




هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 
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دیدار مدیر عامل، معاونین ومدیران گروه فراب با وزیر نیرو

 Hydro Vision India 2012 حضور فراب در نمایشگاه و كنفرانس بین المللي

اخبار

دیدارس��الیانهمدی��ران،معاونین،اعضايکمیت��هتعاليو
مجریانطرحهايشرکتفرابوتعداديازمدیرانومجریان
ش��رکتهايناردیس،توباونوتاشدرتاریخ1391/02/20با

وزیرنیروانجامگرفت.
درای��ندیدارکهدرفضاییصمیمانهبرگزارش��د،ابتدا
مهندسمهرانلطفیمدیرعاملشرکت،گزارشیراازروند
پروژههایپایانیافتهودردستاجرایشرکتبیانداشت

وبهتفصیلدربارههرکدامازآنهابهایرادس��خنپرداخت.
مجیدنامجووزیرنیرونیزدراینمراسم،باابرازخوشحالی
ازبرگزاریایننشس��ت،رضایتخودومجموعهوزارت
نیروازعملکردش��رکتفرابوشرکتهایتابعهرااعالم
وبرپیش��بردهرچهس��ریعترپروژههایشرکتتاکیدکرد.
درپای��انایندیدارهممدیرانومعاونینش��رکت،باوزیر

عکس��یرابهیادگارانداختند.

  Hydroفرابنخستینباردرنمایشگاهوکنفرانسبینالمللي
Vision India 2012شرکتکرد.بهگزارشروابطعمومي،
نمایشگاهوکنفرانسHydro Vision India 2012کهاز29
فروردینالي2اردیبهش��ت)April 2012 22-19(درکشور
هندوش��هردهليبرگزارشد،پذیرايبیشاز10هزارشرکت

کنندهوبازدیدکنندهبودو260ش��رکتش��امل108ش��رکت
بینالملليمانندآلستوم،فویتزیمنس،آنسالدو،مان،لیتستروي
و...و152شرکتهنديدرایننمایشگاهوکنفرانسشرکت
داش��تند.فرابنیزبراينخس��تینباردرکنارسایرشرکتهاي

مطرحدنیا،درایننمایشگاهشرکتکرد.

پيش مونتاژ شافت باالي روتور جهت انجام 
تنظيمات واحد دوم نيروگاه برق آبي سنگ توده 2

دوم  واحد  گاورنر  اسپول سازي  عمليات   
نيروگاه برق آبي سنگ توده 2

انفجار  ضد  ساختمان هاي  عمليات  شروع  
 Satellite Instrument و   Substation

LNG كارخانه ايران House

 NGL انجام عمليات نصب مخازن سايت
خارگ

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 NGL انجام عمليات نصب بويلرهاي سايت 
خارگ



سر خط اخبار
شركت نارديس

به دنبال ابالغ پروژه بسته تجهيزات خط دو قطار شهري مشهد صورت گرفت

امضاي قرارداد تجهیزات ناوگان
 بین شركت فراب و شركت واگن سازي تهران

حضور فراب در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاهي

ب��هدنب��الابالغپ��روژهبس��تهتجهیزاتخ��طدوقطار
ش��هريمش��هد،اولینقراردادتجهیزاتدربخشناوگان،
90/12/22بینش��رکتفرابوشرکتواگنسازيتهران
امضاوتوافقگردیدکهش��رکتواگنسازيتهرانمتعهد

ب��هتامین100واگنمت��روبهظرفیته��رواگن800نفر
باش��د.گفتنياس��تخطدوقطارش��هريمش��هدبهطول
14کیلومترو13ایس��تگاه،جنوبغربيش��هرمشهدرابه

ش��مالش��رقيآنوصلميکند.

پ��سازانعقادق��راردادبهرهبرداريونگه��دارينیروگاه
گتوندعلیابینش��رکتتوس��عهمنابعآبونی��رويایرانو
ش��رکتفرابدرزمستانس��ال90وباهماهنگيکارفرماي
طرحمذکورقرارش��دبخش��يازنیرويانس��انيموردنیاز
بهرهبرداريونگهدارينیروگاهگتوندازافرادحائزش��رایط
اس��تانخوزس��تانتامینوپسازآموزشتوس��طهمکاران
فراب،درکنارسایرهمکارانبهرهبرداريوتعمیرات)شرکت
فراب(فعالیتنمایند.بدینمنظورآزموناستخداميداوطلبین
اش��تغالدرنیروگاهگتونددرتاریخ90/12/19دردانش��گاه
صنعتآبوبرق)ش��هیدعباسپور(باحضوربیشاز1000
نفرمتقاضيازاس��تانخوزستانبرگزارگردید.اینمتقاضیان
فارغالتحصیالنرشتههايبرقومکانیكدرمقاطعکاردانيو
کارشناسيبودندکهپسازبررسيسوابقتحصیليوتجربي
ودارابودنشرایطاحراز،انتخابوجهتحضوردرآزمون

دعوتشدند.
پ��سازاینمرحله،مصاحبهتخصصيوعموميازس��ه
برابرظرفیتموردنیاز)144نفر(انجامشدودرحالحاضر

پذیرفتهش��دگانمش��غولگذران��دنآموزشهايم��وردنیاز
هس��تند.همچنیندرپاییزسال90بانزدیكشدنبهمراحل
پایانينصبتجهیزاتنیروگاهس��یکلترکیبيش��یرکوهیزد،
باهماهنگيمدیرعامل،مع��اونطرحهاينیروگاهحرارتيو
معاونبهرهبرداريوتعمیرات،برنامهریزيالزمجهتجذب
نیرويانس��انيموردنیازآننی��روگاهصورتگرفت.آزمون
اس��تخداميدرتاریخ90/8/13درش��هریزدبرگزارشدواز
حدود1000نف��رداوطلبحاضردرآزمون،150نفرمعادل
س��هبرابرظرفیتنیرويموردنی��ازانتخابوجهتحضور
درمصاحب��هفن��يوعموميدع��وتش��دند.مصاحبهفنيو
عموم��يازتاریخ5ال��ي9آذرماهانجامو45نفرازداوطلبین
پسازطيکردنمراحلتعیینش��ده،انتخابشدند.ابتدادر
دورهآموزشيتوجیهيکهتوسطهمکارانمعاونتمهندسي
برگزارش��دحضوریافتند؛س��پسدورهه��ايتخصصياین
همکارانتوس��طش��رکتهايتوگا،پارسژنراتورومکواز
تاری��خ10ديماهتا28اس��فندماهبرگزارش��د.درادامهکلیه
هم��کارانپ��سازتخصیصپس��تهايس��ازمانيازاوایل
نی��روگاه در س��ال1391
ش��یرکوه ترکیبي س��یکل
حی��ن آم��وزش جه��ت
یافتن��د.این کارحض��ور
هم��کاراندرحالحاضربه
دوگروهاصليبهرهبرداري
ومهندس��يوتعمی��رات
پس آنان تفکیكشدهاند.
ازط��يآموزشهايحین
کاردرنی��روگاهش��یرکوه

مشغولبهکارميشوند.

 راه اندازي سكوي زيست FX پروژه سكوهاي 
دريايي فروزان 

استك   1 بلوك  بتن ريزي  عمليات  آغاز  
HRSG پروژه ستاره خليج فارس 

  2PR.07قالب بندي و بتن ريزي پدستال هاي
پروژه شيرين سازي  كارخانه ايران ال ان جي  

برگزاري جلسه KOM پروژه كيش با حضور 
مجري طرح شركت مهندسين مشاور سازه 

اتمام نصب مخازن A, B پروژه يوتيليتي 
فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي 

آماده سازي بلوك1 استك HRSG پروژه 
ستاره خليج فارس در كارخانه آذراب

اخبار سازمان



انتخاب سیستم HSE ناردیس به  عنوان HSE برتر 
در پروژه 24-22 پارس جنوبي

مقام دوم فراب در مسابقات فوتبال جام دهه مبارك فجر 

اخبار

ش��رکتناردی��سدرپ��روژهیوتیلیت��يفازه��اي22-24
پارسجنوب��يمطابقباارزیابيانجامش��دهتوس��طمدیریت
HSEش��رکتپتروس��یناآری��ا)کارفرمايپروژه(درس��ال
1390موفقبهدریافتبیش��ترینامتی��ازدرمیان20پیمانکار
اصليپروژهش��د.معیارهايارزیابينهایيتیمHSEکارفرما

بهشرحزیربود:
1-داش��تنسیس��تمهايمدیریت
و OHSAS18001 و HSE-MS

مستنداتمربوطه
2-تع��داد،تناس��بودان��شتیم

HSEپیمانکار
3-داش��تنروشوتی��مآمادگي
و اضط��راري ش��رایط در واکن��ش

تجهیزاتمرتبط
4-انجامالزاماتزیس��تمحیطي
پروژهدرخص��وصکمپها،تجهیز

کارگاهاداريومسکوني...
5.همکاريدرجهترفعمغایرتها

درنهای��تسیس��تمHSEش��رکتناردیسب��اتوجهبه
معیاره��ايفوقبهعنوانسیس��تمHSEبرترپ��روژهفازهاي

24-22پارسجنوبيشناختهشد.
همچنی��ندرس��ال1390،درپ��روژهیوتیلیت��يفازه��اي
24-22کارگاهاجرایيناردی��سموفقبهگذراندن372,203
نفرس��اعتکاربدونحادثهفوتونقصعضوش��دهاست.
بدونشكدس��تیابيبهاینموفقیتهابدونهمدليوتالش
بيوقفهمدیرعامل،مدیرپروژهوس��ایرکارکنانوکارشناسان

پروژهامکانپذیرنبود.
درابتدايس��ال1390باتوجهبهشروعپروژهیوتیلیتي
فازه��اي22-24،مدیری��تQHSEنس��بتبهاس��تخدام
کارش��ناسHSEپ��روژهاق��دامکرد)باوجودمش��کالتي
ب��هدلیلش��روعتجهی��زکارگاهدرپروژهوجودداش��تبا
HSEدرمحلپروژهواحدQHSEپیگیريهايمدیریت

ایجادش��د.(درایندورهزمانيکارشناس��انHSEپروژه
)آق��ايمهندسحی��دريوآقايمهن��دسجاوید(اقدامبه
برگزاريجلس��اتمتعددباکارفرم��اوتیمپروژهکردندو
بهاینترتیبموانعومش��کالتاس��تقرارسیستمHSEدر
پروژهبهدقتموردبحثوبررس��يقرارگرفتوسرانجام
QHSEپ��سازتبادلنظ��ربامدیریتپ��روژهومدیریت
برنامهه��اجه��تاس��تقرارسیس��تم
تدوی��نگردی��د پ��روژه در HSE
وفعالیته��ايم��وردنظ��رجه��ت

دس��تیابيبهبرنامههاانجامش��د.
اه��مفعالیتهايانج��امگرفتهبه

شرحزیرميباشد:
-تامینی��كدس��تگاهآمبوالنس
تویوتاهایسباتماميمجوزهايمورد

نیازکارفرما
-اص��الحوس��اماندهيوضعیت
ایجاد کارگري، بهداش��تيکمپهاي

شبکهزمینکاراوتستشبکه
-اس��تقرارسیس��تمHSEدرپیمانکارانجز،بااس��تخدام

کارشناسانHSEدرپیمانکاران
-تامینلوازمحفاظتفرديموردنیازپروژه

-ارزیابيوپایشمستمرفرایندها
-تشکیلجلساتمنظمHSEباپیمانکارانوکارفرما

-آموزشمستمرکارکنانپیمانکار
-تهی��هوپخشبروش��ورهاوش��عارهايHSEونصب

عالئمهشداردهندهدرسایت
HSEاستقرارخودروپیکابویژه-

HSE PASSPORTانجاممعایناتدورهايوصدور-
-شناسایينیازهايکارفرمادرخصوصHSEدرجلسات

مشتركبامدیرناحیهومدیرHSEکارفرما
-تغییرالزاماتقرارداديHSEبرايپیمانکارانساختماني

نصبوپیگیريالزامات

مس��ابقاتفوتبالجامدههمباركفجرسد
ونیروگاهمسجدس��لیمان،اسفندماه1390با
حض��ور10تی��مازش��رکتهايآبونیرو،
تعمیراتنیروگاهيخوزس��تان،سازمانآبو
برقخوزس��تانوشرکتفراببرگزارگردید
کهپرسنلشرکتفرابپساز5بردپیاپيبه
فینالرس��یدندامادرب��ازينهایينتیجهرابه
حریفواگذارک��ردهوبهمقامنایبقهرماني

دستیافتند.

نصب تجهيزات
نيروگاه سنگ توده

پسازاستقرارتیممعاونتبهرهبرداري
پانچهاي  کارگاه، در فراب تعمیرات و
تجهیزاتنصبشدهواحداولاعالمشد
وپرسنلگروهدرحالرفعپانچهاياعالم
شدهميباشندتاواحددرموعدمقررتحویل
جوشکاري دوم، واحد در شود. بهرهبردار
آپربفلبررويآپربراکتدرحالانجامميباشد
وپسازپیشمونتاژآپرشفتبررويروتور،
درحالجوشکاريلیدزميباشند.همچنین
عملیاتاسپولسازيگاورنرواحددومنیزدر
حالاجراميباشد.طيایندورهپسازتوقف
واحد،عملیاتبازدیددورهايازواحداول،در
بخشهايتوربین،ژنراتور،گاورنر،تجهیزات
کمکيبرقومکانیكانجامگردیدوهمچنین
کلیهمعایبشیرهوايخالءتوربینمرتفع
گردید.عدمارسالقطعاتباقيماندهتوربینو
گاورنرواحددومسببتوقفاکثرفعالیتهاي
اینبخشومتعاقباًتوقففعالیتهايسایر
اکثر توقف است. شده پروژه قسمتهاي
نیروهاي تعدیل باعث جاري فعالیتهاي
اجرایيکارگاهگردید.درحالحاضر46نفر
ایرانيو24نفرپرسنلتاجیكدر نیروي

کارگاهمشغولبهکارميباشند.

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 نمايي از وضعيت نصب تجهيزات مربوط به 
بويلر A واحد 121 در پروژه 24-22 پارس جنوبي

 CCB نصب ترانس هاي كمكي ساختمان
نيروگاه سيكل تركيبي يزد
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29فروردی��نالي2اردیبهش��تدرمحلدائمينمایش��گاههاي
بینالملليتهرانباحضور1255ش��رکتداخليوخارجياز44
کشورجهانوبامشارکتهمهجانبهفرابوشرکتهايتابعهخود
برگزارشد.افتتاحیهایننمایشگاهروزسهشنبه29فروردینماهبا
حضورمحمدرضارحیميمعاوناولرئیسجمهوروفعاالنحوزه
نفت،گاز،پاالیشوپتروش��یميبرگزارگردید.سخنرانانمراسم
افتتاحیهمعاوناولرئیسجمهور،مدیرعاملشرکتملينفتایران
ومدیرکلروابطعموميوزارتنفتبودند.محمدرضارحیميدر
افتتاحیهاینمراسم،اظهارداشت:صنعتنفتماباپیشینهیکصد
سالهتاکنونتوانمنديهاوقابلیتهايبسیاريازخودنشانداده
استوامروزقابلیتهاوتوانمنديهايکارشناسانوشرکتهاي

ایرانيدربخشنفتوگازوپتروشیميقابلانکارنیست.


مذاكرات فشرده در غرفه نارديس
درنمایشگاهامسال،ش��رکتناردیسباحضورقويوهمه
جانبهايکهداش��تتوانستمالقاتهايتعیینکنندهايرابا
مقاماتوصاحبنظرانح��وزهنفتوگازترتیبدهدوازاین
رهگذر،ارتباطخودرابابدنهتصمیمگیروتصمیمساز،بیشاز
پیشمستحکمنماید.درهمینراستا،معاوناولرئیسجمهور
آقايرحیميووزیرنفتآقايمهندسقاسميدرکنارتیمهمراه

کهمتشکلازس��فیرانکشورهايخارجيووزیرامورخارجه
نیجری��هبود،ازغرف��هناردیسبازدیدبهعم��لآوردند.دراین
بازدی��د،ضمنمعرفيمختصريازپروژههايدردس��تاجرا،
HOAوزیرنفتازمعاوناولوهیاتهمراه،تسریعدرابالغ
پروژهفازیكکیشراخواس��تارشدتاازاینرهگذر،عملیات
اجرایياینپروژههرچهس��ریعترآغازش��ود.دیداروگفتگو
بامهندسخواجهعلي)مدیرعاملسپانیر(وپورضیایي)معاون
نف��توگازق��رارگاهخات��ماالنبیا(،دیداروگفتگ��وباآقایان
نیكزاد)مش��اوروزیرنفت(،مهندسقلع��هباني)مدیرعامل
شرکتملينفتایران(وآقايبرزو)مدیرسابقسرمایهگذاري
نف��تمناطقمرک��زيایران(وهیئتهمراه،دی��داربامهندس
ترکانوهیئتهمراهودرنهایتمذاکرهبامدیرعاملومدیران
ش��رکتعملیاتاکتش��اف،جهتبازارهايهدفپروژههاي
باالدس��توانجامحفاريازدیگ��ربرنامههايمهمناردیسدر

نمایشگاهامسالبود.

توبا در نمايشگاه نفت 91
شرکتتوبادرراستايورودبهبازارهايجدید،براياولینبار
درنمایشگاهنفت،گاز،پاالیشوپتروشیميسال91،درسهحوزه
پمپ،جرثقیل)نمایندگيKG Craneکره(ومدیریتساخت
تجهیزاتنفتيش��رکتکرد.درطولمدتبرگزارينمایش��گاه،
مذاکراتمفیديباشرکتهايداخليوخارجيبهمنظورآغازیا
توس��عههمکاريهادرزمینههايکاريفوقانجامپذیرفتکهاز

جملهميتوانبهمواردزیراشارهکرد:
1-مذاکرهباشرکتچینيRodless Pump Inc.کهمنجربه
امضايتفاهمنامههمکاريوبسترسازيبرايحضورمشتركدر
بازارپمپهايدرونچاهيگردیدوهماکنونشرکتتوبادرحال
رایزنيبرايامضايموافقتنامهنهایيميباشدکهميتواندضمن
کم��كبهورودتوبابهبازارف��رازآوريمصنوعي،مقدمهايبراي

جذبتکنولوژيدرحوزهمذکورباشد.
2-برگزاريچنددورهنشس��تتخصصيومدیریتيجهت
آش��نایيباش��رکتBJYKچینبهمنظورهم��کاريدرزمینه

پمپهايدرونچاهي.
3-برگ��زاريچن��ددورهنشس��تتخصص��يومدیریت��ي
HongKong Yuehu Energyجهتآش��نایيب��اش��رکت
International Coچی��نبهمنظورهم��کاريدرزمینهتامین
دکلبراينصبپمپهايدرونچاهيکهامیداس��تباتوس��عه

همکاريهايآتيبااینش��رکتبتوانمش��کلتامیندکلرادر
پروژههايفرازآورينفتبهطورمناسبتريمرتفعکرد.ایننمایشگاه
فرصتمناس��بيرافراهمکردتاشرکتتوباتوانایيهايخودرا
عرض��هکردهوبیشازپیشفرصته��ايموجوددرحوزهنفتي
راپایشوشناس��ایينمایدتادرآیندهب��اهدفگذاريدقیقتر،
فعالیتهايخ��ودرادرحوزههايتخصصينفت،گاز،پاالیشو

پتروشیميگسترشدهد.


درباره نمايشگاه هفدهم
درایننمایشگاهشرکتهایيازاتریش،اسپانیا،امارات،انگلیس،
ایتالیا،ایران،آلمان،ترکیه،سوییس،چین،روسیه،سنگاپور،سوئد،
فرانس��ه،کرهجنوبي،مالزي،نروژ،هلند،هند،ازبکستان،استرالیا،
اکراین،اندونزي،آمریکا،برزیل،پاکس��تان،تایلند،ترکمنس��تان،
روماني،زامبیا،ژاپن،سودان،عراق،عمان،فنالند،قزافستان،کامرون،
کانادا،کویت،لیبي،مراکش،مغولستان،مکزیكونیجریهحضور

داشتند.

اخبار سازمان

مشاركت فراب و شركت هاي تابعه در هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي

فرصتي براي مذاكره...

سر خط اخبار
شركت توبا

پيشرفت پروژه نيروگاه آزاد: با آغاز عمليات 
و  اول  واحد   Runner جوشكاري  و  مونتاژ 
پروژه   ،Distributor مونتاژ  پيش  همچنين 
نيروگاه آزاد وارد مرحله جديدي شد. تا كنون 3 
واحد Draft Tube به كارفرماي محترم تحويل 
شده و يك واحد Spiral Case  نيز به زودي 

آماده تحويل خواهد شد.

 ارسال Head Cover  سيمره: عمليات ساخت 
تجهيزات واحد دوم پروژه توربين سيمره با ارسال 
Head Cover خاتمه يافت و هم اكنون عمليات 
  Bottom Ring ساخت آخرين واحد دو تجهيز
و Head Cover اين پروژه با پيشرفتي بالغ بر 90 
درصد، مراحل پاياني خود را طي مي كند. پيش بيني 
مي شود ساخت كليه تجهيزات پروژه توربين سيمره 
تا پايان خرداد ماه سال جاري خاتمه يافته و آماده 

ارسال شود.

 واگذاري مديريت ساخت پمپ ها و سازه هاي 
فلزي پروژه ستاره خليج فارس به شركت توبا : 
طي توافقات صورت گرفته با شركت نارديس، 
مديريت ساخت ، نظارت و هماهنگي هاي مرتبط با 
تامين پمپ ها و سازه هاي فلزي پروژه ستاره خليج 
فارس با موضوع ساخت 75 دستگاه پمپ API و 
آتش نشاني در شركت »پتكو« و همچنين ساخت 
يك هزار تن سازه فلزي )فاز اول( در شركت »فوالد 

پايه فارس« به شركت توبا واگذار شد.
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

نهايي شدن موافقت نامه مالي پروژه Wampu )اندونزي( 
131 تسهیالت با مرتبط مالي موافقتنامه KEXIM کرهاي بانك
میلیوندالريطرح45مگاواتيWampuدرمنطقهSumatraرابا
دولتاندونزيامضاءومبادلهکرد.اینطرح174میلیوندالريطي
یكقراردادBOTسيسالهاجراخواهدشدوپیمانکارEPC،شرکت
کرهايPOSCOميباشد.نیروگاهشاملسهواحدهمسانبودهوطبق
زمانبندياولیهتاآخرسال2014بهبهرهبرداريتجاريميرسد.در
قراردادPPAاینطرح،تعرفهفروشبرقحدود7سنتدالربهازاي

هرکیلوواتساعتانرژياست.

 تخصيص وام 38 ميليون دالري
 به پروژه Paravani )گرجستان( 

میلیون 38 تخصیص با نهایت در IFC مؤسسه مدیره هیات
مگاواتي 87 نیروگاه اجراي منظور به گرجستان دولت به دالر
موافقتکرد.عالوه میلیوندالر ارزشکل157 به Paravani
برواحدنیروگاهيطرحBOOمذکور،اجرايیكتونلانتقال
بخشي که کیلوولتي 220 انتقال خط یك و کیلومتري 14 آب
تیم کار محدوده در نیز است سیاه دریاي برق انتقال پروژه از
اجرایيخواهدبود.براساستفاهمنامهدوجانبهکشورهايترکیه
وگرجستان،انرژيحاصلازایننیروگاهطيسهماهزمستان،به
بازار در انرژي دیگر، ماههاي در و دارد تعلق گرجستان دولت

کشورترکیهبهفروشميرسد. خرداد ماه 1391 - شماره 20

تأمين مالي پروژه  Lai Chau )ويتنام( 
آژانسامنیتاجتماعيویتنامباموافقتبهتخصیصوام285میلیون
دالريخودبهشرکتEVN،بهطوررسمياجرايطرحنیروگاهي1200
مگاواتيLai Chauراحتميکرد.باتوجهبهارزش1/8میلیارددالريکل
طرحووام690میلیوندالريبانكVietcomکهقبالًتأییدشدهبود،بیش
ازنیميازمراحلتأمینماليآنطيشدهاست.نیروگاهLai Chauشامل
سهواحد400مگاواتيخواهدبودکهتاسال2017حدود4600گیگاوات

ساعتانرژيدرسالبهمنطقهMuongتحویلميدهد.

تسهيالت 70 ميليون دالري از رهگذر NIB )ايسلند( 
بانكسرمایهگذاريشمالي)NIB(باتخصیصوام70میلیوندالري
بهدولتایسلندبهمنظوراجرايطرحBudarhalsموافقتکرد.این
تسهیالت16سالهکمكشایانيرابهاجرايطرح70مگاواتيمزبورکه
شاملدوسدسنگریزهاياست،خواهدکرد.نیروگاهآبياینطرحشاملدو
واحد40مگاواتيکاپالنبودهکهکارهايساختمانيآنازاواخرسال2010

شروعشدهاست.
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ــناس برنامه ريزی و كنترل پروژه  * كارش
معاونت توســعه طرح ها
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بزرگ ترين طرح نيروگاهي ملي در هزاره جديد )مقدونيه( 
بانكتوسعهوبازسازياروپابااختصاصوام65میلیونیورویيبه
دولتمقدونیهبهمنظوراحداثنیروگاهBoskov Mosto،پایهگذار
اجرايیکيازبزرگترینطرحهايصنعتياینکشوردر10سالاخیر
شد.بااجراياینطرح70مگاواتي،ضمنکاهشحجموارداتالکتریسته
مقدونیه،ازتولیدبیشاز95000تنCO2درسالجلوگیريخواهدشد.
اینطرحهمچنینشاملاحداثیكسدسنگریزهايبهارتفاع33متراست
وتوربینهاينیروگاهازنوعپلتونميباشند.پیشبینيميشودکهطرح77
میلیونیورویيمزبورتاپایانسال2014حدود117گیگاواتساعتانرژي

درسالتولیدنماید.

ابالغ قرارداد SAD Jari )برزيل( 
نیروگاه احداث EPC قرارداد ،2011 سال روزهاي آخرین طي
373/4مگاواتيSAD JARIبهکنسرسیومAlstom-CESBEابالغ
گردید.تماممراحلاجراياینقرارداد310میلیونیورویيکهبیشاز
65درصدارزشآنبهشرکتبرزیليCESBEاختصاصدارد،سال
2014پیشبینيشدهاست.اینطرحشاملسهواحدنیروگاهآبيخواهد
بودکهتوربینهايکاپالنآنکمكبسزایيبهمقاماتمحليدرمهار

بارشهايسنگینوسیالبهايفصليميکند.

ابالغ قرارداد احداث نيروگاه Aguila )پرو( 
نیروگاه510مگاواتيAguilaرا شرکتKallpaقرارداداحداث
بهکنسرسیومAstaldi-Monteroابالغکردهاستکهارزشاین
نیروگاهکهبررويرودخانهMantaroساختهميشودبیشاز680
میلیوندالرتخمینزدهشدهاست.اینطرحشاملاجرايیكسد
بتني،یكنیروگاهزیرزمینيداراي3واحدفرانسیس،یكتونلبهطول
9کیلومتروجادههايدسترسيبهطولمجموع60کیلومترخواهد
بود.شرکتKallpaعالوهبراینطرح،مجريدوطرح98مگاواتي
Santa Teresaو90مگاواتيHuanzaنیزدرکشورپرواستو
پیشتر12طرحنیروگاهيرادرآمریکايجنوبيبهبهرهبرداريرسانده
است.ایندرحالياستکهشرکتایتالیایيAstaldiنیزبااجراي
طرح111مگاواتيChacayesدرشیليبهروشBOT،نگاهویژه

خودرابهآمریکايجنوبياثباتکردهاست.

آغاز فاز مطالعات سه طرح بزرگ )اتيوپي( 
وزارتانرژيومنابعآباتیوپيدرحالانجاممطالعاتامکانسنجي
سهطرحآبيبزرگبررويرودخانهBlue Nileميباشدوهزینه
اینمطالعاتحدود20میلیوندالرتخمینزدهشدهاست.اینسه
طرحعبارتنداز:طرح2000مگاواتيMendaiaدرهفتکیلومتري
باالدستمنطقهDedessa،طرح2100مگاواتيBeko Aboدردو
Kara مگاواتي 1600 طرح ،Nekemt منطقه باالدست کیلومتري

.Renaissanceدر70کیلومتريباالدستمنطقهDodi
Grand مگاواتي 5200 عظیم نیروگاه سهگانه، بسته این اجراي با
Renaissanceرتبهاولرادرکشوراتیوپيازدستخواهددادو
پیشبینيميشوداینرویداددرانتهايسال2017رخدهد.بااینوجود
ایننیروگاههمچنانبزرگتریننیروگاهقارهآفریقامحسوبميشود.
شایانذکراستکهانرژيسالیانهحاصلازتنهادوطرحMendaiaو

خرداد ماه 1391 - شماره Beko Abo20بیشاز12000گیگاواتساعتميباشد.

اجراي بزرگ ترين
نيروگاه تلمبه ذخيره اي كشور )اسكاتلند( 

شرکتSSEازطرفدولتاسکاتلندبهعنوانمجريطرحتلمبه
ذخیرهايLoch Lochyبرگزیدهشد.اینطرح600مگاواتيکه
باهزینهحدودا800ًمیلیونیورواحداثخواهدشد،بزرگترین
نکتهجالب بود. اسکاتلندخواهد تلمبهذخیرهايکشور نیروگاه
درخصوصاینطرحایناستکهایننیروگاهپسازنیروگاه
گردید، احداث ولز کشور در 1974 سال در که Dinorwig
محسوب کبیر بریتانیاي در ذخیرهاي تلمبه نیروگاه جدیدترین
اجراي متر، 92 ارتفاع به احداثسدي دیگر ازسوي ميشود.
ساختماني بخش زیرزمیني، نیروگاه ساخت و طویل تونل دو
بیش پنجسالهکه اینطرح برجستهکردهاست. را طرحمزبور
از150فرصتشغليراایجادخواهدکرد،درحالحاضرمنتظر
اخذمجوزهايزیستمحیطيوتأمینمنابعمالياستکهبهگفته

کارشناسان،اینامرتاپیشازسال2014تحققنميیابد.

تأمين مالي پروژه Ombla )كرواسي( 
بانكEBRDدرجشنآغازاجرايطرحOmbla،موافقتنامه
مالي80میلیونیورویيطرحراباطرفکرواتامضاومبادلهکرد.
اینطرح68مگاواتيکهدرمجموع123میلیونیوروارزشدارد،
شاملچهارواحدنیروگاهياستکهپسازاجرا،حدود23درصداز
انرژيسالیانهتولیديکشورکرواسيراتامینميکند.عالوهبرتولید
انرژيسالیانهدرحدود220گیگاواتساعت،مسائلمحیطزیستيو
نیزتامینآبموردنیازبخشکشاورزيمنطقهازاهدافکارفرماي

طرحبودهاست.



 ثبت رکورد جديد در ساخت سكوهاي گازي در ايران 
بهگزارشش��رکتملينفتایران،پیمانکارانایرانياینش��رکترکوردجدیديرادرطراحي،احداث،نصبوراهاندازيسکوهاي
گازيدرفاز19میدانگازيعظیمپارسجنوبيواقعدرجنوبایرانبهثبترساندندکهدرتاریخ103سالهصنعتنفتایرانبيسابقه
است.باوجودتحریمهايبینالملليعلیهصنعتنفتایران،اینسکوظرف9روزدرآبهايخلیجفارسنصبگردیدکهکوتاهترینزمان
نصبس��کوهايفراساحلاست.درحالحاضرپیش��رفتعملیاتاحداثپاالیشگاهوتاسیساتفراساحلفاز19پارسجنوبيحدود40درصد
استهدفاصلياجرايفاز19تولیدروزانه50میلیونمترمکعبگازطبیعي،77هزاربشکهمیعاناتگازي،و400تنگوگرداستوعالوهبر
اینساالنه1/1میلیونتنگازمایعویكمیلیونتنگازاتاننیزتولیدميکند.تولیداتاینفازبرايتغذیهصنایعپتروشیميبهکارميرود.تاسیسات
فراس��احلاینفازش��امل21حلقهچاهفراساحل،چهارسکو،دوخطلوله32اینچيانتقالگازکهسکوهاياصليرابهپاالیشگاهيواقعدرساحل
متصلميکندبهطول260کیلومترودوخطلولهتزریقمونواتیلنگلیکولبهقطر4/5اینچاس��ت.کنسرسیوميمتش��کلازشرکتمهندسيوساخت

فالتقارهوشرکتپتروپارسدرحالحاضرپروژه5میلیارددالريتوسعهفاز19پارسجنوبيرابرعهدهدارد.

عراق به دنبال پيشي گرفتن از ايران به عنوان دومين توليد کننده نفت اوپك
بهگزارشبلومبرگ،عراقکهبهدنبالدوبرابرکردنتولیدنفتخودتاسال2015استدرصدداستتاجایگاهایرانبهعنواندومینتولیدکنندهنفت
اوپكراازآنخودکند.اینکش��ورباحمایتس��رمایهگذارانخارجيهمچوناکسونموبیلوبریتیشپترولیومکهدرزمینهتوسعهمیادینجدیدفعالیت
دارندتولیدنفتخودرابهبیش��ترینحدازس��ال1979رس��اندهاس��ت.عراقدرماهاوریلتولیدخودرابه3/03میلیونبشکهدرروزرساندهاستکه
7/7درصدبیشازتولیدماهمارساینکشوراست.اینکشوردارايپنجمینذخایرنفتجهاناستواززمانسقوطحکومتصدامحسین،15مجوز
اکتشافنفتوگازبرايشرکتهايخارجيصادرکردهو47مناقصهگذاربرايمناقصهبعديکهدر30ماهميبرگزارميشودثبتنامکردهاند.عراق
قصدداردتولیدنفتخودرادرس��ال2013بهبیشاز4میلیونبش��کهدرروزافزایشدهد.درنخستینفصلسالجاريصادراتنفتعراقازایران
پیشيگرفتهاست.درآندورهفروشنفتایرانبا400هزاربشکهکاهشبه2/1میلیونبشکهرسید.درماهاوریلمیانگینصادراتنفتایران1/8
میلیونبش��کهدرروزبودوحدود35میلیونبش��کهنفتنیزبرروينفتکشهاذخیرهش��دهاست.بازارهايآسیا،بویژهچینوهنددرچندسال
گذشتهبرايعراقاهمیتبسیاريیافتهاندوحدود60درصدصادراتنفتخامعراقراتشکیلميدهند.عراقهنوزبرايظاهرشدندرقامت

یكتولیدکنندهقابلاتکاينفتبامشکالتزیاديمواجهاست.

افزايش توليدنفت عربستان سعودي به 10 مليون بشكه 
عربستانسعوديبهمنظورحفظمیزانعرضه،تولیدنفتخودرابه10میلیونبشکهدرروزرساندهاستوبرايمقابلهباهرگونه
اختاللدرجریانعرضهنفت،درحالذخیرهسازي80میلیونبشکهنفتاست.ازآغازسالجاري،نگرانيازاخاللدرجریاننفت
خاورمیانهبهدلیلافزایشتنشهايمیانایرانوغرب،بهاينفتبرنترا20درصدافزایشدادودرماهمارسبهرکوردبيسابقه
128دالردرهربشکهرساند.ازآنزمانقیمتهاتاحديکاهشیافته،وليافزایشبهاينفتميتواندبهبودشکنندهوضعیت
اقتصاديجهانرابامشکلروبهروکندوبودجهاقتصادهاينوظهورراتحتفشارقراردهد.اینمسالهعربستانسعوديرا
کهازمتحدانکلیديامریکاستوادارکردهاستکهبارهاعرضهمناسبنفتبهبازارجهانيراتضمینکند.اینکشور
برايدومینماهمتواليتولید10میلیونبشکهايخودراکهبیشترینمیزانتولیداینکشوردرچنددههگذشتهاست

ادامهدادوبراياستفادهازظرفیتاضافي2/5میلیونبشکهدرروزاعالمآمادگيکرد.
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تغيير پيش بيني هاي ميزان توليد نفت در خاور ميانه و شمال آفريقا
تغییرشرایطدرخاورمیانهوآفریقايشمالي،پیشبینيتحوالتآتيبالقوهدرایرانولیبيراتغییردادهاست.اززمان

پایانرژیممعمرقذافي،ناظرانپیشبینيميکردندکهتولیدنفتلیبيبهسرعتبهسطحقبلازآغازجنگدراینکشوربرسد.
وزیرنفتلیبيدراواخرآوریلازتولیدروزانه1/5میلیونبشکهنفتخبردادوانتظارميروداینمیزانتامیانهسالمیالديجاري

به1/6میلیونبشکهافزایشیابد.ولياکنونافزایشتنشهادرمیانقبایللیبيورهبرانشبهنظاميکهممکناستبرانتخاباتمجلس
قانوناساسياینکشورتأثیربگذارد،بازگشتسریعلیبيبهوضعیتپیشازجنگرادرهالهايازابهامقراردادهاست.دربارهنقش
دولتمرکزيدرلیبيپسازقذافيبحثهايداغيدرجریاناستوبرخيبراینباورندکهدرصورتيکهگروههايشبهنظاميبهسرعت

مهارنشوند،سرنوشتيهمچونلبناندرانتظاراینکشوراست.درحالحاضرشورايانتقاليمّليبرايآرامنگهداشتنشبهنظامیانبهآنانپول
پرداختميکندوليدرصورتيکهدولتنتواندراهيبرايکنترلگروههايمسلحومرداناغلببیکاريکهدرخدمتاینگروههاهستندبیابد،

ممکناستبانارضایتيهاوناآراميهاياجتماعيروزافزونيمواجهشود.اکنونامنیتبهیکيازاصليترینچالشهايلیبيتبدیلشدهاستواکراه
شرکتهاينفتيبینالملليازبازگشتبهتاسیساتساحلياینکشورکهبیشاز90درصدتولیدنفتلیبيراپوششميدهدوآغازعملیاتحفاري

بهایننگرانيهادامنميزند.بدونحضورشرکتهايبینالمللي،بهاحتمالزیادتولیدنفتلیبيدرسطحقبلازبحرانباقيميماندوحتيممکناست
کاهشبیابد.ازسويدیگر،شورايانتقاليتنهااختیارتصویبهزینههاياضطراريراداردوعدمتصویببودجهسال2012شرکتمّلينفتلیبيسبب
گردیدهاستکهاینشرکتنتواندمناقصاتحفاريرابرگزاروبهشرکتهايلیبیایيواگذارکند.ازآنجاکهحدود405تاسیساتنفتيلیبيدرطولجنگ

داخليآسیبدیدهانددرحالحاضرهزینههايتعمیرونگهداريبسیاربیشترازمواردعادياست.

