




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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خوب است كه 
اگر مدير ارشد 

يك سازمان/ 
مديرعامل يك 
شركت در يك جمع 
تصميم گيري كه 
اعضاي آن در همان 
سازمان و تحت 
نظر او اشتغال به 
كار دارند، حضور 
مي يابد، قبل از 
ورود به جلسه، 
سمت سازماني 
خود را به كناري 
نهد و همچون يکي 
از اعضا در بحث 
و گفتگو پيرامون 
موضوعات مطروحه، 
مشاركت كند

فراب نشریه پیشین شماره براي مطلبي اینکه براي بنده تالش .....
)اردیبهشتماه(تهیهکنم،بهجایينرسیدویكباردیگرنیزشرمسارآقاي
موسويسردبیرمحترمنشریهشدم.)آقايموسويپیامكفرستادهبودندکه
فالني!مطلبتوبهدستماننرسیدهاست.پاسخدادم:مثلهمهستیم.شمابه

دستتاننرسیدهاست.منبهمغزم!!(
سال 20 در فراب مدیرههاي هیئت نقش واکاوي ماه، بهمن شماره در
گذشتهراآغازنمودمکهنیمهکارهرهاشد،بهدالیليکهدرشماره11-12
آمدوخواندید.درشمارهاسفندماهسعيکردم»هرممجامعسازماني«فراب
باتشریحجایگاهوعملکرد»کمیتهراهاندازيطرحها«)اواخرسال80(، را
تبدیلآنبه»کمیتهنحوهاجرايطرحهايجدید«)آبان81(وباألخره»کمیته

تعاليسازماني«)دیماه83(توضیحدهم.
زمانهاي در دیگري، کمیتههاي سازماني،ضرورتًا تعالي کمیته از غیر به
مختلفتشکیلشدهاندکهمجموعًا»هرممجامعسازماني«فرابراتشکیل
دادهاندوتقریبًا)بلکهتحقیقًا(تماميتصمیماتمرتبطباسازمانوساختار،
است. اتخاذشده کمیتهها این توسط ..... و انساني، منابع وروش، سیستم

تاریخچهتشکیلکمیتههابهشرحزیراست:
آموزش: کمیته /75 تیرماه : انساني منابع کمیته سپس و اداري کمیته
مردادماه76/کمیتهوام:تیرماه76/تیمهايسیستم:خردادماه77/کمیته
سیستم:خردادماه77/کمیتهکنفرانسهاونمایشگاهها:آذرماه83/کمیته

نظاممشارکت:فروردینماه81/کمیتهICT:تیرماه88.
آن،نقش اعضاي اینکمیتهها،هویت رادرخصوصکارکرد نکته چند

مدیرعامل،دبیرجلساتو.....توضیحميدهم.
تعاليسازمانيرا،معاونینومدیرانمستقلومدیران -اعضايکمیته
تشکیل ..... و توبا نوتاش، ناردیس، : مثل فراب به وابسته عاملشرکتهاي
آناندر افرادباعثحضوروعضویت ميدهند.درحقیقتپستسازماني

کمیتهتعاليسازمانيشدهاست.
سایر اعضاء سازماني، تعالي کمیته یافتن رسمیت و تشکیل از پس - 
کمیتههاتوسطکمیتهتعاليسازمانيانتخابشدهاند.بدینترتیبکهاعضاي
کمیتهتعاليسازماني،تعداديازهمکارانراکهعمومًادرزمرهمدیرانمیاني
شرکتهستند،کاندیدايعضویتدرکمیتهAمينمایندوسپسکمیتهتعالي

ازبینکاندیداها،اعضايموردنظرخودراانتخابمينماید.
-مدیرعاملشرکتدربرخيازکمیتههاازابتداتاکنونعضویتداشته
است)مثلکمیتهسیستم،کمیتهمنابعانساني(،دربرخيازکمیتههابرايمدتي
عضویتداشتهوسپسخارجشدهاست)مثلکمیتهآموزش(ودربرخي

اصاًلحضورنداشتهاست)مثلکمیتهکنفرانسهاونمایشگاهها(.
-ادارهکنندگاناینجلساتازآغازتاسال87مجیدناجيمقدموسپس
نادرهعليمیرزایيبودهاندوزحمتتهیهدستورجلسهوتهیهصورتجلسات
رابرعهدهداشتهاندوازسال87بهبعدآقايمحمدهوشیاراینمسئولیت

رابردوشگرفتهاند.
-قراراستکهنشریهفرابدرهرشمارهخود،کارکردیکيازکمیتههاي
فوقالذکرراتشریحکند.بمنظوراجتنابازتکرارموضوعوتطویلکالم،بنده

ازتشریحکارکرداینکمیتههاعبورميکنم.
-بهگمانبندهتفاوتاساسياینکمیتهها)خصوصًاکمیتهتعاليسازماني(
بانمونههايمشابهدرسایرشرکتها)شرکتهایيکهحاضرشدهاند درفراب
مجامعسازمانيتصمیمگیريتشکیلدهندواختیاراتمدیریتراهمراهبا
مسئولیتهايتبعيآندربدنهسازمانتوزیعکنند(نقشمدیرعاملدرکمیته

)کمیتهها(است.
اقتصادي/ بنگاه ارشدیكسازمان/رئیسیك اگرمدیر خوباستکه
مدیرعاملیكشرکت/رئیسیكدولتدریكجمعتصمیمگیريکهاعضاي
آندرهمانسازمانوتحتنظراواشتغالبهکاردارند،حضورميیابد،قبلاز
ورودبهجلسه،سمتسازمانيخودرابهکنارينهدوهمچونیکيازاعضا
دربحثوگفتگوپیرامونموضوعاتمطروحه،مشارکتکند.دراینصورت
اثباتنظراتواظهاراتخود، مدیرارشدسازمانمجبورخواهدبودبراي
ازاستداللومنطقودانشوآگاهيسودبردومتوسلبهحربههايقومی،
قبیلهاي،سنتيوتاریخيبراياثباتدعاويخودنشود.درغیراینصورت،
اساسًاتشکیلاینجمعهاوکمیتههابهسودهیچکسنیستوفقطنمایش
،»خرد ،»تصمیمگیريگروهي« از»تصمیمگیريشورایي« ناهنجارياست
پنجاه بهقولهمکالسيهايدهه یا ،»تصمیمگیريدموکراتیك«و جمعي«
ما»سانترالیسمدموکراتیك!«کالهياستکهمدیرارشدساختهوپرداخته
مينشیند. دیگران برسر بهسادگي اینکاله که است این او گمان البته و
درحالیکهدیگرانخیليسریعتفاوتایننمایشراباصحنهواقعيدرك
ميکنندوالبتهبابکارگیريآموزههايکارمندي!واحساسریشهدارناامني
شغليوتاریخيوبمنظوراجتنابازمسدودشدن»آبباریکه«و»قطعشدن
یكلقمهنانحالل«سکوتميکنندودرظاهرنیزبا»مدیرارشد«سازمان
هماواميشوند،امابالفاصلهودرخارجازجلسهبهنقداومينشینندوناسزا
که کارشناسي و مدیریتي بدنه با سازمان یك کار طبیعتًا و ميکنند نثارش
ما نميبرد.همه بهجایي راه بياعتمادشدهاست، باالدستخود به نسبت
شاهدصحنههايبیشماريدرزندگيشغليخودویادرصحنهاجتماعيو
سیاسيکشورخودازاینقبیل»جمعهايتصمیمگیري«بودهایم)وهستیم(.
نگارندهکهضرورتًادوسالاستبامدیرانارشدشرکتهايبخشخصوصي
بیشازگذشتهحشرونشرداشتهوتوانستهاستبا»نگاهيازدرون«آنانرا
وسازمانشانرابنگردبهخوبيایننکتهرادریافتهاستکهبیشترمؤسسینو
مالکینمحترماینسازمانهاکهسالهاتالشنمودهودرشرائطدشوارجامعه
ایران،سازمانيرابنیادنهادهوباکارآفرینيوخالقیت،کسبوکاريراآغاز
کردهاند،صنعتيراایجادکردهاندویاپروژههایيرااجراکردهاند،درروابط
درونسازمانيبطورتماموکمالازالگوهايسنتيوقبیلهايسودميبرند.

