
شاخصهايهزینهمنفيونیازبهتامینیكتعهد

زمانبنديسختتوسطپروژهرالحاظکرد.
-بازنگريعملکرد،عملکردهزینهدرطولزمان،
کمترشدنیاسرریزش��دنفعالیتهايزمانبنديیا
بس��تههايکاريازبودجهوس��رمایههايبرآوردي
موردنیازبرايتکمیلکاردرحالپیشرفترامقایسه
ميکند.ب��هاینترتیبکهعملکردواقع��يپروژهرا
تحتعنوانتحلی��لانحرافباعملکردبرنامهریزي
شدهیاموردانتظار،مقایسهميکندهمچنینعملکرد
پروژهرادربازهزمان،بررس��يميکندتامش��خص
گرددعملکردروبهبهبوداستیاروبهزوالوبرنامه
خطمبناب��ازمانبنديواقعيوعملکردهزینهمورد

مقایسهقرارميگیرد.
-تحلیلانحرافروش��يب��رايارزیابياندازه
انحرافنسبتبهخطمبناياولیههزینهميباشدو
منجربهتعیینعلتودرجهانحرافنسبتبهخط
مبن��ايعملکردهزینهوتصمیمگیريدرخصوص

اقداماصالحيیاپیشگیرانهميگردد.

خروجي ها:
CV،سنجشعملکردکاريبهایننحوکهمقادیر-
SV،CPIوSPIکهبراياجزايWBSمحاسبهشده
استوهمچنینبستههايکاريوحسابهايکنترل،

مستندوبهاطالعذینفعانرساندهميشوند.
-پیشبینيهايبودجه،ارزشEACمحاسبهشده
ی��اارزشEACپایی��نبهباال،مس��تندوبهاطالع

ذینفعانرساندهميشوند.
-سرمایههايفرآینديس��ازمانکهممکناست
بهروزرس��انيش��وندش��املموارددالیلانحراف،
اقداماصالحيانتخابشدهودالیلآنودیگرانواع
درسهايآموختنيازکنترلهزینهپروژهميباش��د

وليمحدودبهاینمواردنميشود.
-تحلیلعملکردپروژهميتواندمنجربهتغییردر
اجرايبرنامهمدیریتپروژهوباتغییردرخطمبناي
عملکردهزینهشود.درخواستهايتغییرميتوانند
شاملاقداماتاصالحيیاپیشگیرانهشوندوجهت
بازنگ��ريودرفرآیندانجامکنت��رلتغییریکپارچه،

پردازششوند.
-ازجملهعناصرمدیریتپروژهکهممکناست
بهروزرسانيگردندخطمبنايهزینهوبرنامهمدیریت

هزینهميباشد.
ازجمل��هاس��ناده��رپ��روژهکهممکناس��ت
بهروزرس��انيگردن��دبرآورده��ايهزین��هومبناي
برآوردهاميباشدوليمحدودبهاینمواردنميشود.

Project Cost Management-1
Committed-2

Budget-3
Forecast4

Analysis-5
Action-6

Follow-Up-7
8-هزینههايمس��تقیم:هزینهکلیهمنابعازجمله
نیرويانس��اني،ماش��ینآالتوتجهیزاتوموادو
مصالحيکهمس��تقیماًبرايانجامفعالیتموردنیاز

هستندراشاملميشود.
9هزینههايغیرمس��تقیم:هزینههایيهستندکه
مس��تقیماًدرانجامیكفعالیتصرفنميش��وندو
معموالًبهکلپروژهیابخش��يازپروژهمربوطبوده
وتسهیمميشوند.اینهزینههاباطوالنيشدنزمان
پروژه،افزایشميیابند.)مانندهزینهاجارهمحل،بیمه

و...(
Cost Baseline-10

Cost Breakdown Structure-11
Work Breakdown Structure-12

Functional Breakdown Structure-13
Earned Valve Analysis-14

Cost Variance-15
Schedule Variance-16

*كارشناس كنترل هزينه
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محسن
 نوظهوري  * 

كنترل مدارك فني
ش��ایدمفاهیممدیریت/کنترلمداركپروژهدر
ن��گاهاولاموريوقتگیرویابوروکراتیكبهنظر
آیدام��ادرواقعاینمفاهیمابزارهايس��ودمندي
براياش��تراك،کنترلوتس��هیلگردشمداركدر

بینذینفعانپروژهميباشند.
درچرخهحی��اتمدیریتپروژهدرهربخش،
م��داركمختلف��يتولی��دوج��اريميگ��رددکه
چگونگ��ينگهداري،گردش،تغیی��روانتقالآنها
موضوعبحثکنترلمداركميباش��د.درش��کل
ش��مارهیكدس��تههايمختلفمداركکهدرهر
ی��كازفرآینده��ايمدیری��ِتیكپ��روژهتولید

ميگرددآوردهشدهاست.
نکتهمهماینجاس��تکهبههیچعنواننميتوان
اهمی��تمداركپروژهدرهی��چیكازفرآیندهاي

مذک��وررانادیدهگرفتودرنتیجهکنترلمدارك
درای��نمراحلنی��زازاهمیتباالی��يبرخوردار

خواهدبود.

1- كاربردها و مزاياي
مديريت و كنترل مدارك

درادامهمزایاونقشفرآیندهايمرتبطباکنترل
ومدیری��تمداركدرحوزهه��ايمختلفپروژه

تشریحشدهاست:
1-1- مديريت يكپارچگي2 مدارك پروژه

یکيازمفاهیممهموکلیديهرپروژه،مدیریت
یکپارچگيپروژهميباش��دکهازموضوعاتمهم
دراینمبحث،مدیریتیکپارچگيمداركاس��ت.
یک��يازموضوعاتيکهممکناس��تیکپارچگي
م��داركدرط��ولاجرايپ��روژهرادچ��ارخلل
نمای��دعدمکنترلمراحلتاییدوتصویبواعمال

تغییراتدرم��داركپروژهميباش��د.درصورت
عدماعمالچنینکنترلهایيميتواناینراتصور
ک��ردکهپیکرهپروژهازهمگس��یختهش��دهوبي
نظميوس��ردرگميدرنسخهوویرایشاتمختلف
مدارك،رونداجرایيپروژهرادچارمش��کلسازد
ودرآنجاستکهدستمدیرانپروژهبستهخواهد
ش��دوباگمانهزنيبایدکارهايروزمرهسابقرا
پیشبرند.ازدیگرمس��ائلمطرحدرنظامندکردن
م��داركپروژه،کنترلونظارتبرفرآیندهايتهیه
مدارك،تعیینفرمتهاياس��تانداردبرايمدارك
تولیديتوس��طهمهذینفعانپروژه،نحوهش��ماره

گذاريو...ميباشد.

1-2- مديريت ارتباطات3 پروژه
برنامهری��زيواج��رايفرآینده��ايکنترليدر
رابطهبامداركوهمهذینفعانپروژهدرحوزههاي

كنترل مدارك فني پروژه
و بررسي رويكردهاي فراب در اين زمينه

سوي  از  است  مشتركي  تالش  پروژه  هر  اجراي  و  سازه  هر  ايجاد 
كارفرما، پيمانكاران، مشاوران، طراحان و به طور كلي همه ذينفعان آن 
پروژه كه ممكن است هريك از آنها البته در گوشه اي از اين كره خاكي 
باشند. در اين ميان يكي از چالش هاي موجود در اجراي هر پروژه 
چالش به وجود آمده در رابطه با مدارك پروژه است. موضوعي كه 
سواالتي از اين قبيل را به وجود مي آورد: چه كسي چه مدركي را بايد 
ايجاد كند؟ چه كسي چه مدركي را تاييد كند؟ چه مدركي چه زماني بايد 
ايجاد شود؟ آخرين ويرايش يك مدرك چند است و آيا همه ذينفعان 

آخرين ويرايش را در اختيار دارند؟ و سواالت زياد ديگري از اين دست 
اين چالش  به  پاسخ  براي  ايجاد مي گردد.  اجراي پروژه  كه در طول 
سيستم  يك  اينكه  مگر  ندارد  وجود  راهي  آمده  وجود  به  سواالت  و 
مشخص و برنامه اي منسجم براي كنترل و مديريت مدارك فني پروژه 
از ابتداي آن برنامه ريزي و اجرا گردد. الزم به ذكر است در طول يك 
پروژه مدارك متعددي در حوزه هاي مالي، فني، قراردادي و ... ايجاد 
مي گردد كه در نوشته پيش رو تنها مدارك فني پروژه1 )شامل نقشه 

ها، گزارشات فني، دياگرام ها و ...( مورد نظر خواهد بود.