بهاي نفت و مذاكرات ايران
افزایشبهاينفتدربهارس��الجاريبهبیشاز125دالردرهربش��کهتاحديناشيازهراسبازارازپافشاريایرانبرمواضعسرسختانهخوددربرنامه

هستهاياینکشوروحملههوایياحتمالياسراییلبود.وليدراواخرآوریل،مقاماتاسراییليدربارهدستیابيایرانبهسالحهستهايابرازتردیدکردندواینمسئله،
امیدبهدستیابيبهتوافقيبرسربرنامههستهايایراندرمذاکراتایرانواعضايشورايامنیتسازمانمللمتحدراافزایشداد.ایرانميگویدسرگرمگفتوگو

باروسیهبرايیافتنراهيبرايتوقفتحریمهاياتحادیهاروپاستکهقراراستازجواليامسالاجراشود.
درمجموعبهنظرميرسدباوجوداینکهجوروانيناشيازاحتمالموفقیتمذاکراتبغدادقیمتهارااندکيکاهشميدهد،بعیداستکهاینمذاکراتبتواند

تنشهايژئوپولیتیكگستردهخاورمیانهراحلکندوتأثیرماندگاريبرکاهشبهاينفتداشتهباشد.

رشد سريع تقاضاي جهاني نفت
براساسپیشبینيهايآژانسبینالملليانرژي،تقاضايجهانينفتپسازرشدسالیانهنزدیكبهصفردرچهارمینفصلسال2011،درطولسال2012به
تدریجافزایشميیابدواینافزایشدرآخرینفصلسال،به1/2میلیونبشکهدرروزميرسد.مصرفجهانينفتامسالوافزایشتقاضادرکشورهايدرحال
توسعه،کاهشتقاضايکشورهايعضوسازمانتوسعهوهمکاریهاياقتصاديراجبرانميکند.صندوقبینالملليپولپیشبینيهايخوددرزمینهرشداقتصادي
جهانيبرايسالجاريوسال2013راافزایشدادوبهموجبجدیدترینپیشبینیهاياینصندوق،رشداقتصاديدرسال2012برابربا3/5درصدودر
سالبعد4/1درصداست.ازجملهميتوانبهافزایشرشداقتصاديکشورهايامریکا،آلمان،فرانسه،کاناداوژاپناشارهکرد.بهگزارشاینسازمان،چهار
بازاربزرگجهان،یعنيچین،امریکا،اروپاوژاپن،درسال2012بیشترینمیزانتقاضارابهخوداختصاصميدهند.پیشبینيميشودچیندرسال2012
همچنانبیشترینرشدتقاضاراداشتهباشدومجموعتقاضاياینکشوربا400هزاربشکهافزایش،یعنيحدود50درصدازمجموعافزایشجهانيتقاضا،

به9/9میلیونبشکهدرروزبرسد.پیشبینيميشودکهامسالدراروپاشاهدکاهشچشمگیرتقاضاينفتباشیمومیزانتقاضاياینمنطقهبا300
هزاربشکهکاهشبه13/9میلیونبشکهدرروزبرسد.همچنینتقاضاينفتدرامریکانیزبا200هزاربشکهکاهشبه18/7میلیونبشکهدرروز
ميرسد.وليژاپنباافزایشتقاضاي40هزاربشکهدرروزکهمیزانتقاضاياینکشوررابه4/5میلیونبشکهدرروزميرساند،درخالفجهت

سایرکشورهايعضوسازمانتوسعهوهمکاريهاياقتصاديحرکتميکند.

عرضه نفت
عرضهجهانينفتبا600هزاربشکهافزایش،درماهآوریلبهمیانگین91میلیونبشکهدرروزرسیدکه3/9ملیونبشکهازسال

گذشتهبیشتراستو70درصدایناضافهتولید،سهمکشورهاياوپكاست.

 تالش شديد اوپك براي كاهش قيمت نفت 
س��ازمانکشورهايصادرکنندهنفت)اوپك(درتالشاستتاقیمتهاينفتراکهدراوایلامسالباجهشي

بيس��ابقهبه130دالردرهربش��کهرس��یدکاهشدهدوباوجودکاهشصادراتایران،مجموعنفت
تولیدياینسازمانازهدفرسمياشبسیاربیشتراست.درماهمارس،بهدلیلنگرانيروزافزوناز

خروجنفتایرانازبازار،بهاينفتبهباالترینمیزانازسال2008رسیدوبه128دالردرهر
بشکهافزایشیافت.سازماناوپكکهدوازدهعضودارد،اکنونروزانه32/3میلیونبشکه

نفتتولیدميکندکه2/3ملیونبشکهبیشترازسقفرسميتولیداینسازماناست.
درواقعاوپكبهدنبالتثبیتبهاينفتدرسطح100دالردرهربشکهاستو

بهايبیشتررابراياقتصادجهانمضرميداند.
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امروزه رشد فزاينده 
جمعيت و توسعه 
شهرنشيني و 
مهاجرت و همچنين 
ارتباط با همسايگان 
و كشورهاي خارجي 
در زمينه هاي 
سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي، ديني 
و اقتصادي به 
راهکاري حفاظتي 
امنيتي نيازمند 
مي باشد و مهم ترين 
وظيفه هر نظام 
سياسي و اجتماعي 
تامين امنيت 
شهروندان خود 
است

       10

س��ردبیرنشریه،اینبارکهطبقروالهرشماره
ازنش��ریهفراب،س��واالتومحورهايموردنظر
ماهنامهفرابرابرايبندهوس��ایرهمکارانایمني
وحراس��تفرس��تاد،فکرکردمبهتراس��تکهدر
ابتدايای��نمبحث،بهموضوعدیگريکهش��اید
مدیرانومس��ئولینف��راببهدلیلمش��غلهکاري

امکانمطالعهآنرانداشتهباشند،اشارهنمایم.
ام��روزجامع��همام��وردتهدیده��ايمختلفي
قرارگرفت��هاس��ت،متخصصی��نم��ادرزمینههاي
مختل��فبهدلیلاس��تفادهازتجربیاتیاداش��تن
اطالعاتفنيمهندسيموردتهدیدواقعميشوند؛
ازجملهاینموارد،تهدیداتومخاطراتاحتمالي
سفرهايخارجياس��تکهرقباسعيميکننددر
س��فرهايخارجازکش��ورازطریقاستراقسمع
ازمباحثوگفتوگ��ويپیرامونقراردادهامطلع
ش��وند.مثالهايزی��ردرهمینچارچ��وبقابل

بررسياست:
1-کنت��رلمکالم��اتتلفن��يدرمح��لاقامت

درخارجازکشور
2-دسترس��يپنهانبهاسنادومداركموضوع

مذاکرهیاقرارداد
3-دسترسيبهاطالعاتلپتاپمسافر

4-مراجع��هغیرمنتظرهبهمحلاقامت،باتقاضا
ووعدههايمختلف

صیانتازسرمایههايانسانيوتالشبرايارتقا
ورشدآنانوحفاظتازفعالیتهاياجرایيمانند
س��دونیروگاهوپتروش��یميو...بهعهدهکلیت
نظامميباش��دوهموارهبخشيازاینوظایفدر
هرجامعهايبهعهدهدس��تگاههايامنیتياس��ت؛
وزارتاطالعاتدراینزمینهچندسالياستکه
بهوسیلهحراستکلکشورکالسهايآموزشيو
توجیهيبرايمدیرانومسئولینبرگزارکردهاست
ومدیرانف��رابنیزدرچنددورهازاینکالسها
ش��رکتکردهاندکهدرص��ورتتمایلهمکاران،
ایندفترب��رايتداومحض��ورنیروهايفرابدر
ایندورهه��ا،اع��المآمادگيمينماید.ازس��وي

دیگربررسيهايتاریخينشاندهندهاینواقعیت
استکهانس��انهاازابتدايخلفتبهدنبالامنیت
ب��ودهوبههمینمنظوربهغارهایاش��کافهاپناه
ميبردند؛بهدنبالپیدایشس��رمایهداري،مالکینو
س��رمایهدارانازدشتبانیاشبگردیاگزمهاستفاده
ميکردهان��د.درای��رانادارهامنیهونظمیهدرزمان
ناصرالدینش��اهقاجاربهتقلیدازکشوراتریشبا

400پلیسو60پلیسسوارهتاسیسگردید.
ام��روزهرش��دفزاین��دهجمعی��توتوس��عه
شهرنش��ینيومهاج��رتوهمچنی��نارتب��اطبا
همس��ایگانوکش��ورهايخارج��يدرزمینههاي
سیاس��ي،اجتماع��ي،فرهنگي،دین��يواقتصادي
ب��هراهکاريحفاظت��يامنیتينیازمندميباش��دو
مهمتری��نوظیف��ههرنظ��امسیاس��يواجتماعي
تامینامنیتش��هروندانخوداس��ت.نظامگذشته
درراس��تاياهدافخودشدرکلیهوزارتخانههاو
اماکندولتيووابستهبهدولتتشکیالتيراتحت
عن��وانحفاظتدایرکردهبودک��هبعدازپیروزي

در گفتگو با داوود يگانه جدي مدير ايمني و حراست شركت مطرح شد

برقراري یك محیط امن
هدف اساسي و غایي مدیریت ایمني و حراست

داوود يگانه جدي چهره نام آشناي خانواده بزرگ فراب است؛ چهره اي 
صميمي و در عين حال جدي كه هيچ گاه موقعيت كاري خود را با رابطه 
اي كه به صورت انفرادي با مديران و كارشناسان شركت دارد،اشتباه 
نمي گيرد. در عين اينكه به قواعد سخت كار در بخش ايمني و حراست 
پايبند است،اجازه نمي دهد كه اين جديت در كار و مسئوليت هاي ايمني و 
حراست، به روحيه اش هم رخنه پيدا كند و از او چهره اي متصلب سازد.

شايد از همين رو هم هست كه تقريبا تمامي اهالي فراب و شركت هاي تابعه، 
»يگانه« را دوست دارند و او را در كنار خود مي بينند نه در برابرشان. همه 
اين ويژگي ها و كند و كاو در وظايف و مسئوليت هاي مديريت ايمني و 
حراست، ما را بر آن داشت تا در گفتگويي با او، به بررسي عملكردهاي اين 
مديريت بپردازيم كه متن كامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد. پيش از 
آغاز گفتگو متن كوتاهي كه ايشان براي ما تهيه كرده اند، از نظرتان مي گذرد:
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پيمانکاران   
مانند  نيز  حفاظتي 
پيمانکاران  ساير 
براساس ضوابط 

و ويژگي هاي اين 
انتخاب  شغل 

واستخدام  مي شوند 
مانند  نگهبانان هم 

ساير همکاران 
انجام مي پذيرد، 

بايستي  البته 
دوره هاي آموزشي 
و نگهباني را طي 

كرده باشند

انقالباس��الميایرانحراس��تهانیزمانندسایر
ارگانه��ايانقالبيجایگزینحفاظ��تگردیدند.
براس��اسقوانینجمهورياسالميایران،حراست
تنهاواحدرسمياطالعاتيوامنیتيدرسازمانهاي
دولتياستکهبراساسدستورالعملهايمربوطه،
اق��دامبهفعالی��تميکن��د.حراس��تهادرابعاد
حفاظتفیزیکي،پرس��نلي،اسناد،ITوخدمات

مشاورهايتعریفشدهاند.
1-حفاظتپرس��نلي،بستريامنبرايپرسنل
درمحیطکار،پیگیرياموراتباعخارجي،آس��یب

شناسيوشناسایيتهدیداتوفرصتها
2-حفاظ��تفیزیک��ي،محافظ��تازاماک��ن،
تاسیس��اتواموال)نیروگاه،سد،پاالیشگاه(تهیه
طرحه��ايحفاظتيبرايمواقعبح��رانوپیگیري

امورپدافندغیرعامل
3-حفاظتازاسنادطبقهبنديشده،انجامامور
محرمانهدبیرخانه،نگهدارياس��نادمهمشرکتو

سازمان
تکنول��وژي از حفاظ��ت ،IT حفاظ��ت -4

اطالعاتبهروشهايفنيوسیستمي
5-ارائ��همش��اورهب��همدیرعام��ل،مدیرانو

مسئولین
ایندفتربراساسنیازمنديهايفرابدرستادو
پروژههاياجرایيوبازدیدهايمستمرازکارگاهها
ومشاورهبامدیرعاملومعاونینومدیراناجرایي
درخص��وصنیازمنديه��ايپ��روژهب��هحفاظت
وایمن��يدرابعادمختلفازس��ال1377فعالیت
اجرایيخودراآغازکرد.درارزیابيهايحفاظتي
ازپروژهه��ايفوقکهازس��ويمس��ئولینذیربط
انجامگرفتهاست؛بهدلیلصفربودنآمارسرقت،
امتیازباالیيبهفرابتخصیصدادهشد.بهجرات
ميتوانگف��تدرصدباالیيازموفقیتها،مرهون
نقشتكتكهمکارانفرابدرپروژهوس��تادو
ناش��يازاعتمادطرفینبودهاس��ت.همکاراناین
دفترباورداش��تندکهمس��ئولینفرابحاصلکلیه
فعالیته��اياجرایيخودش��انرااعمازطراحي،
خری��د،نص��بوراهاندازيدرپ��روژهرابهآنان
واگذارکردهاند.اینتعاملواحتراممتقابلبهنظرم
رم��زموفقیتایندفتربودهاس��تکهبهامیدخدا
همچنانادامهداشتهباشد.فعالیتهاياجرایياین
دفت��ردرکلیهپروژههاياجرایيش��املدوبخش

HSEوحفاظتفیزیکيميباشد:
HSE-1

ش��رکتفراببهمنظورتوس��عهبازارکسبو
کارخ��ودنیازمندداش��تنگواهینامهIMSبودکه
اینسیس��تمش��املچهاراس��تانداردميباشدکه
ISO14001 –OHSAS18001- اس��تانداردهاي
HSE MSدرح��وزهفعالیتای��ندفترقرارگرفته
اس��تکهخوش��بختانهاج��راوپیادهس��ازياین
اس��تانداردهاباهمکاريومساعدتکلیهمعاونین

محت��رمازجملهمعاونتسیس��تمون��رمافزارو
معاونتوس��عهمنابعانسانيوپشتیبانيشروعشد
ودرس��ال1386ف��رابموفقبهاخ��ذگواهینامه

I.M.SازشرکتDNVنروژگردید.
حالمتنگفتگوباایشانرادرادامهميخوانید:

ــوده و در  ــان را معرفي فرم ــا خودت :  لطف
ــتنتان به خانواده فراب توضيح  مورد نحوه پيوس

دهيد. 
داوودیگان��هجديهس��تم.منازس��ال1360
فعالیتخودرادرحراس��توزارتنیروش��روع
کردهاموازس��ال1378تاکنوندرفرابمش��غول

بهکارميباشم.
:  لطفا به اختصار در مورد ساختار سازماني 
ــم ماموريت و  ــت ايمني وحراســت و اه مديري

فعاليت هاي هر بخش توضيح دهيد.
اینمدیریتشاملدوبخشHSEوحفاظت
فیزیکيميباشدکهماموریتبخشHSEکاهش
نرخوش��دتحوادثوایج��ادمحیطيامنبراي
کلی��هکارکن��انوذینفع��انميباش��دوماموریت
حفاظ��تفیزیکي،حفاظتازاموال،تاسیس��اتو
دارایيهايف��رابوفراهمکردنامنیتدرمحیط

کارميباشد.

:  دليل حركت فراب به سمت پياده سازي 
 OHSAS18001 و  ISO 14001ــتانداردهاي اس

چه بوده است؟
ورودب��هعرص��هفعالیته��اينف��توگازو
پتروش��یمي،خواس��تهکارفرمای��انوفعالیتهاي
برونمرزيتوس��عهطرحهامثلکنیا،تاجیکستان،

سریالنکاوغیره.

ــذار در نحوه  ــم و اثرگ ــاي مه : پارامتره
فعاليت و نوع برخورد همكاران شما دركارگاه با 

حوادث چه هستند؟
اص��والدرکارگاهبرايح��وادث،طرحبحران
تهیهش��دهاس��تکههمکارانایندفتربراس��اس

دستورالعملهااقداممينمایند.

ــي را در انتخــاب پيمانكاران  : چه عوامل
حفاظت و نگهباني مد نظر قرار مي دهيد؟

پیمانکارانحفاظتينیزمانندس��ایرپیمانکاران
براس��اسضوابطوویژگيهاياینشغلانتخاب
ميش��وندواس��تخدامنگهبان��انهممانندس��ایر
هم��کارانانجامميپذیرد،البتهبایس��تيدورههاي

آموزشيونگهبانيراطيکردهباشند.

ــراب در پروژه هاي  : باتوجــه به حضور ف
ــايت ها دراين  بين المللي، مديريت امور امنيتي س

پروژه ها چه رويكرد خاصي را نياز دارد؟

حفاظتپروژههادرداخلوخارجازکش��ور
براس��استهیهطرحهايحفاظتيموردنیازپروژه
انجامميپذیردکهدرخارجازکش��ورباهمکاري
نیرويانتظام��يمنطقه،طرححفاظتيتهیهواقدام

ميشود.

:  نقش شــما در ارتباط باشركت هاي تابعه 
چگونه تعريف شده است؟

بس��تگيداردبهتوافق،وظایفيراکهدرفراب
عهدهدارميباش��مدرش��رکتهايتابعهنیزانجام

ميدهم.

ــرخ حوادث ناشــي از كار را در فراب  :  ن
در مقايســه با سازمان هاي مشابه چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
بررس��يهايآم��اريحاکيازآناس��تکهبا
تمهیداتبهعملآمدهازسويفراب،درپروژههاي
نیروگاههايبرقآبينرخحوادثسیرنزوليدارد
وبانظرس��نجيدربخشنفتوگازوپتروشیمي

نیزهمینرویهوجوددارد.

:  به منظور رعايت مســائل مرتبط با ايمني 
ــاي فراب چه  ــكاران در كارگاه ه توســط پيمان

تدابيري انديشيده ايد؟
تهیهدس��تورالعملحداقلالزاماتHSEبراي
پیمانکاران،الزاماتHSEضمیمهشدهبهقرارداد،
ارزیاب��يپیمان��کارانبهلحاظHSEقب��لازعقد
ق��رارداد،ارزیاب��يدورهايپیمان��کارانواعالمبه
کمیتهوندورفرابجهتبررس��يوتصمیمگیري

وادامههمکاري.


:  درشــماره هاي مختلف نشــريه بخشــي 
به عنوان )تجزيه و تحليل يك حادثه( وجود دارد 
كه در آن حوادث مهمي  كه در كارگاه هاي فراب 
به وقوع پيوسته است شرح داده مي شود. معموال 
ــازمان ها تمايلي به ارائه اين گونه موضوعات  س
ــازمان خود در يك نشريه عمومي  در رابطه با س
 ندارند؛ هدف شما از ارائه اين مطالب در نشريه 

چيست؟
HSEاینموضوعبهدرخواس��تکمیتهعالي
ف��رابانج��امگرفتهاس��ت؛ضمنآنکهبررس��ي
عللریش��هايحوادثواطالعرس��انيعموميبه
س��ایرذینفعانازوظایفاس��تاندارديميباشدکه
ماتالشمينمائیماینموضوعبهصورتمس��تمر

برايحوادثمهمانجامپذیرد.

ــرد  ــم عملك :  يكــي از شــاخص هاي مه
ــرار حــوادث  ــب تك ــازمان ها ضري HSE در س
اســت. به منظور جلوگيري ازتكرار حوادث يك 
ــايت هاي ديگر چه راهكارهايي را  سايت در س
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انتخاب پيمانکاران 
حفاظتي و استخدام 
سرشيفت و نگهبان 
در كارگاه ها، )كه 
درحال حاضر بالغ 
بر 250 نفر نگهبان 
در كارگاه ها انجام 
وظيفه مي نمايند( از 
جمله وظايف بخش 
حفاظت فيزيکي 
مي باشد

انديشيده ايد؟
ی��كراه��کارهمانموضوعاش��ارهش��دهو
اطالعرس��انيحوادثبهصورتمس��تمرميباشد،
راهکاردیگردرجحوادثمهمدرفایلشناس��ایي
خط��راتجدیدوالزامس��ایرکارگاههابررعایت

آنميباشد.

ــد  داري اســتحضار  ــه  ك ــور  همان ط   :
ــش مهمي  در  ــازي در زمينه HSE نق فرهنگ س
اجراي اثر بخش آن در ســطح سازمان دارد. در 

اين رابطه چه اقداماتي انجام داده ايد؟
فرهنگسازيدرسطحوسیعيبهصورتدورن
سازمانيوبرونس��ازمانيدرزمینهHSE،انجام
گرفت��هاس��ت.ازمهمترینفعالیته��ايصورت
گرفتهميت��وانبهموارديمثلتهی��هماهنامههاي
HSE،آموزشه��ايمس��تمر،ش��عارهاوبنرهاي
HSE،کتابچههايآموزشتوجیهيوغیرهاش��اره

کرد.

مشــاهده  ــازمان ها  ازس بســياري  در   :
مي شــود كه همكاران پروژه ها، اجراي الزامات 
ــان  ــت انجــام كار در زم ــي جه HSE را مانع
ــاد دارند كه برخي  مناســب مي دانند. بعضا اعتق
خواسته هاي همكاران HSE سخت گيرانه بوده و 
ريســك پذيري اين همكاران كم است. نظر شما 

در اين رابطه چيست؟

غالباممکناس��تکارشناسانفنيبهخوبيبا
خطراتوپیامدهايناش��يازآنآش��نایينداشته
باش��ند،چ��ارهکاردرتعام��له��ردوگ��روهدر
جلس��اتمش��تركHSEوبحثوتبادلنظردر
خص��وصخطراتميباش��د.اقدام��اتاصالحي
بایدب��افعالیته��اياجرایيمنطبقباش��ندودر
غیراینصورتحتمایانادیدهگرفتهميش��وندیا

پسازمدتزمانيکوتاهيحذفميشوند.

ــان، فعاليت هاي مرتبط  :  در مقطعي از زم
ــي پررنگ برگزار  ــي در دفاتر تهران خيل با ايمن
مي شد، اما به نظر مي رسد درحال حاضر اينچنين 

نيست. آيا برداشت ما را تاييد مي كنيد؟
بل��هدرهنگاماخذگواهينامه،فرابمجبوربه
آموزشفراگی��روعموميبودهوليدرحالحاضر
باتوج��هبهگذش��تحدود6س��الازاخذگواهي
نامهش��ایدقدريفعالیتهايHSEدفترتهرانکم
رنگش��دهباشد.بههرحالاینوضعیت،وضعیت
صحیحينیس��توبایدرسیدگيبهمحیطدفتري
وکارشناس��اندفترتهراننیزبیشترصورتپذیرد.
هرچن��دتوجهزیادماب��هکارگاهها،تمرکزمارااز
دفترتهراندورنگهداشتهوازطرفيحرکتفراب
بهسمتاحداثساختمانمرکزي)برجفراب(ما
رابهدلیلپیش��گیريازهزینههاياضافهازایجاد
تغییراتدرس��اختمانهايپراکندهدورنگهداشته

است.

:  حادثه اي كه بيشترين چالش را براي شما 
در كارگاه به وجود آورد، چه بوده است؟

درپاسخبهاینسوالقبالاشارهشدکهاجراي
مقرراتوالزاماتHSEب��همعنايجلوگیرياز
حوادثطبیعياس��ت؛هرحادثهايچالش��يدارد
ودرسال89براثرفوتیکيازپرسنلپیمانکاري

چالشيبهوجودآمد.

:  مهم ترين چالش ها و مشــكالت شما در 
اجراي فعاليت هايتان چيست؟

کمبودمنابعانس��انيومس��ئولیتهايسنگین
.HSEکارشناسان

ــما به منظور  :  پيشــنهادها و برنامه هاي ش
ــراب در حوزه ايمني،  بهبود وارتقاي عملكرد ف

بهداشت و محيط زيست چيست؟ 
بهترتیبپیشنهادهاوبرنامههايزي:

-درگیرشدنومش��ارکتمعاونتهاياجرایي،
برنامهریزي،پشتیباني،بازرگانيوغیرهبامباحث

HSEوارتقايسطحایمنيشرکتفراب
-ارتباطباسایرسازمانهاوشرکتهايمشابه
)BENCH MARKING(داخليوخارجي

-برگزاريسمینارهايHSEباسایرارگانها
وشرکتهايمشابه

-کاه��شتک��راروش��دتح��وادثفرابو
پیمانکاران

اینجانبمحمدپازوکيازسال1365شروعبهکارکردموازسال1380در
پروژهکارون1همکاريخودرابافرابآغازوتاسال1385درکارگاههاي
سال ابتداي از کردم. فعالیت کارون4 و کارون3 مسجدسلیمان، نیروگاه
1386تاکنونبهعنوانمسئولحفاظتفیزیکيکلیهپروژههايفرابدرداخل
وخارجازکشوردرستادفرابحضوردارمکهخالصهاینفعالیتهابهشرح

ذیلميباشد:
1-تهیهواجرايطرححفاظتيپروژههايدرحالاجرا

و استخدامسرشیفت و حفاظتي پیمانکاران انتخاب -2
نگهباندرکارگاهها،کهدرحالحاضربالغبر250نفرنگهبان

درکارگاههاانجاموظیفهمينمایند.
خارجي اتباع اقامت و تردد بر کنترل و نظارت -3
و استانداري با مستمر و الزم هماهنگيهاي و درکارگاهها

مراجعانتظاميوامنیتيدرخصوصآنها.
از بهمشکالتحفاظتيبعضي امورمربوط پیگیري -4
از و... ایالم بخار برقو ازجملهسیمره،داالهو، کارگاهها
طریقمراجعقضایي،انتظاميبهمنظورایمنکردنبسترکار

وحفاظتازپرسنل
5-انجامامورمربوطبهشبکهرادیویيکارگاههاکهشاملتهیهطرحشبکه
برايکارگاههايجدید،اخذمجوزوتمدیدمجوزهايقبليازطریقسازمان
تنظیممقرراتوارتباطاترادیویيوهمچنینخریدوتامینبيسیمدستيبراي
پارسیان، ایرانLNG،پاالیشگاه ازجملهفاز22تا24طرح طرحهاياجرایي
NGLخارگ،ستارهخلیجفارس،سیمره،شیرکوهیزد،....و
انجامتعمیرونگهداريشبکهبيسیمکارگاههابهطورمستمر.

6-بررسيمشکالتکاريپیمانکاران
7-نظارتمستمربروضعیتحفاظتفیزیکيکارگاههاي

داخلکشوروهمچنینپروژهسنگتوده2درتاجیکستان.
سیستم و الکترونیك حفاظت طرح تهیه و بررسي -8
CCTVکارگاههايBOOفرابحسبدرخواستمعاونت
مربوطهباهماهنگيهايالزمازجمله:کارگاههايداالهوو

شیرکوهیزد
منظورسرکشيو به کارگاهها از بازدیدهايدورهاي -9

نظارتوکنترلعملکردعواملحفاظتفیزیکي

در اهميت نظارت و كنترل عملكرد عوامل حفاظت فيزيكي
محمد پازوكي، مسئول حفاظت فيزيكي
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با استقرار سيستم 
IMS 9روش 

 ،HSE اجرايي
27 دستورالعمل 
 HSE تخصصي
تهيه ودر فراب 

اجرايي گرديد و 
الزامات قانوني دولتي 

وكارفرمايان داخلي 

و خارجي عديده 
شناسايي، به روزآوري 

و اطالع رساني شد؛ 
همچنين برگزاري 
دوره هاي آموزشي 

 IN مرتبط به صورت
HOUSE براي 

كليه معاونت ها، 
مديران ارشد و 

رؤساي بخش ها 
صورت گرفت؛ نهايتا 

درخردادماه 1386 
شركت فراب طي 

مميزي شخص ثالث 
خارجي، موفق به اخذ 
گواهي نامه از شركت 

DNV نروژ شد

بهداشت کارشناسي مقطع در تهران بهشتي شهید ازدانشگاه 1372 سال
حرفهايفارغالتحصیلشدم.داراي18سالسابقهاجرایيوستاديدرساخت
نیروگاههايحرارتيوبرقآبيميباشمکهاینتجاربعبارتنداز:نیروگاهبخار
بخار نیروگاه اهواز، رامین بخار نیروگاههاي کرمانشاه، بیستون مگاواتي 320
1300مگاواتيشازنداراك،نیروگاهگازيدماوندتهرانونهایتا6سالاستکه

درستادشرکتفرابافتخارهمکاريدراینزمینهرادارم.
فرابدرنیمهدومسال1384باورودبهعرصهفعالیتهاي
اهمیتمواردHSEدروزارت پتروشیميو نفتوگازو
شامل HSE مرتبط نامههاي گواهي اخذ به تصمیم نفت،
گرفت. OHSAS 18001& ISO 14001 & HSE ms
توسعه و برنامهریزي محترم معاونت فعالیت، این راهبر
سیستمهاباعقدقراردادمشاورهوهمکاريومشارکتفعال
مدیریتایمنيوحراستازسال1385بهصورتعملياقدام
INTEGRATED( یکپارچه مدیریت سیستم استقرار به
MANAGEMENT SYSTEM(IMSکرد.بااستقرار
سیستم9IMSروشاجرایيHSE،27دستورالعملتخصصي
HSEتهیهودرفراباجرایيگردیدوالزاماتقانونيدولتي

وکارفرمایانداخليوخارجيعدیدهشناسایي،بهروزآوريواطالعرسانيشد؛
همچنینبرگزاريدورههايآموزشيمرتبطبهصورتIN HOUSEبرايکلیه
معاونتها،مدیرانارشدورؤسايبخشهاصورتگرفت؛نهایتادرخردادماه
1386شرکتفرابطيممیزيشخصثالثخارجي،موفقبهاخذگواهينامه
ازشرکتDNVنروژشد.دراینزمینهیکيازمهمترینفعالیتهايصورت
گرفته،شناسایيوارزیابيخطراتوموارديبودهکهجهتنیلبهاینهدف،با
تشکیلیكکارگروهفني،خطرات،جنبههاوپیامدهايکلیهفعالیتهايساختماني،
نصبوراهاندازيوحتياداريدرطرحهاوپروژههايگوناگونفرابشامل
نیروگاههايآبي،نیروگاههايحرارتي،نفت،گاز،پتروشیميوریليشناسایيو

براساس FMEA (FAULTH METHOD EVENT ANALYSIS) روش به
4 سطح جدول یا WBS (WORK BREACK DOWN STRUCTURE)
اولویتبنديدرچهاروضعیت و ارزیابي مورد اجرایي، فعالیتهاي شکست
)MODERATE( متوسط ،)HIGH( جدي ، )EXTREME( بحراني
از10000خطر بیش مرحله این در قرارگرفت. )LOW( یا تحمل قابل و
بحراني وضعیتهاي گرفت. قرار ارزیابي مورد و شناسایي
بهعنوانشرایطاضطراريشناسایيوواکنشهايمربوطهدر
کلیهکارگاههاومحدودههايکاريفراببهصورتمانورهاي
ادواريبرنامهریزي،اجراوتجزیهوتحلیلگردید.باتوجهبه
اینکهحدود80درصدفعالیتهاياجرایيدرکارگاههاتوسط
HSE msپیمانکارانفرابانجامميگرفتوباتوجهبهالزام
،HSEمبنيبرضرورتشناسایيوارزیابيپیمانکارانبهلحاظ
HSEپسازتهیهروشاجرایيمرتبط،اقدامبهتهیهدستورالعمل
پیمانکارانوالزاماتتخصصيضمیمهشدهبهقراردادبرايهرگونه

فعالیتخاصبهتفکیكدامنهوحساسیتکارگردید.
تامینمنابعمالي،تجهیزاتيوانسانيبرايکلیهکارگاههاو
دفترتهرانباهمتمدیریتمحترمعامل،معاونتمحترمتوسعه
منابعانسانيوپشتیبانيومدیریتمحترممنابعانسانيانجامگرفت.ازسال1386
تابهحالنیزاینشرکت5باربهصورتسالیانهتحتممیزيشخصثالثخارجي
ودههابارتحتممیزيداخليمعاونتمحترمبرنامهریزيوتوسعهسیستمها
قرارگرفتهاستکهخوشبختانهباهمتکارشناسانمحترمHSEدفترتهرانو
کارگاههاوهمچنینهمکاريخوبوصمیمانهمعاونتهايمحترمتوسعهمنابع
انسانيوپشتیبانيوبرنامهریزيدردفترتهرانوکارگاهها،هیچگونهعدمانطباق
مهم)major(درسهاستانداردHSEموردممیزيازفرابگرفتهنشدهاست
کهامیدواریمدرسالهايآتينهتنهابتوانیمبههمینروالحرکتنماییم،بلکهبا
هدفگذاريوبرنامهریزيهايبهتر،بتوانیمفراترازالزاماتقانونيحرکتکنیم.

HSE و جايگاه و كاركرد آن در شركت فراب
 محسن  خرسندي، رئيس بخش HSE فراب- نوتاش
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با اندكي توجه و 
بررسي در متون 
ايمني، بهداشت 
و محيط زيست 
مي توان به وضوح 
كمبود يا نبود آيين  
نامه هاي قانوني و 
دستورالعمل مدون و 
به روز در اين زمينه 
را حس كرد. صنعت 
در حال توسعه كشور 
نيازمند وجود مراجع 
قانوني علمي جامع 
و كاربردي در زمينه 
هاي مهندسي ايمني، 
مهندسي محيط 
زيست و بهداشت 
حرفه اي مي باشد 
تا با ارتقاي دانش 
فني افراد متخصص 
در اين زمينه، بتوان 
همگام با دانش روز 
تکنيك ها و اصول اين 
رشته را اجرا كرد

اینجانبعلياصغررحیميکارشناسبهداشتحرفهايازدانشگاهتهراناز
سال1360کارخودراباشرکترادیاتورایرانشروعکردهوازسال1386
تاکنونافتخارهمکاريباشرکتفرابرادارم.همکارانبهموضوعاتمختلفي
درزمینهHSEاشارهکردهانداماآنچهازنظراینجانبحائزاهمیتميباشد
چالشهایياستکهHSEدرتشکیالتسازمانيوازنظردانشفنيباآن
در سازماني چالش عمده بخش دو به ميتوان را موارد این است. روبهرو

خصوصجایگاه،امکاناتوهمراهيمدیرانارشدوعدم
آزموده، کار اساتید کمبود ،HSE دانش به کافي دسترسي
عدمصالحیتعلميوتخصصيافرادبهکارگرفتهشدهو
پایینبودنمیزانمشارکتسایرواحدهايسازمانيدرامور
HSEتقسیمکرد.کهاعمچالشهادرسطحمليبهشرح

زیرميباشد:

1-  جايگاه HSE در تشكيالت سازماني
بدیهياستاگرجایگاهHSEدرباالترینسطحمدیریتي
از اصولي استفاده صورت در مسلما گیرد، قرار سازمان
باعث چراکه داشت، خواهد را کارایي بیشترین فرصتها،
ایجادبرتريدرحوزهتصمیمگیريشدهواینبرتري،پلي

ایمنيدرکارو افزایش باعث نهایت اهدافHSEودر بیشتر برايتحقق
تنزل برعکس HSE سازماني جایگاه اگر ميشود.حال سازماني بهرهوري
اعتباروصالبتالزمدردرون از HSE باعثميگردد اینموضوع نماید،
HSEنباشدوبهتبعآنمیزانسرمایهگذاريهادرزمینه سیستمبرخوردار
کاهشیافتهوعملکردHSEنیزدرکلیهامورتضعیفگردد.بانگاهيگذارا
بهنمودارسازمانيشرکتهايمعتبردرسطحمنطقهوجهانومقایسهسطوح
سرمایهگذاريدرHSEوبازگشتسرمایهدراینشرکتهاباوضعیتفعلي
HSEخودمانبهراحتيميتواندریافتکهاینسازمانهاباباالبردنجایگاه
درسازمانخوددرواقعفرهنگHSEرانهادینهکردهاندواینموضوعبهآنها
درکاهشریسكکارهایشاندرحوزهبهداشت،ایمنيومحیطزیستکمك
شایانيميکندوازمیزانضررهايماليوجانيآنهابهشدتکاستهاست.اما
درحالحاضرجایگاهسازمانيHSEدرسازمانهادرسطحملي،تضمینيبر
کاهشنقاطضعفوتهدیداتناشيازریسكهايایمني،بهداشتومحیط

زیستنميباشد؛چراکهسطحاختیاراتوتخصیصمنابعمختلفانسانيو
ماليدرحوزههايبهداشت،ایمنيومحیطزیستبهگونهاينیستکهقدرت
الزمراجهتبرخوردبامخاطراتومعضالتموجودایجادنماید.لذاضرورت
بازنگريدرخصوصجایگاهسازمانيHSEدرسطحمليبهشدتاحساس

ميشود.
2-  تعهد مديران نسبت به پياده سازي الزامات قانونيHSE و مديريت 

كردن آنها
کارجمهوري قانون و196 193،91 ،85 مفاد براساس
اسالميایران،صیانتازنیرويانسانيکهاصليترینسرمایه
مدیر هر قانوني مسئولیتهاي از یکي ميباشد سازمان هر
است.بنابراینرعایتمقرراتواستانداردهايHSEازطرف
مدیراننقشبسیارمهموتاثیرگذاريبرافرادآنسازماندارد
کهاینامرنهتنهاباعثرونقوگسترشفرهنگHSEدر
آنسازمانودرسطحجامعهخواهدشدبلکهباعثکاهش
بهرهوري افزایش کار، از ناشي ضایعات و حوادث نرخ
HSE امور به توجه  که درحالي رونقاقتصاديميشود. و
وآشنایيبهعلممهندسيروزهنوزبهطورجديموردتوجه

برخيازمدیرانومجریاندراموراجرایيقرارنميگیرد.
 HSE 3-  پايين بودن ميزان مشاركت ساير واحدهاي سازماني در امور
مقررات رعایت مسئولیت HSE سیستم داراي و بزرگ سازمانهاي در
واحد و ميباشد واحد آن عهده بر واحدي هر در HSE الزامات تحقق و
HSEملزمبهدادنمشاورهونظارتبررعایتالزاماتHSEميباشد.اما
درحالحاضردرسطحمليچونHSEبهعنوانبخشيازهرفعالیتوفرایند
کاريموردتوجهقرارنميگیردومالكفراینددررابطهبارعایتمقرراتو
الزاماتHSEهیچمسئولیتيرانميپذیرد،مسئولیتآنصرفامتوجهمدیرانو
کارشناسانHSEميباشد.تازمانيکهاینتفکردرامورحاکمباشدنميتواناز
مدیران،کارشناسانومسئولینHSEانتظارداشتبتوانندباارائهروشکنترل

عملیاتازحوادثناشيازکاردرصنعتپیشگیرينمایند.
4- كمبود اساتيد مجرب در زمينه HSE وعدم صالحيت علمي، تخصصي 

و فني شاغلين 
بابررسيوضعیتمراکزآموزشعاليکشوروسوابقآموزشيواجرایي
اساتیداینرشتهتحصیليميتواندریافتکهاینرشتهازکمبوداساتیدمجرب
رنجميبردودرنتیجهدانشآموختگاناینرشتهتحصیليدیدواطالعاتفني
کافيدرزمینهایمني،بهداشتومحیطزیستندارندوازطرفدیگررونق
بازارکارHSEدرصنعتکشورباعثجذبافرادازتماميرشتههادراینزمینه
شدهاستکهراندمانکاررابهشدتکاهشدادهاست.الزمبهذکراینکهبر
خالفتصورعموم،افراديکهدراینرشتهمشغولبهکارهستندبایستيعالوه
برداشتندانشمهندسيمکفي،ازتوانایيهايمدیریتيوآموزشيمناسبنیز

برخوردارباشندتابتوانبهاهدافموردنظردراینزمینهدستیافت.
HSE 5-  كمبود مرجع قانوني علمي و بروز در زمينه

بااندکيتوجهوبررسيدرمتونایمني،بهداشتومحیطزیستميتوانبه
وضوحکمبودیانبودآییننامههايقانونيودستورالعملمدونوبهروزدراین
زمینهراحسکرد.صنعتدرحالتوسعهکشورنیازمندوجودمراجعقانوني
علميجامعوکاربرديدرزمینههايمهندسيایمني،مهندسيمحیطزیستو
بهداشتحرفهايميباشدتاباارتقايدانشفنيافرادمتخصصدراینزمینه،

بتوانهمگامبادانشروزتکنیكهاواصولاینرشتهرااجراکرد.