ی
ذار

ت گ
اس

سی
ی 

ورا
س ش

رئی
ن 

سخ

2

امين 
حاجی رسوليها

... به جای 
خاطرات

 15 

تيرماه 1391 - شماره 21



اگر مدير ارشد 
سازمان به اين 

نتيجه برسد كه هيچ 
سازمان موفقي را 

يك فرد به تنهايي 
اداره نکرده است، 

آنگاه تالش خواهد 
كرد كه اليه هاي 
مختلف سازماني 

را درگير اتخاذ 
تصميمات كوچك 
و بزرك اداره يك 

سازمان كند و نقش 
خود را از »رهبر 

قبيله« به يك عضو 
فعال و مؤثر سازمان 

و يك ناظر خوب 
تغيير دهد

آنگاهکهآمرانهسخنميگویند،خودرادرکسوترهبرقبیلهیاواليشهر
ميپندارند.آنگاهکهمهربانيميکنند،خودراپدرخانوادهميبینند،آنگاهکه
نصیحتميکنندخودرامرشدفرقهميیابند،آنگاهکهبهکسينیکيميکنند،

هیئتامناداراالیتامهستندو.....قسعليهذا.
اغلبشرکتهايبخشخصوصيایران)وعمدتًاشرکتهایيکهباسابقهتر
که نفر یك هستند. Oneman,onecompany بارز مصداق هستند(
تمامتصمیماتریزودرشتسازمانرا /مالكشرکتاست، همانمدیر
اتخاذميکند.تقریبًاهیچنوعتفویضاختیاروتوزیعمسئولیتيدرکارنیست.
چارتسازمانينشانميدهدکهاینسازماندارايردههايمختلفمدیریتي
در معموالً است. مالك مدیر/ دست در اختیارات تمام عمل در اما است.
اینسازمانهافاصلهبعیديبینمدیر/مالكوردههايبعديسازمانوجود
درچارت که مالكهستند مدیر/ کارمندان درحقیقت بعدي مدیران دارد.
سازمانيآنانرامدیرنامیدهاند.مدیر/مالكاساسًابهایننتیجهرسیدهاستکه
هیچکس،درسازمان،درهیچزمینهايبهترازخوداوفکرنميکند!هیچکس
دقتاوراندارد.هیچکسقاطعیتاوراندارد.هیچکستوانایيبرنامهریزيو

سازماندهيندارد!هیچکستفکراستراتژیكندارد.
به ارشددر»جمعهايسازماني«چیزينیست بنده،نقشمدیر بهگمان
اگر کنندهخوب. وجمع کنندهخوب هدایت شنوندهخوب، یك از: غیر
اگر باشد، بتوانددر»جمعهايسازماني«شنوندهخوبي ارشدسازمان مدیر
بتواندپستسازمانيخودراوانهد،اگربتوانددعاويخودراباپشتوانههاي
منطقيومستدلمحکمکند،اگربتواندفضایيایجادکندکههمکارانسازمان
بیندیشند،اظهارنظرکنند،نقدکنندوراهحلارائهدهندواحساسنکندکه
اگرفردیاافراديدریكجمع،اندیشهبرتريدرزمینهادارهیسازمانارائه
دهد،الجرممدیرارشدسازماندچارانفعالسازمانيخواهدشد،اگرصادقانه
بهایننتیجهبرسدکه»هیچچیزازهیچکسبیشترندارد«،اگرسخنفیلسوف
باورداشتهباشدکه:»کجاستآنکسيکهمدركبيچونو انگلیسيرا
چرایيداشتهباشدمبنيبردرستبودنهرآنچهکهباورداردویانادرست
بتواندادعاکند بودنهرآنچهکهمردودميداندویاکجاستآنکسيکه
بهطورکاملعمیقًاآزمودهاست؟ یاکساندیگررا کههمهعقایدخودش
ضرورتاعتقادپیداکردنبدونداشتنشناختکافيوحتياغلبباتکیه
برمستنداتبسیارناچیزونابینایيوجهليکهدرآنبهسرميبریم،بایدما
رابیشترمشغولومراقبآگاهساختنخودمانکندتافشارآوردنبهسایرین

برايپذیرفتندیدگاههايمان«.
اگرمدیرارشدسازمانبهایننتیجهبرسدکههیچسازمانموفقيرایك
فردبهتنهایيادارهنکردهاست،آنگاهتالشخواهدکردکهالیههايمختلف
سازمانيرادرگیراتخاذتصمیماتکوچكوبزركادارهیكسازمانکندو
نقشخودرااز»رهبرقبیله«بهیكعضوفعالومؤثرسازمانویكناظر

خوبتغییردهد.

در و فوقالذکر کمیتههاي در تصمیمگیري نظام که است مدعي فراب
صدرآنکمیتهتعاليسازماني،عمومًابرپایهدادوستدهايفکريوتضارب
اندیشههااستواربودهاست.یعنياظهاراتودعاويمتکيبهدالیلناکافي،
دالیل به متکي دعاوي و اظهارات سود به عقالني غیر و ناموجه سست،
عقالني،موجهوقويکنارگذاشتهشدهاستوکمترازحربههاي»فرماندهي
سازماني«استفادهشدهاست.واژهکمتررااستفادهکردهامکهنهخوانندهدچار
شگفتيشودکهاینفرابچهمدینهفاضلهايبودهاستکهماخبرنداشتیم!
ونهنگارندهدچاراینتوهمشودکههیچخودرایيوخودستایيوخودبیني
نتیجهیكگفتگورابهسمت باشد نبودهونیستکهسعيکرده درفراب
تمایالتخودتغییرجهتدادهباشد.اماادعايبندهایناستکه»هرممجامع
سازماني«درفراببستريبراي»آموزشوتمرینتصمیمگیريدموکراتیك«
ایندعويمتواضعانهحتي50 اگر درسطحسازمانرافراهمنمودهاست.
درصدهمحقیقتداشتهباشد،آنگاهدروانفساياستبدادرأيهاوخشونتها

وعدمتحملهايروزگارما،غنیمتبزرگيبودهاست.)نبودهاست؟!(
اگراینبسترفراهمنميشد،البتهکمیتهمنابعانسانينميتوانستهردو
سالیكبار»طرحنظرسنجي«ازهمکارانرااجراکندونتایجآنراتحلیل
کند،بازخوردآنرابهمشارکتکنندگاندرطرحبدهد،مسیرهارااصالح
کندودرصدمشارکتافراددراجرايطرحرابه82درصدبرساندودرصد
بنشیندکهدرصد امید این به افزایشدهدو به71درصد رضایتمنديرا
مشارکتافرادرادوسالبعداندکيبهبودببخشدورضایتمنديهمکاران

راکميارتقاءدهد.
طرح نميتوانست انساني منابع کمیته نميشد، فراهم بستر این اگر
سنجش »پروژه نميتوانست کند، پیاده فراب در را »سنجشجامعهپذیري«
»کدهاي فراب براي نميتوانست کند. اجرا فراب در را سازماني« فرهنگ
از آنان جابجایي و همکاران خدمت »ترك نميتوانست بنویسد. اخالقي«
فراببهجايدیگردرداخلیاخارجکشور«راآسیبشناسيکندوگزارش

تحلیلموضوعارائهدهد.
مگرميتواندربرهوتکویر،نهالبادامرابارورکرد؟

-اگرکمیتهتعاليسازمانيدرفراب)یاسازمانهايمشابه(بخواهدنقش
واقعيخودراایفاکند،قاعدتًابایستيمواردزیردردستورجلساتاینکمیته