شكل 1: فرآيندهاي چرخه حيات مديريت يك پروژه و عناوين مدارك توليد شده در هر مرحله

ارديبهشت ماه 1391 - شماره 19
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زیرتاثیرمثبتيبرمدیریتارتباطاتپروژهخواهد
داشت:

-فراهمآوريارتباطودسترسيذینفعانپروژه
بههردستهازمداركمرتبط

-طراحيسیس��تمهايمناس��بجهتدریافت
نظراتهریكازذینفع��انپروژهدرقبالمدارك

مرتبطباایشان
-کنت��رلوثبتمراحلتاییدوتصویبنظرات
طرحش��دهدرموردهرمدركواطالعرسانيبه

سایرذینفعانمرتبط
-تعییننیازهاياطالعاتيهریكازذینفعان.به
طورخالصهچهکس��يبهچهاطالعاتي)مدارکي(

ودرچهزمانينیازمنداست.
-ارائ��هگزارشازعملک��ردهریكازذینفعان
پروژهدررابطهبافرآیندهايگردشمداركپروژه
-تعریفوثبتجریانمدارك4دربینذینفعان
پروژهبهصورتاس��تانداردوموردنظرسازمانو
پرهیزازدوب��ارهکاريوایجادجریانهايمتفاوت

برايدستههايیکسانمدارك

1-3- مديريت و كنترل تغييرات مدارك5 
همانط��ورکهپیشازایننیزبیانش��دتغییردر
شیوهاجراوس��ایرعناصرپروژهبهدلیلتغییردر
ش��رایطکار،نظراتکارفرما،مشاور،طراحوسایر

عوامل،اجتنابناپذیراست.
هرتغییردرهربخشازپروژهبهطورمس��تقیم
برمداركمربوطهتاثیرگذاشتهوموجبتغییرآن

خواهدشد.
درصورتعدمکنت��رلومدیریتتغییراتدر
م��دارك،ممکناس��ترونداجرايپ��روژهدچار
صدماتجبرانناپذیريش��ودوهزینههايباالیي
)ازنظ��رماليی��ازماني(بهپ��روژهتحمیلگردد.
یكسیس��تمکنترلم��داركکارآمدميتواندنقش
مهم��يدرجلوگیريازناهنجاريه��ايممکندر
نتیجهایجادتغییراتدرمداركایفانماید.ازجمله
اقداماتپیش��گیرانهسیس��تمکنترلمداركدراین

زمینهعبارتنداز:
-ثب��تمراحلوحفظس��وابقمراحلمربوط
بهدرخواس��تتغییرات،پاس��خهايارائهشدهبه
ایندرخواس��تها،تائیدوتصویبتغییراتودر

نهایتاعمالتغییراتدرمدارك
-ثبتنظراتهریكازذینفعانپروژهدررابطه
ب��اتغییراتایجادش��دهویادرخواس��تيبرروي

هرمدرك
-کنترلشمارهویرایشمداركوجلوگیرياز
اختصاصش��مارههايتکراريدرصورتوجود

تغییراتدرمدارك
-مهیاس��اختنش��رایطب��هروزآوري6مدارك
دردس��ترسهریكازذینفعانپ��روژهباتوجهبه

تغییراتایجادشدهدرمدارك

1-4- مديريت دانش پروژه7 
یک��يازفعالیته��ايمهموقاب��لتوجهدر
مدیری��تدانشی��كپروژهجمعبن��ديوجمع
آوريس��وابقوم��داركکلیدياج��رايپروژه
ميباش��د.درهرپروژهب��اتوجهبهزماناجراي
پروژهوپیمانکارانمختلفدرگیردراجرايآن،
هموارهامکانازدس��ترفتنبخش��يازمدارك
مهموجوددارد.همچنیندرزماناجرايپروژه
ممکناس��تبابهوجودآمدنشرایطاضطراري
دررون��داجراتغیی��راتمقطعيوس��ریعيدر
مداركایجادشودکهبعداًاینتغییرات)کهالبته
درخیليازمواردمهمنیزهستند(درجمعبندي
نهایينادیدهگرفتهش��وند.امایكسیستمکنترل
م��داركدقیقاحتمالازدس��ترفت��نونادیده
گرفت��ناینتغیی��راتراکاه��شخواهدداد.به
طورکل��يکنترلمداركمزایايزیررادررابطه
ب��امدیریتدانشپروژهميتواندبههمراهداش��ته

باشد:
-شناسایيوجمعبنديمداركکلیديدرطول

اجرايپروژه
-کمكبهرعایتاس��تانداردهايس��ازماندر
زمینهایج��ادمداركموردنی��ازمدیریتدانشدر

هنگامتولیدمدارك
-ایجادیكمنب��عقابلاعتمادازمداركپروژه

برايمدیریتوجمعبنديدانشاجرايپروژه
-کم��كبهچرخهوجریاندانشدرس��ازمان
بافراهمآوريمحیطيبرايبهاشتراكگذاريودر
دس��ترسقراردادننظراتکارشناسانوهریكاز
ذینفع��انمرتبطبررويمداركپروژهبرايس��ایر

ذینفعانمرتبط

1-5- مديري��ت امني��ت 8 م��دارك و رعايت 
سطوح دسترسي

یکيدیگ��رازابعادکنت��رلومدیریتمدارك
بحثامنیتم��داركپروژهميباش��د.بهصورت
خالصهبایداینجملهتکرارگرددکهچهکس��ي،

درچ��هزمانيوبهچهمدارکيدسترس��يداش��ته
باش��د.درسیس��تمکنترلمدارك،ذینفعانوافراد
مرتبطدرپروژهشناس��ایيشدهودسترسيهریك
نسبتبهمداركمختلفتعریفميگردد.ذینفعان
هرمدركرانسبتبهسازمانمتولي،ميتوانبهدو
دس��تهداخليوخارجيتقسیمبنديکرد.ذینفعان
خارجيشاملپیمانکارطراح،پیمانکار/پیمانکاران
مجري،مش��اور)بازبینيکننده(،کارفرماو...بوده
وذینفعانداخليشاملکارشناسانبازبینيکنندهو
اجرایيدرداخلس��ازمانميباشند.برايمدیریت
امنیتمداركالزماس��تبرايهرمدركذینفعان
داخل��يوخارج��يآنومیزاندسترس��يهریك

تعریفگردد.
همچنی��نبخ��شکنت��رلم��داركازطری��ق
طرحریزيواجرايسیس��تمهايمناس��بجهت
بایگان��يونگهداريفیزیكوفای��لالکترونیکي
مداركپروژهونیزیکپارچهس��ازيمحلبایگاني
ایناقالم)چهبهصورتفیزیکيوچهبهصورت
الکترونیکي(امکاناتزیررادراختیارهمهذینفعان

مجازومرتبطدرپروژهقرارميدهد:
-دسترسيسریعومطمئنبهآخرینویرایشو
همچنینهمهویرایشهايقبليمداركبهصورت

فیزیکيوالکترونیکي
-قابلیتجستجوویافتنمداركموردنظر

2- كنترل مدارك در فراب9 
2-1- بررس��ي تاريخچه كنت��رل مدارك در 

فراب
درفرابسیستمکنترلمداركپروژههمچون
سایرسیستمهاونظامهايموجوددراینشرکت
متناس��ببابلوغس��ازمان،بهمرورپیش��رفتو
تکاملداش��تهاس��ت.البتهازآنجاکهبرايبهبود
هی��چمحدودهوپایانيوجودنداردایننظامنیز
همانندس��ایرسیس��تمهايموج��وددرفرابدر
ح��التکاملوبهبوددائميقراردارد.درادامهبه
تاریخچ��همختصروروندتکاملسیس��تمکنترل

مداركدرفرابپرداختهش��دهاس��ت.
یک��يازابزاره��ايمه��موکلی��ديدرکنترل
ومدیری��تم��دارك،اس��تفادهازن��رمافزارهاي

کامپیوتريمرتبطميباشد.
ل��ذابرايبررس��يرویکردس��ازماندرزمینه
کنت��رلم��دارك،عالوهبربررس��يسیس��تمهاو
نظامهايطرحریزيشدهدراینزمینه،بررسينرم
افزارهايمورداس��تفادهنیزمفی��دخواهدبود.در
جدولش��مارهیكبهبررسياجماليرویکردهاي
فرابوهمچنیننرمافزارهاياس��تفادهش��دهدر

زمینهکنترلمداركپرداختهشدهاست.
الزمبهذکراستدررابطهبااینجدولمقتضي

استتوضیحاتزیرموردتوجهقرارگیرد:
-رویکردهايبیانشدهدرهرمحدودهزماني،
رویکرده��ايکليم��وردنظرس��ازمانبراياجرا

در صورت عدم 
كنترل و مديريت 
تغييرات در مدارک، 
ممکن است روند 
اجراي پروژه 
دچار صدمات 
جبران ناپذيري 
شود و هزينه هاي 
بااليي )از نظر مالي 
يا زماني( به پروژه 
تحميل گردد. يك 
سيستم كنترل 
مدارک كارآمد 
مي تواند نقش 
مهمي در جلوگيري 
از ناهنجاري هاي 
ممکن در نتيجه 
ايجاد تغييرات در 
مدارک ايفا نمايد
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بودهوممکناستبهدالیليازقبیلزمانشروع،
ش��رایطخاصوسایرعواملاثرگذاردربرخياز