HSE تعهد مديران نسبت به پياده سازي الزامات قانوني
علي اصغر رحيمي، كارشناس بهداشت حرفه اي

ت
اون

 مع
 در

کاو
د و 

کن

خرداد ماه 1391 - شماره 20



پرونده پروژه تعمير و بازسازي سكوي نفتي فروزان

درپهـــــنه
خلـيجفارس



16

زان
رو

ه ف
وژ

پر

ميدان نفتي فروزان 

در خليج فارس به 
فاصله 100 كيلو 
متري از جزيره خارك 
قرار دارد. توسعه 
ميدان مذكور در سال 
1970 ميالدي انجام 
و بيشترين توليد آن 
180000 بشکه در 
روز در سال 1978 
ميالدي بوده است. با 
توجه به كاهش توليد 
و ازدياد ميزان آب و 
گاز موجود در نفت در 
حال حاضر توليد نفت 
اين ميدان در حدود 
48000 بشکه در 
روز مي باشد

باتوجهبهاینکهاینجانبدانشجويرشتهالکترونیكدانشگاهصنعتنفتبودم،
خدمتنظاموظیفهرادرصنعتنفتانجامدادهوقبلازپیوستنبهشرکتناردیس
بهمدت14سالدرپتروشیمياصفهانوپروژههايپارازایلینبندرامام،آروماتیك
چهارم)برزویه(وپلياتیلنسنگینپتروشیميایالمبهعنواننیرويرسميصنعت
نفتمش��غولبهکاربودم.ش��روعهمکارياینجانببافرابقبلازشکلگیري
شرکتناردیسودرمعاونتنفت،گازوپتروشیميفراببهعنوانپیمانکارمهندسي
بخشابزاردقیقپروژهایس��تگاهتقویتفشارگازناربودکهدرسال87بهدعوت
مدیریتمهندسيوقت،جنابآقايمهندسفرحمندبههمکاريدائمدرشرکت
ناردیستبدیلشد.تنهاپروژهفراساحليناردیسبراياینجانببهعنوانتجربهاي
جدیدوتکمیلکنندهتجربیاتقبليوبرايشرکتناردیسسرآغازورودبهدانش

انجامپروژههايفراساحليبود.

معرفي پروژه بازسازي و نوسازي فروزان 
پروژهبازس��ازيونوسازيس��کويفروزانازطرفشرکتنفتفالتقاره
بهص��ورتEPCبهمبل��غ136,000,000یوروبازمانانجام36ماهبهش��رکت
تاسیساتدریایيواگذارگردید.درادامهبهدلیلاضافهشدنمقاومسازيزیرآب
مبلغوزمانانجامآنتعدیلوپروژهباموافقتکارفرمابهشرکتناردیسمنتقل
گردیدهاست.عالوهبرتعمیریاتعویضاغلبتجهیزاتفرسودهموجودبرروي
سکوها،باتوجهبهتغییرشرایطپروسسي،بهروزرسانيتاسیساتمطابقباشرایط
پروسس��يکنونيو25س��الآینده،درقراردادلحاظشدهاست.اینپروژهتوسط
مشارکتش��رکتناردیس،آرپاوبهمدیریتوراهبريشرکتناردیسدرحال
انجامميباشد.مهندسيپروژهبهش��رکتراهبردهايهوشمندواگذارگردیدکه
شرکتراهبردهايهوشمندمهندسيپایهرابهشرکتRanhill Worleyمالزي
واگذارومهندسيتفضیليراخودبهانجامرساندهاست.درحالحاضرپیشرفت
واقع��يپروژه65درصدب��ودهوعمدهفعالیتب��رروينصبتجهیزاتمتمرکز
ميباش��د.پیشبینيميشوددرصورتتامیننقدینگيموردنیازتوسطکارفرماو
مناس��ببودنشرایطجويجهتتداومعملیاتنصب،اینپروژهدرسال91به

اتمامبرسد.


معرفي ميدان نفتي فروزان
میداننفتيفروزاندرخلیجفارسبهفاصله100کیلومتريازجزیرهخاركقرار
دارد.توسعهمیدانمذکوردرسال1970میالديانجاموبیشترینتولیدآن180000
بش��کهدرروزدرسال1978میالديبودهاست.باتوجهبهکاهشتولیدوازدیاد
می��زانآبوگازموجوددرنف��تدرحالحاضرتولیدنفتاینمیداندرحدود

48000بشکهدرروزميباشد.
پروسساولیهشاملجداسازيآبوگازهمراهبانفتاینمیداندردوسکوي
پروسسيبهنامهايFXوFZکهبهفاصله20کیلومترازیکدیگرقرارداردوانجام
ميگیرد.نفتاستحصالشدهدرسکويFXتوسطخطلولهزیردریایيبهسکوي
FZمنتقلوبههمراهنفتتولیديFZازطریقخطلولهزیردریایيبهجزیرهخارك
ارسالميشود.بهسکويپروسسيFZ،سکويزیستFYوسکويسرچاهي
FY+FZ+F16توسطپلمتصلگردیدهاستکهبهطورکليبهناممجموعهF16
شناختهميشود.همچنینبهسکويپروسسيFX،سکويسرچاهيF15توسط

پلمتصلگردیدهاستکهبهناممجموعهFX+F15شناختهميشود.
نفتتولیديدرسکويFXوFZشاملنفتتولیدشدهدرچاههايF15و
F16وهمچنینتولیدسایرچاههاياقماريکهباخطلولهزیردریایيبهسکوي

FXوFZمتصلشدهاستميباشد.

شرح وظايف بخش مهندسي نارديس و چالش ها
مهندسيپروژهفروزانتوسطشرکتراهبردهايهوشمندانجامشدوقراربود
کهبخشخریدپروژهتوسطشرکتناردیسانجامشود.لذاتیممهندسيناردیس
باتمرکزبرانجاممهندسيخریدپروژهوباهمکاريبخشبازرگانيناردیسوارد
مرحلهخریدپروژهشدند.دراینپروژهاینجانببهعنوانهماهنگکنندهمهندسي
ناردیسوظیفهراهبريتیممهندسيخریدرابهعهدهدارم.کلیهمکاتباتفنيقبل
وبعدازسفارشخریدباسازندگان،ارزیابيپیشنهادهايسازندگان،اعالماشکاالت
مهندس��يطراحيبهمدیریتپروژهوشرکتدربازرسينهایيتجهیزاتتوسط
کارشناساناینبخشانجامشدهاست.قبلازشروعکارخرید،برخيازروشهاي
کاريدرمهندس��يخریدپروژهفروزانمانندچگونگيگردشمدارك،چگونگي
انجاممکاتبات،فرمتتولیدمداركسازندگانونحوهبایگانيمکاتباتسازندگان
بهصورتروشهايکاريتهیهگردید.شایدالزامکارشناسانبهپیرويازروشها
وسیستمتعریفشدهدراتوماسیونناردیسدرابتداکميخستهکنندهووقتگیر
بود،لیکنمزایايآنماننددسترس��يسریعبهمکاتبات،مداركوسوابقدرزمان
FXاجرايکارازمشکالتابتدايکارسبقتگرفت.دراینپروژهسکويزیست
وFYازجملهموارديبودهکهبهدلیلپیچیدگيآنوتجهیزاتيکهميبایستبر
رويس��کويزیستنصبش��ودمقدارقابلتوجهيازنیرويمهندسيخریدو
بازرگانيرابهخوداختصاصدادهبود.تنوعزیادتجهیزاتاس��تفادهش��دهدراین
پروژهش��امل120قلمکااليمختلفبود.فضايمحدودنصبدررويس��کو،
شرایطویژهآبوهوایيسکووترکیباتفراینديچاههاازجملهمواردياستکه

پروژه فروزان  تنها پروژه فراساحلي ناردیس

محمد 
مهدي فتاحي *
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متاسفانه در ماه هاي 
اخير با سخت تر 

شدن شرايط 
بين المللي و نيز 
مشکل پرداخت 

به پيمانکاران 
خارجي، روند تامين 
تجهيزات پروژه با 
مشکالتي روبه رو 
شده است. البته 
در همين شرايط 

سخت نيز با كمك 
همکارانم موفق 

شده ايم تقريبا تمام 
اقالم پايپينگ و 

بخش عمده اي از 
تجهيزات مکانيك و 
ابزار دقيق را تحويل 

پروژه نماييم

باعثاس��تفادهازتجهیزاتخاصدرپروژهشدهاس��ت.درحالحاضرساخت
س��کوهايزیستFXوFYومراحلساختوخریداغلبتجهیزاتپروژهبه
پایانرسیدهاست.لیکندربرخيموارددرمیانهراهمهندسيساخت،بهدلیلدوگانه
بودنموادمورداستفادهوگسترششرایطتحریم،نسبتبهتغییرسازندهاقدامشده
کهایناقدامباعثتکرارفرایندمهندسيخریدوزمانبرشدنآنشدهاست.همچنین
ع��دمتامیننقدینگيپروژهازطرفکارفرم��اواولویتهايدیگرپروژهازجمله

مواردياستکهدربرخيمواردمراحلخریدپروژهراکندکردهاست.

مالحظات و راه كارها در پروژه هاي فراساحلي آتي 
نظربهاینکهپروژهفروزانبازسازيونوسازيسکوهايمربوطبه40سالپیش
ميباشد،مهندسي،خریدواجرايآنباپروژههايجدیدمتفاوتودارايشرایط
ویژهاست.بازخوردمهندسياینپروژهنشاندادکهدرصورتبرونسپاريبخش
مهندسي،استفادهازشرکتهايدارايساختاروسیستممهندسيوهمچنیننظارت

دقیقبرانجاممهندسيازاهمیتباالیيبرخورداراست.

اهمی��تدادنبهموضوعفوقضمنکمکردنهزینهها،باعثخریدصحیحو
سرعتباالدرنصبتجهیزاتخواهدشدکهاینامرباتوجهبههزینههايباالي
شناوريونصبدرپروژههايفراساحلي،تاثیربهسزایيدرمدیریتهزینهوزمان
دارد.استفادهازنیروهايکارآزمودهدرپروژههاينفتيبازمینهپروژههايفراساحلي
وهمچنینایجادسیستممتمرکزگردشکارباتعریفوظایفمشخصبرايهر
یكازنفراتازجملهمواردياستکهباعثافزایشبهرهوريوانجامصحیحکار
ميش��ود.همچنینمدیریتعلميپروژههابراساساستانداردهايدانشمدیریت
پروژهميتواندبهعنوانیکيازشاخصهايپیشرفتتیممدیریتپروژهتلقيشود
کهدراینخصوصبخشآموزشنس��بتبهآشنایيکارشناسانمرتبط،اقدامات
موثريراشروعکردهاست.بهمنظورتداومحضورشرکتناردیسدرپروژههاي
فراس��احليبهعنوانیکيازشاخههايفعالیتش��رکت،حفظوگسترشدانش
بهوجودآمدهدارياهمیتبودهکهحفظوگسترشآنمستلزمورودبهپروژههاي

جدیدفراساحليميباشد.
*هماهنگ كننده مهندسي خريد پروژه بازسازي و نوسازي سكوي فروزان

 FX+F15FY+FZ+F16

فارغالتحصیلس��ال1379ازدانش��گاهصنعتيش��ریفدررشتهمهندسي
متالورژيگرایشش��کلدادنفلزاتهس��تم.ازسال1387افتخارهمکاريبا
شرکتناردیسدرمدیریتبازرگانيوتامینتجهیزاترادارم.درابتداباسمت
کارشناستامینتجهیزاتمکانیكوازابتدايسال1390بهعنوانرئیسبخش
پیگیريتامینمشغولفعالیتهستم.بههمراهسایرهمکارانمدراینبخشتحت
نظ��ارتمدیرمحترمبازرگانيوتامینتجهی��زات،تمامامورمربوطبهتامین
تجهی��زاتاعمازمکانیك،برقوابزاردقی��قازمرحلهپسازعقدقرارداد
تاتحویلتجهیزبهس��ایتراعهدهدارميباش��یمکهاینمهمبدونکمك
سایربخشهايذيربطدرشرکتامکانپذیرنیست.درموردپروژهفروزان
ازآنجاییکهطبقتعریفکارتصویبش��دهبینشرکتهايناردیسوآرپا
تامینتمامتجهیزاتپروژهفروزانتوس��طناردیسبایدانجامپذیرد،وظیفه
س��نگینيهمازحیثحج��مکارخریدوهمازلحاظمس��ئولیتبردوش
مدیریتبازرگانيبودهاس��ت.مسئولیتازاینجهتکهپروژهفروزانیك
پروژهoff-shoreبودهوس��کوهايموج��وددراینمیداننفتيدرحال
تولیدميباش��ند.ازاینجهتحساس��یتتامینبهموقعتجهیزاتوتحویل
آنهابهپروژهدرزمانمقرروبرنامهریزيش��دهبس��یاربیش��ترازیكپروژه
on-shoreاست.بههمیندلیلتماميهمکارانمندرمدیریتبازرگانيبا
نگاهورویکردویژهايتامینتجهیزاتپروژهفروزانرادنبالميکنند.بهصورت
خالصهحجمکارمحولشدهبهمدیریتبازرگانيدرپروژهفروزانمشتملبر
تامین44قلمتجهیزاتمکانیك،61قلمتجهیزاتبرقوابزاردقیقوهمچنین
24قلمتجهیزاتپایپینگبودهکهاینحجمازاقالممنتجبهمنعقدش��دن26
قرارداددربخشمکانیك،23قرارداددربخشبرقوابزاردقیقوهمچنین6

قرارداددربخشپایپینگگردید.بهعبارتدیگر55قراردادوس��فارشخرید
برايتامینتجهیزاتپروژهفروزانباپیمانکارانداخليوخارجينهایيگردید.
درطولدوس��الگذش��تهعلیرغممساعدنبودنش��رایطتامینکاال،ناشياز
مسائلسیاسيوتحریمهايبینالملليتمامتالشمانرابرايتحویلبهموقع
تجهیزاتبهپروژهانجامدادهایموليمتاس��فانهدرماههاياخیرباسختتر
شدنش��رایطبینالملليونیزمشکلپرداختبهپیمانکارانخارجي،روند
تامینتجهیزاتپروژهبامشکالتيروبهروشدهاست.البتهدرهمینشرایط
سختنیزباکمكهمکارانمموفقشدهایمتقریباتماماقالمپایپینگوبخش
عمدهايازتجهیزاتمکانیكوابزاردقیقراتحویلپروژهنماییم.متاسفانه
مشکالتانتقالارزبهخارجازکشوروعدمپرداختبهپیمانکارانخارجي
س��ببشدهاس��تتابرخيازتجهیزاتخریداريشدهبرايپروژه،علي
رغ��مآمادهب��ودندرکارگاهپیمانکارانامکانحملبهایرانرانداش��ته
باشدیاحتيباوجودایناقالمدرگمركهايکشورامکانترخیصکاال
ازگمركوتحویلآنهابهپروژهفراهمنش��ود.مطمئناحلاینمشکالت
مس��تلزمتعاملبیش��ترباکارفرمايپروژهونیزمساعدتمدیریتارشد
ش��رکتبرايبرطرفشدنمش��کالتموجوداس��ت.نیكپیداستکه
پ��روژهفروزانبهعنواناولینپروژهدریایيش��رکتناردیسباچالشهاو
مسائلپیشبینينشدهعدیدهايدرفازتامینتجهیزاتهمراهبودهاست.ولي
آنچهمسلماستتجربهاندوزيازاینچالشهاتوشهايگرانبهابرايمدیریت
بازرگانيناردیسبودهکهازاینتجربیاتبهبهتریننحوممکندرسایرپروژهها

استفادهخواهدشد.
*  رئيس بخش پيگيري تامين تجهيزات

پروژه فروزان؛ اولين پروژه دريايي نارديس عليرضا
جان نثاري * 
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در سال 1385 
شركت تأسيسات 
دريايي ايران در 
مناقصه اي كه توسط 
شركت نفت فالت 
قاره ايران برگزار 
شد با ارائه بهترين 
پيشنهاد فني و 
قيمت به عنوان برنده 
اين مناقصه اعالم 
گرديد. دراين مناقصه 
شركت هاي صدرا، 
فراب، تاسيسات 
دريايي و قرارگاه 
خاتم االنبياء اعالم 
آمادگي كردند كه از 
اين بين، شركت هاي 
فراب و تاسيسات 
دريايي مورد قبول 
شركت نفت فالت 
قاره قرار گرفتند

ــابقه اجراي طرح  ــاب آقاي آرميده! س :  جن
ــالي بر مي گردد و چگونه  پروژه فروزان به چه س
شد كه جنابعالي به عنوان مجري اين طرح انتخاب 
شــديد؟ مختصري از بيوگرافي كار خود را براي 

خوانندگان بازگو كنيد.
اینجانبدارايمدركرشتهمهندسيبرقهستم
کهپسازفارغالتحصیليدرسال1365برايگذراندن
دورانس��ربازيبهمدتچهارس��الدرصنایعدفاع
گروهشیمیایيپارچین،متعهدخدمتشدمهمکاري
م��نباصنایعدفاعحدود18س��الطولکش��یدو
آخرینمسئولیتممدیریتپروژههايصنایعشیمیایي
پارچینبود.پسازآندرشرکتOIECاستخدام
ش��دموبهعنوانمدیربرقوابزاردقیقدرپاالیشگاه
فازهاي9و10عسلویهمشغولبهفعالیتشدمبعد
ازآندرشرکتITOK GROUPبهعنوانمدیر
پروژهدرمناطقنفتخیزجنوبفعالیتداش��تمو
سرانجامدرس��ال1386ازطریقیکيازدوستانبا
ش��رکتناردیسآشناشدم.پسازمصاحبهباآقاي
پارسایينژادوآقايحاجيرس��ولیهادر1386/6/3
برايمدیریتپروژهبازس��ازيونوسازيسکوهاي

نفتيفروزانبهشرکتناردیسپیوستم.

:  به طور مشخص چه فرايندهايي طي شد تا 
اينكه اين پروژه به شركت نارديس واگذار شد؟ 

درسال1385شرکتتأسیساتدریایيایراندر
مناقصهايکهتوسطش��رکتنفتفالتقارهایران
برگزارش��دب��اارائهبهترینپیش��نهادفنيوقیمت
بهعنوانبرندهاینمناقصهاعالمگردید.دراینمناقصه
ش��رکتهايصدرا،ف��راب،تاسیس��اتدریایيو
ق��رارگاهخاتماالنبیاءاعالمآمادگيکردندکهازاین
بین،ش��رکتهايفرابوتاسیس��اتدریایيمورد
قبولشرکتنفتفالتقارهقرارگرفتند.مسئولیت
اجرایياینپروژهباامضاءیكتوافقنامهس��هجانبه
)الحاقیهشماره1(بینشرکتنفتفالت،ناردیسو
تأسیساتدریایيبهناردیسواگذارشد.ازآنجایيکه
اینپروژهاولینپروژهفراساحليناردیسبودتصمیم
گرفتهشدکهپروژهبامش��ارکتناردیس-آرپاوبا

رهبريشرکتناردیساجراشود.

:  مختصري در باره پروژه فروزان و موقعيت 

جغرافي آن برايمان بگوييد.
می��دانفروزانتقریب��ادرفاصله100کیلومتري
جنوبغربيپایانهصادراتينفتجزیرهخاركودر
محدودهآبيکشورهايایرانوعربستانواقعاست.
بخش��يازای��نمیدانک��هدرمحدودهآبيکش��ور
عربس��تاناست،میدانمرجاننامیدهميشود.میدان
فروزانش��املدوس��کويتولیدموجودبهنامهاي
FX,FZ،یكسکويAccommodationبهنام
FY،یكپلسازهمتصلبهمشعلکهضمیمههریك
ازسکوهايتولیداست،دوسکويWellheadبه
FZ,FXکهبهترتیببهس��کوهايF16,F15ن��ام
ب��ه اقم��اري س��کوهاي و هس��تند متص��ل
F17 F13,F14, F2,F3,F8,F9,F11,F12,نامهاي
ميباش��دکهنفتاینچاههاراتوسطلولهدربستر

دریابهسکوهايF15وF15ميرساند.

ــروژه تعمير و  ــوم عنوان اين پ ــرار معل :  از ق
بازسازي سكوي نفتي فروزان است، اگر ممكن است 
اين موضوع را باز كنيد و بفرماييد كه نارديس در اين 

پروژه دقيقاً چه كاري انجام مي دهد؟ 

گفتگو با مدير پروژه بازسازي سكوي نفتي فروزان

بازسازي سریع سكو 
براي رقابتي تمام عیار با عربستان،ضروري است

حسين آرميده، فارغ التحصيل رشته مهندسي برق است و هم اكنون 
شركت  در  را  فروزان  پروژه  مديريت  ارزشمند،  تجربياتي  از  پس 
محل  به  آسان  تردد  و  دسترسي  عدم  است.وي  دار  عهده  نارديس 
پروژه را از يك طرف و تحت تأثير بودن عمليات اجرايي از شرايط 
جوي را از طرف ديگر،دو مشكل و معضل اساسي شركت در اجراي 

اين پروژه مي داند؛مشكالتي كه اگر آن را در كنار ساير مشكالت ريز 
و  نهايي  اجراي  در  تاخير  بگذاريم،علت  پروژه  اين  ديگر  درشت  و 
بازسازي كامل سكوي نفتي فروزان را درك خواهيم كرد.با حسين 
آرميده درباره اين مشكالت و نحوه غلبه بر آنها گفتگويي ترتيب 

داده ايم كه در ادامه مي خوانيد...
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 اين مجموعه 
نفتي در ميدان 

مشترك ايران و 
عربستان قرار دارد. 

با توجه به اينکه 
كشور عربستان با 
تمام توان در حال 

استخراج از اين 
منابع مي باشد، 

آمادگي سکوها در 
تداوم استخراج و 
توليد بدون وقفه و 
با حداكثر ظرفيت، 

از ويژگي هاي خاص 
اين طرح مي باشد

باتوجهبهاینکهقریببه40سالازعمرسکوها
ميگذردوعمدهتجهیزاتقدیميوفرسودههستند
پروژهتعمیروبازس��ازيس��کوهاينفت��يفروزان
توسطشرکتنفتفالتقارهتعریفشدهاست.در
اینپروژهش��رحخدماتناردیسعبارتاس��تاز
مطالعهوبازنگريوصحهگ��ذاريمداركموجود،
بازدیدوبررس��يوضعیتموجودس��کوها،انجام
طراحيپای��هوتفصیلي،تأمینتجهی��زاتومواد،
نصب،پیشراهاندازي،راهاندازي،آموزشوتس��ت
عملکردبهمدت45روزهمچنینکلیهسیستمهاي
کنترلميبایس��تارتقایافتهوبهروزشوند.دراین
راستاش��رکتراهبردهايهوشمندبهعنوانمشاور
مهندسيپروژهانتخابگردیدوباتوجهبهحساسیت
کارفرمامقیدش��دتابرايانجاممهندسيمقدماتيبا
یكش��رکتمعتبرخارجيق��راردادمنعقدکندکه
Ranhill Worley Parsonس��رانجامش��رکت
HAZMAPمالزيانتخابش��دوپسازانجام
ABSLتوسطش��رکتاستوانسبزنمایندهشرکت
انگلس��تانتولی��دمداركمهندس��يآغ��ازگردید.
درحالحاضروضعیتپیشرفتمهندسيمقدماتيو
تفصیلي100درصدميباشد.ش��روعتامیناقالمو
)MR(تجهیزاتباتولیدمداركدرخواستخرید
آغازگردیدوجمعا125مدركMRتولیدش��دکه
در54بس��ته،س��فارشخرید)PO(دادهشدازاین
تع��داد18س��فارشداخليو36س��فارشخارجي
گذاشتهشد.هماکنونتعداد66قلمازاقالمسفارش

شدهبهانبارهايخرمشهروبوشهررسیدهومابقيدر
گم��ركمنتظرترخیصاندیادرکارگاهس��ازندگان
درحالساختميباشند.بهدلیلاینکهاقالمخریداري
ش��دهدرداخلکش��ورمص��رفنميگردیدهزینه
پرداخ��تحق��وقوعوارضگمرک��يموضوعیت
نداش��تبههمیندلیلانبارخرمش��هرب��راياقالم
خارجي)بهدلیلمعافیتگمرکي(وانباربوش��هررا
براياقالمداخليبهدلیلنزدیکيبهسکوهادرنظر
گرفتیم.الزمبهذکراستکهتامینسکوهايزیست
FYوFXازاق��المعمدهپ��روژهبودندکهترکیبياز
همهتخصصهادرآندرگیربودندهماکنونسکوي
زیس��تFXتحویلونصبشدهوسکويزیست
FYآم��ادهحم��لونصبميباش��د.درحالحاضر
پیشرفتبخشتدارکات75درصدميباشد.عملیات

اجرایيپروژهرابهپنجبخشتقسیمبنديکردیم:
1-بخشس��ازهوسندبالس��تورنگ2-بخش
پایپین��گومکانیکال3-بخشب��رقوابزاردقیق4-
بخشمخابرات)خریدواجرا(5-بخشتامینشناوري
دراینراس��تاط��يمناقصهايعملیاتس��ازهو
ROYAL ش��رکت ب��ه ورن��گ سندبالس��ت
OYSTERام��اراتوعملیاتنص��بپایپینگو
مکانیکالبهش��رکتطرقهانرژيواگذارگردیدهو
برندهمناقصهعملیاتاجرايبرقوابزاردقیقشرکت
فارساس��کاتميباشد.انتخابپیمانکارمخابرات
همدردستاقداماست.درحالحاضرپیشرفتدر
اینبخش58درصدميباش��د.شناورهايموردنیاز

توسطناردیستامینش��دهوهماکنونشناورهاي:
Crain Barge,Supply Boat,Crew Boat,
Flat Barge tag,Anchor Handling Tag

درمنطقهحضوردارند.

ــن طرح برايمان  ــاي خاص اي :  از ويژگي ه
ــدام نيازهاي  ــد اين طرح قرار اســت به ك بگويي

منطقه اي و ملي پاسخ دهد؟ 
چنانکهاش��ارهش��داینمجموعهنفتيدرمیدان
مشتركایرانوعربستانقراردارد.باتوجهبهاینکه
کشورعربستانباتمامتواندرحالاستخراجازاین
منابعميباشد،آمادگيسکوهادرتداوماستخراجو
تولیدبدونوقفهوباحداکثرظرفیت،ازویژگيهاي

خاصاینطرحميباشد.

ــاير  ــا اين پروژه تفاوتي اساســي با س :  آي
پروژه هاي شركت نارديس )فراب( دارد؟ 

اینپروژهدوویژگيمتفاوتباس��ایرپروژههاي
دردستاجرادارد؛اولاینکهاینپروژهاولینپروژه
Off-Shoreناردیساست.دوم،ماهیتتعمیراتي
آناستدرشرایطيکهسکودرحالتولیدميباشد
وبههیچوجهاجازهتوقفکاردادهنميش��ودکهدر
اینشرایطحضورعواملبهرهبردارنیزدرحینکار
مش��کالتعدیدهايرابرسرراهاجرايپروژهقرار

دادهاست.
ادامه در صفحه 23
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در خصوص ماهيت 
كار در دريا بايد 
گفت چاره اي جز 
تبعيت از قوانين و 
الزامات كار در دريا 
وجود ندارد، اما در 
شرايطي كه كار 
در دريا نسبت به 
سال هاي قبل بسيار 
بدتر بوده كارفرما 
بايست ضمن توجه 
به تبعات هزينه 
متحمل شده توسط 
پيمانکار نسبت به 
جبران اقدام نمايد
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:  جناب آقاي تاجيك! برای ورود به بحث، 
ــي كاري خــود را براي ما  مختصــري از بيوگراف

بازگو نماييد؟
اینجان��بف��ارغالتحصیلمهندس��يمکانیك-
جامداتازدانش��گاهصنعتيشریفدرسال1373
هستم.درسال74مدتکوتاهيدرکارخانهساخت
قطعاتخودروبهعنوانکارش��ناسخ��طتولیدو
کنترلکیفیتمشغولبودم،پسازآنوتاسال83
از یک��ي شیرس��ازي گس��ترش ش��رکت در
زیرمجموعهه��ايصنایعتجهیزاتنفتس��ازمان
گسترشبهعنوانکارشناسانتقالدانشفني،تولید
نمونههاياولیهشیراالتعموميصنعتنفتوگاز،
سرپرس��تدفت��رطراح��يودرنهای��تمدیرفني
مهندس��يکارخانهمشغولکارش��دم.اینکارخانه
بهنوع��يبنیانگذارتولیدش��یرآالتفوالديوضد
زنگدروازهاي،بش��قابيویكطرف��هباتریمهاي
بس��یارمتن��وعدرای��رانب��ود.ازس��ال83نیزدر
شرکتهايپژوهشصنعتنفت)متعلقبهصدرا(،
هیربدان،بهعنوانکارشناسپایپینگومتریالواحد
HIPSپتروشیميتبریز،مدیرمهندسيپروژهمیدان
نفتينفتمرکزي،س��کوهايرشادتفالتقاره،
مدیری��تطرحکابلگذاريس��کوينصر–جزیره
سیري،کارشناسومدیرمناقصاتوبازاریابي،مدیر
مهندسينیروگاهبرقوبخارپاالیشگاهنفتمسقط،
جانشینمدیرپروژهفاز13پارسجنوبيدرشرکت
سپکومش��غولبهکاربودهاموهماکنونمسئولیت

تیماجرایيپروژهنوسازيسکوهاينفتيفروزاندر
مشارکتناردیس-آرپابرعهدهامميباشد.

ــك چنين  ــي در ي ــر اجراي ــف مدي :  وظاي
ــه در موقعيت خاص جغرافيايی قرار  پروژه هايی ك
گرفته است چه تفاوتی با وظايف يك مدير اجرايي 

در پروژه ای عادی دارد؟ آيا اساسا تفاوتی هست؟
دوویژگ��يایننوعپروژههارانس��بتبهدیگر

پروژههامتمایزميکند:
1-س��ایتاصلياجرادریاميباش��د.عليرغم
اینکهازکارگاههايخشکينیزجهتپیشساخت
برخيازاجزاپروژهاستفادهميشود،عمدهفعالیتها
بایستيدردریاورويشناورکارگاهيودرنهایت
رويسکوهاصورتپذیرد.لذاازاینحیثتأمین
لجس��تیكوپش��تیبانينیازهايکاراج��رادردریا
اهمی��تفوقالعادهايدارد.اینامورش��املناوگان
شناوريمناسب،نیرويمتخصصباتجربهکاردر
دری��اهمراهب��اپیمانکارانصاحبپیش��ینهدراین
خصوص،تأمینسوخت،آب،غذاوسایرنیازهاي
ابتدایيزندگيکهشایددرپروژههايخشکيوزن
کوچک��يازمدیریتوهزینهرابهخوداختصاص
ميدهن��دول��يدردری��اهزینهوان��رژيباالیيرا

ميطلبد.
واضحاستکهنفسکاردردریاازشرایطجوي
آبوهواتأثیرمس��تقیمميگی��رد.بهعنوانمثالاز
پاییزس��الگذشتهطبقبررس��يدقیقبهعملآمده

بیشاز46درصدمواقعشرایطآبوهوایياجازه
فعالیترادردریاندادهاست.

2-ویژگيدیگراینپروژهمربوطبهش��رحکار
آنميباش��د.س��کوهايموردنظردرح��التولید
روزان��هومداومازمیدانمش��تركفروزان-مرجان
ميباش��ند.بهدلیلاهمیتفوقالع��ادهتولیدنفتاز
میادی��نمش��ترك،کارفرمامحدودیته��اوقوانین
بسیارسختگیرانهدرخصوصصدورمجوزتوقف
یاکاهشتولیدداش��تهوازط��رفدیگربهدلیلدر
جری��انبودنتولیددرس��کوهاش��رایطکارایمن
دش��واروعماًلصدورمجوزهايکاريبرايانجام
کوچکترینفعالیتاجرایيب��اتأخیراتگاهاًچند

روزهوحتيچندماههمواجهاست.
بررسي چالش ها و پيشنهاد راهكار:

عم��دهچالشه��ادربندف��وقآمدهاس��ت.در
خصوصماهیتکاردردریابایدگفتچارهايجز
تبعیتازقوانینوالزاماتکاردردریاوجودندارد،
امادرشرایطيکهکاردردریانسبتبهسالهايقبل
بس��یاربدتربودهکارفرمابایس��تضم��نتوجهبه
تبعاتهزینهمتحملشدهتوسطپیمانکارنسبتبه

جبراناقدامنماید.
ام��ادرخصوصص��دورمجوزهايم��وردنیاز
فعالیته��اياجرایيکهدرمع��دودروزهايهواي
خوبمانعاصليکارميباش��ند،حض��ورنفرات،
کارشناس��انومدیرانتصمیمگیرمربوطهازسوي

کارفرمادردریاتنهاراهچارهميباشد.

نفتي  سكوهاي  نوسازي  پروژه  اجرايي  تيم  مسئوليت 
كمي براي  مسئوليت  نارديس-آرپا،  مشاركت  در  فروزان 
پروژه اي كه در دريا در حال انجام است نيست؛ پروژه اي 
كه درست به همين دليل، هم الزامات خاصي را مي طلبد و 
هم چالش هاي متفاوتي را در بر مي گيرد. در گفتگويي كه 
در ادامه مي خوانيد، حسين تاجيك مدير اجرايي اين پروژه، 
ضمن اشاره به الزامات و شرايط خاص كار در اين پروژه، 
به برخي راهكارهاي پيشنهادي خود براي حصول هر چه 
بيشتر موفقيت در چنين پروژه هايي مي پردازد. متن كامل 

اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...