قرارگیرد:
مختلف دپارتمانهاي عملکرد بررسي تشکیالت/ و سازمان مداوم نقد
از اطالعاتشفاف ارائه  بهبود/ قابل نقاط نقاطقوتو واکاوي سازمان/
ارائهاطالعاتشفافازوضعیت ،).....  وضعیتپروژهها)تولید/خدمات/
نظرسنجيمشتریان/ رقبا/ بین بررسيموقعیتشرکتدر  / ماليسازمان

نظرسنجيکارکنان/کسبوکارآینده.....................................
ادامه دارد...
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موفقيت چشمگير همكاران گروه فراب در آزمون
) PMP( مديريت پروژه حرفه اي

اخبار

محمد هوشــيار: ازابتدايتاســیسفرابتاکنون،یکي
ازاهدافموردتوجهمدیرانارشــدشــرکتجلبرضایت
ذینفعانبهویژهکارفرمایانواجرايموفقطرحهايزیربنایي
درکشــورودرســطحبینالمللــيبودهاســتوهمواره،
جهتگیريهاوتصمیمگیريهايشــرکت،درجهتدستیابي
بهاهدافبرشــمردهميباشــد.ازآنجایيکهیکيازابزارهاي
موفقیــتطرحهــاودرنتیجهرضایتذینفعان،اســتفادهاز
ابزارهايدانــشمدیریتپروژهوبهرهگیريازمتخصصانو
کارشناسانمتبحردراینزمینهميباشد،لذاارتقايسطحدانش
مدیریتپروژهحرفهايوبرخورداريازدانشومهارتهاي
بــهروز،معتبروبینالملليدراینزمینهدرگروهفرابمورد
توجهجديقرارگرفتهوجزواهدافسالیانهدرجشدهاست.
باتوجهبهزحمتنسبتازیادوسطحهماهنگيبسیارباالیي
کهبرگزاريدورههايآموزشحرفهايمدیریتپروژهبهدنبال
دارد،درمحققکردناینهدفباتاخیرمواجهبودهایم.بااین
وجــودباتوجهبهتاکیدمجدداینموضوعدراهدافســال
91،برآنشــدیمکهباهمتمعاونتتوسعهمنابعانسانيو
پشــتیباني،مدیریتمنابعانسانيوحمایتمستقیممدیرعامل
شــرکتفراب،دراوایلســال91نســبتبهاجرايفرایند
)PMP(شرکتهمکاراندرآزمونحرفهايمدیریتپروژه
بهمنظورکسبشناختهشــدهترینومعتبرترینگواهینامهدر
زمینهمدیریتپروژهدرسطحجهاناقدامکنیم.درادامهشرح

خالصهايازفرایندطيشدهارائهشدهاست:
دراولینقدم،حدودسهماهقبلازبرگزاريدورهآمادگي
شــرکتدرآزمونحرفهايمدیریتپروژهمبتنيبراستاندارد
PMBOK 2008،بامــدرسدورههماهنگيهايالزماولیه
براياطالعازمشــخصاتدورهشــاملمــدتدوره،تعداد

شــرکتکنندگان،نحوهانتخابداوطلبین،نحوهآشــنایيبا
شــرایطآزمون،محلبرگزاريدورهو...صورتپذیرفت.با
توجهبهمذاکراتانجامشدهبامدیریتشرکت،بهترینزمان
بــرايبرگزاريدورهباتوجهبهطولمدتآن)یكماهونیم
آموزشاستانداردودورهآمادگيبرايآزمون،مجموعامعادل
18روزوشــرکتدرچهاردورهآزمونآزمایشيطي4هفته
پیاپي(ازاواسطفروردینماهتاپایانخردادماهتعیینگردید.
مقررشدبالفاصلهپسازآخرینآزمونوحداکثرتادهم

تیرماه91تماميهمکاراندرآزموناصليشــرکتکنند.
مصاحبــهباداوطلبیــنمعرفيشــدهازمجموعهگروه
فرابدرنیمهدوماســفند90توســطجنابآقايمهندس
واحدي)اســتاددوره(صورتگرفــتومجموعا18نفر
برايشــرکتدردورهانتخابشــدند.الزمبهذکراست
کهتماميهمکارانمعرفيشــدهازبینمدیرانپروژههاو
مدیرانستاديمرتبطمعرفيوانتخابشدند.درخصوص
محلبرگزارينیزمقررشــدهمکاراندرایامدویاسهروزه
آموزشيدرطيهرهفته،شبهادرمجموعهآموزشيانتخاب
شدهمســتقرشوندتااثربخشــيدورهبهحداکثرمیزانخود
برســد.بهاینمنظوروپسازبررسيهايانجامشده،دهکده
ورزشيکردانبهعنوانمحلبرگزاريدورهآموزشي18روزه

انتخابشد.
نوعبرگــزاريکالسهاوهمگروهشــدنهمکارانگروه
شــرکتفراببایکدیگر،عالوهبراثربخشيوکارایيباالي
آموزشيموجبشکلگیريبســیارخوبهمکاريتیميو
تقویــتبیشازپیشروابطدوســتانههمــکارانبایکدیگر
شــدکهخودیکيازدســتاوردهايباارزشایندورهبود.
برخوردارياســتادازتوانتدریسودانشباال،روندخوب

نيروگاه  بخار  واحد  فلزي  استراكچر  نصب  
سيكل تركيبي يزد

نيروگاه   1 واحد  اگزوز  رنگ آميزي  اتمام   
سيكل تركيبي يزد

NGL انجام عمليات نصب بويلر هاي سايت
خارگ

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 راه اندازي پمپ هاي رانش سوخت و اجراي 
فالشينگ مسير سوخت نيروگاه سيكل تركيبي يزد

شروع عمليات ساختمان هاي ضد انفجار و اتمام 
فونداسيون ساختمان هاي پست و اتاق ابزار دقيق 

LNG ماهواره سايت ايران



سر خط اخبار
شركت نارديس

اخبار

 Deoiling ساخت، ارسال و نصب پكيج
واحد 121 پروژه يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 

پارس جنوبي

تكميل و ساخت پكيج نيتروژن در كشورايتاليا 
پروژه  در  سايت  به  ارسال  جهت  آمادگي  و 

يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

زميني  زير  گذاري  لوله  عمليات  آغاز  
پروژه   9 واحد  پروسسي  نواحي  در   )Ug(

ستاره خليج فارس

لوله هاي  و  بخار  درام  آب،  درام  نصب  
بويلير A توسط گروه نصب آذراب در پروژه 

NGL خارگ

نصب ورق هاي مخازن  مصرف روزانه ديزل 
بخار فشرده شده و آب بخش يوتيليتي پروژه 

NGL خارگ

نتایجکالســيکسبشدهتوسطهمکاران،حضورمنظمو
بــدونغیبتآناندرتماميمــدتبرگزاريدورهموجب
شدتاتماميهمکارانبرايشرکتدرآزمونهايآزمایشي
توصیهشوند.خوشبختانهتالشمستمرومتعهدانههمکاران
درکســبنتیجهازآزمونهايآزمایشــي،موجبشدکه
همگي،برايشــرکتدرآزموناصليدرشــهراستانبول

ترکیهازسوياستاددورهتوصیهشوند.
موجبافتخارومباهاتاســتکــهاعالمنمایمتمامي
18نفــرهمکارانگروهشــرکتفرابموفقشــدندطي
دوروزدرآزمــوناصليبهکســبنتیجهقبولودریافت
مــدركمدیریتپروژهحرفهاي)PMP(نایلشــوند.به
زعماظهاراتاســتاددوره،کسبنتیجهقبولي100درصد

دراعزامتیم18نفرهدرســطحکشوربينظیربودهوخود
نشاندهندهتوانبالقوهبااليهمکارانگروهفرابميباشد.
ایــنموفقیترابهتماميهمکارانگــروهفرابتبریكو
تهنیتعرضميکنــموامیدوارمباتداوماینحرکتهاو
مبتنيبردانشکسبشــده،بتوانموجباتارتقايسیستم
مدیریتپــروژهگروهفرابواجــرايموفقترطرحهاي
زیربنایيملــيوبینالملليرافراهمکــرد.درپایان،الزم
ميدانمازطرفتماميهمکاراناعزاميازمجموعهمدیران
ارشــدگروهفرابخصوصامدیرعاملشــرکتفراببه
جهتصبروحوصلهايکهبهخرجدادندونبودهمکاران
اعزاميرادرتعداديازروزهايکاريایندورانمدیریت

کردند،تشکروقدردانينمایم.

