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اوایل اردیبهشت 1375، مهندس بیژن زنگنه1 مرا صدا زد. گفت که در هیات مدیره 
شرکت فراب اختافاتی بروز کرده است. کمک کن که این اختافات حل شود. از 
نگاه زنگنه، مدت زیادی بود که من استراحت می کردم. توقع داشت که کمک کنم. 
ظاهرا یکی - دو جلسه هیات مدیره فراب در دفتر مهندس زنگنه تشکیل شده بود و 
در خصوص راهبردهای درازمدت فراب بحث شده بود. اما اختافات حل نشده بود. 
اعضای هیات مدیره فراب در سال 75 عبارت بودند از: محسن صفایی فراهانی )غیر 
موظف(، موسی رفان )غیر موظف(، سعید مرجوی )غیر موظف(، سیف علی وفامهر 
)موظف(، حسن مهنما )مدیرعامل و عضو هیات مدیره(. قرار شد که به جای وفامهر 

وارد هیات مدیره شوم.
فراب  در  را  کسی   ).... مهنما،  حسن  موسوی،  )رضا  نفر  سه  دو-  استثنای  به 
نمی شناختم. اما بسیاری از شاغلین فراب اظهار می داشتند که مرا می شناسند. تعدادشان 
130 یا 140 نفر بود. مانده بود  چه کنم؟ از کجا شروع کنم؟ با چه کسی شروع کنم؟

 General .نیروگاه های برق آبی شود General Contractor قرار بود که فراب
بنده  اطاعات  نبود.  شناخته شده ای  پدیده  ایران،  ادبیات صنعتی  در   Contractor

چنین است که وزارت نیرو برای اولین بار با تاسیس شرکت ساپتا در سال 69 و سپس 
تاسیس شرکت پارسیان در اواخر 1371 و تاسیس همزمان شرکت های مپنا و فراب نیز 
در اواخر سال 1371، معنا و مفهوم General Contractor را وارد ادبیات صنعتی 

ایران نمود. تا قبل از دهه هفتاد، مفهوم GC در ایران ناشناخته بود.
اواخر سال 1358 در  از  اندیشه ای بود که  نیرو حاصل تکامل  GC های وزارت 

وزارت نیرو آغاز شده بود. 
وزارت نیرو، تاش سترگی را برای سامان دادن شرکت های مهندسی مشاور، شرکت های 
پیمانکار و شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعت آب و برق از اواخر سال 1358 آغاز 
نموده بود و در یک بازه زمانی 10 تا 12 ساله توفیقات زیادی به دست آورده بود. با پیروزی 
انقاب اسامی، عما شرکت های خصوصی مشاور و پیمانکار، امکان تداوم فعالیت خود 
را از دست داده بودند. صاحبان برخی از این شرکت ها یا خود از کشور خارج شده بودند و 
یا در بحران های سال های آغازین پیروزی انقاب اسامی، خانه نشین شده بودند و گروهی 
نیز در بهترین حالت، فعالیت های اجرایی خود را به شدت کاهش داده بودند و به انتظار 
زمان و زمانه بهتر نشسته بودند. شرکت های مهندسی مشاور: موننکو، هارزا، فرمانفرمائیان، 
دفتری، عمران زمین، الکساندر گیپ، اکوتک، پایاب، سوگراه، چاستی مین،  طالقانی – 
بنیان، مرتس کوانتا، تهران – بوستن، گیبس اندهیل، کاترم، ب.ن.آ، کامیران، مشاور یکم 
و ...  و شرکت های پیمانکاری: نوکار، اصغرزاده – تسا، پرلوزینگر، بامداد مکانیک، امتداد، 
مولوی، W.R.D، کامپیون برنارد سترا، ایمپرجیلو، ایراب و ده ها شرکت دیگر در زمره 

این شرکت ها بودند.
نیرو  قدس  و  مهاب قدس  تاسیس شرکت های  با  نیرو  وزارت  فضایی،  در چنین 
مهندسی  نظام  و...  آب  طوس  ار،  آب،  ری  دزآب،  زایندآب،  شرکت های  سپس  و 
مشاور موردنظر خود را پی ریزی کرد و با تقویت شرکت ساختمانی سابیر و تاسیس 
پایان  به  را  نیمه تمام  پروژه های  از  برخی  توانست   .... و  پیمانیر  پیماب،  شرکت های 

رسانده و اجرای پروژه های جدیدی را نیز آغاز نماید.
در ارتباط با ساخت تجهیزات پرمصرف صنعت آب و برق، تا پیش از سال 1357 
سرمایه گذاری های مختصری انجام شده بود و شرکت های ایران ترانسفو )در حد تولید 
شرکت های  و  بودند  رسیده  بهره برداری  به  ایران  کنتورسازی  و  توزیع(  ترانس های 

مقره سازی ایران و آونگان نیز در میانه راه احداث کارخانه قرار داشتند. وزارت نیرو با 
تاسیس دفتر صنایع برق زیر نظر مستقیم وزیر نیرو2، تاش نمود تا موضوع جایگزینی 
احداث  تجهیزات،  ساخت  فنی  دانش  انتقال  خودکفایی،  داخل،  ساخت  واردات، 
کارخانجات  احداث  از  حمایت  نیرو،  وزارت  سرمایه گذاری  با  جدید  کارخانجات 
جدید توسط بخش غیر دولتی و.... را جامه عمل بپوشاند. حاصل تاش وزارت نیرو 
در دهه 60 این شد که در نخستین سال های دهه 70، اکثر تجهیزات پرمصرف صنعت 
کنتورها، دیژنکتورها،  توزیع و قدرت،  ترانسفورماتورهای  انواع  قبیل:  از  برق  آب و 
سکسیونرها، ترانس های جریان و ولتاژ، مقره ها، کابل ها، برج های انتقال نیرو، تابلوهای 
 ،GRP لوله های  لوله های فوادی،  کنتورهای آب،  انواع  برق، امپ های کم مصرف، 
شیرهای پروانه ای، دروازه ای، کشویی، کلروکلرورفریک برای تصفیه آب و.... توسط 
اساس  بر  و  کشور  برق  و  آب  صنعت  قبول  مورد  باکیفیت  و   داخلی  کارخانجات 

استانداردهای بین المللی تولید می شد و یا در مرحله اجرای طرح های توسعه بود.
تاش وزارت نیرو در دهه 60، معطوف به ساخت داخل تجهیزات بود و نه اجرای 
پروژه ها توسط شرکت های داخلی. به استثنای پروژه نیروگاه 1000 مگاواتی شهید رجایی 
که بخشی از عملیات ساختمانی و تامین تجهیزات و نصب تجهیزات آن توسط تعدادی از 
شرکت های ایرانی انجام شده بود، سایر پروژه های صنعت آب و برق از قبیل احداث پس 
ت های 63 تا 400 کیلوولت، احداث نیروگاه های گازی و بخاری و برق آبی، ایستگاه های 
پمپاژ، تصفیه خانه های آب و فاضاب، به صورت کلید تحویل )Turn - Key( و توسط 
 General شرکت های خارجی انجام می شد. وزارت نیرو در این سال ها، فاقد سازمان های

Contractor و نهادهای مدیریت پروژه بود.

نخستین گام در این زمینه در سال 1369 برداشته شد. شرکت ساپتا با موضوع فعالیت 
احداث پست های 63 و 132 کیلوولت از مرحله طراحی تا تامین تجهیزات و نصب و 
راه اندازی تاسیس شد و وزارت نیرو با ساماندهی دو- سه شرکت دیگر بخش خصوصی، 
مقررات جدیدی را وضع نمود تا شرکت های خریدار پست های 63 و 132 کیلوولت 
موظف به دعوت از شرکت های ایرانی در مناقصات پست های 63 و 132 کیلوولت شوند. 
نگاه وزارت نیرو این بود که با تشکیل شرکت های GC در زمینه فعالیت های مختلف 
نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی،  )احداث پست های 20، 132، 230، 400 کیلوولت، 
بخاری، برق ابی، تصفیه خ انه های آب و فاضاب، احداث سدها، ایستگاه های پمپاژ و 
....( بتواند حرکتی را که از سال 1358 آغاز نموده بود؛ تکمیل کند و فرایند استقال 
صنعتی در زمینه صنعت آب و برق را با تاسیس نهادهایی که قادر به اجرای پروژه های 

بزرگ به صورت کلید تحویل باشند، تکامل بخشد.
بدیهی است که این سطح از دانش و تجربه و آگاهی و علم، به طور کلی متفاوت با 
دانش ساخت تجهیزات و تولید قطعات است و تقریبا هیچ پیشینه ای در کشور نداشته 
است. تمام پروژه های بزرگ صنعتی کشور از قبیل پاایشگاه ها، واحد های پتروشیمی، 
توسعه میادین نفت و گاز، نیروگاه ها، پست های برق، کارخانجات فواد، کارخانجات 
سیمان و ... در طول سال های قبل از انقاب و تا اوایل دهه هفتاد، به صورت کلید 
تحویل توسط شرکت های خارجی به سرانجام رسیده است و شرکت های ایرانی فاقد 
تجربه اجرای پروژه از مرحله طراحی و تامین تا نصب و راه اندازی )EPC( بوده اند.

1- )بيژن نامدار زنگنه، وزیر نيرو 1368-1376(
2- )شهيد دکتر حسن عباسپور، وزیر نيرو، 1360-1358، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی 
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از 230 سال پیش که نخستین بار مفهوم »بهره وري« وارد ادبیات اقتصادي جهان شد تا 
به امروز، کشورهاي مختلف جهان تاش کرده اند تا با ارائه بهترین تعریف از یک طرف و 
عملیاتي کردن آن از طرف دیگر، سهم بیشتري از مزایا و دستاوردهاي بهره وري را نصیب 
کشور و اقتصاد خود سازند. اگر بپذیریم که تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر از طریق 
تولید بهره ور، به این نتیجه ساده اما منطقي مي رسیم که بهره وري عبارت است از »حداکثر 
استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش های علمی به طوری که بهبود 
بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و باا رفتن سطح زندگی 

همه مردم، منجر شود«. 
در واقع تا به امروز و در تعاریف مختلفي که از مفهوم بهره وري صورت گرفته است، 
روي مقواتي چون کارایي، اثربخشي، سودآوري، کیفیت، نوآوري، کیفیت زندگي فردي 
و اجتماعي، فرهنگ و مانند آن بیش از سایر موارد تاکید شده است و آن ها به عنوان 
دستاوردهاي بهره وري براي شرکت هاي اجرا کننده این استراتژي، مطرح شده اند. واقعیت 
هم همین است، زیرا این روزها دیگر کمتر شرکت و اقتصادي در ایران و جهان پیدا 
مي شود که حتي به صورت لفظي هم که شده، از بهره وري و ضرورت حرکت به طرف 
آن نگوید و همین موضوع بیانگر این مساله است که بهره وري به یک ضرورت در جهان 
معاصر تبدیل شده است. بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده است 
)مانند ماشین آات کهنه، آموزش غیر اثربخش یا ناکافی کارکنان، افزایش غیر منتظره حجم 
کار( خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان هستند. این فرض مطرح است که بزرگ ترین 
مشکات موجود در راه افزایش بهره وری ناتوانی کارکنان و انگیخته نشدن آن ها برای کار 
اثربخش است. بعضی دیگر از صاحبنظران معتقدند که مواد اولیه ناقص، طراحی ناقص 
تولید و اشتباهات مدیریت بیشترین سهم را در کاهش بهره وری سازمان دارند. از سوي 
دیگر وقتی که سازمان با مدیریت مشارکتی از روش هایی مثل کنترل کیفیت جهت دخالت 
دادن کارکنان در حل مسائل استفاده کند، یقینا مشارکت کارکنان عمیق تر می شود. زمانی که 

فرصت هایی در اختیار کارکنان قرار داده شود تا توانایی  های خود را به آزمایش بگذارند، 
سطح رضایت آن ها ارتقاء پیدا کرده و بر میزان اثربخشی تکنولوژی می افزاید. بر خاف 
پندار برخی افراد، بهره وری فقط برای صنایع نیست بلکه بخش های مختلفی دارد و 
همه افراد در همه سطوح جامعه در به دست آوردن آن نقش دارند. یعنی اینکه افراد 
بهره وری  گوناگون  ابعاد  در  عما  خود  نوآوری های  و  ابداعات  تفکر،  با  می توانند 
)ستانده(  خروجـــــــی  تولید،  برای  )نهادها(  ورودی  عنوان  به  منابع  مصرف  که 
محصوات، کاا ها و خدمات با کیفیت موردنیاز جامعه در بلند مدت موثر و کارآمد 

باشند.
تغییر برای سازمان ها راهی برای افزایش بهره وری و حفظ توان رقابتی آن هاست. 
بنابراین، می توان گفت برای رشد سازمان ها، تغییر امری اجتناب ناپذیر است و افراد 
سازمان باید با روند تغییرات سازگاری داشته باشند. این سازگاری می تواند از طریق 
فراگیری مهارت های جدید حاصل شود. در بسیاری موارد ممکن است یادگیری تغییر، 
خود یک تغییر عمده محسوب شود، در این صورت یکی از بهترین روش های ایجاد 
شیوه کار و تفکر جدید و سازگار، تشکیل یک »سازمان یادگیرنده« است. شرکت فراب 
هم همزمان با افزایش توجهات به مقوله بهره وري، در تاش است تا با تعیین رویکرد 
بهره ورانه براي خود، نه تنها دستاوردهاي بیشتري را نصیب خود سازد، که بدین وسیله 
سطح رضایت مشتریان و شهروندان از خود را هم در سطحي بااتر از گذشته نگه دارد. 
اگر بپذیریم که در روزگار ما »دانایی« به جای »پول« حکمرانی می کند، به این تحلیل 
مي رسیم که به منظور قابلیت اجرایی کردن بهره وري، باید هماهنگ و سازگار با نیازهای 
ویژه و معین سازمان عمل کرد تا بدین وسیله بتوان محیطی بهره  جو با کارکنانی با شوق، 
برای اجرای بهره وری ایجاد کرد و اگر مکانیسمی  مناسب برای مشارکت کلیه کارکنــــان 
تدوین و به کار گرفته شود، می توان گفت قدم هــــای موثری در ایجاد بهره وری برداشته 

شده است.

اگر بپذیریم که 
در روزگار ما 

»دانایی« به جای 
»پول« حکمرانی 
می کند، به این 
تحلیل مي رسیم 

که به منظور 
قابلیت اجرایی 

کردن بهره وري، 
باید هماهنگ و 

سازگار با نیازهای 
ویژه و معین 

سازمان عمل 
کرد تا بدین 
وسیله بتوان 

محیطی بهره  جو 
با کارکنانی با 

شوق، برای اجرای 
بهره وری ایجاد 

کرد

الگوي »سازمان يادگيرنده«
پژمانموسویدر زمانه حكمراني »دانايي« به جاي »پول«

 سردبیر
خن

س
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برق،  بین المللی  کنفرانس  پنجمین  و  بیست 
17 آبان ماه 89 با حضور مجید نامجو، وزیر نیرو 
در محل پژوهشگاه نیرو در تهران افتتاح شد و به 
دبیر  حایری،  همایون  یافت.  ادامه  روز  دو  مدت 
بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، در آیین 
گشایش این کنفرانس گفت: »افزون بر یک هزار 
از 332 دانشگاه داخلی و خارجی  مقاله  و 300 
با مشارکت یک هزار و 985 نفر به دبیرخانه این 
کنفرانس ارسال شده است«. حایری، با بیان اینکه 
120 شرکت داخلی و  خارجی آثار خود را در 
این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند، افزود: »تعداد 
در این نمایشگاه در مقایسه با پارسال 20 درصد 
افزایش یافته است«.  بیست و پنجمین کنفرانس 
بین المللی برق با هدف فراهم کردن بستر مناسب 
برای کنکاش، تبادل افکار و اندیشه های محققان، 
علمی  خبرگان  و  کارشناسان  مدیران،  استادان، 
و  اندیشمندان  دستاوردهای  عرضه  و  صنعتی  و 
صاحب نظران صنعت برق به جامعه علمی و صنعتی 
برگزار شد. در کنار برگزاری این کنفرانس، نمایشگاهی 
نیز به وسعت افزون بر دو هزار متر مربع، با حضور 
کلیه شرکت ها و سازمان های فعال در صنعت برق 
و سازنده تجهیزات برقی تشکیل شد. گفتنی است، 
فراب در نمایشگاه جنبی بیست و پنجمین کنفرانس 

بین المللی برق حضور داشت.

حضور فراب در بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

نخستین همایش بین المللي معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري در 
یاسوج، با حضور 200 سرمایه گذار خارجي و ایرانیان مقیم خارج 
از کشور در یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد و 
پس از دو روز نیز به کار خود پایان داد. در این همایش دو روزه ، 
600 طرح با برآورد اعتبار ارزي 70میلیارد دار به سرمایه گذاران 
معرفي شد که 100 طرح آن با 10 میلیارد دار سرمایه مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد بود.در این همایش سیدشمس الدین 
حسیني، وزیر امور اقتصادي و دارایي، محمدشریف ملک زاده، دبیرکل 

امور ایرانیان خارج از کشور، بهروز علیشیري، معاون وزیر امور اقتصادي 
و دارایي و رئیس کل سازمان سرمایه گذاري و همچنین مقامات بخش 
خصوصي و نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران و مقامات استاني حضور 
داشتند.  15 ایراني مقیم خارج از کشور هم به دعوت شوراي عالي امور 
ایرانیان خارج از کشور، در این همایش حضور داشتند و پس از افتتاحیه 
سه پانل تخصصي در حوزه هاي نفت، گاز و انرژي،  گردشگري و کشاورزي 
برگزار شد.گفتنی است شرکت فراب، در نمایشگاه جنبي همایش فرصت هاي 

سرمایه گذاري مشارکت داشت و از حامیان این همایش بود.

حضور فراب در همایش فرصت هاي سرمایه گذاري در یاسوج

خاك  در  مگري  نیروگاه  و  سد  احداث  قرارداد  مهرماه،   23
عنوان  به  ارس«  آب  »توان  شرکت  نمایندگان  میان  ارمنستان 
منابع  و  انرژي  وزیر  و  تابان(  فراب-  )کنسرسیوم  شرکت پروژه 

طبیعي ارمنستان و در حضور وزیر نیرو و هیئت همراه امضاء و 
مبادله شد. طرح ارس در دو طرف رودخانه ارس انجام می شود 
که نیروگاه »مگری« در ارمنستان و »قره چیلر« در ایران احداث 
خواهد شد. هر یک از دو بخش نیروگاه، سالیانه 800 

تولید می کنند. برق  کیلووات ساعت  میلیون 
عنوان  به  ارس«  آب  »توان  شرکت  است،  گفتنی 
به  مگری  آبی  نیروگاه  اجرای  برای  شرکت پروژه 
است.  شده  ثبت  ارس  آزاد  منطقه  در    BOT روش 
همچنین، شرکت توانیر به عنوان خریدار برق تولیدی 
این نیروگاه معرفی شده و در این راستا، توافق نامه ای 
در خصوص قرارداد خرید تضمینی برق در اردیبهشت 
شرکت  و  شرکت پروژه  نمایندگان  امضای  به   89 ماه 

توانیر رسیده است.

قرارداد احداث سد و نیروگاه مگري در خاك ارمنستان

مراسم تقدیر از عوامل 
نیروگاه پتروشیمی ایام

با راه اندازی کامل نیروگاه مجتمع پتروشیمی ایام و 
اتصال به شبکه سراسری برق غرب در تاریخ 13 مهرماه، 
مراسمی با حضور مهران لطفی، امین حاجی رسولیها، 
سعید مهدیزاده، امیر پارسایی نژاد، مدیرعامل ناردیس، نیز 
مدیر پروژه به همراه مدیران و کارشناسان  شرکت هاي 
مجتمع پتروشیمی ایام و صدر صنعت و کارشناسان 
پورولی  شد.  برگزار  ستادی  و  اجرایی  کارکنان  و 
مدیرعامل نیروگاه 2000 مگاواتی شهید رجائی و 
رحیم خانی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایام 
مهمان های ویژه مراسم بودند. در این مراسم، مسعود 
جعفری، گزارش مبسوطی از روند اجرایی نصب و 
راه اندازی بخش تولید برق پروژه ارائه داد. در ادامه، 
سعید مهدیزاده، در طی سخنانی از نوع قرارداد و 
نحوه اجرای پروژه تولید برق و بخار، سخن گفت. 
گفتنی است در این مراسم، از کارشناسان و کارکنان 
برگزیده، کارکنان اجرایی، مهندسی و ستادي دفتر 

تهران و پیمانکاران فرعی با تقدیم لوح، تقدیر شد. 

برگزاری همایش 
شبکه های الکتریکی 

هوشمند
27 تا 29 مهرماه، همایش شبکه های الکتریکی 
هوشمند از سوی دانشگاه صنعتی شریف برگزار 
همایش،  دبیر  فرد،  خاتمی  کارن  سید  شد. 
کانون  سوی  از  همایش  این  اینکه  بیان  با 
دانشکده  به  وابسته  رسانا  فرهنگی  علمی- 
می شود،  برگزار  شریف  صنعتی  دانشگاه  برق 
علمی  نشست  این  برگزاری  از  »هدف  افزود: 
بحث و تبادل نظر پژوهشگران، اندیشمندان و 
کارشناسان صنعت برق در موضوعات مرتبط 
با صنعت برق است«.همچنین در این همایش، 
با عناوین »روند خصوصی سازی  میزگردهایی 
پیاده سازی  صنعت برق« و »بررسی چالش های 
شبکه های هوشمند در ایران« برگزار شد. یکی 
از فعالیت های جانبی همایش شبکه های الکتریکی 
هوشمند، برگزاری نمایشگاه جانبی بود که متشکل از 
شرکت ها و کارخانجات مختلف تولیدکننده لوازم 
اندازه گیری هوشمند بود. گفتنی است، فراب یکی 
از حامیان همایش شبکه های الکتریکی هوشمند 

بود.
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شرکت  مدیران  جاري،  سال  مهرماه   11
فراب طي بازدیدي از نیروگاه آبي تانا در کشور 
کنیا از نزدیک در جریان کارهاي انجام شده در 

طول اجراي این پروژه قرار گرفتند.
عامل  مدیر  لطفي،  مهران  بازدید  دراین 
عضو  حاجي رسولیها،  امین  فراب،  شرکت 
مسعودي نژاد،  محمدتقی  فراب،  مدیره  هیات 
معاون طرح هاي خارج کشور، مجتبی واحدي، 
مدیرعامل شرکت نوتاش و تعدادي از معاونان 

و مدیران شرکت فراب حضور داشتند.
لطفي، طي مراسمي که یک روز  مهران 
پس از سنکرون سومین واحد نیروگاه و با 
ابراز  با  برگزار شد،  کارگاه  پرسنل  حضور 
دست اندرکاران  کلیه  عملکرد  از  رضایت 
تا صد  اجراي صفر  به  اشاره  و  تانا  پروژه 
از  را  آن  سال،   3 زمان  مدت  در  پروژه 
کارهاي بي نظیر شرکت فراب دانست که با 
بخش هاي  همدلي  و  هماهنگی  همکاري، 
و  نوتاش  شرکت هاي  فراب،  مختلف 
شده  حاصل  پیمانکاران  سایر  و  هدیش 

است.
با اشاره  نیز امین حاجي رسولیها،  ادامه  در 
به اینکه پروژه تانا اولین تجربه خارجي فراب 
است، سازماندهي در مهندسي، تامین، اجرا و 
حمل خارجي تجهیزات پروژه و اجراي پروژه 
بسیار خوب  ماه را یک رکورد  در مدت 36 

براي فراب دانست. 
سعید قنبري، مجري طرح نیروگاه برق آبی تانا، نیز طي سخناني ضمن 
اشاره به سرعت پروژه و همچنین مشکات خاص آن، به عنوان اولین 
تجربه نیروگاهي خارج از کشور فراب، از کلیه همکاران گروه فراب و 
پرسنل کنیایي که در به ثمر رسیدن این پروژه نقش بسیاری داشتند تشکر 

و قدرداني کرد.
نیروگاه تانا در فاصله 85 کیلومتري شهر نایروبي، پایتخت کنیا واقع 
نیروگاهي به ظرفیت 25 مگاوات دارد. گفتنی  شده است و 4 واحد 

است، فراب در سال 2006  در یک مناقصه بین المللي برنده این پروژه 
 Ken Gen با شرکت EPC شد و در سال 2007  قرارداد به صورت
منعقد شد. این پروژه شامل کلیه کارهاي طراحي، عملیات ساختماني، 
بازسازي و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال، ایروبي حوضچه هاي 
باادست نیروگاه، ساخت و نصب پنستاك هاي نیروگاه، ساخت و تامین 
کلیه تجهیزات اصلي و جانبي نیروگاه و پست هاي 66، 33، 11 کیلوولت 
و همچنین نصب و راه اندازي کل پروژه می شود. نیروگاه آبي تانا، اولین 
تجربه نیروگاهي خارج از کشور فراب است که تاکنون سه واحد آن 

راه اندازي شده است.

فراب، در مهرماه 89، در مناقصه تامین توان خط سه مترو تهران 
برنده اعام شد. 

مناقصه تامین توان خط سه مترو تهران از اوایل سال 88 با حضور 
خودرو،  ایران  تام  خاتم اانبیاء،  قرارگاه  پارسیان،  مپنا،  شرکت هاي 
مشارکت فراب – کرمان تابلو و... آغاز شد. دوره مناقصه حدود یک 
کرمان  سال و نیم به طول انجامید که در نهایت مشارکت فراب – 
تابلو با بااترین نمره فني و بهترین پیشنهاد قیمت، برنده مناقصه شد.
گفتنی است، خط سه مترو تهران به طول 33 کیلومتر از اتوبان 
آزادگان تا ازگل کشیده می شود که به صورت 5 فاز به مدت 6 سال 
اجرا خواهد شد. فاز دو پروژه حد فاصل چهارراه ولیعصر تا خیابان 
شهید بهشتي، با اولویت اول راه اندازي در برنامه زمان بندي اجراي 
پروژه است و بهره برداري از آن در شهریور 1390 برنامه ریزي شده 

است.

بازدید مدیران فراب از نیروگاه تانا

پروژه تامین توان خط سه مترو تهران

طراحی توربین آبی توسط 
کارشناسان ایرانی

توسط  شده  طراحی  توربین  اولین 
آزمایشگاه  تایید  مورد  ایرانی،  کارشناسان 
طراحي  دنبال  به  گرفت.  قرار  انستیتو  توربو 
برای  توبا،  توسط شرکت  نیروگاه سیمره  رانر 
اطمینان بیشتر از طراحي و با موافقت مجري 
طرح، تست مدل توربین در آزمایشگاه توربو 
انستیتو در ماه میادی جاری انجام شد. نتایج 
نقطه  در  درصد   93/5 راندمان  بیانگر  تست، 
به دست  نتیجه  بود.  توربین  مدل  روي  کاري 
آمده، در مقایسه با راندمان محاسبه شده )93/2 
در  آمده  به دست  راندمان  همچنین  و  درصد( 
مدل تست توربین طراحي شده توسط شرکت 
قابل  نقطه،  همین  در  درصد(   93/6( آلستوم 

توجه بود.

تحویل تجهیزات ژنراتور 
سنگ توده 2

از مجموع تجهیزات ژنراتور سنگ توده 2، 
ژنراتور  روتورریم  و  فریم  استاتور  تجهیزات 
توبا،  توسط شرکت  تن  وزن مجموع 800  به 
تامین مواد و ساخته شده است. در حال حاضر 
بخش عمده این تجهیزات تحویل سایت شده 
و باقیمانده تجهیزات نیز تا اوایل آذرماه 1389 

آماده ارسال مي شود. 
به علت  ایرگاید  قطعات  مرحله جوشکاري 
ورق  ضخامت  و  جنس  در  یکنواختي  عدم 
نسبت به لوله و تسمه،    با مشکل عدم نفوذ 
مناسب جوش و نیز تابیدگي ورق مواجه بود 
محیطي  شرایط  در  فني  آزمایش هاي  با  که 
جوشکارهای  از  بهره گیري  با  و  متفاوت 
همچنین  شد.  مرتفع  مشکل  این  متخصص، 
مشکاتي  نیز  رنگ  و  سندباست  مرحله  در 
وجود داشت که در نهایت، قطعات واحد اول 
با کیفیت قابل قبول سوپروایزر هاربین تحویل 
و واحد دوم نیز به زودي آماده تحویل می شود. 

5
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چه  به  بازرگانی  معاونت  سازمانی  ساختار   :
نحوی است و وظایف زیرمجموعه های این معاونت 

چگونه تعریف شده  اند؟
تامین  بازرگانی،  معاونت  اصلي  وظایف  از  یکی 
تجهیزات پروژه ها است که زیر نظر دو مدیریت اداره 
می شود؛ مدیریت تامین تجهیزات برق و ابزار دقیق زیر 
نظر آقای موسوي و مدیریت تامین تجهیزات مکانیک 
نیز  این قسمت ها  از  کدام  عباسي. هر  آقاي  نظر  تحت 
مسئول  نیز  نفر  یک  دارند.  را  خود  مستقل  کارشناسان 
تامین  واحد  نظر  زیر  که  است  جانبي  اقام  تامین 
تجهیزات مکانیک، فعالیت دارد که وظیفه اش تامین اقام 
بازاری است. پروژه ها درخواست شان را برای معاونت 
در  که  فرم  یک  با  کار،  این  مي کنند.  ارسال  بازرگانی 
سازمان جاري ست وارد مجموعه معاونت می شود و بعد 
از آن، فرم را متناسب با کاایی که درخواست شده به 
یکی از دو مدیریت برق یا مکانیک ارجاع می دهیم. باید 
اضافه کنم که اینجا شاید تنها معاونتي باشد که قائم مقام 
دارد. آقای چمنی، ضمن اینکه معاون را در بخش تامین 
یاري مي کند و در غیاب من مسئولیت کل مجموعه را 
دارد، در حال حاضر هدایت پروژه کنتورهاي هوشمند 

را نیز در شرکت بر عهده دارند.
دو مدیریت دیگر، یکي مدیریت قراردادهای داخلی 
مدیریت  نیز  و  فرزانگان  آقاي  نظر  زیر  بازرگاني  و 
قراردادهاي خارجی و تامین مالي است تحت نظر آقای 
سعادت فرد. این دو مجموعه متولي تنظیم و عقد بخش 
عمده اي از قراردادهای فراب هستند و اساسا کدگذاري 
صورت  داخلي  قراردادهاي  در  قراردادها  نگهداري  و 
مي گیرد. این بدان معناست که وقتی مذاکرات به نتیجه 
رسمیت  اینکه  برای  می شود،  امضا  قرارداد  و  مي رسد 
پیدا  اختصاص  به آن  باید شماره مخصوصي  کند،  پیدا 
در  نیز  آن  از  نسخه اي  پیمانکار  به  اباغ  ضمن  و  کند 
دبیرخانه ای  معاونت،  این  در  شود.  نگهداري  آرشیو 
شکل گرفته، تحت عنوان دبیرخانه کیمیسیون معامات 

طریق  از  که  فراب  قرارداهای  تمامي  که  قراردادها،  و 
نگهداری  و  آرشیو  آنجا  در  می شود،  منعقد  بازرگانی 
می شوند. بخش فعال دیگر در قسمت قراردارد، بخش 
بیمه است که شامل بیمه های تمام خطر پروژه ها، بیمه 
حمل و نقل و انواع بیمه هایی است که در پروژه ها و یا 
در شرکت موردنیاز است. بخش حمل و بخش ترخیص 
نیز در مدیریت قراردادهاي داخلي مستقر  از گمرگات 
وزارت  سازمان ها،  با  مرتبط  مکاتبات  از  برخي  است. 
مدیریت  این  در  نیز  کارفرمایان  و  بازرگانی  و  صنایع 

صورت مي گیرد.
در بخش قراردادهای خارجی و تسهیات یا تامین 
قراردادهای  بین المللی،  توافق نامه های  عمدتا  مالی، 
و  اعتبارات  با  مرتبط  مسائل  و  الحاقیه ها  و  خارجی 
بانکي،  پرداخت های ارزی صورت مي گیرد. مکاتبات 
گشایش اعتبارات اسنادي و نیز برخي از مراودات با 
کارفرمایان در این مدیریت تعریف شده است. عمده 
نتیجه  در  قراردادهاست.  تنظیم  مجموعه،  این  فعالیت 
بین المللی،  قراردادهای  مفاد  انگلیسي،  زبان   به  تسلط 
تنوع آن ها، قوانین و سایقی که بعضی از کشورها و 
کارشناسان  که  مواردی ست  از  دارند  پیمانکارهایشان 
این بخش باید به آنها مسلط باشند. صورت جلسات و 
متونی که برای بحث های قبل از قرارداد تهیه و تنظیم 
مي شوند.  آماده  مدیریت  این  در  اکثرا  نیز  می شود 
همان  نیز،  پرداخت  مراحل  در  قرارداد  عقد  از  بعد 
کنترل های  بوده،  قرارداد  بستن  درگیر  که  کارشناسی 
به  نگیرد.  صورت  تخلقی  تا  می دهد  انجام  را  ازم 
بسیار خوبي  توان  از  ما  تیم  که  مي توان گفت  جرات 
در این قسمت برخوردار است ولي با توجه به شرایط 
انساني  نیروي  تقویت  به  نیاز  پروژه ها  تعدد  و  روز 
مهمي  بسیار  نقش  مدیریت  دو  این  دارد.  وجود 
دعاوي  یا  و  کارفرمایان  مقابل  شرکت  ادعاهاي  در 

مي کنند.    ایفا  علیه شرکت  پیمانکاران 
نام  به  دارد  دیگری  مهم  بخشی  بازرگانی،  معاونت 

مناقصات زیر نظر آقای طاهریان. هرچند این بخش در 
با  بسیار  اما  است،  نشده  ظاهر  فعلي  سازماني  ساختار 

اهمیت است.

در  ارزی  پرداخت های  و  اسنادی  اعتبارات   :
این معاونت به چه نحوی است؟

هاشمی،  سیدحمید  آقای  پیشین،  معاون  زمان  در 
تصمیم شرکت بر آن شده است که کنترل پرداخت های 
بازرگانی  معاونت  در  بانکي  اعتبارات  محل  از  ارزی 
متمرکز شود.  در واقع فراب اینترنشنال، بازوی فراب در 
خارج از کشور است. اما تصمیمی که گرفته شده این بود 
که کنترل اعتبارات اسنادی در معاونت بازرگانی متمرکز 
داخل  بانک های  از  اعتبارات  گشایش  از  برخی  شود. 
خارجی  قراردادهای  مدیریت  مجموعه  نیز  را  کشور 
انجام می دهد. پرداخت ها پس از درخواست متقاضیان و 
کنترل هاي ازم بابت صورت جلسه کمیسیون معامات 
و نکات قراردادي و متناسب با مبلغ، معموا با امضاي 
اعضاي  از  دیگر  یکي  و  اینترنشنال  فراب  عامل  مدیر 
پرداخت  روش  مي گیرد.  صورت  شرکت  مدیره  هیئت 
که  دارد  وجود  تامین  قراردادهاي  مخصوص  دیگري 
در آن مدیر پروژه همراه بازرگاني و یا مالي نسبت به 

پرداخت ارزي اقدام مي کند.

: اقامی که مربوط می شود به دو مدیریت برق 
و مکانيک، چه پروسه ای را برای خرید طی می کنند؟

همانطور که پیش تر گفتم، ما درخواست های پروژه ها 
می کنیم.  دریافت  شده،  تعریف  و  واحد  فرمی  با  را 
پس از اینکه مشخص شد این تامین به کدام بخش از 
به  فرم  می شود،  مربوط  تجهیزات  تامین  مدیریت های 
آن بخش تحویل داده می شود. از طرفی، مستندات فنی 
می شود  دریافت  ذیربط  اجرایی  معاونت  طریق  از  هم 
کرده اند.  تهیه  را  آن  مهندسی  واحد  کارشناس های  که 
برای خرید این اقام حداقل از سه منبع، استعام انجام 

بهارمحمدی

 شرکت فراب 
اینترنشنال که 
عملیات بانکی، 
ارزی و پولی ما را 
در خارج از کشور 
انجام می دهد، 
اکثرا ذینفع اعتبارات 
اسنادی است. 
یعنی به ازای 
قراردادهای تامینی 
که با خارج از کشور 
توسط معاونت 
بازرگانی بسته 
می شود، فراب 
اینترنشنال مبالغ ازم 
را به شرکت هاي 
موردنظر پرداخت 
مي کند.
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زمان، کیفیت و هزینه
سه پارامتر حیاتی بازرگانی

معاونت بازرگانی شرکت فراب، تحت مدیریت سیدجواد هاشمی اداره می شود. 
این مرد همیشه خندان، 52 ساله است، اما می گوید هنوز هم خودم را دانشجو و 
در حال یادگیری می  دانم. مهندس برق است و در دی ماه 86 وارد شرکت فراب 
اینترنشنال شده؛ پس از سمت مدیریت بازرگانی شرکت ناردیس، حاا معاونت 
توانمند  کارشناس های  اگر  است،  معتقد  او  می کند.  هدایت  را  فراب  بازرگانی 

بازرگاني شرکت  امور  اداره  نبودند،  بازرگانی  معاونت  تجربه  با  و  متخصص 
غیرممكن مي شد. تمام فعالیتهاي معاونت بازرگانی، مستلزم اشراف کامل همكاران 
را دچار مخاطرات بزرگ و هزینه هاي  این صورت شرکت  به کار است، در غیر 
سنگین مي کند. با او گفت وگویی درباره فعالیت معاونت بازرگانی ترتیب داده ایم 

که در ادامه می خوانید.

گفت وگو با »سید جواد هاشمی«، معاون بازرگانی فراب

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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مالی،  و  فنی  پیشنهادهای  دریافت  از  بعد  می دهیم. 
پیشنهاد فني را به اجرایي برمی گردانیم. برای این کار، 
بسته به نوع تجهیز و پیچیدگی آن، زمان های متفاوتی 
هم  اجرایی  و  مهندسی  بخش های  می شود.  صرف 
و  رفت  دور  چند  از  بعد  می کنند.  بیان  را  نظرات شان 
برگشت مدارك فني بین فروشنده، اجرایي و مهندسي 
از طریق بازرگاني، تاییدیه نهایی دریافت شده و امتیاز 
فني هر یک از پیمانکاران تعیین مي شود. در این مرحله 
پیشنهادهای مالي در حضور اعضاي کمیسیون معامات 
بازگشایي شده و برنده تعیین مي شود. سپس، بر اساس 
با  قرارداد  عقد  به  شده،  نهایی  موارد  و  درخواست ها 

پیمانکاری که برنده شده، اقدام می کنیم.

شاخص هایی  و  فاکتورها  چه  شما  نظر  به   :
بازرگانی، وجود دارد که  فعاليت معاونت  در زمينه 
فراب  نهایت  در  و  معاونت  این  برای  حياتی  نقش 

ایفا می کند؟
آنچه که در معاونت بازرگانی نیاز به پایش مستمر 
دارد، کنترل سه پارامتر تاثیرگذار زمان، کیفیت و هزینه 
است. به دلیل اینکه پاسخگوی مجریان پروژه ها هستیم، 
برنامه  نتیجه  در  باشیم.  حساس  زمان  پارامتر  به  باید 
فعالیت ها  آن  قالب  در  که  داریم  زمان بندی مشخصی 
باید  تاخیر،  برای  زیرا  مي شوند.  پیگیري  و  تعریف 
تامین  باید  بنابراین  بپردازیم؛  جریمه  کارفرمایان  به 
کیفیت  دهیم.  انجام  درست  و  موقع  به  را  تجهیزات 
با  مستقیمی  رابطه  مي کنیم  تامین  که  خدماتي  یا  کاا 
یعني  شهرت،  حسن  یعني  این  دارد،  شرکت  سابقه 
پروژه هاي  پیشنهاد  اینکه  یعني  و  کارفرما  رضایت 
دیگر. درکنترل کیفیت البته نیازمند همکاري صمیمانه 
باید  ما  که  چیزی  آن  هستیم.  کیفیت  کنترل  مدیریت 
تایید شده  از منابع  این است که کاا را  رعایت کنیم 
باید در مورد قیمت ها دقت ازم  تهیه کنیم. همچنین 
را داشته باشیم، تا درآمد و سود شرکت با هزینه هاي 

نقصان نشود.  بیهوده دچار 

: اگر در زمينه خرید اقام یا تامين اعتبارات 
آیا  برخوردید،  مشکل  به  پروژه ها  در  و...  مالی 
تيمی دارید که به سرعت به این بحران پاسخ دهد؟
که  زمان  هر  اما  نداریم،  معنا  این  به  مستقر  تیم 
با  جلساتی  بافاصله  آید  پیش  مشکلی  پروژه ای  در 
مستلزم  مشکل،  حل  گاهی  می گذاریم.  طرح  مجری 
آن است که از بخش های مالی و مهندسی هم دعوت 
کنیم تا در این جلسات شرکت کنند. به عبارت دیگر، 
به محض اینکه احساس کنیم پارامتری فقط در حوزه 
تصمیم گیري  یا  و  کنترل  قابل  بازرگانی  معاونت 
معاونت ها و کارشناسان  با  را  نیست، بافاصله مساله 
نتیجه ای  به  تا  اشتراك می گذاریم  به  فراب  مرتبط در 

برسیم. مشترك 

فراب  در  پيمانکارها  روش هایی  چه  با   :
می شوند؟ انتخاب 

شرکت فراب، بعد از سال های متمادی فعالیت در 
را  خودش  اعتماد  قابل  پیمانکارهای  نیروگاه،  زمینه 

کرده  شناسایی  را  آن ها  درصد   90 از  بیش  و  یافته 
به روز  را  لیست  این  ارزیابی   طریق  از  اما  است. 
تایید  وندور  لیست  در  را  جدید  پیمانکاران  و  کرده 
حوزه  که  سالي ست  چند  چون  می کنند.  ثبت  شده 
زیادی  سابقه  و  کرده  پیدا  گسترش  فراب  فعالیت 
باید  بازرگانی  معاونت  ندارد،  وجود  حوزه ها  این  در 
کند.  معرفی  و  شناسایی  را  حوزه ها  این  پیمانکارهای 
پتانسیل، زمینه کاری  شرکت های متعددی هستند که  
و فعالیت هایشان را در زمان های مختلف به ما معرفی 
خاص  زمینه  آن  در  پیمانکار  کمبود  ما  اگر  می کنند. 
داشته باشیم و یا تعداد پیمانکارهای لیست ما از حد 
دریافت  را  مستندات  و  اطاعات  باشد،  کمتر  خاصی 
تا  می دهیم  ارجاع  وندور  کمیته  اعضای  به  و  می کنیم 
دیدگاه هایشان را روی مستندات اعام کنند. بعد از آن، 
تیمی تشکیل می شود از بخش های مختلف فراب مانند 
این  درباره  و   ... و  بازرگانی  کیفیت،  مهندسی، تضمین 
میداني  گاهی  که  ارزیابي  اساس  بر  جدید  شرکت های 
صاحیت  کمیته  این  سپس،  می کنند.  نظر  اعام  است 
رد  یا  و  تایید  پیمانکاران  لیست  به  را  پیمانکار  ورود 

می کند.

روش هایی  چه  پيمانکارها  ارزیابی  برای   :
انجام  در حال  که  پيمانکارهایی  عملکرد  آیا  دارید؟ 
در  نقشی  رسانده اند  اتمام  به  را  آن  یا  هستند  پروژه 

انتخاب و یا عدم انتخاب آن ها دارد؟
که  دارد  وجود  پیمانکارها  دوره ای  ارزیابی  یک 
با توجه  بازرگانی  از کارشناسان معاونت  انرژی زیادی 
به حجم کارهای شان، می گیرد. من در این مورد اعتقادم 
بر این بود که اگر بازخورد منفی از کارشناس ها گرفتیم، 
یک  این،  بر  عاوه  دهیم.  انجام  را  دوره ای  ارزیابی 
ارزیابی عملکرد هم داریم که در پایان دوره  ها صورت 
می گیرد. بدین صورت که، شخصی که مستقیما با پروژه 
درگیر است فرمی را پر می کند، بعد آن را به بازرگانی 
باشد،  زیاد  پیمانکار  آن  منفی  نمرات  اگر  برمی گرداند. 
پیمانکار  آن  که  می گیرند  تصمیم  کمیته  و  مربوط  دبیر 

اعام  مشروط  یا  شود  خارج  لیست  از  و  شده  مردود 
می شود.