در گفتگو با مدير اجرايي پروژه فروزان مطرح شد

چاره اي جز تبعیت از قوانین و الزامات كار در دریا نیست
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دربخش بررسي 
مدارك مهندسي 

كيفيت نيز، 
سياست گذاري 

QHSE مديريت
اينگونه بوده است 
كه پارامتر كيفيت 
بررسي مدارك و 

زمان بري بررسي 
آنها به صورت بهينه 

درنظرگرفته شود 
و در زمان هاي 

الزم جهت اصالح 
مکانيزم ها اقدام 
شده است. الزم 

مي دانم از زحمات 
كليه همکاران 

محترم مديريت 
QHSE كه از 

ابتداي پروژه سعي 
در ارائه خدمات 

مطلوب داشته اند 
تشکر و قدرداني 

به عمل آورم
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اینجانبفارغالتحصیلرشتهمهندسيبرقازدانشگاهتبریزهستم.شروع
کارمندرسال1371بودهودررزومهخودسابقههمکاريباشرکتهاي
دارد. وجود تکینکو بازرسي شرکت و قدس مهاب آلمان، هرنکنشت
ازسال1387جذبمدیریتQHSEناردیسشدهوبهعنوانکارشناسبرق

وابزاردقیقوهماهنگکنندهپروژهمشغولبهکاربودهام.
QHSEتحتمدیریتمدیرHSEسهبخشبازرسي،مهندسيکیفیتو
هدایتوراهبريميشوند.جهتتسهیلدراموروسرعتبیشترپاسخگویي
برايهرپروژهیكمسئولهماهنگيبازرسيدرمدیریتQHSEانتخاب
ميشودکهبهصورتماتریسيپاسخگويمطالباتپروژهوبخشهايداخلي

مدیریتQHSEاست.
دریافتمداركواسنادبازرگانيمرتبطازمدیریتبازرگانيوارجاعآنها
بهبخشمهندسيکیفیتجهتبررسي،اخذنتیجهوارجاعآنهابهمدیریت
بازرگانيومهندسيپروژهازوظائفهماهنگکنندهدربخشمداركاست.
دریافتدرخواستهايبازرسيازبازرگاني،هماهنگيباپروژهجهتمعرفي
نمایندگانکارفرماوارجاعبهبخشبازرسي،دریافتنتیجهبازرسيوارسالآن

بهمدیریتبازرگانيوپروژهازوظائفاودربخشبازرسياست.
پیگیري همچنین و جلسات برگزاري براي هماهنگي لزوم درصورت
رفعمشکالتبازرسيدرسایتنیزازجملهمسئولیتهايمسئولهماهنگي

بازرسيميباشد.
پروژهبازسازيسکوهاينفتيفروزاناولینپروژهoff-shoreشرکت
ناردیسميباشد.هموارهبهواسطهسختيموجوددردستیافتنبهرازهاي
حیطهکاريجدید،تجربهانجامکارهاينوهمراهباتجربهشیرینيهايموفقیت
درآنهانیزهست.نهادینهشدناینتجربیاتورسوبآنهادرالیههايمختلف
شرکتموجبباالرفتناعتبارشرکتناردیسشدهکهدرپروژههايآتيازاین
دست،حرفهايگريرابهدنبالخواهدداشت.چیزيکهفقدانشدرحالحاضر
موجبتحملرنجشهایيبرايذینفعانپروژهشدهاست.هرچندکهبسیاري
ازافرادمرتبطبااینپروژهازافرادباتجربهاینکارهستندکهتوسطناردیس

بهکارگرفتهشدهاند.
ماهیتکاربررويدریاتفاوتهاياساسيباکاربررويخشکيداردکه
میتوانازآنجملهبهمحدودیتفضايکار،بهکارگیريتجهیزاتبسیارخاص
وتاثیرفراوانعواملجويبرروندکاراشارهکرد.همچنینمشخصاتفنيو
استانداردمورداستفادهدرتامینتجهیزاتoff-shoreباعثالزامدررویکردي
متفاوتدرنحوهبازرسيتجهیزاتوعملیاتاجرایيپیمانکاراننصبشود.
رعایتجنبههايHSEنیزازموضوعاتمهمدرکاراست.محدودیتتعداد
پیمانکاراناجرایيوشرکتهايبازرسيشخصثالثصاحبصالحیتدر
کاربررويسکوباعثميشودامکانانتخابپیمانکارانباشرایطکامالمطلوب

فراهمنشدهوکنترلبیشتردرجریانکارایشانالزمباشد.
تاکنوندرپروژهفروزانبیشاز2285
1280 از بیش و تامین بازرسي نفرروز
نفرروزبازرسيساختانجامشدهاست.
بهعنوانشرکت GLبازرسي ازشرکت
کشور خارج بازرسيهاي ثالث شخص
یارد و اجرایيسکو عملیات بازرسي و
خرمشهراستفادهشدهاست.دربازرسيهاي
داخليوبررسيمداركمهندسيکیفیتاز
خدماتشرکتIRICOاستفادهميشود.
ایندوشرکتدربینتماميشرکتهاي

دیگرکهموردارزیابيقرارگرفتهاندازصالحیتبیشتريبرخوردارند.جادارد
ازهمکاريمناسبخانمسلیمانيدرارتباطباهماهنگيهايبازرسيخارجي
پروژهقدردانيشودکهبهطورمستمرپیگیردریافتوارسالمکاتباتفوق

بودهاند.
باتوجهبهاینکهLQهايFX,FYدرکارگاهشرکتROGدرکشورامارات
ساختهشدهانداستقراربازرسینمقیمTPIموجبنظارتمستمربرفرایند
ساختبودهاستودرتستوتحویلگیرينهایينمایندگانيازکارفرماو
تیمهایيازمهندسيوبازرسيناردیسحضورداشتند.درجلساتمکررمسائل
GREواجرايلولههايhelideck-fxبهوجودآمدهازجملهکیفیترنگ
موردبررسيقرارگرفت.ازآنجاکهتجهیزاتزیاديدرخارجازکشورساخته
وپسازحملدرLQهايFX,FYنصبشدهاندکاربازرسيورودبهکارگاه
ونصبوراهاندازيآنهاتوسطبازرسینGLانجامشدهاست.گزارشبازرسي
بهصورتروزانهوهفتگيدریافتوموردبررسيقرارگرفتهوبهبخشهاي

پروژهوبازرگانيارسالگردیدهاست.
فرایندتستوتحویلگیريتجهیزاتدرکارخانهسازندگاندرداخلو
خارجکشورعمدتاطبقITPتوافقشدهباحضورنمایندگانکارفرمايپروژه
انجامشدهاست.نمایندگانکارفرمايمحترمعمدتاازنیروهايشاغلدرسکو
وبهرهبرداريهستند،اینموضوعدوجنبهرادرپيداشتهاست؛اولاینکه
ایشانبهدلیلنکاتکاربرديوالزاماتواقعيکهدرپيسالهاکاربرروي
سکوبهدستآمدهاستدرحینتستنهایيپیشنهاداتيارائهکردهاندکهباعث
بهبودعملکردوسهولتبهرهبرداريازتجهیزاتشدهاستوجنبهدوماینکه
بعضابهدلیلعدمپیشبینياینآیتمهادرطرحیامشخصاتفنيموجبتحمیل
هزینههایيبهپروژهواطالهزمانتحویلگیريشدهاست.پیشنهادميشوددر
آیندهدرپروژههایيکهبهصورتبازسازيميباشنددرطراحيهابهگونهاي

نظراتبهرهبرداراننهایينیزاخذشود.
بهنظراینجانبیکيازپارامترهايمؤثردرپیشرفتقابلتقدیرپروژه،
سیاستگذاريمدیریتQHSEدرحفظاولویتکیفیتعلیرغمبهرهگیري
ازپیمانکارانجدیدومحدودیتهايزمانياجرايپروژهبودهاست.جهت
TPAنیلبهاینهدفمهمتماميبازرسینمقیم،مورديوحتيبازرسین
باملیتغیرایرانيدربازرسيهايخارجيموردارزیابيصالحیتقرارگرفتند
ودرنتیجهکمترینخطايکاريممکنمشاهدهشدهاست.بهعالوهدراوج
فشارکاريتنشهايکاريبهخوبيمدیریتشدهوکمتریناثرمنفيدرنتایج
کارهاداشتهاست.بهدلیلهزینهبسیارزیادرفعنواقصتجهیزاتپسازنصب
وراهاندازيدرسکوسعيشدهاستکیفیتبازرسيدرنهایتخوداعمال
شودودرصورتکشفنواقصيازطرفبازرسین،قبلازنصبوبهرهبرداري
تجهیزاتمواردموردبازبینيقراربگیرند.دربخشبررسيمداركمهندسي
پارامتر که است بوده QHSEاینگونه مدیریت سیاستگذاري نیز، کیفیت
کیفیتبررسيمداركوزمانبريبررسي
آنهابهصورتبهینهدرنظرگرفتهشودودر
مکانیزمها اصالح جهت الزم زمانهاي
اقدامشدهاست.الزمميدانماززحمات
QHSE مدیریت محترم همکاران کلیه
کهازابتدايپروژهسعيدرارائهخدمات
مطلوبداشتهاندتشکروقدردانيبهعمل

آورم.
*مسئول هماهنگي
بازرسي پروژه فروزان

كيفيت بازرسي در بهترين شکل ممکن حميدرضا 
امرالهي * 
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ميدان نفتی فروزان 
دارای 53 حلقه چاه 
می باشد كه توليد 
روزانه آن 45000 
بشکه نفت خام و 
مواد همراه می باشد 
كه پس از تصفيه 
اوليه و ثانويه تقريبا 
38000 بشکه نفت 
اين ميدان به وسيله 
يك خط لوله 30 
اينچ از زير دريا 
به جزيره خارك 
می رسد
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به  ورود  برای  بم  مهندس  آقای  جناب   :
بحث، مختصری از بيوگرافی كاری خود را برای 

ما بازگو كنيد؟
در )1373-1382( 9سال مدت به اینجانب
امام منطقه در E.C.C ونصب شرکتساختمان
منطقهویژهاقتصادیوهمچنینپتروشیمیبندرامام
مشغولبهخدمتبودهکهعمدهفعالیتهایاین
نام و بوده پتروشیمیها ونصب شرکت،ساخت
،MTEB1 سرب بدون بنزین تولید پروژهها این
استحصالنمكطعام،امیرکبیرو...میباشدوازسال
1382الی1389درشرکتصفدربندرعباسدر
پروژههایساختجکتهایPP3,SKB,SKC,و
EPC2وهمچنین پروژه LQ3 سکویمسکونی
پروژهEPC8،بازسازیونوسازی13سکویسر
چاهیسلمانوپروژهEPC2،نصبوراهاندازی
منطقه در PP3,SKB,SKC,LQ3 سکوهای
از پس نهایتا و بودم خدمت به مشغول سلمان
اتمامپروژههایفوقازسال1389ازابتدایپروژه
بازسازیونوسازیسکوهایفروزانتاکنوندر

خدمتشرکتناردیسوآرپامیباشم.

و  جغرافيايی  مختصات  و  ويژگی ها  از   :
كاری پروژه فروزان برايمان بگوييد؟

جنوب کیلومتری 100 در فروزان نفتی میدان
شرقجزیرهخاركواقعشده،اینمیدانبامیدان

مرجان)عربستانسعودی(مشتركاست.
میداننفتیفروزاندارای53حلقهچاهمیباشد
کهتولیدروزانهآن45000بشکهنفتخامومواد
همراهمیباشدکهپسازتصفیهاولیهوثانویهتقریبا
38000بشکهنفتاینمیدانبهوسیلهیكخطلوله

30اینچاززیردریابهجزیرهخاركمیرسد.

چنين  در  سايت  يك  مدير  وظايف   :
پروژه هايی كه در موقعيت خاص جغرافيايی قرار 
گرفته است چه تفاوت هايی با وظايف يك مدير 
سايت پروژه عادی دارد؟ آيا اساسا تفاوتی وجود 

دارد؟
همچنین و نفتی میدان بودن مشترك دلیل به
داشتنرقیبیبادردستداشتنسکوهاوتجهیزات
و منطقه نفت، استخراج در دنیا روز به و مدرن
میداننفتیفروزانازحساسیتویژهایبرخوردار

استومدیریتدراینپروژهمیبایستبسیاردقیق
تا اجرایی کارهای کردن تسریع بابرنامهجهت و

رسیدنبهتولیدباالعملکند.


: از مشكالتی كه به عنوان مدير اين سايت 
با آن روبرو بوديد برايمان بگوييد. برخورد شما 

با مشكالت پيش آمده به چه نحوی بوده است؟
تمامیفصول در جوی شرایط بودن نامساعد
و آب زیاد عمق نیز و زمستان در مخصوصا
موجهایسنگیندرمنطقهنفتیفروزانرامیتوان
ازمهمترینواصلیترینمشکالتاینپروژهنام
بردکهباعثتاخیراتزیادیدرپروژهشدهاست.با
توجهبهجلساتورایزنیهاییکهبامدیریتپروژه
ونیزگروهمارینمستقردرتهرانشکلگرفتونیز
باانتخابکاپیتانهاوشناورهایمناسبوقراردادن
آناندرمنطقهموفقبهبرطرفکردنمشکالتتا

حدودزیادیشدهایم.

پروژه  اين  عنوان  می دانيد  كه  همانطور   :
تعمير و بازسازی است، اين موضوع در اصل كار 

علي بم مدير سايت پروژه بازسازي 
سكوي نفتي فروزان است؛ پروژه اي كه 
مشتركا از سوي نارديس و آرپا در دل 
دريا در حال اجراست؛ ناگفته پيداست 
كه وظايف و مسئوليت هاي مدير سايت 
بسيار  دريايي،  سخت  شرايط  اين  در 
سايت  يك  مديريت  با  است  متفاوت 
و  جغرافيايي  عادي  شرايط  يك  در 
طبيعي. همين شرايط خاص هم هست 
كه مسئوليت علي بم را به عنوان مدير 
اين سايت، بيش از پيش سنگين مي كند. 
در گفتگويي كه در ادامه مي خوانيد، علي 
بم اين شرايط خاص را براي ما روايت 

مي كند...

علي بم مدير سايت فروزان در گفتگو با فراب:

امروز پروژه 
به روال عادی بازگشته است
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با توجه به اينکه 
نفتي در  سکوهاي 

خط مقدم توليد 
نفت قرار دارند و 
دليل  به  همچنين 

شرايط جوي دريا 
و هزينه سنگين 

نگهداري،  و  تعمير 
و  تجهيزات  كيفيت 
مواد مورد استفاده 

از اهميت بااليي 
برخوردار بوده و 
استانداردهاي  از 

پيروي  خاصي 
مي كنند
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چه تفاوت هايی با ساير پروژه های معمول شركت 
دارد؟ اين پروژه با ساير پروژه هايی كه فراب و 

نارديس مجری آن هاست تفاوتی دارد؟
قدیمیبودنوفرسودگیسازهوهمچنینکلیه
تجهیزاتیکهدراینسکوهاوجودداردوشرایط
خاصآبوهواییورطوبتزیادومهمتراز
ادامه اهمیت و خطوط بودن سرویس در همه
استخراجنفت،شروعپروژهبازسازیونوسازی
رامسلماازکلیهپروژههاینوینناردیسمتمایز

خواهدساخت.

: در مجموع تيم اجرايی و مهندسی نارديس 
تعداد  چه  هستند  مستقر  فروزان  پروژه  در  كه 

می باشند؟
فنی نفرات جز به ناردیس مهندسی تیم در
پیمانکاران6نفرحضوردارندکهجهتتکمیلاین

پروژهکفایتمیکند.

: شما به عنوان مدير پروژه مستقر در محل، 
يك وظيفه مهم ديگر هم به عهده داريد و آن هم 
چيزی نيست جز مهيا كردن محيطی كه كارشناسان 
و كارگران در آن بتوانند به خوبی خدمت كنند و 
از كار خود لذت ببرند و از محيطی كه در آن كار 
اين زمينه چه  باشند. در  می كنند رضايت داشته 

تالش هايی را صورت داده ايد؟
بهیاریخداوندتاکنوندراینموردتمامیسعی
وتالشخودرابهکارگرفتهامتامحیطیآرامو
صمیمیبینکلیهنفرات)چهپروژهایوچهستادی(

برقرارباشد.

وری  بهره  و  كار  فرآيند  بهبود  برای   :
پيشنهادات  و  درخواست ها  چه  فعاليت ها  باالتر 
مشخصی داريد تا در آينده با مشكالت كمتری 

روبرو شويد؟
و احتمالی مشکالت بینی پیش و برنامهریزی
داشتنبرنامهمناسب،پیداکردنکمبودهایپروژه،

برنامهریزیجهترفعکمبودهاوتالشدرجهت
رفعآنانمیتواندازراهکارهایمناسبباشد.

: نحوه تعامل كارفرما و مشاور با نارديس 
به چه صورت  با آن ها  نارديس  تعامل  نحوه  و 
بود؟ آيا طرفين از اين تعامل رضايت داشتند؟

باتوجهبهشرایطحساسوحجمکارزیادو
تنوعمسایلومشکالتفنیدراینپروژهمیطلبد
زمینهسازههای در ومجرب ناظرینجوان از که
نفتیاستفادهکردکهدراینپروژهدربخشدریادر
ابتدااینامراتفاقنیافتادوتعاملخوبیبرقرارنشد
ولیپسازمدتیخوشبختانهباتوجهبهمشکالت
امر این بودنمشکالت، والینحل آمده بهوجود
مهمبررسیشدوسریعاتوسطکارفرمارسیدگی
وناظرینجوانومجربدرراسامورقرارداده
شدندوبهیاریخداوندهماکنوناینتعاملدر
طرفینبهنحواحسنوجودداردوپروژهبهروال

عادیبازگشتهاست.

ــت خاص جغرافيايي اين پروژه چه  :  موقعي
سختي ها و مشكالتي را براي كار در آن شرايط 

ويژه ايجاد كرده است؟ 
کاردردریاوچنینموقعیتيدومش��کلعمده
داردکهدرپروژههايخش��کياحتمالبروزاین
مش��کالتتقریباًصفرميباشد.مشکلاولعدم
دسترس��يآس��انوت��رددبهمحلپروژهاس��ت.
دسترسيبهس��کوهايفروزانازدوطریقمیسر
ميباشدیکيازطریقجزیرهخاركودیگرياز
طریقبندربوشهر.ترددازطریقجزیرهخاركبه
دلی��لنیازبهمج��وزخاصجه��تورودبهاین
منطقهومحدودیتپروازهادش��وارتراستودر
صورتيکهازشناورهايمنطقهخاركبراياعزام
بهس��کواس��تفادهش��ودکارفرماهزینهزیاديبه
پروژهشارژميکند.لذاتصمیمبرآنشدتاعمده
رفتوآمدافرادازطریقبوش��هروبااس��تفادهاز
کشتياستیجاريانجامش��ود.مشکلدومتحت
تأثی��رب��ودنعملی��اتاجرایيازش��رایطجوي
ميباشد.باتوجهبهاینکهعمدهعملیاتاجرایيبا
اس��تفادهازش��ناورهايلنگردارکهبایس��تيدر
مجاورتس��کوهاپهل��وبگیرندانجامميش��ود،
شرایطجويناپایداروطوفانهايباالي18وات
منجربهتوقفکارش��دهوبهدلیلمسائلایمني،
کارفرمادس��تورفاصل��هگرفتنش��ناورراصادر
ميکن��د.لذادرچنینش��رایطيمدیریتهزینهو
زم��انمقولهپیچیدهايخواهدبود.بهعنواننمونه
در6ماهدومسال90حدود84روزشرایطجوي

نامناسببود.

ــما از مديران  ــارات ش ــن انتظ :  مهمتري
ــس در اين مقطع زماني  شــركت فراب و ناردي
چيست؟ ادامه حمايت ها همانند قبل به خصوص 
در زمينه حل مشــكالت و مسائل مالي و انتقال 
ارز به منظور پرداخت مطالبات تأمين كنندگان و 
ــت مقوله ســاخت داخل و  ــكاران وضعي پيمان

جايگاه آن در اين پروژه چگونه بود؟ 
باتوج��هبهاینکهس��کوهاينفت��يدرخط
مق��دمتولیدنفتقراردارندوهمچنینبهدلیل
ش��رایطجويدری��اوهزینهس��نگینتعمیرو
نگه��داري،کیفی��تتجهی��زاتوم��وادمورد
اس��تفادهازاهمیتباالیيبرخ��ورداربودهواز
اس��تانداردهايخاصيپیرويميکنند.بههمین
دلیلدرلیس��تتأمینکنندگانمنضمبهقرارداد
عمدتًاسازندگانوتأمینکنندگانمعتبراروپایي
معرفيگردیدندوکارفرماابتدااصرارزیاديبر
رعایتاینلیس��تداشتکهباتوجهبهشرایط
حاکموتحریمهاياعمالش��ده،موفقش��دیم
بخش��يازتجهی��زاتراکهمس��تقیمدرفرایند
تولی��دنق��شندارندب��اهماهنگ��يکارفرمادر

داخلکش��ورس��فارشدهیم.

ــه عنوان مجري طرح بفرماييد كه اين  :  ب  
پروژه تا به امروز چقدر پيشرفت فيزيكي داشته 
اســت و آيا در طول اين مدت به مشــكلي كه 
منجر به تأخير در بهره برداري نهايي پروژه شود 

برخورد داشته ايد يا خير؟ 
پیش��رفتفیزیکيپروژهدرحالحاضرحدود

65درصدميباش��د.مشکالتعمدهايکهتاکنون
منجربهتأخیردراجرايپروژهگردیدهعبارتنداز:
• تغیی��ردرپروفای��لجری��اننفتوفش��ار
عملیات��يکهمنجربهتغیی��راتعمدهدرطراحي

پایهوتفصیليگردید.
• تأخیردرپرداختصورتوضعیتها

• امتن��اعبرخ��يازتأمینکنن��دگانب��هادامه
همکاريولغوسفارشبهدلیلشرایطتحریم

• شرایطجويدریادر6ماههدومسال90که
در30سالگذشتهسابقهنداشتهاست.

• کمبودجریاننقدینگيبهدلیلعدمگشایش
اعتباراس��نادي)LC(وپرداخ��تنقديبهتامین

کنندگان
• تاخیردرصدورمجوزپهلوگیريشناورها

• مش��کالتانتق��الارزبهتامی��نکنندگانو
پیمانکاران

:  زبان مشــترك ميان شــركت نارديس و 
مجموعه كارفرما و مشــاور چقدر حاكم بوده 
است؟ در واقع پرسش اين است كه تعامل شما 

با كارفرما چگونه بوده است؟ 
باتوجهبهشرایطخاصاینپروژهکهعمدتًا
ذکرگردی��ددرمقاطعياختالفنظ��ردرزمینه
انتخابتأمینکنندگانوپیمانکارانوجودداشته
کهبااصلرضایتکارفرماومصالحشرکتاین
مواردحلوفصلگردیدهودرحالحاضرروابط
م��اباکارفرمادرس��طحخ��وبوقاب��لقبولي

ميباشد.

ادامهازصفحه19

بازسازي سريع سكو براي رقابتي تمام عيار با عربستان،ضروري است
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به علت تحريم، 
تعداد معدودي از 
شركت هاي بيمه 
خارجي با حق 
بيمه هاي بسيار باال 
در مناقصه شركت 
كردند. ليکن با 
ارزيابي ريسك و 
همچنين بررسي 
توان مالي و سوابق 
شركت بيمه ايران، 
اين مهم با نرخي 
بسيار مناسب به 
انجام رسيد
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مکانیك مهندسي آموخته دانش اینجانب 
سیاالتهستم.ازسال79کارحرفهايخودرا
درشرکتمهندسيوساختتاسیساتدریایي
در خرید کارشناس ِسمت با )IOEC( ایران

بخشمکانیكمدیریتبازرگانيآغازکردم.
درسال81ازاینشرکتجداشدهودرشرکت
با )OIEC( نفت صنایع ساختمان و مهندسي
عنوانکارشناسپایپینگپروژه»6ایستگاهتقویت
)Gas Compressor Stations( گاز« فشار
مشغولبهکارشدم.درسال82بهخانوادهفراب
پیوستمودرمعاونتبازرگانيباعنوانکارشناس
خریدتجهیزاتمکانیكوپسازمدتيدربخش
قراردادها،ارزشمندترینتجاربحرفهايخودرا
کسبکردم.پسازتاسیسناردیس،درمدیریت
تجهیزات تامین کارشناس عنوان با بازرگاني
مشغولبهکارشدهوازسال87تاکنونباعنوان
فروزان پروژه تجهیزات تامین هماهنگکننده

فعالیتمينمایم.
نماینده اصل در پروژه تامین کننده هماهنگ
مدیربازرگانيدرپروژهبهمنظورکنترل،تسهیل
تامینتجهیزات به فعالیتهايمربوط وتسریع
Before(پروژهازطریقبخشهايپیشازخرید
PO(،پسازخرید)After PO(،کنترلپروژه،
لیکن ميباشد. لجستیك و اعتبارات قراردادها،
ساختار هنوز اینکه بهعلت فروزان پروژه در
تجهیز پروژه نیاز با متناسب بازرگاني مدیریت
نشدهبود،اینجانبناگزیردرتعداديازپیچیده
ترینبخشهايتامیناینپروژهدرگیرشدمکه

بهاختصارعبارتنداز:
1.اخذپوششبیمهايتمامخطرنصبپروژه
شرکت همکاري با که ایران بیمه از فروزان
 WEL� پیشنوی مبناي بر نوینو آتیه ستحکیم
بهذکراست انجامرسید.الزم به CAR 2011
شرکتهاي از معدودي تعداد تحریم، بهعلت
بیمهخارجيباحقبیمههايبسیارباالدرمناقصه
شرکتکردند.لیکنباارزیابيریسكوهمچنین
بررسيتوانماليوسوابقشرکتبیمهایران،این

مهمبانرخيبسیارمناسببهانجامرسید.
پروژه مهندسي قرارداد متن سازي نهایي .2
پیمانکار بهعنوان باشرکتراهبردهايهوشمند
مهندسيپروژه.البتهازآنجاکهمتنقراردادتقریبًا
ارجاع بازرگاني به مذاکرات پایاني مراحل در
گردید،تنهاپارهايازاصالحاتضروريدرآن

اعمالشد.
پیمانکاروعقد انتخاب 3.برگزاريمناقصه،
قراردادساختسکوهايزیستپروژهبهنامهاي
از کمتر طي نفره( 43( FY و نفره( 21( FX
پیگیريساخت و پروژه اضطرار بر بنا ماه یك
سکوهاازپیمانکار)شرکتRoyal Oyster(در
کشورامارات.سکوهايزیستازپیچیدهترین
تجهیزاتپروژهبودهومتشکلازکلیهبخشهاي
سازه،معماري،مکانیك،پایپینگ،برق،ابزاردقیق
ميباشد. ایمني و مطبوع تهویه مخابرات،
پیچیدگيکاروقتيبیشترميشودکهمهندسيو
ابزاردقیق،مخابرات تامینتجهیزاتبخشهاي
جهت تا گرفته انجام ناردیس توسط ایمني و

برنامه به توجه با و نصبدرسکوهايزیست
تحویل پیمانکار به سکوها، ساخت زمانبندي
شود.سکوهايزیستFXوFYبهترتیبطي
قراردادِي شروع تاریخ از ماه 22 و 18 مدت
و 1390 فروردین 18 تاریخهاي در و هریك
22دي1390،تستکارخانهايگردیدندکهبه
مشابه ماژولهاي ساخت در رکوردي خود نوبه
حوزه در ایراني شرکتهاي فعالیت آغاز از
فراساحلميباشد.الزمبهذکراستکهاینمهم
هیچگاهبدونتوانمنديوهمکاريبسیارخوب
بي مساعدت قرارداد، مدت طول در پیمانکار
دریغجنابآقايمهندسآرمیده،مدیریتمحترم
پروژه،جنابآقايمهندساشکذريوهمچنین
پشتیبانيفنيهمکارانعزیزمدرمهندسيخرید
پروژهبانظارتعاليجنابآقايمهندسفتاحي،
میسر پروژه، مهندسي محترم کننده هماهنگ

نميشد.
توربو رساني روز به و اساسي تعمیر .4
توربو و )1750X Ruston TA 4( پمپها
X Solar Saturn2(ژنراتورهايپروژهفروزان
پروژه کارفرمايمحترم تعاملخوب با .)1200
)شرکتنفتفالتقاره(،سرانجامشرکتایراني
بهعنوان )TMC( خاورمیانه ماشین توربین
پیمانکارانتخابگردید.الزمبهذکراستکهبروز
رساني)Retrofit(سیستمکنترلتوربینهابراي
نخستینباراستکهدرشرکتفالتقارهانجام
محترم کارفرماي حساسیت بهدلیل و ميگیرد
دراینخصوص،شرکتهلنديHC،بهعنوان

مهندسي )پايه و تفصيلي( عاملي مهم در موفقيت پروژه

افشين
 مفيدي *
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صرف نظر از 
پارامترهاي برون 

سازماني، به عقيده 
اينجانب عاملي كه 

پس از مديريت، 
بيشترين نقش 

را در موفقيت يا 
عدم موفقيت يك 
پروژه ايفا مي كند، 

مهندسي )پايه و 
تفصيلي( پروژه 
است. هر اندازه 

پروژه در اين بخش 
از كار سرمايه 

گذاري نمايد، موجب 
كاهش هزينه هاي 

تامين و اجرا خواهد 
شد و كوتاهي در 

اين بخش كل 
پروژه را به مخاطره 

مي افکند
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پیمانکاردستدومشرکتTMCدرنظرگرفته
کنترل تابلوهاي کلیه درحالحاضر، شدهاست.
درکشورهلندتستکارخانهايگردیدهوآماده
اساسي تعمیر ضمناً ميباشند. ایران به حمل
Ruston توربوپمپ دستگاه 2 )Overhall(
توربوژنراتور Core Engine دستگاه یك و
داده پیمانکارتحویل به تاکنون نیزکه Solar

شدهاست،بهاتمامرسیدهاست.
5.تامیندودستگاهتوربوژنراتوردوگانهسوز
کار، پارس شرکت از 1200 Solar Saturn
بهجايدودستگاهژنراتوردوگانهسوزرفتو
که )Continuous Run( دائم کار برگشتي
این نبود. میسر آن تامین امکان تحریم بهعلت
مرتب توسطشرکت انقالب از پیش توربینها
کارخانه برق تامین جهت لندرور( )سازنده
نگردیده راهاندازي هیچگاه اما شده خریداري
درست کارکرد بهشرط را آنها ناردیس بودند.
کار پارس از مناسب بسیار قیمتي با و ایمن و
نیز برق و کنترل تابلوهاي کرد. خریداري
بترتیبتوسطشرکتهايکنترلپویانوکرمان
هر حاضر حال در شدند. رساني روز به تابلو
بستهبندي شده، کارخانهاي تست توربین دو
نصب ميباشند. سایت به ارسال آماده و شده
محترم، کارفرماي اذعان به توربوژنراتورها این
ضریبایمنيتولیدسکويFXرابهمیزانقابل

توجهيافزایشميدهد.
FirefightingوF&G6.تامینسیستمهاي
Twin Agent،Total Floodingمشتملبر
بهعلت ایتالیا، SES شرکت از Sprinkler و
زیست. سکوهاي با مشترك فصول بودن دارا

سیستمهايF&GوTotal Floodingحمل
گردیدهوسایرسیستمهادرتاریخ7اردیبهشت
رفع از پس که شده کارخانهاي تست 1390

Punchحملخواهندشد.
ترتیب به آتشنشاني و ایمني اقالم تامین .7
ازشرکتهايSOLASامارات)آمادهحمل(و

S-ONEُکرهجنوبي)حملشدهاست(.
تامین در مستقیم بهطور اینجانب واردشدن
تجهیزاتفوقالذکر،عماًلایفاينقشهماهنگ
است. داده قرار شعاع تحت را پروژه کنندگي
و بازرگاني محترم مدیریت پشتیباني لیکن
این در عزیزم همکاران دریغ بي مساعدت
مدیریت،اینکاستيرابهطورکاملپوششداده

است.
سازماني، برون پارامترهاي از نظر صرف
مدیریت، از پس که عاملي اینجانب بهعقیده
موفقیت عدم یا موفقیت در را نقش بیشترین
یكپروژهایفاميکند،مهندسي)پایهوتفصیلي(
پروژهاست.هراندازهپروژهدراینبخشازکار
سرمایهگذارينماید،موجبکاهشهزینههاي
تامینواجراخواهدشدوکوتاهيدراینبخش
کلپروژهرابهمخاطرهميافکند.بیشترینصرفه
بخش توسط ميبایست پروژه هزینهاي جویي
مهندسيصورتپذیرد.درمرحلهمهندسيپایه
استکهمشخصاتفنيپروژهومحدودیتهاي
بندي طبقه و دما و فشار جنس، نظر از آن
سطوحازلحاظایمنيتعریفميشودوهمین
تیم ميکند. تعیین را تجهیزات قیمت پارامترها
بازرگانيدربهترینحالت،تجهیزاترابابهترین
قیمتبازارتامینميکند.لیکندرغالبمواقع،

قیمتتجهیزاتبهدلیلمحدودیتهايفنيغیر
و باالست نفسه في مهندسي( )غیر ضروري

هزینهبيفایدهايرابهپروژهتحمیلمينماید.
ضروري غیر محدودیتهاي از صرفنظر
مشخصاتفنيپروژه،تطویلبررسيپیشنهادات
وطوالنيشدنفرایندمناقصه،ریسكاستنکاف
پیشنهاددهندگانازادامهمناقصهتاحصولنتیجه
طوالني همچنین و پیشنهاد بهترین انتخاب و
شدنمدتزمانپروژهرابهدنبالدارد.بهعقیده
اینجانبطوالنيشدنفرایندبررسيپیشنهاد،3

عاملاصليداردکهعبارتنداز:
1-مبهمبودنشرایطفنيپروژهبهدلیلابهام
یاتناقضدرمداركمهندسيتفصیلي،2-ضعف
مهندسيدرارزیابيسریعودقیقپیشنهادات)که
یا پارهوقتو نیروهاي از استفاده بهدلیل غالباً
پیشنهاد ازشرکتميباشد(و3-تاخیر خارج
)TC(دهندهدرارائهپاسخبهمداركرفعابهام
و علل بررسي با پیشنهادميشود لذا مهندسي.
اجراي ریسك و هزینه الزم، تمهیدات اتخاذ
سازماني درون محدوده در حداقل پروژهها،
کاهش ميباشد، کنترل قابل شرکت توسط که
بازرگانيکه ازمدیریتمحترم یابد.درخاتمه
تماميهمکاران همچنین و خویش پشتیباني با
بيدریغ همکاري با که مدیریت این در عزیزم
اینجانب براي را مناسبي فضاي عالي، بسیار و
پروژه استراتژیك پکیجهاي پیگیري جهت
فروزانمهیاکردندسپاسگزاريکردهوسربلندي
شرکتناردیسرادراجرايموفقپروژههاآرزو

مينمایم.
*مسئول هماهنگي تامين پروژه فروزان
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وقتي افراد از 
اطالعات، انگيزه ها و 
مسئوليت هاي درست 
برخوردار باشند تا 
حد زيادي مي توانند 
خودرا مديريت 
كنند كه ترسيم اين 
نگاه مي تواند مدير 
اجرايي طرح را در 
راه رسيدن به اهداف 
راه اندازي نيروگاه 
كمك شايان بنمايد

26

قب��لازورودمبهش��رکتفرابازس��ال1375
بهعنوانکارش��ناسمسئولماليشهركهايصنعتي
استانخوزستانکهزیرمجموعهادارهکلصنایعاستان
بودفعالیتکاريخودراآغازکردموازانتهايس��ال
1378تاکن��ونکهبیشازیكدههوانديميگذرد،

عضوخانوادهبزرگشرکتفرابميباشم.
بایدبگویمآنچهکهمراباافتخاربهادامهراهبا
ش��رکتفرابپیوندزدهایناس��تکهسالهاست
مدیریتمنابعانسانيجايخودرابهمدیریتسرمایه
انسانيدادهواینجایگزینيمفهوم،هزینهتلقيکردن
کارکنانرابهس��رمایهايبودنآنانبرايسازمانبدل
ساختهاستوشرکتفرابچنیننگرشيراهدف
کليخودقراردادهاس��ت.درارتباطباس��اختارکلي
وظای��فبخشپش��تیبانيدرکارگاهه��ابایدبگویم
ش��اخصهایيکهمرابهانجاموظایفدراینبخش
ترغیبمينمایدتنوعپذیريودامنهگستردهکاريآن
ميباشد.بهطوريکهنقشآفرینيدرآنشخصیتها
راازمرحل��هنخبهبودنبهمرحلهپختهبودنس��وق
ميدهدوجودوظایفمتنوعونیزپاسخگویيبدون
زمانآننس��بتبهدیگرواحدها،بخشپشتیبانيرا
بهعنوانفرضاولدرپاسخگویيبهمسائلغیرفنيهر
کارگاهبدلمينمایدودریكنگاهکليبخشپشتیباني
کارگاهبایدپليباش��دبینشرکتومولفههايبرون
س��ازمانيودرونسازمانيواگرنتوانیمباواحدهاي
دیگرشرکتارتباطصمیمانهواثربخشبرقرارکنیم
هرچقدرهمخوبکارکنیمبهزوديدرحصارخود
ساختهزندانيشدهوتاثیرالزمبرفعالیتهايشرکت

درواحدهايدیگرراازدستميدهیم.
بهطورکليشمولیتمسئولیتهايبخشپشتیباني
برتامینمتریالطرحوغیرطرحمتریالمصرفياقالم
سرمایهاي،تنظیمکارکردکلیهپرسنل،انجاماموراداري
وپرس��نلي،صدوراس��نادماليو....ميباشد.الجرم
چنی��نفعالیتهای��يفق��طدرکارگاههایيکهنقش
مجموعهفراببهصورتEPCميباش��دصورت
ميگی��رد،امادرپ��روژهايبهنامی��زدکهبهصورت
BOOاجراميشودباتوجهبهنقشکارفرمایيفراب
کهدرواقعمتولياصلينیروگاهميباشدمسئولیتها
بهگون��هايدیگرکلیدميخورد.مس��ئولیتهایيکه
انرژيبس��یارمنظم��يراميطلبد،نق��شآفرینيدر
اینخصوصبایستيبهصورتمحورياجراشودکه

درآنسهنکتهبسیارمهمنهفتهاست:
نخست،نقشکارفرمایيمجموعهکهبهطبعدرك
درستومتوازنآنميتواندفرایندراهبرديمجموعه
ط��رحراهدفمندک��ردهوتولیدنظ��مرادراجراي

فعالیتهاقانونمندنماید.
دوم،وجودیكحسمسئولیتپذیريمشتركبا

دیگربخشهاوواحدهايدرگیرطرحاست.
س��وماینکهوقتيافرادازاطالع��ات،انگیزههاو
مس��ئولیتهايدرستبرخوردارباشندتاحدزیادي
ميتوانن��دخودرامدیریتکنندکهترس��یمایننگاه
ميتواندمدیراجرایيطرحرادرراهرسیدنبهاهداف

راهاندازينیروگاهکمكشایانبنماید.
الزمبهذکراستکهباتوجهبهمالحظاتمدیریت
ارشدفرابمبنيبرمتمرکزکردنهزینههايشرکت

فرابونوتاشدرطرحیزد،تصمیمگیريگردیدکه
کلیهفعالیتهاياجرایيبخشپش��تیبانيبهصورت
یکنواخ��تدرطرحص��ورتپذیردک��هخودبراي
ش��رکتفرابتجربهکامالجدیدياست.لذامدون
کردنهمهفعالیتهاوانجاموظایفدرطرحیزددامنه
کاريبخشپش��تیبانيرابهدرونشرکتهايفراب،
نوتاشافرا،سرمایهگذاريکارکنانفراب،بهرهبرداري
ومعاونتتوس��عهس��رمایهگذاري،مشاورینطرح
)عامرانافقومشانیر(وتنظیمفعالیتهايمربوطبه
امورسوپروایزرهايشرکتهايپارسژنراتور،توگا،
مکو،مپنابویلرونیزدفتراستانيیزدرهنمونميسازد.
کهانجاماینمهمجزدرس��ایههم��کاريوهمدلي
همکارانعزی��زمدرطرحکهش��املمدیرانمحترم
HSEاجرایيفرابونوتاش،کارشناسانواحدهاي
وحراس��ت،ت��دارکات،اداريومال��ي،خدماتو
تاسیس��اتميباشدمیسرنخواهدشدودراینراستا
اعتقادقلبياممرابهبیانجملهايکلیديميرساندکه:
کارتیميمعجزهایس��تکهقوانی��نریاضيرادرهم
ميشکندبهطوريکهیكویكحاصليبیشازدو
بهبارميآورد.تیمممراازآنچههس��تبهترنش��ان
ميدهد.تیممارزشمراچندبرابرميکند.تیممتوانایي

مرابهترنشانميدهد.تیممبهزمانمنميافزاید.
تیمممع��رفمندرهرجایياس��تکهفرصت
حضوردرآنراندارمودرنهایتتیمممرابهآرزوهایم

ميرساند.
* رئيس بخش پشتيباني شركت هاي فراب و نوتاش در 
پروژه شيركوه يزد

معجزه كار تيمي در درهم شكستن قوانين رياضي 
 در شماره گذشته به دليل يك اشتباه فني،يادداشت همكارانمان مازيار حسين پور و علي جدي از فعالين موثر در پروژه شيركوه يزد، امكان 

انتشار نيافت. با پوزش از ايشان، در اين شماره متن كامل اين دو يادداشت منتشر مي شود...