نهايي شدن متن قرارداد و قیمت 
نیروگاه آبي سردشت

مذاکراتپروژهسردشــتکهشــاملاحداثسهواحد
نیروگاهآبي40مگاواتيدراســتانآذربایجانغربياست،
درنهایتباتوافقطرفینخاتمهیافت.باپایانمذاکراتاین
پروژهکهازبهمنماه1389باکارفرمايآن)شرکتتوسعه
منابــعآبونیرويایران(آغازشــدهبود،پسازبرگزاري
جلساتمتعدددرسال1390بهامضايقراردادنهایيتوسط
شــرکتفرابدراواخراسفندماهمنجرشدوبهاینترتیب
یكگاماساسيبهمنظوراجرایيشدنپروژهبرداشتهشد.

امضاي قرارداد
تصفیه خانه خط انتقال آب شیراز

بهدنبالنهایيشــدنمذاکراتپروژهتصفیهخانهشیراز
درزمســتان1390،درنهایــتقرارداداجــراياینطرح
توســطکارفرمايآن)گروهتخصصينیروگستر(درتاریخ
1391/03/04بهشــرکتفرابابالغگردیدوبهاینترتیب
طرحمزبوربهطوررسميآغازبهکارکرد.اینطرحبهروش
EPCانجامميپذیردومحدودهکارشاملاحداثساختمان
ونیــزخریدونصبتجهیزاتتصفیهخانهوتلمبهخانهآب
طرحآبرســانيشــیرازخواهدبودکهطي54ماه)30ماه
اجراو24ماهآموزشپرســنلکارفرمــاوبهرهبردار(انجام

ميپذیرد.

اعالم برنده مناقصه بخش بخار 
نیروگاه حرارتي متمرکز پارس جنوبي
پروژهپارسجنوبيکهشــامل3واحدتوربینبخار160
مگاواتيو6واحدبویلربازیافتبههمراه3واحدسیســتم
خنكکنندهACCاست،توسطکارفرمايآن)شرکتنفت
وگازپــارسـPOGC(درتاریــخ1391/03/07بهطور
رســميبهشرکتفراببهعنوانبرندهمناقصهابالغگردید.
دراینپروژهکهبهصورتEPCاجراخواهدشــد،شرکت

مپنادررتبهدومقیمتيقرارگرفت.

امضا و مبادله قرارداد خريد 
تضمیني برق طرح مگري در ارمنستان

پــسازامضايمجــوزاحداثطرحمگــريکهبین
شــرکتتوانآبارس)بهعنوانشرکتپروژه(ووزارت
انرژيومنابعطبیعيارمنســتان)بهعنوانســرمایهپذیر(
باحضــوروزیرنیرويجمهورياســالميایراندرمهر
مــاه1389،انجامپذیرفت.قراردادخریــدتضمینيبرق
نیزپسازبرگزاريجلســاتمتعددبینشــرکتپروژه
وشــرکتتوانیربهامضارسیدودرتاریخ1391/03/07
اینقراردادبهطوررســميابالغگردید.دراینطرحکه
بهروشB.O.O.Tاجراخواهدشــد،بانكعاملبراي

تأمینمالي،بانكتوســعهصادراتایرانخواهدبود.



HSE ارائه تجربيات فراب در حوزه

اخبار

شرکتفراببهعنوانعضوشورايسیاستگذاري،دراولین
همایشدوروزهHSEوزارتنیروکهدرروزهاي9و10خرداد
ماهدرســالنهمایشهــايوزارتنیروباحضــوروزیرنیرو،

مشاورینومعاونینآنوزارتخانهبرگزارشد،شرکتکرد.
درایــنهمایشدوروزه،تجاربHSEشــرکتفرابدر
قالبیــكمقالهارائهوموردتوجهحاضریندرایننشســت
قرارگرفت.مهندس»مجیدنامجو«وزیرنیرودرآیینگشــایش
نخستینهمایشبهداشــت،ایمنيومحیطزیست)HSE(در
صنعتآبوبرق،گفت:مسئولیتيکهبرعهدهمدیرانوزارت
نیروست،مسئولیتيبســیارسنگیناستچراکهدرزمانکنوني
بیشازیكهزارپروژهوزارتنیرودرکشوردرحالاجراست.
ويبااشارهبهعالقهشخصيخودبرايبرگزارياینهمایش،
اظهارداشت:آماروارقامنشانميدهدکهساالنهبیشاز20هزار
نفردرســفرهايجادهايجانخودراازدستميدهند.ويبا
بیاناینکهحوادثمنجربهجرحوفوتدرکشــورکمنیستند،
بیانکرد:بهدلیلاینکهدرطولدورانخدمتم،بروزاینرخدادها
تاثیرعمیقيبرروحوجانمگذاشــتهاستواینحوادثبرایم
قابلفراموشینیست،برآنشدیمتابابرگزارياینهمایشگامي
هرچهبیشتردرجهتکاهشحوادثبرداریم.ويافزود:کساني
کهدرکارهاياجرایيدستيبرآتشدارند،نمونههايزیادياز
بروزحوادثرادیدهاند.نامجوتشکیلشورايسیاستگذاريرا
آغازکاراینهمایشدانستوگفت:درزمانکنوني،کشورهاي
جهاندربحثبهداشت،ایمنیومحیطزیست)HSE(حرکت
کردهونتیجهگرفتهاندوکشورمانیزبایدازتمامظرفیتهايخود
براياینموضوعاستفادهکند.نامجواضافهکرد:شرکتهایيدر
جهانهســتندکه60سالرابدونحادثهپشتسرگذاشتهاندو

مانیزبایددراینزمینهبرنامهریزي،سازماندهيوهدفگذاري
داشتهباشــیم.وزیرنیروبابیاناینکهاکنوندرآغازبهرهبرداری
ازهرپروژهايدرکشــورازافراديکهدراجرايآنطرحدچار
صدمهشدهیافوتکردهاندیادميشود،گفت:اینتلنگريبراي
مدیراناستکهچراچنینحادثهايرقمخوردهاست.ويافزود:
هماکنونبایدازهمهظرفیتهايســازماناستفادهکردکهاین
امردرتمامزیرمجموعههايوزارتنیرونهادینهشــود.نامجو
گفت:درزمانکنونيبایدهمهمدیرانومسئوالنتوجیهشوند
کهچهمسئولیتبزرگيرابهپیمانکارانواگذارميکنند.ويادامه
داد:خروجيهاياینهمایشبایدبهصورتنقشــهراهترسیم
شودوبانگاهدرستازیكنقطهشروعشدهوکاربهسرانجام
برسد.همچنیندراینهمایش،استاددانشگاهکالیفرنیاطرحایمني
»24ساعت7روزهفته«رابهترینراهکاربرايبهداشت،ایمني
ومحیطزیســتدرصنعتآبوبرقدانســت.مهندس»جی
جمالي«درنخســتینهمایشبهداشت،ایمنيومحیطزیست
)HSE(درصنعــتآبوبرق،گفت:طرحایمني24ســاعت
7روزهفتهبایددرتماماقشــارجامعهفرهنگسازيشود.وي
درتوضیحطرحایمني24ســاعت،7روزهفته،اظهارداشت:
ایمنيبایدبهصورتیكعادتدربیایدوانتظاررعایتایمني
دروجودشماشکلگیرد.ويافزود:براينهادینهشدنبهداشت،
ایمنيومحیطزیســتبایدبررويمدیرانوکارمندانکارکرد
تاتحملخطرآنانکمشــود.ويبابیاناینکهسهنوعایمنيدر
جهانوجوددارد،درتشریحاینایمنیهااظهارداشت:ایمنيکه
شخصبهمیلوخواستهخودانجامميدهد،ایمنيکهشخصبا
اجباردیگرانانجامميدهدوایمنيکهمانندیكاعتقادوعقیده
درآمدهودرایمني24ساعت،7روزهفتهباشخصاست.ويبا