توانمندی های  و  محدودیت ها  شما،  نظر  از   :
پيمانکارهای  با  مذاکرات  در  بازرگانی  معاونت 

خارجی چيست؟
مشکاتی  ولی  نداریم،  عمده  معنای  به  محدودیت 
درنظر  راه حل هایي  آن ها  اکثریت  برای  البته  که  داریم 
این  بنگریم،  باا  از  فراب  به  بخواهیم  اگر  است.  شده 
به تجربه و دانشی که دارد، در حوزه  با توجه  شرکت 
دارد،  باثباتی  مدیریت  است.  شده  شناخته  کاری اش 
به  با صنعت  دارد که  قرار  آن  توانمندی در راس  افراد 
پایین دستي  صنایع  با  مناسبی  روابط  بوده،  آشنا  خوبی 
دارند، با برنامه ریزی و فکر باز و جذب نیروهای مستعد 
ببرند.  پیش  باکیفیت  را  داخلی  پروژه های  توانسته اند 
مورد  فراب  داخلی  اعتبار  شده  باعث  موارد  این  تمام 
پذیرش کشورهای خارجی هم قرار بگیرد. این اعتبار، 
کار بازرگاني را با پیمانکاران خارجي تسهیل کرده است. 
رفتار ما با پیمانکاران خارجي همیشه توام با صداقت و 
که  شرکتي ست  آن ها  دیدگاه  از  فراب  و  بوده  شفافیت 
از طرفی  است.  اعتماد  مورد  و  پیش بیني  قابل  رفتارش 
بخش  در  به  خصوص  طرح ها  توسعه  معاونت   تاش 
نادیده گرفت، زیرا توانسته اند  نباید  از کشور را  خارج 
فراب را به کشورهای دیگر به خوبی، با قوت و بسیار 

مناسب و اثربخش معرفی کنند.
معاونت  توانمندی های  و  مثبت  عملکرد  این  البته 
بازرگانی، حاصل تاش و مدیریت بسیار مناسب جناب 
من  زیرا  است،  هاشمی  حمید  و  پارسایی نژاد  آقایان 
عهده  به  را  معاونت  سکان  جاري  سال  اردیبهشت  از 
خوبی  به  کنند،  مذاکره  خوب  توانستند  آن ها  گرفته ام. 
فنی  پتانسیل  اساس  بر  و  کنند  دفاع  فراب  هویت  از 
فراب و با تکیه بر پشتوانه نیروي انساني با وجود رقبای 
بسیار قدرتمند خارجی، توانسته اند پروژه های داخلي و 

خارجی را به خوبي پشتیباني کنند.
ادامه در صفحه 19

شرکت فراب، 
بعد از سال های 
متمادی فعالیت 

در زمینه نیروگاه، 
پیمانکارهای قابل 
اعتماد خودش را 
یافته و بیش از 90 

درصد آن ها را 
شناسایی کرده 

است. اما از طریق 
ارزیابی  این لیست 
را به روز کرده و 
پیمانکاران جدید 

را در لیست وندور 
تایید شده ثبت 

می کنند
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قراردادهای  »مدیریت  فعالیت  گفت  می توان  کلی  طور  به  سعادت فرد*:  مهدی 
خارجی و تامین مالی«، چهار وجه عمده دارد: 

بازرگاني آن ها جهت  اسناد  فراب در آن ها شرکت مي کند و  مناقصه هایی که   -1
بررسي و اظهارنظر به ما ارجاع می شود؛ بعد از پذیرفته شدن پیشنهاد فراب و اعام به 
عنوان برنده مناقصه، مذاکرات و انعقاد قرارداد با کارفرما نیز با مشارکت این مدیریت 
با کارفرمایان  الحاقیه در قراردادهاي منعقده  صورت می گیرد. هرگونه اصاحیه و یا 

فراب نیز با هماهنگي این مدیریت انجام مي گیرد.
2- انعقاد قرارداد با پیمانکاران خارجی؛ که مدیران پروژه ها و 
یا تامین تجهیزات معاونت بازرگاني درخواست کننده آن هستند. 
قرارداد موردنظر در این مدیریت تنظیم و ارائه شده و بعد از آن 
جهت  قرارداد  امضاء،  از  پس  می شود.  انجام  مربوطه  مذاکرات 
اجرا به مجریان طرح ها اباغ مي شود و در طول اجراي قرارداد 
هم در صورت لزوم، پیگیر رفع مسائل و بحث های مرتبط با آن 

خواهیم بود. 
3- گشایش اعتبارات اسنادی به نفع فروشندگان و پیمانکاران 
فراب و شرکت هاي تابعه؛ این موضوع با انجام ثبت سفارش در 
وزارت بازرگاني شروع مي شود و در نهایت پس از تنظیم فرم هاي 
اعتبار  اباغ  به  منجر  مربوطه  تاییدات  اخذ  و  بانک ها  ر  موردنظ 
اسنادي به فروشنده مي شود. کنترل این فرایند تا اطمینان از حمل کل 
محموله، تحت اعتبار اسنادي و ارائه اسناد موردنیاز واحد ترخیص و 

تسویه حساب نهایي با بانک گشاینده بر عهده این مدیریت خواهد بود. 
4- انجام پرداخت هاي ارزي به فروشندگان کاا و خدمات از طریق حواله بانکي 
یا گشایش اعتبار اسنادي توسط شرکت فراب اینترنشنال یا شرکت هاي سرویس دهنده 

خدمات صادراتي.
تامین  و  خارجی  قراردادهای  مدیریت  در  زیر  تفکیک  با  شده  اشاره  فعالیت هاي 

مالی انجام می شود:

اسناد  خصوص  در  اظهارنظر  و  بررسي  مسئول  خارجی  قراردادهای  کارشناسان 
قراردادی- مسائل  پیگیری  مذاکرات،  انجام  قراردادها،  پیش نویس  تنظیم  مناقصات، 
بازرگاني پروژه ها و حل و فصل دعاوی احتمالي هستند. بخش اعتبارات اسنادی و 
مالی  تامین  قراردادهای خارجی و  نیز که زیرمجموعه مدیریت  ارزي طرح ها  کنترل 
است، فعالیت هایي از قبیل پرداخت های ارزی و گشایش و انتقال اعتبارات اسنادی و 

ثبت اطاعات پرداخت ها را بر عهده دارد.
از جمله شاخص ترین فعالیت های صورت گرفته در مدیریت قراردادهای خارجی 

و تامین مالی مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تامین مالی فاز اول پروژه سیاه بیشه که از جمله پیچیده ترین 
مکانیزم هاي تامین مالي بود و با پیگیري هاي انجام شده در این 
از  سندیکایی  مالي،  تامین  این  در  رسید.  سرانجام  به  مدیریت 
به رهبري  ژاپن  آلمان و  اتریش،  بانک های کشورهایی همچون 
 ECAs از  مجموعه ای  و  شد  تشکیل  آلمان   B.H.F بانک 
اتریش،   OeKB مانند  مختلف(  اعتباري  بیمه  )موسسات 
مالي  تامین  شدند.  درگیر  ژاپن   NEXI و  آلمان   HERMES

ژاپن  ین  و  یورو  امریکا،  دار  ارز  سه  گیرنده  بر  در  شده  یاد 
بوده است. پیچیدگی آن هم به ترکیب بانک ها، بیمه ها و ارزهاي 

مختلف آن  برمی گردد.
2. تهیه متن تیپ برای انعقاد قراردادهاي احداث نیروگاه های 
آبی به صورت BOT. قراردادهای تیپ برای کارهای حرارتی 

وجود داشت، اما برای نیروگاه های آبی قراردادهای تیپ نداشتیم.  
3. پیگیري گشایش اعتبار اسنادی ریالی در پروژه زاینده رود که عما مي توان آن 
را اولین اعتبار اسنادي ریالی در ایران دانست که با هماهنگي معاونت مالي در دست 

اقدام است.
* مدیر قراردادهای خارجی در معاونت بازرگانی

معاونت بازرگانی واحد ستادی  است

تامین مالی 
فاز اول پروژه 
سیاه بیشه که از 
جمله پیچیده ترین 
مکانیزم هاي 
تامین مالي بود 
و با پیگیري هاي 
انجام شده در 
این مدیریت به 
سرانجام رسید. 
در این تامین 
مالي، سندیکایی 
از بانک های 
کشورهایی 
همچون اتریش، 
آلمان و ژاپن 
به رهبري بانک 
B.H.F آلمان 

تشکیل شد
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محسن عباسی*: اگر نگاهی به فعالیت های اصلی و مهم فراب بیاندازید، متوجه 
می شوید آنچه که توانسته پروژه ها را به جلو هدایت کند، تجهیزاتی است که برای 
زیربنای  تجهیزات،  که  گفت  اطمینان  با  می  توان  می شود.  تهیه  و  خریداری   آن ها 
توسعه و پیشبرد پروژه های فراب است. با تمام مشکاتی که در عرصه بین المللی 
مکانیک«  تجهیزات  »تامین  مدیریت  دارد،  وجود  تجهیزات  و  قطعات  تهیه  برای 

توانسته با ایجاد راه کارهای جدید، به خوبی از موانع بگذرد.
تمام تاش کارشناسان ما تهیه تجهیزات باکیفیت و در عین 
حال با قیمت مناسب است تا بتوانند تخفیف های مناسبی بگیرند 
و مبالغی را پس انداز کنند. به عنوان مثال ما در پروژه سنگ توده 
با مذاکراتی که با شرکت های تامین کننده تجهیزات اصلي داشتیم، 
توانستیم تجهیزات اصلي پروژه را با قیمت بسیار مناسبی، تامین 
پروژه سیاه بیشه، یکی  لوله های زهکشی  تامین  برای  یا  کنیم؛ و 
بسیار  بررسی های  و  مطالعات  با  توانست  ما  کارشناس های  از 
صحیح، با تامین تجهیزات از یک سازنده ترکیه اي حدود ششصد 
هزار یورو صرفه جویی برای شرکت داشته باشد. تمام تاش ما 
بر این است که تا جای ممکن، تمرکزمان را بر تجهیزات ساخت 
برنخوریم.  مشکل  به  مالی  و  زمانی  نظر  از  تا  بگذاریم  داخل 
با توجه به نوع  تقسیم وظایف تامین تجهیزات اقام مکانیکی، 

بر  اشرافش  و  اطاعات  نسبت  به  کارشناسی  هر  و  است  گرفته  صورت  تجهیزات 
تجهیزات، خریدها را پیگیری و هدایت می کند.

این  به  می توان  را  مکانیکی  تجهیزات  تامین  بخش  وظایف  خاصه،  طور  به 
کرد: شکل دسته بندی 

و  ریلی  زمینه  در  البته  حرارتی.  و  آبی  نیروگاه های  تجهیزات  کلیه  تامین   .1

نیروگاه های بادی که فراب به تازگی وارد شده، ما در مرحله مناقصات قرار داریم. 
در واقع، هدف ما این است که با منابع موجود، با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت، 
مطابق  نیز،  خریدها  این  دهیم.  انجام  را  خریدها  دنیا  مطرح  سازندگان  از  بتوانیم 

روال از وندور لیست شرکت فراب صورت می گیرد. 
زمینه  در  که  خارجی،  و  داخلی  سازندگان جدید  و  تامین کنندگان  شناسایی   .2
و  می کنند  فعالیت  حرارتی  و  آبی  نیروگاه های  تجهیزات 

می توان با آن ها مذاکرات خرید انجام داد.
مناقصاتی  درباره  تجهیزات  برای  قیمت  برآورد  ارائه   .3
کارشناسان   می کند.  آن شرکت  در  توسعه طرح ها  معاونت  که 
که  فنی  مشخصات  به  توجه  با  را  مناقصات  این  ما،  بخش 
معاونت  که  مشخصاتی  یا  و  می دهد  ارائه  مهندسی  معاونت 
توسعه طرح ها برای ما ارسال می کند، برآورد قیمت می کنند.

برای  بین المللی  و  داخلی  قراردادهای  درباره  مذاکره   .4
استعام  کارشناسان  که  معنا  ان  نیروگاهي،بد  تجهیزات  تامین 
مدیریت  کمک  با  را  قراردادی  مباحث  و  می کنند  دریافت  را 
بتوانند  تا  می کنند  پیگیری  خارجی  و  داخلی  قراردادهای 

مذاکره ها را پیش ببرند و به انعقاد قراداد برسند.
5. بررسی درخواست هایی که پیمانکاران یا مجریان بعد از 

یا پیمانکاران دارند.  با فروشنده ها  انعقاد قرارداد 
در  موارد  این  بیشتر  تجهیزات.  تامین  زمینه  در  قرارداد  از  بعد  پیگیری   .6
خریدهای بازاری و خارجی است که مسائل بعد از قرارداد ساخت، ضمانت نامه، 

بازرسی و موارد فنی را پیگیری می کنیم.
* مدیر تامين تجهيزات مکانيک در معاونت بازرگانی

خرید با حداقل قیمت
و حداکثر کیفیت

تمام تاش 
کارشناسان ما 
تهیه تجهیزات 
باکیفیت و در 

عین حال با قیمت 
مناسب است تا 

بتوانند تخفیف های 
مناسبی بگیرند و 

مبالغی را پس انداز 
کنند
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پیدا  مانند فضای جنگي  ناخواسته فضایی  اتاق من،  : گاهي  فرزانگان  محمودرضا 
می کند؛ به ناچار در اتاق را مي بندم تا افکار همکاران کمتر درگیر این زوایاي کار شود. 
گاهي براي اینکه همه کارها به خوبي و بي اشکال انجام شود، هیچ عذري را براي هیچ گونه 
کوتاهي نمي پذیرم. ماندن در اتاقي پر از چالش و فعالیت، درخواست از هر سو و از هر 
پروژه و گاه همه فوري و گاهی هر کدام با راه حلي مجزا. محال است در اینجا بتوان ذهن  
را فقط و فقط درگیر یک پروژه کرد. تاش ما همیشه بر این بوده که در این فضا، امور 
مورد پیگیري هر طرح را با شکیبایي انجام و پاسخ دهیم. درخواست هایی از جنس جلسه، 
ورود به حوزه رسیدگي به دعاوي با پیمانکاران در صورت لزوم و رسیدگي به پرونده هاي 

بیمه نامه  صدور  معامات،  کمیسیون  قرارداد،  خاص،  دعوایي 
باربري، تمدیدات، خسارات،  بیمه  تمام  خطر نصب و مهندسي، 
بازدیدها، جاده و پل، استعام و مناقصات فورواردري، بارگیري، 
حمل، تخلیه، هماهنگي امور فورواردري و کریري حمل کااهاي 
کلیه پروژه ها از مبادي خارجي تا مبادي گمرکي ایران. در سال هاي 
اخیر و بر حسب شرایط و فضاي تحریم کشور، حتي درگیر رزرو 
و فیکس کردن کشتي نیز مي شویم. نظارت بر بارگیري هاي داخلي، 
حضور در گمرکات و مجادله با سیستم هاي اداري گمرکي براي 
انجام سریع امور واردات، صادرات و امور گمرکي و ترخیص کاا. 
گاهي روز به روز دنبال کردن تجهیزات در حال بارگیري و حمل 
در گمرکات خارجي تا داخلي و... در حوزه بارگیري، حمل، امور 
گمرکي و بیمه هاي مختلف موردنیاز پروژه هاي تانا و سنگ توده 2، 
به نظرم رکوردهاي بي بدیلي را به جا گذاشته ایم و اینها فقط مرهون 

انگیزه هاي پویا و تاش همکاران سخت کوش بوده که در ساعات اداري و غیر اداري 
فعالیت شان را به سرانجام می رساندند. اکثر این فعالیت ها گاهی فقط براي یک محموله 
وارداتي و یا صادراتي به وزن چند تن از یک پروژه کوچک چندصدتني تا یک پروژه 
بزرگي چند ده هزارتني فراب انجام مي شود و همه تاش ها براي تسریع در چرخه تامین 
یا صدور کاا و خدمات، با کیفیت عملیاتي باا در حال انجام است. براي یک محاسبه 
کمي از عملیات انجام شده و در حال انجام این حوزه، فقط باید تعداد و تناژ پروژه های 
اجرا شده و در دست اجرای فراب را همراه با تعداد محموات داخلي و خارجي آن ها 
را برای اطاعات موجود در سازمان، استخراج کرد تا حجم کار مشخص شود. تناژ انجام 
عملیاتي که اشاره شد، براي کااهاي وارداتي کلیه طرح ها، تاکنون بالغ بر 140هزار تن 
شامل مواد و تجهیزات بوده است؛ به عبارتي به طور متوسط سالیانه بیش از 11هزار تن 
عملیات انجام شده است. مقایسه آمار میانگین فوق با آمار شش ماهه اول سال 89 نیز 
امکانپذیر است. این آمار براي دوره ذکر شده، بالغ بر 3 هزار تن بوده است. بررسي همین 
آمار )تناژ عملیات( براي کااهاي ساخت داخل طي 8 سال گذشته، گزارشي معادل 25 

هزار تن را خواهد داد.

فعالیت هاي این مدیریت، به طور کلی، به پنچ حوزه پر مسئولیت زیر تقسیم مي شود:
1. انعقاد قرارداد و الحاقیه هاي مربوط با پیمانکاران فرعی داخلي. تهیه قراردادهای تیپ 
برای اولین بار در فراب توسط این مدیریت صورت گرفت. یکي دیگر از قابلیت ها و 
فعالیت هاي در حال انجام، رسیدگي به دعاوی با پیمانکاران فرعي در پروژه هاي مختلف 
است. ما موضوع دعوي را کنترل و تا رسیدن به نتیجه هدایت می کنیم. همکاران ما در 

این حوزه، آقاي کوروش مهرشاهي و خانم هاله پیروي هستند.
2. امور کمیسیون معامات شرکت و ارائه گزارش ماهیانه به مدیر عامل. دبیرخانه 
کمیسیون معامات شرکت و سوابق موجود آن، از سال 85 با ارائه تعهد مبني بر قبول 
ارائه  تعهد  نیز  بایگاني و  نظارتي و  کنترل و  کلیه مسئولیت هاي 
هر  تفکیک  به  معامات  انجام  از  عامل،  مدیر  به  ماهانه  گزارش 
طرح، به مجموعه مدیریت قراردادهای داخلی و بازرگاني منتقل 
شد. تنظیم و امضاء کمیسیون معامات شرکت از سال 85 متحول 
و اشکال های متعدد روش هاي قبلي در ارتباط با تنظیم تا توزیع و 
بایگاني متمرکز و اطاع رساني هاي بعدي آن، حذف شد. بطور خاصه 
در این حوزه ما کنترل، نظارت، ثبت، تائید و گزارش حدود 400 
معامله در سال را انجام مي دهیم. این امور را نیز خانم هاله پیروي 

انجام  می دهند. 
3. عملیات فورواردري وحمل خارجي؛ از یک سال گذشته، انجام 
امور فورواردري کاا، استعام/مناقصات، تنظیم و انعقاد قراردادهاي 
و  برای حمل خارجي  از هماهنگي هاي ازم  بسیاري  و  مربوطه 
ترانزیت محموات طرح هاي داخل و خارج از کشور، به خانم پیروي 
محول شد. در برخي موارد خاص نیز خانم مسعودي درگیر این فرآیند و فعالیت می شوند.  

4. امور بيمه: این حوزه از کار، شامل امور صدور و خسارات در حوزه بیمه نامه های باربری 
و نیز بیمه نامه های تمام خطر نصب و مهندسی، مسئولیت، شخص ثالث و یا بیمه نامه هاي خاص 
است. این بخش، یکي از حساس ترین و پرمشغله ترین اموری است که در هر پرونده، به اتخاذ 
روش اقدامي و مدیریت خاصی نیاز دارد. همکاران ما در این حوزه، خانم زهرا عزیزي از 

ابتداي سال 85 و خانم لیا مسعودي هستند.   
5. امور حمل و ترخيص کاا: واحد واردات و صادرات کاا در معاونت بازرگاني، 
پیشینه اي قدیمی دارد.  از زمانی که فراب شروع به انعقاد قرارداد با کارفرمایان خود کرد، واحد 
حمل و ترخیص نیز شکل گرفت. این واحد با تمام مشکات غیر منتسب اسنادي و بانکي، 
تاخیر در مبادله اسناد، دریافت اصل اسناد و...، فراب تاکنون وارد مکاتبه با اداره اموال 
تملیکي براي استرداد یا خرید کاای متروکه نشده است. راهکارهاي هوش مندانه برای 
مجریان طرح و یا مدیریت ارشد سازمان در جهت حفظ مصالح سازماني شرکت فراب و 

حتي کارفرمایان، از حرکت هاي بسیار پر سابقه این حوزه بوده است. 
* مدیر قراردادهای داخلی در معاونت بازرگانی

سعيد طاهریان*: در حال حاضر، من به عنوان مشاور معاونت 
بازرگانی فعالیت می کنم. فعالیت اصلی این بخش، در ارتباط با 
مناقصات و هماهنگی ازم با معاونت توسعه طرح ها است. در این 
بخش، مذاکره با تامین کنندگان تجهیزات اصلی نیروگاه ها و اخذ 

پیشنهادات فنی و مالی مناسب صورت می گیرد.
نحوه کار این بخش به این صورت است که، معاونت توسعه طرح ها 
و یا معاونت هاي دیگر مناقصات داخلي و خارج از کشور را شناسایی 
می کنند و بعد از آن اگر تصمیم بر این شد که در این مناقصات شرکت 
کنیم، مدارك فنی پس از بررسي در معاونت مهندسي برای این بخش 

ارسال می شود. مسئول مناقصات، طبق بررسی هایی که انجام می دهد 
برای اقامی که مرتبط با معاونت بازرگانی هستند، قیمت اعام مي کند. 
این قیمت یا از طریق استعام به دست مي آید و یا با استفاده از بانک 
اطاعاتي موجود برآورد مي شود. قیمت های نهایی سپس در اختیار 
معاونت توسعه طرح ها قرار می گیرد. در اینجا معاونت بازرگانی نقش 
بسیار مهمی دارد، یعنی اگر قیمت های اعام شده بي دلیل باا باشند، 
باعث مي شود شرکت پروژه اي را از دست بدهد و اگر این قیمت ها 

پایین باشند، قطعا شرکت متضرر می شود.
* رئيس بخش مناقصات در معاونت بازرگانی

خط مقدمی دیگر در جبهه های اجرایی

پویایی بازرگانی با مناقصات

 امور بیمه  شامل 
امور صدور و 
خسارات در حوزه 
بیمه نامه های 
باربری و نیز 
بیمه نامه های 
تمام خطر نصب 
و مهندسی، 
مسئولیت، 
شخص ثالث و 
یا بیمه نامه هاي 
خاص است. این 
بخش، یکي از 
حساس ترین و 
پرمشغله ترین 
اموری است که 
در هر پرونده، 
به اتخاذ روش 
اقدامي و مدیریت 
خاصی نیاز دارد
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اصلی  راهبردهای  از  یکی  برقی  تجهیزات  خرید  مقوله  موسوی*:  کمال 
برای  پروژه ها  وابستگی  است.  برخوردار  نیز  زیادی  اهمیت  از  که  پروژه هاست 
تجهیزات  تامین  بخش  حساسیت  خوبی  به  می تواند  فعالیت هایشان  ادامه  و  بقا 

برق  تجهیزات  تامین  ساختار  با  ارتباط  در  دهد.  نشان  را  برق 
تا  بوده  این  بر  تاش مان  می دهد،  انجام  که  فعالیت هایی  و 
کار  تجهیزاتی  روی  تخصصی  صورت  به  کارشناس هایمان 
به  باشد.  گرایش شان  و  تحصیلی  رشته  با  ارتباط  در  که  کنند 
روی  بر  دارد  الکترونیک  برق  گرایش  که  فردی  مثال  عنوان 
به  مربوط  تجهیزات  مانند  اطاعاتش  با  متناسب  سیستم های 
کارشناس هایی  می  کند.  کار  و...  کنترل  سیستم های  مخابرات، 
با  بر  عاوه  دارند  فعالیت  برق  تجهیزات  تامین  بخش  در  که 
دارند.  هم  بازرگانی  دانش  فنی،  و  آکادمیک  علمی،  دانش 
به  می دهد  انجام  برق  تجهیزات  تامین  واحد  که  فعالیت هایی 

از: عبارتند  عمده  طور 
از  درخواست هایی  پیمانکارها؛  با  قرارداد  عقد   .1

این  قالب  در  می کنیم.  دریافت  قرارداد  عقد  برای  اجرایی  معاونت های 
می کنیم. معرفی  پیمانکار  و  کرده  برگزار  مناقصه  درخواست، 

همکاری  ریلی  پروژه های  یا  طرح ها  توسعه  با  مرتبط  مناقصات  در   .2
شرکت  مناقصه  در  طرح ها  توسعه  معاونت  وقتی  می کنیم. 
با  ما  می شود.  ارسال  مهندسی  معاونت  از  اسناد  می کند، 
به  را  تجهیزات  قیمت  موجود،  آرشیو  طبق  یا  استعام 

می کنیم. اعام  طرح ها  توسعه  معاونت 
سازندگان  لیست  وندورها.  ارزیابی  و  وندوریابی   .3
با  می خواهند  کاری مان،  زمینه  در  که  پیمانکارهایی  یا 
ارزیابی  کمیته  برای  و  کرده  تهیه  را  کنند  همکاری  فراب 
نوع  و  پیمانکار  به  بسته  کمیته  این  می کنیم.  ارسال  وندور 
ارزیابی  برای  اما  باشد  متفاوت  است  ممکن  فعالیت اش، 
کیفیت،  تضمین  اجرایی،  مهندسان  از  کلی  حالت  در 

داشت. خواهد  اعضایی  مهندسی  معاونت  و  بازرگانی 
بازرگانی معاونت  در  برق  تجهيزات  تامين  مدیر   *

محسن بختياري*: من از سال 1374 افتخار همکاري با شرکت فراب را داشتم 
راه اندازي کلیه طرح هاي اجرا شده توسط شرکت فراب  بر خود مي بالم که در  و 
بخش هاي  در  همکاران  و  کارشناسان  میان  در  من  سهم  اگرچه  داشته ام،  مشارکت 

طرح هاي  از  نامي  وقتي  اما  است.  ناچیز  بسیار  شرکت  مختلف 
اجرا شده به میان مي آید، در وجودم شور و شعف وصف ناپذیري 
اجراي  جهت  در  بیشتر  کوشش  و  اهتمام  به  مرا  و  مي آید  پدید 

مي کند. مصمم  طرح ها 
انجام کارها  این مدت خاطرات تلخ و شیرین بسیاري در  در 
وجود داشته، که به یکي از آن ها در اینجا اشاره مي کنم. هنگامي 
سیاه بیشه  ذخیره اي  تلمبه  نیروگاه  طرح  اجراي  مناقصه  برنده  که 
باید مسیر دسترسي حمل تجهیزات  مانند طرح هاي دیگر  شدیم، 
ابعاد و  از نظر  تا چنانچه محدودیتي  موردارزیابي قرار مي گرفت 
و  طراحي  در  تا  کنیم  اعام  طرح  مجري  به  دارد  وجود  وزن  یا 
به  متعددي  نامه هاي  راستا  این  در  گیرد.  قرار  موردتوجه  ساخت 
حمل  مسیر  خواستیم  آنها  از  و  کردیم  ارسال  راهداري  سازمان 

حمل  براي  راهي  هیچ  که  کردند  اعام  پاسخ  در  ولي  کنند،  معرفي  را  مناسبي 
سفر،  چند  در  و  نشدیم  متقاعد  پاسخ  این  با  ندارد.  وجود  )ترافیکي(  تجهیزات 
تجهیزات،  حمل  براي  مسیر  سه  و  گرفت  قرار  ارزیابي  مورد  مختلف  جاده هاي 
و  جلسات  با  و  شد  شناسایي  وزن  و  ابعاد  با  متناسب 
ساري  و  تهران  راهداري  سازمان  با  پي درپي  پیگیري هاي 
از سازمان  نماینده اي  اعزام  به  موفق  ادعا،  این  اثبات  براي 
راهداري استان مازندران )ساري( به جاده هاي در دسترس 

شدیم. 
طرف  از  که  بررسي هایي  که  پذیرفتند،  نیز  آن ها   
از  پس  است.  بوده  صحیح  شده،  انجام  فراب  کارشناسان 
این ماجرا، براي حمل تجهیزات ترافیکي همکاري مناسبي 
صورت مي گیرد و مجوزهاي ازم را صادر مي کنند. اگرچه 
این موضوع زمان بر شد، اما در نهایت نتیجه داد و توانستیم 

تجهیزات را بدون هیچ گونه مشکلي حمل کنیم.
* مسئول واحد حمل و ترخيص کاا

اهرم توسعه پروژه های برق آبی

تاش بي وقفه حمل و ترخيص

 لیست سازندگان 
یا پیمانکارهایی 

که در زمینه 
کاری مان، 

می خواهند با 
فراب همکاری 

کنند را تهیه کرده 
و برای کمیته 

ارزیابی وندور 
ارسال می کنیم. 
این کمیته بسته 

به پیمانکار و نوع 
فعالیت اش، ممکن 

است متفاوت باشد 
اما برای ارزیابی 
در حالت کلی از 

مهندسان اجرایی، 
تضمین کیفیت، 

بازرگانی و معاونت 
مهندسی اعضایی 

خواهد داشت

11

معاونت  در  کاری  باای  دلیل حجم  به  چمني*:  حسين 
تصمیم  فراب  پیشین  معاون  هاشمی«،  »حمید  بازرگانی، 
گرفتند که تامین تجهیزات، پیگیری مناقصات، وندورلیست 
و  دهد  انجام  قائم مقام،  سمت  در  فردی  را  و...  فراب 
با  قرارداد  خارجی،  قراردادهای  به  مربوط  فعالیت های 
کارفرما، حمل و ترخیص و مواردی از این دست، بر عهده 
مانند  فعالیت هایی  حاضر  حال  در  باشد.  بازرگانی  معاون 
دریافت فرم FP01 و ارسال به مدیریت هاي تأمین برق و 

مکانیک برای خرید و ارسال ثبت در نرم افزارهاي مربوطه، 
نرم افزارها،  کنترل  و  تأمین  مدیران  از  خرید  کار  پیگیري 
مشکات  رفع  خصوص  در  بازرگاني  معاونت  به  کمک 
تأمین،  جانشین  کارتابل  کنترل  تجهیزات،  تأمین  زمینه  در 
پیگیري  و  مدیره  هیات  به  ساانه  گزارشات  تهیه  پیگیري 
وندور  کمیته  جلسات  در  حضور  و  وندور  کمیته  جلسات 
فراب به عنوان دبیر جلسه تحت نظارت من انجام می شود.
بازرگاني معاونت  *قائم مقام 

یک معاونت، یک قائم مقام
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و  آب  دوساانه  بين المللي  نمایشگاه  ششمين 
تاسيسات آب و فاضاب با حضور 10 کشور مطرح 
جهان روزهاي پنجم تا هشتم آبان ماه سال جاري، در 
محل دائمي نمایشگاه هاي بين المللي تهران برگزار  شد. 
در این نمایشگاه حدود 400 شرکت داخلي و خارجي 

در فضایي به وسعت 45 هزار مترمربع شرکت داشتند.
کشورهاي  از  شرکت هایي  حضور  ميان،  این  در 
اسپانيا، ایتاليا، آلمان، فرانسه، جمهوري چک، دانمارك، 
تایوان، ژاپن، هلند و چين در این نمایشگاه قابل توجه 
بود. ارائه راهکارهاي بازارهاي هدف و ایجاد تعامل و 
برقراري ارتباط شرکت هاي ایراني فعال در زمينه آب 
از اهداف برگزاري  اقتصادي  با طرف هاي  و فاضاب 
نمایشگاه  این  بود. هم چنين، در حاشيه  نمایشگاه  این 
ميزگردهاي تخصصي در حوزه آب و فاضاب از سوي 
شرکت هاي دولتي و غيردولتي ایران برگزار شد. گفتني 

است، نمایشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب 
و فاضاب ایران به عنوان بزرگ ترین رخداد صنعتي و 
پا  بر  این حوزه، هر دو سال یک بار  در  ایران  تجاري 
مي شود. شرکت فراب نيز همچون سال های گذشته در 
نمایشگاه بين المللی دوساانه صنعت آب و تاسيسات 

آب و فاضاب ایران حضور داشت. 

مراسم افتتاحیه
مراسم  در  نيرو،  وزیر  مقام  قائم  چيت چيان،  حميد 
افتتاح ششمين نمایشگاه دو ساانه آب و تاسيسات آب 
و فاضاب کشور با تاکيد بر اینکه صنعت آب کشور 
داشته  توجهي  قابل  دستاوردهاي  گذشته  سال  در 30 
است، تصریح کرد: »با این حال روند تحوات جهاني 
به گونه اي است که ایجاد تغييرات در سياست هاي آبي 

اجتناب ناپذیر است«.

وی افزود: »امروز صنعت آب و فاضاب کشور به 
نقطه اي رسيده که با توجه به تغيير شرایط اقليمي، نيازها 
و تغييرات جوامع سياست ها و برنامه هاي جدیدي باید 

در پيش گرفته شود«.
فن آوري  ارتقاي  ضرورت  به  اشاره  با  چيت چيان 
انجام  با  »امروزه  داشت:  اظهار  در صنعت آب کشور 
باید در  از آن در مدیریت  استفاده  تحقيقات علمي و 

جهت استفاده از دانش نوین در این حوزه اقدام شود«.
عنوان  به  تقاضا  مدیریت  از  نيرو،  وزیر  مقام  قائم 
یکي از مهم ترین موارد در مدیریت منابع آب نام برد 
و افزود: »از اجزاي این سياست باید به مسائلي همچون 
اندازه گيري آب، مدیریت  کنتورهاي هوشمند، وسایل 
سيستم هاي  کشاورزي،  بخش  به  به خصوص  تحویل 
توجه  باران  آب  جمع آوري  زهکشي،  و  آبياري  نوین 

جدي صورت گيرد.

 نمایشگاه 
بین المللي صنعت 
آب و تاسیسات آب 
و فاضاب ایران به 
عنوان بزرگ ترین 
رخداد صنعتي و 
تجاري ایران در 
این حوزه، هر دو 
سال یک بار بر پا 
مي شود. شرکت 
فراب نیز همچون 
سال های گذشته 
در نمایشگاه 
بین المللی 
دوساانه صنعت 
آب و تاسیسات آب 
و فاضاب ایران 
حضور داشت

مهردادشاکری

12



.

در دوران ما 
تغییر در الگوهاي 
مصرف، افزایش 

بار آلودگي خارج 
از توان تحمل 

منابع آب، فقدان 
و یا نارسایي 

قوانین ملي و بین 
المللي و سرانجام 

توزیع نامتوازن 
منابع سطحي 

و زیرزمیني آب 
با پراکندگي و 

نیازهاي جمعیت، 
همگي موضوع 
آب را به یکي از 

معضات مهم 
ساکنان کره زمین 
بدل کرده و آن را 

به عنوان دومین 
چالش مهم پیش 

روي بشر در 
قرن بیست و یکم 

معرفي کرده 
است
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وی ساخت و احداث نيروگاه هاي کوچک را داراي اهميت باایي در جهان تلقي 
کرد و ادامه داد: »در زمان حاضر این نيروگاه هاي کوچک بازار بزرگ و مهمي در 
مقایسه با نيروگاه هاي بزرگ به خود اختصاص مي دهند که در کشور نيز باید این تغيير 

صورت گيرد«.
در ادامه مراسم افتتاحيه، حسن عليزاده، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومي و 
امور بين الملل وزارت نيرو، نيز گفت: »نزدیک به 340 شرکت و موسسه فعال در بخش 
آب و آب و فاضاب مشتمل بر 300 شرکت داخلي و 40 شرکت خارجي در قالب 
340 غرفه نمایشگاهي، در مساحتي به وسعت بيش از 30 هزار مترمربع ثبت نام و در 

نمایشگاه حضور یافته اند«.
جمهوري  کشورهاي  از  نمایشگاه  در  حاضر  »شرکت هاي  افزود:  عليزاده  حسن 
اسامي ایران، آلمان، انگلستان، چک، ایتاليا، ژاپن، چين، تایوان، ترکيه، دانمارك، اسپانيا 

و فرانسه در گروه هاي کارفرمایي، پيمانکاري، مشاوره اي و آموزشي جاي گرفته اند«.
وي با اشاره به اهميت موضوع آب در شرایط کنوني، اظهار داشت: »در دوران ما 
تغيير در الگوهاي مصرف، افزایش بار آلودگي خارج از توان تحمل منابع آب، فقدان و 
یا نارسایي قوانين ملي و بين المللي و سرانجام توزیع نامتوازن منابع سطحي و زیرزميني 
آب با پراکندگي و نيازهاي جمعيت، همگي موضوع آب را به یکي از معضات مهم 
ساکنان کره زمين بدل کرده و آن را به عنوان دومين چالش مهم پيش روي بشر در قرن 

بيست و یکم معرفي کرده است«.

حضور پررنگ شرکت های خارجی در نمایشگاه امسال
حضور  درصدی   10 از  بيش  افزایش  از  آبفا  و  آب  امور  در  نيرو  وزیر  معاون 
شرکت های خارجی در ششمين نمایشگاه بين المللی دوساانه صنعت آب و تاسيسات 
آب و فاضاب ایران خبر داد. »محمدرضا عطارزاده«، با بيان اینکه امسال حدود 340 
شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند، افزود: »تعداد شرکت های 
خارجی حاضر در ششمين نمایشگاه صنعت آب و تاسيسات آب و فاضاب ایران با 
12/5 درصد رشد در مقایسه با دوره گذشته به 40 شرکت رسيده است«. به گفته وی، 
این نمایشگاه محلی برای ارائه توانمندی های شرکت های مشاوره ای و پيمانکار در حوزه 

صنعت آب و آب و فاضاب محسوب می شود.  

مراسم اختتامیه
»مجيد نامجو«، وزیر نيرو در آیين پایاني ششمين نمایشگاه بين المللي دو ساانه 
صنعت آب و تاسيسات آب و فاضاب گفت: »در زمان حاضر، فضا برای افزایش 
حضور صنعتگران آب و آب و فاضاب ایران در بازارهای بين المللی مساعد است«. 

وی تصریح کرد: »صنعتگران داخلی باید از این فضا به خوبی استفاده کرده و یکی 
از اولویت های مهم خود را به فعاليت در زمينه صادرات خدمات فنی، مهندسی و 

مشاوره ای در بازارهای فرامرزی اختصاص دهند«.  
وزیر نيرو با اشاره به نياز صنعت آب و فاضاب کشور به بحث تحقيق و پژوهش، 
اظهار داشت: »انتظار می رود تحقيق و پژوهش در این صنعت نهادینه شود و سازمان ها 
و شرکت ها توجه ویژه ای به توسعه امور خود با استفاده از بحث تحقيقات داشته باشند«.  
نامجو با بيان اینکه ما در رابطه با آینده کشورمان روی توان فنی و مهندسی بخش 
خصوصی حساب بازکرده ایم، اظهار داشت: »وزارت نيرو نيز یکی از رسالت های 
بزرگ خود را حمایت از توليدکنندگان و صنعتگران می داند و در این زمينه از انجام 

هرگونه کمک و مساعدتی کوتاهی نمی کند«.  
وی با اشاره به سياست های اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: »ما آمادگی کامل 
برای در اختيار گذاردن تمام تصدی های موجود در وزارت نيرو به بخش خصوصی را 
داریم و از تمام تاشگران این صنعت درخواست می کنيم در این زمينه ما را یاری کنند«.  
نامجو،درمجموع اعتبار بخش آب و آبفای کشور را در سال جاری با لحاظ اعتبار 
دولتی و سایر منابع ازجمله اوراق مشارکت و تسهيات بانکی، 90 تریليون ریال اعام 
کرد و افزود: »این رقم فرصت مناسبی را برای افزایش حضور شرکت ها و پيمانکاران 

داخلی در اجرای پروژه ها و جذب این اعتبار فراهم می کند«.  
در مراسم اختتاميه ششمين دوره نمایشگاه بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و 
فاضاب از شرکت های برتر حاضر در این نمایشگاه، از جمله شرکت فراب، با اهدای 

لوح قدردانی شد. 

13آذر  89 . پیش شماره 2



. آذر  89 . پیش شماره 2 

حمایت های 
مستقیم در 
بخش صادرات 
خدمات فنی و 
مهندسی تا سقف 
7 درصد صورت 
وضعیت ها، میزان 
مصالح، تجهیزات و 
ماشین آات ساخت 
داخل و نیروی 
انسانی شاغل در 
پروژه های برون 
مرزی و حمایت های 
غیرمستقیم 
بازاریابی و تبلیغات، 
برنامه های توسعه 
صادرات، خدمات 
بازرگانی، توسعه 
زیرساخت های 
تجاری و تسهیل 
در امور صدور 
انواع ضمانت نامه 
را دربرمی گیرد
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. هر ساله صادرکنندگان نمونه کشور به همت سازمان توسعه تجارت ایران، معرفی 
و انتخاب می شوند. امسال چهاردهمین دوره این مراسم، در روز ملی صادرات گنجانده 
شد تا از برترین های خط  مقدم صادرات تجلیل به عمل آید. از اهدافی که برای برگزاری 
روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه عنوان شده، می توان به ارتقاء شان و 
منزلت اجتماعی صادرکنندگان، گسترش فرهنگ تولید برای صادرات، معرفی الگوهای 
تبیین سیاست های صادراتی، معرفی  تولید صادرات  محور،  صادراتی موفق در عرصه 

توانمندی ها و چهره های شاخص و ماندگار صادرات کشور اشاره کرد.
امسال، 56 صادرکننده نمونه و 13 خادم صادراتی از میان بانک ها، سفرا و استانداران 
انتخاب شد. 11 صادرکننده مربوط به بخش کشاورزی، 35 صادر کننده مربوط به بخش 
صنایع و معادن، هفت صادرکننده مربوط به بخش خدمات، دو صادرکننده مربوط به بخش 
فناوری باا و یک صادرکننده هم مربوط به بازرگانی عمومی است و به صورت جزئی تر 
تجهیزات  دارویی،  در گروه صنایع غذایی، صنایع  نمونه بخش صنعت  صادرکنندگان 
پزشکی، آرایشی و بهداشتی، فواد و قطعات خودرو، برق، الکترونیک و لوازم خانگی 
محصوات  و صنعتی،  دارویی  گیاهان  گروه های خشکبار،  در  کشاورزی  در حوزه  و 
دامی و شیاتی و در حوزه خدمات در گروه های خدمات مهندسی و نرم افزار، خدمات 

گردشگری و محصوات فرهنگی و هنری و در 
ساختمانی،  مصالح  گروه  در  معدن  بخش  نهایت 

فلزات و صنایع فلزی معرفی شدند.
توسعه،  چهارم  برنامه  قانون   33 ماده  طبق 
حمایت از صادرات غیرنفتی در دو بخش جوایز 
صادراتی مستقیم و حمایت های غیرمستقیم صورت 
می گیرد. حمایت های مستقیم در بخش صادرات 
خدمات فنی و مهندسی تا سقف 7 درصد صورت 
وضعیت ها، میزان مصالح، تجهیزات و ماشین آات 
ساخت داخل و نیروی انسانی شاغل در پروژه های 
بازاریابی  غیرمستقیم  حمایت های  و  مرزی  برون 
خدمات  صادرات،  توسعه  برنامه های  تبلیغات،  و 

بازرگانی، توسعه زیرساخت های تجاری و تسهیل در امور صدور انواع ضمانت نامه را 
دربرمی گیرد.   