مازيار 
حسين پور *
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با توجه به شرح كار 
محدوده مهندسي 

و بر اساس آخرين 
ليست مدارك 

پروژه، معاونت 
مهندسي وظيفه 
توليد و بازنگري 

حدود 5500 عنوان 
مدرك در غالب 

مديريت هاي مختلف 
تخصصي را عهده 

دار مي باشد

زد
ه ي

وژ
پر
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اینجانبفارغالتحصیلکارشناسيشیميکاربردياز
دانشگاهآزاداسالميکرجدرسال1375وکارشناسي
ارشدعمران– محیطزیستازدانشکدهمحیطزیست
دانشگاهتهراندرس��ال1388ميباشم.بعدازحدود
هشتس��الس��ابقهکاريدرش��رکتهايپیمانکار
سیستمهايتصفیهآبوپسابصنعتي،اززمستانسال
1385افتخارهمکاريبامدیریتمهندسيتاسیساتدر
معاونتمهندس��يراداراميباش��م.ازسال1386هم
بهعنوانهماهنگکنندهداخليپروژههاينیروگاهآبي
تاناوهماهنگکنندهداخليپروژهنیروگاهشیرکوهیزد
منصوبش��دموازتیرماهسال1390بهعنوانرئیس

بخشمهندسينیروگاهشیرکوهانجاموظیفهميکنم.
پروژهنیروگاهس��یکلترکیبيشیرکوهیزدبهلحاظ
س��اختارونحوهانجامدرش��رکتفرابدرنوعخود
منحصربفردبودهوبس��یاريازتجربههايجدیدرابا
خودبههمراهداشتهاست.موارديازقبیلانجامطراحي
تفصیليBOPوبخشيازpower Block،سیستم
پروژهمحوردرمهندس��يباساختاررئیسمهندسيو
راهب��رانمهندس��ي،حیطهه��ايمتن��وعق��راردادي
B.O.Oدربخشهايمتفاوت،نوعپروژهE,EP,EPC
وتاثیرآنبرطراحيمهندسي،مدتزمانمحدودانجام
پروژهوتغییرس��اختاروچارتجهتانجاماموردر
emailحداقلزمانممکننظیراس��تفادهازسیس��تم
موازيبااتوماس��یوناداري،ارتباطمستقیممهندسي
)ط��راح(باپیمان��کارس��ایت،مش��اوروپیمانکاران
سیس��تمهايمختلفوحذفمکاتب��اتوارجاعات
غیرضروريوزمانبر،حضورمستقیموفعالمهندسي
درکارگاهوحجموسرعتتولیدمداركازاهمموارد
ميباشد.فعالیتهايطراحيومهندسينیروگاهسیکل
ترکیبيشیرکوهدردومقطعطراحيپایهوتفصیليدر
مجموع��همعاون��تمهندس��يپیشبینيش��دهبود.
فعالیتهايطراحيپایهبهطورعمدهتوسطشرکتمپنا
انجامگردیدومعاونتمهندس��يدراینمقطعمرور
مداركطراحيپایهباهمکاريمشاورطرح)شرکت

عامرانافق(رابرعهدهداشت.
طراحيپایه،تفصیليوتامینتجهیزاتواحدهاي
گازوبخ��ار،HRSG،CPPتوس��طش��رکتمپنا
صورتپذیرفت.مهندسيفرابدرکنارمشاورطرح

مرورمداركطراحيرابرعهدهداشت.
طراحيپایه،تفصیلي،تامینتجهیزات،نصبوراه
اندازي،سیستمcooling،توسطشرکتمپناصورت
پذیرفت.مهندس��يفرابدرکنارمش��اورطرحمرور

مداركطراحيرابرعهدهداشت.
انجامفعالیتهايمرحلهتفصیليسیستمهايکمکي
درمعاونتمهندسيفرابوبازنگريطراحيبرعهده

شرکتعامرانافقميباشد.
باتوجهبهش��رحکارمحدودهمهندسيوبراساس

آخرینلیستمداركپروژه،معاونتمهندسيوظیفه
تولی��دوبازنگريحدود5500عنوانمدركدرغالب
مدیریتهايمختلفتخصصيراعهدهدارميباشدکه
اهمفعالیتهايمعاونتمهندسيبهصورتخالصه

بشرحذیلميباشد:
-بررس��ي،تدقیقومرورطراحيمداركبیسیك
مربوطبهPOWER BLOCKوبخشBOPکه
توسطشرکتمپنا-وشرکتهايزیرگروهمپناطراحي

شدهاست.
-تهی��هم��داركبخشتفصیليوم��داركخرید

BOPسیستمهاي
-طراح��يتاسیس��اتمکانیک��يوبرق��يکل
POWER و BOP( نی��روگاه س��اختمانهاي

)BLOCK
-تهی��همداركخری��دبرايتجه��زاتصنعتيو
ساختمانياش��ارهشدهدرباال.توضیحاینکهبرخالف
پروژهدااله��وکهدرآنبخ��شBOPدرجزیرههاي
مختلفدرقالبقراردادهايEPCبهپیمانکارانفرعي
واگذارش��د،درپروژهشیرکوهطراحيوتهیهمدارك
تامینونصبوراهاندازيBOPتوس��طمهندس��ي
فرابانج��امميگردد.البت��هدربخشهايWTPو
EPCکاربهص��ورتAUXILIARY BOILER
واگذارشدهاستوتنهابازنگريطراحيبیسیكانجام
شدهتوسطمپنا،تهیهمداركمناقصهوبازنگريطراحي
مداركمربوطبهپیمانکارانEPC،توس��طمهندسي

انجامميشود.
-بازنگريمداركطراحيتولیدشدهتوسطشرکت

مپناوپیمانکارانفرعيآنشرکت
-بازنگريمداركتولیدشدهتوسطپیمانکاراندر

BOPبخش
-تهیهاس��نادخریدوبازنگ��ريوتدقیقمدارك
طراحيمربوطبهپست400کیلوولتبالفصلنیروگاه
-تهیهPOSنصبب��رايبخشهايگاز،بخارو

BOP
-تهیهدس��تورالعملهاينصبوراهاندازيبراي

BOPبخش
-تش��کیلومدیریتجلساتفنيباشرکتهاي
عامرانافق،گروهمپن��اوپیمانکارانتجهیزاتبخش
BOPجهتتسریعدرروندنهایيسازيمداركفني

پروژه
ت��امرحلهکنون��يازاج��رايپ��روژهتجربیاتو
موفقیتهايخوبيدرزمینهمهندس��يپروژهحاصل
گردیدهکهمهمترینآنه��ابهطوراجماليدرادامهذکر

ميگردد:
1-همکاريوتعاملمثبتونزدیكکارشناس��ان،
مجموعهراهبرانورئیسبخشمهندس��يبهجهت
هماهنگ��ياینترفیسهاوتولیدوبررس��يمداركدر

سریعترینزمانممکنازیكسو،سیاستگذاريهاي
کلي،تخصیصمنابعانسانيمتناسببانیازپروژهورفع
موانعوچالشهايپیشرو،توس��طمعاونمحترمو
مدیریتهايمحترمتخصصيمعاونتمهندس��ياز

سويدیگر.
2-ایجادارتباطمس��تقیممهندسيفراببابخش
مهندسيشرکتهايمپنا،عامرانافقوپیمانکارانفرعي
توس��طمجريمحترمطرح،بهجهتپیش��بردسریع

فعالیتهايمهندسي.
3-ح��ذفارجاع��اتداخليمکرردرسیس��تم
اتوماسیوناداريوتوزیعوارسالمداركدرسریعترین

زمانممکن.
4-ایج��ادارتباطایمیليبهطورموازيباسیس��تم
اتوماسیوناداريبهمنظورتسریعدردریافتمداركو

ارسالنظرات.
5-تولی��دم��داركطراحيتفصیليومتعاقبآن
م��داركخریددرمدتزم��انکوتاهباهمکاريکلیه

مدیریتهايمهندسي.
6-ایج��ادارتباطنزدیكباس��ازندگانتجهیزات
مختلفوانجاممهندسيخریدسریعودقیقباتوجهبه

محدودیتزمانيپیمانکارانتامین.
7-برونسپاريطراحيبخشهایيازکارمهندسي.
8-جایگزین��يبانكاطالعاتيموجوددربس��تر
FTDCSب��اAccess Data Baseتهی��هش��دهدر
معاونتمهندسيبهمنظورتدقیقوبهینهسازيثبتو
پیگی��ريگردشم��داركدرتمامس��طوحممکناز

پیمانکارتامشاور.
ازجملهموانعومش��کالتپیشرويميتوانبه

مواردزیراشارهنمود:
1-ش��فافنبودنمرزهايطراحيوتامینشرکت

مپنادربرخيموارد
2-دربرخ��يم��واردوج��ودناهماهنگ��يبی��ن
زیرمجموعههايشرکتمپنا)موننکو،مکو،نورهان...(
کهدرارسالپاس��خنظراتیامداركبهفرابآشکار

ميگردد
3-تاخیردردریافتمداركوپاسخهاازشرکتمپنا
4-تاخیردرارس��الم��داركودریافتنظراتاز

شرکتعامران
5-لیستمداركوخصوصاًوضعیتارسالمدارك
درلیستمداركتولیديمپنادربعضيمواردبهدرستي
نهایينش��دهاستکهباعثارجاعاتمکررمداركو

مکاتباتپيدرپيباشرکتمپناوعامرانميگردد.
6-نبودروالتوافقش��دهمناسببینمرکزکنترل
مداركفراببامپنادرخصوصروالارسالمداركو
نظراتکهدرموارديباعثبروزتاخیراتزیاددرنهایي

سازيمداركميگردد.
* رئيس بخش مهندسي طرح نيروگاه شيركوه يزد

بستري براي تجربه هاي جديد

علي
جدي  *
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در اي�ن مقاله در خصوص سيس�تم راه انداز ژنراتور كه اصل الزم را جهت به حرك�ت درآوردن ژنراتورهاي 
نيروگاه هاي گازي ايفا مي كند پرداخته و ارتباط تجهيزات اصلي و عملكردهاي مختلف ايجاد شده در روندكاري 

به همراه معرفي حاالت مختلف مدهاي موجود و ساختار اساسي آن مورد چالش قرار مي گيرد.

سيستم راه انداز 
در توربوژنراتورها 
براي تأمين هواي 
فشرده جهت 
احتراق در اتاقهاي 
توربين و غلبه بر 
نيروي گشتاور اولية 
مجموعه است.
اين روزها دو نوع 
سيستم اصلي براي 
غلبه بر اين گشتاور 
اوليه در نيروگاه هاي 
گازي طراحي و 
ساخته شده است 
كه هر كدام داراي 
مزايا و معايبي است 
كه استفاده از آن را 
توجيه مي كند

28
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1- مقدمه
برايتولیدتوانالکتریکيازطریقژنراتور،بهوسیلهاياحتیاجاستکهژنراتور
رادرس��رعتناميآنبهحرکتدرآوردوازاینطریقانرژيمکانیکيبهانرژي
الکتریکيتبدیلشوداینوسیلهکهبهآنمحركویاتوربینگفتهميشودداراي
انواعمختلفياس��تکهباتوجهبهنوعنیروگاهوژنراتوردستهبنديميشوند.به
طورکليسهنوعتوربیناساسيبرايراهاندازيژنراتورهاوجوددارد،توربینآبي،
بخاروگاز.البتهتوربینهايدیگرينیزوجودداردکهباتوجهبهاستفادةمحدود
آنهادردنیابرايتولیدانرژيالکتریکي،کمترموردتوجههس��تندکهازآنجمله

ميتوانبهتوربینهايبادياشارهکرد.
توربینهايآبيوبخاربرايراهاندازيژنراتورهايآبيوبخاراستفادهميشوند.
درنیروگاههايآبينیروياولیهبرايبهحرکتدرآوردنمجموعةتوربینوژنراتور
فشارآبجمعشدهدرپشتسدهااست.باتوجهبهساختارایننیروگاههانیروي
آبس��دهااینتوانایيراداردکهازس��رعتاولیةصفرودرحاليکهسیستمدر
حالتسکوناست،مجموعةتوربینوژنراتوررابهحرکتدرآورد.سیستمکنترل
دریچههايوروديآب،میزانآبوروديبهپرههايتوربینرامشخصميکندو
توربینميتواندازهمانلحظةسکونشروعبهحرکتکند.درژنراتورهايبخار
اینمهمبانیرويبخارانجامميگیردودرحقیقتسیستمراهاندازدراینسیستم،

نیرويبخاراست.
امادرنیروگاههايگازيکهتوربینوژنراتورآنگازياس��تبرايچرخاندن
مجموعهاحتیاجبهمحرکي،جداازمواردذکرش��دهاست.اینجااستکهمفهوم

راهاندازژنراتورهايگازيپیشميآید.
بهدلیلساختارخاصتوربینگازواینکهدراینتوربینجهتایجاداحتراق
درمحفظةتوربیننیازبههوايفشردهميباشدکهازطریقکمپرسورتوربینتأمین
ميشودوبراينیرويمحرکةتوربیننیازبهنیرويراهاندازاولیهاستدرمراحل
اولیةاستارتلزومدرنظرگرفتنسیستميبراياستارتاولیةمجموعهضروري

است.

1-2- اساس سيستم راه انداز ژنراتور 
سیس��تمراهاندازدرتوربوژنراتورهابرايتأمینهوايفشردهجهتاحتراقدر

اتاقهايتوربینوغلبهبرنیرويگشتاوراولیةمجموعهاست.
اینروزهادونوعسیستماصليبرايغلبهبراینگشتاوراولیهدرنیروگاههاي
گازيطراحيوس��اختهش��دهاس��تکههرکدامدارايمزایاومعایبياستکه

استفادهازآنراتوجیهميکند.
1-سیستمراهاندازبااستفادهازمجموعةموتوري

2-سیس��تمراهاندازبااستفادهازروشتبدیلفرکانسواستفادهازژنراتوربه
Starting FrequencyConverter (SFC)صورتموتورسنکرون

سیس��تمراهاندازموتوريبهصورتیكموتورالکتریکيس��هفازاستکهبه
صورتمکانیکيوبااس��تفادهازکالچبهروتورژنراتورکوپلميشودوژنراتور

راازحالتسکونویا1Turning Gearتاموقعيکهتوربینبهتنهایيبتواند
نیرويالزمبرايچرخشکمپرس��وروایجادهوايفش��ردةخ��ودراتأمینکند
مجموعهرابهحرکتدرميآوردوبعدازآنکالچتعبیهش��ده،آنراازژنراتور
ج��داميکند.تصوی��ر1نمونهايازیكراهاندازموتوريب��رايژنراتورگازيرا

نشانميدهد.


تصوير 1: راه انداز موتوري توربين گاز

سیستمراهاندازکانورتريیاتبدیلژنراتوربهموتورسنکرون،باتبدیلفرکانس
متناسبباس��رعتگردشموتورنیرويالزمبرايراهاندازيمجموعهرافراهم
ميکند.دراینسیس��تمبااس��تفادهازپلهايتایریستوريبهصورترکیتفایري
واینورت��ريوکنترلزاویةآتشتایریس��تورهاانرژيالکتریکيالزمدرهرزمان
ب��رايراهاندازيمهیاميش��ود.دراینسیس��تمژنراتورس��نکرونتبدیلبهیك
موتورس��نکرونميش��ودوژنراتوربهصورتموتوريراهاندازيميش��ود.در
سیستمزیمنس،راهاندازبهصورتیكمجموعهیاسیستمتحریكوبهصورت
Compactاستوتجهیزاتکنترلراهاندازدرداخلتابلويتحریكقراردارند.

تصویر2نمونهايازیكراهاندازکانورتريسیستمتحریكرانشانميدهد.


تصوير 2 : مجموعة Compact سيستم راه انداز و تحريك

آشنايي با راه اندازي ژنراتور گازي
SFC بخش  اول روش

رحيم 
شکوري **

 ناصر 
حسين آبادي *
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پل تايريستوري 
سمت تغذية ورودي 
است كه به اختصار 

 به آن 
 Line Side(

Rectifier( LSR

مي گويند. اين 
تجهيز همانطور كه 
قباًل هم اشاره شد 

يك پل تايريستوري 
است كه به صورت 
يك ركتيفاير عمل 
 AC كرده و ولتاژ
ورودي را به ولتاژ 

DC تبديل مي كند. 

اين پل تايريستوري 
از 6 عدد تايريستور 
تشکيل شده كه بر 

روي يك سازة فلزي 
سوار شده است
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سي
ند

 مه
ي و

فن
درادامهوبرايمشخصکردنمزایاومعایبهرکدامازایندوسیستمجدول
مقایس��هايارائهميشودتامارادرانتخابهرکدامازایندوسیستمکمكکند.

)جدولشماره1(
درجدولزیرعالمت»+«نشاندهندةنقطةقوتسیستموعالمت»-«نشان
دهندةنقاطضعفسیستماست.بامقایسةمواردذکرشدهدراینجدولبهوضوح
مش��اهدهخواهیمکردکهسیس��تمراهاندازکانورتريکاماًلبهصرفهميباشدوبه
همیندلیلهمدراینمقالهفقطبهبررسيایننوعازسیستمراهاندازميپردازیم.
درادامهوبرايفهمهرچهبیش��ترمطلبابت��دانگاهيگذرابهتجهیزاتاصلي
سیستمراهاندازمياندازیموسپسبهبررسياساسکارسیستمSFCوچگونگي

عملکردآنميپردازیم.

SFC 2-2- تجهيزات اصلي سيستم راه انداز كانورتري زيمنس
اساسکارسیستمراهاندازکانورتريبرپایةاستفادهازپلهايیکسوسازاست.
سیستمراهاندازکانورتوريویابهعبارتيSFC،بهطورکليازدوپلتایریستوري
تش��کیلش��دهکهیكراکتورتكف��ازبانامراکتورDCب��همنظورفیلترکردن
خروج��يپلرکتیفایريدربینآنهاق��راردارد.برايتغذیةاینپلهايرکتیفایري
ازیكترانسسهفازاستفادهميشود.سیستمراهاندازهمچنیندارايیكسیستم
کنترلاس��تکهوظیفةآنکنترلخروجيSFCبرايحالتهايمختلفاست.
وظیفةاصلياینسیس��تمکنترلتهیةپالسهايآتشمناس��ببرايتایریستورها
Compact Systemاست.درسیستمهايراهاندازوتحریكزیمنسکهبهاسم
ش��ناختهميشوند،ازیكتابلويکنترلبرايهردوسیستماستفادهميشودودر
حقیقتماژولهايکنترليسیس��تمراهاندازدرداخلتابلويکنترلتحریكقرار

دارند.تصویرشمارة3بهصورتشماتیكسیستمSFCرانشانميدهد.


تصوير 3 : نماي شماتيك SFC و تجهيزات اصلي آن

1-2-2- پل تايريستوري
پ��لتایریس��توريس��متتغذی��ةورودياس��تک��هب��هاختص��ارب��هآن
LSR (Line Side Rectifier)ميگویند.اینتجهیزهمانطورکهقبالًهماشارهشد
یكپلتایریستورياستکهبهصورتیكرکتیفایرعملکردهوولتاژACورودي
رابهولتاژDCتبدیلميکند.اینپلتایریستورياز6عددتایریستورتشکیلشده
کهبررويیكسازةفلزيسوارشدهاست.هرکدامازاینتایریستورهادارايمدار
حفاظتاضافهولتاژ)Snubber(مخصوصخوداست.کلاینمجموعهدرداخل
یكتابلويفلزيقرارداردوبررويتابلویكعددفنبرايخنكکردنتایریستورها
بههنگامکارتعبیهش��دهاس��ت.پلتایریستوريس��متژنراتورکهاختصاراًبهآن
MSR (Machine Side Rectifier)گفتهميش��ودنیزمش��ابهپلتایریس��توري
س��متتغذیهاس��تفقطب��های��نتف��اوتک��هم��دارSnubberآندارايتوان
بیش��ترياس��تواینهمبهدلیلایناس��تکهدرسمتماش��ینتلفاتتواندر
اینمداربیش��تراس��ت.اینپلتایریستوريبهعنوانیكاینورترعملميکندولتاژ
DCراب��هولت��اژACتبدیلميکن��د.اینمجموعههممانن��دLSRدرداخلیك
تابلوقرارداردوبهوس��یلةیكعددفنخنكميش��ود.تصویرش��مارة4نمایياز
اینپلهايتایریس��توريرانش��انميدهد.دراینتصویر،تایریس��تورها،رادیاتور
خنكکنندةتایریستورها)Heatsink(،خازنهايمدارحفاظتSnubberومدار
الکترونیکيتبدیلپالسهايآتشنوريبهپالسهايآتشالکتریکيکهبررويیك

سازةفلزيقرارگرفتهاندمشاهدهميشوند.

كيفيت استارتر
Motor PackageSFC

--ضربهبهتوربینهنگامجداشدنازمجموعه

+-زماناستارت

+-ضربههايالکتریکي)جریان(بهسیستمهايجانبي

--پیچیدگيسیستم

+-امکاناستفادهبرايژنراتورهايدیگرنیروگاه

قابليت دسترسي ساده

+-امکانتعمیراتدرهنگامکارتوربوژنراتور

)Redundancy(امکانافزونگي-+

+-مدتزمانمابیندوخطا

+-مدتزمانالزمبرايتعمیر

احتیاجاتژنراتور

-+احتیاجبهسیستمتحریك

-+نفوذفرکانسهايباالبهسیستمهايتغذیةجانبي

-+احتیاجبهطراحيخاصروتورژنراتور

موارد مكانيكي

+-تجهیزاتمکانیکيدرمعرضسایشوپارهگي

+-تلفاتدرخاللعملکردعاديتوربین

+-مناسببودنبرايمجموعةتكشفتي

+-سیستمروغنکاري

مهندسي سازه

+-مخارجتهیةفونداسیون

+-وزن

+-طولمجموعه

شروع ناگهاني در مد كندانسوري

+-مخارجاضافي

+-امکانبازیافتانرژي

جدول 1: مقايسه بين دو نوع سيستم راه انداز موتوري و كانورتري

تصویر4:پلهايتایریستوريSFCوتجهیزاتجانبيآن
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ترانس SFC از 
ديگر تجهيزات 
اصلي سيستم 
راه انداز است كه 
از نوع ترانسهاي 
خشك رزيني 
است و از آن به 
عنوان ترانس هاي 
كانورتري نام برده 
مي شود و به دليل 
توليد هارمونيك هاي 
ولتاژ و جريان 
توسط سيستم 
راه انداز در هنگام 
كار، بايد اين موارد 
نيز در هنگام ساخت 
ترانس رعايت شود
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2-2-2- راكتور
راکتورتكفازياستکهبیندوپلتایریستوريتعبیهشدهووظیفةاصليآن
صافویکنواختکردنولتاژDCخروجيازLSRاست.اینراکتورنقشفیلتر
رادرسیستمSFCبازيميکندودرداخلیكتابلويفلزيدرکناربقیةتابلوهاي
سیس��تمراهاندازقراردارد.اینراکتوربهصورتطبیعيخنكميشودوليبسته
بهتواناس��تفادهش��دهدرهنگامراهاندازيوتعدادراهاندازيهايمکررموردنیاز
ممکناستکهبرايخنكکاريآنمجبوربهاستفادهازفنشویم.تصویرشمارة5
نمایيکليازراکتورDCاستفادهشدهدرسیستمراهانداززیمنسرانشانميدهد.



تصوير 5 : راكتور DC سيستم راه انداز

SFC 3-2-2- كنترل كنندة
تجهیزدیگريکهبهآنپرداختهميشودوبهنوعيمغزسیستمراهاندازمحسوب
ميشودسیستمکنترلSFCاست.کنترلکنندةSFCنیزهمانندکنترلکنندةسیستم
تحری��كازنوعکنترلرهايSIMADYNزیمنساس��ت.اینکنترلردرداخل

تابلويکنترلتحریكوتحتعنوانA500قراردارد.
اینکنترلرازیكSub Rack 24ش��یارهتشکیلشدهکهکارتهايورودي،
خروجي،ارتباطيومیکروپروسسوريدرداخلآنجادادهميشوند.اینکنترلر

شاملچهارکارتپروسسورياستکههرکدامکارخاصيراانجامميدهند.

SFC 4-2-2- ترانس
ترانسSFCازدیگرتجهیزاتاصليسیستمراهاندازاستکهازنوعترانسهاي
خش��كرزینياستوازآنبهعنوانترانسهايکانورترينامبردهميشودوبه
دلیلتولیدهارمونیكهايولتاژوجریانتوسطسیستمراهاندازدرهنگامکار،باید

اینمواردنیزدرهنگامساختترانسرعایتشود.
ب��هدلیلاینکهازسیس��تمSFCفقطدریكدورةکوت��اهزمانيوفقطبراي
راهاندازيسیس��تماستفادهميشودکهزمانيحدودچهاردقیقهاست،همچنینبا
توجهبهاینکهترانسهايخش��كقادربهتحملتوانهایيباالترازتوانناميو
برايمدتکوتاههستند،توانترانسSFCراپایینترازتوانناميموردنیازبراي
راهاندازيسیس��تمدرنظرميگیرند.بهعنوانمثالتوانموردنیازبرايراهاندازي
مجموعةتوربین)V94,2(وژنراتور2.9(TY105/46) مگاواتاس��توتوان
ترانسموردنیاز3700کیلوولتآمپر،اماميتوانازترانس1700کیلوولتآمپري

برايحداکثرچهارباراستارتمتوالياستفادهکرد.
درحقیقتباتوجهبهایننکتهکهترانسهايخشكمعموالًوبرايیكمدت
کوتاهقادربهتحملاضافهبارتاحدود50درصدبیشترنسبتبهبارناميميباشند
وبادرنظرگرفتناینواقعیتکهسیس��تمراهاندازبرايیكدورةکوتاه)حدوداً
180ثانیهبرايهراستارت(درمدارميباشد،ميتوانازترانسهايSFCباتوان

کمتراستفادهکرد.

SFC 3- اساس كار سيستم راه انداز
همانطوريکهقباًلذکرش��دتوربینگازبهتنهایيقادربهاس��تارتمجموعه

ازحالتسکوناولیهنميباشدوبرايانجاماینکاراحتیاجبهتجهیزاتکمکي
اس��ت.اینتجهیزکمکيسیستمراهاندازاس��ت.اینسیستمباتبدیلژنراتوربه
الکتروموتورس��نکرون،مجموعةتوریبنوژنراتوررابهآراميوازحالتسکون
ویاTurning Gearبهحرکتدرميآورد.مدتزمانایناس��تارتبسیارکم
ودرحدودچهاردقیقهاس��تیعنيSFCدراینمدتس��رعتمجموعهرابه
حدود2100دوردردقیقهميرساندودراینسرعتازسیستمجداشدهوبقیة
مراحلاستارتراتوربینبهتنهایيانجامميدهد.براياستارتماشین،ژنراتور
بهصورتیكموتورسنکروندرميآیدکهازقوانینسادةموتورهايالقایي
به��رهبردهوچرخشحاصلميش��ود.درهنگاماس��تارتژنراتور،روتوربا
استفادهازسیستمتحریكتغذیهشدهومیدانمغناطیسيثابتدرسیمپیچهاي
روتوربهوجودميآیدوهمزمانتغذیةسیمپیچهاياستاتوربهوسیلهسیستم
راهاندازباعثبهوجودآمدنمیدانمغناطیس��يدواردرس��یمپیچهاياستاتور
ميشود.زاویةبینایندومیدانمغناطیسي،بهزاویةبارمعروفاست.سیستم
کنت��رلباچكکردناینزاویهوتحریكتایریس��تورهایيکهباتوجهبهاین
زاویهميتوانندبیش��ترینگشتاورالکتریکيراایجادکنندوارسالفرمانآتش
بهاینتایریس��تورهامجموعهرابهچرخشدرميآورد.زیراحداکثرگشتاور

الکتریکيموقعيبهدستميآیدکهزاویةبار90درجهباشد.
تصویرش��مارة6بهصورتسادهنشاندهندةسیس��تمراهاندازوارتباطآنبا

تحریك،ژنراتوروتوربینميباشد.


SFCتصوير 6: نماي شماتيك سيستم

کانورترس��متخط،LSR،درسیس��تمSFCبهوسیلةثانویةترانسراهانداز
تغذیهشده،تحریكوشروعبههدایتميکند.اماکانورترسمتژنراتوربراساس
بارمتصلبهآنآتشميش��ودوباتوجهبهولتاژترمینالهايژنراتورراهدایت
ميکنند.اینکانورترجریانDCموجوددرراکتورراازیكسیمپیچاستاتوربه
سیمپیچدیگرسوییچميکندوبهاینطریقوباتوجهبهوجودمیدانروتورباعث
بهوجودآمدنیكمیدانگرداندرژنراتورميشودبهگونهايکهروتوربامیدان
استاتورسنکرونميشود.جریانDCراکتوردراینحالتبینفازهايمختلفو
بااستفادهازکالكولتاژ)Voltage Clocking(جابجاميشود.یعنيبااستفاده
ازولتاژالقاشدهدراستاتور،سیستمکنترلپيميبردکهکدامجفتتایریستورباید
آتششوند،باتوجهبهاینقضیهکهدرهر60درجهالکتریکيفقطدوتایریستور

مشخصآتشميشوند.

1-3- چگونگي توليد گشتاور
همانطوريکهقباًلهماش��ارهشددرابتدايراهاندازيمجموعهتوربینو
ژنراتور،سیس��تمکنترلSFCبایدحداکثرگش��تاوررابرايراهاندازيایجاد
کندزیراگش��تاورمقاوممجموعهدرحالتس��کون،بیش��ترینمقدارخودرا
دارد.برايایجاداینگش��تاورسیس��تمکنترلباچكکردنولتاژترمینالهاي
ماش��ینموقعیتمکانيروتورواستاتورراتشخیصميدهدوتایریستورهاي

مشخصيراآتشميکند.
بهعنوانمثالاگرتصویرش��مارة7رادرنظربگیریمباتوجهبهجهتمیدان
روتورکهدراینتصویرباφeنش��اندادهش��ده،موقعیتس��یمپیچهاياستاتور
)U,V,W(،مش��خصميشودکهبرايداشتنحداکثرگشتاوربایدسیمپیچهاي
UوWاس��تاتورتغذیهشوند.براياینمنظورتایریستورهايمربوطهکهدراین
Uتصویربارنگس��یاهمشخصشدهاند،بایدآتششوند.درنتیجهدرسیمپیچ

استاتورمیدانφuودرسیمپیچWاستاتورمیدانØwبهوجودميآید.
خرداد ماه 1391 - شماره 20



در سيستم زيمنس 
اجزا كنترلي 

سيستم راه انداز 
در داخل تابلوي 
كنترل سيستم 

تحريك قرار دارد 
به همين دليل تمام 

سيگنال هايي كه 
بين سيستم راه انداز 

و سيستم كنترل 
 ،DCS نيروگاه
انتقال مي يابند 

از طريق سيستم 
تحريك است. اما 
هنگام راه اندازي 
ژنراتور سيستم 

 SFC توسط SEE

كنترل مي شود و 
SFC با توجه به 

سرعت ژنراتور 
نقاط كنترلي براي 

سيستم تحريك 
تعريف مي كند
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SFC تصوير 7: يكي از مراحل استارت ژنراتور توسط
برآین��دایندومی��دانφtخواهدبودکهباتوجهبهزاوی��ةبهوجودآمدهبین
ایندومیدانیعنيφtوφe،سیس��تمراهانداز،ماکزیممگشتاوررابهروتوراعمال
ميکن��دوباع��ثچرخیدنروتوربهان��دازة60درجهخواهدش��د.باچرخش
روت��وربهاندازة60درجهجهتمی��دانآننیزتغییرميکندو60درجهجابهجا
ميش��ود.اینجابهجایيروتورباعثميش��ودتاکنترلSFCبراياعمالفرمان
آتشبهتایریستورهايمناسببرايبهوجودآوردنگشتاورماکزیممدوبارةزاویة
روتورراتشخیصدهدوباتوجهبهاینزاویه،تایریستورهاراآتشکند.دراین
حالتميتوانیمتصویرشمارة8رادرنظربگیریم.باتوجهبهاینتصویراینبار
سیمپیچهايVوWتغذیهشدهومیدانهایيدرایندوسیمپیچبهوجودميآیند
کهبرآیندآنهاφt،بامیدانالکتریکيروتورφe،حداکثرزاویهراایجادميکندو

متعاقبآنگشتاورماکزیممایجادميکند.


تصوير 8 مرحلة بعدي از روند استارت ژنراتور
بااعمالاینگشتاورروتورژنراتوردوبارهوبهاندازة60درجهميچرخدوبه
موقعیتدیگريدرداخلاستاتورميرسد.اینرونددرطيمراحلاولیةاستارت
ادامهپیداميکندوبهآراميسرعتاینچرخشزیادميشودتاجایيکهتوربینبه
تنهایيقادربهادامةرونداستارتميباشد.براياینکهدرهنگامراهاندازيهیچگونه
لغزشيدرروتورایجادنشودمراحلاولیةاستارتبهآراميانجامميگیردتاروتور

بتواندچرخشخودراباچرخشمیدانمغناطیسياستاتورسنکرونکند.

2-3- چگونگي عملكرد سيستم كنترل
درمقایسهبایكموتورالکتریکيکهمستقیماًبهولتاژتغذیهوصلشدهاست،
ژنرات��ورمتصلبهSFCنیزدارايهمانخصوصیاتاس��تکهبهصورتجدا
تحریكش��دهوولتاژتحریكآنبرابربا25ت��ا30درصدازولتاژناميتحریك
درهنگامکارژنراتوردرسرعتناميتغذیهميشود.بااینتفاسیرميتواننتیجه
گرفتکهکنترلحلقهبستةکانورترسمتخطبهصورتیكکنترلکنندةسرعت
حلقهبس��تهویكکنترلکنندةجریانحلقهبسته،درمرحلةبعدازآن،طراحي
شدهاستکهمدارکنترلوتولیدپالسهايآتشدرادامةآنقرارداردوپالسهاي
موردنیازبرايکانورتررافراهمميکندکهمشابهتکنیکياستکهدرموتورهاي
DCتغذیهش��دهتوسطکانورتراستفادهميش��ود.نکتهايکهدراینجابایدبهآن
اش��ارهکرد،موضوعهمزمانيبینزمانتولی��دپالسهايآتشوتغذیةرکتیفایر
است.همانطوريکهميدانیمترانسSFCدارايیكسريمشخصاتاستکه
یکيازآنهازاویهاياس��ت)الکتریکي(کهبینسیمپیچهاياولیهوثانویةترانس
وجوددارد.وجوداینزاویهباعثبهوجودآمدنیكشیفتفازيبینوروديو
خروجيترانسميشود.اینشیفتزاویهايبرايسیستمرکتیفایرSFCبایدصفر
باشدبههمینمنظورکنترلروتولیدکنندةپالسهايرکتیفایرسمتخطLSR،با
گرفتنولتاژوروديبهترانسراهاندازبااستفادهازیكترانسولتاژ)PT(،کهبر
رويباستغذیةترانسراهاندازقرارداردزاویةآتشتایریستورهاراتنظیمميکند
تااینشیفتزاویهايراجبرانکند.ازاینسیگنالبهولتاژسنکرونکردننامبرده
ميشود.بهعنوانمثالدرترانسراهاندازبرايپروژههاي3000مگاواتاینزاویه
بهصورت5Dyمعرفيش��دهاستکهDنشاندهندةنحوةبستنسیمپیچهاي
اولیهاس��ت،یعنيبهصورتدلتا)Δ(وyنش��اندهندةنحوةبستنسیمپیچهاي
ثانویهاس��ت،یعنيبهصورتستاره)Y(وعدد5نشاندهندةاختالفزاویةبه
وجودآمدهبیناولیهوثانویهاس��تکهدرعدد30ضربميشود.یعنيبیناین

دوسیمپیچ150درجهاختالفزاویهوجودداردوسیستمتولیدزاویةآتشباید
،MSRایناختالفزاویهرادرنظربگیرد.برايکنترلکانورترس��متژنراتور
پالسهايآتشتایریس��تورهاباتأثیرازولتاژترمینالهايژنراتورتهیهميشوند.با
توجهبهافتولتاژسیستمدرهنگامکارراهاندازکهبهعلتوجودبارهاياهميو
القایيمسیراست،جریانماشینهمبهعنوانوروديکمکيدرنظرگرفتهميشود
ویكولتاژس��نکرونتقریباًسینوسيومستقلازفرکانسماشینبهوسیلةمدار

جبرانکنندهساختهميشود.

DC Link Pulsing -3-3
درهن��گاماس��تارتژنراتورودرس��رعتهايپایینودرمح��دودةصفرتا
10درصدسرعتناميولتاژژنراتوربهدلیلافتولتاژمقاومتي،برايکموتاسیون
کانورترس��متژنراتورکافينیستوبههمیندلیلکموتاسیون)خاموششدن
اجباري(تایریس��تورهادرکانورترسمتماشینکهبهوسیلةولتاژژنراتورانجام
ميگرفت،انجامنميش��ود.بههمیندلیلبرايحلاینمش��کلازتابعيبهنام
DC Link Pulsingدرسیستمکنترلاستفادهميشودوخروجيآنبهصورت
DCاستفادهميشود.ازLSRوروديبرايمدارکنترلرجریانکانورترسمتخط
Link Pulsingبرايس��وییچکردنجریانازیكش��اخةتایریستوريبهشاخة
دیگراس��تفادهميش��ودبهاینصورتکهباکنترلLSRبهصورتیكاینورتر،
جریانDCبهآراميبهصفرکش��اندهميشود.درخاللاینوقفهايکهبهوجود
ميآیدوجریانبهصفرميرسد،تایریستوريکهقباًلحاملجریانبودبهحالت
قطعميرودسپسمتعاقباًشاخةبعديباکنترلمناسبLSRفعالشدهوجریان
DCدرمس��یربرقرارميشودفرکانستکراراینمراحل6برابرفرکانسژنراتور

است.

SFC 4- چگونگي عملكرد
درسیستمزیمنساجزاکنترليسیستمراهاندازدرداخلتابلويکنترلسیستم
تحریكقرارداردبههمیندلیلتمامسیگنالهایيکهبینسیستمراهاندازوسیستم
کنترلنیروگاهDCS،انتقالميیابندازطریقسیس��تمتحریكاس��ت.اماهنگام
راهاندازيژنراتورسیس��تمSEEتوسطSFCکنترلميشودوSFCباتوجهبه
سرعتژنراتورنقاطکنترليبرايسیستمتحریكتعریفميکند.سیستمراهانداز
فقطبهصورتکنترلازراهدور)Remote(توسطDCSکنترلميشودتصویر9
بهصورتدیاگرامبلوکيارتباطسیگناليSFCباSEEوDCSرانشانميدهد.



SFC تصوير 9 : ارتباطات سيگنالي
ارتباطس��یگناليبینسیس��تمهايتحری��كوراهاندازبااس��تفادهازپروتکل

ProfibussوبینایندوسیستموI&Cبااستفادهازسیستم)Wire(است.

1-4- مدهاي كاري سيستم راه انداز
SFCدرآننصبشدهاست،ممکناستازSFCباتوجهبهنوعنیروگاهيکه
عالوهبرراهاندازيعاديژنراتوربرايموارددیگريهماستفادهشود.درقسمتدوم

مقالهمرورياجماليبراینمدهايکاريسیستمراهاندازخواهیمداشت.
مراجع: 1- جزوة آموزشي سيستم تحريك و راه انداز زيمنس

2- سيستم تحريك و راه انداز ماژول 2 آقاي زيمونايت
* كارشناس برق  و ابزاردقيق

** كارشناس برق و ابزاردقيق 
Turning Gear  -1: چرخش مجموعة توربين و ژنراتور با سرعتي تقريباً معادل 120 دور بر دقيقه 

خرداد ماه 1391 - شماره 20براي جلوگيري از خم شدن شفت مجموعه در مواقعي كه واحد در مدار نيست.
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در استاندارد 
MR0103شرايط 
گسترده تري از 
محيط هاي اسيدي 
موجود در مصارف 
پايين دستي و 
نيز با دقتي بيشتر 
بررسي شده اند. 
تعاريف ارائه شده از 
محيط هاي اسيدي 
در فرايند هاي باال 
دستي موجود در
MR0175 بسيار 
دقيق، قابل فهم و 
شناخته شده است 
و حدود 30 سال 
بدون تغييرات عمده 
مورد استفاده قرار 
گرفته اند

32

استانداردNACE MR0103تحتنام»موادمقاوم
)SSC(نسبتبهتركهايناشيازتنشهايسولفیدي
درمحیطهايخورندهپاالیشگاهي«بهمنظوراستاندارد
سازيبهکارگیريموادفلزيدرتجهیزاتپاالیشگاهي
تدوینشدهاست.درگذشتهبراياینمنظورازاستاندارد
NACE MR0175تح��تعن��وان»م��وادمقاومبه
تركهايناش��يازتنشهايس��ولفیديدرتجهیزات

استفادهشدهدرمیادیننفتي«استفادهميشد.