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 ادامه بتن ريزي پدستال هاي پايپ رك ها و رو 
به اتمام بودن جبهه كاري اعالم شده و شروع 
عمليات فونداسيون تانك هاي ذخيره سايت ايران 

LNG خارك

 انجام عمليات نصب مخازن سايت NGLخارگ

NGL شروع ساخت سازه هاي فلزي سايت  
خارگ

واحد   A بويلر  هيدروتست  عمليات  انجام   
121پروژه 22 تا 24

 نصب تجهيز De orator واحد 121پروژه 22 
تا 24

در اولين همايش HSE وزارت نيرو صورت گرفت



 تمديد گواهينامه صالحيت پيمانكاري شركت فراب

معرفي تيم هاي برتر هفتمين دوره مسابقات فوتسال گروه فراب

سر خط اخبار
شركت توبا

اول  واحد  ديستريبيوتر  مونتاژ  عمليات   
پروژه نيروگاه آزاد با موفقيت خاتمه يافت. هم 
اكنون از مجموعه توربين واحد اول نيروگاه، 
رانر  آماده است،  تيوب  ديستريبيوتر و درفت 
در حال ماشينكاري نهايي و اسپيرال كيس در 
انجام تست هيدرواستاتيك مي باشد. در  حال 
همين عمليات طراحي و ساخت شفت توربين 

و سروموتر نيز ادامه دارد.

 توافق اوليه جهت ساخت داخلي تجهيزات 
صورت  هپكو  شركت  در  داريان  پروژه 
پذيرفت. بر اساس اين توافق، محدوده ساخت 

داخل تجهيزات اين پروژه شامل:
 Head Cover، Bottom Ring ،Operating
 Ring ، Spiral Case ،Draft Tube ، Stay
Ring و Stator Frame در شركت هپكو انجام 

خواهد شد.
 هم اكنون نقشه هاي ساخت Draft Tube به 
پيمانكار ابالغ گرديده و پيش بيني مي شود اولين 
واحد Draft Tube تا انتهاي شهريور ماه به 

كارفرما تحويل گردد.

  عمليات نصب 2 مجموعه از 4 مجموعه 
نيروگاه  و  سد  انحراف  تونل  مدفون  قطعات 
سردشت خاتمه يافت و بتون ريزي فاز دوم نيز 
انجام شد. همچنين عمليات ساخت، سند بالست، 
رنگ و مونتاژ آب بند، چرخ ها و محورهاي هر4 
سگمنت دو دريچه مجراي انحراف نيز پايان يافت 

و اين مجموعه آماده ارسال شد.

بیاناینکهبایدفضایيایجادشودتاهمهبهراحتيدرموردایمني
سخنبگویند،گفت:بهجاياینکهبهایمنياولویتدادهشود،
بایدایمنيجزواصلوریشــهزندگيقرارگیرد.استاددانشگاه
کالیفرنیاآشــنایيباخطرهاونحوهدفاعدرمقابلاینخطرها
راامــريضروريبرايکارگراندانســتوگفت:باایمني24
ساعت7روزهفتهآنانميتوانندهرروزسالمبهخانهبرگردند.
ويافزود:بایدمدیرانيکهبهبحثبهداشــت،ایمنيومحیط
زیســتدرصنعتآبوبرقتوجهميکنند،بیاموزندکهخود
میزانخطرکاريکهميخواهندانجامدهندراتشخیصدادهو
درصورتبيخطربودنبــهکارادامهدهند.ويدرپایانابراز
امیدواريکردکهایمني24ساعت7روزهفتهطرحيماندگار
درصنعتآبوبرقشود.بهگزارشخبرنگارما،شرکتفراب
درحاشــیهاینهمایش،باتشــکیلغرفهاي،نسبتبهمعرفي
دستاوردهايHSEخوددرنمایشگاهاینهمایشاقدامنمود.
ازغرفهفرابمعاونینوزیرنیروآقایانمهندسعطارزاده،دکتر

زرگر،مهندسپورافشــاروهمچنینمدیرانيازشرکتهاي
مدیریتمنابــعآب،صنایعپتروشــیمي،آبوفاضالبهاي
زاهدان،گلستان،چهارمحالوبختیاري،شرکتهايتوزیعبرق،
مدیرانشرکتمپناو...بازدیدوازنزدیكدرجریانفعالیتهاي
حوزهHSEشرکتفرابقرارگرفتند.الزمبهذکراستدراین
همایشدوروزه،کهشرکتهایيچونمپنا،توسعهمنابعآبو
نیرويایران،فرابوچندپیمانکاردیگردرآنحضورداشتند،
نشستهایتخصصیدرحوزههایبرق،آب،فاضالبوهشت
کارگاهآموزشــیباموضوعهایمدیریتHSEدرپروژههای
ساختوساز،جایگاهHSEدرمتدولوژیطراحیچرخهعمر
پروژه،مدیریتتغییر،آمادگیوواکنشدرشــرایطاضطراری
)نیروگاهها،شرکتهایبرقوتوزیع،شرکتهایآبوآبفا(،
تحلیــلوگزارشدهیحوادث،تدوینشــاخصهاوارزیابی
عملکردHSEدرصنعتآبوبرق،الزامهایHSEپیمانکاران

وروشهایتدوینراهبردهادرHSE،برگزارشد.

پسازطيمراحلقانونيوبرگزاريجلساتپاسخبهالزاماتمعاونتبرنامهریزيونظارتراهبرديریاستجمهوري،
درنهایتگواهینامهصالحیتپیمانکاريشــرکتفرابدررشتهبرق)تولیدنیروـنوعیك(تاآبانماه1391تمدیدگردید.
درحالحاضرمراحلاداريبهمنظوراخذتمدیدیهچهارسالهاینگواهینامهدردستپیگیرياستکهپسازبرگزاريمجمع

عموميسالیانهشرکتفراب،اینامررخخواهدداد.

هفتمیندورهمسابقاتفوتسالگروهفراب،کهازبهمنماه
ســالگذشتهوباحضور120نفرازهمکاراندرقالبتیمهاي
نوتاش،مهندسيبرق،کوشــا،بردیافرابناردیس،ساتا،مالي
ناردیس،امید،خلیجفارس،مهندسيتاسیسات،هنرمندانومالي
درمحلسالنورزشيسازمانآبتهران،برگزارميشد،بهپایان
رسید.بهگزارشخبرنگارفراب،درایندورهازمسابقاتتیم

کوشاباکسب29امتیازمقاماول،تیممهندسيبرقبا27امتیاز
وتفاضــلگل29+مقامدوموتیمفرابناردیسبا27امتیازو
تفاضلگل25+مقامســومراکسبکردند.الزمبهذکراست
درآیینپایانيایندورهازمسابقات،هدایایيبهرسمیادبوداز
طرفگروهفراببهتیمهايبرترایندورهازمسابقاتاهداوو

جایزهاخالقهمبهتیمنوتاشتعلقگرفت.