2/5 میلیارد دار جوایز صادرکنندگان نمونه
به  که  خبري  نشستی  در  کشور،  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس  افقهي،  بابک 
مناسبت روز ملي صادرات برگزار شده بود، با بیان اینکه کارگروهي 11 نفره متشکل از 
دستگاه هاي ذیربط وظیفه انتخاب صادرکنندگان نمونه را بر عهده داشته اند، اعام کرد: 
»روند صعودي که بر انتخاب صادرکنندگان کشور حاکم است، منجر به افزایش تعداد 

صادرکنندگان ملي کشور شده است«. 
صادراتي  سابقه  داشتن  بر  تاکید  با  کشور  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس 
انتخاب  در  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  کنار  در  استاندارد  گواهینامه  و 
یکي  نیز  زبانه  دو  سایت  بودن  »دارا  داشت:  اظهار  کشور،  نمونه  صادرکنندگان 
دیگر از مباحثي بود که ما در انتخاب صادرکننده ملي کشور به آن توجه کرده ایم«. 
وي متذکر شد: »تعداد بیش از 301 شرکت در فراخوان صادرکننده نمونه کشور 
وزیر  معاون  می شدند«.   شرکت   467 بر  بالغ  مجموع  در  و  کرده اند،  شرکت 
انتخاب صادرکنندگان  این بوده است که در  بازرگاني خاطرنشان کرد: »تاش بر 
بخش  قابلیت هاي  به  کشور  نمونه 
بر  شود،  ویژه اي  توجه  خصوصي 
صادرکنندگان  بیشتر  اساس  همین 
خصوصي  بخش  به  ما  نمونه 
داد:  ادامه  وي  دارند«.  تعلق 
تقدیر  براي  امسال  که  »جوایزي 
کشور  نمونه  صادرکنندگان  از 
بر  بالغ  گرفت،  خواهد  اختصاص 
شامل  که  است  دار  میلیارد   2/5
سال  صادرات  کل  از  درصد   10

88 خواهد بود«. 

فراب
خوش درخشید

با انتخاب به عنوان  صادرکننده نمونه کشوری

29 مهرماه سال جاری، بی شک یكی از 
شب های به یادماندنی برای شرکت فراب 
بود؛ شبی که فراب یكی از صادرکنندگان 
نمونه کشور در بخش صادرات خدمات 
افتخاری  شد.  معرفی  مهندسی  و  فنی 
بعد  اما  می شد،  دنبال   85 سال  از  که 
مداوم  پیگیری های  و  تاش  سال   3 از 
توانست  سال 88   در  توانمند،   مدیران 
به حداقل های موردنظر سازمان توسعه 
تجارت ایران دست یابد و به عنوان یكی از 
صادرکنندگان نمونه کشور معرفی شود. 

ری
ش خب

گزار
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انتخاب فراب به 
عنوان صادرکننده 

نمونه کشوری، 
بیش از همه 

وامدار پیگیری های 
مستمر و 

دلسوزانه شاهین 
توکلی، رئیس بخش 

مالی و کنترل 
قراردادها در 

معاونت طرح های 
خارج کشور و 

بهزاد اصاحچی، 
معاون پیشین 

توسعه طرح ها 
است. شروع 

مراحل تشکیل 
پرونده از اسفند 

88 آغاز شد، و 
پرونده نهایی در 
خردادماه 89 به 
سازمان توسعه 

تجارت ایران 
ارسال شد
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ردیف جدید اعتبارات یارانه ای برای صادرکنندگان نمونه
همه ساله پرداخت جوایز صادراتی به دلیل نبود اعتبار کافی به تعویق می افتد و دولت 
جوایز صادراتی معوق سال های قبل را پرداخت می کند. این امر به دلیل تفاوت نرخ ارز در 
ایران و ثابت ماندن آن، باعث می شود عما جوایز صادراتی معوق کمکی به صادرکنندگان 
نکند. در ایحه بودجه سال 88 کل کشور نیز، اعتبارات یارانه ای برای جوایز صادراتی 
تخصیص داده نشده بود و قرار است دولت از محل درآمدهای هدفمند کردن یارانه ها 

جوایز صادراتی را پرداخت کند.
با پیگیری های مسئوان، در بودجه تدوین شده دولت در سال 89، یک ردیف جدید 
اعتبارات یارانه ای به جداول بودجه اضافه شده است. طبق پیش بینی دولت در ایحه 
بودجه سال 89 کل کشور، از محل اعتبارات یارانه ای برای این سال، به صادرکنندگان 

نمونه 112 میلیارد تومان جوایز صادراتی اعطا خواهد شد.

درخشش فراب در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی
و سنگ  کنیا  کشور  در  تانا  پروژه های  فعال شدن  با  سال 1385،  از  فراب  شرکت 
توده 2 در کشور تاجیکستان، شروع به تکمیل مدارك خود برای اعام کاندیدایی خود 

سال  در  و  کرد  نمونه  میان صادرکنندگان  در 
گردش  ویژه  به  حداقل ها  به  توانست   1388
مالی حداقل 15 میلیون داری در طی هر یک 
از سه سال گذشته دست یابد. انتخاب فراب 
از  بیش  نمونه کشوری،  عنوان صادرکننده  به 
دلسوزانه  و  مستمر  پیگیری های  وامدار  همه 
کنترل  و  مالی  بخش  رئیس  توکلی،  شاهین 
قراردادها در معاونت طرح های خارج کشور و 
بهزاد اصاحچی، معاون پیشین توسعه طرح ها 
است. شروع مراحل تشکیل پرونده از اسفند 
88 آغاز شد، و پرونده نهایی در خردادماه 89 

به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شد. در هنگام تکمیل پرونده در شهریور ماه 89، نیز 
سایر همکاران در دو معاونت طرح های خارج کشور و توسعه طرح ها وارد عمل شدند 

و به این کار سرعت بخشیدند.
سقف امتیاز برای دریافت این جایزه 1000 امتیاز بود که شرکت فراب توانست کمی بیش 
از 800 امتیاز کسب کند. توانمندی های فراب برای رسیدن به این امتیاز، شامل حضور در سه 
کشور تاجیکستان، کنیا و سریانکا، حضور در یک بازار هدف جدید در کشور سریانکا، 
ثبت دفتر نمایندگی در پنج کشور تاجیکستان، کنیا، سریانکا، اکوادور و ترکیه، حضور فعال 
در مناقصات و مذاکرات بیش از 20 کشور، اعزام هیات های تجاری به این کشورها و شرکت 
بین المللی، اخذ  نمایشگاه ها و سمینارهای  در اجاس های مشترك کشورها، شرکت در 
گواهینامه های مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه و دریافت تقدیرنامه های متعدد از مقامات 
عالی کشورهای هدف، برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای فنیـ  علمی کارکنان، عضویت 
در انجمن های تخصصی و تشکل های صادراتی و به روزرسانی مستمر وب سایت اینترنتی و 

کاتالوگ ها می شد.

تقدیر از صادرکنندگان نمونه
اول  معاون  رحیمي،  محمدرضا 
نمونه  صادرکننده   56 از  رئیس جمهور، 
کشور در روز ملی صادرات تقدیر کرد و 
تندیس روز ملي صادرات و لوح تقدیر به 
آن ها اهدا شد. در این مراسم، محمدتقی 
خارج  طرح های  معاون  مسعودی نژاد، 
کشور، لوح برتر صادرکننده نمونه بخش 
به نمایندگی  خدمات فنی و مهندسی را 
گفتنی  کرد.  دریافت  فراب  شرکت  از 
فنی  خدمات  صادرات  بخش  در  است 
شرکت های  کنار  در  فراب  مهندسی،  و 

کیسون و صانیر قرار گرفت.

ری
ش خب

گزار



 بر اساس ارقام 
موجود تاخیرهاي 
به وجود آمده در 
طول مدت نصب و 
راه اندازي 4 واحد 
نیروگاه، بیش از 9 
ماه بود که با تاش 
همکاران کارون، 
مدت 3 ماه از آن 
کاسته شده است
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... به رنگ اروند
 پرونده ای درباره پروژه نیروگاه سوم پاایشگاه آبادان

موقعيت : استان خوزستان، آبادان
کارفرما : شرکت پاایشگاه نفت آبادان

مشاور :  شرکت مسينان
نيروگاه گازي نوع نيروگاه :  

مشخصات اصلي   
X 48 T/Hr 5 : ظرفيت توليد بخار

نوع سوخت : گاز طبيعي
/C 55 : حداکثر درجه حرارت محيط / m.a.s.1 1.5 : شرایط سایت : ارتفاع از سطح دریا
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نوع نيروگاه : توربين گازي با بازیافت ساده

شناسنامه طرح
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کارفرما یعنی 
پاایشگاه آبادان 

همواره کمک 
فراب بود و حتی 

اگر مشکاتی هم 
در مسیر اجرا 
با مشاور پیش 

می آمد، کارفرما 
خودش در صحنه 

وارد می شد و 
به حل هرچه 

سریع تر آن مشکل 
کمک می کرد. 

مشکل این حالت 
هم در این بود 

که چون کارفرما 
فقط با پروژه 
ما درگیر نبود 

و کارهای مهم 
خود را نیز داشت، 

گاهی انجام آن 
مسئولیت ها منجر 

به تاخیر در اعمال 
درخواستی ما 

می شد

17

رونده
پ

: پاایشگاه آبادان از قدیمی ترین پاایشگاه های 
ایران است و تجهيزاتش بسيار فرسوده. از مختصات 
به  منجر  که  ابتدایی  مراحل  و  پاایشگاه  این  کلی 
ساخت نيروگاه سوم آن از سوی شرکت فراب شد، 

بگویيد؟
دل  در  آبادان  پاایشگاه  سوم  نیروگاه  پروژه 
مجموعه اي احداث مي شود که قدیمي ترین و نخستین 
پاایشگاه ایران لقب گرفته است. مدیران این پاایشگاه 
در سال هاي اخیر تصمیم گرفتند که از یک طرف نسبت 
نیروگاه هاي جدید  با  قدیمي  نیروگاه هاي  به جایگزیني 
اقدام کنند و از طرف دیگر هم ظرفیت نیروگاه ها را باا 
 85 سال  اواخر  در  را  پروژه  این  مناقصه  ببرند.کارفرما 
برگزار کرد که فراب در آن برنده شد. در ابتدا قرارداد 
برای راه اندازي نیروگاه سوم با سه توربین 25 مگاواتي 
بود که بنا به تصمیم کارفرما و با ابطال قرارداد اولیه، قرار 
شد شرکت فراب 5 واحد توربین 25 مگاواتي را براي 
این نیروگاه احداث و راه اندازي کند. اوایل سال 86 بود 
که قرارداد به فراب اباغ شد و محدوده کار به 5 واحد 
توربین گاز، 5 دستگاه بویلر بازیافت به ظرفیت 50 تن 
شامل شد و مقرر شد تا فراب این پروژه را به صورت 
مهندسي،  طراحي،  فرایندهاي  کلیه  اجرای  یعني   EPC

ساخت و اجرا عملیاتي کند.
: با این حساب یعنی این پروژه از ابتدای سال 
86 کليد خورد یا بروز مشکاتی چند باز هم اجرای 

آن را به تاخير انداخت؟
دریافت L/C از کارفرما شهریورماه سال 86 صورت 

گرفت اما از آنجایي که این L/C ها براي تامین کننده هاي 
به  نکردیم و  قبول  را  ما آن ها  نبودند،  برداشت  قابل  ما 
الحاقیه هایي نیاز شد؛ در نهایت رفت و آمدها منجر به 
حل مشکل در اواخر سال 86 شد و در حالي که بخشي 
از فعالیت ها از همان زمان اباغ قرارداد شروع شده بود، 

فعالیت هاي اصلي تامین از ابتداي سال 87 شروع شد.
با  کار،  انجام  حين  در  فراب  می شود  :گفته 
تجهيزاتش  از  برخی  تامين  با  رابطه  در  مشکاتی 
فراب  اینکه  و  بگویيد  مشکات  این  از  بود.  روبه رو 
با چه سازوکارهایی توانست این مشکات را حل و 
فصل کرده و پروژه را به خوبی و در زمان های مقرر 

اجرا کند؟
ما در حین کار مشکاتي را براي دریافت تجهیزات 
از هیتاچي داشتیم؛ بدین قرار که این شرکت در آن زمان 
به ما اعام کرد که فعا پوشش بیمه اي براي تجهیزاتش 
ندارد و ظرفیتش پر است. ما در آن هنگام دو راه پیش 
رو داشتیم: یا باید 8 ماه صبر مي کردیم و بعد قرارداد را 
پي مي گرفتیم یا راه دیگري را پیش مي گرفتیم که فراب 
نقدي  را خرید  واحد  دو  و  کرد  انتخاب  را  دوم  گزینه 
شرکت  ریسک هاي  کارش  این  با  واقع  در  فراب  کرد. 
در  اتفاقي  اگر  که  کرد  قبول  و  کرد  تقبل  را  بیمه گذار 
حین کار افتاد، پیامدهایش متوجه فراب باشد. این کار با 
موفقیت انجام شد و ما سه واحد باقي مانده را توانستیم 
دریافت  بیمه صادراتي  پوشش  با  مشکل خاصي  بدون 

کنیم.
: در اواسط اجرای این پروژه احداث دو واحد 

فراب واگذار شد؛ مدیریت  به  توربين گاز دیگر هم 
با  و  چگونه  پروژه  این  اجرایی  مدیریت  و  شرکت 
چه ساز و کارهایی توانستند خود را با شرایط جدید 

سازگار کنند؟
در سال 87 ، کارفرما تصمیم گرفت تا راه اندازي و 
احداث دو واحد توربین گاز را هم به متن قرارداد اضافه 
کند. این موضوع هم براي فراب خوب بود هم بد. بد 
بود به این دلیل که در آن زمان تامین ها شروع شده بود 
و ما مجبور بودیم که مشترکات را دست بزنیم که در آن 
صورت آن ها هم دچار تغییراتي مي شدند، اما در نهایت 
به دلیل تعامل خوب و سازنده کارفرما با فراب، ما این 
موضوع را قبول کردیم و با اینکه افزوده شدن 11 ماه به 
متن اولیه قرارداد زمان کافي براي راه اندازي کامل این 
نیروگاه نبود، اما آن را هم پذیرفتیم و در نهایت کارفرما 
به  با یک تاخیر 5 ماهه  هم پذیرفت که پروژه حداکثر 

مرحله بهره برداري برسد.
پروژه چه  این  ارسال و دریافت مدارك در   :
یکی  موضوع  این  اینکه  به  توجه  با  سيستمی داشت؟ 
پروژه  یک  اجرای  در  موضوعات  زمان برترین  از 
است،تعامل تان از همان ابتدا با مشاور به چه صورت 

بود؟
ما در همان ابتداي پروژه با مشاور بر سر نحوه ارسال 
الگو  همان  مطابق  و  کردیم  توافق  مدارك  دریافت  و 
شرکت  یعني  پروژه  این  در  ما  مشاور  رفتیم.  پیش  هم 
مسینان، یک سري معایب داشت و یک سري محاسن. 
و  بود  تهران  در  دفترش  که  بود  این  اصلي اش  حسن 

شرایط متفاوت کار
 در پاایشگاه آبادان با یک سایت بکر

سال ها کار در پروژه های نیروگاهی از او مدیری کار کشته ساخته است؛ مدیری که با زیر و بم کار 
آشناست و به خوبی می تواند یک مجموعه را هدایت و راهبری کند. مدیریت پروژه نیروگاه آبادان، 
»محمدعلی  با  اجراست.  حال  در  ویژه  در شرایطی  که  پروژه ای  اوست:  کاری خاص  تجارب  از  اما 
این تجاربی همچون مدیر مهندسی کارون یک،  از  آبادان که پیش  خدادادی«، مدیر پروژه نیروگاه 
نیرو  قدس  چون  شرکت هایی  با  همكاری  و  خرم آباد  پروژه  مدیر  کوهرنگ،  نیروگاه  پروژه  مدیر 
آبادان  پاایشگاه  دارد، درباره پروژه عظیم نیروگاه  را در کارنامه خود  نیرو  و مهندسین مشاور 

گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

در گفت وگو با مدیر پروژه نیروگاه سوم پاایشگاه آبادان عنوان شد:
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از آنجا که بدنه 
فنی تیم فراب پیش 
از این هم در کار 
ساخت نیروگاه های 
گازی وارد شده 
بود و به دلیل 
پیش بینی که از 
تحریم ها داشتیم، 
با هماهنگی 
مدیریت، تجهیزات 
را بافاصله در 
همان ابتدای امر 
خریداری کردیم و 
مدارک خرید هم 
در همان بدو امر 
آماده شد

مي رفت  پیش  سریع  خیلي  ما  مهندسي  کارهاي  عمده 
حسن  نداشتیم.  حوزه  این  در  را  خاصي  مشکل  ما  و 
بزرگ دیگر مشاور این بود که اکثر پرسنلش در حوزه 
نیروگاه هاي حرارتي کار کرده بودند، بنابراین با زوایاي 
این پروژه به خوبي آشنا بودند و در این حوزه هم به 
سرعت کارها را راه مي انداختند. اشکال کار هم تنها به 
تازه تاسیس بودن این شرکت برمي گشت و اینکه بخشي 
پاره وقت کار  نبودن،   تمام وقت  دلیل  به  از پرسنل آن 
مي کردند. به غیر از این مشکل، ما هیچ مشکل دیگري 
نداشتیم و این مجموعه همواره آناین و سریع، به تمامي 
درخواست هاي ما به  خوبي پاسخ مي دادند و تعامل ما با 

آن ها در بهترین شکل قرار داشت. 
: تعامل فراب با کارفرما در این پروژه چگونه 
نيز  خود  کارفرما  پروژه  این  در  که  آنجایی  از  بود؟ 
ذینفع بود و مدیریت پاایشگاه را هم بر عهده داشت، 
پيمانکاری  برای  معایبی  و  محاسن  چه  موضوع  این 

مانند فراب داشت؟
کارفرما  که  پروژه ها  سایر  برخاف  پروژه  این  در 
چون  کارفرما  پروژه هاست،  اجرای  دنبال  به  صرفا 
قرار  باایی  بسیار  سطح  در  تعامات  است،  بهره بردار 
دارد، زیرا خود کارفرما به دنبال رفع مشکات احتمالی 
است  پروژه  این  از  سریع تر  چه  هر  بهره برداری  برای 

آبادان همواره  پاایشگاه  یعنی  کارفرما  پروژه  این  در  و 
کمک فراب بود و حتی اگر مشکاتی هم در مسیر اجرا 
با مشاور پیش می آمد، کارفرما خودش در صحنه وارد 
می شد و به حل هرچه سریع تر آن مشکل کمک می کرد. 
مشکل این حالت هم در این بود که چون کارفرما فقط 
با پروژه ما درگیر نبود و کارهای مهم خود را نیز داشت، 
اعمال  در  تاخیر  به  منجر  مسئولیت ها  آن  انجام  گاهی 

درخواستی ما می شد.
بسياری  بر  این روزها  بين المللی  تحریم های   :
از قراردادها و پروژه های ما سایه انداخته است. فراب 
تحریم های  حيث  از  را  مشکاتی  چه  پروژه  این  در 
از  برون رفت  برای  آن  از  مهم تر  و  داشت  بين المللی 
آن وضع و سرعت بخشيدن به کارها چه تدابيری را 

اتخاذ کرد؟
تحت  پروژه  این  در  هیتاچی  گازی  توربین های 
آنجایی  از  اما  بود،  الکتریک  جنرال  شرکت  لیسانس 
که هیتاچی خودش اجازه بستن قرارداد را بدون اجازه 
جنرال الکتریک دارد، ما در این زمینه با مشکل خاصی 
نمی تواند  الکتریک  جنرال  تجهیزات  اما  نشدیم.  مواجه 
طراحی  هیتاچی  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  ایران  در 
اروپایی  یا  ژاپنی  به  آمریکایی  از  را  اولیه اش  تجهیزات 
تبدیل کرد. گرچه ممکن است این موضوع چندان هم 

ایده آل ما نبوده باشد اما قاطعانه می گویم از آنجایی که ما 
باز هم روی استفاده از جنس اصل تاکید داشتیم، دراین 

پروژه با هیچ مشکلی روبه رو نخواهیم بود.
مشکل  با  بين المللی،آیا  تحریم های  مسير  در   :
برای  خارجی  کااهای  ترخيص  لحاظ  از  خاصی 
ورود به ایران روبه رو نبودید؟ در این خصوص چه 
راهکار هایی را برگزیدید تا کم ترین آسيب متوجه این 

پروژه شود؟
ما در  بود،  با کارفرما  پروژه  این  ترخیص کااها در 
حین اجرای این پروژه در مقطعی به تحریم کشتی رانی 
جمهوری اسامی برخوردیم و مجبور شدیم L/C  ها را 
اصاح کرده و از شرکت کشتیرانی دیگری  استفاده کنیم. 
بحث  در  ما  تحریم های جهانی  دلیل  به  دیگر  از سوی 
تامین تجهیزات به مشکلی برخوردیم که آن هم حمل 
سیستم PMS   به ایران است که سیستم بسیار مهمی  هم 
برای نیروگاه ماست. این سیستم فعا در فرانسه است و 
هزینه آن را پرداخت کرده ایم و در حال رایزنی هستیم تا 
بتوانیم مجوز واردات آن به ایران را بگیریم و البته نسبت 

به حمل هر چه سریع تر آن خوش بین هستیم.
مشکل  با  فراب  آیا  خرید  مدارك  بحث  در   :
با  فراب  زمان بندی های  کل  نشد؟در  روبه رو  خاصی 
توجه به مواردی که به آن اشاره کردید، تا چه حد در 
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کار در یک سایت 
بکر متفاوت است، 

تا حدی که نه تنها 
ما که بسیاری از 

کارکنان پاایشگاه 
هم با عوارض 

طبیعی زیر خاک 
بیگانه بودند و 

بسیار پیش آمد که 
ما در حین عملیات 
خاک برداری، هم 
خمپاره و هم لوله 

از زیر خاک پیدا 
می کردیم 

از سوی دیگر این 
سایت بسیار کوچک 

بود و ما در یک 
محیط جغرافیایی 
کوچک باید این 
پروژه بزرگ را 

پیاده می کردیم

19

این پروژه دستخوش تغيير شد؟
از آنجا که بدنه فنی تیم فراب پیش از این هم در کار ساخت نیروگاه های 
هماهنگی  با  داشتیم،  تحریم ها  از  که  پیش بینی  دلیل  به  و  بود  وارد شده  گازی 
مدیریت، تجهیزات را بافاصله در همان ابتدای امر خریداری کردیم و مدارك 
با  با جلساتی پی در پی که  ما  آماده شد؛ همین طور  امر  خرید هم در همان بدو 
پیمانکارانمان داشتیم، همواره بهترین و کم هزینه ترین کارها را پیاده می کردیم. از 
همین رو زمان بندی چندان دستخوش تغییر نشد؛ باید بگویم با صدور مجوزهای 
ویژه از سمت مدیریت فراب از یک طرف و با تعامل سازنده با پیمانکاران از 
طرف دیگر، بسیار سریع عمل کرده و اجزای مختلف پروژه را با هم هماهنگ 

کردیم.
: آیا هزینه های این پروژه با توجه  به شرایط بين المللی، با دریافت های 
مبلغی را  بسيار پيش می آید که کارفرما  از کارفرما هم خوانی داشت؟  شما 
دیر پرداخت کرده و با این کار خود کارفرما را با مشکات چندی روبه رو 

می کند؟
طوری  را  دریافتی ها  داشتیم،  کارفرما  با  که  خوبی  تعامل  با  ابتدا  همان  از 
تنظیم کردیم که همواره پول هایی که از کارفرما می گرفتیم، بیشتر و یا همسطح 
هزینه هایمان بود. ازم است بگویم که کل قرارداد این پروژه 90 میلیون یورو،80 
میلیارد تومان،20 میلیارد تومان تعدیل قرارداد و 10 تا 15 میلیارد تومان تعدیل 
ارزی است که ما تا امروز و از مجموع 240 میلیارد تومان قرارداد حدود 200 
 ،QC میلیارد آن را دریافت کرده ایم. تعامل ما با بخش های ستادی فراب مانند
پشتیبانی، حراست، برنامه ریزی و سایر بخش های دیگر بسیار خوب بوده است.

: اگر امکان دارد به تفکيک ميزان پيشرفت این پروژه را در بخش های 
مختلف، برایمان عنوان کنيد؟

داشته  پیشرفت  درصد   93 آبادان، حدود  پاایشگاه  سوم  نیروگاه  پروژه  کل 
است؛ تا امروز مهندسی 92/2 درصد، تامین 99 درصد و اجرا 80 درصد پیشرفت 

داشته است.
: به عنوان سوال آخر بگویيد که وضعيت نيروی انسانی فراب مستقر 
در کارگاه به چه ترتيب بود؟آیا این نيروها سابقه کار در یک کارگاه مشابه 
از سایر  را  آن  که  این سایت  از شرایط خاص  داشتند؟  را  نيروگاه  ساخت 

پروژه ها مجزا می کرد برایمان بگویيد؟
ما در کارگاه از نیروهایی بهره گرفتیم که همه از نیروهای با تجربه و آشنا 
به ساخت نیروگاه ها بودند؛ مدیر کارگاه بسیار حرفه ای ست و سایر مدیران و 
کارشناسان ارشدمان هم همگی در حوزه نیروگاه کار کرده اند و مسیر کار در یک 
نیروگاه را بارها رفته اند و آمده اند. باقی نیروهایمان را هم از منطقه تامین کرده 
به آن ها آموزش های ازم را داده ایم. در حال حاضر وضعیت به گونه ایست  و 
که حتی این نیروها نه تنها دیگر آموزش نمی بینند بلکه توانایی آموزش دادن را 
هم دارند. یک نکته را هم درباره شرایط خود پاایشگاه بگویم؛ کار ما در این 
سایت با کار در یک سایت بکر متفاوت است، تا حدی که نه تنها ما که بسیاری 
از کارکنان پاایشگاه هم با عوارض طبیعی زیر خاك بیگانه بودند و بسیار پیش 
زیر خاك  از  لوله  ما در حین عملیات خاك برداری، هم خمپاره و هم  آمد که 
پیدا می کردیم. از سوی دیگر این سایت بسیار کوچک بود و ما در یک محیط 
جغرافیایی کوچک باید این پروژه بزرگ را پیاده می کردیم. سطح آب از نظر فنی 
هم بسیار باا بود و مجبور شدیم برای ساخت این نیروگاه حدود 900 شمع 24 
متری را بکوبیم و در زمین فرو کنیم زیرا وقتی آب در سطح باایی قرار دارد، 

زمین را نمی توان کوبید و اجرای پروژه با مشکات زیادی مواجه است.

یکی از مشکات برون سازمانی مسائل خاص بین المللی از جمله تحریم هاست. قبل 
از اینکه از ماهیت و اثرات تحریم سخني بگویم، ازم مي دانم ذکر کنم که تحریم براي ما 
امري ناعادانه است. به خوبي روشن است که فراب با حدود دو دهه سابقه، همواره در 
پروژه هاي زیربنایي و عام المنفعه کشور مشارکت داشته است. فعالیت ما در نیروگاه هاي 
ندارد و  به حوزه تحریم ها  ارتباطي  نیروگاه هاي حرارتي هیچ  اواخر در  این  یا  آبي و 
نمي بایست تحت تاثیر قرار گیرد. اما در خصوص تحریم باید بگویم که تحریم ها همیشه 
براي تجارت ما مزاحمت ایجاد مي کنند اما، هیچگاه ما را زمین گیر نمي کنند. این موضوع 

چند دلیل دارد که به عمده ترین آن ها به شکل خاصه اشاره مي کنم.
ابتدایي ترین دلیل این است که تحریم یک تعارض ذاتي با تجارت آزاد دارد. انسان ها 
در طول تاریخ خواهان تجارت آزاد بوده اند. ما در ایران یا »پارس«، از پرچم داران این 
آزاد  تجارت  مدعي  اکنون غربي ها  است.  رفتار  این  نماد  ابریشم  بوده ایم. جاده  روش 
هستند و این اساسا با روح تحریم ها هماهنگ نیستند و خود، همه گونه تاش مي کنند تا 
مسیر داد و ستد باز بماند. هر چند دولت ها قوانین و مقرراتي را براي ایجاد محدودیت 

وضع کرده اند، اما بسیاري از فروشندگان آن را بر نمي تابند.
از دایل مهم دیگر بزرگ بودن دنیا و پیچیده بودن روش هاي تجارت است. سیستم ها 
وقتي پیچیده تر و بزرگ تر مي شوند نقاط ضعف شان نیز متعددتر و پیچیده  تر مي شوند. 
مي توان از همین نقاط به سیستم رخنه کرد و مراودات تجاري را ادامه داد. بهه همین 
دلیل دولت ها هرازچندگاهي در تحریم هاي جدیدتر به دنبال بستن مسیرهاي شناسایي 
شده هستند و این تسلسل ادامه دارد. هر فن جدید با یک یا چندین بدل پاسخ داده 

مي شود و این ادامه دارد تا دستور بعدي به کار گرفته شود.
:  پيشنهادهایی به مدیران پروژه ها دارید تا با رعایت آن ها بتوانند سرویس 

بهتری در زمينه بازرگانی و تامين اقام دریافت کنند؟
معاونت بازرگانی با مدیران اجرایی و مدیران پروژه ها تقریبا هر روز در ارتباط است. 
اما ازم است این را بگویم که ما می توانیم خدمات بهتری ارائه دهیم در صورتی که 
وارد حوزه تخصصی ما نشوند. زیرا گاهی این کار مشکاتی پیش می آورد، به خصوص 
در موارد خارجی با توجه به شرایط بین المللی نکات ریزی وجود دارد که گاهی اطاع 
با طرف های  را  مذاکراتی  گاهی  است.  روزانه  مطالعه و جست وجوي  مستلزم  آنها  از 
مشکل  با  بعدا  است  ممکن  که  می کنند  امضا  توافقنامه ای  یا  می دهند  انجام  خارجی 
روبه رو شوند. حل این نوع مشکات انرژی زیادی از کارشناس ان بازرگانی می گیرد. در 
بعضی موارد تعجیل آن ها، اگرچه دلسوزانه و برای پیشبرد کارهاست، اما برای شرکت 

هزینه دارد.
نکته دیگر، ارزیابی به موقع عملکرد پیمانکاران است. وقتی ما بازخورد مناسب و به 
روزی از کار پیمانکاران نداشته باشیم، ممکن است به خطا قراردادی را با پیمانکاری که 
صاحیت ندارد، ببندیم. البته برای جلوگیری از این کار، مکانیزمی توافق شده است و 

سالی دوبار به آن ها یادآوری می کنیم تا اطاعات را برای ما ارسال کنند. 
:  نظرتان درباره مدیران و کارشناسان معاونت بازرگانی چيست؟

و  مدیران  کرده اند.  راحت  مرا  کار  هم  زمینه  این  در  قبلي  معاونان  خوشبختانه 
کارشناسان ما افرادي با هوش، صادق، و کارآشنا هستند. این بار کاري مرا سبک مي کند. 
سیاست معاونت هم، شفاف سازی و تعادل در رفتار سازمانی است؛ بنابراین در مجموع 

نفرات بسیار خوب و قوی در این معاونت همکاری می کنند. 
:  نقطه قوت شرکت فراب را در چه می دانيد؟

فراب نقاط قوت بسیاري دارد. اما یکی از این نقاط قوت، به جز ثبات در مدیریت اش 
که قبا به آن اشاره کردم، اعتمادی است که مدیریت به کارشناسان جوان تر مجموعه 
دارد. در خیلی از شرکت ها پروسه تصمیم گیری، به شدت به رده های باایی مدیریت 
وابسته است. به نظر من یکی از عوامل موفقیت فراب میدان دادن و اجازه تصمیم گیری 
پاسخ  اعتماد،  این  به  در مجموع  کارشناسی هم  بدنه  البته  است.  فراب  به جوانترهای 

مناسبي داده است.

زمان، کیفیت و هزینه
سه پارامتر حیاتی بازرگانی

ادامه از صفحه 6
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توضیح ضروری
در تکمیل پرونده پروژه نیروگاه آبادان برآن بودیم تا گفت و گویی نیز با 
آقای تقی زاده کارفرمای این پروژه که خود یکی از مدیران پاایشگاه آبادان 
است داشته باشیم. متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد، به دلیل مشغله های 
کاری ایشان گفت و گو با نشریه را نپذیرفتند و با وجود عاقه به انجام گفت 

و گو با نشریه فراب، آن را به زمان دیگری موکول کردند.
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 این نگرانی از 
ابتدا وجود داشت 
که فراب در زمینه 
نیروگاه گازی 
تجربه چندانی 
ندارد.  در بخش 
مهندسی پروژه، 
در کل فراب خوب 
عمل کرد اما 
مطابق با ایده 
آل ها و در حد 
انتظار نبود، آنها 
باوجود تجربه های 
زیادی که در 
نیروگاه آبی 
داشتند ولی در 
این پروژه دارای 
مشکاتی بودند 
که درصورت 
نهادینه شدن 
تجارب کسب 
شده از این 
پروژه، احتماا در 
پروژه های بعدی 
بتدریج این موانع 
برطرف خواهد 
شد
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: در حال حاضر شما به عنوان مشاور پاایشگاه 
آبادان، که کارفرمای پروژه نيروگاه سوم پاایشگاه آبادان 
است، فعاليت می کنيد. به طور کلی چه ارزیابی از پاایشگاه 

آبادان در ميان پاایشگاه های دیگر کشور دارید؟
پاایشگاه آبادان یکی از قدیمی ترین پاایشگاهای کشور 
پروژه  آن گرفته شده است.  بازسازی  بر  است که تصمیم 
جدید این پاایشگاه، که پلنت بنزین سازی با 180 میلیون بشکه 
ظرفیت است و سه فاز دارد که برای تامین بخار آن ناگزیر بودند 
یا از توانیر ، انرژی موردنیاز خود را تامین کنند و یا نیروگاه 
جدید احداث کنند. همچنین جهت پروژه مذکور نیاز به بخار 

فشار باا است که باید از طریق یوتیلیتی تامین می شد.
نیروگاه دوم این پاایشگاه در زمان جنگ دچار آسیب جدی 
شد که کار آن متوقف شد و در عین حال کسی حاضر به 
بازسازی و تعمیر اساسی آن نبود. تا در سال های اخیر تعمیرات 
اساسی بر روی آن صورت گرفت. اما در مجموع با کمبود برق 
تولیدی نسبت به نیاز مواجه بود. این پاایشگاه می بایست برق 
مورد نیازش را یا از توانیر تامین کند، که برق آن هم مطمئن نبود 
و امکان داشت با یک قطعی و حتی با توقفی کوتاه، کار برای 
مدتی متوقف شود و با ضایعات بسیاری در مسیر مواجه شود.

 بنابراین برای تامین برق پایدار با توجه به نیاز، تصمیم به 
احداث نیروگاه گرفته شد. در ابتدا پس از تهیه مقدمات کار  
و تکمیل مشخصات فنی که قبا تهیه شده بود و تهیه اسناد 
مناقصه، مناقصه برگزار شد که نتیجه آن به برنده شدن فراب 

ختم شد. به دایلی مناقصه ابطال و مجددا  برگزار شد.
: پس از برنده شدن فراب، مرحله بعدی اقدام این 

شرکت چه بود؟
مراحل  گذراندن  از  پس 
مناقصه به دلیل برخی تغییرات در 
توسط  شده  اتخاذ  تصمیم های 
پاایشگاه به دلیل تغییر دیماند برق 
نیاز و همچنین تامین بخار  مورد 
که  شد  قرار  پاایشگاه  نیاز  مورد 
مناقصه تجدید و تعداد واحدهای 
گازی افزایش یافته بطوریکه به جای 
تولید حدود 90 مگاوات در شرایط 
ایزو به تولید حدود 150 مگاوات 
در شرایط ایزو برسیم و همچنین با 

افزودن 5 دستگاه بویلر بازیافت حدود 250 تن بر ساعت بخار 
با فشار حدود 43 بار تولید شود. بار دیگر شرکت فراب در این 

مرحله از تجدید مناقصه به موفقیت رسید.  
قرار شد شرکت فراب واحدهای گازی خود را از شرکت 
هیتاچی و بخش بخار را از شرکت K.T.I ایتالیا تامین کند. اما 
به دلیل اعمال تحریم ها فراب ناچار شد بخش بخار و وسایل 
سیستم بویلرهای بازیافت مورد نیاز پروژه خود را از SC کره 
جنوبی تامین کند. در این روند برخی تغییرات در تصمیم ها 
حاصل شد که بر اساس یک الحاقیه واحدهای گازی از 5 به 7 
واحد که هر کدام 30 مگاوات بودند افزایش یافت و در مجموع 

به 210 مگاوات رسید.
مشاور  عنوان  به  پروژه  این  در  مسينان  : شرکت 
همکاری دارد، چه وظایفی برای مشاور در این پروژه منظور 

شده است؟ 
مسینان از آغاز مشاور کارفرمای پروژه در زمینه های مختلف 
از جمله تهیه اسناد مناقصه، تکمیل مشخصات فنی قرارداد، تهیه 
بخش بازرگانی قرارداد EPC، برگزاری تشریفات مناقصه، 
ارزیابی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه، امتیاز دهی 
پیشنهادات و رتبه بندی پیشنهاد شرکت کنندگان، ارائه پیشنهاد 
برتر مناقصه به کارفرما، انجام مذاکرات شفاف سازی و قراردادی 
و نهایتا تهیه قرارداد نهایی EPC ، شفاف سازی موارد قرارداد 
و... بود. پس از اباغ قرارداد نیز شرکت مسینان به عنوان مشاور 
و MC پروژه کارهایی مانند نظارت بر فعالیت های مهندسی 
و طراحی، خدمات مدیریت پروژه، امور حقوقی، بازرگانی، 
قراردادی، بیمه، تطبیق طرح با مشخصات فنی پروژه، نظارت بر 
عملیات اجرایی ساختمانی، نصب و راه اندازی و... تا تحویل 
موقت قرارداد و در ادامه نظارت بر دوران 
گارانتی نیروگاه و تحویل دائم واحدها 
و کلیه تجهیزات نیروگاه مطابق شرایط 

قراردادی  را انجام می دهد.
از شرکت های  یکی  فراب    :
و  نيروگاه  حوزه  در  شده  شناخته 
پاایشگاه و... است. فعاليت این شرکت 
را در  نيروگاه سوم پاایشگاه آبادان به 
مختلف  بخش های  در  مشاور  عنوان 

چگونه ارزیابی می کنيد؟ 
در  این ارزیابی هم نقاط منفی وجود 

دارد و هم مثبت. به عنوان یکی از همکاران در این پروژه که از 
ابتدای تعریف و شکل گیری پروژه ، زمان عقد قرارداد و زمان 
اجرای کار در پروژه درگیر بودم، به لحاظ عمومی  و کلی از کار 
رضایت وجود دارد. علی رغم وجود کاستی هایی در زمینه های 
مختلف تکمیل پروژه، از نحوه همکاری راضی هستیم و ما از 
پتانسیل فراب و توان مالی در بخش های مختلف با توجه به 
سابقه این شرکت مطمئن بودیم. اما این نگرانی از ابتدا وجود 
داشت که فراب در زمینه نیروگاه گازی تجربه چندانی ندارد.  در 
بخش مهندسی پروژه، در کل فراب خوب عمل کرد اما مطابق 
با ایده آل ها و در حد انتظار نبود، آنها باوجود تجربه های زیادی 
که در نیروگاه آبی داشتند ولی در این پروژه دارای مشکاتی 
بودند که درصورت نهادینه شدن تجارب کسب شده از این 
پروژه، احتماا در پروژه های بعدی بتدریج این موانع برطرف 
خواهد شد. در بسیار از موارد کارهای پروژه با تاخیر مواجه 
می شد. جلسه های توجیهی زیاد و طوانی برای رسیدن به یک 
زبان و نقاط مشترك برگزار می شد. یکی از انتقادات ما به شیوه 
مدیریت، به ویژه در بخش مهندسی معطوف است. با توجه به 
مدیریت ماتریسی شرکت فراب، ازم بود آنها برای هماهنگی 
بیشتر از مرکز پروژه فرمان می گرفتند. این پروژه نیاز به یک تیم 
مهندسی قوی داشت و اینکه اختیار در دست مدیر پروژه قرار 
گیرد؛ اما با شیوه اتخاذ شده در فراب نه تنها هزینه ها کاهش 
نمی یابد بلکه به دلیل هزینه زمان از دست رفته و یا انجام دوباره 
کاری های فراوان نهایتا قیمت تمام شده پروژه افزایش می یافت. 
کارفرمایان دولتی به دلیل ضوابط دست و پا گیر مثل سیستم 
دولتی بسیار کند عمل می کردند. این در حالی است که فلسفه 
تشکیل شرکت های پیمانکار EPC تسهیل و سرعت در پیشبرد 
امور بوده است. در غیر این صورت شرکت های دولتی خود 
می توانستند کارها را تقسیم و به پیمانکارهای جز ء بسپارند 
تا هزینه های بااسری را کاهش دهند، اما باتوجه به هزینه های 
زمان که ممکن بود به آسانی به پروژه ها تحمیل شود پیمانکاران 
EPC بوجود آمدند تا هزینه های مذکور از دست نرود. بنابراین 

این پیمانکاران باید شیوه هایی بکار بندند تا بتوانند با کیفیت باا 
و سامت، کار را جلو ببرند که به نظر بنده فراب در این زمینه 
بیشتر باید کار کند تا از اهداف اصلی خود دور نشود.  با یک 
ارزیابی کلی فراب در مجموع قابل قبول است اما پیمانکارهای 

جزء مشکاتی داشتند.
:  به مشکات پيمانکارها اشاره کردید. در خصوص 

عملکرد فراب در پروژه نیروگاه آبادان در گفت وگو با مشاور طرح

تعامل خوب، اما نه ایده آل
مهدی عرفانی قائم مقام مدیر عامل شرکت مهندسی مسینان و مدیر 
مشاور  عنوان  به  که  است  آبادان  پاایشگاه  سوم  نیروگاه  پروژه 
نقاط  گفت وگو  این  در  وی  می کند.  همكاری  پروژه  این  در  کارفرما 
ضعف و قوت پروژه پاایشگاه آبادان و همچنین کارها و فعالیت های 
شرکت فراب در این پروژه را به روشنی ابراز می کند. عرفانی در سال 
1374 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. نائب رئیس هیات مدیره شرکت 
که  است  برخوردار  زیادی  تجربه  از  خود  کاری  زمینه  در  مسینان 
ایران خودرو، وزارت نیرو در سال 78، مرکز  می توان به فعالیت در 

تحقیقات آب و فاضاب سال 79، جانشین مدیر پروژه نیروگاه 500 
مگاواتی گازی آبادان از سال 81، جانشین مدیر پروژه نیروگاه گازی 
هزار مگاواتی شیروان از سال 83 و مدیر پروژه نیروگاه گازی هزار 
مگاواتی شیروان از سال 85، مدیر پروژه بخش بخار نیروگاه سیكل 
مدیر  همچنین  و   85 سال  از  مگاواتی(   160 واحد  )دو  آبادان  ترکیبی 
پروژه نیروگاه های سیكل ترکیبی در زنجان یک و تهران یک اشاره 
کرد. وی در حال حاضر در دو پروژه به طور همزمان )به غیر از پروژه 

نیروگاه سوم پاایشگاه آبادان( فعالیت می کند.