 MR0103 و MR0175 محل كاربرد
MR0103 و MR0175 اس��تاندارد دو ه��ر
درخ��وددارايقس��متيبرايتعیینح��وزهکاربرد
اس��تانداردهاهس��تند.هرکدامازاینبخشهاداراي
قس��متخاصيازقبیلبررس��يتاثی��رفاکتورهاي
)SSC(محیطيبررويحساسیتموادبهخوردگي
بودهوهمچنینراهنمایيالزمبرايچگونگياستفاده
ازاستانداردموردکاربردآنآوردهميشود.نکتهقابل
تاملدرموردهردواستانداردایناستکهمسئولیت
تشخیصوقضاوتدرموردشرایطکاريولزومبر
آوردهکردنش��رایطاستانداردبهعهدهمصرفکننده
ميباشد.یکيازبزرگترینتفاوتهايدواستاندارد
درموردش��رایطياس��تک��هدرآنخوردگياتفاق
ميافت��د.درواقعتفاوتاینش��رایطدرصنایعباال
دس��تي)میادیننفتوگاز(وپاییندس��تي)پاالیش
وپروسس(یکيازعواملمهمميباشد.دراستاندارد
MR0103شرایطگستردهتريازمحیطهاياسیدي

موجوددرمصارفپاییندس��تيونیزبادقتيبیشتر
بررس��يش��دهاند.تعاریفارائهش��دهازمحیطهاي
MR0175اسیديدرفرایندهايباالدستيموجوددر
بسیاردقیق،قابلفهموشناختهشدهاستوحدود30
سالبدونتغییراتعمدهمورداستفادهقرارگرفتهاند.
بهطورخالصهدراینشرایطفشارجزیيH2Sدرفاز
گازيمرطوبازگاز،میعاناتیانفتخامميبایست
معادلیاحداکثر(Psi 0.05)باش��د.ایناستاندارد
بهطوروسیعتوسطاکثرشرکتهابهصورتمستقیمیا
بهصورتغیرمستقیمازمسیراستانداردهايAPIدر
صنایعپاییندستيبهکارگرفتهشدهاستوشرکتهاي
معتبردرزمینهمهندس��يوساختتجهیزاتصنایع
پاییندس��تينفتوگاز،تج��اربونیزدانشخود
رادرخصوصمواردتکمیلياس��تفادهوبهکارگیري
اس��تانداردMR0175ارائهدادهودستورالعملهاي
خاصيراتدوینکردهاند.یكتفاوتاساس��يدیگر
درمحیطهاياسیديباالدستيوپاییندستي،وجود
آمونیاكنامحلولدرفرایندهايپاالیشگاهياستکه
H2SراباالبردهوهمزمانقابلیتحاللیتبرايPH
رانیزافزایشميدهد.اینپروس��هدرنهایتمنجربه
افزایشتمرکزیونهايس��ولفیدش��دهکهخوردگي
بیشتريراباعثميشودبهعالوه،حضورسیانیددر
PHهايباالباعثافزایشجریانهیدروژنوبهتبع
آنخوردگيبیش��تريميشود.بااینحالدرگذشته
دورویهدربهکارگیريایناستاندارددرصنایعپایین

دستيبهکارگرفتهميشد.

1.ب��دونتوج��هب��هس��طحH2Sدرتجهیزات
پروسس��يبعضيازاستفادهکنندگانایناستانداردرا
تنهابرايصنایعباالدستيمجازدانستهلذاکاربرديرا
برايآندراینموارددرنظرنميگرفتندوجایگزیني

نیزبرايآننداشتند.
2.ب��دونتوج��هبهش��رایطمتف��اوتدرصنایع
MR0175باالدستيوپاییندستيواستفادهکاملاز

درهرفرایندکهH2Sدرآنوجودداشتهباشد.
یکيدیگ��رازتفاوتهايعم��دهMR0175و
MR0103روشون��وعدیدگاهياس��تکهکاربر
بااس��تنادبرراهنماییهايموجوددرهردواستاندارد
درموردش��رایطمحیطيبهکارميگی��رد.ازدیدگاه
MR0175،استفادهکنندهموظفاستکهبامقایسه
شرایطکاريباآنچهدراستانداردآمدهاستقضاوت
کردهوالزاماتموردنیازراتش��خیصدهد.اگرچه
ب��اتوجهبهتعری��فکامليکهازنح��وهبهکارگیري
استاندارددرشرایطاحرازخوردگيSSCوجوددارد،
اینقضاوتچندانکارمشکلينیست.دراستاندارد
MR0103نیزتعیینشرایطکارتجهیزومقایسهآنبا
دستورالعملاستانداردضرورياست.اگرچهمحدوده
اختی��اراتوتصمیمگیريبرايکاربربیش��تربودهو
ميتواندازتجاربعمليخودنیزدرکناردستورالعمل
استانداردبهرهگیرد.دراینمیانکاربربایدسناریوهاي
کارک��رديازقبیلراهان��دازي)Start-Up(کارکرد
)Operation(وازکاراندازي)Shut-Down(را

درکارخوددرنظربگیرد.

حسين آسودگان *

نگاهي به استاندارد
NACE MR0175 و NACE MR0103 
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از منظر ديدگاه 
عملي، مي بايست 

براي اكثر 
كاربردهاي پايين 

دستي، كاربران 
و نيز نويسندگان 

استاندارد تجهيزات، 
از رويه ارائه شده 

در MR0103 به 
 MR0175 جاي

استفاده نمايند

فوالدهاي كربني
ازآنجاکهفوالدهايکربنيبهعنوانپرکاربردترین
آلیاژدرساختپاالیشگاههاشناختهميشوند،همواره
درفعالیته��ايNACEتوجهخاصيبهآنهاش��ده
اس��ت.لذافوالدهايکربنيموردبحثدراستاندارد
ASME IXبرايخطوطلولهومخازنبهکاررفتهدر
پاالیشگاههاکاربردبیشتريدارند.مانندA105)ُفرج(
A106ریختهگري(و(A216،Wcc،A352Lcc

Gr.B)لوله(همچنینA516 Gr.70)ورق(.
MR0175-برخ��الفMR0103اس��تاندارد
2002وMR0175-2003هیچگون��هقی��ديرا
بررويدرجهس��ختياینگ��روهازفوالدهايکربن
اس��تیلاعمالنميکند.زیرااینفوالدهابایدحداقل
مقاومتکشش��يموردنیازراداش��تهباش��ندکهدر
صورتداشتنمحدودیتسختيانتخابموادبهطور
موثرمحدودخواهدشد.سایرفوالدهايکربنيجهت
حصولسختيکمتراز22HRCبایدتحتیکياز

عملیاتهايحرارتيزیرقراربگیرد.
)Hot Rolled(نوردگرم •
)Annealed(تابهکاري •
)Normalized(نرمالیزه •

Normalized And(نرمالی��زهوتمپرش��ده •
)Tempered

• Normalized , Austenitized, 
Quenched & Tempered

•  Austenitized, Quenched & 
Tempered

فوالده��ايکربنيکهبررويآنهاکارس��ردانجام
پذیرفتهوسطحخارجيآنبیشاز5درصدتغییرفرم
دادهشدهاست،حتماًبایدتنشزدایيشدهتابهسختي

پایینتراز22HRCدستیابند.

فوالدهاي آلياژي
براس��اسMR0103فوالدآلیاژي،بهدستهاياز
فوالدبادرصدکرومزیر10درصداطالقميشود.بر
اس��اسایندستهبنديکلمجموعدرصدعناصرنیز
ميتواندبه10درصدبرسد.بهبیانيدیگرفوالدهاي
آلی��اژيدردیدگاهMR0103فوالدهایيهس��تند
ک��همی��زانعناصراج��زاءآلیاژيدرآنه��ابیشاز
کربناس��تیلاس��تامامیزانکرومآنهابهگونهاي
نیستکهدرزمرهفوالدهايزنگنزنقرارگیرند.
MR0175میزاننیکلدرکربناستیلونیزفوالد
آلیاژيچهدرفلزپایهوچهدرالکترودجوشکاري
رابهحداکثر1درصدمحدودميس��ازد.دلیلاین
موضوعمحدودکردناس��تفادهازNiدرس��اخت
قطعاتتجهیزاتس��رچاهيميباشد.چراکهمیزان
بی��شاز1درص��دعنص��رنیکلمنج��ربهکاهش
مقاومتبهخوردگيSSCميش��ود.آزمایشهاي
گوناگ��وننیزنش��اندادهان��دکهاینمی��زانحتي
باس��ختيکمت��راز22HRCنیزدراینش��رایط
آسیبپذیرميباشند.برخيتحقیقاتدراینزمینه،
کاهشمیزانمقاومتبهخوردگيSSCراناشياز
وجودتغییراتریزس��اختاريدرعملیاتحرارتي
ب��االيدمايبحرانيميدانند.ایندرحالياس��ت
کهدرصنایعپاالیش��گاهيبهن��درتازفوالدهاي
مقاومنیکلداراستفادهميشود.درعوضازمتریال
باس��ختيپایینجهتمصارفدمايپایینبیش��تر
استفادهميش��ود.بهعنوانمثالفوالدهايآلیاژيبا
 A333 Gr.3, A350بیشاز3/5درصدنیکلنظیر
LF3وA352 LC3 درصنایعپاالیش��گاهيبدین
منظورسالهااستفادهشدهوکارایيمطمئنودوام
آنهادرمحیطهايترشکاماًلاثباتش��دهاس��ت.به
همیندلیلای��نمحدودیتدرمیزاندرصدنیکلدر
ویرایشاس��تانداردMR0103حذفگردیدهاست.
IX1)بخشPفوالدهايآلیاژيبدونعددمشخصه
)ASMEازاس��تانداردبویلرهاومخازنتحتفشار
بایدحداکثرسختي22HRCیعنيهمانمقداراشاره
ش��دهدردیدگاهMR0175راداراباشند.دردیدگاه
MR0175فوالدهايکمآلیاژبه»فوالدهايبامقدار
کلعناصرآلیاژيکمتراز5درصدامابیشترازمقدار
مشخصهفوالدهايکربني«گفتهميشود.عالوهبراین
محدودیتدارابودنکمتراز1درصدنیکلنیزاعمال
ميش��ود.بایدتوجهداشتکهبراساساینتعریف
فوالد5Cr-1.2Moبررويخطمرزيقرارداشتهو
فوالدهاي9Cr-1Moکاماًلغیرقابلقبولاست.این
آلیاژها،فوالدهاينیکلدارجهتمصارفس��رویس
دمايپایینبودهوميبایس��تگواهيتس��تضربه
داشتهباشند)ازقبیلLC3وLF3(اماهمانطورکه

پیشازایناش��ارهگردید،ایننوعآلیاژهادرصنایع
پاالیشگاهيکاربردبسیاروسیعيداشتهاماازدیدگاه

MR0175نميبایستاستفادهشوند.

مواد پيچ و مهره
MR0103م��واردذکرش��دهدرپیچومه��رهدر
 MR0175تنه��ادربخ��شکوتاه��ينس��بتب��ه
2002وMR0175-2003اصالحش��دهاس��ت.
درقس��متهايکوتاهيازمتنب��همنظورروانيهر
چ��هبیش��تر،جملهبنديکميمتفاوتش��دهاس��ت
ام��اازنظرمحتوايتکنیکيتغیی��ريانجامنپذیرفته
اس��ت.MR0103درمورداس��تفادهازایندوآلیاژ
S17400وS17500ب��رايپیچومهرههايمخازن
تحتفشار،هشداردادهواستفادهازرويوکادمیومدر
روکشکاريآنهارابهدلیلباالبردنتولیدهیدروژنو
افزایشاحتماليترکهايهیدروژنيممنوعکردهاست

.)MR0103-2005 5.2.1.5(
دربخشهايمختلفدراینگونهموادومخصوصا
برس��رعایقکاريآنهابحثهايزیاديانجامشده
اس��ت.درمصارفپاالیش��گاهيازگروهخاصياز
پیچهامثلگرید)B7M(استفادهميشودکهحتيدر
صورتعدمرعایتش��رایطعایقکاريمناسبنیز
ت��اکنونحتيدرموارديکهنش��تيازدرزهايکنار
واشرهامشاهدهميش��ودبامشکليمواجهنشدهاند.
ش��ایدبهوجودنیامدنمش��کلدراینزمینهبهدلیل
فشارجزیيبس��یارکمH2S)درشرایطکاري(ودر
نتیجهعدممساعدبودنشرایطجهتایجادخوردگي
SSCباشد.دربارهاینموضوع،گفتوگوهاهیچگاه
بهاتفاقنظرنانجامیدهودرMR0103اینقس��مت

دقیقاازرويMR0175نوشتهشدهاست.

نتيجه گيري
ازمنظ��ردی��دگاهعملي،ميبایس��تب��راياکثر
کاربردهايپاییندس��تي،کاربرانونیزنویس��ندگان
MR0103استانداردتجهیزات،ازرویهارائهشدهدر
بهجايMR0175اس��تفادهنمایند.ع��الوهبراین
انتظارميرودکهرهنمودهايارائهشدهدراستاندارد
MR0103درخصوصتشخیصعواملمحیطيو
نیزالزاماتبهکارگیريموادبهانضمامدس��تورالعمل
NACE RP0472درخصوصکنترلسختينقطه
جوشفوالدهايکربناس��تیلبااس��تحکامپایینو
متوس��ط)مطابقP-No.1 ASME Sec IX(بهکلیه
متریاللولهکشي،ش��یرها،پمپهاوکمپرسورهادر
محیطترشواس��یديجهتجلوگیريازخوردگي

تعمیمSSCدادهشود.

ASME Sec.IXمطاب��قاس��تاندارد.P No-1
بهعنوانمش��خصهفلزپایهونیزجهتکاهشتعداد
م��داركجوش��کاريWPSوPQRتعریفودر

جدول QW-422آوردهشدهاست.
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در خصوص 
اعتبار اين مدرك 
همين بس كه 
امروزه بسياري از 
شركت هاي تراز 
اول دنيا همچون 
ناسا، مايکروسافت، 
جنرال الکتريك و ... 
داشتن آن را براي 
مديران پروژه هاي 
خود الزامي  كرده اند 
و داشتن اين 
گواهينامه تاييدكننده  
تسلط تام دارنده آن 
به حوزه هاي مختلف 
مديريت پروژه است

34

درس��هدههاخی��ردردنی��ايپیش��رفتهبهلحاظ
فعالیتهايعلميوعمليمستمرومتمرکزمتخصصین،
مراکزآموزشي،دانش��گاهها،تشکالتوانجمنهاي
معتبرجهان،مدیریتپروژهش��اهدتحوالتبس��یار
عظیمبودهاست.اینکنکاشهاوتالشهاکهباشتابي
نهکمترازپیشادامهدارد،منجربدانگش��تهاستکه
اینكمدیریتپروژهدرقالبدانشيجدیدقابلعرضه
بودهوبشریتبااتکابراینعلم،برمشکالتنوین،
کهبهنوبهخودناشيازسرعتسرسامآورتغییراتو
نوآوريدرهمهشئونتولیدوخدماتميباشد،فائق
آید.پیچیدهشدنساختارهايتجاريوصنعتي،نقش
روزافزوناقتص��اددرزندگيامروزوکاهشمنابعو
مواداولیه،مدیریتپروژهرابهصورتیکيازمهمترین
مباحثدرزمینههايمهندسيومدیریتمطرحکرده
اس��ت.مدیرانپروژههادرواقعبخش��يازحافظانو
عامالنثروتمليهس��تندواینمسئولیتازطرف
صاحبانثروتهايعموميیاخصوصيبهآنهاواگذار
شدهاست.مواجهشدنپروژههابامشکالتگوناگون
دالیلمتعدديدارد،لیکن،قطعادوعاملعدماستفاده
ازابزاره��ايدان��شمدیریتپ��روژهوبهرهگیرياز
متخصصانوکارشناسانازعواملمهمبهشمارميآیند.
بارش��دوگس��ترشاج��رايپروژههايمختلف
درکش��ور،توجهورویکردجامعهيمهندسيکشور
ب��هعلممدیریتپروژهوکاربرده��ايآنروزبهروز
بیش��ترميش��ود.بهنحويکهش��اهدیمکالس��هاو
دورههايمختل��فداخليوخارج��يمرتبطبااین
مقولهدردانشگاهها،شرکتهاومراکزتخصصيرشد
شتابندهايیافتهاس��ت.روندمذکوریكرویکردعام
جهانياس��توبههمینجهتروزبهروزبهتعداد
PMP1دارندگانگواهینامهحرفهايمدیریتپروژه

ازPMIدردنیاافزودهميشود.
درخص��وصاعتب��اراینمدركهمی��نبسکه
امروزهبسیاريازش��رکتهايترازاولدنیاهمچون
ناسا،مایکروسافت،جنرالالکتریكو...داشتنآنرا
برايمدیرانپروژههايخودالزاميکردهاندوداشتناین
گواهینامهتاییدکنندهتسلطتامدارندهآنبهحوزههاي

مختلفمدیریتپروژهاست.

 2 PMI
انستیتويمدیریتپروژهPMIبدونشكیکياز
معتبرترینمراکزياس��تکهبادربرداش��تنبیشاز
360,000عضو)ژانویه2010میالدي(از171کشور
جهاندرجم��عآورياطالع��اتوتجزیهوتحلیل
بهترینروشهايمدیریتيپروژهومس��تندسازيو
اش��اعهعلممدیریتپروژهزحماتزیاديرامتحمل
گش��تهوخدماتارزندهايرانی��زتابهحالارائهکرده
است.PMIدرپنجقارهجهانشناختهشدهوازاعتبار

بسیارباالیيبرخوردارميباشد.
اینانس��تیتودرس��ال1969میالديبهعنوانیك
موسسهتحقیقاتيعلميوغیرانتفاعيتاسیسگردیدهو

مقراصليآندرایاالتمتحدهآمریکاميباشد.
ازآنجاییکهPMIدرسال1998میالديازسوي
ANSIبهعنوانصادرکنندهاس��تانداردهايمدیریت
پروژهبهرس��میتش��ناختهشدهاس��ت،لذادرکنار

فعالیتهايیادشدهدرباالنظیر:
• جمعآوريمستمرآمارواطالعاتدرخصوص

روشهايمدیریتيپروژه
• برگ��زاريهمایشه��ايبینالملل��يوترغیب

متخصصینبهارائهمطالبنوین
• تجزیهوتحلیلبهترینروشهايمدیریتيپروژه
• مستندسازيارائهواشاعهدانشمدیریتپروژه

• ایجادوحفظش��بکهجهانيمتش��کلازدست
اندرکارانومدیرانپروژه

• تدوینوانتشارکتبعلمي3)بیشاز760عنوان(
درزمینهمدیریتپ��روژهPMIبهطورپیگیربهارائه

خدماتذیلنیزميپردازد:
• تدویناس��تانداردهايمدیریتپ��روژه،برنامه،

پورتفولیوومقوالتمرتبطباآنها
• اعطاياس��توارنامههايبینالملل��يحرفهايدر

مدیریتپروژه
جهتدستیابيبهاطالعاتجامعدرموردتاریخچه
وبرنامههايانستیتويمدیریتپروژهPMIميتوانبه

سایتاینترنتيمراجعه4کرد.
ازجمل��هاس��توارنامههايبینالملل��يحرفهاي
مدیریتپروژهکهتوسطPMIارائهمیگرددبهموارد

ذیلمیتواناشارهنمود:

• Certified Associate in Project
Management)CAPM(

• Project Management Professional
)PMP(

• Program Management Professional
)PgMP(

• PMI Agile Certified Practitioner
)PMI-ACP(SM

• PMI Risk Management
Professional)PMI-RMP(

• PMI Scheduling Professional)PMI-SP(

گواهينامه بين المللي
 PMP حرفه اي مديريت پروژه

گواهینامهPMPش��ناختهشدهترینومعتبرترین
گواهینامهيحرفهايمدیریتپروژهدرجهانميباشد
کهتوسطانجمنمدیریتپروژهآمریکادراقصينقاط
جهانبهافرادموفقدرآزموناعطاميش��ود.هدفاز
برگزاريآزم��ونPMPاندازهگیريدانشداوطلبین
PMBOK(5دربارهپیک��رهدانشمدیریتپ��روژه
Guide(ونحوهبهکارگیريایندانشدرموقعیتهاي
واقع��ياس��تودارن��دهاینم��داركبهعن��وانفرد
متخصصوصاحبنظ��ردردانشحرفهايمدیریت
،PMPپروژهشناختهميشود.جهتکسبگواهینامه
تحصیالت،تجربیاتدرزمینهمدیریتپروژه،وفاداري
براصولاخالقيحرفهايمدیریتپروژهوش��رکت
درآزمونPMPنیازاس��ت.اولینباراینآزموندر
سال1984درآمریکابرگزارشدوازآنسالتاکنونبا
گذش��تحدود30سالامروزهاینآزموندربیشاز
1700نقطهجهانودربیشاز171کشوروبهزبانهاي
انگلیس��ي،چیني،کرهاي،ژاپني،اسپانیولي،ایتالیایي،

برزیلي،پرتغالي،آلمانيوفرانسويبرگزارميشود.
اینآزمونحاوي200س��والچهارگزینهايبوده
که175فقطس��والازاینس��والهادرنمرهشخص
دخیلميباشدوحدقبوليدرآزمون61درصدیا106
پاس��خصحیحاز175سوالدرمدتزمان4ساعت
ميباشد،25سوالازس��واالتدرنمرهنداردوفقط
جهتاستانداردسازيس��واالتدرامتحانگنجانده

يزدانبخش
 زارع *

آزمون حرفه  اي 
مدیریت  پروژه 
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متريك آموزشي  
 PMI توسط PDU

به عنوان يك معيار 
تحصيلي در راستاي 
فعاليت هاي آموزشي 
و پرورشي مديريت 

پروژه، تعريف گشته 
و جهت راهيابي به 

آزمون ها و نيز تمديد 
گواهينامه هاي صادره 

از PMI، داشتن 
تعداد معيني از 

اين واحد ها )بنا به 
تعريف هاي جداگانه( 

براي افراد الزاميست. 
يك PDU به طور 

كلي، عبارت مي شود 
از زماني حدود »يك 

ساعت فراگيري 
ساختار يافته

شدهاست.کهبرايباالبردناطمینانمیتوانگفتکه
131سوالاز200سوالبایددرستجوابدادهشود.
تعدادافراددارايمدركPMPدرجهان)اواخرژانویه
2010میالدي(بالغبر350,000نفرميباش��دکهاین
رقمدارايسیررشدبسیارسریعميباشد.امروزهرقم
PMPهايهرکشوريبهمنزلهیکيازشاخصهاي
توانمنديآنکش��ورمحس��وبميش��ود.کهکشور

عزیزمانسهماندکي)کمتراز500نفر(رادارد!
هزینهثبتن��امدرآزم��ونPMPبرابر555دالر
آمریکاميباشدوليدرصورتیکهعضوPMIباشید،
اینهزینهمش��مول150دالرتخفیفخواهدبود.لذا
بهعالقهمندانش��رکتدرآزمونقویاتوصیهميشود
قبالعض��وPMIگردند.برايعالقهمن��دانایراني،
اینآزموندراکثرکش��ورهايهمسایهازجملهدبي،
ترکیه،ارمنس��تانو...برگزارميشودمنبعاصليبراي
آزمونکتابPMBOKاس��تلیکنمطالعهدقیق
اینکتاببرايموفقی��تدراینآزمونکافينبودهو
امروزهکتبمختلفيجهتتکمیلآنوشرحوبسط
تکنیكه��اوروشهايآنبهب��ازارآمدهاندکهتحت
عنوانراهنمايمطالعهPMPدربازارعرضهشدهاند
امابهاعتقاداینجانب،کتابنویسندهمشهورمدیریت
A Systemپروژهدردنیا،هارولدکرزنر6تحتعنوان
Approach to Planning,Scheduling,and
Controllingازبهتری��نمراجعس��واالتتکنیکي
PMPاس��تکهب��هخوبيتکنیكه��اوروشهاي

ذکرشدهدراستانداردراموشکافيکردهاست.
امکانچكکردنناموصحتدارابودنگواهینامه
PMIی��كفرد،بهصورتآنالیندرس��ایتPMP

برايهمگانازطریقآدرسذیلوجوددارد!
www.pmi.org/CertApp/Registry.aspx 

PMP شرايط الزم جهت كسب گواهينامه
1-تحصیالت

2-تجربیاتدرزمینهمدیریتپروژه
3-وفاداريبراصولاخالقيحرفهايمدیریتپروژه

PMP4-شرکتدرآزمون
شرایطتحصیليوتجاربجهتشرکتدرآزمون:
• م��دركش��رکتدرحداق��ل35س��اعتدوره

آموزشحضوريمرتبطبامدیریتپروژه
• مدركلیس��انسوحداقل4500ساعتتجربه
کاردرپروژهدر3تا6س��الگذش��تهیامدركپایان
تحصیالتمتوسطهوحداقل7500ساعتتجربهکار

پروژهدر5تا8سالگذشته

PMP توصيه هايي براي شركت در آزمون
1.کت��ابPMBOKرابادقتمطالعهکردهواز

نکاتمهمیادداشتبردارید.
2.باش��رکتدردورهه��ايآمادگيPMPمقدار
ساعتآموزشالزمبراياخذگواهینامهرابگذرانید.

3.ازمراجعهبهش��رکتهايآموزش��يغیرمجاز
)شرکتهایيکهاسمآنهابهعنوانآموزشدهندهمجاز

درس��ایتPMIنیس��ت(پرهیزنماییدچونباعث
افزایشهزینهواتالفوقتشماخواهدشد.

4.بهگروههايبحثآزاددراینترنتبپیوندید.
5.سواالتنمونهآزمونراتجربهکنید.

6.قبلازثبتنامبرايPMPعضوPMIشوید.
7.دراس��رعوقتبرايآزمونثبتنامکنید،دراین
صورتمجبورخواهیدشدخودرابرايآزمونآمادهکنید.

PMP چند نكته پيرامون جلسه آزمون
1-روزقب��لازامتح��اندرسنخوانیدوخوش

بگذرانید.
ش��رکت توس��ط روزه ه��ر آزم��ون ای��ن -2
Parametric Testing Centersبرگزارميشود.

3-س��واالتامتحانيازدوطری��قکامپیوتريو
کاغذيخواهدبودکهپیشنهادميشودنوعکامپیوتري

راانتخابکنید.
4-15دقیقهاولآزمونبهآشنایيبامحیطنرمافزار

توسطکامپیوتراختصاصخواهدیافت.
5-موسکامپیوترراحتماامتحانکنیدتامشکلي

نداشتهباشد.
6-صندليخودراامتحانکنیدکهمشکلينداشته

باشد.
7-درحینامتحانهیچگونهوسیلهاينميتوانیدبه

همراهداشتهباشید.
8-یكکمدبهشمادادهميشودکهوسایلخودرا

درآنجاقراردهید.
9-حتمایكخوراکيشیرینباخودداشتهباشیدو
درکمددرجايمناسبقراردهیدتاسریعادردسترس

باشد.
10-ازطرفمرکزیكدفترچهتحتعنوانکاغذ

یادداشتو2مدادبهشمادادهميشود.
11-درابتدايامتح��انتماميفرمولهاومواردي
راکهبهیادس��پردهایدبررويی��كبرگهازدفترچه
یادداشتبنویسید.پیشنهادميشودجدولصفحه43

PMBOKرادربرگهواردنمایید.
12-پیش��نهادميش��ودیكپلوورسبكبههمراه
داشتهباشیدودرصورتعدماستفادهميتوانیدآنرا

بهپشتيصندليآویزانکنید.
13-درحینامتحانآرامباش��یدوآرامشخودرا

حفظکنید.
14-سوالهاوگزینههايجوابرابهدقتبخوانید

سرعتزیادباعثکاهشدقتميشود.
15-درصورتيکهسواليرانفهمیدیدیكگزینه
راانتخابکنیدس��والراماركکنیدودرآخرامتحان

دوبارهبهاینسوالمراجعهکنید.
16-درحی��نامتحانزم��انرامدیریتکنیدمثال
تقسیمبنديکنیدکههر50سوالراتقریبادر55دقیقه
جوابدهیدوتقریباهرساعت2تا5دقیقهوقتبراي

مرورنگهدارید.
17-بالفاصل��هپسازپایانآزموننتیجهونمرات
اعالمميشودوليمدركنهایيبهفاصلهیكماهارسال

ميشود.

PMP مدارك الزم براي ادامه اعتبار مدرك
پسازاخذمدركPMPالزماس��تهرسهسال
یکبارآنراتمدیداعتب��ارنمایید.براياینمنظوردو

اقدامذیلضرورياست:
PDU601.ارائ��همدركآموزشباارزشمعادل

درهرسهسال
2.واریزمبلغ75دالردرهرسهسال

PDU واحد پيشرفت حرفه اي
متریكآموزش��ي7PDUتوس��طPMIبهعنوان
یكمعیارتحصیليدرراستايفعالیتهايآموزشيو
پرورشيمدیریتپروژه،تعریفگشتهوجهتراهیابي
،PMIبهآزمونهاونیزتمدیدگواهینامههايصادرهاز
داشتنتعدادمعینيازاینواحدها)بنابهتعریفهاي
جداگانه(برايافرادالزامیست.یكPDUبهطورکلي،
عبارتميشوداززمانيحدود»یكساعتفراگیري

ساختاریافته.«
دراینج��االزمبهتوضیحميباش��دکهواحدهاي
پیش��رفتحرفهايبرايیكفردتنهازمانيالزموبا

فایدهميباشدکهوي:
ال��ف-قصددارددریک��يازآزمونهايمدیریت

پروژهPMIشرکتنماید.
ب-دارايیک��يازمداركصادرهازPMIبودهو
برايتمدیدمدتاعتبارآننیازبهداشتنتعدادمعیني

PDUميباشد.

R.E.P آموزش دهنده )ثبت شده( مجاز
درراستايفعالیتهاياشاعهعلممدیریتپروژه،
انس��تیتويPMIدارايیكخطمش��يمشخصدر
مقول��هآموزشوباالخصکیفی��توچگونگيارائه
آموزشهاميباش��د.ب��ههمینجه��ت،ازمیانکلیه
موسساتداوطلبيکهدرزمینهآموزشعلممدیریت
پروژهبراس��اساس��تانداردPMBOKفعالباشند
پسازطيمراحلشایس��تگي،گزینش،وایش��انرا
آموزشدهنده)ثبتشده(مجاز8R.E.Pمينامد.این
آموزشدهندههايمجازکهحتمافردينميباش��ند،
خودطبقهبنديجداگانهايداشته)باالتریندرجهبندي:
globalسراس��ري(،میتوانندبابرگ��زاريدورههاي
آموزشيمدیریتپروژه،واحدهايپیشرفتحرفهاي
»ازپیشتاییدشده«توسطPMIرابهشرکتکنندگان

دردورههااعطانمایند.
* مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه
حرفه اي مديريت پروژه از انجمن مديريت پروژه امريكا

1- Project Management Professional
2- Project Management Institute
3- www.pmibookstore.org
4- www.pmi.org
5- A guide to Project Management Body of 

Knowledge
6- Harold Kerzner
7-Professional Development Unit
8-Registered Education Provider20 خرداد ماه 1391 - شماره



اندرويد، پويا و قابل 
سفارشي شدن 
است. كاربر مي تواند 
صفحه اصلي را 
براساس سليقه 
خود سفارشي كند. 
بسياري از نرم 
افزارهاي اندرويد 
داراي ويجت هايي 
هستند كه كاربر 
مي تواند آنها را 
برروي صفحه هاي 
اصلي خود قرار دهد 
تا بدون نياز به اجراي 
نرم افزار، مثال پيش 
نمايش نامه هاي خود 
را مشاهده كند يا از 
گزارش زنده آب و 
هوا مطلع شود
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دراینکهiPadبسیارخوباستشکينیست
ام��اآیابهترینانتخاببرايشماس��ت؟تبلتهاي
جدیديتوس��طتوش��یبا،س��وني،سامس��ونگو
ش��رکتهايدیگ��رتولی��دوروانهبازارش��دهاند
کهممکناس��تبراساسنیازش��ماگزینهبهتري
باش��ند.درای��نمقالهتبلتهايمختل��فبازاررا
ازجنبهه��ايمختل��فآزمایشوبراس��اسامور
مختلفدستهبنديش��دهاندتامناسبترینگزینه

رابراساسنیازهايخودپیداکنید.
چندوقتپیشاگرقصدخریدتبلتراداشتید
انتخ��اببرایتانمحدودبودوiPadتنهاگزینهبه
ش��مارميرفت.امابازاردرحالتغییراس��ت.هر
چن��د2iPadازنظرکلي،هن��وزبهترینانتخاب
بهش��مارميرود،اماممکناستتبلتهايدیگر
اندرویدي،براس��اسنیازشماوپوليکهپرداخت
ميکنی��د،انتخابمناس��بتريباش��ند.ابتداباید
نیازهايخودرامشخصکنید.برخينیازبهتبلت
ب��اطولعمرباالدارندوبرخ��يدیگرنیزکیفیت
دوربی��نوامکاناتصالآنبهتلویزیونبرایش��ان
اهمی��تدارد.برايبرخيدیگرنیزممکناس��ت،
ابعادوراحتيحملمعیاراصليباشد.بدونشك
سیس��تمعاملتبلتنی��زاهمیتوی��ژهايداردو
ميتوانددرانتخابش��ماتاثیرگذارباشد.سیستم

عام��لiOSاپلک��هدرiPadوiPhoneبهکار
گرفتهميش��ود،اس��توار،آراس��تهوقابلاطمینال
اس��ت.ام��ااگ��رiPadبخری��دواردجه��اناپل
ميش��ویدوتنهاميتوانیدازنرمافزارهایيکهاپل
تاییدکردهاس��تفادهنمایید.ام��ااندرویدآزاديو
کنترلبیشتريبهشماميدهد.البتهاندرویدهمیشه
بهنرميiOSکارنميکند.اندرویدامکاناتبسیار
متنوعيرادراختیارکارب��رقرارميدهد.بهعنوان
مثالAndroid 3یاHoneycombکهمختص
تبلتهاس��ت،بهخوبيازصفح��هنمایشبزرگ
iOS 5یاiOS 4تبلتهاپشتیبانيميکندوبهتراز
ازصفحهتبلتبرايموارديهمچوناطالعرساني
)Notification(،ایمیل،مرورصفحههايوب

وتماشايتصاویربهرهميبرد.
اندروید،پویاوقابلسفارشيشدناست.کاربر
ميتوان��دصفحهاصليرابراس��اسس��لیقهخود
سفارش��يکند.بس��یاريازنرمافزارهاياندروید
دارايویجتهایيهس��تندکهکاربرميتواندآنها
راب��ررويصفحهه��اياصليخودق��راردهدتا
ب��دوننیازبهاجراينرماف��زار،مثالپیشنمایش
نامههايخودرامش��اهدهکندی��اازگزارشزنده
آبوهوامطلعش��ود.امادرIOSصفحههاثابت
هس��تندوآیکونهاتنهابراياج��راينرمافزارها

بهکارگرفتهميش��وند.دراندرویدانتخابسخت
افزاريبیش��تريداری��دمثالميتوانی��دتبلتدر
س��ایزهايمختل��ف:7اینچیا8این��چیا8,9اینچ
ی��ا9,4اینچیا10,1اینچانتخ��ابکنید.برخياز
 iPadاینتبلتها،نمایش��گربارزولوشنباالتراز
 2دارند.برخينیزبافضايذخیرهسازيبیشتریا

حافظهپرحجمترارائهميشوند.
Androidازنظ��رتعدادنرماف��زارنميتواند
باiOSرقاب��تکندچ��وندرحالحاضربیشاز
100,000ن��رمافزارب��رايiPadطراحيوارائه
ش��دهاس��ت.امااصالمشخصنیس��تچهتعداد
Androidازن��رمافزاره��اياندرویدمخت��ص
Honeycombهستند.درحالحاضرنميتوانبه
س��ادگيتعدادنرمافزارهايمخصوصتبلتهاي
اندرویديراشمرد.چونکاربرنميتواندبهراحتي
لیس��تنرمافزارهايمختصHoneycombرا

دراندرویدمارکتجداکند.
اندروید4ی��اIce Cream Sandwichنیز
کهبهتازگيبههم��راهGalaxy Nexusمعرفي
ش��د،بررويتعدادبس��یارکم��يازتبلتهانصب
ش��دهاست.گوگلميبایس��تتولیدکنندگاننرم
افزاره��اياندرویديراتش��ویقبهس��اختنرم
افزارهايمختصصفحهبزرگتبلتهاکند.ازنظر

راهــنماي تــبلت 
هومن

مساح تاش *
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بسياري از مردم 
تبلت را براي 

انتخاب  تفريح 
يعني  مي كنند. 
تمايل دارند با 

فيلم  تبلت خود 
موزيك  كنند،  تماشا 

گوش كنند يا 
براي  ببينند.  عکس 

اين موارد هيچ 
نمي تواند  تبلتي 

 Galaxy به خوبي 
Tab 10.1 عمل 

كند
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تئ��ورياندروید4بهتولیدکنن��دگانامکانتغییر
اندازهنرمافزاروبزرگکردنآنهارابرايسازگار
شدنباصفحهتبلتهاميدهد.بهاینترتیبیك
ن��رمافزارميتواندبهخوب��يبررويتلفنوتبلت
مجهزبهاندروید4کارکند.اماانتظارنداشتهباشید
بهاینزوديهان��رمافزارهايتحتاندروید4به

فراوانيیافتشوند.
ب��رايتهیهاینراهنمايخری��د،دوجینتبلت
درالبراتوارپيس��يورلدبررسيوموردآزمایش
قرارگرفتهاندوهمانطورکهدرجدولجمعبندي
ش��مارهبعدمش��اهدهخواهیدکرد. iPad 2صدر
ج��دولراازآنخودکردهاس��ت.مهمتریندالیل
انتخ��ابiPadنی��زمش��خصاتس��ختافزاري
مناسب،قدرتگرافیکيباال،نرمافزارهايمتنوعو
سازگارباتبلتوامکانجستجويسادهبراينرم
افزارهاياختصاصيiPodاس��ت.پسازآننیز
تبلتهاياندرویديسامس��ونگدربااليجدول
جايگرفتهاند.اینانتخابهابهصورتکلياست
اگرتمای��لداریدبدانیدبرايام��ورمختلفکدام

تبلتمناسباستادامهمطلبرامطالعهکنید.
دربخشهايبع��دي،بهترینانتخابتبلتدر

زمینههايزیررامشاهدهخواهیدکرد:
تماشايعکس،پخشفیلموموزیك

آزاديعمل
طولعمرباتري

بهرهوريواستفادهاداري
بازي


تماشاي عكس، پخش فيلم و موزيك

Galaxy Tab10.1بهترینتبلت
بس��یاريازمردمتبلتراب��رايتفریحانتخاب
ميکنند.یعنيتمایلدارندباتبلتخودفیلمتماشا
کنند،موزیكگوشکنندیاعکسببینند.براياین
 Galaxy Tabمواردهیچتبلتينميتواندبهخوبي
10.1عم��لکند.بهلطفسیس��تمعاملاندروید،
کارب��ربهراحت��يميتوان��دفایله��ايصوتيو
تصوی��ريخ��ودراازکامپیوتربهتبلتوبرعکس
انتقالدهد،بدوناینک��هنیازبهنصبنرمافزاریا

تبدیلفایلهايصوتيوتصویريداشتهباشد.