پايان عملیات مونتاژ ديستريبیوتر 
واحد اول پروژه نیروگاه آزاد

توافق اولیه جهت ساخت داخلي 
تجهیزات پروژه داريان 

پايان عملیات نصب 2 مجموعه از 4 
مجموعه قطعات مدفون تونل انحراف 

پروژه هیدرومكانیك سردشت

اخبار سازمان
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

 آغاز اجراي خط انتقال 800 كيلوولتي Susan )چين(
ABBراشرکتSusanمناقصه120میلیوندالريپروژهخطانتقال
برندهشد.اینپروژه2090کیلومتري،انرژيالکتریکيراازاستان
منتقل Fiangsuاستان بهغربچینومنطقهساحلي Sichuan
ميسازد.درتأمینتجهیزاتاصليپروژهمذکورونیزطراحيوساخت
همکاري SGCC شرکت ،DC اتاق و کنترل و حفاظت سیستم
نزدیکيراباABBخواهدداشت.ایندرحالياستکهABBدر
اوایلسال2011نیزبرندهمناقصه900میلیوندالريخطانتقالپروژه

Agraدرشمالشرقيهندوستانگردیدهاست.

تأمين مالي طرح توسعه Tarbela )پاكستان(
مجریانطرحبزرگTarbelaدرنهایتموفقبهتأمینمالي840
تولید توان که توسعه طرح این در شدند. طرح دالري میلیون
کشورپاکستانرابهمیزان1410مگاواتتقویتمينماید،بانك
IBRDحدود400میلیوندالرازمنابعراطيیكوام21ساله
سال، تنفسشش دوره با وام این بر عالوه کرد. خواهد تأمین
بانكIDAنیزمبلغ440میلیوندالرراطيیكوامبلندمدتبه
طرحمذکورتزریقمينماید.دولتپاکستانبهاینطرحملينگاه
ویژهايدارد،چراکهنیازبهوارداتانرژياینکشوروهمچنین
تولیدآالیندههايزیستمحیطيپسازاتماماینطرحبهشدت

کاهشميیابد.

 سرمايه گذاري در پروژه Garzan )تركيه(
Garzanدرنهایتبااعطايتسهیالت66میلیوندالريبهپروژه
بانكYapikrediموافقتگردید.درحال درجنوبترکیهتوسط
حاضرپروژهمذکورحدود75درصدپیشرفتداشتهاستوتاآخر
کهچهارمین Yapikrediبانك بهرهبرداريميرسد. به سال2012
بانكبزرگخصوصيترکیهاستبههمراهسایرشرکاءخود،دوپروژه
44و49مگاواتيدرمنطقهSiirtونیزیكپروژه100مگاواتيدر

منطقهRizeرابهمنظورتأمینماليدردستبررسيدارند.
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* كارشناس برنامه ريزی و كنترل پروژه 
توسعه طرح ها معاونت 

Water Power and Dam 
Construction, April 2012

 آغاز توليد نيروگاه Palo Viejo )گوآتماال(
به PaloViejoآبي فراینداجرایيطرح Enelایتالیایي شرکت
ظرفیت85مگاواترابهاتمامرساند.دراینطرحکهتوسطشرکت
میلیوندالر ماليشد،حدود50 تأمین Simsetایتالیایي خصوصي
سرمایهگذاريگردیدهاستکه4/5میلیوندالرآنبهتوسعهشبکههاي
Enelارتباطيمحلياختصاصدارد.بااتماماینطرح،رکوردشرکت
درظرفیتنصبشدهدرکشورگوآتماالازمرز160مگاواتعبور
کردواینامر،نشانگرعزماینشرکتبرايحضوردربازارآمریکاي

التیناست.

 توسعه صنعت توليد انرژي الكتريسيته )پاناما(
آبي،گام نیروگاه پروژهجدید تأییداجراي16 با پاناما دولت
خصوص این در برداشت. صنعت این توسعة در را بلندي
ظرفیتمجموع700مگاواتتاآخرسال2015بهبهرهبرداري
خواهدرسیدواینامرباسرمایهگذاريیكمیلیارددالريبخش
خصوصيمیسرشدهاست.پروژههايمزبورتوسطمشارکتياز

کشورهايبرزیلوپرواجراخواهندشد.

 اتمام اجراي خط انتقال برق اتيوپيـ  سودان )اتيوپي(
اخیراًشرکتEEPCاعالمکردکهفازپایانيپروژهخطانتقالبرق
کیلوولت انتقال230 اینخط است. پذیرفته انجام ـسودان اتیوپي
کهحدود300کیلومترطولدارد،امکانصادرات100مگاواتتوان
الکتریکيتوسطدولتاتیوپيرامیسرساختهاست.ایندرحالياست
کهتاانتهايسال2016،اتیوپيچهاربرابراینمیزانرابهکشورکنیا
صادرخواهدکرد.پروژهمزبورتوسطبانكجهانيتأمینماليشدهو
حدود41میلیوندالرهزینهداشتهاستکهعالوهبرمزیتصادراتي
این توجیهات دیگر از گلخانهاي گازهاي انتشار کاهش حاصله،
سرمایهگذاريبهشمارميرود.شایانذکراستکهکشوراتیوپيپساز
جمهوريکنگو،دومینکشوردارايپتانسیلتولیدانرژيالکتریسیتهدر
قارهآفریقااستکهالبتهتاکنونتنهابخشناچیزيازاینتوانبالفعل

شدهاست.

توقف طرح سد Severn )انگلستان(
دولتانگلیسمطالعاتخودرارويسدSevernدرجنوبغربي
اینکشورفعاًلمتوقفکرد.اینپروژه16کیلومتری،توانایيمهار
اینصورت راداراستکهدر متر میزان14 به جزرومددریا
تقاضاي کل درصد 5 )معادل گیگاوات 8/6 حدود در ظرفیتي
کشور(حاصلميشود.پسازانجاممطالعاتامکانسنجي،هزینه
تقریبيطرححدود54میلیارددالربرآوردشدکهروشيباریسك
بااینحال الکتریسیتهمحسوبميگردد. انرژي باالبرايتولید
از انرژي تولید فرایند بودن بااليطرحوسالم نسبتًا مفید عمر

مزایاياصليپروژهSevernشناختهشدهاند.

 تضمين تأمين انرژي با Atdorf )آلمان(
اجرايطرحتلمبهذخیرهايAtdorfدرآلمانباظرفیتمجموع
1400مگاواتباسرعتباالیيدرحالانجاماست.اینطرحکمك
امنیتزیست تأمین انرژيهايسبزو تأمین یکپارچگي به فراواني
محیطيآیندگاندرمنطقهBlackForestخواهدکرد.اینطرح1/2
میلیاردیورویي،ازاختالفارتفاع600متريکوهHornbergودره
Haselbachtaloبهرهميبرد.خدماتطراحيطرحدرسال2010
AFColencoازاتریشوILFبهمشارکتيمشتملبرشرکتهاي

ازسوئیسواگذارشد.

 تسهيالت مالي بانك جهاني به كشور بروندي )بروندي(
Rweguraبانكجهانيبااعطايتسهیالتماليدونیروگاهآبي
وNyemangaبهارزش300میلیوندالربهوزارتآبوانرژي
بازسازي و ارتقاء منظور به تسهیالت این کرد. موافقت بروندي
تجهیزاتالکترومکانیكبهایندونیروگاهاختصاصیافتهاست.این
رویدادازکمبودانرژيدرمنطقهBujumburaدرسال2009نشأت
الکتریکي انرژي کمبود بحران ماه آنحدودچهار کهطي ميگیرد

صدماتبسیاريرابهدولتبرونديواردکرد.