رونده
پ
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پيمانکارهای منتخب فراب، به طور کلی نظر شما 
درباره آن ها در زمينه تامين تجهيزات و سيویل در 

این پروژه چيست؟ 
فراب در بخش خرید خوب وارد عمل شد. 
بر اساس مشخصات فنی  هر چند تمام خریدها 
قرارداد نبود، اما با توجه به شرایط جهانی موجود 
مانند تحریم ها سرعت عمل فراب در این کار قابل 
قبول است. در زمینه تامین تجهیزات رضایت وجود 
دارد اما در زمینه پیمانکار ساختمانی، متاسفانه با 
وجود ادعاهایی که مطرح شد، به دلیل وجود برخی 
مشکات در تنظیم قرارداد مربوطه و یا تاخیر در 
بخش مهندسی و یا شیوه مدیریت به خوبی عمل 
نشد. نیاز است تا قراردادهای فراب با دقت بیشتری 
مورد  که  پروژه  این  درباره  ویژه  به  تنظیم شوند. 
برآوردهای  اذعان کرد  باید  بود. هر چند  خاصی 
مشابه  تجربه  که  آن  نوع  به  توجه  با  پروژه  اولیه 
چندانی از این نوع واحدهای گازی در کشور وجود 
نداشت کار دشواری بود ولی ازم بود تا قراردادها 
با انعطاف بیشتری تنظیم می شدند تا از تاخیرهای 

زیاد جلوگیری به عمل می آمد.
آن  با  فراب  پروژه  این  در  که  دیگری  پیمانکار 
همکاری داشت شرکت تهران سمع اندیش به عنوان 
پیمانکار عملیات نصب و راه اندازی بود. این پیمانکار 
در بخش راه اندازی قوی است، ولی در زمینه نصب 
تجهیزات نیروگاهی به ویژه نصب مکانیکال تجربه 
کمتری برخوردار بود. تهران سمع اندیش به تقویت 
بیشتری در تعداد نیروهای خود نیاز دارد. به دلیل اینکه 
آن ها در جبهه های کاری زیادی مشغول به فعالیت 
هستند، به نظر می رسد زمان عامل مهمی  در کاهش 
هزینه ها است - که به دلیل عدم جریمه تاخیرات مترتبه 
یا دریافت پاداش انجام به موقع کار- در این پروژه مورد 
بی مهری واقع شد. این هزینه نسبت به هزینه افزایش 
نیروها بسیار بیشتر است. هر چند شاید چنین مساله ای 
برای آن ها وجود نداشته باشد. اما برای فراب از اهمیت 
زیادی برخوردار است. چون هزینه های تاخیر به پای 

فراب نوشته می شود. 
: ارزیابی شما از توان مالی و صاحيت 
فراب به عنوان مجموعه عوامل موثر بر اعتبار یک 

شرکت چگونه است؟  
فراب نه تنها از توان مالی خوبی برخوردار است 
بلکه دارای پشتوانه اعتباری، مجموعه خوب و تیم 
مدیریتی قوی است که این عوامل صاحیت فراب 

را مورد تایید قرار می دهند.
همکاری  در  مهم  موارد  از  دیگر  یکی   :
مشترك چگونگی نوع تعامل است. این تعامل در 

چه سطحی وجود داشت؟ 
گرچه تعامل خوب بود اما ایده آل نبود. البته ما 
برای شرکت خود نیز ادعای ایده آل بودن نداریم، اما 
سعی می کنیم به تعهدات قراردادی خود عمل کنیم. 
هر شرکت دارای نقاط قوت و برخی کاستی هاست. 
اما زمینه برای بهتر بودن میسر بود. که امیدواریم در 

پروژه های بعدی بیشتر حاصل شود.
ایرادها و مشکاتی که  از  برخی  : شاید 
مطرح کردید ناشی از شرایط سياسی و اقتصادی 
ایران و جهان، با توجه به تحریم ها باشد. در این 
شرایط به نظر شما فراب تا چه ميزان توانایی راهبری 

و مدیریت این پروژه را داشت و دارد؟
با توجه به ارتباطاتی که فراب دارد در این زمینه 
خوب عمل کرد و بسیاری از مشکات را دور زد. 
گرچه در برخی موارد ناگزیر بود که برخی مسائل فنی 
را نادیده بگیرد، که هدف بیشتر تامین کاا بود، اما بر 
رعایت استانداردها تاکید وجود داشت و به لطف خدا 
استاندارد های فنی مورد قبول، رعایت می شد. با توجه 
به مواردی که بیان شد فراب می توانست با سرعت 
عمل بیشتری کارها را پیش ببرد تا در زمینه هایی مثل 
)PMS( تامین سیستم مدیریت تولید و توزیع برق

موفق تر عمل کند و در عمل با برخی از تحریم ها به 
لحاظ زمانی مواجه نشود. فراب در برخی جاها مجبور 
شد فروشنده و سازنده خود را با توجه به تحریم ها و 

محدودیت ها تغییر دهد.
: آیا فراب در طول این پروژه به نظرات شما 

به موقع پاسخ داد؟
برخی  مهندسی  مسائل  در  است.  منفی  پاسخ 
جاها این گله وجود دارد که در زمان مورد انتظار 
قراردادی، پاسخ خود را دریافت نکردیم. در برخی 
موارد به اندازه ای کارها با تاخیر مواجه شد که نوعی 
دوباره کاری برای فراب پیش آمد. در جاهایی که به 
لحاظ فنی محدودیت وجود داشت ناگزیر به برخی از 
تغییرات شد، البته در جاهایی هم که به لحاظ قراردادی 
قصوری صورت می گرفت اما به لحاظ فنی قابل 
قبول بود ما نیز ناگزیر می پذیرفتیم. اما از حدود 
مشخص شده استانداردها عدول نشد. شاید از فوق 
استاندارد تا میزانی کوتاه می آمدیم. در پایان کار همه 
ادعاها روی میز قرار می گیرد تا ما به ازا آن گرفته 
یا داده شود. اگر آنها کم کاری کرده باشد از طریق 
تامین تجهیزات جانبی، تامین لوازم یدکی اضافی و 
یا برخی خدمات مورد نیاز کارفرما ارائه خواهد کرد 
ویا اگر ما دچار کمبود و کم کاری باشیم، هزینه آن 
توسط کارفرما پرداخت شود. یعنی به گونه ای که 

باانس ایجاد شود. 

برای  آبادان  نیروگاه  چرا 
فراب اهمیت ویژه ای دارد؟

درمورد فعالیت هاي پروژه نیروگاه آبادان به ویژه در 
خصوص مهندسي و اجراي کار ، تجربه پروژه برق 
و بخار، تعامات با مشاور پروژه، نحوه مدیریت 

کار، روش راهبردي کارفرما و اثرات تحریم در اجراي پروژه، مي توان ده ها 
صفحه به نگارش درآورد ولي در نگاهی کوتاه، جا دارد فقط درمورد اثر 
اجراي پروژه در بازار آتي شرکت و شاخص هاي پروژه مطالبي گفته شود. 
پروژه نیروگاه آبادان به چند لحاظ براي فراب از اهمیت ویژه اي برخوردار 

بود:
- نیروگاه آبادان اولین نیروگاه برق و بخار بود که فراب به تنهایي مي بایست 
اجرا کند و توان خود را در زمینه نیروگاه هاي گازي و سیکل ترکیبي به 

صنعت برق نشان دهد.
- وزارت نیرو به ویژه در امور برق، شرکت فراب را به عنوان سازنده نیروگاه 
برق آبي مي شناخت و بازار نیروگاه هاي حرارتي در انحصار شرکت دیگري 
بود. فراب ازم داشت توانایي و استعداد خود را در احداث نیروگاه حرارتي 

نشان بدهد.
- اجراي پروژه آبادان، تبلور ظرفیت فني و مهندسي فراب و مایه عزت 
فراب در زمینه برق و بخار و نگاهي به آینده و گامي به سوي بازار آتي 

صنعت برق خواهد بود.
- اجراي پروژه آبادان با شروع تشکیات معاونت طرح هاي نیروگاه 
حرارتي همراه بود و عما عامل شکل گیري و فعال شدن معاونت موردنظر 
شد. هر چند پروژه هاي خرم آباد و سیري نیز در حال قرارداد و یا اجرا بود 
ولي پروژه آبادان از حساسیت و سرعت و انسجام باایي نسبت به همه 

پروژه هاي حرارتي و آبي برخوردار بود.
شاخص هاي قابل توجه:

- فراب با کلیه امکانات مالي و فني خود در پروژه آبادان تاش کرد تا 
این پروژه را با بااترین کیفیت ودر زمان بندي خود به اجرا درآورد. بدین 
ترتیب حتي با تاخیر در گشایش L/C از جانب کارفرما و بدون پوشش 
بیمه ژاپن به لحاظ مشکات حادث شده ناشي از تحریم، از منابع خود 
اقدام به خرید نقدي دو واحد از توربین هاي هیتاچي ژاپن کرد و فضاي 

ازم براي شتاب بیشتر و اجراي پروژه را فراهم کرد.
بهترین  از  مهندسي  و  اجرایي  مانند  فراب  تمام حوزه هاي  در    -
کارشناسان براي اجراي پروژه آبادان استفاده شد و تیم پروژه با تخصص 
و انگیزه و غیرتي که داشتند با همکاري مجموعه فراب به هرحال در 
زمانبندي خوبي اولین واحد را سنکرون کردند. اگر زمانبندي اجراي اولین 
نیروگاه برق و بخاري که در ایران در چند سال گذشته توسط سایران انجام 
شد، با زمانبندي پروژه آبادان مقایسه کنیم به وضوح لیاقت و توانایي خوب 

مجریان و دست اندرکاران پروژه آبادان را خواهیم دید.
-   کارفرماي پروژه آبادان علي رغم کلیه دخالت ها و نظارت هاي روزانه 
خود،  از بهترین کارفرمایان تجربه شده هستند و پرداخت هاي خوب و 
فعالیت هاي همراه پیمانکار و با ایجاد انگیزه، همیشه موجب سرعت گرفتن 
و قوت پروژه بوده  اند. جا دارد از نحوه مدیریت و حمایت هاي کارفرماي 

محترم تشکر شود.
-  با پروژه آبادان، خودباوري در مهندسي فراب به ویژه پس از رفع 
کمبودهاي تخصصي، به شدت قوت گرفت و اثرات این امر درپروژه هاي 

حرارتي بعدي به خوبي حس مي شود.
* معاون توسعه پروژه های سرمایه گذاری

حسنمداحی*
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شرکت فراب نه 
تنها در این مدت 
به آرمان هاي اولیه 
خود رسیده است، 
بلکه اهداف خود 
را نیز گسترش 
داده و با ایجاد 
شرکت هاي تابعه 
و یا تغییراتي در 
ساختار سازماني 
خود وارد بازار 
کار بخش هایي 
همچون نفت و 
گاز و انرژي شده 
است و طرح هایي 
هم چون ایام، 
سیري، آبادان، 
فروزان، پارسیان 
و یا طرح هاي 
سرمایه گذاري 
دااهو و یزد 
نمونه هایي از آن 
است

: جناب آقاي مهرداد.، براي ورود به بحث 
از ضرورت هاي احداث نيروگاه سوم پاایشگاه 
این  مدیران  عاملي  چه  اینکه  بگویيد؟  آبادان 
پاایشگاه را واداشت تا نسبت به احداث این 
نيروگاه و سپردن عمليات اجرایي آن به فراب 

اقدام کنند؟
به دنبال تصمیم مدیریت پاایشگاه آبادان برای 
احداث یک پاایشگاه جدید، برای تولید بنزین و...، 
مسئوان این پاایشگاه به دلیل پایین بودن ظرفیت 
نیروگاه های خوزستان هم از نظر ظرفیت و هم از نظر 
SWT  نیروگاه هایشان، تصمیم به احداث 3 و در 

نهایت 7 واحد گازی 30 مگاواتی گرفتند. این نیروگاه 
در واقع قرار است بخش عمده ای از برق موردنیاز 
بنزین تامین  آبادان را برای تولید  پاایشگاه جدید 
کند. در سال 87 و بعد از چند دوره کش و قوس 
در نهایت، قراداد با فراب نهایی شده و مقرر می شود 
که این شرکت 7 واحد توربین گازی  30 مگاواتی و 
5 واحد 50 تنی تولید بخار را برای پاایشگاه آبادان 
توربین گازی سنکرون  اکنون 2 واحد  بسازد. هم 

شده و عملیات Trial run آن انجام شده است؛ 
واحد سوم به دلیل استیبل نبودن سنکرون شده، اما 
عملیات Trial run در آینده نزدیک انجام خواهد 
شد. واحد چهارم تا پایان آبان ماه سنکرون خواهد شد 
و واحدهای پنجم، ششم و هفتم مسلسل وار هر کدام 
45 روز بعد از واحد چهارم سنکرون خواهند شد. 
اولین واحد بخار هم حداکثر تا پایان آذر ماه تولید بخار 
خواهد کرد و واحدهای بعد هر کدام به فاصله 20 روز 
تولید بخار را انجام خواهند داد. پیش بینی ما این است 
که پایان فروردین ماه سال 90 کلیه واحدهای قرارداد 
تحویل کارفرما داده خواهد شد و یک سال پس از 
دوره تضمین هر واحد هم، این نیروگاه به طور قطعی 

به کارفرما تحویل داده خواهد شد.
:  در طول این مدت زماني که در کارگاه 
به عنوان مدیر اجرایي مشغول به کار بودید، تعامل 
چگونه  را  مشاور  و  کارفرما  با  فراب  مجموعه 

دیدید؟
تعامل ما با کارفرما بسیار خوب بود، اما متاسفانه 
در بحث تعامل با مشاور به دایل مختلف ما با اشکال 

رکوردی خوب برای فراب
به یاد دارم پاییز سیزده سال پیش را، وقتي 
طرح  اجرایي  مسئول  به عنوان  بار  اولین  براي 
کرخه وارد شرکت فراب شدم. تقریبا شروع کار 
فراب به عنوان اولین شرکت طراح و اجراکننده 

طرح هاي نیروگاه برق آبي کشور بود. شور و اشتیاق طراحي نیروگاه 
و ساخت داخل قطعات توربین و ژنراتور نیروگاه هاي آبي و شادماني 
همکاران را پس از نصب اولین قطعه لوله مکش نیروگاه کرخه در 
اسفندماه 76 به خاطر دارم. حال پس از گذشت سیزده سال در پاییز 
89، در فراب با مسئولیتي دیگر مشغول به کار شده ام. چاپ مطلبي 
از آقاي حاجي رسولیها در اولین ماهنامه فراب و تصمیم ایشان مبني 
بر نوشتن خاطرات خود از گذشته فراب که چگونه این ره  پیموده 
شد و چگونه فراب توانست در این مدت مسیر تکامل خود را در 
به  کرد.  خوشحال  بسیار  مرا  بپیماید،  خود  اهداف  به  نیل  جهت 
اولیه  آرمان هاي  به  مدت  این  در  تنها  نه  فراب  شرکت  من  نظر 
با  و  داده  گسترش  نیز  را  خود  اهداف  بلکه  است،  رسیده  خود 
خود  سازماني  ساختار  در  تغییراتي  یا  و  تابعه  شرکت هاي  ایجاد 
وارد بازار کار بخش هایي همچون نفت و گاز و انرژي شده است 
یا  و  پارسیان  فروزان،  آبادان،  ایام، سیري،  و طرح هایي هم چون 
است.  آن  از  نمونه هایي  یزد  و  دااهو  سرمایه گذاري  طرح هاي 
اسفندماه  در  آبادان  پاایشگاه  سوم  نیروگاه  طرح،  قرارداد  نفوذ 
در  پاایشگاه  برق  شبکه  با  آن  واحد  اولین  شدن  سنکروم   ،86
خردادماه 89، پس از مدت 27 ماه رکوردي خوب براي طراحي و 
نصب یک نیروگاه حرارتي از نوع توربین هاي گازي براي شروع کار 
است که جاي آن دارد از زحمات کلیه همکاران ستادي در تهران و 
به خصوص در کارگاه آبادان و هم چنین از شرکت هاي پیمانکار که در 
این طرح با فراب همکاري داشته اند تشکر و قدرداني شود. امیدوارم 
که شرکت فراب با تاش و همت بلند کلیه همکاران خود بتواند در 
مسیر طراحي و ساخت نیروگاه هاي حرارتي نیز همانند نیروگاه هاي 
آبي به موفقیت هاي چشمگیري نایل شود و در آینده اي نه چندان دور 
در طرح هاي حرارتي و به خصوص طرح هاي حرارتي سرمایه گذاري 
شده، شاهد دستیابي به رکورد زماني اجرای طرح، همچون شرکت هاي 

دیگر همکار باشیم.
* معاون طرح های حرارتی فراب

کاس خودسازی 
کلیه  بکارگیری  برای  است  محلی  پروژه 
تازه ای  تجارب  و  شده  اندوخته  تجربه های 
که می تواند در کارهای بعدی، خود تجربه ای 
نو باشد. یک روز پروژه را با جوانب خوب 

با سلیقه ها، افکار و نگرش های  با آغازی بد، زمانی  و روز دیگر 
گوناگون سپری می کنیم.

 در نهایت برای رفتن به سمت هدفی جدید، کوله بار خاطرات و 
تجربه را با خود به همراه می بریم. برای تعریف پروژه نمی توان از 
واژه ها و کلمات خاص استفاده کرد اما: پروژه یعنی عشق، یعنی 
تحمل سختی ها و پروژه یک کاس خودسازی بزرگ برای  همه 
است. و در پایان، افتخار است در کنار بزرگانی که هر لحظه کار و 

مصاحبت با آن ها دنیایی تجربه است. 
* ریيس پشتيبانی پروژه نيروگاه سوم پاایشگاه آبادان 

سعید
مهدیزادهتهرانی*

مجیدشایسته*

تو با خدای خود انداز کار و دلخوش دار/که رحم اگر نكند مدعی 
خدا بكند؛ این شعر شاید شاه بیت شیوه تفكر و عمل فردي باشد که 
بیشتر عمر خود را در محیط هاي کارگاهي گذرانده است. فردي که در 
سرما و گرما کار کرده تا نتیجه عمل اش را با چشمان خود ببیند و از 
آن لذت ببرد. »سید عظیم مهرداد«، که از سال 1386 مدیریت اجرایي 
از  دارد،  بر عهده  را  آبادان  پاایشگاه  بخار  تولید  و  گازي  نیروگاه 
سال 1972 میادي که در دفتر فني شهرداري سنت جوزف مزوري 
در  همواره  کوتاه،  دوره اي  استثناي  به  امروز،  به  تا  بوده  آمریكا 
سمت هاي مختلف در محیط هاي کارگاهي مشغول به کار بوده است. 
با او درباره شرایط زندگي در کارگاه و ویژگي هاي پروژه نیروگاه 

سوم پاایشگاه آبادان گفت وگویي کرده ایم که در ادامه مي خوانید.

از سنت جوزف مزوري آمریکا
تا نيروگاه پاایشگاه آبادان

پاي صحبت هاي سید عظیم مهرداد، مدیر اجرایي کارگاه نیروگاه پاایشگاه آبادان
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یک مشکل 
استفاده از 

استانداردهای 
فوق العاده حساس 

در این پروژه 
توسط مشاور بود 

که همین حساسیت 
زیاد منجر به این 

شد که هزینه های 
ما در این پروژه 

بسیار باا رود، 
در حالي که با 

حساسیت هاي کمتر 
همین پروژه را 

با این کیفیت و با 
صرف مخارج بسیار 
کمتر هم مي شد 

پیش برد

لمی
له ع

مقا

روبه رو بودیم؛ یک مشکل استفاده از استانداردهای فوق العاده 
حساس در این پروژه توسط مشاور بود که همین حساسیت 
زیاد منجر به این شد که هزینه های ما در این پروژه بسیار باا 
رود، در حالي که با حساسیت هاي کمتر همین پروژه را با این 
کیفیت و با صرف مخارج بسیار کمتر هم مي شد پیش برد. اما 
هم اکنون کارمان به ثمر نشسته است و تقریبا کار عمده ای در 
این پروژه نداریم، فقط یک سری جزئیات مانده که آن را هم تا 

پایان امسال به پایان خواهیم رساند.
: جنابعالي از معدود افرادي هستيد که بيشتر عمر 
خود را در فضاي کارگاهي گذرانده اید؛ از انگيزه هاي خود 
براي کار مداوم در کارگاه برایمان بگویيد و اینکه چطور 
هيچ گاه وسوسه نشدید تا کار کارگاهي را رها کرده و کار 

دفتري را برگزینيد؟
این است که کار در کارگاه  برای من،  بزرگترین عامل 
حرکت دارد و در آن از سکون خبری نیست. به باور من 
کاری که چالش برانگیز است و انسان را همیشه مشغول نگه 
می دارد برخاف تصور رایج برای سامت انسان مفید است. 
آمریکایی ها لغتی دارند به نام boaring  و به این معنا که کار 
دفتری اصوا کسل کننده است اما کار در کارگاه به آن معنا 
کسالتی ندارد. اگر هم عنوان شود که این نوع کار،  ممکن است 
استرس زا شود پاسخم این است که این استرس با تحرکات 
باای کار کارگاهی مستهلک می شود. ویژگي دیگر کار در 
کارگاه این است که فرد رشد و پیشرفت کار خودش را به 
چشم خود می بیند و برای همین هم  خستگی اساسا برای من 
معنا و مفهومی ندارد، زیرا من اصا محیط اطراف را نمی بینم و 

تنها برایم کار مهم است و کار.
: این ویژگي ممکن است تنها در شخصي چون 
شما مشاهده شود، سایر افرادي که در گارگاه کار مي کنند 
باید چه انگيزه هایي داشته باشند که کار در شرایط سخت 

کارگاهي را به سایر انواع کارها ترجيح دهند؟
به باور من اساسا فردی که روحیه کارمندی دارد نمی تواند 

در محیط کارگاهی کار کند و می توان به جرات گفت که 
تک تک افرادی که در محیط کارگاهی کار می کنند هر کدام کم 
و بیش صفاتی که من به آن اشاره کردم را در خود دارند؛ زیرا 
اگر غیر از این بود نمی توانستند این محیط را تاب آورده و کار 

در سرما و گرما را تحمل کنند. 
:  روش کار شما به عنوان مدیر گارگاه نيروگاه 
سوم پاایشگاه آبادان، با کارشناسان و کارگران چگونه 
است؟چگونه با آنها رفتار مي کنيد تا بتوانند با انگيزه بيشتري 
کار کنند؟زیرا همانطور که خودتان مي دانيد این سبک کار 

کردن انگيزه باایي مي طلبد.
من به همکاران خودم بها می دهم و همواره و تا جایی که به 
پروژه لطمه نخورد به مدیران و کارشناسانم آزادی عمل می دهم. 
در این مسیر تا حدی پیش می روم که حتی حاضرم گاهی با 
آن ها همراهی کنم؛ به عنوان مثال اگر نوبت Rest باشد و در 
همان زمان یکی از افراد زیر مجموعه ام درگیر و گرفتار باشد من 
در پروژه می مانم و ترجیح می دهم تا او به جای من از فرصت 
Rest بهره ببرد. همین نوع رفتارها باعث می شود که روابطم با 

کارشناسان در همه حال محکم و استوار باشد.
: به نظر مي رسد انتقاداتي نسبت به سازوکارهاي 
دارید؛  کارگاه ها  در  کار  شرایط  درباره  فراب  در  حاکم 

این انتقادها را بيان کنيد تا در صورت 
درستی، در آینده در تصميم گيري هاي 

مدیران لحاظ شود.
من سه انتقاد اساسی دارم که مایلم آن ها 
را با شما در میان بگذارم؛ یکی از این موارد 
که بسیار مهم است، سیستم پاداش هاست. 
حرف من این است که اگر مبلغی پاداش 
برای بچه های یک کارگاه در نظر گرفته 
شده است، اختیار تقسیم آن را به من که 
مدیر کارگاه هستم، بدهند یا اینکه حداقل 
در  بگذارند.  میان  در  من  با  را  آن  میزان 

وضعیت کنونی، جز روابط عاطفی هیچ ابزاری برای تشویق 
بچه ها در اختیار ندارم در حالی که اگر تقسیم پاداش ها را با 
تعیین حداقل و حداکثر آن به من واگذار کنند، بسیاری از 
مشکات در محیط های کارگاهی برطرف می شود. دومین 
مورد هم به اصل استخدام نیروهای شاغل در کارگاه برمی گردد. 
این بدترین وضع است که نیرویی از تهران برای کارگاه انتخاب 
شود و نه تنها مدیر آن کارگاه را در جریان آن استخدام نگذارند 
که بدتر از آن به او بگویند سه ماه با این نیرو کار کند اگر از 
او رضایت نداشتید تغییرات ازم را انجام بدهید. در حالی که 
به باور من مصاحبه ابتدایی را مدیر کارگاه باید انجام دهد و 
بعد از تایید و تعیین فرد از سوی مدیر کارگاه، فرد می تواند 
در تهران هم مورد مصاحبه مدیران شرکت قرار گرفته و اگر 
واجد شرایط بود نسبت به استخدامش اقدامات ازم انجام 
شود. مورد سوم هم به لزوم حضور مدیر یک کارگاه در هنگام 
تصمیم گیری برای انتخاب پیمانکاران یک پروژه برمی گردد. به 
باور من بسیاري از مدیران کارگاه به دلیل آشنایی نزدیکشان 
با پیمانکاران مختلف می توانند طرف مشاورهای خوبی برای 
شرکت در هنگام انتخاب پیمانکاران باشند و فکر هم می کنم 
که اگر این موضوع رعایت شود نه شرکت و نه کارفرما و نه 

مشاور، هیچ کدام ضرر نخواهند کرد.
توضيح معاونت پشتيبانی در 

خصوص انتقادات
مهندس مهرداد:

برابر دستورعمل ها و فرآیندهای 
پرداخت  فراب،  شرکت  اجرایی 
نیز  و  ها  کارگاه  کارکنان  پاداش 
استخدام نیروی انسانی کارگاه ها با 
پیشنهاد و تایید مدیر اجرایی کارگاه 
صورت می گیرد. این روال در سایر 
امری  فراب  های شرکت  کارگاه 

عادی و جاری است.
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رونده
پ



یک پاایشگاه 
کوچک حداقل 
یک میلیارد دار 
هزینه دارد. 
اگر قرار باشد ما 
پاایشگاه جدید 
راه اندازي کنیم، 
نیاز به منابع مالی 
و سرمایه گذاری، 
مدیران با تجربه، 
و تجهیزات و 
تکنولوژی داریم 
که اینها با شرایط 
موجود یک مقدار 
با مشکل مواجه 
است
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:اجازه بدهيد اولين سوال را به پاایشگاه هاي در دست احداث 
اختصاص بدهيم. وضعيت پاایشگاه هاي در حال احداث چطور است؟

پاایشگاه هایي که اان در حال احداث هستند، یک مقدار از برنامه تعیین شده 
عقب هستند. مثا پاایشگاه ستاره خلیج یا پاایشگاه هاي دیگر درصدهای قابل 

توجهی نسبت به درصد پیشرفت برنامه های پیش بینی شده، عقب مانده اند.
:دایل عقب افتادگي هاي احداث پاایشگاه ها چيست؟

عمده ترین مشکل مربوط مي شود به ضعف هاي مالي، مدیریتی، و البته 
تحریم ها که هم مشکل بانکی و گشایش اعتبار دارند و هم مشکل تأمین 

تکنولوژی و تجهیزات.
:توليد روزانه ما 43 ميليون ليتر بنزین در روز است و 63 ميليون 
ليتر هم مصرف سرانه ماست. این رقم در حالي است که جزو کشورهاي 
نفت خيز به حساب مي آیيم، اما تاکنون در این مورد به خودکفایي نرسيده ایم. 

علت این عقب افتادگي چيست؟
در دولت هاي گذشته، مثا زمان آقاي زنگنه در دولت آقاي خاتمي، ایشان 
بر این اعتقاد بودند که تا زماني که قیمت نفت بااست براي ما صرف نمي کند 
که نفت را تبدیل کنیم به محصوات دیگر و آن ها را بفروشیم.  به همین دلیل 
نظرشان این بود که شاید ساختن پاایشگاه زیاد به  صرفه نباشد. وجود این 
دیدگاه یکی از دایلی بود که باعث شد ما در احداث پاایشگاه جدید با کندي 
مواجه شویم و یا اصا اقدام ویژه اي انجام ندهیم. البته در آن زمان اقدامات 
خوبی در زمینه بهینه سازی پاایشگاه ها صورت گرفت که آثار مثبتی در تولید 
بیشتر سوخت داشت. در حال حاضر، ما با کمبود بنزین در کشور مواجه هستیم 

و باید دستگاه های اجرایی فکری برای آن بکنند.  
:راهکار برون رفت و رفع نيازهاي سوختي چيست؟

این موضوع راهکار کوتاه مدت ندارد. باید یک برنامه ریزي بلندمدت داشته 
باشیم تا براي 20 سال آینده تصمیم بگیریم که پاایشگاه راه اندازي کنیم. البته در 
حال حاضر روي ایجاد برخي از پاایشگاه ها کار مي شود و پیشرفت هایي هم 
تا حدودي داشته اند، اگرچه مطابق برنامه پیش نرفته اند. یک پاایشگاه کوچک 
حداقل یک میلیارد دار هزینه دارد. اگر قرار باشد ما پاایشگاه جدید راه اندازي 
کنیم، نیاز به منابع مالی و سرمایه گذاری، مدیران با تجربه، و تجهیزات و 
تکنولوژی داریم که اینها با شرایط موجود یک مقدار با مشکل مواجه است. ولي 
در هر صورت قوه مجریه باید به فکر باشد یعني برنامه ریزي براي آینده داشته 
باشد و اقدامات عاجل را در این زمینه دنبال کند. یک سري بحث در ارتباط 
با بهینه سازي پاایشگاه هاي موجود هم وجود دارد. یعني به عبارتي اصاح 
وضعیت پاایشگاه موجود که آن هم از زمان آقای نعمت زاده شروع شده و 
صورت گرفته است. به عنوان مثال در پاایشگاه تهران این بهینه سازي انجام 
شد و امروزه محصوات بسیار خوبي تولید می  کند. در حال حاضر میزان نفت 
خامي که این پاایشگاه مي گیرد بااست و مي تواند بخش زیادي از سوخت را 
تأمین کند. در هر صورت شرایط ما، شرایط ایده آلي نیست. ولي باز هم تولید 43 
میلیون لیتر بشکه در روز گشایش زیادي را در کارها به وجود آورده است. البته 
ما باید یک مقدار مصرف سوخت مان را کاهش دهیم. کاهش مصرف سوخت 
هم نیازمند آن است که اوا موتورهای خودروهای تولیدی تعویض شود یعنی 
کم مصرف شود و همچنین با یک شیب مایمی قیمت سوخت به سمت واقعي 

 6 ميليون  ليتر کمبود  بنزین داریم

عرصه  در  که  اتفاق هایی 
برای  می دهد،  روی  بین المللي 
مرتبط  حوزه های  در  که  افرادی 
بسیار  دارند  رفتی  و  آمد  آن،  با 
ملموس تر است. به همین دلیل نیز 
می توانند واقعیات موجود را بهتر 
درک کنند و بهتر به شرح و تفسیر 
حمیدرضا  بپردازند.  آن  تحلیل  و 
اصولگراي  نماینده  کاتوزیان، 
مجلس که سكان ریاست کمیسیون 
برعهده  نیز  را  مجلس  انرژي 
باید  که  است  اعتقاد  این  بر  دارد 
یک سري از واقعیت هاي جامعه را 
در خصوص وضعیت کشور بعد 
اجراي  حتي  و  تحریم ها  اعمال  از 
برای  یارانه ها،  هدفمندي  قانون 
عنوان  به  تا  کرد  منعكس  مردم 
اصلی  صاحبان  و  مصرف کننده 
کشور رفتارشان را تنظیم کنند. با 
او گپ و گفتی ترتیب داده ایم که در 

ادامه می خوانید.

ملیحهحسینی
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رابطه تحریم ها  و صنعت نفت در گفت وگو با رییس کمیسیون انرژی مجلس
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پیش بیني از 
تبعات اجراي این 
طرح، بر عهده 
کمیسیون طرح 

هدفمند کردن 
یارانه ها بوده که 
این کمیسیون هم 
بررسي هاي ازم 

را انجام داده 
و حتي جلساتي 
را با مسووان 

ذیربط نیز برگزار 
کرده اند. بعضی 

از توضیحات 
شنیده شده هم 
قانع کننده نبوده 

و من معتقدم که 
این طرح باید با 

دقت بیشتري اجرا 
شود
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 شدن پیش برود تا مصرف کننده هم رفتارش 
را با افزایش قیمت تنظیم کند.

: بحث از کاهش مصرف سوخت 
واقعا  آیا  شد؛  مصرف کننده  طرف  از 
درخصوص  تقصيرها  همه  مي شود 
محصوات نفتي و بااخص سوخت را به 

گردن مصرف  کننده انداخت؟
که  وقتي  بااخره  نیست.  اینطور  خیر، 
خودروهایي را به مصرف کننده مي فروشیم 
قاعدتا  دارند،  باا  سوخت  مصرف  که 
مصرف کننده هم نمي تواند براي استفاده از 
این خودرو آب توي باکش بریزد. بااخره 
خودروي  براي  بنزین  از  که  است  مجبور 
سوخت  که  طبیعي  و  کند  استفاده  خود 
در  موتورها  اان  مي کند.  مصرف  زیادي 
خانواده »پژو« در یک سیکل ترکیبی )شهر 
و خارج شهر( 12 تا 13 لیتر مصرف بنزین 
این اصا در دنیا متداول نیست.  دارند که 
باید موتورهاي جدیدی بر روی خودروها 
تولید  خودروهایي  حتي  و  شوند  نصب 
کنند که هیبریدی هستند هم سوخت بنزین 
مصرف مي کند و هم الکتریسیته. این کمک 
کند که مقداری مصرف ما کاهش پیدا کند. 
مساله دیگر نصب کانیستر روی خودروهای 
مصرف  که  قدیمی هاست  حتی  و  جدید 
و  می دهد  کاهش  درصد  15تا20  بین  را 
قرار  توجه  مورد  را  این  باید  خودروسازها 
دهند. البته مردم هم در انتخاب خودروها، 

طیف زیاد متنوعي ندارند.
:تاکنون برنامه ریزي براي توقف این 

روند صورت گرفته است؟
بله، می خواهیم این بحث را در کمیسیون 
سازمان  طرف  از  البته  کنیم.  مطرح  انرژي 
محیط زیست و سازمان بهینه سازي مصرف 
سوخت، خودروسازان موظف هستند تا سال 
91 موتورها را عوض کنند. ما به دنبال این 
هستیم که این تاریخ را تا سال 90 جلو بکشیم 
و نصب کانیستر هم باید اجباری شود و حتی 
خودروهای موجود و مستعمل هم باید به 

تدریج اقدام به نصب سیستم کانیستر کنند.
:یکي از علت هایي که به آن اشاره 
کردید و این روزها هم بسيار مطرح است، 
بحث تحریم ها به خصوص تحریم بنزین 
است. احتمال تحریم شدن بنزین در حالي 
است که برخی مسوولين گفته اند تحریم 
از شما  من  نيست. سوال  محتمل  بنزین 
که رئيس کميسيون انرژي مجلس هستيد 
این است که آیا واقعا تحریم بنزین محتمل 

نيست؟
دایل زیادي داریم که اان در تهیه بنزین با 
مشکل مواجه هستیم. باید این فشارها را براي 
مردم عنوان کنیم، اگر بخواهیم پنهان کاري و 
یا تظاهر کنیم که اینها همه شوخي است، 

مخاطبان ممکن است واقعا متوجه نباشند 
که دچار چه وضعیتي هستند و از آن طرف 
مصرف بي رویه را مثل گذشته ادامه دهند. من 
فکر مي کنم یک سري از واقعیت ها را باید به 
مردم منعکس کرد تا بعنوان مصرف کننده و 
تنظیم  را  صاحبان اصلی کشور رفتارشان 

کنند.
پيش بيني  :
وضعيت  از  شما 
بعد  کشور  احتمالي 
بنزین  تحریم  از 

چيست؟
از  بعضي  البته 
پتروشیمي ها مي توانند 
به  کنند.  تولید  بنزین 
ما گفته اند که چیزي 
میلیون   14 حدود 
طریق  از  بنزین  لیتر 
مي توانیم  پتروشیمي 
تولید کنیم. 43 میلیون 

لیتر هم بنزین معمولي داریم که خودمان آن 
را تولید می کنیم که حدود 57 میلیون لیتر 
مي شود. با این حساب ما روزانه با کمبود 
شش میلیون لیتر مواجه هستیم.  باید این شش 
میلیون لیتر به نحوي یا با سهمیه بندي کنترل 
کنیم یا مصرف را کنترل کنیم. فکر مي کنم 
که فروش بنزین توسط کشورهاي دیگر به 
کشور ما همچنان ادامه پیدا کند و قطع کامل 
فروش تحقق نیابد. دلیل این پیش بیني هم 
این است که اان بازارهاي دنیا رونق چنداني 
ندارد. بسیاري از شرکت ها و کشورهایي که 
تولیدکننده بنزین هستند اگر بخواهند بنزین 
روبه رو  مالي  مشکل  با  بفروشند  را  خود 
مي شوند. بنابراین حدس من این است که 
تهیه بنزین از طرق دیگر مقدور باشد. در حال 
حاضر، روزانه حدود 20 میلیون لیتر بنزین 
مي خریم، و ممکن است یک مقدار سختي 
هم براي مان به وجود بیاید. اما اگر حدود 14 
میلیون لیتر را خودمان تولید کنیم، آن وقت 
تولید شش میلیون لیتر دیگر در آینده دشوار 

نخواهد بود.
ما  کشور  اخير  سال  چند  در   :
تهدید تحریم هاي سنگين،  همواره مورد 
به خصوص در تامين بنزین و سوخت بوده، 
کشور  در  پاایشگاه  چند  مدت  این  در 

ساخته شده است؟
پاایشگاهی که به بهره برداری رسیده باشد 

هنوز نداریم.
: آقاي کاتوزیان به احتمال زیاد به 
زودی قانون هدفمندي یارانه ها به مرحله 
این  اجراي  شرایط  آمد،  درخواهد  اجرا 

قانون را در کشور چطور مي بينيد؟
من از ابتدا با موضوع هدفمندکردن یارانه ها 

با این کیفیت فعلی موافق نبودم. اعتقادم این 
بود که باید به صورت تدریجي قیمت ها به 
سمت واقعي شدن با یک شیب مایم برود. 
تاکید بر شیب مایم هم به این خاطر بود 
که زیاد به مصرف کننده فشار نیاید و یک 
مکانیسم هاي جبراني هم دولت براي اقشار 
ضعیف بگذارد. به نظر من هیچ احتیاجي 
ما  که  نبود  این  به 
به  را  موضوع  این 
یک داستان مفصل 
براي  دامنگیر  و 
کنیم.   تبدیل  کشور 
یارانه ها  هدفمندي 
دولت هاي  در 
انجام  هم  گذشته 
یعني  بود.  شده 
قیمت ها  افزایش 
تدریجي  به صورت 
حقوق  افزایش  و 
ساانه و بعد هم به 
صورت ارائه بن خرید به کارمندان و کارگران 
که تا حدی جبران افزایش قیمت می شد. اما 
این موضوع در حال حاضر تبدیل شده به 
یک داستان ملي و پر سروصدا و حساس. 
قیمت ها قبل از اجراي طرح هدفمندکردن 
هم  باز  اجرا شود  اگر  و  رفته  باا  یارانه ها 
قیمت ها بااتر خواهد رفت. البته ما راهي 
جز اجراي این قانون نداریم. یعني ما راهي 
دیگر  و  سوخت  قیمت  اینکه  جز  نداریم 
حامل هاي انرژي را افزایش بدهیم. براي اینکه 
بتوانیم انسجام و یکپارچگي و قدرتمندی در 
اقتصاد کشور را ایجاد کنیم باید قیمت ها را 
واقعي کنیم. اما راه واقعي کردن قیمت ها را 
باید بدانیم که چیست. بحث هدفمند کردن 
یارانه ها ضمن اینکه اصل آن بحثي درست 
است، اما روش اجراي آن با اشکال مواجه 
بحث  این  اجراي  که  معتقدم  من  است. 
وجود  به  را  زیادي  التهابات  و  حساسیت 
این  ما  اصا  که مي شد  در حالي  می آورد. 
مسیر را نرویم و بی سر و صداتر مشکل را به 

صورت تدریجی حل کنیم.
بحث  این  اینکه  به  کردید  :اشاره 
حساس  بحث  یک  به  امروز  هدفمندي 
مي تواند  هم  آن  اجراي  و  شده  تبدیل 
بياورد.  مشکاتي را در جامعه به وجود 
آیا دولت درخصوص معضات پيش بيني 
بحران  از  عبور  نيز جهت  برنامه اي  شده 

اجراي این طرح ارائه داده است؟
نه، من فکر مي کنم هنوز اطاعات خانوار 
جاي سوال دارد که چه میزان دقیق است. 
خانواده هاي ضعیفي هستند که مالک یک 
خودرو هستند، به همین دلیل در خوشه هایي 
قرار مي گیرند که یارانه تعلق نمي گیرد یا خیلي 

کم است. از نظر فرهنگي هم باید زمینه سازي 
مي دادیم  انجام  خصوص  این  در  را  ازم 
را  ازم  آمادگي  فرهنگي  لحاظ  به  جامعه 
ندارد. کار زیادي باید روي این موضوع انجام 
شود. خانواده ها باید بدانند که در حال حاضر 
فشاري روي آن ها وارد می شود، اما در عوض 
نسل هاي آینده راحت تر زندگي خواهند کرد. 
در حالي که اگر ما اان راحت زندگي کنیم آن 
وقت دیگر چیزي براي نسل هاي آینده باقي 
نمي ماند. باید یک کار ملي و وسیعي انجام 
می شد تا همه مردم در جریان روند کار قرار 

بگیرند و محاسن کار گفته شود.
این  در  که  است  ابهامي  دیگر  مساله 
خصوص وجود دارد. مثا من که رئیس 
نمي دانم  اصا   هستم  انرژي  کمیسیون 
نفت، بنزین و گازوئیل قرار است چه قیمتي 
داشته باشد. حتي وقتي از وزرا هم در این 
خصوص سوال مي کنیم، جواب هاي خیلي 
متفاوتي از آن ها مي شنویم و واقعا نمی دانیم 
بنزین چه  یا  برق  براي قیمت  قرار است 

اتفاقي بیافتد.
بسترهاي  اینکه هنوز  به  توجه  :با 
ازم براي اجراي این طرح از طرف دولت 
ارائه نشده اما چرا دولت تاکيد دارد که 

هنوز این قانون را اجرا کند؟
طرح،  این  اجراي  تبعات  پیش بیني 
کردن  هدفمند  طرح  کمیسیون  عهده  بر 
هم  کمیسیون  این  که  بوده  یارانه ها 
حتي  و  داده  انجام  را  ازم  بررسي هاي 
جلساتي را با مسووان ذیربط نیز برگزار 
کرده اند. بعضی از توضیحات شنیده شده 
هم قانع کننده نبوده و من معتقدم که این 

طرح باید با دقت بیشتري اجرا شود.
اقشار  :در حال حاضر دیگر همه 
این موضوع واقف هستند که  بر  جامعه 
یارانه ها، مساوي  اجراي طرح هدفمندی 
است با تورم در کشور، آیا تورم به وجود 
آمده حاصل از اجراي هدفمندي، شامل 

کااهاي اساسي نيز مي شود؟
این مساله بیشتر گراني است تا تورم. حتما 
این نگراني را خواهیم داشت. مثا قیمت 
میوه، به خاطر افزایش قیمت سوخت براي 
حمل  و نقل آن باا خواهد رفت. اگر حقوق 
و دستمزدها ثابت نگه داشته شود، فشارش به 

مردم خیلي زیاد مي شود.
که  است  این  شما  پيش بيني  :آیا 
دولت اجراي قانون هدفمندي را به دليل 
به  نبودن بسترهاي ازم و  دایلي دیگر، 

تعویق خواهد انداخت؟
نمي دانم که دولت چه تصمیمي در این 
خصوص دارد. البته من هیچ احتمالي را بعید 
نمي دانم ولي به هر حال باید منتظر شد تا 

ببینیم در آینده چه اتفاقي رخ مي دهد.

مان
اه  پارل

از نگ
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دایل کالیبراسیون ماشین ابزار
کالیبراسیون ماشین ابزار به دایل زیر در مراحل مختلف تولید، تعمیرات و نگهداري 
زیادی  اهمیت  از  کیفیت  مدیریت  استانداردهاي  الزامات  از  یکي  عنوان  به  ماشین آات 

برخوردار است: 
1. فرایند تولید: 

• سرعت عمل در تعیین قابلیت هاي اجرایي ماشین. 
• اطمینان از کنترل پروسه ها براي عملکرد ماشین. 