طرحها،دررابطهباآنهامتفاوتباشد.
-اینرویکردهاپسازبررس��يحوزهفعالیت
معاون��تطرحه��اينیروگاههايآبياس��تخراج
گردی��دهودرپروژههايحوزهه��ايدیگرممکن
اس��تباتوجهبهشرایطپروژهویاحوزهفعالیت

معاونتمربوطهمتفاوتباشد.
-اینرویکردهايکليممکناس��تباتوجهبه
نظرمدیرانپروژهبااندکيتغییربهاجرادرآمدهباشد.
-درای��نج��دولتنه��ابهن��کاتکلیدينرم
افزارهايمورداستفادهاشارهشدهوازبیانجزئیات

مزایاومعایبایننرمافزارهاپرهیزشدهاست.
2-2- پيشنهادهايي براي ارتقاي كنترل مدارك 

در فراب
الزمهبهبودهرسیس��تمشناس��ایيچالشهاي

پی��شرووبرنامهریزيبرايبرطرفس��اختنآنها
ميباش��د.درادام��همهمتری��نفعالیته��ايقابل
پیگیريوبرنامهریزي،برايارتقايس��طحکنترل

مداركدرفرابپیشنهادميگردد:
-فرهنگس��ازيدرس��ازمانبهمنظورفراگیر
شدنفرهنگکنترلمدارك)بهنسبتسازمانهاي

فعالدرحوزههاينفتوانرژي(
چارچوبه��اي اج��راي و طرحری��زي -
سیستميشفافتربهمنظورتشریحجزییاتبیشتر

سیستمهايمرتبطباکنترلمدارك
-اس��تفادهازپرسنلتوانمندباتوجهبهاهمیت
اینموضوعوپررنگش��دننق��شآموزشهاي

تخصصيضمنخدمتدراینزمینه
-توجهواهمیتبهکنترلمداركدرسراس��ر
چرخهحی��اتپروژه)ازجمل��همرحلهآغازینو

اختتامپروژه(

-ایج��ادوتامینزیرس��اختهاياداريمورد
نی��از،نظیراختصاصفضاياداريمناس��ببراي
یکپارچهس��ازيواحدهايمتوليکنترلمداركدر

معاونتهاياجرایي

2- Integration
3-Communication
4-Documents Workflow
5- Versioning
6- Update
7- Knowledge Management
8-  Security

براس��اس بخ��ش ای��ن یادداش��تهاي .9  
مش��اهداتاینجانبدرم��دتحضوردرفراب
وهمچنی��نگفتگ��وباهمکارانباس��ابقهفراب

تهیهش��دهاس��ت.
*مسئول كنترل اسناد فني طرح هاي نيروگاه آبي

جدول 1: بررسي اجمالي رويكردها و نرم افزارهاي مورد استفاده براي كنترل مدارك در فراب

در فراب سيستم 
مدارک  كنترل 

پروژه همچون 
و  ساير سيستم ها 
موجود  نظام هاي 

در اين شركت 
بلوغ  با  متناسب 

سازمان، به مرور 
تکامل  و  پيشرفت 
البته  داشته است. 

از آنجا كه براي 
بهبود هيچ محدوده 

و پاياني وجود 
ندارد اين نظام 

همانند ساير  نيز 
موجود  سيستم هاي 

در فراب در حال 
تکامل و بهبود 
دائمي قرار دارد
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بهرایانههايقابلحملوبس��یارس��بكکهمبنايسیس��تمورود

اطالعاتوارتباطکاربرباآن،صفحهيلمسي)touch screen(است

ازویژگيهايبارزآنميتوانبهشکلوسایزمنحصربهفرد
تبلتگویند.

وارتباطبیسیموقابلیتاتصالآنبهشبکههايمحليیادکرد.همچنین

هادارايسیستمعاملهايگوناگونيهستندکهبعضيازآنهامانند
تبلت

مانندسیستماپل)ios(ویااچپي)webos(مختصمحصولخودآن

ش��رکتهستند،امااکثرتبلتهاازسیستمعاملهايارائهشدهتوسط

نرمافزاراستفادهميکنندکهدراینزمینهميتوان
شرکتهايتولیدکننده

بهسیس��تمwindows 7ازمایکروسافتیاAndriodگوگلاشاره

کردکهالبتهسیستمعاملاخیرفراگیرترميباشد.

تاريخچه 

پروژهايکهدرسال1989درمرکزمطالعاتشرکتاپلشروعشد،

اولینباردرس��ال1993بانامnewtonبهبازارعرضهش��د،اماگام

دومتکمیلاینمحصولرابایدازآنشرکتمایکروسافتدانستکه

درسال2001بهارائهسیستمعاملxpبانامتبلتپرداخت.همچنین

براياولینباريبودکهنامتبلتبهآناطالقشدوبایدریشهایناسم

رادرشرکتمایکروسافتدانستنهاپل.ازویژگيهاياینمحصول

تميتوانبهقلمنوريوصفحهلمسيکهامکانتایپدستي
مایکروساف

آورداشارهکرد.اینمدلراميتوانآغازگرورود
رابررويآنفراهممي

يدیگربهجزاپل،ابداعکنندهيدرآنزمانانزوایشدانست.اما
برندها

ال2010رابایدسالورودباشکوهاپلبهبازارتبلتدانست
درنهایتس

اتفاقيکههوادارانبیش��ماراپلمدتهامنتظرآنبودندباالخرهدراین

سالتحققیافتواپلتوانستبااقتدارکاملسکانهدایتبازاراین

محصولراباردیگردردستگیرد.

محاسن و معايب

مزیتتبلتنسبتبهنوتبوك،بهوزنکموسایزکوچكآناست

کهامکاناستفادهازآنرادرشرایطهايگوناگونيچونهنگامنشستن

رازکشیدنیاحتيهنگامراهرفتنبهراحتيهر
بررويمبل،درحالد

چ��هتمامترفراهمميآورد.امادرموردمعایباینمحصولميتوانبه

هلمسيآناشارهکردکهعالوهبرآنکهدرموقعیتهايمختلف
صفح

درمعرضآسیبدیدگيقرارداردامکانتایپباآنرابسیاردشوارتراز

کیبردهايسنتيکردهاست.

سيستم عامل 

همانطورکهدرباالاش��ارهش��داینمحصولدربازارخودسیستم

ios)mac(گوناگون��يميبین��دک��هميت��واناز)o.s(
عامله��اي

ipadبهعنوانمطرحترینهااشارهکرد.باورودandroid,windows

درس��ال2010کهس��یتمعاملویژهاپلios)mac(برآننصببود

iosتوانستبافروشخوبيکهدراینمحصولداشتبهتنهایيبیش

از90درصدسهمسیستمعاملهارابهخوداختصاصدهد.امادرطي

گوگلکهبهتازگيتوانستهعنوانبرترینبرند
یکسالگذشتهشرکت

بنماید،بيکارننشستهوباارائهورژنهايمختلف
سال2011راکس

کام«توانستهرشدخوبيرادراینزمینهداشته
ازآندرویدبانام»هاني

باشد.موسسهآمارواطالعاتبینالمللي)IDC(درآخرینگزارشات

ماههيسوم2010راباداشتن93درصدازآنiOSدانست،
خود،سه

ایندرحالياس��تکهدرای��ندورهandroidحضورقابلتوجهي

ت.امادرسهماههآخر2010باورودگلگسيتب
دربازارنداش��تهاس

کهاصليترینمجرايعرضهآندرویدبهحس��ابميآید
سامس��ونگ

xoom Motorolaتوانست17درصدبازاررابهدستآورد.همچنین

هازاصليترینارائهدهندگانآندرویدبهحس��ابميآیددرسه
باآنک

ماههنخس��ت2011تنها2/3درصدازس��همبازارراکس��بکرد،که

برخيکارشناس��اناینمیزانشکس��تيبرايMotorolaبه
بهعقیده

بميآید.گرچههمچناناپلبادراختیارداشتنبیشاز60درصد
حسا

همچناندرصدرقرارداردولينسبتبهسالگذشته30درصدازسهم

خودرابهگوگلتقدیمکردهاس��ت.امادرمقاممقایسهميتوانداشتن

طراحيزیبا،س��ادگي،قابلی��تairplayوازهمهمهمترویژگيهاي

سختافزاريمناسبراازویژگيهايسیستمعاملاپلدانستودر

مقابلسیستمآگاهسازيآسان،مولتيتسکینگکارآمد،صفحهخانگي

مناسب،ابزارهايمنحصربهفرددوربینودرنهایتخریدآسانبرنامهها

رويمرورگروبدوننیازبههماهنگسازيراازعواملمتمایزکننده
آندرویددانست.

بازار جهاني فروش تبلت 

درحالحاظراپلباداشتننزدیكبه80درصدازسهمبازاریکهتاز

اینعرصهاس��ت.جديترینرقیبآيپدیعنيگلکسيتنها4درصد

اینبازاررادراختیاردارد.اماباگسترشوتکمیلسیستمعاملگلکسي

اضردرزمینهگوش��يهايهمراهتوانستهسهم
)آندروید(کهدرحالح

وجهيراازاپلبگیردانتظارميروددرزمینهتبلتهماینروند
قابلت

داکندودرآیندهاينهچنداندورش��اهدگسترشبازارفروش
ادامهپی

تبلتهايآندرویديباشیم.