Galaxy Tab 10.1

براس��اسآزمایشاتيکهانجامشدهاست،انتقال
فایلبهGalaxy Tab 10.1تقریبادوبرابرسریعتر
ازiPad 2اس��ت.برايانتقالفایلبهiPadحتما
بایدiTunesرابررويکامپیوترخودنصبکرده
باش��یدوفایلهايصوت��يوتصویرينیز،قبلاز
انتقالبهتبلت،ميبایس��تبهفرمتهاياستاندارد
اپلتبدیلش��وند.همچنیننرمافزارگالريعکس
اندروی��دنی��زانعطافپذیرترازن��رمافزاراپلدر
آيپداس��توامکان��اتمتنوعت��ريرادراختیار
کارب��رق��رارميده��د. iPad 2ازiTunesبراي
همگام)Sync(کردنفایلهايصوتيوتصویري
اس��تفادهميکند.اینروشب��رايفایلهایيکهاز
پیشدرiTunesکامپیوترش��ماوجودداش��تهاند
ب��هخوبيکارميکند.امااگرویدیوجدیديضبط
کردهباش��یدی��اازمنب��عدیگريبهدس��تآورده
باش��ید،بهس��ادگينميتوانیدآنه��اراواردآيپد
iTunesخودکنی��د.همگامکردنعکسه��ادر
 iPadنیزواقعاآزاردهندهاس��ت.مهمترینبرتري
2نس��بتبهبس��یاريازتبلتهايبازار،نمایشگر
فوقالعادهآناست.رنگهادرایننمایشگربسیار
دقیقس��اختهميش��وندودرنتیجهتصاویرنیزبا
کیفیتبس��یارخ��وبوقابلقبول��ينمایشداده
ميش��وند.ازطرفدیگرGalaxy Tab 10.1نیز
نمایشگربسیارخوبيداردوکیفیتتصاویردرآن
بهخوبيiPad 2اس��ت.البتهرنگهادرنمایشگر
داده نمای��ش ش��دهتر   Tab 10.1کمياش��باع

ميشوندکهاینامرباعث
جذابیترنگهاميش��ود،
ول��يدرع��وضتصاویر
جل��وه کميغیرواقع��ي
ميکنند.مشکلدیگريکه

درنرمافزارگالريGalaxy Tab 10.1مش��اهده
ش��دهایناستکهدربرخيازتصاویربراياینکه
رزولوش��نواقعيآنهارامش��اهدهکنیدميبایست
تصویرراکوچ��كومجددابزرگکنیدتاوضوح
تصویرآندرس��تشود.سامس��ونگاعالمکرده
کهمتوجهاینمش��کلش��دهاس��توبهزوديدر
ی��كوصلهنرماف��زاريآنرامرتفعخواهدکرد.
بهنظرميرس��دموزیكپلیرپی��شفرضگوگل
ب��راياندرویدمش��کالتمختلف��يدارد.بهعنوان
مث��الزمانيکهدرتبل��تSony Tablet Sیك
SonyوGoogle Music Playerموزیكرابا
Music Playerپخشکردیممتوجهکیفیتبهتر
صدايخروجيوبیسموزیكپخششدهدرپلیر
س��ونيش��دیم.نرمافزارپخشموسیقيسونيکه
براس��استکنولوژيهايواکمناینش��رکتکار
ميکن��د،چندمرحل��هبهبودبررويص��دااعمال

ميکندکهنتیجهآنکامالمشهوداست.

آزادي عمل 
   , Lenovo ThinkPad تبل��ت: بهتری��ن

Tablet, Sony Tablet Toshiba Thrive
iPad 2ش��بیهیكجزیرهاس��ت.بدوندانگل
نميتوانی��دآنرابهابزارهايدیگ��رمتصلکنید.
حتيوقتيبادانگلنیزآنرامتصلميکنیدبازهم
امکاناتکميدراختیارخواهیدداش��ت.همچنین
برخ��الفاکثرتبلتهاياندروی��ديکهازحافظه
SDپش��تیبانيميکنند،نميتوانی��دحافظهذخیره
س��ازيiPadراافزایشدهی��د.درکلتبلتهاي
اندروی��ديخیليراحتتربهابزارهايدیگرمانند
تلویزی��ونیادوربینفیلمبرداريمتصلميش��وند
وکارب��ربهراحتيميتوان��ددرزماننیازبااضافه
کردنیكحافظ��هmicro-SD،ظرفیتحافظه
ذخیرهس��ازيتبل��تراافزایشدهد.بس��یارياز
تبلتهاازجملهتبلتهايسامس��ونگواسوس،
نرمافزارهايخاصيبرايانتقالمحتوادرش��بکه
خانگ��يدارند.ام��اSony Tablet Sپاراازاین
همفراترگذاش��تهوامکانارسالمحتوابهصورت
HDTVبيس��یمومستقیمازتبلتبهتلویزیون
رانیزفراهمکردهاست.Sony Sميتواندبهعنوان
ی��كریم��وتکنترلهم��هکارهنیزعم��لکندو
تلویزیونهايهوش��مندرابهبهترینشکلممکن
کنت��رلکن��د.Sony Tablet Sدارايفرس��تنده
اینفرارداس��توبههمیندلیلبهخوبيميتواند
پخ��شکنندههاوتلویزیونهايعاديرانیزکنترل

کند.

Toshiba Thriveازنظ��رتن��وعوتع��داد
پورته��ايوروديوخروج��يازهم��هتبلتها
تکمیلت��راس��ت.اگرقص��دداریدمحت��وامورد
نظرخ��ودرادرتلویزیونیانمایش��گرهايدیگر
ب��هنمایشدرآوریدميبایس��تتبلت��يراانتخاب
micro-یاmini-HDMIکنیدکهازپ��ورت
iPad 2پش��تیبانيکند.تبلته��اينظیرHDMI
ی��اGalaxy Tab 10.1اینپ��ورتراندارندو
برايمجهزش��دنبهآنميبایستدانگل90هزار
Galaxyتومانيبرایش��انخریداريکنید.بهجزء
Tab10.1وGalaxy Tab 8.9باق��يتبلتهاي
اندرویدیيک��هجزء10تبلتبرت��ردراینمقاله
لیس��تش��دهاند،ازپ��ورتHDMIپش��تیباني

ميکنند.

طول عمر باتري
Apple iPad 2:بهترینتبلت

اگربیش��تروقتيکهصرفکارک��ردنباتبلت
ميکنیددورازپریزبرقهستیدوامکانشارژتبلت
Galaxy Tabخرداد ماه 1391 - شماره 20راندارید؛بهترینگزینهبرايشما



از نظر بهره وري 
مرورگر وب اندرويد 
بسيار بهتر از 
سافاريي آي پد 
عمل مي كند و نرم 
افزار جي ميل نيز 
امکانات بسيار 
متنوعي را در اختيار 
كاربران اندرويدي 
قرار مي دهد. 
شاخه بهره وري و 
اداري جزء معدود 
شاخه هايي است 
كه اندرويد از نظر 
نرم افزار مي تواند 
با آي پد رقابت كند 
و كاربر مي تواند 
از نرم افزارهاي 
متنوع در اين شاخه 
استفاده نمايد
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10.1است.درآزمایشهايانجامشدهدرالبراتور
Galaxy Tabپيس��يورلد،طولعمربات��ري
10.1درپخشفیلم1080pبهصورتپش��تسر
هم،حدود10ساعتو42دقیقهبودهاست.باتري
Galaxy Tab10.1حدود2ساعتو18دقیقه
 Appleبیش��ترازنزدیكترینرقیبخ��ودیعني
Motorolaوحدود3س��اعتبیشترازiPad 2 
Xoomدوامميآورد.امامتاس��فانهفرایدش��ارژ
ش��دنباتريGalaxy Tab10.1بسیارطوالني
استوباتريبهکنديشارژمجددميشود.شارژ
کاملباتري Galaxy Tab 10.1حدود5س��اعت
و34دقیقهطولميکشد.اینزمانتقریبادوبرابر
Xoom,Thriveبیشترازتبلتهايدیگرمانند
وتبلتهايایسراس��ت.iPad 2نیزخیليسریع
شارژنميش��ودوبرايشارژکاملآن4ساعتو
10دقیقهزمانالزماس��ت.اماازآنجایيکهتعادل
 Galaxyبیندوامباتريوش��ارژمجددآنبهتراز
Tab 10.1است.ماiPad 2رابهعنوانبهتریندر
زمین��هباتريانتخابکردیم.البتهاگرزمانش��ارژ
مجددبرايش��مااهمیتزیاديندارد،بدونشك
 Galaxy Tab 10.1بهترینانتخابخواهدبود.

بهره وري و استفاده اداري
Asus Eee Pad Slider, Lenovo
ThinkPad Tabletبهترینتبلت:ممکناست
تبلتهاق��ادربهویرایشحرف��هايعکسوفیلم
نباش��ندیانتوانندمایکروی��افرمولهايپیچیدهرا
درفایله��ايصفحهگس��تردهایجادکنن��د،امابه
خوب��يازپسامورکلیديومهممانندپاس��خبه
ایمیلها،ایجادیاویرایشاس��نادنوشتاريومرور
وببرميآیند.دلیلانتخابایندوتبلتبهعنوان
Thinkpad:کارامدترینه��ابهایندلیلاس��ت

تنهاتبل��ت10اینچياندرویدياس��تکهازقلم
نوريپش��تیبانيميکن��د.یعنيميتوانی��دبهاین
تبل��تقلمنوريمتص��لکنیدوبهراحتينقش��ه
ی��اطرحخاصيرابکش��ید.البتهب��رايخریدقلم
نوريميبایستحدود30دالرهزینهکنیدوآنرا
ThinkPad.بهصورتجداگانهخریدارينمایید
قابلیتهايامنیتيخاصيب��رايکاربرانحرفهاي
واهلکس��بوکاردارد.همچنینیكصفحهکلید

فوقالع��ادهمناس��ب100دالرينیزب��هآنمتصل
ميشود.

Lenovo Thinkpad Tablet 
Asus EeePad Sliderس��نگینترینتبلت
بینتبلتهايآزمایشش��دهاستوامکاناتویژه
کميبرايکاربرانحرف��هايدارد.امادلیلانتخاب
آنصفحهکلیدفیزیکيوکش��ویيوقابلیتتایپ
کردندرهنگامراهرفتناست.هرچندصفحهکلید
فیزیکيخیليبزرگنیس��تاماکارب��ربهراحتي
ميتوانددرصورتنی��ازصفحهکلیدرابهبیرون
بکش��دوش��روعبهتایپکردننماید.زاویهدید
نمایش��گرEeePad Sliderبسیارخوباستو
تصاوی��رازتمامجهاتبهخوبيدیدهميش��وند.
صفح��هکلیدفیزیکيSliderفاقدتاچپداس��ت
اگ��راینموض��وعبرایتاناهمی��تداردميتوانید
انتخ��اب را Eee Pad Transformer TF101
نمایی��دکهیكداكفیزیکيصفحهکلیدباتاچپد
مناسببهآنمتصلميشوداگرهمبهصفحهکلید
فیزیکينیازنداشتهباشید،ميتوانیدصفحهکلیدرا
جداکردهوس��بكسفرکنید!صفحهکلیدفیزیکي
Transformerاس��وسع��الوهب��رپورتهاي
USB،اسالتحافظهSDویكباترياضافينیز
داردکهطولعمرباتريتبلتراافزایشميدهد.

متاس��فانهصفحهکلیدلمسيوپیشفرضاپل
برايآيپ��دیکيازضعیفترینصفحهکلیدهایي
استکهآزمایششدهاست.نحوهچیدمانکلیدها
وطراحيصفحهکلیدلمسيتبلتهايدیگرواقعا
بهترازآيپداس��ت.کیبردتبلته��اياندرویدي
معم��والطراح��يبهتريداش��تهوکلیدهايمیانبر
مفیدتريدارند.براساسآزمایشهاونظرسنجيها،
کاربرانبس��یارس��ریعتروراحترب��اصفحهکلید
لمس��يتبلتهاياندرویديتایپميکنند.
 iOSالبتهطراح��يجدیدکیبردلمس��يدر
5بس��یاربهترشدهاستوهمچنینکاربران
آيپ��دميتوانن��دیک��يازن��رمافزارهاي
جداگانهصفح��هکلیدرابررويآيپدخود
نصبکنند،تاصفحهکلیدش��بیهبهاندروید
راجایگزینصفح��هکلیدپیشفرضآيپد

کنند.
بسیاريازتبلتهاياندرویديباصفحه
کلیدسفارش��يش��دهمخصوصخودارائه
Galaxy Tab 10.1ميش��وند.صفحهکلید
یک��يازمحبوبترینصفحهکلیدهايسفارش��ي
شدهاس��ت.کاربربراحتيکلیدهارالمسميکند
 Galaxy Tabوکمتردچاراشتباهميشود.پساز
10.1صفحهکلیدسفارش��يش��دهاسوس،لنوو،
سوني،تيموبایلوتوشیبادرلیستمحبوبترین

صفحهکلیدهاازنظرپيسيورلدهستند.
متاسفانهاگرآيپدراجیلبركنکنیدنميتوانید

یكن��رماف��زارمدیریتفایلداش��تهباش��ید.به
دلیلفضايبس��تهiOSبرنامههاتنهاميتوانندبه
فایلهايمرتبطبهخوددسترس��يداش��تهباشند.
بهعنوانمثالاگرازDropBoxبرايدسترسيبه
یكفایلاستفادهکنید،شمابهشرطيميتوانیدآن
Dropboxفایلرابازکنیدکهنرمافزارمربوطهبا
درارتباطباش��د.همینمش��کلدرزمانبازکردن
پیوس��تیكنامهنیزبهوج��ودميآید.درحقیقت
درآيپد2ش��مابهاطالعاتخوددسترسيکامل

ندارید.
ام��ادراندروی��د،کارب��ردسترس��يکام��لبه
فایلهايخوددارد.مهمترینمزیتآننیزروشن
اس��ت،ميتوانیدب��هفایلهايمختلفدسترس��ي
داش��تهوبهراحتيآنهاراویرایشکنید،تغییرنام
دهیدی��ادریكنرمافزاردیگربهج��زءنرمافزار
پی��شفرضبازکنید،یامث��الميتوانیدتصاویرو
فیلمهايخودراازیكفولدربهفولدردیگرمنتقل
کنید.اموراینچنینيدراندرویدبهسادگيوبانرم
افزارداخليمدیریتفایلانجامميشوندولياین
قبی��لکارهادرiOSوبدونجیلبركکردنامکان

پذیرنیستند.
ازنظ��ربهرهوريمرورگروباندرویدبس��یار
بهت��رازس��افاریيآيپدعملميکن��دونرمافزار
ج��يمیلنیزامکاناتبس��یارمتنوعيرادراختیار
کاربراناندرویديقرارميدهد.ش��اخهبهرهوري
واداريجزءمعدودش��اخههایياستکهاندروید
ازنظ��رن��رمافزارميتواندباآيپ��درقابتکندو
کاربرميتواندازنرمافزارهايمتنوعدراینشاخه
اس��تفادهنماید.کاربراناندروی��دميتوانندازنرم
Documentsافزارهايقدرتمنداداريهمچون
و to Go،Polaris Office,QuickOffice
ThinkFree Mobile Officeب��ررويتبل��ت
اندرویديخوداس��تفادهکنند.دراندرویدمارکت،
نرمافزاره��ايمتن��وعوکارآمديب��رايمدیریت
فایلهاوجوددارد.همچنینکاربراناندرویديبه
Remoteراحتيميتوانندازطریقنرمافزارهاي
Desktopازراهدورکامپیوترخودراکنترلکنند.
برايبهرهوريواستفادهازنرمافزارهاياداري
بهتراستبهدنبالتبلتباصفحهنمایشبزرگ10
اینچيباشید.صفحهبزرگوعریضتبلتهاي10
اینچيبهبزرگينتبوكهااس��ت.البتهبرخياز
تبلتهاي7اینچيکهوضوحتصویر1280×800
پیکسلدارندنیزميتوانندمناسبکاربرانحرفهاي
باش��ند.بهلطفرزولوشنباالدرایننمایشگرها،
متونبهصورتکامالخوانانمایشدادهميشوند.

درش��مارهبع��دبهتغییراتتبل��تدرآیندهو
معرف��يبرخ��يازنرمافزارهايکارب��رديدراین

حوزهخواهیمپرداخت.
*رئيس بخش سخت افزار و پشتيباني فني خرداد ماه 1391 - شماره 20



تو با معجزه حق 
و ايمان و روح، بر 

آنها چيره شدي، 
با تکيه به ايمان 

به خدا و صبر 
و تحمل دريا و 

ايستادگي كوه و 
شهادت،  بّرندگي 

به مبارزه خداوندان 
»زر و زور و تزوير« 
برخاستي و همه را 

به زانو در آوردي
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ايعلي!همیش��هفکرميک��ردمکهتوبرمرگمن
مرثیهخواه��يگفتوچقدرمتأثرمکهاکنونمنبرتو
مرثیهمیخوانمايعلي!منآمدهامکهبرحالزارخود
گری��هکنم،زیراتوبزرگترازآنيکهبهگریهونالهما
احتیاجداش��تهباشي!...خوشداشتمکهوجودغمآلود
خودرابهس��رپنجههنرمندتوبسپارموتونيوجودم
راب��اهنرمنديخودبنوازيوازالباليزیروبمتارو
پودوجودم،سرودعشقوآوايتنهایيوآوازبیابانو
موسیقيآسمانبشنوي.ميخواستمکهغمهايدلمرا
برتوبگشایموتو»اکسیرصفت«غمهايکثیفمرابه
زیبایيمبّدلکنيوسوزوگدازدلمراتسکینبخشي.

ميخواستمکهپردههايجدیديازظلموستمراکه
برشیعیانعلي)ع(وحسین)ع(ميگذرد،برتونشان
دهموکینههاوحقههاوتهمتهاودسیسهبازيهاي
کثیفيراکهاززمانابوس��فیانت��ابهامروزبرهمهجا
ظلم��تافکندهاس��تبنمایانم.ايعلي!ت��وراوقتي
ش��ناختمکهکویرتوراش��کافتمودراعماققلبتو
روحتش��ناکردمواحساساتخفتهوناگفتهخودرا
درآنیافت��م.قبلازآنخ��ودراتنهاميدیدموحتي
ازاحساس��اتوافکارخودخجلبودموگاهگاهياز
غیرطبیعيبودنخودشرمميکردم؛اماهنگاميکهباتو
آشناش��دم،دردوريدورازتنهایيبهدرآمدموباتو
همرازوهمنش��ینشدم.ايعلي!تومرابهخویشتن
آش��ناکردي.منازخودبیگانهبودم.همهابعادروحي
ومعنويخودرانميدانستم.تودریچهايبهسويمن
بازکرديومرابهدیداراینبوستانشورانگیزبرديو
زشتيهاوزیبایيهايآنرابهمننشاندادي.ايعلي!
شایدتعجبکنياگربگویمکههمینهفتهگذشتهکهبه
محورجنگ»بنتجبیل«رفتهبودموچندروزيرادر
سنگرهايمتقّدم»تلمسعود«درمیانجنگندگان»امل«

گذراندم،فقطیكکتابباخودمبردموآن»کویر«تو
بود؛کویرکهیكعالممعناوغناداشتومرابهآسمانها
ميبردوازلیتوابدیترامتصلميکرد؛کویريکهدر
آنندايعدمراميشنیدم،ازفشاروجودميآرمیدم،به
ملکوتآسمانهاپروازميکردمودردنیايتنهایيبه
درجهوحدتميرسیدم؛کویريکهگوهروجودمرا،
لختوعریان،دربرابرآفتابسوزانحقیقتقرارداده،
ميگداختوهمهناخالصيهارادودوخاکسترميکرد
ومرادرقربانگاهعشق،فدايپروردگارعالمميکرد...

ايعل��ي!همراهتوبهکویرميروم؛کویرتنهایي،
زیرآتشسوزانعشق،درتوفانهايسهمگینتاریخ
کهامواجظلموستم،دردریايبيانتهايمحرومیت
وشکنجه،برپیکرکش��تيشکستهحیاتوجودما

ميتازد.
ايعلي!همراهتوبهحجميروم؛درمیانشورو
ش��وق،درمقابلابّهتوجالل،محوميشوم،اندامم
ميلرزدوخداراازدریچهچشمتوميبینموهمراه
روحبلن��دتوبهپ��روازدرميآیموباخدابهدرجه
وحدتميرس��م.ايعلي!هم��راهتوبهقلبتاریخ
فروميروم،راهورس��معش��قبازيراميآموزمو
بهعليبزرگآنقدرعش��قميورزمکهازس��رتابه

پاميسوزم....
ايعلي!هم��راهتوبهدیدارات��اقکوچكفاطمه
ميروم؛اتاقيکهباهمهکوچکياش،ازدنیاوهمهتاریخ
بزرگتراس��ت؛اتاقيکهیكدربهمسجدالنبيداردو
پیغمبربزرگ،آنرابانبّوتخودمباركکردهاست،اتاق
کوچکيکهعلي)ع(،فاطمه)س(،زینب)س(،حسن
)ع(وحس��ین)ع(رایکجادرخودجمعکردهاست؛
اتاقکوچکيکهمظهرعشق،فداکاري،ایمان،استقامت
وشهادتاست.راستيچقدردلانگیزاستآنجاکه

فاطمهکوچكرانش��انميدهيکهصورتخاكآلود
پدربزرگوارشرابادستهايبسیارکوچکشنوازش
ميدهدوزیربغلاوراکهبيهوشبرزمینافتادهاست،
ميگیردوبلندميکند.ايعلي!تو»ابوذرغفاري«رابه
منشناس��اندي،مبارزاتبيامانشراعلیهظلموستم
نشاندادي،شجاعت،صراحت،پاکيوایمانشراعیان
کرديواینپیرمردآهنینارادهراچهزیباتصویرکردي،
وقتيکهاس��تخوانپارهايرابهدس��تگرفته،برفرق
»اب��نکعب«ميکوبدوخونبهراهمياندازد!منفریاد
ضجهآس��ايابوذرراازحلقومتوميش��نومودربرق
چشمانت،خشماوراميبینم،درسوزوگدازتو،بیابان
س��وزانربذهراميیابمکهابوذرقهرمان،برشنهاي
داغافت��اده،درتنهایيوفقرجانميدهد...ايعلي!
تودردنیايمعاصر،باشیطانهاوطاغوتهابهجنگ
پرداخت��ي،بازروزوروتزوی��ردرافتادي؛باتکفیر
روحانينمایان،بادش��منيغربزدگان،باتحریف
تاریخ،باخدعهعلم،باجادوگريهنرروبهروشدي،
همهآنهاعلیهتوبهجنگپرداختند؛اماتوبامعجزه
حقوایمانوروح،برآنهاچیرهش��دي،باتکیهبه
ایمانبهخداوصبروتحملدریاوایس��تادگيکوه
وبّرندگيش��هادت،بهمبارزهخداوندان»زروزور
وتزویر«برخاس��تيوهمهرابهزانودرآوردي.اي
علي!دیندارانمتعّصبوجاهل،تورابهحربهتکفیر
کوفتندوازهیچدش��منيوتهم��تفروگذارنکردند
وغ��ربزدگاننی��زکهخودرابهدروغ،»روش��نفکر«
مينامیدند،تورابهتهمتارتجاعکوبیدندواهانتها
کردند.رژیمشاهنیزکهنميتوانستوجودتوراتحّمل
کندوروشنگريتورامخالفمصالحخودميدید،تو

رابهزنجیرکشیدوباالخره...»شهید«کرد...
*كارشناس مديريت تاسيسات

مرثیه دكتر علي شریعتي
 به قلم شهید چمران

گردآوري:
هاله امري كاظمي *
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چه خوب می گويد 
ماّلی رومی در آن 
شعر- كه از بهترين 
اشعاری است كه در 
مدح مولی  سروده 
شده است- آنجا كه 
خطاب به علی عليه 
السالم می گويد: 
)در شجاعت شير 
ربانيستی *** در 
مرّوت خود كه داند 
كيستی( در شجاعت 
شير خدا هستی اما 
كسی نمی تواند در 
مرّوت، تو را توصيف 
كند كه تو كيستی

مرّوت حضرت علي عليه السالم 
در استقبال از سالروز ميالد حضرت علي)ع(

بهمناس��بتنزدیكش��دنبهس��الروزوالدتبا
سعادتوالیمتقیانامیرالمومنینعلیعلیهالسالم،
برآنش��دیمتابخشيازویژگیهایاخالقیاماماول
ش��یعیانراازدیدگاهش��هیدمطهریموردبررسیو
ارزیاب��يدقیقترقراردهیمک��هدومتنکوتاهزیر
ازهمی��نمنظ��ردرادامهميآید:لش��کرمعاویهو
لش��کرعلیعلیهالس��المدرکنارفراتبهیکدیگر
نزدیكمیش��وند.معاویهدس��تورمیدهدیارانش
پیشدس��تیکنندوقبلازاینکهعلیعلیهالسالمو
یارانشبرس��ند،آبرابهرویآن��انببندند.یاران
معاویهخیلیخوشحالمیشوند.باخودمیگویند
ازوس��یلهخوبیاس��تفادهکردیم،چونوقتیآنها
بیایندآببهچنگش��اننمیآیدومجبورمیشوند
فرارکنند...علیعلیهالسالمفرمود:ابتدابایکدیگر
مذاک��رهکنیمبلکهبتوانیمبامذاکرهمش��کلراحل
کنیمبهاصطالح)گرهیراکهبادستمیشودباز
ک��رد،بادندانبازنکنیم(،کاریکنیمکهازجنگو
خونریزیمیاندوگروهازمسلمانانجلوگیریکنیم.
سپسخطاببهمعاویهفرمود:اماهنوزمانرسیدهایم
تودستبهچنینکاریزدهای!معاویهشورایجنگی
تشکیلدادوقضیهراباسربازانوافسرانخودمطرح

کردوگفت:شماچهمصلحتمیبینید؟
آنهاراآزادبگذاریمیانه؟بعضیگفتند:آزادبگذاریم
وبعضیگفتند:نه.عمروعاصگفت:آزادبگذارید،
برایاینکهاگرآزادنگذاریدبهزورازشمامیگیرندو
آبرویتانمیرود.بههرحالآنهاآزادنگذاشتندوجنگ
رابهعلیعلیهالسالمتحمیلکردند.اینجاستکهعلی
علیهالس��المیكخطابهحماسیدرمقابللشکرش
ای��رادمیکندکهاثرشازهزارطبلوهزارش��یپورو
هزارنغمهومارشنظامیبیش��تراست.صدازد:َقِد
َّةٍَوتَأْخیرَِمَحلَّةٍ،اْو اْستَْطَعموُکُمالْقِتاَل،َفاقِّرواَعلیَمَذل
ماءِتَْرَوْوامَِنالْماءِمعاویهگروهی یوَفمَِنالدِّ َروُّواالسُّ

ازگمراهانرادورخودشجمعکردهاستوآنهاآب
رابهرویشمابستهاند.اصحابمن!تشنههستید؟آب
میخواهید؟سراغمنآمدهایدکهآبندارید؟میدانید
چهبایدبکنید؟شمااولبایدشمشیرهایخودتانرا
ازاینخونهایپلید،س��یرابکنیدتاآنوقتخودتان
سیرابشوید.بعدجملهایگفتکههیجانیدرهمه
ایجادکرد،موتوحیاتراازجنبهحماسیونظامی
تعریفکرد:ایهاالناس!حیاتیعنیچه؟زندگییعنی
چه؟مردنیعنیچه؟آیازندگییعنیراهرفتنبرروی
زمینوغذاخوردنوخوابیدن؟آیامردنیعنیرفتن
زیرخاك؟خیر،نهآنزندگیاس��تونهاینمردن.
َفالَْم��ْوُتفیَحیاتُِکْمَمْقهوری��َنَوالَْحیاُةفیَمْوتُِکْم
قاِهریَن)1(:زندگیآناستکهبمیریدوپیروزباشید،

ومردنآناستکهزندهباشیدومحکومدیگران.
اینجملهچقدرحماس��یاست!چقدراوجدارد!
دیگربایدبهزورلشکرعلیعلیهالسالمرانگهداشت.
بادوحملهرفتندومعاویهواصحابشراتاچندکیلومتر
آنطرفترراندند.شریعهدراختیاراصحابعلیعلیه
السالمقرارگرفت.جلوآبراگرفتندومعاویهبیآب
ماند.معاویهشخصیرابرایالتماسفرستاد.اصحاب
علیعلیهالس��المگفتند:محالاس��ت.م��اکهابتدا
نکردیم،شماچنینکاریکردیدوحال،مابهشماآب
نمیدهیم.ولیعلیعلیهالس��المفرمود:منچنین
کارینمیکنم،اینعملیاس��تناجوانمردانه،من
بادشمندرمیدانجنگروبرومیشوم،منهرگز
پیروزیراازراهای��نگونهتضییقاتنمیخواهم،
بهدس��تآوردنپیروزیازاینراهشأنمنوشأن
هیچمس��لمانعزیزوباکرامتینیس��ت.اس��ماین
کارچیس��ت؟اینرامیگویند:م��رّوت،مردانگی.
مرّوتباالترازشجاعتاست.چهخوبمیگوید
ماّلیرومیدرآنش��عر-کهازبهتریناش��عاری
استکهدرمدحمولیسرودهشدهاست-آنجاکه

خطاببهعلیعلیهالس��الممیگوید:)درشجاعت
ش��یرربانیستی***درمرّوتخودکهداندکیستی(
درشجاعتشیرخداهس��تیاماکسینمیتوانددر

مرّوت،توراتوصیفکندکهتوکیستی.

على عليه السالم و بستن آب به روى دشمن 
م��اواقعاًبای��ددراحوالپیش��وایانبزرگدینمان
یعنیدراح��والمعصومینتأملوتفکرکنیم،ببینیم
آنهاچگونهبودند.اینخیلیفکردارد:جنگصّفین
دریکیازکرانههایفراترخداد.اصحابمعاویه
»ش��ریعه«یعنیمحلیراکهمیش��دآببرداشت
میگیرن��د.بعدعلیعلیهالس��المواردمیش��ود.
اصحابشب��یآبمیمانند.]پیک��یرا[نزدمعاویه
میفرس��تدکهآخرمااولب��رایمذاکرهوصحبت
کردنآمدهایم،بلکهخداوندبامسالمتاینمشکل
راازمیانمس��لمینبرداردوحلکند؛چرادس��ت
ب��هچنینکاریزدی؟ولیمعاویهکهفکرمیکند
پیروزیبزرگیبهدس��تآوردهگوششبدهکار
نیس��ت.وقتیکهامیرالمؤمنی��نمیبیندکهفایده
ن��دارد،دس��تورحمل��همیدهدوهم��انروزبه
ش��امنرس��یده،اصحابمعاویهراندهمیشوندو
اصحابعلیعلیهالس��المش��ریعهرامیگیرند.
بعداصح��ابمیگویند:ماحاالدیگ��رمقابلهبه
مث��لمیکنیمواجازهنمیدهیماینهاآببردارند.
علیعلیهالس��الممیگوید:ول��یمناینکاررا
نمیکن��مچ��ونآبیكچیزیاس��تکهخداآن
رابرایکافرومس��لمانق��رارداده.اینکاردوراز
شهامتوفتّوتومردانگیاست.آنهاچنینکردند،
شمانکنید.علینمیخواهدپیروزیرابهبهاییك

عملناجوانمردانهبهدستبیاورد.
1- نهج البالغه، خطبه 51
منبع: مجموعه آثاراستادشهيدمطهری
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نارنجي پوش
تهيه كننده،  نويسنده و كارگردان:  داريوش مهرجويي

حامد آبان عكاس حرفه اي مجالت و روزنامه ها با 
خواندن كتابي چنان تحت تأثير پااليش محيط زيست 
ــرد كه با لباس  ــغال زدايي قرار مي گي و مبارزه با آش
نارنجي مخصوص رفتگران به شهرداري مي پيوندد و 
با عنوان »نارنجي پوش ليسانســه« به شهرت مي رسد 

و...
ــي،  طناز  ــداد،  ليال حاتم ــد به ــران:  حام بازيگ

طباطبايي،  فردوس كاوياني
 

چك
تهيه كننده،  نويسنده و كارگردان:  كاظم راست گفتار 

ــال غريبه با هم به دليل مالكيت  چهار نفر آدم كام
مشترك بر سر يك چك عليرغم ديدگاه هاي اعتقادي 
كاماًل مغاير ناگزيرند كه دو شب و يك روز كامل را 

باهم باشند ...
بازيگران:  فرهاد آييش،  شاهرخ استخري،  مژگان 

بيات،  همايون ارشادي و جشميد مشايخي 

روزهاي زندگي
نويسنده و كارگردان:  پرويز شيخ طادي

ــتار  پنجــاه كيلومتر دورتر از خط مقدم چند پرس
متخصص زن و مرد و مســئول تيم پزشكي دكتر امير 
علي و همسرش ناهيد در يك بيمارستان مشغول اند؛  
فشــار دشمن شديد است و بيمارستان از هر سو زير 
ــا و تانك ها و نيروهاي عراقي  ــش و هجوم هواپيم آت
قرار دارد بسياري از پرستاران مجروح و فرصت ترك 
و خــروج از محاصره را مي يابند اما امير علي در اثر 
انفجار نابينا مي شود امير علي و ناهيد در موقعيتي قرار 
مي گيرند كه تا كنون تجربه نكرده اند اين نابينايي امير 
علي او را به بصيرتي قلبي و روحي مي كشــاند و به 

حقايق هستي بينا می شود و...
بازيگران: حميدفرخ نژاد، هنگامه قاضياني

آلبوم موسيقي آخرين پرواز  منتشر شد
ــيقي »آخرين پرواز« به ياد استاد پرويز  آلبوم موس
ــن مجموعه در  مشــكاتيان توليد و منتشــر شــد. اي
ــتگاه نوا و آوازهاي دشتي و بيات ترك  دوبخش دس

عرضه شده است.

نگارخانه اثر
مجموعه اي از نقاشــي هاي »قاســم حاجي زاده«، 
نقاش ايراني مقيم پاريس در نگارخانه اثر به نمايش 
گذاشته مي شود. »مروري بر آثار روي كاغذ« عنوان 
اين نمايشــگاه اســت كه در آن برگزيده نقاشي هاي 
ــال هاي 1357 تا 1390 به  حاجــي زاده در فاصله س

روي ديوار اثر مي رود.

 هزار افسان كجاست؟
ــن كتاب »بهرام بيضايي« با عنوان »هزار  جديدتري
افسان كجاست؟« اين كتاب حاصل سال ها پژوهش 
و تحقيق بيضايي در زمينه فرهنگ و تاريخ ايران و نيز 

ريشه هاي كتاب هزار و يك شب است. 

تبار شناسى دروغ و تنهايى
كارگردان:  سجاد افشاريان
تاالر اجرا:  تاالر قشقايی

ــان اجرا:  26 ارديبهشــت تا 26 خــرداد 1391   زم
ساعت اجرا: 19:30

ــيامك صفری، ناهيد مســلمی، بهاره  بازيگران: س
رهنما، هوتن شكيبا

بهای بليت:  8,000 تومان
اين اثر نمايشی هر روز در دو نوبت ساعت 19:30 

و 21  اجرا مي شود.