• تعیین جدول زمانبندي تولید براساس قابلیت هاي اجرایي ماشین.
• افزایش حداکثر ظرفیت با بهینه کردن سرعت و فید ماشین.

• انجام پروسه بازرسي روي دستگاه.
2. فرایند تعمیرات و نگهداري ماشین:

• بازبیني کارآیي ماشین براي تست قابل قبول و تعمیرات پیشگیرانه 
• ایجاد فایل هاي تصحیح خطا 

• تشخیص سریع مشخصات و وضعیت ماشین 
• کاهش هزینه هاي تعمیراتي و جلوگیري از توقف 

ماشین به وسیله تشخیص سریع این خطاها 
3. رعایت استانداردهاي مدیریت کیفیت: 

استانداردهاي با  تطبیق  براي  سریع  کنترل   •"
CNC در سنجش  ماشین ASME B5.54 و ISO 230

• یک راه سریع براي کالیبره منظم به منظور تطابق با 
ISO 9000 استاندارد

کاهش  با  همراه  محصول،  کیفیت  بهبود   •
هزینه هاي کیفي

• برطرف کردن و یا کاهش هزینه هاي تست هاي 
ماشینکاري

انواع خطاها در ماشین ابزار
خطاهاي ماشین ابزار را مي توان به دو دسته خطاهاي هندسي استاتیکي و خطاهاي 

دینامیکي تقسیم بندي کرد:
1. خطاهاي استاتیکي )هندسي(

))X-Axis Linear Displacement 1. خطاهاي جابجایي خطي
)Vertical Straightness( 2. خطاهاي راستي عمودي

)Horizontal Straightness( 3. خطاهاي راستي افقي
Roll 4. خطاهاي زاویه اي
Yaw 5. خطاهاي زاویه اي

Pitch 6. خطاهاي زاویه اي
)Square ness( 7. خطاهاي تعامد محورها

8. خطاهاي Counter Balance, Weight shiting  و ...
تصویر شماره 1 خطاهاي هندسي استاتیکي شماره 1 تا 6 و تصویر شماره 2، خطاهاي 

هندسي استاتیکي شماره 7 را نشان مي دهد.
2. خطاهاي دینامیکي 

1. خطاهاي سرعت/ شتاب و ارتعاش رزونانس
Reversal, Backlash 2. خطاهاي
  Servo loop gains 3. خطاهاي

look ahead & feed forward 4. خطاهاي
5. خطاهایي که در میان یابي خطي و میان یابي دایره اي 

به وجود مي آیند.

عوامل ایجاد خطا در ماشین ابزار
استاتیکي  خطاهاي  از  یک  هر  ایجاد  عوامل  ادامه  در 

)هندسي( و دینامیکي ارائه مي شود.

عليرشیدي*
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کالیبراسیون ماشین ابزار

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

حضور در بازارهاي رقابتي فشرده در جهان امروز، صنعتگران را بر آن 
داشته است تا بیش از گذشته به کیفیت محصوات خود توجه کنند. عوامل 
متعددي در کیفیت یک محصول تاثیر مي گذارند که در اینجا مي توان از دانش 
فني، مواد اولیه، نیروي انساني، تكنولوژي ، ابزار اندازه گیري ، ماشین آات 
و... نام برد. براي حصول اطمینان از کیفیت یک محصول، باید ماشین ابزار و 
ابزارها از صحت و دقت عملكرد ازم برخوردار باشند: به همین دلیل مفهوم 
کالیبره کردن ماشین ابزار و ابزارهاي اندازه گیري مطرح می شود که وظیفه 

محک زدن کیفیت محصول را با توجه به استانداردها برعهده دارند. 
شناخت اهمیت کالیبراسیون براي تجهیزات و وسایل اندازه گیري مستقر 

در کارخانجات و صنایع یكي از مسائل مهمي بود که با آغاز استانداردهاي 
سري 9000 در کارخانجات ایران مورد توجه قرار گرفت. در این میان در 
بعضي از مراکز موجود به علت عدم آگاهي حتي الزامات اولیه کالیبراسیون 
اعم از دانش فني، تجهیزات مناسب ، قابلیت ردیابي و ... رعایت نمي شود. 
که  هزینه هایي  علي رغم  صادره  کالیبراسیون  گواهي نامه هاي  از  حتي 
نمي شود.  گرفته  سیستم  در  استفاده  جهت  ازم  اطاعات  نیز  دربردارد 
بنابراین به نظر مي رسد که درک صحیح و کامل از مفهوم کالیبراسیون و 
اجراي درست آن، در بهینه سازي سیستم اندازه گیري و نیز در جلوگیري از 

هزینه هاي اضافي کمک شایاني کند. 

6 errors per axis

3 squareness errors

می
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مقا
فرایند تولید شامل  
 سرعت عمل در 
تعیین قابلیت هاي 
اجرایي ماشین. 
 اطمینان از کنترل 
پروسه ها براي 
عملکرد ماشین،  
 تعیین جدول 
زمانبندي تولید 
براساس قابلیت هاي 
اجرایي ماشین،
  افزایش حداکثر 
ظرفیت با بهینه 
کردن سرعت و 
فید ماشین،
انجام پروسه 
بازرسي روي 
دستگاه
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1. عوامل ایجاد خطاهاي استاتیکي )هندسي(
• خرابي پیچ راهنما ) ball screw ( و خط کش ماشین: این عامل یکي از بزرگ ترین 
عوامل بروز خطاهاي جابجایي خطي به حساب مي آید که ناشي از استهاك تدریجي پیچ 
راهنما )ball screw ( و همچنین خط کش دقیق ماشین ابزار است. این مشکل را مي توان با 

تعویض یا تعمیر و تنظیم آن مرتفع کرد. 
• تغییرات غیر مجاز دماي محیط : در بیشتر کارگاه هاي ماشینکاري، درجه حرارت تنظیم 
نمي شود. بنابراین اختاف دماي زیادي در زمان ماشینکاري وجود دارد. بیشتر ماشین ابزارها 
از نوع سازه فلزي هستند که ضریب انبساط حرارتي 12PPM/C دارند. به عبارتي افزایش 
یک درجه سانتیگراد درجه حرارت مواد، باعث افزایش طول حدود 12 میکرون در طول یک 

متر خواهد شد، که مقدار قابل توجهي است.
اگر ماشین ابزار قطعه اي غیر فوادي مانند آلومینیوم را ماشینکاري کند، به دلیل ضریب 
انبساط حجمي متفاوت قطعه و ماشین، تغییرات درجه حرارت در اندازه گیري نهایي قطعه 
مؤثر خواهد بود. این تاثیرات ممکن است در خطاهاي راستي )Straightness( و تعامد 

محورها )Square ness( خود را نمایان کند.
• عدم دقت در مراحل حمل و نصب ماشین ابزار: معموا سازنده ماشین ابزار، تمامي 
محورهاي ماشین را قبل از تحویل به خریدار تنظیم کرده و تحویل مي دهد. عدم دقت در نحوه 
بسته بندي، بارگیري، حمل و در نهایت نصب اجزاي مختلف ماشین ابزار مي تواند باعث بروز 
خطاي تعامد محورها )Square ness( شود. به منظور پیشگیري از بروز این خطا معموا 
پس از نصب تجهیزات، از تعامد صحیح محورها اطمینان حاصل مي شود. براي بعضي از 

اپراتورهاي CNC، خطاي تعامد محورها قابل تصحیح است.
• عدم تنظیم Guide Way : عدم تنظیم صحیح guide way و گاهی مونتاژ غلط 
 vertical & horizontal( آن مي تواند منجر به بروز خطاهاي راستي عمودي و افقي

straightness( در جهت عمود بر جهت حرکت محور شود.

 Roll, Yaw,( پیچیدگي محورها: خطاهاي زاویه اي، خطاهاي دوران حول محورها •
Pitch( است. براي بیشتر ماشین ها، خطاهاي زاویه اي بستگي به خطاهاي راستي دارند. 

از  اسپیندل عبارتند  تاثیر خطاهاي زاویه اي روي خطاي موقعیت  به ذکر است که  ازم 
حاصلضرب خطاي زاویه اي در )Abbe Of-set(. قبا در بسیاري موارد اندازه خطاي 
 Abbe شامل خطاهایي بود که به وسیله خطاهاي زاویه اي ضربدر )Straightness( راستي
Of-set ایجاد شده بودند. در بعضي اندازه گیري هاي CMM، اپراتورها قادرند خطاهاي 

زاویه اي را تصحیح کنند، اما اصاح آن در ماشین ابزار CNC بسیار مشکل است.  
 Counter Balance, Weight خطاهاي :)Non- Rigid Body( بدنه غیر صلب •
shiting ناشي از بدنه غیرصلب است. قابل توجه ترین خطاهاي ناشي از بدنه غیرصلب به 

علت تغییر مکان وزنه تعادل ماشین ابزار، تنظیم و مونتاژ غلط قطعات مکانیکي و وزنه تعادل، 
leveling غلط و غیره به وجود مي آید.

2- عوامل ایجاد خطاهاي دینامیکي 
 ،) backlash ( عوامل ایجاد خطاهاي دینامیکي عبارتند از لقي اتصاات، پس زدن
میخکوب شدن در برگشت، لقي در شیارهاي ماشین ابزار، تنش زیاد در بال اسکرو، پسماند 
مغناطیسي اینکودر، شتاب، سرعت باا یا پایین باربرداري، ارتعاش و رزنانس در اثر کم و 
یا باا بودن سرعت ماشینکاري، میزان بارگذاري و چگونگي تنظیم لوپ کنترلي و بازخور 
سیستم ) feedback ( و سایر عوامل. برخي از این عوامل به سیستم کنترل ماشین و برخي 

دیگر به مهارت برنامه نویس ماشین ابزار و اپراتور بستگي دارد. 

خطاسنجي
در20سال پیش، بزرگ ترین خطاهاي موقعیت یابي ماشین ابزار عبارت بودند از خطاي 
جابجایي خطي بال اسکرو و خطاي انبساط حرارتي، هم اکنون بیشتر خطاهاي فوق با استفاده 
از ایکودرهاي خطي و تصحیح آن کاهش یافته اند. بنابراین، در حال حاضر بزرگترین خطاهاي 
 )Straightness( و خطاهاي راستي )Square ness( ماشین ابزار، خطاهاي تعامد محورها
هستند. برای به دست آوردن دقت باا در ماشین ابزار، اندازه گیري و تصحیح دو خطاي فوق 
بسیار مهم است. خطاهاي راستي شامل 3 خطاي خطي و 3 خطاي زاویه اي براي هر محور 
)که در یک ماشین ابزار با 3 محور ، 18 خطا مي شود( و با 3 خطاي تعامد، در مجموع 21 

خطا مي شود که به شرح زیر است: 
)Dy)y( , Dx)x , )2(Dz  خطاهاي جابجایي خطي •

)Straight ness( Dx)z( , Dx)y( , Dy)x( خطاهاي راستي عمودي •

)Straight ness( Dy)z( , Dz)y( , Dz)x( خطاهاي راستي افقي •
)Roll Az)z( , Ay)y( , Ax)x خطاهاي زاویه اي •

)Pitch Ax)z( , Ax)y( , Ay)x خطاهاي زاویه اي •
)Yaw Ay)z( , Az)y( , Az)x خطاهاي زاویه اي •

   Square ness(  xy  ,  yz .   zx( خطاهاي تعامد محورها •

سیستم هاي اندازه گیري 
اندازه گیري خطاهاي  براي   interferometer لیزري متداول از سیستم هاي  استفاده 
راستي )Straightness( و تعامد محورها )Square ness( بسیار مشکل و پرهزینه است 
و معموا براي اندازه گیري این خطاها، نیاز به اپراتور  باتجربه وجود دارد. همچنین انجام 

اندازه گیري به این شیوه فوق، باعث توقف ماشین ابزار براي مدت طواني مي شود.
 3D( یکي از روش هاي جدید اندازه گیري خطاها، سیستم اندازه گیري قطري لیزري
Diagonal Measurement( است. این سیستم مي تواند اندازه گیري خطاها را در فضاي 

سه بعدي با سرعت و دقت باا انجام دهد. به همین دلیل استفاده از این روش در بسیاري از 
شرکت هاي بزرگ دنیا رایج و نتایج خوب و موفقي نیز در بر داشته است. تصویر شماره 3، 

نحوه اندازه گیري خطاهاي ماشین را در فضاي سه بعدي نشان مي دهد.

در سیستم اندازه گیري جابجایي خطي لیزري)Interferometer( ، لیزر بیم در جهت 
محورها قرار مي گیرد، در حالي که در روش اندازه گیري قطري لیزري، لیز بیم در جهت قطر 
در فضاي سه بعدي قرار مي گیرد و یک بازتابنده )Retro relector( که روي اسپیندل 

ماشین ابزار نصب شده، در جهت قطري فضاي سه بعدي حرکت  مي کند.

در این روش از یک موقعیت صفر شروع و با حرکت در فضاي سه بعدي به یک موقعیت 
جدید در امتداد قطر مي رسیم )تصویر شماره 4( و تغییرات در محورهاي X ,Y , Z و 
قطر اندازه گیري مي شود. چهار جهت در فضاي سه بعدي قطري وجود دارد و دقت هر 
موقعیت در راستاي قطر، بستگي به خطاهاي جابجایي 3 محور شامل خطاهاي راستي 
 Square( و خطاهاي تعامد محورها )Angular( خطاهاي زاویه اي ،)Straightness(
ness( می شود. بدین ترتیب با استفاده از نتایج اندازه گیري به دست آمده و نرم افزارهاي 

مربوط مي توان خطاهاي فوق را شناسایی کرد.
* مدیر امور پروژه ها، شرکت توبا

در20سال پیش، 
بزرگ ترین 

خطاهاي 
موقعیت یابي 
ماشین ابزار 

عبارت بودند از 
خطاي جابجایي 

خطي بال اسکرو 
و خطاي انبساط 

حرارتي، هم اکنون 
بیشتر خطاهاي 

فوق با استفاده از 
ایکودرهاي خطي 
و تصحیح آن کاهش 

یافته اند
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برق گرفتگي، 
مرگ ناشي از 
شوک است و 
شوک زماني رخ 
مي دهد که بدن 
انسان هم زمان با 
سیم فاز و نول در 
تماس باشد. در 
این صورت، بدن 
جزئي از مدار 
برق می شود و 
به این ترتیب با 
عبور برق، شوک 
الکتریکي ایجاد 
مي شود. شدت 
و صدمات شوک 
بستگي به مدت 
زمان و میزان 
جریان عبوري دارد 
مثا اگر 0/1 آمپر 
برق به مدت 2 
ثانیه از بدن عبور 
کند، منجر به مرگ 
می شود

مدیریت
ایمنیوبهداشت

28

خداوند  که  است  هدفدار  مجموعه اي  هستي، 
نظم  با  آن  در  را  موجودات  از  هریک  متعال 
از  یک  هر  به  است.  آفریده  خاص  ترتیبي  و 
حیرت انگیزي  نظم  و  دقت  بنگریم  که  مخلوقات 

آن  خالق  وجود  به  پي  و  مي بینیم  آن  در  را 
الهي،  نظم  این  به  احترام  با  بیایید  مي بریم. 
به  بي نظمي  با  را  دیگران  و  خود  سامت 

نیاندازیم. مخاطره 

ایمني و پیشگیري از حریق  12
تقسیم بندي اماکن از نظر خطر حریق

اماکن از نظر خطر حریق به سه دسته تقسیم مي شوند:
1- اماکن کم خطر: در این مکان ها مواد قابل احتراق یا به طور کلي، بار آتش گیري 
کم است و در زمان آتش سوزي گسترش حریق زیاد نیست. دانسیته مواد سوختني 
در این دسته به طور متوسط تا 50kg/m.m است مثل مدارس، سالن هاي پذیرایي، 
منازل مسکوني که در زمان آتش سوزي در این مکان ها به خوبي مي توان حریق را 

کنترل کرد.
2- اماکن با خطر متوسط: در این مکان ها مقدار مواد سوختني قابل توجه بوده و در 
زمان آتش سوزي حریق آن ها قابل کنترل است. دانسیته مواد سوختني در این دسته به 
طور متوسط بین 100kg/m.m-50 است، مثل انبار کارگاه هاي تولیدي، انبار پوشاك 

و مواد پاستیکي.
3- اماکن  پرخطر: در این مکان ها مقدار مواد قابل اشتعال ذخیره شده زیاد است و در 
صورت بروز حریق آتش سوزي به شدت گسترش پیدا مي کند. دانسیته مواد سوختني 
در این دسته به طور متوسط 100kg/m.m است مانند انبارهاي برگ و چوب، مخازن 

سوخت، کارخانه هاي تولیدي مواد آلي، رنگ، استیک و پاایشگاه.

درجات خطر: 
براي پیش بیني و پیشگیري از خطرات مواد و نحوه برخورد هنگام خطر مثل حریق، 
بین المللي  بهداشتي، کدهاي  مخاطرات شیمیایي در حالت اضطراري و خطرات 

تعریف شده و در یک لوزي که به چهار 
قسمت تقسیم شده و به لوزي خطر معروف 
است، جاي داده شده و  بر روي ظروف یا 

بسته بندي مواد درج شده است.

 لوزي خطر 
کلیه درجات خطر بین صفر تا چهار، تعیین 

مي شود. 

امروزه به دلیل کثرت استفاده بشر از ابزار، ادوات و تجهیزات برق در تمام امور زندگي 
وکار، ریسک خطرات ناشي از برق به طور دائم افراد را تهدید مي کند. ریسک خطرات 

برق عبارتند از:
1- برق گرفتگي )مرگ در اثر شوك الکتریکي(

2- شوك الکتریکي 
3- سوختگي ناشي از جریان برق 

4-  سقوط ناشي از شوك الکتریکي 

برق گرفتگي
1- برق گرفتگي، مرگ ناشي از شوك است و شوك زماني رخ مي دهد که بدن 
انسان هم زمان با سیم فاز و نول در تماس باشد. در این صورت، بدن جزئي از 
مدار برق می شود و به این ترتیب با عبور برق، شوك الکتریکي ایجاد مي شود. 
شدت و صدمات شوك بستگي به مدت زمان و میزان جریان عبوري دارد مثا 

اگر 0/1 آمپر برق به مدت 2 ثانیه از بدن عبور کند، منجر به مرگ می شود. 
 مقدار جریاني که فرد مي تواند تحمل کند، 10 میلي آمپر است و اگر جریان بیش 
از این مقدار باشد عضات فلج یا خشک مي شود. فرد مصدوم نمی تواند ابزاري 
را که در دست دارد رها کند و برق مدت طواني تري از بدن او عبور می کند و 
صدمات ناشي از آن نیز بیشتر شده و باعث فلج شدن سیستم تنفسي مي شود. 
جریان بیش از 75  میلي آمپر باعث فیبریاسیون بطني مي شود )بي اثر شدن بسیار 

سریع ضربان قلب( که در این شرایط مرگ در عرض چند دقیقه 
فرا مي رسد. مگر این که با وسیله مخصوص )دیفیبریاسیون( 

براي نجات مصدوم اقدام شود. 
ماهیچه هاي قلب را جریاني با شدت 4 آمپر مي تواند فلج کند. 

این بدان معنی است که قلب قادر به عمل پمپاژ 
آمپر  از 5  بیش  در جریان هاي  بافت ها  و  نبوده 

دچار سوختگي می شوند.
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جنس بطري هاي 
مورد استفاده 

در بسته بندي آب 
 PET موسوم به

)پلي اتیلن تري 
فتاات( است که 
پلیمرهاي موجود 
در این ترکیبات 

در اثر انجماد آب، 
مواد مضري آزاد 

و وارد آب می کند 
که براي سامتي 

افراد مضر است. 
طراحي این 

ظروف به گونه اي 
است که آب را در 

دماي صفر تا 4 
درجه یخچال هاي 
خانگي نگهداري 

کند

29

بهداشت محیط 

 حوادث

شعار ایمني

بهداشت حرفه اي 3

4

5

6
آیا آب هاي معدني از نظر بهداشتي قابل اعتمادند؟

اینکه بگوییم آب هاي معدني و بسته بندي آن هیچ کدام آلودگي ندارند، پایه و اساس 
درستی ندارد زیرا این آب ها هم از منابع زیر زمیني تامین می شوند و ممکن است با توجه 
به موقعیت منبع و سفره آب زیرزمیني و اینکه این محل بکر باشد یا در محدوده زمین هاي 
کشاورزي قرار داشته باشد،       مي تواند صددرصد سالم یا به انواع آلودگي هاي شیمیایي 
)نیترات، فلزات سنگین( یا به میکروارگانیسم آلوده باشد. در این رابطه مي توان به موضوع 
رشد جلبک به دلیل وجود مواد آلي در آب هاي بسته بندي که براي مدت طواني در 

معرض آفتاب قرار مي گیرند، اشاره کرد.
         

عوارض ماندن طواني مدت در بطري هاي بسته بندي:
مشکل دیگر آب هاي معدني از نظر بهداشتي، بطري هاي بسته بندي این آب هاست. اگر 
آب به مدت طواني در این بطري ها بماند باعث آزاد شدن مونومرهاي موجود در بطري 
شده و براي سامتي خطرناك است. به همین دلیل نباید تاریخ انقضاء روي آب هاي معدني 

طواني باشد تا ترکیبات مونومر و آروماتیک موجود در بطري وارد آب نشود.
  

       

عوارض یخ زدگي آب هاي معدني :
جنس بطري هاي مورد استفاده در بسته بندي آب موسوم به PET )پلي اتیلن تري فتاات( 
است که پلیمرهاي موجود در این ترکیبات در اثر انجماد آب، مواد مضري آزاد و وارد 
آب می کند که براي سامتي افراد مضر است. طراحي این ظروف به گونه اي است که آب 

را در دماي صفر تا 4 درجه یخچال هاي خانگي 
این مورد،  نگهداري کند. در صورت رعایت 
ظروف آب هاي بسته بندي در برودت خطري 

براي سامتي محسوب نمي شوند.

لوله هاي  کردن  تمیز  هنگام  کارگاه ها،  از  یکي  در  جاری،  سال  مردادماه   17
تزریق بتن )پس از بتن ریزي(، به دلیل عدم رعایت مقررات و موازین ایمني و 
دستورالعمل هاي رایج براي تمیز کردن لوله هاي تزریق بتن، از هواي فشرده براي 
تمیز کردن لوله استفاده مي کنند. چون انتهاي خط لوله بتن مسدود بود، در اثر 
فشار هوا لوله بلند شده و به ستون روبه روی محل استقرار و سپس به پاي دو نفر 
از همکاران برخورد مي کند. در صورتي که پیمانکار به موارد ایمني کار قبل از 
انجام آن فکر کرده و دستورالعمل ها را رعایت مي کرد، چنین اتفاقي رخ نمي داد.

شرایط ناایمن مانند ریخت و پاش و عدم انجام خانه داري صنعتي در کارگاه ها، 
آبستن بیش از 30  حوادث است. سعي کنید با انجام خانه داري صنعتي از ایجاد 

درد و رنج براي خود و همکاران تان جلوگیري کنید.

 در هر محیطي که hazard باشد، امکان وقوع اثرات منفي وجود خواهد داشت و کلمه 
danger گویاي قرار گرفتن در معرض hazard است. بنابراین کلمه ایمني متضاد با 

danger بوده و نقش آن حذف خطرات موجود در محیط کار است. ایمني به طور 

صددرصد و مطلق وجود ندارد و عما هم هیچ گاه تامین نخواهد شد. به همین دلیل گفته 
مي شود ایمني حفاظت نسبي در برابر خطرات است. 

 
منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟

یک مکان، یک کار معین و یک دستگاه زماني ایمن تلقي مي شود که احتمال خطر مرگ، 
مجروح شدن و یا ابتاء به بیماري براي کساني که در محیط یا با آن دستگاه کار مي کنند 
در حد قابل قبول پایین باشد. اگر این احتمال در محیط و کار با دستگاهي از حد قابل قبول 
بیشتر باشد، آن دستگاه، کار یا محیط غیر ایمن تلقي مي شود. در مهندسي ایمني صنعتي، 

مسائلي که براي ایمن کردن محیط مورد توجه قرار مي گیرد عبارتند از:
1- پیشگیري از حوادث

2- عوامل انساني 
3- طراحي و جانمایي دستگاه ها و تجهیزات 

4- مدیریت و راهبري ایمني 
5- آموزش 

6- بازرسي و نظارت 
پيشگيري از حوادث:

هدف مهندسي ایمني صنعتي پیشگیري از بروز حوادث در محیط کار و خسارات جاني و 
مالي ناشي از حوادث است و براي دستیابي به این هدف از روش هاي زیر استفاده می کنیم:
1. حفاظ گذاري دستگاه ها، پرتگاه ها، بازشوها و کلیه تجهیزات و محل هایي که ریسک 

سقوط دارند. 
            

     
2. حفاظت از نیروي انساني و تجهیزات و اموال در مقابل آتش سوزي و انفجار 
3. به کارگیري روش هاي ایمن انجام کار براي حفاظت از نیروي انساني و اموال 

4. آموزش نیروي انساني براي انجام ایمن کار 

  5. ترویج فرهنگ انجام کار با ابزار سالم و مناسب.
6. نظارت بر تهیه وسایل حفاظت فردي استاندارد و متناسب با نوع کار اجرایي و ترویج 

استفاده بهینه از وسایل حفاظت فردي.
7. بازرسي مستمر از محل هاي انجام کار و نظارت بر ایمن کار کردن شاغان.

 8. پیشگیري از حوادث با جاري سازي قوانین و الزامات قانوني.
عوامل انساني:  به طور کلي محیط کار از چهار مورد انسان، مواد، تجهیزات و محیط 
تشکیل شده است. براي موفقیت برنامه هاي ایمني باید هر چهار بخش مورد توجه قرار 
گیرد که مهم ترین آن، انسان است. به طور خاصه مي توان گفت که تجهیزات و مواد و 
محیط را مي توان تحت کنترل قرار داد و به حد استاندارد رساند اما باید عامل انساني را به 

سوي عاقه مندي بیشتر پیشگیري از حوادث با ترویج فرهنگ ایمني هدایت کرد. 
 طراحي و جانمایي دستگاه ها و تجهیزات: 

قبل از جانمایي و استقرار دستگاه ها باید به مسائل ایمني و حفاظت فني آن ها فکر کرد نه 
بعد از استقرار. زیرا همان اندازه که جانمایي دستگاه ها از نظر تولید مهم و ضروري است به 

همان اندازه هم از نظر ایمني پرسنل و پیشگیري از حوادث مهم هستند.
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و  حفاري  صنعت  بررسي  براي 
صنایع جانبي مرتبط به آن، فارغ از اینکه 
حفاري در خشکي صورت مي گیرد و یا 
نوع  به  توجه  بدون  و  است  فراساحلي 
چاه، عمق آن، نوع سازند و مخزن و غیره، 

می توان موارد زیر را نام برد:
1- دکل حفاري

شامل  حفاري  دکل  ساخت  صنعت 
دکل هاي  و  خشکي  حفاري  دکل هاي 
دکل هاي  است.   فراساحلي  حفاري 
در  کاربردشان  به  بسته  خشکي  حفاری 
مي شوند  ساخته  مختلف  ظرفیت هاي 
به  بسته  فراساحلي  حفاري  دکل هاي  و 

عمق آب در حوزه حفاري، عمق چاه و 
ماحظات خاصي، انواع مختلفي همچون 
شناور،  دکل هاي  جک آپ،  دکل هاي 

دکل هاي نیمه شناور و... دارند.
2- کاا و تجهیزات حفاري

حفاري  کااي  ساخت  صنعت  الف- 
بسیار گسترده است و شامل تامین کااي 
مورد نیاز در سرویس هاي حفاري و کا 
کااي مصرفي در چاه مي شود. مواردي از 
قبیل انواع لوله و تجهیزات درون چاهي، 
گل  مواد  سیمان،  حفاري،  مته هاي  انواع 

حفاري و غیره را شامل مي شوند.  
ماشین آات صنعت  و  تجهیزات  ب- 

صنعت ساخت 
دکل حفاري 
شامل دکل هاي 
حفاري خشکي و 
دکل هاي حفاري 
فراساحلي است، 
دکل هاي حفاری 
خشکي بسته به 
کاربردشان در 
ظرفیت هاي مختلف 
ساخته مي شوند

30

 محمدمجدم*

صنعت حفاري 
و سرویس هاي مرتبط با آن
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ل ح
 دك

صنعت حفاري یكي از مهم ترین صنایع، در صنعت نفت و گاز است و به 
نوعي جزء اینفک حوزه هاي باادستي نفت و گاز اعم از اکتشاف و توسعه 
میادین است. این صنعت شامل حفاري انواع چاه ها و ارائه انواع تجهیزات، 
سرویس ها و خدمات جانبي مرتبط با آن می شود. حفاري چاه های نفت و 
گازي، به مواردي مانند حفر چاه هاي اکتشافي به منظور مطالعات اولیه 
میدان، چاه هاي توصیفي به منظور بررسي ابعاد و ویژگي هاي میدان، حفر 
چاه هاي توسعه اي برای استخراج و دستیابي به نفت و یا گاز مخزن، حفر 
انواع چاه هاي تزریقي براي افزایش برداشت از مخازن و مواردي دیگر از 
قبیل حفر چاه هاي کمكي براي کنترل و کشتن چاه هاي فوران کرده مربوط 
می شود. صنعت حفاري را در یک تقسیم بندي کلي می توان به دو حوزه، 
حفاري خشكي و حفاري فراساحلي تقسیم کرد. همان طور که از نام این دو 
پیداست، دو بخش با تفاوت هاي اساسي در مواردي از قبیل حیطه عملكرد، 

نوع دکل  حفاري، نوع تجهیزات و سرویس هاي جانبي روبه رو هستند. 

می
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عملیات حفاري، 
باید سیال حفاري 

که اصطاحا به آن 
ِگل حفاري گفته 
مي شود، دائما 
در اطراف رشته 
حفاري و جداره 
چاه چرخش کند 
تا مانع از ورود 
سیاات درون 

بسترهاي زمین به 
درون چاه در حین 

حفاري شود. در 
واقع بدون وجود 

سیال حفاري، 
عملیات حفاري 

انجام نمي شود 
و این سیال 

حفاري است که 
کنترل کننده اصلي 

چاه است

31

صنایع  از  وسیعي  طیف  که  حفاري 
مختلف را در برمي گیرد، شامل مواردي از 
قبیل تجهیزات تولید برق، انتقال قدرت، 
کمپرسورها  و  پمپ ها  انواع  آب،  تصفیه 

مي شود.
3- سرویس هاي حفاري

نوع  لحاظ  از  تقسیم بندي  یک  در 
حفر  با  مرتبط  سرویس هاي  و  خدمات 
چاه ها، خدماتي مانند آماده سازي سایت، 
از  و  دکل  مدیریت  دکل،  داشتن  برپا 
عملیات  هنگام  سرویس هاي  تا  پرسنل 
می توان  که  برد،  نام  می توان  را  حفاري 
به دو سرویس کلي آن ها را تقسیم کرد. 
سرویس هاي  و  پشتیباني  سرویس هاي 

فني. 
الف- سرویس ها و خدمات پشتيباني
 Manpower( حفاري  پرسنل   .1

 )Resourcing

می توان  را  حفاري  انساني  نیروي   .2
گروه  و  حفاري  مهندسي  دوگروه،  به 
اول  گروه  کرد.  تقسیم  دکل  عملیاتي 
مستقر  گروه  پشتیباني کننده  واقع  در 
عملیات  یک  انجام  براي  دکل  روي  بر 
حفاري بهینه هستند. کار این گروه شامل 
سیال  برنامه هاي  طراحي  دکل،  انتخاب 
سیمان کاري،  جداري،  لوله هاي  حفاري، 
هیدرولیک چاه، مته حفاري و برنامه ریزي 
از شروع حفاري،  بعد  کنترل چاه است. 
عملیات روزانه حفاري توسط گروه دوم 
  tool pusher شامل  و  مي شود  دنبال 
برنامه  اجراي  در  اصلي  تعیین کننده  که 
حفاري، در طول عملیات است و تعداد 
به  اصطاحا  که  حفاري  پرسنل  زیادي 

آن ها Crew  گفته مي شود. 
کلیه   ،)Logistic( لجستیک   .3
سایت  تسطیح  و  آماده سازي  امور 
آب رساني،  خشکي(،  در  حفاري  )براي 
سوخت رساني، تدارکات، حمل و نقل و 

غیره را در بر می گیرد.
قطعات،  دکل،  نگهداري  و  تامین   .4

وسایل و تجهیزات و قطعات یدکي
ب- سرویس هاي فني

فني  سرویس هاي  شناختن  براي   .5
یک  حفاري  فرآیند  باید  نیاز،  مورد 
به  چاه  حفر  براي  شود.  شناخته  چاه 
نگهدارنده  سیستم  قدرت،  تولید  سیستم 
)Hoisting system(، سیستم چرخش 
دوران  ایجاد  سیستم  حفاري،  سیال 
کنترل  سیستم   ،)Rotary System(
فوران و سیستم گردآوري و مانتیتورینگ 
که  قدرت  تولید  داریم.  نیاز  اطاعات 
توسط ژنراتورهاي تولید قدرت بر روي 

از  یکي  واقع  در  مي شود  تامین  دکل 
مهم ترین فاکتورهاي انتخاب دکل است. 
سیستم ایجاد حرکت دوراني رشته  حفاري 
رشته  این  نگهدارنده  سیستم  همچنین  و 
ویژگي هاي  دیگر  از  نیز  دوران  حین  در 
هستند.  حفاري  دکل هاي  در  تعیین کننده 
سیال  باید  حفاري،  عملیات  هنگام  در 
حفاري  ِگل  آن  به  اصطاحا  که  حفاري 
رشته  اطراف  در  دائما  مي شود،  گفته 
حفاري و جداره چاه چرخش کند تا مانع 
زمین  بسترهاي  درون  سیاات  ورود  از 
در  در حین حفاري شود.  چاه  درون  به 
واقع بدون وجود سیال حفاري، عملیات 
سیال  این  و  نمي شود  انجام  حفاري 
چاه  اصلي  کنترل کننده  که  است  حفاري 
 Blowout( است. سیستم هاي فوران گیر
فوران  مواقع  براي  نیز   )Preventer

در  که  مي شوند  نصب  چاه  بااي  در 
ارتباط  چاه،  کنترل  شدن  خارج  صورت 
چاه و باا )دکل( را قطع کنند. در حین 
حفاري نیاز به داده هاي مختلفي از قبیل 
فشار سیال، فشار سازند، نوع سازند، نوع 
سیال درون سازند و... داریم تا بتوان بر 
اساس آن ها عملیات را کنترل یا با تغییر 
برنامه حفاري، آن را بهینه کنیم. برای این 

منظور از تجهیزات و سنسورهاي مختلفي 
خاصي  سرویس هاي  و  مي شود  استفاده 
نمونه  براي  مي گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
حفاري،  سیال  از  نمودارگیري  سرویس 
و  مختلف  سنسورهاي  نصب  شامل 
سرویس نمودارگیري از چاه شامل راندن 
چاه  درون  به  نمودارگیري  تجهیزات 
از  هستند.  موردنیاز  داده  هاي  ثبت  براي 
درون چاهي  فني  سرویس هاي  مهم ترین 
مي توان به موارد زیر اشاره کرد. ازم به 
چند  یا  یک  است  ممکن  که  است  ذکر 
شوند  شناخته  کلي  نام  یک  با  سرویس 
به همین علت است که تقسیم بندي هاي 
مختلفي براي این منظور استفاده مي شود.

 Mud( حفاري  سیال  سرویس   .1
)Drilling services

جداري  لوله هاي  راندن  سرویس   .2
)Casing Running Services(
)Cementing( 3. سیمان کاري

)Well Testing(4. آزمایش چاه
چاه  از  نمودارگیري  سرویس   .5

 )Electrical Well Logging(
حفاري  سیال  از  نمودارگیري   .6

)Mud Logging(

)Wireline( 7. چاه پیمایي
 Well Head( تاج چاه  8. خدمات 

)Services

 Directional(جهت دار حفاري   .9
)Drilling

 LWD,(10. جهت یابي در حین حفاري
)MWD

 Waste( 11. سرویس مدیریت پسماند
)Management

)Coring( 12. مغزه گیري
)Fishing( 13. مانده یابي

)Liner Hanger(14. نصب آویزه
)Acid Stimulation( 15. اسیدکاري
)Well Completion( 16. تکمیل چاه
)Coil Tubing(17. لوله مغزي سیار

HSE 18. سرویس
H2S 19. سرویس

20. سرویس تامین مته حفاري
UBD-( حفاري زیر فشار تعادل مخزن
مانند   )Under Balanced Services

دی اکسیدکربن،  ترزیق  هوا،   با  حفاري 
اجاره  کااي  تامین  یا  نیتروژن  تزریق 
موارد  این  دیگر  از   )Rental tools(
ذکر  سرویس هاي  از  برخي  هستند. 
گل  به  مربوط  سرویس هاي  مانند  شده 
سرویس هاي  سیمان کاري  یا  حفاري 
عام هستند که در عملیات حفاري دکل 
همواره حضور دارند. با این حال برخي 
کاربرد  دامنه  حفاري  سرویس هاي 
شرایط  به  بسته  و  دارند  محدودتري 
و  شود  استفاده  آن ها  از  ممکن  مختلف 
مانده یابي  عملیات  مثال  براي  نشود.  یا 
براي انحرافي  حفاري  عملیات   یا 
در  حال  این  با   .  side tracking

حتما  چاه،  یک  حفر  براي  برنامه ریزي 
پیش بیني شود و حضور  موارد  این  باید 
با  مرتبط  تجهیزات  و  سرویس دهندگان 
در   )standby( آماده کار  به شکل  آن ها 
لحاظ  خاص(  مواقع  )یا  حفاري  حین 

شود.
شده،  ذکر  سرویس هاي  از  کدام  هر 
خود  خاص  کاربرد  دامنه  و  ماحظات 
را دارند و بسته به شرایطي از قبیل نوع 
دکل، نوع چاه، نوع سازند، ایه هاي زمین 
منطقه  شرایط  تا  گرفته  مخزن  نوع  و  
گرفته  نظر  در  هزینه  و  زمان  عملیاتي، 
موارد زیست محیطي و مشکات  شده، 
تامین کاا، تجهیزات  و پرسنل می توانند 
از  برخي  همچنین  شوند.  اعمال  متفاوت 
آن ها زیر شاخه هاي دیگر و انواع مختلفی 

دارند.
*کارشناس طرح های بااد ستی نفت و گاز دكل حفاري خشكي 

می
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سازمان ها 
از طریق 
ساختاردهي منظم 
رفتار کارکنان، 
باعث انطباق و 
سازگاري عقاید و 
ارزش هاي فردي با 
عقاید و ارزش هاي 
سازماني 
مي شوند. 
به این فرایند 
جامعه پذیري 
سازماني گفته 
مي شود

32

مهدیعلیزاده*

جامعه پذیري
رقابت  دنبال  به  فراوان  تاش  با  سازما ن  ها  امروز،  دنیاي  در 
از انرژي سازمان صرف توجه به کارکنان  هستند و بخش مهمي 
در صحنه  ماندن  عامل  انساني سازمان  نیروي  زیرا  مي شود.  آن 
هر  بهبود  باعث  انساني  منابع  به  اتكا  با  است. سازمان ها  رقابت 
مختلف حضور  بازارهاي  در  و  فعالیت هاي خود شده  بیشتر  چه 
مانند  سازمان  داخل  در  مختلف  واحدهاي  ایجاد  دارند.  فعال 
بیانگر   ... و  کارکنان  رفاه  واحد  توسعه،  واحد  آموزش،  واحد 
کارکردهاي  از  یكي  آنهاست.  رضایت  کسب  و  کارکنان  به  توجه 
جامعه اي،  هر  در  است.  کارکنان  جامعه پذیري  سازمان ها،  عمومي 
نوعي  پیچیدگي،  یا  سادگي  و  بزرگي  یا  کوچكي  از  صرف نظر 
و  ساختار  که  مي شود  یافت  رسوم  و  آداب  و  پرورش  آموزش، 

محتواي آن از جامعه اي به جامعه دیگر، متفاوت است. هرکس در 
بدو ورود خود به سازمان، دچار نگراني و گاه اضطراب و تنش 
از حد، موجب لطمه زدن به کار و  شده و اضطراب و تنش بیش 
او  سرعت  به  است  ازم  رو  این  از  مي شود.  فرد  رفتار  و  فعالیت 
رفتار  منظم  ساختاردهي  از طریق  سازمان ها  کرد.  جامعه پذیر  را 
با  فردي  ارزش هاي  و  عقاید  سازگاري  و  انطباق  باعث  کارکنان، 
عقاید و ارزش هاي سازماني مي شوند. به این فرایند جامعه پذیري 
سازماني گفته مي شود. به عبارتی، جامعه پذیری به معنای میزان 
معیارهای  و  اولویت ها  ارزش ها،  انتقال  در  سازمان  موفقیت 
با  را  خود  افراد  بتواند  سازمان  که  معنا  بدین  است.  سازمانی 

فرهنگ حاکم انطباق بدهد. یریت
مد
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جامعه پذیري 
سازماني فرایندي 
است که کارکنان 

به وسیله آن، دانش 
و اطاعات مورد 

نیاز خود را در 
خصوص شغل، 

نقش، گروه کاري 
جدید و فرهنگ 

سازماني دریافت 
مي کنند تا به  

وسیله آن بتوانند 
به عنوان عضو 
سازماني ایفاي 

نقش کنند
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ادبیات تحقیق
در هر  افراد  انتخاب و گزینش  نحوه 
مساله  اما  دارد  بسیاري  اهمیت  سازماني 
فرهنگ  با  افراد   که  است  این  مهم تر 
سازماني خو گرفته و آن را رعایت کنند. 
آشنا  سازمان  فرهنگ  با  افراد  اگر  حال 
نباشند، پس از استخدام باعث مخدوش 
در  که  مي شوند  عاداتي  و  باورها  شدن 
سازمان رایج است. از این رو سازمان باید 
بکوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر 
سازمان وفق دهد. جامعه پذیري سازماني 
آن،  به وسیله  کارکنان  که  است  فرایندي 

را در  نیاز خود  دانش و اطاعات مورد 
خصوص شغل، نقش، گروه کاري جدید 
و فرهنگ سازماني دریافت مي کنند تا به  
وسیله آن بتوانند به عنوان عضو سازمان 
اثربخش  کنند. جامعه پذیري  نقش  ایفاي 
تناسب  ایجاد  در  موثري  نقش  مي تواند 
تناسب  فرد-گروه،  تناسب  فرد-شغل، 
تعهد  شغلي،  رضایتمندي  فرد-سازمان، 
بهبود  و  ماندگاري  به  تمایل  سازماني، 
جامعه پذیري  باشد.  داشته  عملکرد 
که  است  این  مستلزم  تنها  نه  سازماني 
را  موردنیاز خود  اطاعات  و  دانش  فرد 
دریافت  سازمان  و  شغل  خصوص  در 
را  برخورد  و  رفتار  نحوه  باید  بلکه  کند 
کند درك  نیز  ابعاد  این  از  یک  هر   در 

)رابینز، 1386(.
شاین و فلدمن در مطالعات اخیر خود 
جامعه پذیري را در سه بعد جامعه پذیري 
وظیفه اي  و  گروهي  سازماني، 
جامعه پذیري  در  کرده اند.  مفهوم سازي 
اهداف،  ارزش ها،  مباحث  به  سازماني 
و  آداب  سیاست ها،  رویه ها،  و  قوانین 
سازماني،  زبان  و  رهبري  سبک  رسوم، 
مباحث  به  گروهي  جامعه پذیري  در 
گروه هاي کاري، نحوه رفتار و ارتباطات 
وظیفه اي  جامعه پذیري  در  و  گروهي 
شغلي،  مهارت هاي  و  دانش  مباحث  به 

انتظار  مورد  رفتارهاي  شغلي،  انتظارات 
  Haueter( پرداخته اند  شغل  به  مربوط 

.)2003 ،Macan، Winte

موردنیاز  اطاعات  موریسون 
تعریف  زیر  ابعاد  در  را  جامعه پذیري 

مي کند:
درباره  تخصصي  و  فني  اطاعات   •
چگونگي و نحوه انجام وظایف تخصصي

• اطاعات درباره نقش مورد انتظار
نحوه  و  همکاران  درباره  اطاعات   •

تعامل با آن ها
مورد  رفتارهاي  درباره  اطاعات   •

انتظار
فرهنگ  خصوص  در  اطاعات   •

سازماني
خصوص  در  سازماني  اطاعات   •
و  رویه ها، محصوات  ساختار سازماني، 

خدمات 
• اطاعات سیاسي درباره نحوه توزیع 
 Ashforth ، Sluss( قدرت در سازمان

)Saks، 2007
روش هاي  انواع  شاین  و  مانن  وان 
تشریح  زیر  صورت  به  را  جامعه پذیري 

مي کنند:
)در  جمعي  جامعه پذیري  روش   •
صورت  به  آموزش  این  فردي(:  مقابل 

گروهي انجام مي شود.
)در  رسمي  جامعه پذیري  روش   •
مقابل غیررسمي( : این آموزش به صورت 

کاس هاي رسمي برگزار می شود.
)در  مستمر  جامعه پذیري  روش   •
آموزش شامل یک  این  مقابل تصادفي(: 
مجموعه دوره هاي آموزشي گام به گام و 

توسعه اي مي شود.
• روش جامعه پذیري ثابت )در مقابل 
متغیر(: این آموزش شامل انتقال افراد در 
یک دوره زماني معین )طبق جدول زماني 
سازمان  به  شده(  تعریف  و  مشخص 

.)Ashforth et al., 2007( .است

دو  در  را  جامعه پذیري  فیلد  گرین 
گونه زیر دسته بندي مي کند:
1- جامعه پذیري حرفه اي
2- جامعه پذیري سازماني

دوره  در  که  حرفه اي  پذیري  جامعه 
مي یابد  تحقق  دانشگاهي  تحصیات 
افراد  اولیه  آماده سازي  به  مربوط  و 
تخصصي  و  حرفه اي  نقش  ایفاي  برای 
و  مهارت  دانش،  کسب  شامل  که  است 
به  توجه  بدون  موردنیاز  تخصص هاي 
جامعه پذیري  و  مي شود  کاري  محیط 
آگاهي  و  دانش  کسب  شامل  سازماني 

کاري  محیط  در  نقش  ایفاي  به  مربوط 
.)Crow, 2006 ( مربوطه مي شود

الگوي جامعه پذیري
مرحله  سه  به  جامعه پذیري  فرایند 
ورود،  از  پیش  مرحله  مي شود:  تقسیم 
نخست  مرحله  دگردیسي.  و  رویارویي 
یادگیري هایي  و  آموزش ها  به  مربوط 
است که پیش از پیوستن فرد به سازمان 

صورت مي گیرد.
 در مرحله دوم فرد تازه استخدام شده 
متوجه واقعیت سازمان مي شود و احتماا 
درمي یابد که باید در انتظارات و آنچه به 
نظر وي واقعیت بوده است، تجدید نظر 
کند. در مرحله سوم تغییرات نسبتا دایمي 

رخ مي دهد.
مهارت هاي  شده  استخدام  تازه  فرد   
کارها  موفقیت آمیز  انجام  براي  را  ازم 
در  مي آموزد،  جدید  نقش هاي  ایفاي  و 
ارزش ها،  به  مي کند،  پیدا  تبحر  آن ها 
هنجارها و معیارهاي گروهي ارج مي نهد 
و در این رابطه با آن ها همسان و هم نوا 
مي شود. این سه مرحله بر بازدهي، تولید 
و تعهد فرد در تامین هدف هاي سازمان 
و سرانجام در تصمیم نهایي وي، مبني بر 
ماندن در سازمان تاثیر مي گذارد )رابینز، 

.)1386

مدل مفهومي جامعه پذیري
در شرکت فراب

به  مربوط  اطاعات  اغلب 
بعد  شش  در  مي توان  را  جامعه پذیري 
سازماني،  ساختار  ارزش ها،  و  اهداف 
سازماني،  تاریخچه  سازماني،  همکاران 
زبان سازماني و شایستگي هاي عملکردي 
به  فراب  شرکت  در  و  کرد  دسته بندي 
ـ  اداري  سیستم هاي  بعد  اهمیت  دلیل 
مربوطه  مدل  به  نیز  بعد  این  پشتیباني، 
قابل   2 شماره  شکل  در  که  شد  اضافه 
 Colquitt, Lepine,  ( است  مشاهده 

.) 2009 ,Wesson

جامعه آماري تحقیق 
نمونه گیري  روش  از  تحقیق  این  در 
است.  شده  استفاده  طبقه بندي  تصادفي 
جامعه   طبقات  ابتدا  که  صورت  این  به 
از  و  شده  انتخاب  سازماني(  )واحدهاي 
انجام  تصادفي  نمونه گیري  آن ها  درون 
تحقیق  این  در  شرکت کننده  افراد  شد. 
همکاراني بودند که سابقه همکاري آن ها 
کمتر از 2 سال بوده است و به صورت 
معاونت/ از  همکاران  از  نفر   22 نمونه 

مدیریت هاي مختلف انتخاب شدند.