تبلت در ايران 

درایراننیزتبلتعضويتازهوارددربازارITمحسوبميشود.اما

گیريکهدرسطحجهانایجادشدهایرانرانیزتحت
باتوجهبهموجفرا

دهاينهچنداندورميتواناستقبالخوبيرااز
تاثیرقراردادهودرآین

تبلتهاشاهدبود.دراولیننظرسنجيصورتگرفتهدرباشگاهاسپیرو

باموضوعشاخصمحبوبیتبرنددربازارتبلتدرهفتهسوممردادماه

90آيپدرهبربازارتبلتتوانس��تهاستباکسب50درصددرجایگاه

ولقرارگیردمقاميکهگرچهبرترینجایگاهاس��تاماشایدازآيپد
ا

انتظارکسبدرصدبیشازاینبرود،وليازدالیلتفاوتدرصدسهم

اپلنسبتبهبازارجهانيراميتوانمشکالتگمرکيوورودنهچندان

دبهبازاروبهتبعنداشتننمایندهرسميوخدماتپس
آس��اناینبرن

ازفروشآننمایندهدانست.اماسامسونگبرندکرهايکهسالهاست

باارائهسبدينسبتاکاملوباکیفیتدرزمینهلوازمالکترونیکياعماز

گوشيهايموبایل،لوازمخانگيوصوتيوتصویريوخدماتپس

ازفروشمناسبتوانستهاعتمادمشتریانایرانيراجلبکنددرزمینه

تبلتهمدارايموفقیتنس��بيبودهوباکس��ب29درصددرجایگاه

دومایننظرس��نجيقرارگرفتهاست.همچنینآرکاسبرندفرانسوي

هادرصددگرفتنجایگاهاولدرایرانميباشد
تازهوارددرایراننهتن

بلکهباقیمتهايشگفتانگیزخودرقابترابیندوبرندمهماپلو

سامسونگغیرباورکردهاس��توباکارایيهايباالوامکاناتبیشتر

نسبتبهرقیبانشوالبتهبایكسومقیمتدیگرانپیشتازاستکهبا

ارائهتبلتباقابلیتاتصالبهکیبردجانبياش،مش��کلبرخيکاربران

کهبرایش��انکارباصفحهلمسيدش��واراستراآسانکردهوتوانسته

جایگاهس��ومقراربگیرد.درش��مارهبعديبه
باکس��ب18درصددر

ویژگيهايفنيبرندهاومحاسنومعایببرخيازتبلتهايموجود

دربازارایرانخواهیمپرداختوشمارادرانتخابایندستگاهجذاب

وبهروزراهنمایيخواهیمکرد.

* تكنسين سخت افزار و پشتيباني فني

گردآوري:
امیر يافتیان * 

ارديبهشت ماه 1391 - شماره 19



45

IC
T

ل كروم
ش مرورگر گوگ

آموز

تنظیماتاینقسمتصفحهخانگيکرومراتعیینميکنند.

• باانتخابUse the new tab pages،تنهایكصفحهتب

جدیدبدونهیچآدرسيبازميشود.

• ب��اانتخ��ابOpen this page،هرآدرس��يکهروبهرو

بنویسیددرهنگاماستارتآپ،بازميشود.

• باانتخابShow home button on toolbar،آیکونيروي

Homeتولبارقرارميگیردکهاگرهرباررويآنکلیكکنیدبهصفحه
pageبرميگردید.

قسمتسومDefault Searchنامدارد.دراینقسمتهرموتور

سید،موتورجستجویيميشودکهکرومبهصورت
جستجویيکهبنوی

پیشف��رضدرآنس��رچميکند.برايمثالم��نGoogleراانتخاب

کردهامواماقس��متچهارم،اینقسمتکهDefault browserنام

دارد،بافعالکردنشکرومرابهعنوانمرورگرپیشفرضقرارميدهد.

یعنيشمارويهرلینکيخارجازفضايمرورگرکلیكکنید،آنلینك

بامرورگرگوگلکرومبازميشود.

 Personal Stuff

دراینتبميتوانیدتنظیماتبسیارجالبيرويمرورگرخوداعمال

کنیدتاکارهایتانبهمراتبراحتترشود.

قس��متاولSyncنامدارد.برايفعالکردناین

گزینهابتدابایدرويکلیدSet up syncکلیكکنید.با

کلیكکردنروياینگزینه،بایدبااکانتجيمیلخود

واردش��وید.حاالیكاتفاقجالبميافتد.همانطور

کهميدانید،گزینههایيمانندbookmarkتنهاروي

وترذخیرهميش��وند.وليبافعالکردناین
یكکامپی

رازرويهرکامپیوتريواردشوید،مرورگر
گزینه،اگ

کرومتمامbookmarkهارابهش��مانشانميدهد.

offerاست.دوگزینهpasswordقسمتدومتنظیماتمربوطبه

to saveوnever saveرامش��اهدهميکنید.باانتخابگزینهاول

رس��ایتي،کرومازش��ماميپرسدکهپسورد
هنگامواردش��دنبهه

راذخی��رهکن��دیانهوباانتخابگزینهدومپس��وردهاهرگزذخیره

نميش��وند.درقس��متBrowsing dataاینامکانفراهمشده

ازهرمرورگرياستفادهميکردند،تماماطالعات
تاکس��انيکهقبال

خ��ودازقبیل،بوكماركها،صفحاتموردعالقه،هیس��توريو...

روممنتقلکنند.ب��رايمثالاگرقبالازفایرفاکساس��تفاده
راب��هک

ميکردی��دميتوانی��دابتداگزینهفایرفاکسراانتخ��ابکنیدوتمام

گزینههاراتیكبزنیدوآنگاهگزینهimportرافعالکنید.

وگزینهآخرکهthemeاست.دراینجاميتوانیدتمصفحهرابه

دلخواهخودانتخابکنید.براياینکاررويگزینهget themesکلیك

کنیدتاانواعواقسامتمهاراببینید.

applyش��ده،رويتمموردنظرخ��ودرويگزینه
درصفحهباز

themeکلیكکنید.

* رئيس بخش سخت  افزار و پشتيباني فني

منبع: اينترنت

هميدانید،گوگلامکاندانل��ودمرورگرگوگل
همانطورک��

برانایرانيآزادکردوباتوجهبهمزایاواستفاده
کرومرابرايکار

روزافزونازآن،آموزشاستفادهازاینمرورگرسریعوپرقابلیت

گوگلدرس��ال2008اولیننسخهازمرورگر
راارائهميدهیم...

رومراعرضهکرد.تاامروزاینمرورگرتوانسته
خودموسومبهگوگلک

يمیانکاربرانپی��داکند.اینمرورگردارايرابطکاربري
جایگاهخوب

س��ادهاياس��تکهکارکردنباآنراآس��انميکند.ازقابلیتهاياین

مرورگرميتوانبهمواردزیراشارهکرد:

• امکانTab Browsingیابازکردنچندینصفحهوبدریك
پنجرهازنرمافزار

• پردازشجداگانههریكازTabها،گوگلکرومبااستفادهازاین

امکانمش��کالتبهوجودآمدهدرهنگامبارگذاريیكصفحهوبرا

بهخوبيمدیریتميکندودرصورتوقوعخطافقطپردازشهمان

TabرامتوقفميکندوبقیهTabهابهکارخودادامهميدهند.

• امکانبررسيسایتهاازلحاظکدهايمخرب،اینامکانبهشما

اج��ازهميدهدتاباخیالراحتدرمیانصفح��اتوبمرورکنیدو

مطمئنباشیدکهدرصورتمخرببودنیكسایت،گوگلکروممانع

)Safe Browsing(.بازدیدشماازآنميشود

• امکانمدیریتسایتهايموردعالقهدریكمحیطکامالحرفهاي

• نرمافزارمدیریتدانلودداخليبابازدهيباال

• نمایشس��ایتهايپربازدیددرصفح��هاولبهصورتتصاویر
کوچكازسایت

• امکانتغییرپوستهگرافیکينرمافزار

• وجودیكنوارابزارویكکادربرايواردکردنآدرسس��ایتو
جستجوياطالعات

• هماهنگيباتماماستانداردهايوب

دراینمطلببهتشریحگزینهGoogle Chrome Optionsميپردازیم.

پسازدانلودونصبنرمافزار،برنامهرااجراکنید.

customize andازگوش��هباالیيس��متراس��ت،رويگزینه

control google chromeکلی��كکنید.)این

گزینهباآیکونآچارنمایشدادهميشود(

سپسگزینهOptionsراانتخابکنید.پساز

انتخابصفحهايمشابهتصویرفوقخواهیدداشت.

Basics,Personalسهتاتباصليبانامهاي

stuff,under the hoodخواهی��دداش��ت.که

بهتربیتبهتوضیحآنهاميپردازیم.

Basics

درتباول،4قسمتمش��اهدهميکنید.گزینهOn startupاین

دکهتعیینکنیدوقتيصفحهگوگلکرومراباز
امکانرابهشماميده

ميکنیدباچهصفحهايروبهروبشوید.