تيرماه 1391 - شماره 21



مالزي در میان وارد کنندگان نفت و گاز 
بــهدلیلافزایشتقاضا،مالزيدرســال2017بهواردکنندهنفتوگازتبدیل
ميشود.اینکشورکهدرحالحاضرسومینصادرکنندهنفتوگازجهاناستتاسال
2017بهوضعیتيهمچوناندونزيدچارخواهدشــد.براســاسگزارشمیانمدتبازار
گازســال2012،چیندرسال2017بعدازاروپاوآسیا-اقیانوسیه،با2/7درصدافزایشسالیانه
بهســومینواردکنندهگازجهانتبدیلخواهدشــد.درهمیندوره،آمریکايشماليبهصادرکننده
گازطبیعيمایعتبدیلميشودووارداتگازژاپنافزایشخواهدیافت.البتهمیزاناینافزایشبهبرنامه
هستهاياینکشوربستگيدارد.درایندورهیكچهارمتقاضايجهانيگازازچین،یكچهارمازخاورمیانه

وآسیا،ویكپنجمنیزازکشورهايآمریکايشماليخواهدبود.

احداث تأسیسات ذخیره سازي نفت خام در ايران 
ایرانتاسیساتذخیرهسازينفتخامرابهظرفیتیكمیلیونبشکهدراستانبوشهراحداثکردهاست.اینتأسیساتبااستفاده
ازتوانمنديهايداخلياحداثگردیدهودرمنطقهنفتيبهرگانقراردارد.ایرانبهدنبالافزایشظرفیتذخیرهسازينفتخامخود
قصدداردتاپایانسال2015با50درصدافزایشظرفیتخودرابه100میلیونبشکهبرساند.تحریمهاينفتيعلیهایران،درصادرات
نفتاینکشورکهدومینصادرکنندهبزرگنفتخاماوپكاستاخاللایجادکردهاست.بخشبزرگيازتولیدنفتخامفروشنرفتهایران
درماهمارسدرماهآوریلروانهتاسیساتذخیرهسازيساحليوشناورشد.توقفخریدنفتایرانازسوياتحادیهاروپا،ميتواندنیازایرانبه

تاسیساتذخیرهسازيجدیدراافزایشدهد.

گام هايي به سوي ساخت نخستین شناور مايع سازي گاز طبیعي 
شرکتپاسیفیكروبیالزانرژيکهمقرآندربوگوتاقرارداردباعقدقرارداداحداث،مالکیتوبهرهبرداريباشرکت»اکسمارآنوي«واقعدرانتورپ،مجوز
مهندسيوساختکشتيايکهنخستینشناورمایعسازي،گازسازيمجدد،وذخیرهگازمایعدرجهاناستراصادرکرد.هفتهگذشته،شرکتاکسمارقرارداد
مهندسي،تأمین،احداث،نصبوراهاندازياینشناورراباشرکتفراساحلودریایيویزونشانگهايمنعقدکرد.اینشناوردرساحلکلمبیادردریايکارائیب
ساختهميشودوتاپایانسال2014بهبهرهبرداريميرسد.اینواحدشناورمایعسازي،گازسازيوذخیرهسازيشاملیكبرجاستکهمجهزبهتجهیزاتياست
کهظرفیتتبدیلساالنه500هزارتنگازطبیعيبهگازمایعرادارد.گازمایعشدهبهصورتموقتدرمخازنيبهظرفیت14000مترمکعببررويعرشهکشتي
ذخیرهميشود.سپسگازمایعبهمخازنشناوردائميیامخازنشاتلهدایتميشود..ظرفیتواحدگازسازياینکشتيساالنه360هزارتندرسالاستوظرفیت
ذخیرهسازي14000مترمکعبياینشناورازسهمخزن4700مترمکعبيتشکیلشدهاست.اینشناورکه124مترطول،32مترعرض،18مترعمقداردوآبخور
آن4/5متراست،دراسکلهپهلوميگیردوازطریقخطلولهازمیدانکرسینتدرحوزهدرهماگدالیناگازخودرادریافتميکند.شرکتویسونمهندسيوطراحي
اینواحدرادرشانگهايوساختآنرادرکارخانهخوددرنانتونگچینانجامميدهد.اینشرکتمهندسيوتأمینتجهیزاتمایعسازيوپکیجهاياینواحد

رابااستفادهازفنآوريPRICOLNGانجامداده،راهاندازيوبهرهبرداريرانیزبرعهدهدارد.

تقاضاي گاز چین تا سال 2017 دوبرابر مي شود
چینظرفپنجســالآیندهمصرفگازخودرابهبیشازدوبرابرافزایشميدهدوایندرحالياســتکهکاهشقیمتهاکهناشــيازانقالبدرشیوه
غیرمتعارفاستحصالگازاستبهسودآمریکاست.براساسگزارشمیانمدتبازارگازسازمانبینالملليانرژيکهدرتاریخ5جواليسال2012درکنفرانس
جهانيگازدرکواالالمپورمنتشرشد،چینپسازاروپاوآسیا-اقیانوسیه،بهسومینواردکنندهبزرگگازجهانتبدیلميشودواینمسالهتقاضايسالیانه
جهانيبرايگازراتاسال2017،بهطورمیانگین2/7درصددرسالافزایشميدهد.همچنیندرطولایندوره،آمریکايشماليبهصادرکنندهگازمایع
طبیعيتبدیلميشودوليکاهشقیمتگازسببميگرددکهتاسال2017،سهمگازدرتولیدبرقدرایاالتمتحدهآمریکاتقریبابرابرباسهمزغالسنگ
باشد.دراینمدت،وارداتژاپنافزایشميیابدوليمیزاناینافزایشبهسیاستهايهستهاياینکشوربستگيدارد.»عصرطالیيگاز«درآمریکاي
شماليآغازشدهاستوليگسترشمستمرآندرسطحجهان،بهمیزانتولیدگازویافتنشیوههايمناسبرساندنآنبهدستسرمایهگذارانوجامعه
بستگيدارد.بارقابتگازباسایرمنابعانرژيدرهمهبخشهايبازار،بهویژهدربخشتولیدبرق،شرایطقیمتگذاريبهعنصرياصليدرحفظ
توانایيرقابتياینمحصولتبدیلشدهاست.گازطبیعيمهمترینکاالیياستکهقیمتجهانيآنمشخصنیست.اختالفقیمتهايگازدر
مناطقمختلفکاهشميیابدوليدرآیندهقابلپیشبیني،اینهمچنانیکيازویژگيهايبازارهايجهانيگازخواهدبود.تعیینقیمتوتحویل
فوريگازدرآسیابهتولیدکنندگانوخریدارانمنطقهايکمكميکند.اگرچهتقاضايگازدراکثرمناطقجهانافزایشميیابد،رشداقتصادي
پاییندراروپا،قیمتهاينسبتابااليگازورشدقدرتمندانرژيهايتجدیدپذیر،تقاضادراینمنطقهرامحدودميکند.توسعهبههنگام
وموفقیتآمیزمنابعجدیدگاز،تقاضارادرخاورمیانه،آفریقاوآسیاافزایشميدهد.درمجموع،تجارتجهانيگازدردورهمورد
پیشبیني35درصدافزایشميیابدکهناشيازصادراتگازطبیعيمایعوصادراتخطلولهايگازازمنطقهاتحادجماهیرشوروي
سابقاست.درهمینحال،شرکتاکسونموبیلپیشبینيميکندکهتاسال2005،مصرفگازاززغالسنگپیشيميگیرد
وبهدومینمنبعانرژيدرسطحجهانتبدیلميشود.نیازبهمنابعگازطبیعيدرمناطقيهمچونآسیا-اقیانوسآرامبیشتر

است.پیشبینيميشودتقاضايگازدراینمنطقهظرفسهدههآیندهبیشاز50درصدافزایشیابد.
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راه اندازي 700 کیلومتر خط لوله انتقال گاز درايران 
پنجخطلولهجدیدانتقالگازبهطولتقریبي700کیلومترتاپایانامسالدرایرانبهبهرهبرداريميرسد.درحالحاضر

طولشبکهخطلولهگازایراناز214هزارکیلومترفراتررفتهاست.درسالگذشته22هزارکیلومترخطلولهجدیدگازدر
ایراناحداثشدکه33درصدازسالگذشتهبیشتراست.تولیدروزانهنفتوگازایرانتاسال2015بهترتیببه5میلیونبشکه

و1/47میلیاردمترمکعبخواهدرسید.ایرانپسازروسیهدارايبزرگترینذخایرگازجهاناست.