تجزیه و تحلیل اطاعات
در بخش اول پرسشنامه یک مجموعه 

سواات بسته در هفت بعد ارائه شد 
دو  در  آن ها  تحلیل  به  ادامه  در  که 

بخش خرد و کان پرداخته مي شود: 
1 - تحلیل خرد

در این بخش جزئیات ابعاد موردنظر 
بررسي مي شود: 

بعد اول: اهداف و ارزش هاي سازماني 
در این بعد به تحلیل و بررسي میزان 
شناخت همکاران از اهداف و ارزش هاي 
سازماني پرداخته شد که نتایج بررسي در 

نمونه موردنظر به صورت زیر بود:
و  انتقال  در  فراب  شرکت   •
استراتژي هاي  و  اهداف  نهادینه سازي 
و  شکل گیري  و  سازماني  واحدهاي 
همکاران  اولیه  ذهني  تصویر  هم سویي 
قبل از ورود و ذهنیت آن ها بعد از ورود 

موفق عمل کرده است.
باید  بعد  این  در  فراب  شرکت   •
اهداف،  نهادینه سازي  و  شناسایي  در 
استراتژي ها و ارزش هاي محوري شرکت 

اقدامات بیشتري انجام دهد.   
بعد دوم: ساختار سازماني 

در این بعد به تحلیل و بررسي میزان 

تعهددگردیسيرویارویيپیش از ورود

بهره وري

جابجایی شکل1. فرایند جامعه پذیري و نتایج آن

یریت
مد
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شرکت فراب در 
معرفي طرح ها 
و پروژه هاي خود 
موفق عمل کرده 
و  در این بعد 
باید برای ارائه 
تصویر مشخصي 
از آینده

 شرکت در 
خصوص راهبردها 
و استراتژي ها 
اقدامات بیشتري 
انجام دهد

34

جامعه پذیري 
سازمان

ساختار سازمانی
آشنایي با

 ساختار  و ارتباطات سازمانی

اهداف و ارزش ها 
آشنایي با اهداف و ارزش های مستند 

و غيرمستند سازماني

تاریخچه
آشنایي با آداب و رسوم
 سنت ها و داستان ها 

همكاران
ميزان شناخت از همکاران

شایستگي هاي عملكردي
آشنایي با شغل و دانش

 و مهارت هاي آن

زبان
آشنایي با زبان رسمي
  و تخصصي سازمان

سیستم اداري-شتیباني
آشنایي با آیين نامه ها 
و سيستم هاي اداري

سازماني  ساختار  از  همکاران  شناخت 
شد  پرداخته  آن  ارتباطي  مسیرهاي  و 
به  موردنظر  نمونه  در  بررسي  نتایج  که 

صورت زیر بود:
• شرکت فراب در خصوص شناسایي 
و  کاري  فرایندهاي  سازماني،  ساختار 
عمل  موفق  سازمان  ارتباطي  مسیرهاي 

کرده است.
بعد سوم: تاریخچه سازماني 

در این بعد به تحلیل و بررسي میزان 
شناخت همکاران از تاریخچه، طرح ها و 
پرداخته  شرکت  کاري  آینده  و  پروژه ها 
نمونه موردنظر  بررسي در  نتایج  شد که 

به صورت زیر بود:
شرکت فراب در معرفي طرح ها و   •

پروژه هاي خود موفق عمل کرده است.
• شرکت فراب در این بعد باید برای 
شرکت  آینده  از  مشخصي  تصویر  ارائه 
استراتژي ها  و  راهبردها  خصوص  در 

اقدامات بیشتري انجام دهد.
بعد چهارم: شایستگي هاي عملکردي

در این بعد به تحلیل و بررسي میزان 
شناخت همکاران از وظایف، مسئولیت ها 
انجام  جهت  نیاز  مورد  هاي  مهارت  و 
وظایف شان پرداخته شد که نتایج بررسي 

در نمونه موردنظر به صورت زیر بود:
آشنایی همکاران  در  فراب  شرکت   •
با وظایف و مسئولیت ها ي کلیدي شان 

موفق عمل کرده است.

بایستي  بعد  این  در  فراب  شرکت   •
با  منطبق  آموزش هاي  اجراي  جهت 
دانش و مهارت مورد نیاز شغل اقدامات 

بیشتري را انجام دهد. 
بعد پنجم: همکاران

در این بعد به تحلیل و بررسي میزان 
شناخت افراد در خصوص همکاران خود 
و وظایف و مسئولیت هاي آن ها پرداخته 
شد که نتایج بررسي در نمونه موردنظر به 

صورت زیر بود:
کردن  آشنا  در  فراب  شرکت   •
عمومي(  )شناخت  یکدیگر  با  همکاران 

موفق عمل کرده است.
• شرکت فراب در این بعد باید جهت 
شناخت همکاران در خصوص وظایف و 
اقداماتي را انجام  مسئولیت هاي یکدیگر 

دهد. 
 بعد ششم: زبان 

در این بعد به تحلیل و بررسي میزان 
تخصصي  واژگان  از  همکاران  شناخت 
شرکت  در  رایج  واژگان  و  شغل شان 
نمونه  در  بررسي  نتایج  که  شد  پرداخته 

موردنظر به صورت زیر بود:
• همکاران در شرکت فراب شناخت 
مناسبي از واژگان تخصصي شغل شان و 

واژگان رایج در  شرکت دارند.
بعد هفتم: سیستم اداري- پشتیباني  

بررسي  و  تحلیل  به  بعد  این  در 
اتوماسیون  از  همکاران  شناخت  میزان 

یکپارچه  مدیریت  سیستم هاي  اداري، 
شد  پرداخته  شرکت  آیین نامه هاي  و 
به  موردنظر  نمونه  در  بررسي  نتایج  که 

صورت زیر بود:
آشناسازي  در  فراب  شرکت   •
اداري  اتوماسیون  همکاران در خصوص 

شرکت موفق عمل کرده است.
باید  بعد  این  در  فراب  شرکت   •
خصوص  در  همکاران  شناخت  جهت 
و  یکپارچه  مدیریت  سیستم هاي 
آیین نامه هاي شرکت اقدامات بیشتري را 

انجام دهد.
2- تحلیل کان 

ابعاد  کلي  بررسي  به  بخش  این  در 
تحقیق  پرداخته شد که شامل موارد زیر 

است:
• شرکت فراب در آشناسازي همکاران 
با ساختار سازماني و زبان تخصصي و رایج 

در شرکت موفق عمل کرده است.
و  اهداف  ابعاد  در  فراب  شرکت   •
شایستگي هاي  سازماني،  ارزش هاي 
اقدامات  باید  همکاران  و  عملکردي 

بیشتري را انجام دهد. 

ارائه پیشنهادات
پیشنهادات  تحقیق،  نتایج  به  توجه  با 
ارائه  جامعه پذیري  بهبود  جهت  زیر 

مي شود:
صورت  به  توجیهي  آموزش  ارائه   •

تخصصي 

به  معاونتي  هر  در  نفر  یک  معرفي   •
به  پاسخگویي  مرجع  و  نماینده  عنوان 

سواات همکاران 
در  کاملي  اطاعات  دادن  قرار   •
خصوص اهداف، استراتژي ها، آیین نامه ها 
و ضوابط شرکت در اختیار مجریان طرح 
• تهیه خاصه اي از اطاعات مربوط 
به ماموریت، اهداف و فرایندهاي مربوطه 

به هر معاونت/ مدیریت
• انجام اقدامات زیر توسط مدیران در 

بدو ورود همکار جدید:
و  معاونت  اهداف  و  ماموریت  الف. 

مدیریت ذیربط تشریح شود.
ب. به سایر همکاران معرفي شود.

رفتاري  و  عملکردي  انتظارات  ج( 
جدید  همکاران  برای  کامل  صورت  به 

تشریح شود.
د( ملزومات و تجهیزات اداري مورد 

نیاز همکار تامین شود.
دستورالعمل هاي  و  آیین نامه ها  ه( 

مربوط به همکار تشریح شود.
به  مربوط  اطاعات  با  نشریه اي   •
شرکت  عملکرد  و  ها  پروژه  و  طرح ها 

تهیه شود. 
• نشست هاي مدیریتي با عنوان ارائه 
گزارش عملکرد معاونت/مدیریت برگزار 

شود
شرکت  تخصصي  واژگان  جدول   •

فراب تهیه شود.

شکل 2. مدل مفهومی 
جامعه پذیری در شرکت فراب یریت

مد
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هر روز که می گذرد، یک روز از فرصت باقيمانده برای 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کم می شود. شاید در 

ابتدایی ترین مباحثی که از اجرای این قانون و حذف یارانه 
پرداخت  کشور  در  مختلف  صنایع  به  که  غيرهدفمندی   های 

می شد، کمتر کسی تصور می کرد که این قانون بااخره در کشور 
اما زمزمه ها  تقریبا 9 دولت، عملياتی شود؛  از 30 سال و تاش  بعد 

از اجرای این قانون به صورت قریب الوقوع خبر می دهند. در همين اثنا، 
تاشگران صنعت برق نيز منتظرند بدانند که با دميده شدن هوا در سوت هدفمند 

کردن یارانه ها، چه سرنوشتی برای آن ها رقم زده خواهد شد. در کنار دغدغه هایی 
که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد، وزارت نيرو در ماه گذشته 
با چند خبر خوب برای پيمانکاران و صنعتگران آب و برق، پرونده کاری خود را 
بست. اعام این خبر که دولت تدابير ویژه ای را برای برق صنایع در نظر گرفته است 

که کمترین فشار به آن ها از واقعی شدن قيمت حامل های انرژی وارد شود نيز خبر 
خوبی بود که اگرچه هنوز خيال بخش صنعت کشور را از یارانه های هدفمند راحت نکرده، 

اما اندکی از دغدغه های شان را کاسته است.

20 تریلیون ریال برای هوشمندسازی شبکه برق کشور
یکی از خبرهایی که وزارت نیرو برای پیمانکاران و تاشگران صنعت برق در آبان ماه سال جاری داشت، 

موضوع اختصاص اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی برای هوشمندسازی شبکه برق کشور بود؛ البته در گذشته نیز 
وزارت نیرو طرحی را برای مشارکت هرچه بیشتر پیمانکاران در هوشمندسازی شبکه برق کشور پیشنهاد داده بود 
و آن، اینکه پیمانکاران بتوانند با دریافت سهام نیروگاه ها و شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه، کاهش تلفات و 

نصب کنتورهای هوشمند برق به عنوان یکی از راهکارهای پایین آوردن هدررفت شبکه را دنبال کنند. البته این جمله 
وزیر نیرو که افزون بر 56 هزار میلیارد ریال طرح معطل مانده در وزارت نیرو وجود دارد که نیازمند اعتبار است نیز می تواند 

به نوعی فراخوان مجید نامجو برای حضور بخش خصوصی در پروژه های صنعت آب و برق باشد.

انتشار 800 میلیون یورو اوراق مشارکت ارزي و صکوك اسامي
در کنار تمامی راهکارهایی که وزارت نیرو برای تامین منابع مالی پروژه های خود دنبال می کند، این بار وزارت نیرو به سراغ انتشار 

اوراق مشارکت ارزی در کنار اوراق مشارکت ریالی رفته است؛ به نحوی که بر اساس تصمیمات این وزارتخانه، قرار بر این است تا 800 
میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی و صکوك اسامی و 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی منتشر شود. در واقع، همواره یکی 
از برگ های برنده وزارت نیرو در تامین مالی پروژه های خود، انتشار اوراق قرضه است تا عاوه بر اینکه بتواند بخشی از بدهی های خود 
به پیمانکاران را تسویه کند، هم چنین راهی برای هزینه پروژه های خود بیابد. بنابراین اعام این خبر از سوی وزارت نیرو، دو حسن برای 
صنعتگران و تاشگران صنعت آب و برق می تواند داشته باشد؛ اول اینکه به زودی بخشی از بدهی های این وزارتخانه به پیمانکاران تسویه 
می شود و دوم اینکه، زمینه ای برای حضور بخش خصوصی در پروژه ها فراهم شده است؛ چراکه همواره اوراق مشارکت های منتشره از 
سوی بانک مرکزی برای این وزارتخانه، با اقبال خوب مردم مواجه شده و حتی بسیار زودتر از مهلت پایانی برای فروش این اوراق در 
شعب منتخب بانک ها، به فروش رفته است. در واقع، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برق همواره یکی از زمینه های جذاب سرمایه گذاری 
به شمار می رود و بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری، سود منطقی و قابل قبولی را نصیب خود کند؛ خصوصا با واقعی شدن 

قیمت های آب و برق در قالب قانون هدفمند کردن یارانه ها، این سود به حد بااتری نسبت به گذشته هم می رسد.

تبدیل 7 هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی
انتشار خبر تبدیل 7 هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی هم یکی از خبرهایی بود که ماه گذشته از سوی وزارت نیرو 

اعام شد. معاون این وزارتخانه اعام کرد که با هدف افزایش بازده نیروگاهی کشور، قرار است که 7 هزار مگاوات نیروگاه 
گازی، به سیکل ترکیبی تبدیل شود؛ این کار هم جز با حمایت های وزارت نیرو از بخش خصوصی امکان پذیر نیست. به 

هرحال این تکلیف قانونی وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون از سوی پارلمان در دست بررسی است و 
براساس آن، قرار بر این است که بازده نیروگاه های کشور از 37 درصد کنونی، به 45 درصد افزایش یابد. به گفته مقامات 
وزارت نیرو، برنامه جامعی از سوی این وزارتخانه در دست تدوین است تا در آینده ای نزدیک نیروگاه های گازی به 

سیکل ترکیبی تبدیل شود.
 

ایران به شبکه برق اروپا و آفریقا وصل می شود
بر اساس اعام وزیر نیرو، ایران درصدد اتصال شبکه برق خود به کشورهای آفریقایی و اروپایی است که این 
خود یکی از زمینه های صدور خدمات فنی و مهندسی برای مهندسان ایرانی است. همچنین احداث حدود سه هزار 
مگاوات نیروگاه های تولید پراکنده و CHP، 2 هزار و 300 مگاوات نیروگاه های بادی، خورشیدی، زیست توده، 
ژئوترمال و برق آبی کوچک و احداث 500 کیلومتر خط HVDC بخشی از برنامه های وزارت نیرو است که 

می تواند زمینه ساز فرصت های تجاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.

محبوبه فکوري

همواره یکی از 
برگ های برنده 
وزارت نیرو در 

تامین مالی 
پروژه های خود، 

انتشار اوراق قرضه 
است تا عاوه بر 

اینکه بتواند بخشی 
از بدهی های 

خود به پیمانکاران 
را تسویه کند، 
هم چنین راهی 

برای هزینه 
پروژه های خود 

بیابد
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خزان پایيز
بهار خبرها ی خوش 

برای تاشگران
صنعت آب و برق
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پاییز برای صنعت 
نفت با دو اتفاق 
اثرگذار در آینده 
این بخش اقتصادی 
مهم همراه بود؛ 
اول آنکه بعد از 
سال ها کشمکش 
میان دولت و 
خانه ملت بااخره 
بررسی اساسنامه 
شرکت ملی نفت 
در کمیسیون های 
تخصصی مجلس 
با جدیت آغاز و 
پی گیری شد، 
مورد دیگر 
ضرورت تشکیل 
شورای عالی 
ایمنی در صنعت 
نفت بود
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صنعت نفت ایران فصل پاییز بی دغدغه 
و آرام تری را در مقایسه با نیمه ابتدایی سال 
آغاز کرد و مهر و آبان را در شرایطی پشت 
سر گذاشت، که از سویی تحریم و اعمال 
فشار بر صنعت نفت به نسبت قبل کم تر 
شد و از طرفی خبری از حوادث پی درپی و 
خسارت جانی جبران ناپذیر و زیان های مالی 

سنگینی نبود.
پیش بینی  افزایش  با  را  مهرماه  نفتی ها 
شده تقاضا و مصرف بنزین شروع کردند. 
این امر از آغاز سال تحصیلی موجب شد، 
مصرف روزانه بنزین به مرز 74 میلیون لیتر 
مصرف  افزایش  از  گذشته  شود.  نزدیک 
در  خودکفایی  خودروها،  سوخت  موقتی 
تولید بنزین که البته در مهرماه به طرح تولید 
علی رغم  داد،  هویت  تغییر  بنزین  ضربتی 
که  پنهانی  و  پیدا  زوایای  شفافیت  عدم 
معرف مزایا و معایب است، همچنان سرتیتر 
اقتصادی  بخش  پردرآمدترین  در  مباحث 
کشور بود. تا جایی که با دلگرمی تاشگران 
ایرانی، خروج شرکت های خارجی فعال در 
تبدیل  فرصت  به  دغدغه  از  نفت  صنعت 
شد و عالی ترین مقام نفتی ایران، انصراف 
برای  را یک فرصت  شرکت های خارجی 
شرکت های ایرانی تلقی کرد. بدون در نظر 
گرفتن پیامدهای تولید ضربتی بنزین مانند 
افزایش بهای برخی محصوات زیردستی 
و کاهش صادرات محصوات پتروشیمی، 
اگرچه افزایش ضربتی تولید بنزین توسط 
کارشناسان داخلی طراحی و اجرا شد، اما 
نباید فراموش کرد مجتمع های پتروشیمی که 
در این طرح مورد بهره برداری قرارگرفتند، 
پیش از این با بهره گیری از شرکای خارجی 

تاسیس شده اند.
تا  به هرحال این موفقیت موجب شد 
مقامات صنعت نفت چون گذشته تاکیدی 
بر حضور خارجی ها نداشته باشند، چنانکه 
اینپکس ژاپن اعام کرد که  به  وزیر نفت 
هرچه زودتر تکلیف خود را برای ماندن یا 
ترك همکاری در میدان آزادگان مشخص 
کند. از طرفی دیگر، یکی از مقامات ارشد 
وزارت نفت از اینپکس و دیگر شرکت های 

میدان  بر  تا عاوه  کرد  دعوت  ژاپن  نفتی 
آزادگان به همکاری در پروژه های نفتی دیگر 
آنکه طی دو ماه  بیندیشند، حال  نیز  ایران 
ابتدایی فصل پاییز مذاکراتی نیز با پتروناس 
انرژی ونزوئا، مقامات نفتی  مالزی، وزیر 
– صنعتی چین و ترکیه برای همکاری در 

صنعت نفت ایران انجام گرفت.

تشکیل شورای عالی ایمنی
 در صنعت نفت

اتفاق  دو  با  نفت  صنعت  برای  پاییز 
اثرگذار در آینده این بخش اقتصادی مهم 
همراه بود؛ اول آنکه بعد از سال ها کشمکش 
بررسی  بااخره  ملت  خانه  و  دولت  میان 
اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون های 
تخصصی مجلس با جدیت آغاز و پی گیری 
شد، مورد دیگر ضرورت تشکیل شورای 

عالی ایمنی در صنعت نفت بود.
به دنبال حوادث پی درپی که موجب کشته 
و مجروح شدن تعدادی از کارکنان صنعت 
نفت و ایراد خسارات مالی زیادی شد، ایجاد 
شورای عالی ایمنی در صنعت نفت از سوی 
کارشناسان مطرح شد و مدیران نفتی هم که 
بخش خصوصی و پیمانکاران را عامان اصلی 
حوادث دانستند، از وزارت اقتصاد درخواست 
و  ایمنی  موارد  بر  نظارت  امکان  تا  کردند 
بهداشت شرکت های واگذارشده را فراهم کنند.

آیا ایران بر صندلی
ریاست اوپک می نشیند؟

اگرچه مهرماه برای نفتی ها با تنش های 
بود،  همراه  کمی  بین المللی  و  خارجی 
اما این بار نه از طرف کشورهای غربی و 
تحریم کننده بلکه از سوی دو کشوری که با 
ایران دست دوستی داد ه اند مباحثی مطرح 
شد که بخش بین الملل و امورخارجه نفت 
را ملزم به فعالیت و پاسخگویی کرد. البته 
شاید برای این بخش از صنعت نفت این 
موضوع چندان خالی از لطف هم نبود و 
موجب شد پس از مدت ها که همواره درگیر 
دو موضوع مهم مقابله با تحریم و پیگیری 
خارجی  شرکت های  با  همکاری  جریان 
به  شده  که  هم  تنوع  برای  بودند،  بدقول 

مبحثی جدید بپردازند.
موضوع از این قرار بود که، برای سال ها 
بشکه  میلیارد   264 بر  تملک  با  عربستان 
معادل 25/8 درصد ذخایر طای سیاه جهان، 
اولین دارنده ذخایر نفتی جهان بود و ایران 
نیز با داشتن 138 میلیارد بشکه نفت معادل 
مایع  این  جهانی  ذخایر  از  درصد   13/4
اختصاص  خود  به  را  دوم  رتبه  ارزشمند 
داده بود. در اندك مدتی با ادعاهای جدیدی 
شد،  مطرح  عراق  و  ونزوئا  سوی  از  که 
ناگهان جایگاه ایران از رتبه دوم به چهارم 
تنزل پیداکرد. ونزوئایی ها اعام کردند که 
به دنبال اکتشافات جدید، ذخایر نفتی شان 
معادل 16/8 درصد  میلیارد بشکه  به 172 
ذخایر جهانی افزایش پیدا کرده است و باید 
در رتبه بندی جهانی پیش از ایران در مقام 
دوم قرار گیرند. هنوز اندکی از این جریان 
حال  در  ایران  نمایندگان  و  بود  نگذشته 
بررسی واقعیت و کشمکش با کشور ونزوئا 
از راه رسیدند و اعام  بودند که عراقی ها 
کردند که دومین کشور پرتنش منطقه، پس از 
افغانستان باید در رتبه سوم قرار بگیرد چراکه 
با کشفیات جدید مشخص شده که ذخایر 
بشکه  میلیارد  به 143  از 115  عراق  نفتی 
افزایش یافته که معادل بیش از 17 درصد از 

ذخایر جهانی است.
نفتی  مقامات  مباحث  این  به  پاسخ  در 
کشورمان نیز اعام کردند که ذخایر نفتی 
بازنگری  آخرین  در  ایران  استحصال  قابل 
ذخایر هیدروکربوری به بیش از 150 میلیارد 
بشکه نفت افزایش یافته است و این افزایش 
ادامه خواهد  پایان سال جاری همچنان  تا 
داشت، با طرح این موضوع تکلیف عراق 
مشخص شد. اما درخصوص ونزوئا نیز 
مقامات نفتی ایران اعام کردند که افزایش 
ذخایر نفتی باید بر اساس مستنداتی که به 
دبیرخانه اوپک ارسال و تایید می شود انجام 
اینکه  برای  ونزوئایی ها  آنکه  حال  شود، 
جایگاه خود را در رتبه بندی جهانی ارتقاء 
فوق  نفت  یعنی  غیرمرسوم  ذخایر  دهند، 
سنگین خود را با دیگر ذخایر جمع بسته و 
افزایش 73 درصدی ذخایر نفتی این کشور 

سندیت ندارد.
معتقدند  اوپک  کارشناسان  طرفی  از 
ذخایر  میزان  تنها  گذشته  چون  امروزه 
و  نیست  کشورها  جایگاه  تعیین کننده 
تولید،  توان  چون  دیگری  معیارهای 
بهره وری و صادرات در تعیین این جایگاه 
تا  شد  موجب  آنچه  اما  است.  تاثیرگذار 
دو کشور عراق و ونزوئا به دنبال بهبود 
بهبود  برای  صرفا  باشند،  خود  جایگاه 
بلکه  نبود،  رده بندی  جدول  در  جایگاه 
سازمان  سالیانه  اجاس  شدن  نزدیک  با 
که  اوپک  نفت  صادرکننده  کشورهای 
دستور  در  را  آینده  سال  رئیس  انتخاب 
جلسه خود داشت، این دو کشور تاش 
در  امکان  خود،  جایگاه  بهبود  با  داشتند 
افزایش  را  ریاست  سمت  گرفتن  اختیار 
دهند. حال آنکه از چندی پیش با تصمیم 
کشورهای عضو مقرر شده بود که رئیس 
ترتیب  به  و  دوره ای  صورت  به  اوپک 
حروف الفبا انتخاب شود و بر این در سال 

2011 ایران باید رئیس اوپک باشد. 
اشاره به این نکته نیز ازم است که سمت 
ریاست در اوپک یک جایگاه تشریفاتی است 
و مقام دبیرکل نقش کلیدی در این سازمان 
ایفا می کند، که بر اساس تصمیم پیشین قرار 
بود سمت دبیر کلی نیز به صورت نوبتی بر 
میان کشورهای عضو  الفبا  اساس حروف 
گردش کند. بعد از دبیرکلی گابن در سال 
1983 نوبت ایران بود که این سمت را به 
عهده گیرد، که متاسفانه به دلیل کارشکنی 
برخی کشورهای عربی این اتفاق نیفتاد و از 
آن پس نیز تنها سمت دبیرکلی اوپک است 

که با اجماع انتخاب می شود.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
در بخش داخلی نیز می توان از اجرایی 
شدن قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی 
از اصلی ترین مباحثی اشاره کرد که اگرچه از 
ماه ها قرار بر اجرای آن بود، اما در این مدت 
به دلیل آغاز واریز یارانه نقدی به حساب 
سرپرستان خانوارها و جدی شدن جراحی 
بزرگ اقتصاد ایران، صنعت نفت نیز از این 

آیا ایران بر صندلی
ریاست اوپک می نشیند؟

گزارشی از تحوات نفت و گاز در مهر و آبان ماه

علیشفائی

ری
ش خب

گزار
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او به محض 
بازگشت به 
آفریقای جنوبی به 
عنوان پروفسور 
حقوق بشر در 
دانشگاه وسترن 
کیپ مشغول به 
کار شد و در سال 
1994 از سوی رئیس 
جمهور نلسون 
ماندا به سمت 
وزیر امور آب و 
جنگلداری 
برگزیده شد
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مقوله دور نمانده و به عنوان بخشی از اقتصاد 
بخش های  به  یارانه  پرداخت  سال ها  که 
مختلف از محل درآمد فروش نفت و گاز 
بر دوشش سنگینی می کرد، تمهیدات ویژه ای 
برای ورود به این مرحله از تاریخ اقتصاد 

کشور اندیشیده است.
در حالیکه طی سی سال گذشته صنعت 
نفت به خصوص در بخش توسعه و ایجاد 
خود  درآمد  از  زیادی  سهم  زیرساخت، 
نداشت، پیش بینی می شود، با هدفمند شدن 
اختصاص  با  بتواند  نفت  یارانه ها، صنعت 
به توسعه  نفت  از درآمد صادرات  بخشی 
بخش های مختلف با جهش بزرگی روبه رو 
شود و دست کم دغدغه ای در خصوص 

تامین سرمایه نداشته باشد.
به همین دلیل با نزدیک شدن به اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها، بخش های مختلف 
مصرف کنندگان  به  خطاب  نفت  صنعت 
برای  را  ازم  توصیه های  محصوات شان، 
اعام  انرژی  حامل های  در  صرفه جویی 
کردند و تاش کردند تا با ارائه راهکارهای 
کنترل هزینه ها  به  را  ازم مصرف کنندگان 

تشویق کنند.
در این راستا، وکای مردم در مجلس به 
یاری دولت شتافتند و با مصوبه ای واحدهای 
را  انرژی  مصرف  استاندارد  که  را  صنعتی 
دانستند.  جریمه  مشمول  نکنند،  رعایت 
هم چنین وزارت نفت نیز به مصرف کنندگان 
گاز خانگی اعام کرد با کنترل مصرف با 
در  شوند،  روبه رو  هزینه  افزایش  حداقل 
به  را  گازبها  چندبرابری  افزایش  حالیکه 

پرمصرفان خانگی نوید داد.
اما آنچه به عنوان چالش اصلی وزارت 
نفت در هنگام اجرای این قانون مطرح بوده 
نشده،  اعام  آن  برای  راه حلی  یا  هنوز  و 
قیمت بنزین پس از اجرای طرح است که 
البته برای آن سناریوهای مختلفی طراحی 
و پیش بینی شده است. برخی حذف کامل 
سهمیه و بنزین لیتری 400 تا 600 تومانی 
را پیشنهاد داده و در مقابل سناریوی دیگری 
تخصیص ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه ای را 
این  در  که  صورتی  به  کرده اند،  پیشنهاد 
سناریو قیمت بنزین آزاد 800 تومان در نظر 

گرفته شده است.
برخی از کارشناسان برای سناریوی دوم 
لیتری، مکمل های  یعنی حفظ سهمیه 60 
دیگری پیشنهاد داده اند. یکی از پیشنهادها، 
به  خودرو  هر  جای  به  لیتری  سهمیه 60 
هر خانواده است و در مقابل خانواده هایی 
 46 به  نزدیک  ماهانه  ندارند،  خودرو  که 
هزارتومان بهای بنزین را از دولت دریافت 
بیشتر  یا  خودرو  دو  خانواده ای  اگر  کنند. 
بنزین  آن ها  از  یکی  برای  فقط  داشت، 

یارانه ای دریافت کند و قیمت بنزین آزاد هم 
800 تومان باشد. در واقع این نظر کارشناسی 
مردم  آنچه  برای  دولت  می کند،  پیشنهاد 
مصرف نمی کنند هم پول پرداخت کند و از 
طرفی به این موضوع توجه ندارد که خرید 
هر اتومبیل داخلی یعنی ایجاد چند اشتغال و 
خانواده هایی که بیش از یک اتومبیل دارند به 
طور مسلم بیش از دیگران هزینه های جانبی 
پرداخت خواهند کرد و به چرخه اقتصادی و 

اشتغالزایی هم کمک می کنند.
از سویی اجرای این سناریو بار زیادی 
را به سیستم حمل و نقل عمومی تحمیل 
می کند که شاید تاب تحمل آن را نداشته 
باشد و از طرفی با اجرای این طرح، تقاضا 
و  یافته  کاهش  داخلی  خودروهای  برای 
خسارت  متحمل  خودروسازی  صنعت 
می شود، زیرا خودروهای خارجی پیش از 
این هم سهمیه ای نداشتند. در واقع دولت 
باید برای درست کردن بخشی از اقتصاد 
دیگر بخش ها  نابودی و خسران  موجب 
خودرو  سوخت  خصوص  در  و  نشود 
خودرو  هر  که  باشد  مدنظر  مسئله  این 
مختلفی  بخش های  رونق  موجب  داخلی 
از اقتصاد می شود. در این خصوص تنها 
نگران  بنزین سوز  اتومبیل های  دارندگان 
آینده قیمت بنزین نیستند و با مطرح شدن 
 LNG و   CNG قیمت  قطعی  افزایش 
روزهای  چشم انتظار  هم  دوگانه سوزها 
این  هستند.  خودرویشان  سوخت  گرانی 
در حالی است که در خصوص بهای گاز 
خودروها، افزایش قیمت معادل 50 تا 60 
درصد قیمت بنزین موردنظر است و این 
می تواند بهای گاز خودرو  را بین 10 تا 
12 برابر قیمت فعلی یعنی لیتری 40 تومان 

افزایش دهد.
در چنین شرایطی با توجه به هزینه 800 
هزار تا یک میلیون تومانی دوگانه سوز شدن 
از دست  بارسنگین مخزن گاز و  و حمل 
دادن فضای قابل توجهی از صندوق اتومبیل، 
کاهش  سوخت  این  از  استفاده  به  تمایل 
خواهد یافت. عاوه بر آن با توجه به کمبود 
جایگاه های عرضه گاز و صف های طوانی، 
بر دایل عدم تمایل به مصرف این سوخت 
خواهد افزود وحدود دو میلیون خودرویی 
که در حال حاضر دوگانه سوز شده اند، رو 
به مصرف بنزین خواهند آورد. بنابراین آنچه 
به عنوان صرفه جویی در مصرف بنزین پس 
از سهمیه بندی و به نام این طرح تمام شده به 
جایگاه سابق برمی گردد و وزارت نفت باید 
به دنبال طرح جدید به جای تولید ضربتی 
بنزین باشد تا بتواند پاسخگوی تقاضای دو 
میلیون خودرویی که از مصرف گاز منصرف 

شده اند، باشد. 
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در یک نگاه کلی، 
شش ماهه نخست 
سال با تمام 
مسائل خود به 
لحاظ درآمد و 
هزینه به پایان 
رسید. 
البته با توجه به 
مسائل بسیاری که 
در بحث کان و 
استراتژیک مطرح 
است،
 فراب و 
شرکت های تابعه 
برای شش ماهه 
دوم نیز پروژه و 
کار دارند

38

مهران لطفی: فراب بیش از 4 هزار 
میلیارد تومان پروژه دارد

در این نشست مهران لطفی، مدیرعامل 
شرکت فراب که سخنان خود را به پایان 
جلسه موکول کرده بود، به صورت کوتاه 
و اجمالی پیشنهادهایی برای جلسه های آتی 
مطرح کرد و گفت: »باید تاش شود که این 
جلسه ها دوطرفه باشند و همچنین از حالت 
رسمی  و یکنواخت خارج شوند. البته ازم 
است در نشست های آتی، حوزه ها بیشتر به 
قوت  نقاط  استراتژیک،  کان،  برنامه های 

و ضعف و موانع زمینه های فعالیت خود 
بپردازند«.

شش  کلی،  نگاه  یک  »در  گفت:  وی 
ماهه نخست سال با تمام مسائل خود به 
البته  لحاظ درآمد و هزینه به پایان رسید. 
بحث  در  که  بسیاری  مسائل  به  توجه  با 
استراتژیک مطرح است، فراب و  کان و 
شرکت های تابعه برای شش ماهه دوم نیز 

پروژه و کار دارند«. 
پروژه های  مجموع  فراب  عامل  مدیر 
هزار  از 4  بیش  مالي  لحاظ  به  را  شرکت 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: »باید به 
برای وصول  و  داد  انجام  را  کارها  خوبی 
مطالبات تاش کرد. مطمئن هستم که سال 

موفقیت آمیزی را به پایان خواهیم رساند«. 
گفت:  خود  سخنان  پایان  در  لطفی 
مدیران  و  معاونان  با  است جلسه ها  »بهتر 

به صورت منظم برگزار شود تا فعالیت های 
سال گذشته و سال جاری مورد بحث و 

بررسی قرار گیرند«.

گزارش عملکرد شرکت ناردیس

ناردیس  شرکت  برنامه  و  طرح  مدیر 
در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد 
شرکت در سال 1388 و شش ماهه اول سال 
89 و همچنین برنامه های شش ماهه دوم 
سال جاری پرداخت. »محمدسعید سعیدی«، 
سرفصل های گزارش خود را شامل چارت 

مدیریت  سیستم  مشی  شرکت،  سازمانی 
زیرساخت ها،  ناردیس،  شرکت  یکپارچه 
عملکرد شرکت تا انتهای نیم سال اول 89 و 
برنامه های شرکت تا انتهای سال عنوان کرد. 
وی در ادامه با توضیح هر سرفصل گفت: 
»ساختار شرکت ناردیس ماتریسی است که 
مدیریت های ستادی به معاونت طرح های 
نیاز در  بر حسب  باادستی  پایین دستی و 

زمینه های مختلف سرویس می دهند«. 
سعیدی تصریح کرد: »خط مشی سیستم 
حول  ناردیس  شرکت  یکپارچه  مدیریت 
چند محور شکل گرفته است. نخست اینکه 
شرکت ناردیس، پیمانکار طرح های عمومی 
 نفت و گاز و پتروشیمی  در کشور است و 
دیگر آنکه سیستم یکپارچه شرکت ناردیس 
بر مبنای 5 استاندارد استوار است که می توان 
از آن میان به استاندارد ISO29001 که ویژه 

گزارش عملکرد شرکت های تابعه فراب و معاونت های مختلف

 همه مدیران فراب  زیر سقف سيمرغ
سامانعابری

جلسه سالیانه مدیران شرکت فراب به منظور 
ارائه گزارش عملكرد بخش های مختلف در سال 
1388 و شش ماهه نخست سال جاری چهارشنبه، 
21 مهرماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور 
ناردیس،  فراب،  شرکت های  معاونان  و  مدیران 
توبا و نوتاش صورت گرفت، هر کدام از مدیران 
اقدامات  و  فعالیت ها  گزارش  ارائه  بر  عاوه 
در  و  آتی  برنامه های  بیان  به  گرفته  صورت 

دست اقدام خود نیز پرداختند.  

ری
ش خب

گزار
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پیش بینی کلی ما 
برای شش ماهه 
دوم در پروژه 
ایام، پیشرفت 

بیش از 95 درصد 
است. پروژه 

ایران LNG با 
توجه به مسائل 

مالی موجود طرح 
متوقف مانده 

است. در پروژه 
فروزان به پیشرفت 
63 درصد خواهیم 

رسید. در خارک 
نیز پیشرفت 44 

درصد پیش بینی 
شده است. در 
سایر پروژه ها با 
توجه به این که 

برنامه زمانبندی 
آن ها هنوز نهایی 

نشده است، 
نمی توان میزان 
پیشرفت را بیان 

کرد

39

شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی  است 
اشاره کرد«.