• ب��اانتخابOpen the home page،گزینهايکهدرقس��مت

home pageانتخابميکنیدفعالميشود.

،Reopen the pages that were open lastب��اانتخ��اب •

ریناستفادهازکرومبازکردهبودید،بازميشوند.
صفحاتيکهدرآخ

• باانتخابOpen the following pages،تكتكآدرسهایي

خواهیدبازش��وندرادرصفحهمينویس��یدوaddميکنید.به
کهمي

افهشدهدرهنگاماستفادهازکروم،هرکدامدر
اینترتیبصفحاتاض
یكتببازميشوند.

گزینهبعديHome pagesاست.همانطورکهازاسمشپیداست

گردآوري: هومن مساح 
تاش * 
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نوشته كريستين بوبن، ترجمه: سيدحبيب گوهري 
راد 

»اگرنوش��تهايبخوانمکهخوندررگانممنجمد
کند،چندانکههیچآتشينتواندگرممکند،آننوشته
راشعرخواهمدانست،اگرنوشتهايبخوانمودیگر
سرمرابرگردنماحساسنکنم،یقینخواهمکردآنچه
خواندهامشعربودهاست.اینهاتنهاراههايشناسایي

شعراست.جزاینهاآیاراهدیگريهمهست؟«
اگربخواهیمایننوش��تهامیليدیکنسونرامالك
قضاوتقراردهیم،بس��یاريازآثارکریس��تینبوبن
فرانسويدرحیطهتعریفشعرميگنجند.دراینمیان
اما،»فراترازبودن«مجموعهاياستکهبهراستيالیق
نامشعراست.کتابحاوينامههایياستکهبوبن،
بعدازمرگهمس��رشژیسلنبراياونگاشتهاست.
هرنامه،ازاحساسيانسانيودغدغهايچونعشق،
مرگ،حسادتوهراسسخنميگویدوازآنجاکه
دیگرنههراسرماندنمعشوقدرکاراستونهامید
وصال،نویس��نده،روحخودرابرهنهمقابلخواننده
قراردادهوسفرياش��راقگونهرابرايخوانندهمهیا
ميکند.قهرمانمردهاو،زنياستکهزندگيراباتمام
وجودزندگيکردهاس��ت.زنيکهبرروزمرگيهاو
منفيبافيهايروشنفکرانهغلبهکردهودرزمانحیات
کوتاهشزندگيکردهاست.کتاب،بيآنکهسوگنامه

فراقباشدوبيآنکهدیدگاهيانفعالينسبتبهعشق
وزندگيداشتهباشد،شدیداًتاثیرگذاراست.مجموعه
نامههابااینجملهتکاندهندهآغازميش��ود:»واقعه
مرگتو،تماموجودمرادرهمریخت...تماموجودم،
جزقلبمرا.آنقلبيکهتوساختيوهنوزميسازي،
قلب��يکهت��و،هنوزدرنبودتهمبادس��تهايگم
شدهات،بهآنشکلميدهيوباصدايگمشدهات،
آنراب��هآرامشدعوتميکن��يوباخندههايگم

شدهات،بهآنروشنيميبخشي.«
باهمینشروعبدونمقدمهچینيوزیادهگویي،
نویسنده،مخاطبرابهسیروسفردردنیایيلبریزاز
ح��س،تصویرومفهومميبرد.تصاویريکههریك،

مستقیمیاغیرمستقیمباژیسلنارتباطدارند.
»برايآنکهکمي،حتيش��دهکميزندگيکرد،دو
تولدالزماس��ت.تولدجسموتولدروح.هردوتولد
مانندکندهشدنهس��تند.تولداولبدنرابهایندنیا
ميافکندوتولددومروحرابهآسمانميفرستد.تولد

دوممنزمانيبودکهتورادیدم.«
»ژیس��لنتودارايس��هفرزندب��ودي،وليدهها
فرزنددیگرهمداش��تي؛بهتعدادانسانهایيکهتوبه
آنهاکمكکردي،تسکینش��انداديوبههرطریق
ازآنه��امراقبتکرديکهازحدباورخارجاس��ت.
وقتيدرکتابهایمازمادرهامينویس��م،درواقعاز

تومينویسم...توبهمعنايواقعي،یكمادربيعیب
هس��تي.مادربينقصوبيعیب،مادرياستمانند
تو،تمامعش��قاشرابدونحسابوانتظارجبران،
ميبخشدوفقطبرايفرزندانشزندگينميکند؛بلکه
برايدیگرانهمزندگيميکندودرعینمادربودن،
فراموشنميکندبههماناندازههمس��ر،معشوقو
فرزندنیزهس��ت.بهترینمادرها،تماموجودشانرا
ميبخشندوميروند.چقدریكتابوتبرايگنجاندن

اینهمهخوبي،تنگاست.«
بوبندراینکتاب،پسازسردرگميايکهخواننده
نیزدرآنسهیماستدرميیابدمرگوعشقوزندگي
درهمتنیدهاند.شعروارهاو،سرشارازایمانبهزندگي
اس��تومرگرانیز،پسازتحملدردورنجفقدان
ناشيازآنسرانجامبهعنوانحقیقتيالینفكوحتي
بخشيدوستداشتنيميپذیرد.اوميپذیردکهمرگ
تنهابرشيبرخطزندگياست.زندگيايکهبيآغاز

وبيپایاناست.
بهنظرمنماانس��انهاب��ررويکرهزمینزندگي
نميکنیم،بلکهسرزمینواقعيما،قلبکسانياست
کهبهآنهاعالقهداریمومننسبتبهمکانيکهتودر

آنهستيهیچتردیديندارم:
تودرقلبگلهايسرخ،پنهاني...

وآنهنگامکهبرسرمزارتميآیم...

اوریانافاالچي)Oriana Fallaci(متولدس��ال
1929فلورانسایتالیاودرس��ال2006درهمینشهر
دیدهازجهانفروبستوبه77سالزندگيناآرامپایان
بخش��ید.ازکتابهاياوميتوانبه»زندگيوجنگ
ودیگرهیچ«،»اگرخورش��یدبمیرد«،»نامهبهکودکي
کههرگززادهنش��د«،»مصاحبهباتاری��خ«،»یكمرد
«و...اش��ارهکرد.»نامهبهکودکيکههرگززادهنش��د«
براياولینباردرس��ال1978درنیویوركس��یتيبه
چاپرسیدوموضوعآنگفتگويیكزنباکودکي
ناخواستهاس��تکهدررحمدارد.فاالچيسواالتو
دردلهای��يرابافرزندخ��وددرمیانميگذاردکههر
انساني)وباالخصزن(ممکناستدرطولعمرش
بارهاازخودبپرس��دوبرايخ��ودبازگوکند:بهدنیا
آوردنفرزند،انتخابزندگي،قوانینزیستن،زنیامرد
بودن،عدالت،عشقو...اینکتاب،ازآنجاکهحاصل
روایتنگاهیكنویسندهفمنیستبهدنیايپیرامونو
رویدادهايآناستنگاهيزنمحورنیزبهجهاندارد.
"امشبفهمیدمکهتوهستي:مثِیهقطرهزندگيکه

ازهیچچکیدهباش��ه!باِچشايباز،توتاریکيِمطلق
ِبودنتجرقّهَزد:آره! درازکشیدهبودم،کهیهواطمینان
ت��واونجابودي!بودي!ان��گاریهگولّهبهقلبمخورد!
وقتيدوبارهصدايبلندناکوكِضربانششنیدم،ِحس
کردمتویهگودالِترسناكازتردیدفرورفتهم!دارمباتو
حرفميزنماّمایهوحشتآزاردهندهَسرتاپامگرفته!
نکنهدلتنخوادبهدنیابیايومتولّدبشي؟نکنهیهروز
سرمهواربزنيکه:کيگفتهبودمنبهدنیابیاري؟چرا
درستمکردي؟چرا؟" " چهجوريیهمردميتونهِحسِ
زنيروکهیهبّچهتوشکمشهدركکنه؟مرداکهحامله
نميشن!راستيبهنظرتوحاملهنَشدنِمردابراشونیه
نقصِیایهمزیت؟تادیروزگمونميکردممزیته،ولي
ح��االميدونمیهبدبختیه!خیليخوبهکهآدمبتونهیه
موجودزندهروتوشیکمشداشتهباشهوخودشجاي
یهنفر،دونفربدونه!توحاملهگيلحظههایيهستکه
فکرميکنيدنیاروفتحکردي!نهدردایيکهبایدبِکشي
نهآزادیایيکهباوجودِبّچهازتسلبشدهنميتونن
آرامشيکهداريکمْرنگکنن!دلمميخواددخترباشي

یهروزچیزایيکهمناالنِحسميکنمِحسکني!زن
بودنخیليقشنگه!چیزیهکهیهشجاعتِتمومنَُشدني
ميخواد!یهجنگکهپایوننداره!اگهدختربهُدنیابیاي
خیليچیزابایدیادبگیري!خیليبایدبجنگيتابتوني
بگيوقتيحواسیبِممنوعهروچیدگناهبهوجودنیومد،
اونروزیهقدرتِباشکوهمتولّدشدکهبِهِشنافرماني
ميگن!خیليبایدبجنگيتابتونيبگيتوتنتچیزي
بهاسمِعقلوجوددارهکهدوسداريبهصداشگوش
بِدي!مادرش��دننهحرفهس،نهوظیفه!یهحقازبینِ
هزارونحقيِکهداري!بَسکهاینحرفُفریادميزني
خستهميشيتقریباتموممواقعشکستميخوري!ولي
نبایددلسردبشي!جنگیدنزیباترازپیروزیه!بهسمتِ
مقصدرفتن،ازرسیدنبهاونباارزشتره!وقتيبَرنده
ميشيیابهمقصدميرسيیهخألُرتوخودتِحس
ميکني!واسهپرکردنِهمینخألبایددوبارهراهبیفتي
مقصدتازهیيپیداکنيآره!دلمميخوادتودخترباشي!
" اینکتابداس��تانياس��تازیكزن،یكراويکه

ميخواستنگاهشرابهتمامجهانصادرکند.