به مراسم مرگ داداش خوش آمديد
كارگردان:  سمانه زندی نژاد

تاالر اجرا:  تاالر سايه
ــان اجرا:  25 ارديبهشــت تا 25 خــرداد 1391  زم

ساعت اجرا: 8 شب
بهای بليت:  8,000 تومان

برنده جايزه اول كارگردانی، طراحی صحنه،  متن 
و كانديدای بازيگری مرد از بخش مسابقه سی امين 

جشنواره بين المللی تئاتر فجر 

شايد بعد از كارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تالش كرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم.  
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گالب گيري از 
آيين هاي سنتي 
نياسر و تعدادي 
ديگر از روستاهاي 
اطراف كاشان و 
قمصر به شمار 
مي آيد. اين مراسم 
قديمي و زيبا همواره 
مردم زيادي را به 
سوي خود جلب 
كرده است. همه 
ساله در اواسط 
ارديبهشت، قبل از 
طلوع آفتاب، گل هاي 
محمدي را از باغ ها 
و مزرعه ها چيده 
و به كارگاه هاي 
گالب گيري مي آورند

پنج شنبه 31 فروردين 1391
براياجراياولینبرنامهتقویمگلگشتشرکتفرابدرسالجدیدیعني
دیدارازجاذبههايطبیعيوتاریخينیاسر،ابیانهوکاشان،ساعت6/20دقیقه
وباتعداد25نفرس��فردوروزهخودرادرآخرینپنجش��نبهفروردینآغاز
ميکنیم.هدفوانگیزهپارهايازس��فرهاممکناس��تطبیعتيزیباهمراهبا
چشماندازهايبدیعباشدیادیدارازآثارباستانيوبناهايتاریخيیاآشنایي
بافرهنگوآدابورس��وممردمیكش��هریایكروستااماسرزمینيکهما
بهعنوانمقصدسفرمانقصدعزیمتبدانراداریمبهشکليجالبدرفصل

بهار،ميتواندهمهاینویژگيهارایكجابهماعرضهکند.
برايروزاولنیاس��رراانتخابکردهایم.شهريکوچكدر25کیلومتري
شمالغربکاشاندراستاناصفهانکهباجاذبههايبينظیرطبیعيوتاریخي
یکيازنقاطمهمگردشگريدرکشورمانبهشمارميآید.شهريکههمهساله

گردشگرانزیاديرابهخودجلبميکند.
خیل��يزودتهرانراباآنتودهمهتیرهرنگهمیش��گياشپش��تس��ر
ميگذاریموازمس��یربزرگراهقمبهطرفکاشانميرویم.حالوهوايبهار
درهمهجادیدهميش��ود.بهاريکهش��وروامیدوشاديوزندگيبهزمین
ميبخش��د.بهاريکهشوقسفررادردلانس��انزندهميکند.شوقحرکت
ورهاکردنخوددرجادويجادههايبيپایانوش��وقتجربهيهمهيآن
راههاينرفتهدرزندگيبرايکشفجهانيناشناختهوسرشارازشگفتي.بي

شكبهاریکيازبهترینفصولسالبرايسفراست.
فاصلهيتهران_ کاشاندرحدود240کیلومتراستومابعدازتوقفو
استراحتيیكساعتهبرايصرفصبحانهدرنزدیکيقم،ساعت11/30دقیقه
ازبزرگراهاصفهانخارجشدهودرجادهمشهداردهال_ نیاسرقرارميگیریم.
براياقامتدرنیاس��ر،ازروزهايقبلکاررزروجاوهماهنگيهايالزمرا
انجامدادهبودیمومستقیمبهطرفباغسرايآقايرئیسيکیاميرویم.باغي
بزرگوباامکاناتخوبکهميتوانستبراياستقرارگروهپرتعدادمابسیار

مناسبباشد.
بعدازصرفناهارواستراحت،برنامهبازدیدخودراازنیاسرآغازميکنیم.
نیاسرشهريکوچكامابس��یارزیباست.شهرباغها،شهريکهچوننگیني
سبزدرمیانهکوهوکویرميدرخشد.ازیكسوبردامنههايکوهستانمرتفع
کرکستکیهزدهوازسويدیگرچشمبرکویرهايبيانتهايمرکزایراندارد.
ابتدابهطرفآبشارنیاسرميرویمکهبا53مترارتفاعیکيازبلندترینو
زیباترینآبشارهايکشورمانمحسوبميشود.زمانيکهدرمیدانگاهکوچك
پايآبش��ارازماشینپیادهميش��ویماولیننکتهايکهنظرهارابهسويخود
جلبميکندانبوهيجمعیتگردشگراناستکهباوجوددوهفتهماندهبه
جش��نگالبگیري)10اردیبهشت(بسیارحیرتانگیزبهنظرميرسد.نکته
جالبدیگر،راهنمایانگردشگريسازمانمیراثفرهنگيهستندکهباورود
هراتوبوس،بانش��انيبرس��ینهخودرامعرفيکردهوآمادهانددرتمامروزو
بهصورترایگان،شمارادردیدارازکلیهجاذبههايطبیعيوتاریخينیاسر
همراهيکنند.راهنمايمانیزپسرجوانياستکهخودرادانشجويتئاتردر
کاش��انمعرفيميکندواطالعاتنسبتاخوبينیزدارد.دیدارمانابتداازیك

کارگاهسنتيگالبگیريآغازميشود...
گالبگیريازآیینهايسنتينیاسروتعداديدیگرازروستاهاياطراف
کاشانوقمصربهشمارميآید.اینمراسمقدیميوزیباهموارهمردمزیاديرا
بهسويخودجلبکردهاست.همهسالهدراواسطاردیبهشت،قبلازطلوع

گزارش برنامه ديدار از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي نياسر، ابيانه، كاشان

سفري به سرزمين طبيعت، هنر و تاريخ

فرامرز نصيري 
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باغداري  كشاورزي، 

و دامداري شغل 
ابيانه  اصلي مردم 

است و بيشتر زنان 
در امور اقتصادي 

با مردان همکاري 
دارند. در اين 

روستا دو زيارتگاه 
با معماري ساده 

و اصيل ايراني 
وجود دارد كه يکي 

مرقد شاهزاده 
عيسي و ديگري 
يحيي  شاهزاده 
است و به گفته 

اهالي از فرزندان 
امام موسي كاظم 

بوده اند
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آفتاب،گلهايمحمديراازباغهاومزرعههاچیده
وب��هکارگاههايگالبگیريميآورند.قبلوبعداز
گالبگیري،صدايدعاوصلواتدرفضايخانهها
ميپیچدوس��پساهالي،مردموگردشگرانرابراي

بازدیدوخریدگالبنابدعوتميکنند.
سپسباعبورازکوچههايپرشیبنیاسربهطرف
آبشارميرویم.زیبایياینآبشاردرفصلبهاربهدلیل
سرسبزيمحیطوپرآبي،دوچنداناست.درگذشته
ازآباینآبشاربرايچرخاندنچندینآسیابآبي
استفادهميشدکههماکنونآثاربهجاماندهازآنهازیر

آبشاربهچشمميخورد.
بعدازگرفتنعکسهايیادگاريدرکنارچشم
اندازبدیعآبشار،بهطرفباغتاالرميرویم.اینباغ
درارتفاعيحدودا300مترباالترازآبش��ارقراردارد
وبرايرسیدنبهآنهممسیرماشینرووجوددارد
وهممس��یرپیادهرويازمیانکوچههايشیبدارو
انبوهپلههايس��نگينفسگیر...وازآنجاکهاغلب
اعض��ايگروهماورزش��کاروپرانرژيهس��تندراه

پلههايسنگيانتخابميشود!!
باغتاالر،باغيبسیارزیباوباانبوهدرختانکهنسال
چن��اروبیداس��تکهعبورجويه��ايآبزاللاز
میانآنها،ی��ادآورجنبههايتقدسوارزشهاياین
عناصرپاكوحیاتيدرتاریخوزندگيگذش��تگان
اینسرزمینميباشد.درباغتاالرنیزچندینکارگاه

گالبگیريبهچشمميخورد.
مقص��دبعديدیدارما،غاررئیساس��تکهدر
حاش��یهشمالغربباغتاالرقراردارد.غاريدست
کنوس��اختهدستبشرکهمحققانانجامآیینهاي
میترای��يرادرآنتاییدکردهان��د.اینغارزیرزمیني
دارايتونلهاوداالنهايبس��یارياستکهدرمیان
آنهااتاقكهایينیزساختهشدهاست.درحالحاضر
حدود150مترازآنقابلبازدیداستکهبرايهمین
مقدارنیزبایدحرکتيبهصورتخمیدهوبعضيجاها
کامالنشستهداشت.بااینکهغارتاعمقزیاديدرون
زمینامت��دادداردامابااینح��التهویههوابخوبي
ص��ورتميگیرد.ب��رايکارکرداصل��ياینغاردر
روزگارانگذش��تهميتوانبهجنبههايپناهگاهبودن

درهنگامحملهدشمناننیزاشارهکرد.
بهفاصلهاندکيازغاررئیس،چهارطاقيمعروف

نیاسرقرارداردکهضمناآخریننقطهبازدیدمادراین
شهرکوچكوزیبانیزميباشد.اینچهارطاقياثري
بهجاماندهاززماناشکانیانبودهویکيازسالمترین
چهارطاقيهايباقیماندهدرایراناس��ت.بنایيچنان
عظیموباهندسهايچناندقیقکهگفتهميشودازآن
بهعنوانتقویمخورشیدينیزاستفادهميکردند.حتي
انتخابمکانس��اختایناثروموقعیتآننسبت
بهدنیايپیرامونبهروش��نيتس��لطودانشایرانیان
روزگارباستانرادرعلوميمانندریاضیاتونجومو

معمارينشانميدهد.

 جمعه اول ارديبهشت 1391
ازآنجاکهبرايروزدومسفرماننیزنقاطزیادي
رادرنظرگرفتهبودیمبنابراینبیدارباشس��اعت6
صبحانجامميشودوساعت8پسازصرفصبحانه
وجمعآوريوسایل،بهطرفابیانهميرویم.فاصله
نیاس��رتاابیانهدرحدود2ساعتاستوماساعت
10بهاینروس��تايبزرگوتاریخيميرس��یم.این
روستاهمازطریقجادهکاشان_نطنزقابلدسترسي
اس��توهمازبزرگراهکاشان_ اصفهان.ازدوراهي
مسیرکاشانبهنطنزتاابیانهحدود22کیلومتراست
کهمسیريزیباوسرسبزباچشماندازهايکوهستاني

وباغهايپردرختشماراهمراهيميکند.
نکتهقاب��لتوجهدرابیانهویک��يازمهمترین
جذابیتهايآنبرايگردشگرانبسیاريکهخود
راازراهه��ايدورونزدی��كبهآنجاميرس��انند،
بافتمعماريزیباوس��نتيخانههاياینروس��تا
اس��ت.اغلباتاقه��ادرابیانه،پنجرههايارس��ي
مانن��دداردوهمچنی��نایوانهايچوبيمش��رف
بهطبیعتونمايخارجيدیوارهاباخاكس��رخ
رنگ��يکهمعدنآندرمجاورتروس��تاقراردارد

پوشیدهشدهاست.
کشاورزي،باغداريودامداريشغلاصليمردم
ابیانهاستوبیش��ترزناندراموراقتصاديبامردان
همکاريدارند.دراینروستادوزیارتگاهبامعماري
سادهواصیلایرانيوجودداردکهیکيمرقدشاهزاده
عیسيودیگريشاهزادهیحیياستوبهگفتهاهالي

ازفرزندانامامموسيکاظمبودهاند.
زمانيراکهبرايدی��دارازابیانهدرنظرگرفته

بودیمیكساعتونیمبودکهبهنظرکافيميآمد
وپسازگرفتنتعداديعکسهايیادبودوخرید
س��وغاتيدرس��اعت11/30دقیق��هآمادهحرکت
ب��هطرفکاش��انميش��ویم.دی��دارازخانههاي
تاریخيکاش��انهدفبعديسفرمانبود.ساعت
13بهکاش��انميرسیمومستقیمابهطرفمحلهو
خیابانعلويميرویمکهاغلبخانههايتاریخي
وقدیمياینش��هردرآنجاقراردارد.کاشانیکي
ازش��هرهايکهنسالایراناست.شهريآرمیدهدر
حاش��یهکویروبابیشازهفتهزارس��السابقه
تمدنوفرهنگ.ش��هريبامعماريهايبينظیرو
بناهايچشمنواز.ابتدابهدیدنخانهبروجرديها
ميرویم.دربارهس��ابقهياینخانهآمده:اینخانه
درحواليس��ال1275هجريقمريتوسطاستاد
عليمریمازمعمارانمعروفکاش��انساختهشده
اس��ت.مساحتبناحدود3000مترمربعوشامل
دوحی��اطاندرونيوبیرونياس��ت.نقاش��يهاو
گ��چبريهاياینبن��ازیرنظراس��تادکمالالمك
اج��راگردیدهودرزمرهآثاربدیعمعماريس��نتي
ایرانيبهش��مارميآید.درفاصلهيکميازخانهي
بروجرديه��ا،خانهعامريهاق��راردارد.باهمان
قدم��تقاجاریهاماش��امل7حی��اطوحدود85
اتاق!درتمامحیاطهاياینخانهسیس��تمحوض
خانهوگردشجریانآبطراحيگردیدهاستکه
مخصوصاس��تفادهدرفصلتابستانبود.مساحت
اینخانهدرحدود7000هزارمترمربعاست.یکي
اززیباترینخانههايتاریخيشهرکاشان،خانهي
طباطبایيهابودکهدرجوارامامزادهامیراحمددر
محلهعل��ويقراردارد.اینخانهش��امل4حیاط
و5دربوروديوس��ردابهب��زرگوبادگیريبا
معم��اريمنحصربهفرد.دیدارازخانهطباطبایيها،
آخری��نبخشازس��فردوروزهماناس��توپس
ازصرفناهاردریکيازچلوکبابيهايکاش��ان،
س��اعت16/30دقیقهباتجربهيلذتیكسفرپر
ب��اروبدوندغدغهوهمراهباآرامشوآس��ایش،
حرکتخودرابهط��رفتهرانآغازميکنیم.این
برنامهبارسیدنبهمقابلساختمانمرکزيشرکت

فرابدرساعت21پایانميیابد.
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مازيار خالدي از 
نوتاش  هنرمندان 
است كه  از كودكي 
به هنر موسيقي 
عالقه فراوان 
داشته و از همان 
زمان  چندين ساز 
را در دست گرفته 
تا در نهايت به 
الکتريك  گيتار 
رسيده است؛ 
سازي كه دوستش 
دارد و به آن عشق 
مي ورزد

يك   نواخت��ن  حتم��ا 

ساز را امتحان كنيد

اين روزها كم نيستند هنرمنداني كه تفسيرشان از هنر موسيقي راك، 
سبكي كه حتي شنيدش هم انسان را از خستگي هاي روزمره و بي اساس  
رها مي كند، تفسير قدرت است؛ قدرتي كه   شنونده را به  مرحله اي فراتر 
از گوش دادن فرا مي خواند و تاثيرش چنان عميق نهادينه مي ش�ود كه 
گاه حتي مس�تمع را نيز به انجام كارهايي سترگ و شكوهمند تشويق 
مي كند...  مازيار خالدي از هنرمندان نوتاش است كه  از كودكي به هنر 
موس�يقي عالقه فراوان داش�ته و از همان زمان  چندين ساز را در دست 
گرفته تا در نهايت به گيتار الكتريك رسيده است؛سازي كه دوستش دارد 
و ب�ه آن عش�ق مي ورزد. در ادامه گ�پ و گفت هايمان با هنرمندان گروه 
فراب،  با مازيار خالدي هنرمند گيتار نواز نوتاش گفتگويي ترتيب داده 

ايم كه در ادامه مي خوانيد...

 زهرا شهاليی
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:جناب آقاي خالدي! لطفا براي ورود به بحث، 
مختصري از بيوگرافي خود را برايمان بفرماييد.

منمازیارخالديمسئولدفترمدیریتمحترممالي
نوتاشهستم.نزدیكبهیكسالاستکهفعالیتمرابا
مجموعهفرابآغازکردهامومتولدسال63درتهران
هستم.دردورانکودکيباسازهايمختلفخیليسرو
کارداشتمواس��باببازيهايمنتشکیلميشداز
انواعواقسامس��ازهايمختلفيکهبهشکلکودکانه
درآمدهبودندوسرگرميروزهايکودکيمنراتشکیل
ميدادند.تااینکهدرس��نهشتسالگيسازارگرا
انتخابکردموحدوددوس��الهمرويآنکارکردم
وحت��يتامرحلهنواختنآهن��گهمپیشرفتمولي
نتوانستمارتباطيباآنسازبرقرارکنمواینگونهشدکه
مدتکوتاهيبهسراغتمبكرفتموبازهمبهایندلیل
کهنتوانستمهیچارتباطعاطفيايباآنهمبرقرارکنم،
آنراه��منیمهتمامرهاکردم.ازطرفيمنازکودکي
ازس��ازویلونپدرمميترس��یدمچونواقعابهباورم
ویلونیکيازسختترینسازهايدنیايموسیقيبود
وبههمینخاطرموس��یقيبرايمدتيدرزندگيمن
کمرنگش��دتااینکهازسنپانزدهسالگيشروعبه
یادگیريس��ازگیتارکردموتاحدودپنجسالهمبه
اینکارادامهدادم.پسازآندورهدیگرميتوانس��تم
نتخوانيکنموآهنگهایيکهميخواستمرابنوازم
تااینکهش��روعبهتدریسسازگیتارکردمودرچند
کالسبهسبكپاپ،کالسیكیعنيسبکيکهنتها
رابههمراهآکوردهابههمراهداشت،تدریسکردمولي
بازهماحس��اسکردمکههنوزخیليمحدودهستم
بنابراینبهدنبالگیتارالکتریكرفتمچونسازيبودکه
همیشهدوستداشتمدردستبگیرموسروصداهاي
نامحدودآنرابهصدادربیارموحدودچندسالهم

آنراآموزشدیدم.
ــراي همكاران  ــابقه هنري خود ب :لطفا از س

بگوييد.
سابقههنريمنبرميگرددبهچندآموزشگاهيکه
درآنهاتدریسداش��تموشاگردهايخصوصيام،که
دورانبسیارخوبيبرايمنبودوتمریناتواجراهاي
زیاديباهمداش��تیمودرحالحاضربهعلتمشغله
کاريبسیارزیادقادربهتدریسنیستموتنهاشاگردم
همسرمهست.ازس��ويدیگراکنونتنهابهساختن
ملوديهایيمشغولهستمکهآنهارادردستدارمو
آهنگهایيکهبرايخودمودوستانعزیزهنرمندمدر

سبكراكميسازم.
ــراي تدريس  ــما از يك ســبك جديد ب :ش
ــتفاده كرديد، تدريس دو سبك پاپ  ــاز اس اين س
و كالســيك به طور همزمان چطور توانســتيد اين 
هماهنگي را به وجود بياوريد و آيا يادگيري همزمان 
اين دو ســبك متفاوت براي هنرجويان كار سختي 

نبود؟ 
منازسبكکالسیكاس��تفادهکردمتاشاگردانم
باسوادباشندوبتوانندبااستفادهازآکوردهایيکهدر

س��بكپاپميآموختندبرايخودشانونزدیکانشان
آهنگهایيکهدوس��تدارندرابنوازن��دوبرايآنها

سختکهنبودهیچ،بلکهکامالرضایتداشتند.
ــاز گيتار يك ساز كالسيك  :از آنجايي كه س
است و تك نوازي  آن ريشه هاي بسيار قديمي دارد؛   
به نظر شــما چرا جايگاهي ويژه به اندازه سازهاي 
ديگر براي گيتار در اركسترها و موسيقي كالسيك 

در نظر گرفته نشده است؟ 
بهنکتهبسیارظریفياش��ارهکردید،سازگیتاردر
ارکسترهايکالس��یكکمرنگترازبقیهسازهامثل
خانوادهویلونميباشد.چونگیتارحالتتكنوازي
یاگروهنوازيداردیامثلگیتاربیسکهفضاس��ازي
ميکندیاچنديازآنهاکهمس��ئولیتریتموملودي
راب��رعهدهدارندوبهعلتوجودس��ازهایيکهذاتا
کالسیكهستندوجايگیتاررابهخوبيپرميکنند
نميتواندبهخوبيخودينشانبدهد.وليبرعکسدر
سبكهاياسپانیش،راك،متال،بلوزیاکانتري،گیتار

پایهواساسميباشد.
:امروزه اين ساز تاثير بسيار شگرفي بر فرهنگ 
موسيقايي در سراسر جهان دارد، مخصوصاً با روي 
ــدن گيتار الكتريك در دهه ســي، از آنجايي  كار آم
ــما گيتار الكتريك است لطفا  كه ساز تخصصي ش

كمي برايمان درباره اين ساز توضيح دهيد. 
اینسازدرموسیقيمحدودیتينداردوباتوجهبه
چندینپردهايکهبیشترازگیتاراسپانیشوکالسیك
داردودستگاهيبهنامافکتکهسرراهگیتارالکتریك
وآمپليفایرقرارميگیرد،شماهرصدایيکهدوست
داش��تهباش��یدراخلقميکنیدواینسازانقالبيدر
موسیقيدنیابهپاکردهاست.نسبتبهبقیهسازهادیرتر
آمدوليازهمهس��ازهاسریعتررشدکردهودامنهاي
وسیعوگستردهباسبكهايمختلفدنیايموسیقي

ایجادکردهاست.
:در دنياي امروز جوانان بيشتر به موسيقي هاي 
رپ و راك گوش مي دهند تا كالسيك و پاپ، اين 
تغيير مسير شما از دنياي كالسيك به دنياي راك تاثير 

گرفته از مخاطبان جوان بود؟ 
سبكکالسیكبرايمنیكشروعبود،یكاجبار

هنريبرايآموختنزبانموسیقي،طوريکهوقتينتي
رادی��دمبتوانمبنوازموتعجبنکنم،اماس��بكراك
برايمنخیليباارزشاستچونپیشرفتخودمرا
درآکوستیكوالکتریكمدیوناینسبكميدانم.من
رازندهکردوبهمنقدرتمبارزهباتمامخستگيهاو

سختيهايزندگيداد.
ــت خــود در زمينه  :از كنســرت ها و فعالي

آهنگسازي برايمان بفرماييد.
فعالیته��ايهن��ريمنمحدودب��ودهاندچون
خودمرادرحدينميدانستمونميدانمکهبخواهم
برايمردماجراکنمواحس��اسميکنمکس��يکه
ميخواهداجرايزن��دهايرابرگزارکند،بایدمثل
پدرمنوازندهقويايباش��دبهخاطراینطرزفکرم،
اجراهايمندرآموزش��گاههایيبودندکهتدریس
داشتموليآهنگسازيمنمحدودنیستوباخیلي
ازدوس��تانمهمکاريميکنمدرس��بكراكوزیر

مجموعههايآن.
ــالت شــما در مقطع  ــك طــرف تحصي :از ي
كارشناســي ارشــد )حقوق جزا( و از سوي ديگر 
فعاليت هنري تان در زمينه موسيقي )گيتار( ! چطور 
توانستيد بين حقوق و موسيقي سنخيت و هماهنگي 

را ايجاد كنيد؟ 
بای��دبگویمک��همادههاوتبصرهه��ايکتابهاي
قانونرش��تهحقوقهیچربطيبههنر،گیتار،آرامش
وموسیقيندارندومخصوصااگردرمقطعکارشناسي
ارشدحقوقجزاوجرمشناسيباشید.وليمنعاشق
رشتهتحصیليامهستموحتماادامهتحصیلميدهمو
ازطرفدیگربرايسازهایموسبكنوازندگیم،احترام
خاصيقائلهستم.هردوخش��ونتجالبيرادارند
ومنرابهآرامشميرس��انند.اینمهمترینویژگيو

خصوصیتبرايمناست..
:و حرف آخر

ازجملهراههایيکهميتوان��دمارابهآرامشدرون
برساندوازفکروخیالهايبدواسترسهايروزمره
نجاتمانبدهدبهغیرازورزشکردننواختنیكساز
است.راهيبسیارسالم،بيدردسروتقریباکمهزینه.

حتمانواختنیكسازراامتحانکنید...

راههايي كه  ازجمله 
مي تواند ما را 

به آرامش درون 
برساند و از فکر 

و خيال هاي بد 
و استرس هاي 

نجاتمان  روزمره 
بدهد به غير  از 

ورزش كردن 
نواختن يك ساز 

است. راهي بسيار 
سالم، بي درد سر 

و تقريبا كم هزينه. 
نواختن يك  حتما 

ساز را امتحان كنيد

ني
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خو
ت 

گف
  و  

پ
گ

45



بهقلمدبيفوردترجمهفرنازفرود.
اگرمایلیددگرگونيژرفيدرزندگیتانپدیدآید

اینکتابرابهدقتبخوانیدوبازهمبخوانید.
م��انیازداریمکهاحس��اسمعصومیتخودرا
دوبارهبهدستبیاوریم،احساسيکهموجبميشد
تاتماميوجودخودرادرهرلحظهبپذیریم،ماباید
درچنینفضایيبهسرببریمتابتوانیمانسانيسالم
وش��ادمانوکاملباشیم.راهحلتماميمشکالت
ماایناس��ت.همهانس��انهاباساختاراحساس��ي
س��الميبهدنیاآمدهان��د.مادربدوتول��د»خود«را
ميپذیریمودوستداریم.ماپیشداورينميکنیم
کهاینویژگيهایمانخوباستآنویژگيهایمان
بداست.ماباتماميوجوددرلحظهزندگيميکنیم
وخ��ودراآزادنش��انميدهیم.ام��ابهتدریجکه
بزرگترميش��ویمخالفاینه��اراازاطرافیانمان
ی��ادميگیریم.آنهابهماميگویندکهچگونهرفتار
کنیمچههنگامبخوری��موبخوابیمبهاینترتیب
م��اتمایزگذاش��تنراآغازمينمایی��موبهتدریج
ميآموزیمکهچهرفتاريموجبطردماميش��ود
اینآموزشهامرحلهبهمرحلهمارااززیس��تندر
لحظ��هدورميکندومانعازآنميش��ودکهخود
راآزادان��هابرازکنیموبیش��ترمابااینباوربزرگ

ش��دهایمکهاف��رادبرخيویژگيه��ايبدوبرخي
ویژگيهايخوبدارندبرايآنکهقبولمانداشته
باش��ندبایدخودراازشرصفاتبدرهاسازیمیا
دس��تکمآنراپنهانکنیم.آنگاهش��روعبهدرك
فردیتميکنیم.اماهنگاميکهبزرگترميشویمبه
حقیقتبزرگتريدستميیابیمکههمهماازنظر
روحانيبههممرتبطهستیم.ماهمگياجزايهم
هستیم.باایندیدگاهپرسشيمطرحميشودکهآیا
درحقیقتماجزءنیكیاجزءبدهس��تیمیاآنکه
برايایجادیكکلبههمهاجزاءنیازاست.چگونه
ميتوانبدونشناختبدخوبراتشخیصداد.یا
بدونآش��نایيبانفرتعشقراحسکرد؟نمونه
کلنگرانههستيدیدگاهيدربارهارتباطبینجهان
بی��رونوجهاندرونرابرايمامطرحميکند.هر
جزیيازهستيبههرشکلکهباشددارايشعور
کلاس��ت.هرچندمامنفردهس��تیم.امامنزويو
بدونارتباطنیس��تیم.هریكازماجهانکوچکي
استکهجهانبزرگرادربرداردوآنرامنعکس
ميکند.هریكازماویژگيهايانس��انيراداریم.
چیزيوج��ودنداردکهماببینیمی��ادركکنیمو
خود،آننباش��یم.هدفنهایيماهمیناس��تکه
بهاینیکپارچگيبازگردیم.بدبینيوخوشبیني،

اله��يواهریمنيبودن،ب��يباکيوترس،همگي
ویژگيهايخفتهدرونماهستند.اگراینویژگيها
راشناسایينکنیموباروانماندرنیامیزیمخودآنها
دستبهکارميشوند.بسیاريازماازهردوبخش
تاریكوروشنوجودمانهراسداریم.بسیارياز
ماميترسیمبهدرونخودبنگریمواینترسمارا
وادارکردهچناندیوارهايقطوريبناکنیمکهدیگر
بیادنميآوریم،دراصلچهکس��يهستیم.کتاب
نیم��هتاریكوجودبهماميآم��وزدتاایندیوارها
راخرابکنی��موموانعيراکهایجادکردهایمفرو
بریزیمتاشایدبراينخستینباربهآنکههستیمو
آنچهميکنیمنگاهيبیندازیم.بااینکتابسفري
راآغازميکنیمکهشیوهنگرشبهخودودیگران
رادگرگ��ونمينمای��د.مطالباینکتابش��ما
راراهنمای��يميکندتادروازهه��ايدلخودرا
بگشاییدونسبتبههمنوعانتانسرشارازحس
ش��گفتيومهروهمدليشویدراهيرابهشما
نشانميدهدتازیبایياصیلوجودتانراکشف
کنید.توان،خالقیت،استعدادورویاهايخودرا
دوبارهدراختیاربگیرید،ش��مارایاريميدهدتا
خودودیگرانرابپذیریدودرنتیجهرابطهشمارا

باجهانبرايهمیشهدگرگونميسازد.

جهانیانسال2011راباشعارنسلآیندهنسل
عاريازایدزبهپایانبردند.سازمانمللمتحدبا
اعالماینکهجامعهجهانيدرکنترلبیماريموفق
ودرکنت��رلترسازبیماريناموفقبوده،اظهار
امیدواريميکندتالشهايبش��ريبانگرش��ي
جامعهمحوردرریش��هکنک��ردناینبیماري

اجتماعي-پزشکيبهثمربنشیند.
همچنینتاکی��دداردکهنبایدازافرادمبتالبه
ایدزترس��یدبلکهبایدآنه��ارادرآغوشگرفت
تااینآغازيباش��دبریكپای��ان.اینکتابدر
قالببیس��توششفصلدردومقولهشناخت
وپیش��گیريبهبیماريایدز،عوارضوعواقب
آنميپردازد.س��یربیماريوعالئمونش��انهها،

عوارضجس��ميورواني،عوارضاجتماعيو
اقتصاديواشارهبهپندارهاوباورهاينادرست
درب��ارهاینبیم��اري،افراديکهب��ااچآيوي
زندگيميکنندونحوهبرخوردباآنان،مس��ائل
شغلي،کنترلاپیدمیكبیماري،اختالالترواني،
تظاهراتپوستي،گوارشي،چشمي،بیماريهاي

خونيو...راشرحميدهد.
درنهایتب��اارائهراهکارهايهمهجانبهدر
جهتپیشگیريواهمیتآموزشوهمچنینراه
کارهايمشاورهبرايحلمساله)کاهشآسیب(
بهتبییناینمسئلهميپردازدکهایدزجرمنیست
وتنه��ایكبیمارياس��تکهبایدب��اآگاهيو
شناختآنازسرایتودامنهآنجلوگیريکرد.

نيمه تاريك وجود

يك  بيماري
 اجتماعي- پزشکي  

اب
کت
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امروزهمجموعهداس��تانهايکوتاهخوانندگان
بس��یاريرابهخوداختصاصدادهاس��ت،طوري
کهپرفروشترینکتابهادرماههاياخیربیش��تر
ازاینگروهبودهاست.حملآسانبرايافراديکه
درگیرزندگيماشینيشده،وليعالقهآنانبهکتاب
ومطالعهکاس��تهنشدهاستجزبزرگترینمزیت
اینگونهآثارميباشد.داستانهايکوتاههمانطور
کهازنامآنمش��خصاس��تبهدلیلکوتاهبودناز
حوصلهخوانندهپرمشغلهامروزيخارجنیستو
علیرغمکوتاهي،داستانهاپرمحتويوعموماًداراي

نکاتریزوقابلتأمليميباشند.

مجموعه داستان قبرستان سقف ندارد
کتابقبرستانس��قفنداردمجموعه5داستان

کوتاه:
صدبرگ

بعدازآنباران

بگذارتصورکنم
هشتادسنگصافسفید

اینیکيراهمبخوان،لطفًا
ميباشد،س��امانآزادينویسندهاینکتابدر
بخش»نویسندهبهروایتخودش«خودرااینگونه
معرفيميکند:»متولدآبانشصتمشیراز.اماحاصل
خانهبهدوش��يامدراین12س��الآخرزندگيدر
اصفهان،تهران،س��اريورودهنبوده،پنجسال
استرس��ماًپابهورطهداستانگذاشتهام.ميدانم!
عالیقمچنگيبهدلنميزند.تااطالعثانويهرچه

هستهمینکتاباست.«
داس��تانهاياینمجموعهداستانهمگيشرح
لحظاتتلخیس��تکهنقطهتغییرمس��یرحرکت
زندگيوسرنوشتراویانداستاندرآنبازگوشده
است،داستانهادرخصوصانسانهايتنهاییست
کهباگذش��تهخوددرگیرندوم��دامدرحالمرور
خاطراتخودهستند.نویسندهقلميگیراداشتهکهبا

شکستزماندرداستانهابدونگیجشدنخواننده
جذابیتيخاصبهنوشتههایشميدهد.

درباره داستان صدبرگ 
»باهم��انخندهها،باهمانمفهومتازهآش��ناي

شاديوبيقیدي،بهدلمنشست.
ش��ایددوتاچش��مقرضيبودبرايتماش��اي
زندگي.شایددوتاپايسرمانخوردهبرايراهافتادن

سمتزندگي.یاشایداصالخودخودزندگي.«
جمالتباالبرگرفتهازاولینداستانکتاببهنام
صدبرگميباش��دکهشرحزندگيدخترياست
کویرنشینباپدريخرافاتيومتعصب،اینداستان
شروعوپایانيغمانگیزداشتهوگویاياحساسات
درون��يانسانهاس��تک��هاگربهس��ويجهلو
تعصباتکورکورانهکش��اندهش��ودگاهميتواندبا
دورکردنکس��انيکهبهآنهاعشقميورزیمحق

خوشبختيوشادزیستنراازمابگیرد!

27اردیبهشتس��ال1348)17ماهمي1969
میالدي(درسراسرجهان،روزجهانيمخابرات
راهدوروس��الروزجهان��ياتحادی��هجهان��ي
مخابراتنامگذاريشدوازآنزمانتاکنون،این
روزدرسرتاسردنیاگراميداشتهميشود.سازمان
مللهمازس��ال2006می��الدياینروزرابهنام
»روزجهان��يجامعاطالعاتي«نامگذاريکردهو
هرسالهممحورهاوشعارهایيرابراياجراي
سیاستهاوتوس��عهياهدافارتباطيدرسطح

جهانمطرحميکند.
درکشورمابهپیش��نهادشوراياطالعرساني
دولتوتصویبشورايفرهنگعموميدرسال
1385بهمنظورگسترشحوزهيبرنامههايروابط
عموميدرکشوراینروزبهعنوانروزارتباطات
وروابطعموميدرتقویمهاومناسبتهايکشور
منظورواینمناس��بتبهفهرس��تمناسبتهاي
کشورافزودهشدهودرتقویمرسميدرجگردیده

است.
اینروزبهنامروز»ارتباطاتوروابطعمومي«

نامگذاريشد.

بههمینمناس��بتفرصتياستتابهنقشو
جایگاهروابطعموميبهعنوانهنرهش��تمبهطور

مختصراشارهکنیم؛
ارتباطاتهموارهبهعنوانیکيازموضوعات
بس��یارمهمبرايبش��رمحس��وبميشدهاست
وام��روزهدرعص��رارتباط��اتودردوران��ي
ق��رارداریمک��هاقتدارنزدجوامعياس��تکهاز
نیرومندترینش��بکههايارتباطيوبهتبعآن،از
بیشتریناطالعاتبرخوردارباشندواینحقیقت

انکارناپذیرتمدنکنونجهانياست.
درای��ندورهنقشروابطعموميهادرکمك
ب��هتصمیمگیريه��ايمدیریتيواس��تراتژیك
یكسازماننقش��يقابلتوجهاست.نقشهایي
بهعنوانابزارمدیریتيبرايفعالیتهايحرفهاي،
علم��يوالکترونیک��ي،ازمش��خصههايجدید
روابطعموميدردورهفراصنعتياس��ت.اهمیت
جای��گاهروابطعموميدرعص��رارتباطاتودر
دورانيکهاطالعرس��انيدرهمهعرصههاپیشتاز
است،دوچندانشدهاستبهگونهايکهموفقیت
س��ازمانها،اداراتوش��رکتهاودوامشاندر

عرصهه��اوفعالیتهايتخصصيب��هعملکرد
رواب��طعموميهايآنهاوابس��تهاس��ت.روابط
عموميمدونوبرنامهریزيشدهیکيازابزارهاي
ق��ويمدیریتافکاراس��توبهعنواننهاديکه
ميتواندبهصورتنظاممند،برنامهریزيش��دهو
سنجیدهدرجهتایجاد،حفظوگسترشتعامل
وتفاهممدیرانباکارکناناقدامکند،بسیارحائز

اهمیتاست.

قبرستان سقف ندارد

روابط عمومي؛ بازوي مدیریتي و استراتژیك سازمان
به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي 
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اندراحواالت کارمندی
گوناگون

مديريت دکتر ماکوس
كليدواژه ها: انگیزش؛انگیزه؛پاداشمادي؛حقوقودستمزد؛انگیزهمعنوي

متن حكايت
فلسفهو استاد ماکوسکهیك آنتاناس نامدکتر به 1994شخصي اکتبرسال در
گفته که آنگونه شد. انتخاب کلمبیا پایتخت بوگوتا شهردار بهعنوان بود ریاضیات
مقاماتشهر و است بوده معروف قتلجهان پایتخت بهعنوان اینشهر است شده
درفسادشهرهبودهاند.درواقعاهاليبوگوتاازاینهمهنابسامانيبهجانآمدهوبه
بهعنوانیكضدسیاستمدار ماکوس بهدکتر نهایت دنبالچارهايميگشتندکهدر
متوسلشدند.اماشنیدنياستکهدکترماکوسبرايمقابلهباناهنجاريهادرشهر
بوگوتاازروشهايجالبياستفادهکرد.مثاًلدرسرچهارراههاگروههايپانتومیمبه
کارگماشتکهمتشکلازدانشجویانتئاتريبودندکهصورتخودراسفیدوسیاه
کردهبودندوهرکسيراکهتخلفيميکردمسخرهميکردند.مثاًلاگرعابرپیادهاي
همین و ميآوردند در را ادایش و ميافتادند دنبالش به ميشد رد قرمز چراغ از
چند گذشت با بپرهیزند. تخلف از شدن مسخره ترس از شهروندان که شد باعث
ماه،درصدافرادپیادهايکهبهعالئمراهنمایيتوجهومطابقآنهارفتارميکردنداز
26درصدبه75درصدرسید.درحقیقتاستقبالازاینطرحوموفقیتآندرکاهش
خالفچنانچشمگیربودکهدکترماکوس400نفردیگرپانتومیمکاراستخدامکرد

تاخدماتاینگروههابهسراسرشهرگسترشیابد.
اینتنهابخشيازکارهايبهظاهرسادهبودکهتوسطدکترماکوسانجامشدواتفاقًا

درنظمبخشيبهشهرنتیجهداد.
دکترماکوسمعتقدبودکهتالشبرايتغییرنگرشمردم،ميبایسترکناساسي
اصالحاتاوراتشکیلدهدونیزاینکهتحولدرفرهنگمدنيشهروندانکلیدحل
کوتهفکر بسیار اقتصاددانان تنها ميآید... شمار به بوگوتا شهر بيشمار معضالت
ممکناستمعتقدباشندکهرفتارانسانهاصرفًاازپاداشهایامجازاتهايملموس
وماديتاثیرميپذیرد.درستاستکهافرادبهانگیزههاياقتصاديشفافومستقیم
قراردادهاي از که ناشناختهاي انگیزههاي به است ممکن اما ميدهند، نشان واکنش

نیزواکنشهايقاطعينشاندهند. اجتماعيیاوجدانفرديشاننشاتميگیرند
كليدواژه: شايسته ساالري؛ نامديران

رمز موفقيت
كليدواژه ها: موفقيت؛ خواستن؛ آرزو؛ خواست قلبي

متن حكايت
مردجوانيازسقراطرمزموفقیتراپرسید.سقراطبهمردجوانگفتکههمراهاوبه
کناررودخانهبیاید.وقتيبهرودخانهرسیدندهردوواردآبشدندبهحديکهآبتا
زیرگردنشانرسید.دراینلحظهسقراطسرمردراگرفتهوبهزیرآببرد.مردتالش
ميکردتاخودرارهاکنداماسقراطقويتربودواوراتازمانيکهرنگصورتشکبود
شدمحکمنگاهداشت.سقراطجوانراازآبخارجکردواولینکاريکهمردجوان

انجامدادکشیدنیكنفسعمیقبود.
سقراطازاوپرسید:»درزیرآبتنهاچیزيکهميخواستيچهبود؟«

مردجوابداد:»هوا.«
در ميخواستي را هوا که همانطور اگر است! موفقیت رمز »این گفت: سقراط

جستجويموفقیتهمباشيبهدستشخواهيآورد.رمزدیگريوجودندارد.«

گردآورنده: رقيه زياری

يكدل ويكصدا به پيش!

يك ليوان آب همه چيز را تغيير مى دهد!