وی در ادامه به خط مشی اهداف کان 
که  »اهدافی  داد:  ادامه  و  پرداخت  شرکت 
شرکت دنبال می کند شامل بازارهای هدف، 
مشتریان،  رضایت  جلب  به  ویژه  توجه 
انسانی،  منابع  همه جانبه  توسعه  و  رشد 
بهبود  تامین،  زنجیره ای  و  موثر  مدیریت 
مستمر اثربخشی عملکرد سیستم یکپارچه، 
پایبندی به کلیه قوانین و مقررات، پیشگیری 
هرگونه  و  زیست محیطی  آلودگی های  از 
مصدومیت و بیماری های شغلی و مدیریت 

مطلوب بر دانش و اطاعات است«.
سعیدی گفت: »زیرساخت های شرکت 
ناردیس به غیر از نرم افزارهای تخصصی، 
دارای زیرساخت های نرم افزارهای سیستمی 
با  واقع  در  که  است  تخصصی  سیستم   و 
پشتیبانی شرکت فراب این سرویس ها ارائه 
می شوند. بخش سخت افزاری نیز با پشتیبانی 
شرکت فراب خدمات ارائه می دهند؛ اگرچه 
شرکت ناردیس نیز بخش ICT دارد که در 

این سرویس ها مشارکت می کند«.
ترکیب  توضیح  ضمن  ادامه  در  وی 
شرکت،  سرمایه  عنوان  به  انسانی  نیروی 

»این  افزود:  و  پرداخت  پروژه ها  شرح  به 
پروژه ها شامل ایستگاه تقویت فشار گاز نار، 
پروژه برق و بخار ایام، پروژه  بازسازی و 
 NGL نوسازی سکوی نفتی فروزان، پروژه
خارك، پروژه ایران LNG، پروژه ایستگاه 

تقویت فشار گاز وراوی است«.
نار  پروژه  خصوص  در  سعیدی 
تمام موارد  نار در  پروژه  »پیشرفت  گفت: 
صددرصد شده، اما هنوز به طور کامل به 
کارفرما تحویل داده نشده است. و از جمله 
مشکات این پروژه، عدم تعادل درآمد و 
هزینه پروژه و تسویه صورت وضعیت های 

اضافه کاری است«. 
وی درباره مبلغ قرارداد این پروژه گفت: 
پروژه حدود 121  این  قرارداد  اولیه  »مبلغ 
یورو  میلیون   30 از  بیش  و  ریال  میلیارد 
بود که با مبادله الحاقیه، این قرارداد به 137 
میلیارد ریال و حدود 34 ملیون یورو بالغ 
شد. صورت وضعیت های دریافتی نیز بیش 
از 95 میلیارد ریال و بیش از 30 میلیون یورو 

است«. 
وی درباره پروژه ایام توضیح داد: »در 
پروژه ایام که بخش برق و گاز آن به فراب 
و ناردیس محول شده، پیشرفت پروژه در 
مشکات  است.  درصد   78 از  بیش  کل 
این پروژه نیز شامل عدم پرداخت مطالبات 
کارفرما  تاخیر  پتروشیمی،  شرکت  توسط 
در خصوص پاسخ به مدارك تولید شده و 

نهایی نشدن قیمت جدید پروژه است«.
سعیدی همچنین درباره آخرین وضعیت 
مالی این پروژه گفت: »مبلغ اولیه این پروژه 
حدود 120 میلیارد ریال و 36 میلیون یورو 
 73 حدود  نیز  پروژه  این  الحاقیه  است. 
میلیارد ریال و 5 میلیون یورو است. خالص 
 79 حدود  تاکنون  پروژه  این  از  دریافتی 

میلیارد ریال و 25 میلیون یورو است«.
فروزان  پروژه  تشریح  به  ادامه  در  او 
پرداخت و افزود: »این پروژه شامل 15 سکو 
است که سکوی fx , fz ماموریت هندلینگ 
15 هزار بشکه را دارند. پیشرفت کل پروژه 
تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 29 
وقایع  جمله  از  است.  بوده  درصد  نیم  و 
امضای  به  می توان  پروژه  این  در  کلیدی 
ناردیس  طرف  از  آن  واگذاری  و  الحاقیه 
به کارفرما اشاره کرد. مشکات پروژه نیز 
مطالبات  پرداخت  عدم  همچون  مواردی 
توسط  جاری  سال  صورت وضعیت های 
کارفرما، تغییر در اطاعات توسط کارفرما 
و عدم پذیرش زمانی ناشی از این تغییرات 
به  توسط خود کارفرما، مشکات مربوط 

تحریم و... را دربرمی گیرد«.
سعیدی مبلغ اولیه این قرارداد را بیش از 

136 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: »حدود 
20 میلیون یورو پیش دریافت داشته ایم. مبلغ 
برای صورت وضعیت ها  دریافت شده هم 

نیز بیش از 18 میلیون یورو است«.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود، به 
شرح پروژه ایران ال.ان.جی پرداخت و در 
این باره گفت: »پروژه مزبور شامل چندین 
یونیت است. پیشرفت در این پروژه بسیار 
متوقف  هم  حاضر  حال  در  و  بوده  کند 
شده است. در کل این پروژه 6/37 درصد 

پیشرفت داشته است«.
وی وقایع کلیدی در این پروژه را تجهیز 
کارگاه به صورت کامل و خرید برخی از 
آیتم های پروژه عنوان کرد و درباره مشکات 
پروژه گفت: »توقف کلیه فعالیت های پروژه 
به دلیل بحران مالی، مهم ترین مشکل در این 

پروژه است«.
مالی  وضعیت  آخرین  درباره  سعیدی 
»قرارداد  گفت:  ال.ان.جی  ایران  پروژه 
بیش  ریال و  میلیارد  اولیه 3 هزار و 461 
از 150 میلیون یورو است. تاکنون مبالغی 
هم برای پیش دریافت شده است اما بابت 
پرداخت  چیزی  هنوز  صورت وضعیت ها 

نشده است«.
پروژه  وضعیت  خصوص  در  سعیدی 
خارك تصریح کرد: »پیشرفت این پروژه در 
کل بیش از 13 درصد است. در کنار این 
پیشرفت می توان به عقد قرارداد، دریافت 
پیش  بخش  و  مهندسی  پرداخت  پیش 
پرداخت اجرا در خصوص برخی از اقام 
به عنوان برخی از وقایع کلیدی آن اشاره 
پرداخت های  عدم  همچنین  او  داشت«. 
پرداخت  عدم  کارفرما،  طرف  از  موقع  به 
تایید  مورد  که  وضعیت هایی  صورت 
اما پرداخت  کارفرما هم قرار گرفته است 
که  مدارك  برخی  تایید  در  تاخیر  نشده، 
برای کارفرما ارسال شده است، عدم رفع 
معارضان زمین و برخی موارد دیگر را به 
عنوان بخشی از مشکات این پروژه ذکر 

کرد.
وراوی  پروژه  به  ادامه  در  سعیدی 
پرداخت و گفت: »بخش مهندسی این پروژه 
در حال اتمام است. محدوده کار، جمع آوری 
گاز های منطقه و ایستگاه تقویت فشار است 
که ماموریت این کار بر عهده شرکت است. 
پیشرفت پروژه نیز در بخش مهندسی پایه با 
تولید 150 عنوان مدرك بیش از 43 درصد 
است«. وی وقایع کلیدی این پروژه را انعقاد 
پیگیری  پایه،  پیمانکار مهندسی  با  قرارداد 
امضای  و  پروژه  مالی  نهایی سازی  جهت 
تفاهم نامه با کارفرما ذکر کرد. موانع پروژه 
مزبور عدم انعقاد با کارفرمای اصلی پروژه و 

مشخص نبودن نحوه تامین مالی پروژه است 
که از سوی این مقام مسئول عنوان شد.

حال  در  که  دیگري  پروژه  از  سعیدی 
تشریح  و  گفت  سخن  است،  شدن  فعال  
کرد: »پروژه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی 
در حال انعقاد قرارداد است که بخشی از 
آن در اختیار ناردیس قرار دارد. مبلغ این 
قرارداد در حدود 200 میلیون یورو است 
مدیریت  دستورالعمل های  نهایی سازی  و 
پروژه با کارفرماست. بخش خرید نیز در 
تجهیز  از  بخشی  و  است  پیشرفت  حال 

کارگاه پروژه نیز انجام شده است«.
بازار  توسعه  موضوع  به  ادامه  در  وی 
پرداخت و گفت: »در خصوص توسعه بازار 
در سال 1386 در 9 مناقصه شرکت داشتیم 
که از آن میان در دو پروژه شیرین سازی گاز 
فروزان موفقیت  نفتی  بازسازی سکوی  و 
مناقصه   10 در   87 سال  در  شد.  حاصل 
شرکت کردیم که در این مناقصه ها نتیجه ای 
 10 در  نیز   88 سال  در  نیامد.  دست  به 
مناقصه شرکت کردیم که شرکت توانستیم 
در پروژه های سلمان و خارك برنده شویم. 
البته پروژه مورد سلمان به دلیل کمبود منابع 

مالی به مرحله قرارداد نرسید«.
وی همچنین در بخش توسعه بازار در 
خصوص عملکرد حوزه باادستی تصریح 
کرد: »شرکت در سه مناقصه توسعه میدان 
نفت و گاز حضور داشت از جمله مناقصه 
اجاره 5 ساله میدان نفت و گاز و مناقصه 
حفاری 4 حلقه چاه شرکت اکتشافی در 2 

سال«. 
بخش دیگری از سخنان سعیدی به بیان 
برنامه های شرکت در شش ماهه دوم سال 
و  بازار  توسعه  و  پروژه  بخش  در  جاری 
طرح های باادستی اختصاص داشت. وی 
همچنین با پیش بینی برنامه های آتی در شش 
برای  ما  کلی  »پیش بینی  گفت:  دوم  ماهه 
پیشرفت  ایام،  پروژه  در  دوم  ماهه  شش 
 LNG بیش از 95 درصد است. پروژه ایران
با توجه به مسائل مالی موجود طرح متوقف 
مانده است. در پروژه فروزان به پیشرفت 63 
درصد خواهیم رسید. در خارك نیز پیشرفت 
سایر  در  است.  پیش بینی شده  درصد   44
پروژه ها با توجه به این که برنامه زمانبندی 
آن ها هنوز نهایی نشده است، نمی توان میزان 

پیشرفت را بیان کرد«.
سعیدی پیش بینی وقایع کلیدی تا پایان 
سال را برای پروژه نار، رفع موانع پانچ ها، 
پروژه  کارفرمای  با  کامل  حساب  تسویه 
عنوان کرد و از نهایی شدن موارد مربوط 
به  پروژه  دائم  تحویل  و  اضافه کاری ها  به 
پیش بینی  به  ادامه  در  او  داد.  کارفرما خبر 
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در شرکت نوتاش 
بر اساس سیستم 
مادر یعنی همان 
شرکت فراب، برای 
پرهیز از برخی 
مشکات چارت 
ماتریسی مدنظر 
قرار داده شد. 
در این روش 
نیروهای ستادی 
به سیستم های 
اجرایی خدمات 
ازم را ارائه 
می دهند. 
مهم ترین 
مولفه ای که در 
شرکت به آن 
اهمیت داده شد 
وجود کارگاه های 
قوی بود. برای 
این کار تاش شد 
تا چارت کارگاه ها 
از هر لحاظ کامل 
باشند. چون از 
کارگاه به مثابه 
ویترین شرکت یاد 
می شود
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پروژه های دیگر پرداخت و گفت: »در پروژه 
ایام اتمام طراحی و تولید مدارك مهندسی، 
اتمام خرید کلیه آیتم ها به غیر از دو مورد که 
در سال آینده تهیه خواهند شد و اتمام کلیه 
کارهای ساختمانی و محوطه سازی، صورت 
می گیرد. در پروژه فروزان نیز اتمام مهندسی 
انجام حدود 80 درصد بخش  تفصیلی و 
مصالح و تجهیزات داریم. در پروژه خارك 
نیز بیشتر اقام مراحل خرید خود را طی 
می کنند. در پروژه تقویت گاز وراوی عاوه 
تکمیل  کارفرما،  با  قرارداد  عقد  بحث  بر 
فرایند مهندسی پایه، شروع بخش مهندسی 
تفصیلی پروژه و همچنین آغاز خرید که 
بحث تامین مالي را هم شامل می شود برای 
شش ماهه دوم سال جاری  مطرح است«.    
وی در ادامه به فازهای 22 تا 24 اشاره 
قرارداد  عقد  سال  پایان  »تا  گفت:  و  کرد 
همچنین  شد.  خواهد  انجام  کارفرما  با 
نهایی سازی دستورالعمل ها و انعقاد قرارداد 
مربوط به خرید بخش عمده ای از تجهیزات 
که کارهای اولیه آن شروع شده است نیز در 

دست اقدام است«.
سعیدی در بخش توسعه بازار، حضور 
از  را  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  در 
موارد پیش بینی شده عنوان کرد و گفت: 
تهیه  و  بازار  مطالعات  کتابچه های  »تهیه 
اسناد و مدارك مناقصات فنی و مالی، بر 
اساس سنجه ها و همچنین پیش بینی انعقاد 
دو قرارداد مطرح است. در کنار این موارد 
وب سایت شرکت نیز در حال به روز شدن 
است. در طرح های باا دستی، مشارکت در 
در  را  نفت  وزارت  باادستی  مناقصه های 
برنامه داریم. مذاکراتی جهت اخذ پروژه، 
خرید دکل دریایی و در صورت امکان دکل 

خشکی نیز صورت گرفته است«.

ارائه گزارش عملکرد شرکت 
نوتاش

به  زندی«  »علی  نشست  ادامه  در 
نمایندگی از شرکت نوتاش به ارائه گزارشی 
در  شرکت  این  برنامه های  و  عملکرد  از 
سال 88 و شش ماهه نخست سال جاری 
اهداف  خود  گزارش  در  وی  پرداخت. 
ابزارهای رسیدن  تاسیس،  بدو  در  شرکت 
به اهداف و در نهایت دستاوردها را برای 

حاضران تشریح کرد.
شرکت  اهداف  خصوص  در  زندی 

نوتاش گفت: »خودکفایی در زمینه نصب 
تجهیزات طرح هاي صنعت آب و انرژی، 
بهره گیری از کانال های بالقوه داخلی برای 
دانش  انتقال  پروژه ها،  راه اندازی  و  نصب 
فنی سوپروایزرهای خارجی و کارشناسان 
است  اهداف شرکت  جمله  از  و...  ایرانی 
این اهداف تاش می شود  به  با توجه  که 
پیمانی  امانی و  به صورت  بیشتر پروژه ها 

انجام شود«.
وی درباره نتایج و دستاوردهای شرکت 
اظهار کرد: »بهره برداری پس از تحویل دائم 
پروژه ها، تربیت و آموزش نیروهای کارآمد 
در تمامی  بخش های مرتبط با پروژه، افزایش 
بهره وری پروژه ها و کاهش زمان و افزایش 
حجم گردش مالی در شرکت از جمله نتایج 
به دست آمده است که در نهایت به بازدهی 

و سوددهی موثری رسیده است«. 
وضعیت  خصوص  در  زندی 
نحوه سهامداری شرکت  و  سرمایه گذاری 
ابتدا  »در  گفت:  شرکت  تاسیس  بدو  در 
این  اما  داشت،  سهام  درصد   80 فراب  
موضوع مطرح بود تا به گونه ای از حداکثر 
توان شرکت بهره گرفته شود که در نهایت 
هم فراب و هم سایر ذینفعان از آن بهره مند 

شوند«.
وی ادامه داد: »بسیاری از شرکت ها در 
بدو تاسیس، کارشان را با یک پروژه شروع 
می کنند، که محل ورودی پول به شرکت 
و  مزیت ها  از  یکی  اما  به حساب می آید. 
این  ابتدا  همان  در  ما  شرکت  تفاوت های 
بود که با پروژه های زیادی روبه رو شدیم. 
بر این اساس و به منظور افزایش سوددهی 
سازمان، کار به  شکل امانی پیمانی به عنوان 
استراتژی  مدنظر قرار گرفت. به همین دلیل 
بر اساس سیستم امانی پیمانی، پروژه هایی از 
صددرصد امانی تا 70 درصد پیمانی وجود 
داشت که شرایط خاص هر پروژه جهت 
سیستم را معین می کرد تا بیشترین میزان 

سود و بهره وری را داشته باشیم«.
نوتاش  شرکت  چارت  درباره  زندی 
گفت: »در شرکت نوتاش بر اساس سیستم 
مادر یعنی همان شرکت فراب، برای پرهیز 
از برخی مشکات چارت ماتریسی مدنظر 
قرار داده شد. در این روش نیروهای ستادی 
به سیستم های اجرایی خدمات ازم را ارائه 
می دهند. مهم ترین مولفه ای که در شرکت 
کارگاه های  وجود  شد  داده  اهمیت  آن  به 
قوی بود. برای این کار تاش شد تا چارت 
کارگاه ها از هر لحاظ کامل باشند. چون از 
کارگاه به مثابه ویترین شرکت یاد می شود. 
کارگاه ها  در  را  نیروها  بهترین  ما  بنابراین 
مستقر کردیم، تا پاسخگوی نیازهای پروژه 

باشند«.

زندی در ادامه به ترکیب وضعیت نیروی 
»در  وگفت:  پرداخت  نوتاش  در  انسانی 
ترکیب  استخدامی  با  نیروی  شرکت 400 
تحصیات متفاوت حضور دارند. از همین 
رشد  بررسی  در  کرد  ادعا  می توان  روی 
شرکت بیشترین افزایش در سطح اجرایی 

بوده است«.
با  مرتبط  دستاوردهای  درباره  زندی 
نیروهای  »ساماندهی  داد:  توضیح  اهداف 
اجرایی به گونه ای انجام شد که دیگر یک 
نیست  مطرح  میان  این  در  بزرگ  شرکت 
تا در هر پروژه ای  اقدام مهمی  بود  این  و 
که وارد شدیم بتوانیم اکیپ اجرایی را نیز 
مستقر کنیم. در بحث انتقال دانش فنی نیز، 
از تجربه و آموزش خود نیروهای فراب که 

وارد سیستم شدند استفاده می شود«.
زندی در ادامه به باا بردن بهره وری با 
کاهش هزینه ها و کاهش زمان اجرا اشاره 
کرد و عنوان کرد که در گزارشی، کاهش 
هزینه 25 الی 30 درصدی را اعام کرده ایم. 
معرفی  به  خاصه  طور  به  پایان  در  وی 

پروژه های فعال در شرکت پرداخت.  

گزارش عملکرد شرکت توبا 

سخنران بعدی جلسه،»رامین میریان« بود 
که به تشریح فعالیت های شرکت توبا در 
سال 1388 و نیم سال اول 1389 پرداخت. 
را  شرکت  سازمانی  ساختار  ابتدا  در  وی 
توضیح داد و گفت: »این شرکت زیر نظر 
قرار  مختلف  مدیریت های  و  عامل  مدیر 
دارد. مدیریت های تعریف شده به مدیران 
پروژه ها، که وظیفه راهبردی پروژه ها را بر 
عهده دارند سرویس می دهند. در حقیقت 
شرکت از ابتدای سال 88 به یک ساختار 

ماتریسی روی آورد«.
»توبا در مهرماه  ادامه گفت:  میریان در 
سال 88 گواهینامه ISO را دریافت کرد که 
در شهریور 89 این گواهینامه تمدید شد. به 
لحاظ رتبه از سه به چهار، که همان نگرش 
متمرکز با مدیریت پروژه است ارتقاء یافت. 
شرکت در این مدت، افزایش 11 درصدی 
رضایتمندی کارفرمایان را نیز کسب کرده 

است«.
ترکیب  تشریح  ضمن  ادامه  در  وی 
یافته  خاتمه  پروژه های  ذکر  به  پرسنل، 
پروژه های  »کار  افزود:  و  پرداخت 
مسجدسلیمان، کارون چهار، گتوند علیا و 

سیاه  بیشه خاتمه یافته است«.
از  دیگری  بخش  در  مسئول  مقام  این 
سخنان خود با نمایش نموداری به توضیح 
درصد مغایرت ها به کل بازرسی ها پرداخت. 
وی سپس به پروژه های در حال اجرا اشاره 
سه سطح  در  پروژه ها  »این  گفت:  و  کرد 
ساخت، طراحی و طراحی و ساخت انجام 
ساخت  پروژه های  بخش  در  که  می شود 
می توان به سیاه بیشه، سیمره و سنگ توده 
اشاره کرد. در بخش طراحی هم سیمره در 
حال اجراست. در قسمت طراحی و ساخت 
نیروگاه  و  آزاد  سد  نیروگاه  شهریار،  سد 

خداآفرین در دست اقدام هستند«.
وی عاوه بر ذکر جزئیاتی از پروژه های 
مزبور و تشریح فعالیت شرکت در توسعه 
را   88 سال  در  قراردادها  مجموع  بازار، 
مبلغ 114 میلیارد ریال عنوان کرد. مجموع 
قرادادهای منعقد شده یا در حال انعقاد در 
سال 89 حدود 74 میلیارد ریال برآورد شده 
میریان طراحی تجهیزات مکانیکال  است. 
یک  عنوان  به  را  توبا  در  نیروگاه  اصلی 
حرکت در راستای نیل به یکی از اهداف 
استراتژیک دو شرکت توبا و فراب در شش 

گام تشریح کرد.

گزارش عملکرد معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سیستم ها  

پس از ارائه گزارش از سوی نمایندگان 
معاونت های  فراب،  تابعه  شرکت های 
مختلف به ارائه گزارشی از عملکرد خود 
پرداختند. در ابتدا »محمد هوشیار« گزارشی 
برنامه ریزی و توسعه  از عملکرد معاونت 
وی  داد.  ارائه  حاضران  برای  را  سیستم ها 
در سخنان خود به تشریح عملکرد چهار 
مدیریت که زیر نظر این معاونت فعالیت 
دارند پرداخت. هوشیار عملکرد مدیریت 
برنامه ریزی و مستندسازی، در سال 89 را 
چنین برشمرد: »اجرای فرایند اختتام پروژه ها 
در مسجد سلیمان، لوارك و رجایی، ارسال 
گزارش مدیریت پیشرفت پروژه و تشکیل 
جلسه مدیریتی پایش، مستندسازی پروژه 
فیلم و عکس، طراحی سیستم  سیاه بیشه، 

ارزیابی عملکرد پروژه ها«.
کنترل  مدیریت  ادامه، عملکرد  در  وی 
هزینه ها را در سال 89 به این شرح عنوان 
کرد: »مشارکت در تعیین قیمت قراردادهای 
نوتاش، تهیه بودجه نقدی، ارزی و ریالی 
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هوشیار از بررسی 
و شروع برنامه 

پیاده سازی 
استاندارد مدیریت 

امنیت اطاعات، 
بررسی امکان 

استفاده مشترک از 
اینترنت کارگاه ها 

برای خوابگاه 
کاربران، بررسی 

راهکارهای 
جدید ارتباطی و 
شبکه ای دفاتر و 
کارگاه های خارج 

کشور، تنظیم 
RFP  برای تهیه 

CMS وب سایت 

فراب و شرکت های 
تابعه، راه اندازی 

 dynamic Vlan

در شبکه lan، از 
جمله برنامه های 

در حال اجرا و آتی 
در این مدیریت 

بیان کرد
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از  منظم  گزارش  ارائه  فراب،  شرکت 
به  عملکرد ماهانه درآمد و هزینه طرح ها 
تهیه گزارش   مدیریت و مجریان طرح ها، 
توجیه اقتصادی، ایجاد شرکت ساختمانی، 
کسب  درآمدهای  نقدی  عملکرد  کنترل 
شده و پیگیری وصول مبالغ باقی مانده بر 
اساس بودجه، تهیه گزارش هیئت مدیره و 
پاسخ گویی به حساب رسان، تهیه گزارش 
امکان سنجی شرکت در همایش صد برند 
 ،)IM100 ( برتر و صد شرکت برتر ایران
پروژه ها  عملکرد  ارزیابی  سیستم  طراحی 
از جمله مواردی است که مدیریت کنترل 
هزینه در شش ماهه اول امسال انجام داده 

است«.
معاون برنامه ریزی و توسعه سیستم ها، 
را  مدیریت  این  در  آتی  برنامه های 
از  طرح ریزی و اجرای نظرسنجی سالیانه 
تمامی  مشتریان فراب و ممیزی های دوره ای 
و ممیزی داخلی ذکر کرد. در ادامه گزارش 
عملکرد مدیریت ها، وی به تشریح عملکرد 
مدیریت انفورماتیک و ارتباطات پرداخت و 
عملکرد آن را در سال 89 چنین برشمرد: 
»تشکیل کمیتهICT  برای سیاست گذاری، 
خدمات  ارائه  نحوه  در  بهبود  و  بررسی 
 remote اینترنت، توسعه امکان دسترسی
برای استفاده مدیران از ایمیل و اتوماسیون 
اداری، تجهیز کامل اتاق جلسات ساختمان 
به منابع سخت افزاری و نرم افزاری و...، ارائه 
خدمات بهتر به کارگاه ها در قالب مراجعات 

منظم دوره ای«.
برنامه  شروع  و  بررسی  از  هوشیار 
امنیت  مدیریت  استاندارد  پیاده سازی 
مشترك  استفاده  امکان  بررسی  اطاعات، 
از اینترنت کارگاه ها برای خوابگاه کاربران، 
و  ارتباطی  جدید  راهکارهای  بررسی 
شبکه ای دفاتر و کارگاه های خارج کشور، 
بررسی امکان برقرار کردن تسهیات فراگیر 
منابع  تخصصی  روش  در  بهبود   ،FTP

تهیه  برای    RFP تنظیم  سخت افزاری، 
شرکت های  و  فراب  وب سایت   CMS

در   dynamic Vlan راه اندازی  تابعه، 
شبکه lan، از جمله برنامه های در حال اجرا 

و آتی در این مدیریت بیان کرد«.
مدیریت سیستم و نرم افزار نیز مدیریت 
به صورت موردی  بود که هوشیار  بعدی 
به گزارش عملکرد آن پرداخت. این مقام 
این  عملکرد  خود،  گزارش  در  مسئول 
کرد:  بیان  چنین  را   89 سال  در  مدیریت 
»اتمام فاز یک پروژه سیستم جامع فراب، 
نهایی شدن گام های چشم انداز، مأموریت 
برنامه ریزی  چارچوب  در  ارزش ها  و 
استراتژیک، مشارکت و همکاری در طراحی 
تعریف  نوتاش،  شرکت  سازمانی  چارت 

فرایندهای همکاری بین شرکت های فراب 
و نوتاش«. هوشیار برنامه های آتی مدیریت 
سیستم و نرم افزار را چنین برشمرد: »بررسی 
موجود،  نرم افزارهای  برخی  عملکرد 
چارت  در  پیشنهادی  تغییرات  بررسی 
برای  برنامه ریزی  معاونت ها،  سازمانی 
تدوین دستورالعمل های مدیریت، بررسی 
تهیه    ،OPM3 استاندارد  جاری سازی 
چک لیست برای SWOT در برنامه ریزی 
برگزاری کارگاه های جداگانه  استراتژی و 
توسط معاونت، مدیریت و راهبری کاندید 
کردن فراب در فرایند انتخاب سازمان های 
برتر مبتنی بر مدل اروپایی EFQM برای 
سال 90 از جمله مواردی است که تاش 
می شود در ماه های آتی به آن دست یافت«.

گزارش عملکرد معاونت توسعه 
پروژه های سرمایه گذاری 

مداحی«  »سیدحسن  جلسه  ادامه  در 
توسعه  معاونت  عملکرد  از  گزارشی 
کرد.  بیان  را  سرمایه گذاری  پروژه های  
وی در گزارش خود به معرفی معاونت و 
علل پیدایش نیروگاه های BOO پرداخت. 
نمودار  در  بازنگری  از  ادامه  در  مداحی 
افزود:  و  داد  خبر  بعد  چهار  در  سازمانی 
و  پروژه ها  مطالعه  شامل  بعد  چهار  »این 
توجیه پذیری و گزارش اقتصادی بانک ها، 
دوم نظارت مدیریت مهندسی و نظارت بر 
پروژه ها، سوم بخش برنامه ریزی و در نهایت 

شرکت های پروژه است«.
نیروگاه های  پیدایش  علل  درباره  وی 
BOO گفت: »فراب برای رسیدن به این 

نگرش، با بررسی وضعیت برق کشور در 
سال 87 به مهم بودن این موضوع واقف 
شد«. مداحی ضمن بیان جزئیاتی از ظرفیت 
و سهم  نیروگاه ها  فعلی  ظرفیت  اسمی  و 
شاخص های  به  زمینه،  این  در  کشور  هر 
مصرف در ایران پرداخت و گفت: »میزان 
درصد   33/6 ایران،  در  مصرفی  برق 
خانگی، 12/5 درصد عمومی، 12/4 درصد 
کشاورزی، 31/8 درصد صنعتی است که 
امیدواریم بخش صنعتی از بخش خانگی 

پیشی گیرد«.
اهمیت  به  دایل،  این  بیان  با  وی 
و  کرد  تاکید  این حوزه  در  سرمایه گذاری 
چهارم  برنامه  سیاست های  از  خاصه ای 
بخش  در  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 

برق را برای حاضران بیان کرد. مداحی در 
 B.O.O نیروگاه هاي  وضعیت  خصوص 
نیروگاه،60  از 71  حال حاضر  »در  گفت: 
آن ها  مجوز  که  دارد،  سرمایه گذار  نیروگاه 
نیروگاه  اما هنوز به 11  صادر شده است. 
مجوز نداده اند. از این میان 10 شرکت فعال 

شده که یکی از آن ها فراب است«.
این کارشناس در ادامه به ذکر طرح هایی 
مجوز  اخذ  به  موفق  فراب  شرکت  که 
»خرم آباد،  گفت:  و  پرداخت  است  شده 
سلفچگان،  دااهو،  یزد،  اصفهان،  شرق 
چشمه خوش ایام و نیروگاه بادی سمنان 

از جمله این طرح ها است«.

گزارش عملکرد معاونت مالی

»داریوش  نشست  این  ادامه  در 
طهماسبی«، گزارشی از عملکرد معاونت 
 89 سال  برنامه های  و   88 سال  در  مالی 

را بیان کرد. 
به  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
حسابداری  مدیریت  عملکرد  تشریح 
اقدامات  و  پرداخت   88 سال  در  مالی 
چنین  را  معاونت  این  در  شده  انجام 
برشمرد: »اخذ تسهیات ریالی از بانک ها 
 ،88 سال  در  ریال  میلیارد   212 مبلغ  به 
برگزاری کاس های آموزش حسابداری 
و...، پیگیری پرونده های مالیاتی سال های 
تهیه  و  مدارك  ارسال  و   86 و   83-85
ارائه به ممیزین دارایی  گزارشات جهت 
و اخذ برگ قطعی مالیات عملکرد سال 
برای   88 سال  مالی  اسناد  اسکن   ،84
ممیزی  کردن  متمرکز  بهتر،  دسترسی 

صورت وضعیت حقوق همکاران«.
سال  برنامه های  ادامه  در  طهماسبی 
89  را چنین عنوان کرد: »اصاح ساختار 
سایت  ایجاد  مالی،  معاونت  سازمانی 
نرم افزاری  بسترهای  ارتقاء  پیمانکاران، 
موجود در معاونت مالی، پیگیری مفاصا 
و  ارزی  بدهکاران  تسویه  و  حساب 
حساب های کنترلی در کوتاه ترین زمان«. 
وی ادامه داد: »میزان مطالبات شرکت در 
سال 88 به تفکیک پروژه ها در حدود 30 
میلیارد تومان بوده است که در سال 89 
شد.  وصول  آن  از  توجهی  قابل  بخش 
در حال حاضر 10 میلیارد تومان از رقم 

مذکور باقی مانده است«.
به موضوع سود  پایان  در   طهماسبی 

سهام  و وضعیت ضمانت نامه ها تا پایان 
سال 88 پرداخت.

گزارش عملکرد معاونت 
پشتیبانی 

معاونت  به  عملکرد،  گزارش  آخرین 
»محمد  که  داشت  اختصاص  پشتیبانی 
بخش های  معرفی  به  ابتدا  در  صادقی« 
گفت:  و  پرداخت  پشتیبانی  معاونت 
روابط  بخش های  پشیبانی  معاونت  »در 
پشتیبانی،  خدمات  و  تدارکات  عمومی، 
مدیریت  حوزه  فراب،  نمایندگی  دفاتر 

منابع انسانی در حال فعالیت هستند«.
عنوان  به  پشتیبانی  معاونت  از  وی   
که  کرد  یاد  فراب  شرکت  ویترین 
رصد  روزانه  صورت  به  عملکردش 
می شود. صادقی ابراز امیدواری کرد  که 
عملکرد این معاونت متناسب با نیازهای 
همکاران  فعالیت  با  همگام  و  سازمان 
باشد. این مقام مسئول در بخش دیگری 
عملکرد  و  وظایف  به  خود  سخنان  از 
حوزه های تحت نظارت خود اشاره کرد. 

گزارش عملکرد 
مدیریت منابع انسانی

در بخش دوم گزارش عملکرد معاونت 
پشتیبانی »مصطفی بختیاری«، مدیر منابع 
انسانی، ابتدا حوزه های مختلف مدیریت 
رفاه  آموزش،  )کارگزینی،  انسانی  منابع 
کارکنان، توسعه منابع انسانی، دبیرخانه و 
انبارها( را معرفی کرد و در ادامه عملکرد هر 

یک از این حوزه ها را تشریح کرد.
»آمارها  گفت:  آمارها،  به  اشاره  با  وی 
شرکت  انسانی  نیروی  که  می دهد  نشان 
فراب از سال 86 تا پایان سال 88، حدود 
22 درصد افزایش داشته است و در همین 
مدت سرانه آموزش نیز حدود 10 درصد 
در  نفر/ساعت   25 به  و  یافته  افزایش 
پایان  یافته است«.بختیاری در  ارتقا  سال 
آموزش،  کمیته های  عملکرد  از  گزارشی 

نظام مشارکت و منابع انسانی ارائه داد.

ری
ش خب

گزار
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فرشیدابراهیمی

»ستایشگرم آِب پاِك سودرسان زندگی ساز را. 
ستایشگرم آن اردویسور آناهيتا را، آن نگاهبان شایسته  آب های نيالوده  گيتی 

را...« )آب نيایش(
»یشت ها« )ستایش ها( نام مجموعه بیست و یک گانه ای از سروده های است که 
بخش بزرگی از اوستای باستانی ایرانیان را دربردارد و مطابق با پژوهش ها از میراث ادبی 
پیش از زرتشت سرچشمه گرفته و پس از پیدایی پیامبر آریایی، خیزش فکری مزدیسنا 
آن را دوباره به وام گرفته است. گفتار شیوا و آسمانی یشت ها ما را با واکنش عارفانه 
مردم طبیعت گرای آریایی در برابر داده های زمینی و نیروهای ماورایی آشنا میکند که 
پیرامون نمادهای آفریده وگیتوی )مادی( گرد آمده اند و از این قرارند: ستایش خورشید 
)خورشید یشت و مهر یشت(، ستایش زمین )زامیاد یشت(، ستایش ماه )ماه یشت(، 
ستایش جانوران )گوش یشت(، ستایش گیاهان )هوم یشت(، ستایش آب ها )آبان 

یشت( و ستایش باران و ستارگان )تیر یشت – ستاره  تیشتر و ایزد باران( و... .
پیش از آنکه به آبان یشت بپردازیم، به جاست تا از آناهیتا، ایزد آب ها سخن بگوییم. 
ایزدی که در حقیقت »آبان یشت« در ستایش و نیایش او سروده شد. بی گمان آناهیتا، در 
این سروده  باستانی نماد و تجلی  گاه آب ها، دریاها و رودها است. پس در حقیقت این 

سروده  ستایش آب است که به افتخار آناهیتا سروده شده است.
»اَرِدویسوَر اَناهیتا« )1( )اناهیت = ناهید( در جهان بینی ایرانی یک »بغدخت« )ایزد 
بانو( به شمار می رود که چگونگی اندام و بیان ویژگی های او برابر با نگاره هایی است که 

در هنر ایران باستان بر اساس داده های آبان یشت، نقش یافته است.
»برنزکاران و زرگران نیز تندیس بغدخت را از زر و سیم یا برنز با شکل های سنتی 
و اساطیری می ساختند و تن برهنه یا نیمه برهنه او یا پرستاران پرستشگاه او را بر روی 
تنگ ها، ساغرها و جام های زرین و سیمین نقش می کردند و بدین وسیله جام را با نقش 

فرشته آب تزیین و محتوای آن را تقدیس می کردند«. )2(
نیز  یونانی  دانشمندان  از  بسیاری  ایرانی  آناهیتای  از 
همچو پلینیوس، ایریدور خاراکسی، پلوتارك، پوزانیاس، 
کلمان اسکندرانی، آئلین و آگاتانژ یاد کرده اند و گاه نیز 
او را »آرتمیس« نامیده اند. در دستگاه کیهان شناسی ایرانی، 
زایندگی،  و  باروری  فراوانی،  باران،  آب،  ایزد  آناهیت، 
زناشویی، عشق، مادری و پیروزی است که نمود آن در 
چهره و پیکره یک زن آسمانی، خود بیانگر جایگاه زن در 

جامعه شناسی اساطیری ایرانی است.
ایزد هم تبار با آناهیتا، »اَپَم نپات« )3( )یا اَپانم نپات به 
معنای زاده  آب( نام دارد که گویا گاهی با آناهیتا یکسان 
شمرده شده و ایزد آب شناخته می شود. در متن های پهلوی 
از دیگر نام های اَپام نپات، »آبان ناف« به معنی سرچشمه یا 
ناف یا زاده  آب است. خویشکاری این ایزد در اوستا پخش 
آب هاست و پیشینه این وظیفه  او به اندیشه های باستانی 
آریایی و پیشازرتشتی باز می گردد. چنان که در سروده های 

ودایی نیز از او سخن رفته است:
»اپم نپات در دِل آسمان از ابرها زاده شد و همانجا پرورش یافت، ابرهای پاکیزه 
و آب های پاك، چون مادری تغذیه اش می کنند، و چون بالیده شد، غرشی که از ابرها 

می کند، چون تیغه ای از آتش و نور از آسمان بیرون می آید...«.)4(
از دیگر نام های آناهیتا، که به جز اوستا، در ادبیات نوزرتشتی )پهلوی( بسیار به چشم 
می خورد، »آبان« است و در اینجا این واژه نه به معنی جمع آن )آب ها( که به معنای 

»منسوب به آب« )وابسته به آب( است.  
ایزد آبان از همکاران زمین )سپندارمذ( است و نامش بر هشتمین ماه هر سال 
خورشیدی و دهمین روز هر ماه )آبان روز( گذارده شده است. و در آن روز می باید 

»آبان نیایش« خوانده شود.
آبان روز است روز آبان

خرم گردان به آب َرز جان )مسعود سعد سلمان(
این نیایش همواره در کنار رودها، جویبارها و آب های روان خوانده می شود، اما 
خواندن آن در شب گناه است. چرا که تاریکی شب، دشمن »روشنایی« است و از 

گذشته های دور تا به امروز همواره نیاکان پندمان داده اند که: »آب روشنایی است«.
***

و اما »آبان یشت« )به معنای ستایش آب ها(، پنجمین یشت و از کهن ترین و بلندترین 
بخش های یشت ها به شمار می رود و یک صد و سی و سه بند و سی فصل دارد.

آبان یشت یک گفتار شاعرانه و دلکش در ستایش نگهبان و ایزد آب های جهان، 
»آناهیتا« است و بیانگر جایگاه واا و ارزش محیط زیست و گرامی داشت اقیانوس ها، 
دریاها، دریاچه ها و رودخانه های سراسر زمین است که در جهان بینی ایرانی همچو 

رگ های یک تن، برترین وسیله جریان زندگی بر روی زمین به شمار می روند.
نیبرگ)5( معتقد است که یشت پنجم )آبان یشت( 
از دیدگاه جغرافیایی، به شرق ایران وابسته است و گویا 
آناهیتا، در آغاز، ایزد رودخانه  سیحون و دیگر رودها بوده 
است. به روایت آبان یشت، هفده نفر از شهریاران، سرداران 
و چهره های برجسته  اساطیر ایرانی، برای پیروزی و چیرگی 

بر دشمن، برای آناهیتا نیایش و قربانی انجام می دهند.
از این هفده نفر، اژی دهاك )ضحاك(، افراسیاب، پسران 
ویسه و یک سردار تورانی )به نام َونَدرَمئی نیش( کامیاب 
نمی شوند و ایزدبانو آنان را از درگاه خود می راند. چراکه 

آن ها خواستار ویرانی و تباهی هستند.
کردارهای آیینی این هفده نفر نشان می دهد که برای 
نیایش آناهیتا، خواندن آبان  یشت و درخواست پاسخ به 
نیازها، باید در کنار یک رود، دریاچه یا آبی مقدس انجام 

گیرد و بیش از نیمی از آن ها این چنین می کنند. 
در اینجا برای نمونه به یادآوری کردارهای آیینی چند 

تن از سرداران و پهلوانان در برابر اناهیتا می پردازیم:

آبانیشت
باستانیترینسرودهجهاندرستایشآب
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)البرز(،  َهرا  کوه  بلندای  در  ویژه  آیین  انجام  از  پس  پیشدادی  - هوشنگ 
درخواست می کند تا شهریار شود و همه  گردنکشان و بدان و گمراهان را براندازد 

و در آرزوی خود کامیاب شود. )فصل 6(
- جمشید نیز از آناهیتا درخواستی همانند هوشنگ دارد و ایزدبانو او را نیز 

کامیاب می کند. )فصل 7(
- ضحاك تازی )اَژی دهاك( در بابل به انجام آیین های ستایش می پردازد و 
درخواست می کند تا هفت کشور را از مردمان تهی سازد. ایزدبانو ضحاك را 

کامیاب نساخته و او را می راند. )فصل 8(
- فریدون )فرزند آبتین( در سرزمین پهناور دیلم و گیان )َورِنَه( آیین دینی ویژه  
آناهیتا را به جای می آورد و درخواست می کند تا به اژی دهاك )ضحاك( که آفریده  
اهریمن است و می خواهد جهان را تباه سازد، چیره شود و او را براندازد. و ایزدبانو 

به او نیرو داده و کامیابش می کند. )فصل 9(
- گرشاسب در کرانه  دریاچه  پیشینَه، پس از انجام آیین، درخواست می کند تا در 
میدان نبردی که در ساحل دریای فراخکرت درمی گیرد، از آن دروغ پرست نیرومند 

)دیو(: »گنَدرَِو«ی زرین پاشنه را براندازد و کامیاب می شود. )فصل 10(
- افراسیاب تورانی در دژ زیرزمینی خود آیین ویژه را به جای آورده و از اَناهیت 
درخواست می کند که به فر کیانی )نیروی آسمانی پادشاهان ایرانی( در پهنه  امواج 
دریای فراخکرت دست یابد و بدان وسیله به فرمانروایی همه  سرزمین  های آریایی 

برسد. ایزدبانو آرزوی او را برآورده نکرد. )فصل 11(
- پیامبر بزرگ آریایی اشو »زرتشت اسپیتمان« نیز آناهیتا را در کنار یک رود 
باستانی )به نام َونگوهی دائی تیا( می ستاید و درخواست می کند تا در آگاهی رسانی 
درباره  دین نزد گشتاسب شاه کیانی پیروز شود و ایزدبانو آرزوی او برآورده می کند. 