هاله
کاظمي * امري 

نامه به كودكي كه هرگز زاده نشد

  )La plus que vive( فراتر از بودن

 با همين شروع 
بدون مقدمه چيني 
و زياده گويي، 
نويسنده، مخاطب 
را به سير و سفر 
در دنيايي لبريز 
از حس، تصوير 
و مفهوم مي برد. 
تصاويري كه 
هريك، مستقيم 
يا غيرمستقيم با 
ژيسلن ارتباط دارند
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برنامه های گروه كوهنوردي فراب برای بهار 91 

امسالهمگروهکوهنورديشرکتفراببرايرهایي
هرچندمقطعيوموقتهمکارانگروهفرابازش��هرو
دیاردودگرفتهما،برنامههايمتنوعيراتداركدیدهاست.
برنامههایيکههمغذايروحاندوهمشرطبقاوصحت

جسم.
درس��ال1391نیزگروهکوهنورديفراب،تقویمس��ه
ماهاولس��الرابهشرحجدولاینصفحهبهنحويتهیه
کردهاستتاامکانحضورکلیهعالقمندانبهکوهپیمایي
فراهمگردد.درتقویمامسالعالوهبربرنامههايمختلف
کوهپیمایي،برنامههايآموزشينیزبرایهمکارانجدید
کهعالقمندبهپیوستنبهگروهکوهنورديميباشندتهیه
ش��دهاستتاضمنحضوردرطبیعت،آموزشهايالزم
رانیزطينمایند.لذابدینوسیلهازکلیهعالقمنداندعوت
ميگرددضمنهماهنگيبابخشرفاهکارکنانوباتوجهبه
اطالعیههايبعديدربرنامههايکوهنورديحضوریابند.
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زنغرقدرافکارشبررويصندليچوبيپاركنشستهودرحاليکهورقهاي
دردستانشمچالهشدهبود،ساعتهاخیرهبهکنجيمينگریستومرد،مستأصل
درکن��ارش،ب��يهیچحرفيبرايگفتن...پاركپراس��تازهیاه��ويکودکانو
شیطنتهاشان....ذهنزنپراستازحسرتپرشدنخانهوکاشانهاشبااینفریادهاي
کودکانهودردلاینروایتکهايکاشبوديدرکنارمتاش��انهميزدمبرمویت
اگردختربوديیابوسهبررویتاگرپسر.....آنطرفترزنيبادخترجوانيدرحال
گلگفتنوگلشنفتنوصدايخندههاشانتمامفضاراپرکردهبود.زنجواندر
دلحس��رتميخوردبرايداش��تنچنینفرزندي.بيآنکهبداندروبههمسرش
کرد:»خوشبهحالشان.اگرمنهمچنینفرزنديداشتمامروزچنیننبودم....«مرد
بهفکرفرورفتوصدايگریةزننگاهمادرودختررابهسويآنانمتوجهکرد....
مادربهسمتآنهاآمدوپرسیدازدلنگرانيهاشان.»چراچنینپریشانید؟ميتوانم
کاريکن��مبرایت��ان«وزنباگریهگفت:»توچهميدانيازحالما....هیچکسمرا
نميفهمد.درختيکهثمرداردچهميداندزحالبیدمجنونپریشانحال....«مادر
لبخندتلخيبرلب،چنینپاس��خداد:»ميدانمحالترا...وقصةخویشآغازکرد.
س��الهادرحس��رتصدايکودکيدرخانهامولمسدستانکوچکيدردستانم
بودم....بهپزش��کانمتعدديمراجعهکردم.چندینبارآزمایشدادم....تاروزيبه
خانهايمهمانشدمکهمیزبانشبیدمجنونبودچونمنوتو....بادنیایيحسرت.....

جویاياحوالش��انشدم.تعریفينداشت....گفتم»چهکنمتااینحسرتراپایان
برم؟«پیرزنصاحبخانهگفت:»کاريراانجامبدهکهسالهاازآنطفرهرفتم.کاري
ک��هبخاطرحرفمردموهزاراندلی��لواهيدیگرجرآتنکردمبهآنتندهم....
کاشحرفمردمرابيخیالميشدمتاامروزبيهیچخیاليزندگيميکردم.«مادر
ادامهداد:»خیليتشویقمانکردتاراهنرفتهاشراطيکنیموماهمدلوهمراهبااوبه
شیرخوارگاهيرفتیمودختريرابهفرزنديقبولکردیم.بزرگشکردممثلفرزند
خویشومادريکردمبرایش.س��الهايبعدخداوندگارعالمفرزندپسرينیزبه
ماعطاکرد.نامشراعطانهادیمودرکنارعاطفهکهعشقرابهزندگیماندادهبود
بزرگشکردیم.امروزهردوبهخانهبخترفتهاندواماعاطفهبیشترهوایمانرادارد
تاعطا.حتيلحظهايازداشتنشپشیماننشدموميدانمکهخداوندعطارابرمن
عطاکردتاشادمکندآنچنانکهطفليراشادساختهبودم.خانوادهامراگرمترکرد
کهموهبتداش��تنخانوادهايرابربندهاشارزانيداش��تهبودمومادريرابااو
تجربهکردهبودم.تونیزچنینکناگرميخواهيکهسالهاحسرتنخوريازبراي
امروزت....«زنقصهراميشنیددرحاليکهغصهاشراازیادبردهبود.دستيگرماز
برايهمراهيدستانشرافشارميداد.لبخندهمسرشبرايتاییداینمطلبکافي
بودتاامیدوارترشودکهمادريتنهابهبهدنیاآوردنکهبهیاريدادنوهمراهشدن
بااوستدراینکرهخاکي..... *مسئول دفتر معاونت طرح های نيروگاه های حرارتی

اسميپرازمعنا،صدایيپرازاحساس،نگاهي
پرازنگرانيوقدمهایيپرازبرکت.فراخواندنش
چهغوغایياست،نگریستنبهاوچقدرزیباست،
درآغوشگرفتنشچقدرآرامبخشوصدايخنده
های��شپرازامید.وجودشمهراس��ت،صدایش
زنگمهربانياس��ت،نگاهشعشقاست،محبتش
بيپایانوآغوش��شچونصدایشگرم.اویك
فرش��تهزمینياستوهمیشهبااوهمهجابهشت

آس��ماناس��ت.انتظاردیدنشراکشیدنچقدرپر
ارزش،انتظ��ارصدایشراش��نیدنچقدرافتخارو
اوگوهريگرانبهااستکههمهبهدنبالاوهستند
ت��ااورابیابند.نب��ودناورانميتوانبهتصویردر
خیالکشید،ندیدننگاهشراتابهحالندیدهام،
نشنیدنصدایشراتاکنونحسنکردهام،بدوناو
دنیايم��نمانندیكکاغذبينوش��تهوبيرنگ
اس��ت،بااوس��تکهميتوانمتكواژههايذهنم

رابرکاغذس��فیدقلمبزنم،بااوستکهميتوانم
تصویرشراتاآخرعمربرکهکش��انرسمکنمتا
ش��ایددرفرهنگواژههايآسمانيحروف»میم«،
»ال��ف«،»دال«و»را«رامعناکنم.اومانندیكگل
باطراوتوفناناش��دنيهمیش��هدرجسموروح
زندگيانسانهاجاودانهاست.اونامشمادراست،

ومنباتماموجودمدوستشدارم.
* مقطع دوم دبيرستان

تقديم به همه مادران و زنان سرزمينم. 
به خصوص فرش��ته اي كه ياري ام داد 
از ب��راي پانهادن بدين دنيا و هنوز كه 
هنوز است ياري مي دهد مرا تا واپسين 

داشته هايش.

قصه و غصه...

نامش مادر است نوشین
 غالم خاصي *

به پيشواز روز مادر
نسترن بشیری* 



خانم تامپسون، بعد 
از خداحافظی از 

تدی، داخل ماشينش 
رفت و برای دقايقی 

طوالنی گريه كرد. 
از آن روز به بعد، او 

آدم ديگری شد و در 
كنار تدريس خواندن، 

نوشتن، رياضيات 
و علوم، به آموزش 
»زندگی« و »عشق 

به همنوع« به بچه ها 
پرداخت و البته توجه 
ويژه ای نيز به تدی 

می كرد

لم
مع

وز 
ه ر

يژ
و
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درروزاولس��التحصیلی،خانمتامپس��ونمعّلم
کالسپنج��مدبس��تانواردکالسش��دوپ��ساز
صحبتهایاولیه،مطابقمعمولبهدانشآموزانگفت
کههمهآنهارابهیكاندازهدوستداردوفرقیبین
آنهاقائلنیست.البتهاودروغمیگفتوچنینچیزی
امکاننداش��ت.مخصوصاًاینکهپس��رکوچکیدر
ردیفجل��ویکالسرویصندلیلمدادهبودبهنام
تدیاستوداردکهخانمتامپسونچنداندلخوشیاز
اونداشت.تدیسالقبلنیزدانشآموزهمینکالس
بود.همیشهلباسهایکثیفبهتنداشت،بابچههای
دیگرنمیجوشیدوبهدرسشهمنمیرسید.اوواقعًا
دانشآموزنامرتبیبودوخانمتامپس��ونازدستاو
بسیارناراضیبودوسرانجامهمبهاونمرهقبولینداد
واورارفوزهکرد.امس��الک��هدوبارهتدیدرکالس
پنجمحضورمییافت،خانمتامپسونتصمیمگرفت
بهپروندهتحصیلیس��الهایقبلاونگاهیبیاندازد
تاش��ایدبهعّلتدرسنخوان��دناوپیببردوبتواند
کمکشکند.معّل��مکالساولت��دیدرپروندهاش
نوشتهبود:تدیدانشآموزباهوش،شادوبااستعدادی
است.تکالیفشراخیلیخوبانجاممیدهدورفتار

خوبیدارد.»رضایتکامل«.
معّلمکالسدوماودرپروندهاشنوشتهبود:تدی
دانشآموزفوقالعادهایاس��ت.همکالس��یهایش
دوس��تشدارندولیاوبهخاطربیماریدرمانناپذیر
مادرشکهدرخانهبستریاستدچارمشکلروحی
است.معّلمکالسس��وماودرپروندهاشنوشتهبود:
مرگمادربرایتدیبس��یارگرانتمامشدهاست.او
تمامتالششرابرایدرسخواندنمیکندولیپدرش
بهدرسومشقاوعالقهایندارد.اگرشرایطمحیطی
اودرخان��هتغییرنکنداوبهزودیبامش��کلروبهرو
خواهدش��د.معّلمکالسچهارمتدیدرپروندهاش
نوشتهبود:تدیدرسخواندنرارهاکردهوعالقهای
بهمدرسهنشاننمیدهد.دوستانزیادینداردوگاهی
درکالسخواب��شمیبرد.خانمتامپس��ونبامطالعه
پروندههایتدیبهمشکلاوپیبردوازاینکهدیربه
فکرافتادهبودخودرانکوهشکرد.تصادفاًفردایآن
روز،روزمعّلمبودوهمهدانشآموزانهدایاییبرای
اوآوردند.هدایایبچههاهمهدرکاغذکادوهایزیباو
نوارهایرنگارنگپیچیدهشدهبود،بجزهدیهتدیکه
داخلیكکاغذمعمولیوبهشکلنامناسبیبستهبندی
شدهبود.خانمتامپسونهدیههاراسرکالسبازکرد.
وقتیبس��تهتدیرابازکردیكدستبندکهنهکهچند
نگینشافتادهبودویكشیشهعطرکهسهچهارمش
مصرفشدهبوددرداخلآنبود.اینامرباعثخنده
بچههایکالسشداّماخانمتامپسونفوراًخندهبچهها

راقطعکردوشروعبهتعریفاززیباییدستبندکرد.
سپسآنراهمانجابهدستکردومقداریازآنعطر
رانیزبهخودزد.تدیآنروزبعدازتمامشدنساعت
مدرسهمدتیبیرونمدرسهصبرکردتاخانمتامپسون
ازمدرسهخارجشد.سپسنزداورفتوبهاوگفت:
خانمتامپسون،شماامروزبویمادرمرامیدادید.خانم
تامپس��ون،بعدازخداحافظیازتدی،داخلماشینش
رفتوبرایدقایق��یطوالنیگریهکرد.ازآنروزبه
بع��د،اوآدمدیگریش��دودرکنارتدریسخواندن،
نوشتن،ریاضیاتوعلوم،بهآموزش»زندگی«و»عشق
بههمنوع«بهبچههاپرداختوالبتهتوجهویژهاینیزبه
تدیمیکرد.پسازمدتی،ذهنتدیدوبارهزندهشد.
هرچهخانمتامپسوناورابیشترتشویقمیکرداوهم
سریعترپاسخمیداد.بهسرعتاویکیازباهوشترین
بچههایکالسشدوخانمتامپسونباوجودیکهبه
دروغگفتهبودکههمهرابهیكاندازهدوس��تدارد،
حاالتدیمحبوبتریندانشآموزششدهبود.یکسال
بعد،خانمتامپسونیادداشتیازتدیدریافتکردکه
درآننوشتهبودشمابهترینمعّلمیهستیدکهمندر
عمرمداش��تهام.ششس��البعد،یادداشتدیگریاز
تدیبهخانمتامپسونرسید.اونوشتهبودکهدبیرستان
راتمامکردهوشاگردسومشدهاست.وبازهمافزوده
بودکهشماهمچنانبهترینمعلمیهستیدکهدرتمام
عمرمداش��تهام.چهارسالبعدازآن،خانمتامپسون
نامهدیگریدریافتکردکهدرآنتدینوش��تهبودبا
وجودیکهروزگارس��ختیداشتهاستاّمادانشکده
رارهانکردهوبهزودیازدانش��گاهبارتبهعالیفارغ
التحصیلمیش��ود.بازهمتأکیدک��ردهبودکهخانم
تامپسونبهترینمعلمدورانزندگیشبودهاست.چهار
س��الدیگرهمگذشتوبازنامهایدیگررسید.این
بارتدیتوضیحدادهبودکهپسازدریافتلیس��انس

تصمیمگرفتهبهتحصیلادامهدهدواینکارراکرده
است.بازهمخانمتامپسونرامحبوبترینوبهترین
معل��مدورانعمرشخطابکردهبود.اّمااینبار،نام
تدیدرپایاننامهکمیطوالنیترشدهبود:دکترتئودور
استودارد.ماجراهنوزتمامنشدهاست.بهارآنسالنامه
دیگریرسید.تدیدرایننامهگفتهبودکهبادختری
آشناشدهومیخواهندباهمازدواجکنند.اوتوضیح
دادهبودکهپدرشچندسالپیشفوتشدهوازخانم
تامپسونخواهشکردهبوداگرموافقتکنددرمراسم
عروسیدرکلیسا،درمحلیکهمعموالًبراینشستن
مادرداماددرنظرگرفتهمیشودبنشیند.خانمتامپسون
بدونمعطل��یپذیرفتوحدسبزنیدچکارکرد؟او
دستبندمادرتدیراباهمانجاهایخالینگینهابه
دستکردوعالوهبرآن،یكشیشهازهمانعطریکه
تدیبرایشآوردهبودخریدوروزعروسیبهخودش
زد.تدیوقتیدرکلیساخانمتامپسونرادیداورابه
گرمیهرچهتمامتردرآغوشفش��ردودرگوشش
گفت:خانمتامپسونازاینکهبهمناعتمادکردیداز
شمامتشکرم.بهخاطراینکهباعثشدیدمناحساس
کنمکهآدممهمیهستمازشمامتشکرم.وازهمهباالتر
بهخاطراینکهبهمننش��اندادیدکهمیتوانمتغییر
کنمازشمامتشکرم.خانمتامپسونکهاشكدرچشم
داش��تدرگوشاوپاسخداد:تدی،تواشتباهمیکنی.
اینتوبودیکهبهمنآموختیکهمیتوانمتغییرکنم.
منقبلازآنروزیکهتوبیرونمدرسهبامنصحبت
کردی،بلدنبودمچگونهتدریسکنم.بدنیستبدانید
کهتدیاستوداردهماکنوندردانشگاهآیوایكاستاد
برجس��تهپزشکیاس��توبخشس��رطاندانشکده
پزشکیایندانشگاهنیزبهناماونامگذاریشدهاست.
*كارمند فني معاونت  طرح هاي حرارتي
منبع: اينترنت

دسـتاني كه تكــانم دادند...
بودند كساني كه از دور برايم دست تكان دادند ، اما تنها 12 ارديبهشت روز معلم است 

دستان تو بودند كه تكانم دادند... اين داستان را تقديم 
مي كنم به تمامي كساني كه معلم راه زندگي من بودند. 

به اميد روزهاي روشن و پرافق از برايشان...