)فصل 24(
- گشتاسب شاه کیانی در کنار آّب »فرزدان«، آیین نیایش را به جا آورده و 
درخواست می کند تا در میدان جنگ بر کافران و دروغ پرستان پیروز شود و 

خواست کی گشتاسب نیز برآورده می شود. )فصل 25(
- َزریر )پهلوان نامدار ایرانی و برادر گشتاسب( به هنگام جنگ، بر پشت اسب، 
کناره  رود »دائی تیا«، آیین نیایش را به جا آورده و درخواست می کند تا در میدان 
جنگ با تورانیان، بر دو سردار تورانی یعنی »ارجاسب« )پادشاه توران( و »هوَم یََک« 
که از دروغ پرستان و دشمنان دین مزدایی هستند، چیره گردد و از سوی آناهیتا 

کامیاب می شود. )فصل 26(
  سروده هایی را که پس از این با درونمایه ستایش آب و ناهیت خواهید خواند، 
دربرگیرنده  بخش هایی از »آبان یشت« )در یشت های اوستایی( و »آبان نیایش« 
)آبزور نیایش در ُخرده اوستا( است که برابر با هات های 63 تا 69 از دفتر باستانی 

یسنا هستند:
»ستایش می کنم تو را، ای اردویسور آناهیتا. می ستایم تو را که نماینگاه همه  
که  اهورامزدا  خشنودی  برای  می گذارم  نمازت  و  درخشانی  و  پاك  آب های 
آفریده اش هستی... . بستاییم همه  آب های پاك را که داده اهوراست، و آن ایزد 

بزرگ را که آب های مزدا داده را زیر گام دارد و سرپرست است... .
اردویسور  آن  ستایشگرم  را.  زندگی ساز  سودرسان  پاك  آب  ستایشگرم 
آناهیتا را، آن نگاهباِن شایسته  آب های نیالوده  گیتی را، و آن آب پهنه گستر زمین 
را که سازنده  زندگی است، که چشمه  زاینده  نیروست از برای تندرستی، که 
چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد، و چون روان شود، ناپاکی ها و آلودگی ها 
را نیست گرداند. اینک بستاییم اَناهیت را، ایزد بلندپایه   شایسته را، که در پهنه 
سپهر جای دارد، که در بستر زمین روان می شود، که نیرو می بخشد تن را و 
روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاه ها و سبزه ها را، که 
بدان گله ها و رمه ها افزایش می یابند، که خواسته ئ مردمان افزون می گردد؛ که 
کشور آبادان و نیرومند می شود. بستاییم آن بغبانو اَناهیت را، که نگاهبان زنان 
است و در به سازی نژاد کارساز است... بستاییم آن ایزد توانمند اهورا آفریده 

را که سترك است، سترك چون همه  آب های ناآلوده و پاك که از ابرها سرازیر 
شده و بر سینه زمین رودها و چشمه سارها و دریاها و دریاچه ها آرام یافتند. 
آرام در زمین های هفت کشور و می پیرایند زندگی بالنده را، پاك می کنند نهاد 

مردان، و زنان را، و توانا می نمایند شیرزنان را.
سرود پرستش سراییم برای اهورامزدا و بستاییم آب زندگی ساز را در پیکره  
ایزدی چون آناهیتا، که میراند آب ها را در بسترهاشان بر سینه  زمین، چونان رگ های 

پرخون زنی جوان – آب هایی که روانند در زمستان و تابستان... 
که  آنانی  نشود:  کسان  این  گره گشای  اهورایی،  آفریده  نیک ترین  این  آب، 
جانداران سودرسان را گزند کنند، آنان که با آزمندی خواسته  دیگران را بربایند، 
یا مردان )مردمان( را بکشند، یا جادو سازند، یا پیمان شکنند و دروغ گویند، یا 
ستمگری پیشه کنند یا دورویی و رشگ وارگی )حسادت( کنند و بد فرجامی باشد 

برای همه  آن کسانی که این چنینند... .
»اهورا به زرتشت گفت این اردویسور اناهیت را ستایش کن که به همه جا روان 
)همچو آب( است. درمانگر است و ستاینده آیین اهورایی است و شایسته است که 
در جهان مادی مورد نیایش قرار گیرد. چه نیایش وی، گله و رمه را بیفزاید، خواسته 

و مال را برکت دهد و کشور را فراخی و آرامش بخشد... .
دارای نام و نشان همه گستر است و به اندازه همه رودهای جهان که یک جا 
جمع شوند نیرومند است و از کوه هکر به دریای فراخکرت می ریزد، آن سان که 
سراسر کرانه های آن دریا را به موج های بلند، باا آرد و متاطم سازد. ایزدی که 
دارای هزار دریاچه و هزار رود است و بزرگی  و بلندی  هریک از آن ها، به اندازه 

چل روز راه است که مردی سوار با اسبی تیز تک بپیماید... . 
)آناهیتا( به پیش گردونه، لگام در دست، شکوه مندانه می راند. گردونه ای که 

چهار اسب سپید و خوش پیکر و نژاده آن را می کشند.«)6(
چنانکه پیشتر نیز اشاره کردیم، به جز آبان یشت، در دیگر بخش های اوستا 
نیز به ویژه در یسنا )هات های 63 تا 69، به نام »آبان نیایش« و »آبزور نیایش« = 
ab-zavr( و همچنین در خرده اوستا )آب نیایش که همان  هات 65 یسناست( 

گفتارهایی همانند با آبان  یشت، در ستایش آب و نیایش آناهیتا دیده می شود: 
»آب پاك نیالوده )اَرِدویسوَر اناهیتا( را می ستاییم که به همه جا روان است. 
درمانگر است و ستاینده آیین اهورایی، و شایسته است که در جهان مادی مورد 
نیایش قرار گیرد، چه نیایش وی، گله و رمه را بیفزاید. خواسته و مال را برکت 
دهد و کشور را فراخی و آرامش بخشد. دارای نام و نشان همه جا گستر است و 
به اندازه  همه  رودهای جهان که یک جا گردآیند نیرومند است... . ایزدی که دارای 
هزار دریاچه و هزار رود است و بزرگی و بلندی هر یک از آن ها به اندازه  چهل 

روز راه است که مردی سوار با اسبی تیزتک بپیماید...«.
پی نوشت:

aredvi  -1 = بالنده و فزاینده +  sura = نيرومند +  anāhitā = پاك و ناآلوده 
← »فزاینده  ناآلوده نيرومند«. یا »تواناي بي  آایش« که در حقيقت صفت آب هاي روان و 

طبيعي در گيتي است.
2- ایرانویچ، بهرام فره وشي، دانشگاه تهران، 1374، رویه 184 تا 185

Apam - napāt  -3
4- رضي، 1346، ج1، 118

H.S.nyberg   -5
6- اوستا،  هاشم رضي، نشر فروهر، 1374، 258 تا 259

منبع:
دوستخواه، جليل، 1366، اوستا )از گزراش استاد ابراهيم پورداوود(، نشر مروارید.

رضی، هاشم، 1346، فرهنگ نام های اوستا )4 ج(، تهران.
رضی، هاشم، 1374، اوستا، نشر فروهر.

عفيفی، رحيم، 1374، اساطير و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، نشر توس.
فره وشی، بهرام، 1374، ایرانویج، نشر دانشگاه تهران.
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به تولد صندوق 
خیریه. سه 
معاونت فراب، 
هیئت امنای این 
صندوق را تشکیل 
می دهند. 
اینگونه، فعالیتی 
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به حرکتی بزرگ تر 
تبدیل می شود 
تا نگذارند 
کورسو های امید 
خاموش شود
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پرت  مدام  را  باران، حواست  بارش  روزها صدای  این 
می کند؛ حواسی که گرم زندگی ماشينی شده. دل ات بی قرار 
قطره های باران می شود. می روی پنجره را باز می کنی تا بوی 
باران را با نفسی عميق در سينه ات حبس کنی. همان وقت 
تر  تا کمی  برده ای  بيرون  پنجره  از  را  که آهسته دست ات 
شود، به یاد بياور همين نزدیکی ها پنجره هایی هستند که به 
شوق باران باز نمی شوند و بغض هایی که راه گلو را بسته اند 
و نمی گذارند بوی باران را با نفسی عميق در سينه شان حبس 
واژه های  از  پر  تنهایی اند،  اندوه  از  پر  که  سينه هایی  کنند. 
دردند. به یاد بياور خانه هایی که هوای شان هميشه زمستانی 
است و انسان های بيماری که زیر فشار بی امان درد، روز به 

روز نحيف تر می شوند.
شاید برایت سخت باشد چشمان بی فروغ و بدن های تکيده 
کودکان بيماری را ببينی که هنوز غنچه اند، اما دارند پژمرده و 
زرد می شوند. و پدر و مادرانی که روزهای شان در بيمارستان 
و داروخانه و نسخه و هزاران بار بی پولی به پایان می رسد. 
آدم هایی خاموش که پر از فریادند، که درد دارند اما نمی گذارند 
بغض شان به اشک بنشيند. بغضی که گلوی شان را می فشارد، 
اما اعتبار آبروی شان شده. آدم هایی که دنيا با همه فراخی اش 
برای شان تنگ شده و افق نگاه شان تاریک. سخت است این ها را 

ببينی و بشنوی، اما می توانی به دستانت فرصت مهربانی بدهی.

صندوق خیریه فراب
در همين جا که نشسته اید و کار می کنيد، آدم هایی هستند 
که غرق شلوغی بازار دنيا نشده اند. نگذاشته اند کاف انسانيت 
در  نگرفته.  غبار غفلت  را  در دل شان گسسته شود، دل شان 
نيازمندان  بارانی  گوشه ای از زندگی، حواس شان به چشمان 
هم بوده. فکر می کردند توان مالی باایی ندارند، اما می توانند 
کمی وقت بگذارند، دلتنگی های نيازمندان را بشنوند و اندوه 
تنهایی شان را لمس کنند. آدم هایی که می دانستند اگر دیر بجنبند 
ممکن است چراغ نگاهی خاموش شود، دردی افزون تر شود و 
خنده ای بخشکد. ابتدا تاش  آن ها خودجوش بود؛ هر کسی، 
بسته به توانایی مالی اش در کار خير شرکت می کرد. کمک ها 
هم به صورت غيرمستمر و موردی انجام می شد. تا اینکه تصميم 
می گيرند، خيریه ای تشکيل بدهند غيررسمی اما سازمانی، تا همه 

همکاران بتوانند در آن سهمی داشته باشند.
نوزدهم بهمن ماه 1377، این تصميم منجر می شود به تولد 
صندوق خيریه. سه معاونت فراب، هيئت امنای این صندوق را 
تشکيل می دهند. اینگونه، فعاليتی خودجوش با دعوت همکاران 
دیگر، به حرکتی بزرگ تر تبدیل می شود تا نگذارند کورسو های 

اميد خاموش شود. حاا با تاش های دلسوزانه خيرین، عاوه 
بر کمک  های موردی مانند هزینه های پزشکی و بيمارستانی، 
کمک هزینه اجاره مسکن، خرید دارو، خوراك و پوشاك، دارو 
برای بيماران تحت پوشش، کمک هایی که برای سال نو و ماه 
رمضان انجام می شود و...، 23 خانواده ماهيانه مبلغی به صورت 
مستمری دریافت می کنند. کمک هایی که توانسته بخشی از 

اضطراب بيماران و نيارمندان دیگر را به آرامش تبدیل کند. 
افراد نيازمند از طریق همکاران معرفی می شوند. گروهی 
برای تحقيق و بررسی وضعيت زندگی فرد معرفی شده، مراجعه 
می کنند و بعد در صورت تایيد صاحيت، نام شان در ليست 

برای کمک های نقدی و غيرنقدی ثبت می شود.

همکاری با موسسات خیریه
این دست فریادهای خاموش در  از  خيرین فراب می دانند 
اطراف شان زیاد است، به همين دليل هم فعاليت شان را به صندوق 
خيریه محدود نکرده اند و با دو موسسه دیگر نيز همکاری می کند؛ 
موسسه ریحانه النبی اکرم و حاميان کودك. کودکانی تحت نظر 
موسسه حاميان کودك هستند که هنوز وارد دنيای بزرگساان 
نشده اند اما طعم درد و رنج و فقر را چشيده اند. کودکانی که تمام 
صداقت و یکرنگی شان را با تالو نگاه شان به تو می بخشند. به ظاهر 
کودك اند، اما می توانی منتهای بزرگی شان را در آرزوهای شان 
درك کنی. می توانی سنگ صبورشان باشی و از بغض و سرازیر 
شدن اشک های سراسر پاك شان جلوگيری کنی. می توانی از قصر 
رویاهای شان بپرسی و در ساخت آن شریک شوی. می توانی کتاب 
قصه های زندگی شان را رنگی کنی. می ارزد چند ساعت وقت 

بگذاری و به جمع شان شکوه روشنایی و هستی ببخشی.

در این روزگار قحطی
یک روزهایی در این هوای بارانی، دلت می خواهد بروی 
زیر باران، اما مطمئنی که چتری هست برای سرپناه باای سرت. 
همان وقت به یاد کسانی باش که سرپناه امن ندیده اند، نداشته اند 
و یا به فراموشی سپرده اند. در سریال هزاردستان دیالوگی هست 
تاثيرگذار، آنجا که خان حاکم می گوید: »به سال قحطی، نان 
دست مردم دادن هنر است...«. شاید نيازی نباشد کوله بارت را 
پر از مادیات کنی؛ اگر به کرامت انسانی اعتقاد داری، باور کن 
دست هایت می تواند پناه شانه های این نيازمندان باشد؛ شانه هایی 
که از تنهایی در خود می لرزند. حضورت در این صندوق یک 
همراهی زیبا و بسيار تاثيرگذار خواهد بود. می توانی برایشان پناهِ 
امِن باران باشی در این روزهای سرد، در این روزهای سخت، 

در این روزهای قحطی.

 
گزارشی از صندوق خيریه فراب
پناِه امِن باران

بهارمحمدی

گی
زند
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سهیا از زماني 
که دیپلم گرفت تا 
به حال چندین بار 
براي کنکور آماده 
شد ولي متاسفانه 
در روزهاي آزمون 
درگیر عمل یا در 
رفتگي لگن  بود 
و با تمام ذوق و 
شوقش، به جاي 

شرکت در جلسه 
امتحان کنکور در 

تخت بیمارستان 
بستري بود. 

کماکان اشتیاق 
رفتن  به دانشگاه 

در او زیاد است 
و حتي امسال 

نیز زماني که در 
بیمارستان سینا 

بستري بود تاش 
زیادي کرد که 
وارد دانشگاه 
شود، ولي به 

دلیل تحلیل رفتن 
بدن و ضعف 

جسماني 
موفق به شرکت 

در آزمون نشد

45

چه فرصت خوبي ست توقف در ایستگاه بين راه. تماشاي مسير رفته و تصور مسير 
پيش رو. فرصت مرور پشت سر. گوش سپردن به حرف هاي خوانده شده، زدودن 
حرف هاي نشنيده. به یاد آوردن دوستان و دشمنان آوازه خوان. تماشاي آن ها که ماندند و 
آن هایی که نماندند. آنان که درد را فهميدند و آنان که نفهميدند. چه فرصت خوبي ست...
شهریورماه 89 بود، از صندوق خيریه خبر دادند یکي از همکاران از طریق ارتباط با  
انجمن کودکان سرطاني، با دختري که بيماري نورفيبروماتوز دارد آشنا شده است. پس 
از انجام هماهنگي با مسئول صندوق خيریه، برای اطاع از وضعيت اش به بيمارستانی که 
بستری شده بود رفتم. از تماشای دختری با آن همه درد و عمل های جراحی سنگين و 
پياپی، بسيار شگفت زده شدم. اسمش سهيا بود، 26 ساله و اهل بابل. آن روز، گفت وگوی 
زیادی ميان ما رد و بدل نشد، زیرا نه قدرتش را داشتم و نه تحملش را. »در او قدرتي 
دیده مي شد که هنوز هم برام  باور نکردني نيست«. همين قدرت خاص او بود که باعث 
می شد باور کنم او از تمامي افراد در اطرافم ميل و اشتياق بيشتری به زندگي دارد. سهيا 
بسيار مصمم، قوي و محکم از بيماري ژنتيکي که از مادر به ارث برده بود، سخن گفت. 
او از سن 1تا5 سالگي درگير این بيماري شده بود. شگفتي ام زماني بيشتر شد که از دوران 
تحصياتش برایم صحبت کرد. پاي راستش کاما فلج و پر از تومور بود و با تکيه بر 
عصا راه مي رفت. او از پدرش به نيکي یاد مي کرد از پدر مهرباني که سه سال پيش از 
دست داده بود، سهيا مي گفت: »پدرم هر روز صبح به سختي مرا بغل مي گرفت  و به 
مدرسه مي رساند و برادرم  بعدازظهرها، مرا به خانه  برمي گرداند«. او به این دليل نمي 
توانست به تنهاي به مدرسه برود که مدام درگير دررفتگي لگن بود و پزشکان نيز کاري 
از دست شان برنمي آمد، تا به مرور زمان دررفتگي لگن برطرف  شود. در طي این سال ها 
مدام در بيمارستان بستري مي شد تا عمل هاي جراحي سخت و طاقت فرسایي را انجام 
دهد. این روال ادامه داشت تا توانست دوران دبيرستان را به پایان برساند. تا 26 سالگي، 
نوزده تومور را  از بدنش خارج کردند. یعني نوزده بار عمل جراحي و هر بار هزینه هاي 
هنگفتي که باید پرداخت مي شد.  به هر حال آن روز گذشت و باور کنيد خيلي سخت. 

وقتي از سهيا جدا شدم بي اختيار تمام مسير تا 
خانه را گریه مي کردم،  نمي دانم چرا؟ شاید از 
خودم خجالت مي کشيدم.  باور انساني سرشار 
از شوق زندگي، با چنان درد و رنجي، سخت 
بود. پس از آن دیدار، در هفته چند روز بعد از 

اتمام کار روزانه به همراه خواهرم به دیدارش مي رفتيم. هر لحظه بودن با سهيا  یک 
عمر تجربه زندگي برایمان بود. روز پنج شنبه بود، دو نفر از خانم هاي همکار بخش با من 
تماس گرفتند که  اگر  اشکالي ندارد ما هم به دیدن سهيا به بيمارستان بيایيم. با آن ها در 
یک مسير قرار گذاشتيم، وقتي سر قرار رسيدم متوجه شدم  یکي از خانم ها همراه مادرش 
آمده اند، خيلي خوشحال بودیم. 5 نفر به عيادت سهيا مي رفتيم. با اینکه همکاران و سهيا 
براي اولين بار همدیگر را مي دیدند بين شان رابطه ا ي خوب و دوستانه اي برقرار شد، 
گویي مدت هاست با هم آشنا هستند. آن دو ساعت آنقدر لحظات خوبي بود، که گذر 
زمان را متوجه نشدیم. زمان ماقات داشت تمام مي شد و همچنان دل مان مي خواست 
کنارش باشيم پيشنهاد دادیم لحظاتي را هم در محوطه بيمارستان بگذرانيم، لحظاتي 
خوب و فراموش نشدني بود. هر چه زمان مي گذشت او را بيشتر مي شناختم. دفترچه بيمه 
سهيا دستم بود که متوجه شدم تاریخ تولدش 23 شهریور ماه است و چند روز بيشتر 
به این روز نمانده. بنابراین همه تاش مان را کردیم که روزي متفاوت برایش بسازیم. 
همراه خواهرم و یکي از همکاران در یک غروب به یادماندني در محوطه رستوران 
بيمارستان جشن گرفتيم و عکس انداختيم، شب خوبي بود. مجددا در بعدازظهر یک روز  
چهارشنبه، همراه خواهرم به دیدن سهيا رفتيم و آنجا به او گفتيم مي خواهيم فردا از دکتر 
اجازه ات را بگيریم  و برویم بيرون. سهيا در فکر بود که پيش سرپرستاري بخش رفتم 
و با گذاشتن کارت شناسایي دو روز مرخصي گرفتم. آن روز پيک نيک رفتيم. خيلي از 
گذشته، آینده و خاطرات گفتيم. بعد از ناهار سهيا منتظر بود برگردانيمش بيمارستان، 
ولي گفتم دو روز مرخصي گرفته ام که بيشتر با هم باشيم. با هم به خانه رفتيم.  احساس 
خيلي خوبي داشتيم که او پيش ما باشد تا در بيمارستاني که سراسر  بوي غم مي داد. کمي 
استراحت کردیم، فيلم دیدیم، موسيقي گوش کردیم و سي دي گلگشت جنگل منگل را 
تماشا کردیم. مي گفت واقعا تصاویري رویایي دارد، با اینکه یکجا نشستن برایش خيلی 
سخت بود ولي آنقدر جذب تصاویر شده بود که متوجه زمان نشد. جنگل منگل در بين 
بابل و آمل در نزدیکي هاي شهر محل زندگي سهيا واقع است که تا به حال آنجا را 
ندیده بود. آن روز متوجه شدم که  صداي زیبایي دارد و دکلمه هم مي گوید و همينطور 

با عشق فراوان نقاشي مي کند. براي بعدازظهر روز جمعه هم آش رشته درست کردیم، 
فرصت نشد آن را بخوریم و رفتيم بيمارستان. برخورد خيلي خوب و دوست داشتني 
سهيا باعث شد با تمام بخش رابطه خيلي خوبي برقرار کند و همه بيماران او را بسيار 
دوست داشتند. وقتي متوجه شدند سهيا به بيمارستان برگشته، همه به اتاق سهيا آمدند 
و آش رشته را همراه دیگر بيماران بخش خوردیم. »آن لحظه را هيچ وقت فراموش 
نمي کنم  وقتي در ظرف آش را باز کردم وهمه با ذوقي گفتند: چقدر خوب، بعد از چند 
ماه بوي غذاي خونگي مياد«. روزها گذشت و سهيا همچنان در انتظار بيستمين عملش 
بود. دکترش گفته بود احتمال دارد کاما فلج شود. »سهيا می گفت خداوند بهترین ها را 
براي بنده اش مي خواهد، براي من هم همين طور«. این جماتي بود که براي آرام کردن 
من مدام استفاده مي کرد. او آنقدر با عشق و محبت از خدا صحبت مي کرد که گاهي 
اوقات فراموش مي کردم چه دردي را دارد تحمل مي کند. به روزهاي آخر ماه مبارك 
رمضان و به روز عمل نزدیک مي شدیم، از همکارانمان خواهش کردم  بعد از اقامه نماز 
جماعت، براي سهيا دعا کنيم،  شاید همکاران مان باور نکنند که در تمام آن لحظات 
حضور داشتند و دعاهایشان با ما بود و آن لحظات ملکوتي را هرگز فراموش نمي کنم . 
دوشنبه، پنجم مهرماه هم رسيد و بيستمين عمل انجام  شد، در شرکت مشغول کار  بودم 
و امکان مرخصي برایم نبود. ولي تمام لحظاتم با یاد سهيا سپري شد و خيالم راحت 
بود که خواهرم پشت در اتاق عمل کنارش هست. وقتي خواهرم خبر داد که عمل با 
موفقيت انجام شده گویا خداوند تمام دعاهاي ما را اجابت کرده بود. بعدازظهر بود که با 
چند نفر از همکاران به عيادتش رفتيم، کمي بيهوش بود. پزشک متخصص از  توموري 
سخن گفت با وزن 3 تا 4 کيلوگرم که از قسمت لگن و ران خارج کرده اند و یکي از 
نادرترین تومورها بوده است. در مدت زماني که به بيمارستان مي رفتم و به او سر مي زدم 
به مرور با خانواده مهربان و خونگرم و خيلي صميمي که در تمام این سال ها همراه سهيا 
بودند و هستند آشنا شدم. انسجامي که در این خانواده وجود دارد واقعا بي نظير است. 
آن ها در یک محيط خيلي ساده و معمولي بزرگ شده اند، با توصيه و پيگيري هاي مادر، 
همه بچه ها با کار  سخت و شبانه روزي تاش 
مي کنند تا به تحصيل ادامه دهند. خواهر بزرگتر 
او وکيل است، برادر بزرگترش ترم هاي آخر 
فوق ليسانس صنایع را مي گذراند و خود را 
براي آزمون دکترا آماده مي کند، خواهر دیگرش 
مشغول تحصيل در رشته علوم اجتماعي است و برادر کوچکش به دليل گذراندن خدمت 
سربازي و کار زیاد هنوز موفق به ادامه تحصيل نشده است. سهيا از زماني که دیپلم 
گرفت تا به حال چندین بار براي کنکور آماده شد ولي متاسفانه در روزهاي آزمون 
درگير عمل یا در رفتگي لگن  بود و با تمام ذوق و شوقش، به جاي شرکت در جلسه 
امتحان کنکور در تخت بيمارستان بستري بود. کماکان اشتياق رفتن  به دانشگاه در او 
زیاد است و حتي امسال نيز زماني که در بيمارستان سينا بستري بود تاش زیادي کرد که 
وارد دانشگاه شود، ولي به دليل تحليل رفتن بدن و ضعف جسماني موفق به شرکت در 
آزمون نشد. سهيا بعد از 40 روز بستري در بيمارستان و دوري از خانواده،  ما را با یک 
دنيا خاطره تنها گذاشت و به شهرش برگشت. ما همچنان با او در ارتباط بوده و کاما 
در جریان شرایط او بودیم. ده روز بعد از رفتنش خبردار شدیم در بيمارستان شهرش به 
دليل ناراحتي که در تنفس اش پيش آمده  بستریست، در نزدیکترین زمان و بدون خبر 
سمت بابل و بيمارستان حرکت کردیم.  سهيا خيلي ضعيف و خسته تر به نظر مي رسيد 
چون در زمان کوتاهي بعد از عمل، درگير  ناراحتي قلبي شده بود. سهيا با دیدن ما 
شوکه شد، مي گفت انگار دارم خواب مي بينم، ولي ما در کنارش بودیم. با پيگيري ها و 
گرفتن عکس، نوار و سي تي اسکن متوجه شدیم که در نزدیکي ریه، توموري به سرعت 
رشد کرده و باعث تنگي تنفس مي شود. نظر پزشکش این بود که باید مدت زماني صبر 
کنيم تا شرایط جسماني سهيا بهتر شود و بعد تصميم به عمل گرفته شود. بعد از آن هم 
سفري دیگر به آنجا داشتيم و ميهمان این عزیزان بودیم.   سهيا با تومورهاي جدیدي که 
روي ران و در نزدیکي ریه و طحال او رشد کرده دست و پنجه نرم مي کند و به زودي 
براي عمل دیگري آماده مي شود تا بيست و یکمين تومور را از بدنش خارج کنند.  او 
همچون سرو ایستاده، قوي، محکم و پابرجاست... پس بيایم و دوباره همه با هم دست 
به دعا و نيایش برداریم از خداوند بزرگ سامتي این عزیز را خواستار شویم. ما هم از 
او که برترین و بي نيازترین است، به خاطر آشنایي مان با سهياي نازنين تشکر مي کنيم.  
آیا تا بحال فکر کرده اید در طي روزها و شب ها و سال هایی که گذشت، شاهد چندین 
سهيا بوده ایم و هستيم که بي توجه از کنارشان گذشته ایم.                                  

وقت خوب مهربانی

گی
زند

  امضا محفوظ
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ــیوچی مدیر  لیندا چرچ س
ــن ملی انرژی  عامل انجم
ــت. این  آب )NHA( اس
ــال 1983  انجمن که در س
ــا  ــده، تنه ــذاری ش پایه گ
ــازمان تجاری در ایالت متحده آمریکاست که  س
فعالیت های خود را معطوف به توسعه و گسترش 
ــمالی  منافع حاصل از انرژی آب در آمریکای ش
ــت که  می کند. )NHA( انجمنی عضومحور اس
ــه عضویت آن  ــال 1991 ب ــیوچی در س لیندا س
 ،)NHA( ــروع فعالیت در درآمد. او پیش از ش
عضو ارشد انجمن انرژی امریکا )APPA( بود؛ 
جایی که او به خوبی امکان بروز و پیگیری عایق 

شخصی اش را در حوزه انرژی پیدا کرد. 
ــت در )APPA( نیز 15  ــیوچی پیش از فعالی س
ــهرهای کوچک و   ــال را در کنگره، نماینده ش س
ــتاها بود و از این طریق مطالبات روستاییان  روس
ــای مختلف پیگیری می کرد. حیطه  را در حوزه ه
ــیار فراتر از یک  ــره بس ــای او در کنگ فعالیت ه
نماینده معمولی بود. دغدغه های او از موضوعات 
ــاورزی این مناطق گرفته تا  مربوط به اقتصاد کش
وضعیت ارتباطات و توسعه امکانات مخابراتی را 
در بر می گرفت. نمایندگی کنگره و فعالیت های 
ــد که او به  ــبب ش ــت او در حوزه انرژی، س مثب
عضویت )NHA( درآید؛ و به دلیل فعالیت های 
ــمت مدیر  ــذارش در مدت کوتاهی به س تأثیرگ
ــال  ــد. او 13 س ــی این انجمن منصوب ش عامل
تجربه مدیریتی در )NHA( دارد، انجمنی که به 

صورت انحصاري در حوزه معرفی ابعاد مختلف 
ــد. در طول  ــرژی آب فعالیت می کن ــت ان صنع
ــیوچی، تعداد اعضاي انجمن  دوران مدیریت س
ــت و موقعیت مالی انجمن به  ــده اس دو برابر ش
ثبات رسیده است. در واقع مدیریت موفق او در 
ــده است تا این انجمن از طریق  انجمن سبب ش
موقعیتي که دارد و موضع گیري هایي که مي کند؛  

در تصمیم گیری های مهم کشور تأثیرگذار باشد.
لیندا سیوچی با مشارکت و حضور در مؤسساتی 
ــه هر دو در  ــون )APPA( و )NHA( - ک چ
ــرژی آب و برق فعالیت می کنند- برای  حوزه ان
ــی را در حوزه  ــتین بار بنای صنعتی تلفیق نخس
انرژی آب گذارد. انرژی ای که منبعی بومی دارد 
ــیار پاك و در دسترس است و امنیت جهان  و بس
در آینده را تضمین می کند. انرژی آب، بزرگترین 
منبع انرژی تجدیدشدنی در آمریکاست که حدود 
ــور را تأمین می کند.  ــد برق کل این کش 8 درص
ــان می گویند که این ظرفیت می تواند،  کارشناس
ــود و این رشد از  ــال آینده دو برابر ش طی 30 س
ــده در صنعت انرژی هسته ای  رشد پیش بینی ش
ــت. در واقع رقابت انرژي آب با انرژي  فراتر اس
هسته اي باعث کاهش بسیار زیاد هزینه ها خواهد 
شد. همچنین در حال حاضر، ظرفیت انرژی آب 
ــاانه از انتشار بیش  موجود به تنهایی می تواند س
از 225 مگاتن گازهای دی اکسیدکربن جلوگیری 
ــه از آب های طبیعی مختلف  ــد. این انرژی ک کن
به دست می آید قادر است نقشی حیاتی و اساسی 
ــت محیطی  ــي هاي اقتصادی و زیس در خط مش

ــور بازی کند. انرژی آب همچنین منبع  یک کش
ــطح باا را برای  ــاغل پردرآمد و س مهمي از مش
افراد جویای کار در سراسر کشور فراهم می کند. 
بنابراین سرمایه گذاری ملی در این حوزه، می تواند 
به فراهم شدن مشاغل برای افرادی که در دهه های 

آینده وارد بازار کار می شوند، کمک کند.
ــا موضوع انرژی  ــیوچی مقاات زیادی ب لیندا س
ــت؛ و در تمام این مقاات، تاش  آب نوشته اس
ــت تا اهمیت و ضرورت استفاده از این  کرده اس
انرژی را به مردم نشان دهد. در یکی از مقاات، 
ــه روزگار  ــد: »تصور کنید چ او چنین می نویس
ــور ما مي بود، اگر  ــی در انتظار اقتصاد کش خوش
ــور از منابع قابل  تقریباً نصف برق مورد نیاز کش
تجدید تأمین می شد. در این صورت، نه به دلیل 
شوك حاصل از کاهش و افزایش قیمت سوخت، 
یا کنترل و محدودیت های خارجی، نگران بودیم 
ــرات ناگهانی اقلیمي و تبعات  و نه دلواپس تغیی
ــترس  بودیم؛ تنها یک منبع فراوان، پاك و در دس
برای تولید انرژی برق داشتیم و نه هیچ چیز دیگر. 
سیوچی معتقد است که استفاده از انرژی آب، فقط 
بدست آوردن انرژی از آب پشت سدها نیست. 
ــر فناوري هاي نویني  ــم او، در حال حاض به زع
وجود دارند که می توانند تقریباً از تمام مسیرهای 
ــرق تولید کنند.  ــی آب های جاری انرژی ب طبیع
ــی که در زیر آب های  به عنوان مثال، توربین های
ــی می چرخند،  ــیاب،  به آرام ــاری، مانند آس ج
می توانند در رودخانه ها نصب شوند؛ قنات ها یا 
تأسیسات مشابه آن، موقعیت هایی هستند که آب 

به صورت آزاد جریان دارد و می توان انرژی حاصل 
از این جریان را مهار و استفاده کرد. همچنین ساخت 
واحدهای تولید انرژی در کنار اقیانوس ها که با انرژی 
ــاا و پایین رفتن آب در  ــه  وجود آمده از هر بار ب ب
ــر جزر و مد برق تولید می کنند نیز منبع دیگري  اث
براي تولید برق است. بدین ترتیب که  در مکان های 
مناسب در ساحل، هنگام مد یعنی باا آمدن سطح 
آب، مقدار زیادی از آب به کانال و مخازنی که قبًا 
ساخته شده است هدایت می شود. قبل از اینکه جزر، 
ــطح آب پایین رود، جلوی کانال های  رخ دهد و س
ــد می کنند و آب در مخازن باقی  ورودی آب را س
می ماند. از اختاف ارتفاعی که در سطح آب، هنگام 
جزر کامل به وجود آمده است، برای به حرکت در 
ــتفاده و برق  ــن آبی و ژنراتور برق اس آوردن توربی
ــود. چنین طرح هایي که کارایی بسیار  تولید می ش
ــادي دارند و به دلیل پاك بودن، تأثیرات مخرب  زی
زیست محیطی را کاهش می دهند، توجه طرفداران 
محیط زیست را به سمت خود جلب کرده  است. 
کسانی که به درستی قدر تولید انرژی از آب را بدون 

تولید گازهای گلخانه ای می دانند. 
ــت که از حرکت آب به  انرژی آب، انرژی اي اس
دست می آید. این انرژی به روش هاي گوناگوني 
ــای حاصل از آب  ــت مي آید. از انرژی ه به دس
ــده در پشت سدها گرفته تا فناوري هاي  جمع ش
نویني که به تولید انرژی از آب اقیانوس ها، امواج 
ــد و ... روی می آورند. انرژی آب  ــا، جزر و م دری
منبعی پاك، فراوان، دردسترس و قابل اتکاء برای 

تولید برق است.

غزالبیبکآبادی

ی
لیندا چرچ سیوچ
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.مهر 89 . پیش شماره 1

پنج شنبه 22 مهر 89  ساعت 6/15 دقیقه از مقابل ساختمان 
مرکزی شرکت فراب حرکت خود را به طرف استان مازندران 
آغاز می کنیم . برنامه ی پیش بینی شده در تقویم شش ماه دوم ، 
صعود قله ی دماوند بود که به دلیل تغییرات شرایط آب و هوائی و 
بارش های زودرس و سنگینی که به بلندترین کوه کشورمان چهره 
ای کاما زمستانی بخشیده بود آن را لغو کرده و تصمیم به اجرای 

برنامه در ارتفاعات شمیرزاد گرفتیم .
ــهمیرزاد در مرز سه استان سمنان ، مازندران و  ارتفاعات ش
ــتان قرار دارد و کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به آن ،  گلس
ــت . ما فاصله ی تهران _ سمنان را که در  شهر سمنان اس
ــاعته طی کرده و ساعت  ــد 4 س حدود 220 کیلومتر می باش
10/30 دقیقه در میدان بزرگ ورودی شهر توقف کوتاهی را 
ــپس سفر خود را به طرف شمال و شهرهای  انجام داده و س
مهدی شهر و شهمیرزاد ادامه می دهیم . در مهدی شهر توقفی 
نیم ساعته را برای تهیه و تکمیل تدارکات غذائی اعضای گروه 
ــهمیرزاد حرکت می کنیم .  ــپس به طرف ش  انجام داده و س
فاصله ی سمنان _ مهدی شهر 20 کیلومتر و فاصله ی مهدی 
شهر _ شهمیرزاد 11 کیلومتر است . در شهمیرزاد راه خود 
ــتان  ــرق و در جاده ای که به شهرس ــمال ش را به طرف ش
ساری منتهی می شود ادامه می دهیم و ساعت 12 در نقطه 
ــده و کاما در  ــه نام تلمادره از جاده ی اصلی جدا ش ای ب
امتداد شرق به طرف روستای اروست می رویم . نقطه ای 
ــه ی خود در نظر گرفته ایم یکی از  ــه برای آغاز برنام را ک
ــورمان به  زیباترین و بی نظیرترین جلوه های طبیعت کش

شمار می آید: 
 مجموعه ای بسیار دیدنی و شگفت انگیز از چشمه های آب 
ــال 1385 به همت و کوشش تعدادی از کوه  معدنی که در س

نوردان لواسان به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران _ پس از 
کوه دماوند _ توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسید . 
چشمه های باداب سورت در ارتفاع 1850 متری از سطح دریا 
ــتای اروست قرار دارند . باداب یا "باد  و در محدوده ی  روس
ــاره به آب گازدار است و سورت به معنای" شدت  آب " اش

اثر " نام یکی از محله های قدیمی روستای اروست می باشد .
باداب سورت مشتمل بر دو چشمه با آب هاي کاماً متفاوت از 
لحاظ رنگ و بو و مزه مي باشد . یکي از این چشمه ها داراي 
ــور و دریاچه ای کوچک است و چشمه دیگر  آبي بسیار ش
ــه رنگ نارنجي و کمي ترش مزه که به صورت  داراي آبي ب
دائمي و نشتي مي باشد و در اطراف دهانه ی آن کمي رسوب 
ــت . آب هاي رسوبي این دو چشمه  اکسید آهن نشسته اس
ــه پائین طي هزاران  ــیر جریان خود از بااي کوه ب در مس
ــاری پلکانی ده ها حوضچه کوچک بسیار  سال مانند آبش
ــز و طایی در اندازه  ــا در رنگ هاي نارنجي ، زرد ، قرم زیب
ــت ...  جاده ی منتهی به چشمه  هاي مختلف ایجاد کرده اس
های باداب سورت در 3 کیلومتر پایانی خاکی است و زمانی 
ــویم  ــاعت 12/30 دقیقه از مینی بوس پیاده می ش که در س
ــافت طی شده از شهر سمنان را 120  کیلومترشمار آن مس
کیلومتر نشان می دهد . با یک راه پیمائی کوتاه خود را به 
ــورت می رسانیم و برای صرف ناهار در کنار آن  باداب س
مستقر می شویم . ساعت 14/30 دقیقه به طرف دامنه های 
شمالی باداب سورت می رویم تا مکان مناسبی را برای شب 

مانی و برپائی چادرهای خود بیابیم 
ــاعت 6 بیدار باش داده و پس از   جمعه 23 مهر ماه 89 در س
صرف صبحانه در ساعت 7/30 دقیقه حرکت خود را به طرف 
ارتفاعات شمالی آغاز می کنیم . خط الراسی طوانی در مقابل 

مان دیده می شود که پوشیده از درختان سوزنی برگ است . 
این خط الراس دارای امتدادی غربی _ شرقی بوده و با قله ی 
ــمال غرب اروست آغاز و  گچ چال به ارتفاع 2706 متر در ش
تا قله ی سیاه خانی به ارتفاع 2700 متر در کاته رودبار امتداد 
می یابد . تمامی اعضای گروه در صعود شرکت دارند و فقط 
ــایل  زوجی جوان داوطلبانه جهت حفاظت از چادرها و وس
گروه در محل باقی می مانند . چشم اندازهای طبیعت در این 
بخش از البرز شرقی بسیار زیبا و تماشائی ست و در آن کمتر 
ــاخت و سازهای انسانی و تخریب محیط زیست  اثری از س
دیده می شود .   شیب های جنگلی و تند مسیر در قسمت های 
انتهایی را پشت سر گذاشته و ساعت 11/30 دقیقه کاما بر فراز 
خط الراس قرار می گیریم . به دلیل طوانی بودن مسافتی که 
ــت به تهران داریم زمان استراحت و توقف های  برای بازگش
گروه بسیار کوتاه مدت است  و خیلی زود بازگشت خود را 

آغاز می کنیم .
 ساعت 14 زمانی ست که پس از صرف ناهار و جمع آوری 
چادرها ، بازگشت به طرف تهران آغاز می شود و دقیقا همان 
شش و نیم ساعتی که برای مسیر رفت طی شده برای بازگشت 
نیز صرف می شود و ساعت 20/30 دقیقه در مقابل ساختمان 

مرکزی فراب به برنامه ی خود پایان می دهیم .
اعضای شرکت کننده در برنامه 

ــتو  ــتیانی ، پرس ــب ، نرگس آش خانم ها : مریم وحیدی نس
عاسوند ، مهناز عطوان ، هاجر شکرچی زاده ، الهام میرزارضی  

و لیا سید قاسم
آقایان :  رضا عربی ، حسین قدسی فر ، ابوالفضل آهنی ، فیض 
اله سقر ، علی محمد ، امین پور فرزاد ، محسن وحیدی نسب  

و فرامرز نصیری ) سرپرست (
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تعریف بیماري
وقتي انسان سالم است به خوبي فکر و کار مي کند، اما زماني که بيمار 
مي شود اعمال طبيعي بدن به هم خورده و به  طور عادي عمل نمي کند. 
بيماري معموا یک حالت ناراحت کننده و رنج آور در جسم یا روان است، 
اختال رخ مي دهد.  انسان  و روح  طبيعي جسم  اعمال  در  بدین معنا که 
بيماري ممکن است به علت های مختلف ایجاد شود، از جمله مشکات 
و  ميکروبي  آلودگي هاي  عفونت،  ضربه،  مادرزادي،  نقص هاي  ژنتيکي، 
انگلي، سرطان ها، مسموميت ها، سوء تغذیه و عدم تعادل هورموني )بيماري 
متابوليکي(. عاوه بر موارد ذکر شده، عامل برخي از بيماري ها علت های 
غيرمستقيم و زمينه ساز نيز هست، به عنوان مثال در بيماري سل عاوه بر 
علت مستقيم )ميکروب سل( عوامل زمينه سازي مانند تراکم جمعيت، فقر 
غذایي، مسکن غير بهداشتي، کار سنگين و طاقت فرسا، خستگي و غيره نيز 
وجود دارد. در هر جامعه اي عوامل اجتماعي - اقتصادي، نقش مهمي در 
ایجاد بيماري ها دارند، به عنوان مثال در کشورهاي ثروتمند بيماري هایی 
مانند فشارخون و قند بيشتر شيوع دارند که علت همه آن ها زندگي ماشيني، 
آداب و رسوم و فرهنگ غذایي خاص آن کشورهاست؛ ولي در کشورهاي 
فقير بيماري هاي عفوني و مسري و کمبودهاي تغذیه اي به علت فقر غذایي 

و بهداشت رواج دارد.

تعریف بهداشت
یکي از نعمت هاي بسيار ارزشمند پروردگار برخورداري از جسم و روان 
سالم است که بهره مندي از آن در گرو رعایت موازین بهداشت جسم و روان 
است. بهداشت به معناي علم و هنر پيشگيري از بيماري ها، افزایش طول عمر 

و افزایش سطح سامتي در انسان است.

چرا افراد به پریشاني رواني گرفتار مي شوند؟
افراد به دایل مختلفی گرفتار پریشاني رواني مي شوند. نتایج یک تحقيق 
نشان داده است وقتي در یک فرد که مهارت شغلي دارد، احساس مسئوليت 
قوي ای موجود باشد و وظایف شغلي متنوعی داشته باشد، به واحد متفاوت 
دیگري از سازمان منتقل مي کنيم. در این صورت احتمال دارد روابط او با 
کارکنان دیگر در محل جدید به خوبي محل قبلي نباشد. ممکن است فرد 
قبا مشکات رفتاري یا روان شناختي نداشته، اما تصميم مدیریت براي انتقال 
او به واحد جدید موجبات کاهش سطح روابط انساني وي در محيط کار 
جدید را ایجاد کرده است. بر این اساس مي توان گفت در مواردي که فرآیند 
جذب، آزمایش، انتخاب و به کارگماري کارکنان موردنياز یک سازمان به 
درستي انجام گرفته شده باشد، در نتيجه کاهش سطح بهداشت رواني در آن 
سازمان، به فرهنگ سازماني ناسالم یا جو سازماني بيمارگونه مربوط می شود.
باید دانست که بين چند متغير، یعني سطح و ماهيت شغل، تحصيات، 
شرایط اقتصادي، روانشناختي شاغل در دوران اوليه رشد خود در خانواده 
و همچنين جو و فرهنگ سازمان محل کار او، همبستگي مثبت وجود دارد. 
امورزه مي دانيم که ویژگي هاي هر شغل در سامت رواني فرد، اثر غيرقابل 

انکاري دارند.
به عبارت دیگر، بعضي از کارکنان سازمان ها به دليل مشکات مربوط 
به دوران کودکي خود، بعضي دیگر به دليل بيماري جسمي و گروهي به 
دليل روابط ناسالمي که با دیگران )در محيط خانواده، مدرسه یا در جامعه( 
دارند از پریشاني رواني در رنج هستند و بااخره درصدي از افراد نيز به 
دليل کار در محيط هاي ناسالم و سازماني بيمار، سامت رواني خود را از 

دست مي دهند.
* بورد تخصصي بيماري هاي اعصاب و روان

دکترمنوچهر
سرحدی *

بین چند متغیر، 
یعني سطح و 
ماهیت شغل، 
تحصیات، شرایط 
اقتصادي، 
روانشناختي شاغل 
در دوران اولیه 
رشد خود در 
خانواده و همچنین 
جو و فرهنگ 
سازمان محل کار 
او، همبستگي 
مثبت وجود دارد. 
امورزه مي دانیم 
که ویژگي هاي هر 
شغل در سامت 
رواني فرد، اثر 
غیرقابل انکاري 
دارند

تنش های روانی را در سازمان کاهش دهیم
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