گردآوري: 
حمیده  عالء توکلي * 
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با هر قدم چهره 
فرزندانش را به 
ياد مي آورد كه با 
چشماني خيره 
دستان كوچکشان 
را در دستان 
زحمت كش پدر 
گذاشته اند و هر 
يك خواسته اي 
دارند: بابا برام 
... مي خري؟ 
قدم هايش محکم تر 
مي شود و به ياد 
همسرش مي افتد 
كه با نگاهي گرم 
از پشت چادر 
نخ نمايش بدرقه اش 
كرد و گفت: نگران 
نباش، همه چيز 
خوب است

50
دس��تاناومحرابنیس��ت.امابوسهميزندبر
آن،نب��ي.چونمحرابهمتاس��توغیرت...
کهخداوندبهیمناینصفاتاس��تکهجهانرا

نعماتوالطافوافربخشیدهاست.
ارزشزحمات��شش��مردنينیس��ت،کویري
دردس��تانشنقشبستهاس��توشانههایشچو
کوهاس��تواراست.خورشیديازامیددرنگاهش
پیداس��تودل��يدارددریای��يکهباجوش��ش
همتموجميزندولبهایيکهخاموش��ند...و
اندیش��هايکههرروزبادستانکویريوگشوده
بهآس��مانطلببارانرحمتدارد؛کهمعبودامرا
چنانتوانيعطافرماکهبهجزبرتو،س��رتعظیم
فرونیاورمونانازهمتخویشخورمکه"تویي

روزيدهورزاق".
بهساعتزنگيرويطاقچهنگاهميکند،هنوز
کميوق��تدارد.یکيیکيصورتبچههایشرا
کهدرخوابيعمیقفرورفتهاندمينگرد.لبخندي
پرمه��ربرچه��رهاشنقشبس��تهک��هچینهاي
صورتشرابیش��ترهوی��داميکن��د.درتاریکي
صبحدمآرامدربراميبنددوازخانهبهس��وي

محلکارروانهميشود.
باهرقدمچهرهفرزندانشرابهیادميآوردکه
باچش��مانيخیرهدستانکوچکشانرادردستان
زحمتکشپدرگذاش��تهاندوهریكخواستهاي
دارند:باباب��رام...ميخري؟قدمهایشمحکمتر
ميشودوبهیادهمسرشميافتدکهبانگاهيگرم
ازپش��تچادرنخنمایشبدرقهاشکردوگفت:

نگراننباش،همهچیزخوباست.
م��يرود.ص��دايجیرجی��ر پی��ش ش��تابان
کفشهایشس��کوتکوچهرابرهمزد،اماشهر

خواباست...
بهیادميآوردروزيراکهاولینمزدکارياش
راگرف��ت.م��زديک��هباب��تکاردرآهنگ��ري
گرفتهبود؛صورتشآینهکورهس��رخشدهبودو
دس��تهایشباآهنگداختههمصحبت...آنقدر
خوشحالبودکهنميدانستباآنهمهپولچهکار
کند.ش��ایدعروسکيبرايخواهرشیاچارقدي
برايمادری��ادارویيکهالتیامبخشدردهايپدر

باشد...
چشمبرزمیندوختهبود.صدايگنجشکانکه
باطنینسالمصبحبهخیرهمکارانشآمیختهبود
اوراب��هخودآورد.اف��کارشراباآذوقهايکهبا
خودآوردهبوددربغچهايپیچیدوکنارگذاشت
وباخودگفت:بایدتالشکرد،بایدساخت...

اماميدانستکهاینساختنکهدرفکرشبود
بدینمعنابود:هم"س��ازِش" کردوهم"ساخت" 

وآبادکردواینامیديبودبرايهرروز....

پيش زمينه روز كارگر
اولميبهعن��وانروزکارگ��ردربس��یارياز
کشورهايجهانشناختهشدهاست.درسال1886
کارگراندرشیکاگوخواستارتعدیلشرایطکارو
کاهشس��اعتروزانهکاربودندکهقراربوداول
ماهمي1886کاهشساعتکاربهاجرادرآیدکه
چنیننش��دودرنتیجهبهاعتص��ابوتظاهرات
کارگرانانجامید.بارس��یدناخبارمربوطبهاین
اعتصابات،تظاهراتوکشتاربهسایرکشورها،در
گوشهوکنارجهانمراسمیادبودبرگزاروهرسال
همتکرارشدکهبهتدریجآنروز)اولماهمي(،

روزجهانيکارگرنامگرفت.

تاريخچه كار در ايران
مباح��ثکاروروابطکاريدرطولتاریخبا
فرازونش��یبهایيازدورهفئوداليتابرژوازيو
...مواجهبودهاند.نگاهيبهپیشینههايتاریخيو
آثارتاریخيازکتیبههايعیالميدرشوش،معبد
چغازنبیل،کتیبهه��اولوحهايبهجاماندهحقوق
ودس��تمزددرتختجمش��یدوبازارتیسفونکه
براساسصنعتتقسیمبنديشدهبود،مبیننظام
کاريدقیقوبرنامهریزيش��دهايدرطولتاریخ

ميباشد.

تاريخچه وزارت كار در ايران
درقرناخیرودرسال1323دروزارتپیشه
وهنر،ادارهمس��تقليبهنامادارهکلکارتشکیل
شداینادارهکلابتدابرايرسیدگيبهاختالفات
تصویبنام��هايتنظیمکردکهدرفروردینس��ال

1324بهتصویبهیاتوزیرانرسید.
اولینطرحقانونکاردرتاریخ28اردیبهشت
س��ال1325بهتصویبهیاتوزیرانرس��ید.با
تصویبهیاتدول��تدر1325/5/13وزارتخانه
جدیديبهن��اموزارتکاروتبلیغ��اتازادغام
ادارهکلکار،ادارهکلانتش��اراتوتبلیغ��اتو
ادارهعمرانواصالحاتوزارتکش��ورتشکیل
وماموراجرايقانونکارگردید.درس��ال1325
اولینوزی��روزارتکاروتبلیغاتمعرفيش��د.
درسال1328نیزاجازهقانونيتاسیسوزارتکار
ازطرفمجلسبهدولتدادهش��دووزارتکار

موجودیتقانونيپیداکرد.

كار و به مناسبت روز جهاني
كارگر

سمیه
حیدرعلي
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مباحث كار و روابط 
كاري در طول تاريخ 
با فراز و نشيب هايي 

از دوره فئودالي تا 
برژوازي و ... مواجه 

بوده اند. نگاهي به 
پيشينه هاي تاريخي 

و آثار تاريخي از 
كتيبه هاي عيالمي 

در شوش، معبد 
چغازنبيل، كتيبه ها و 
لوح هاي به جا مانده 

حقوق  و دستمزد 
در تخت جمشيد و 
بازار تيسفون كه 
بر اساس صنعت 

تقسيم بندي شده بود، 
مبين نظام كاري 

دقيق و برنامه ريزي 
شده اي در طول 

تاريخ مي باشد

گر
کار

وز 
ه ر

يژ
و
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اندراحواالت کارمندی
گوناگون

شايسته ساالري
ازمدیرارشدیكسازمانسوالشد:»شمادرادارهتانشایستهساالريدارید؟

مدیرکميفکرکردوگفت:»اسمشبهنظرمآشناست.بایدازکارگزینيبپرسمکارمنديبه
اسمخانمشایستهساالريداریمیانه؟«

كليدواژه: شايسته ساالري؛ نامديران

کارمند تازه وارد
با کارخود، روز اولین در درآمد. چندملیتي بزرگ یكشرکت استخدام به مردي

کافهتریاتماسگرفتوفریادزد:»یكفنجانقهوهبرايمنبیاورید.«
صدایيازآنطرفپاسخداد:»شمارهداخليرااشتباهگرفتهاي.ميدانيتوباکيداري

حرفميزني؟«
کارمندتازهواردگفت:»نه«

صدايآنطرفگفت:»منمدیراجرایيشرکتهستم،احمق.«
مردتازهواردبالحنيحقبهجانبگفت:»وتومیدانيباکيحرفمیزني،بیچاره.«

مدیراجرایيگفت:»نه«
کارمندتازهواردگفت:»خوبه«وسریعگوشيراگذاشت.

شرح حكايت
چهارچیزاستکهنميتوانآنهارابازگرداند:

1-سنگ،پسازرهاکردن
2-حرف،پسازگفتن

3-موقعیت،پسازپایانیافتن
4-زمان،پسازگذشتن

گردآورنده: رقیه زياری

مديريت مشاركتي!

نتيجه كارگروهي!
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اصالحيه

درگزارشتحلیل��ي»مروريبر
روندکاهشتولی��دنفتخامایران«
کهدرش��مارهقبلنش��ریهبهچاپ
رس��یدهب��ود،منحني)1(ب��اعنوان
»میزانتولیدنفتخامایران«بهاشتباه
بهچاپرسیدهبودکهضمنپوزش
ازخوانندگانمحترم،منحنيصحیح

بهشکلروبروميباشد.

ميزان توليد
نفت خام ايران

سال

ميزان توليد )1000 بشكه در روز(