پیش بیني افزايش تولید ناخالص داخلي کشورهاي حاشیه خلیج فارس
باتوجهبهاینکهدرسال13-2012میانگینقیمتنفتبرنتحدود108دالردرهربشکهخواهدبود،تولیدناخالصداخليکشورهايعضو

شورايهمکاريخلیجفارسکهبخشعمدهآنرادرآمدبخشنفتوگازتشکیلميدهداحتماالتاسال2013از1/4تریلیارددالردرسال2011
به1/5تریلیارددالرآمریکاکهمعادل2درصدتولیدناخالصداخليجهاناستميرسد.اینمیزانازسال2001،بامیانگینرشد14/2درصدي،تا

کنون4برابرشدهوسهماینمنطقهازتولیدناخالصجهانيرادوبرابرکردهاست.براساساینپیشبیني،تولیدناخالصداخلياینمنطقهدرسال13-
2012به4/6درصدميرسدکهیكدرصدبیشترازرشدتولیدناخالصجهانياست.احتماالبهدلیلافزایشصادراتنفت،مازادحسابجاريکشورهاي
عضوشورايهمکاريخلیجفارسدرسال13-2012بیشترازژاپنوآلمانخواهدبود.باتوجهبهاینکهموتورسنتياقتصادکشورهايمنطقهنفتوگاز
است،حدود86درصدازدرامد1/2تریلیارددالرياینکشورهاازبخشنفتخواهدبودکهمخارجیكتریلیارددالريدرحوزههايسرمایهگذارياجتماعي
وپروژههايتوسعهاداريوتاسیساتزیربنایيراتأمینميکند.بازارهايبورسمنطقهبهدلیلمخارجدولتيورشدمستحکمتولیدناخالصداخليچشم
اندازمثبتيدارندوسودآوريشرکتهادرسال13-2012راتضمینميکند.انتظارميرودبهدلیلافزایشاجارههادرعربستانسعودي،تورمدراینمنطقه

به3درصدافزایشیابد.ایندرحالياستکهبدوناحتسابافزایشنرخاجارهدرعربستان،نرختورم1/8درصدخواهدبود.

کاهش سرعت رشدصنعت گاز در خاورمیانه 
برخالفسایربخشهايجهانکهشاهدرشدسریعصنعتگازهستند،درمنطقهخاورمیانهشاهدسناریویيکامالمتفاوتهستیم.اینمنطقهکه41درصد
ذخایرگازمتعارفاثباتشدهجهانرادرخودجايدادهاستممکناستباکمبودگازروبهروشود.انتظارميرودکهدرمیانمدت،ذخایرگازاینمنطقهتنها
جوابگوينیازهايبازارگازمنطقهباشد،چونبعیداستکهتاسال2017شاهدتکمیلپروژهصادراتيجدیديباشیم.اینمسالهکهمنطقهخاورمیانه،باذخایر
چشمگیرگازيخودبامشکلکمبودگازروبهروباشدعجیبمينماید؛وليواقعیتایناستکهذخایرگازيمنطقهعمدتادراختیارایران)29/6تریلیونمتر
مکعب(وقطر)25/3تریلیاردمترمکعب(استکهدومینوسومیندارندگانذخایرگازيدرجهانمحسوبميشوند.ایندرحالياستکهذخایرعربستان
سعودي8تریلیونمترمکعب،اماراتمتحدهعربي6تریلیونمترمکعب،وعراق3/2تریلیونمترمکعباست.بهموجببراوردهايآژانسجهانيانرژي،در
پنجسالآیندهباکاهشچشمگیرسرعترشدتولیدگازدرخاورمیانهروبهروخواهیمبود.درمیانمدت،رشدتقاضادرخاورمیانهسریعترازتولیدخواهدبود.
افزایشسریعتقاضايمصرفگازدربخشخانگيفضايچندانيبرايصادراتبیشترازالجزیرهومصرباقينميگذاردوایندرحالياستکهکشورهاي
آمریکايالتینمجبورندوارداتگازطبیعيمایعخودراافزایشدهند.درحالیکهقطرگازموردنیازبرايپاسخگویيبهتقاضايفزایندهداخليوتعهدات
صادراتيخودرابدونمشکلچندانيتولیدخواهدکرد،بحرینوعمانبهدلیلقیمتهايناچیزداخليویادشواريتوسعهمیادینگازيجدیدکه
اغلببهاندازهمایعاتگازيدرامدندارد،برايحفظتولیدداخليخوددرسطحکنونيبامشکالتزیاديروبهروهستند.پسازعصرطالیينرخ

رشدتولیدناخالصداخليدورقميکهدراکثرسالهايدههگذشتهادامهداشت،بهنظرميرسدکهاکنونقطربایدبارشد14/1درصديخوددر
سال2011خداحافظيکندوظرفدوسالآینده،بهرشد6درصدياکتفاکند.باوجوداین،اینکشورخاورمیانهايهنوزهمموتورخانهگاز
طبیعيمایعدرجهانمحسوبميشود.سالگذشته،قطر30درصدازتجارتجهانيگازمایعطبیعيرابهخوداختصاصدادوازاینمحل
100میلیارددالردرآمدکسبکرد.باتوجهبهاینکهگازمایعطبیعي9درصدازتجارتجهانيگازراتشکیلميدهد،کاهشعرضهگازقطر

ميتواندامنیتکشورهايواردکنندهگازرابهخطربیاندازد.

رقابت عربستان سعودي و ايران بر سر تعیین دبیر کل اوپك
رقابتمیانعربستانسعوديوایرانبرسردستیابيبهجایگاهدبیرکلياوپك،راهرابرايتوافقدربارهانتصاب

نمایندهیكکشورثالثبهاینسمتهموارکردهاست.ایرانوزیرنفتسابقخود،غالمحسیننوذريرابراي
اینســمتنامزدکردهوعربستانســعودينیزمجیدمونیفرابهعنواننامزدمعرفيکردهاست.عراقو

اکوادورنیزنامزدهایيرامعرفيکردهاند.وليایرانوعربستانسعوديحامیانيدراوپكدارندواین
مسئله،دردورانيکهاوپكباچشماندازمبهمبازارجهانينفتومشکالتجديدیگردستبه

گریباناست،امکانتوافقبرسرنامزديبيطرفبرايتصدياینسمتراافزایشميدهد.
اوپكقراراستدراجالسآیندهخوددرویندراینبارهتصمیمگیريکند.همچنیندر

صورتعدمتوافقاعضاياوپكبرســردبیرکلآینده،ممکناستدورانتصدي
دبیرکلفعلي،عبداهللســالمالبدريکهدرپایانامسالبایداینسمترابه

جانشینخودواگذارکند،تازمانحصولتوافقتمدیدشود.
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کارتســبزیكگواهینامهبینالملليدرزمینهبیمهشخصثالثاستکه
توسطرانندگانيکهبهطورموقتقصدعبوروتردددرکشورهايمشخصي
واقعدرمنطقهجغرافیایيسیســتمکارتسبزرادارند،تهیهشدهودرصورت
بــروزحادثهتصادفیادرصورتنیاز،درمرزهایاداخلکشــورهايعضو

ارائهميگردد.
درصــورتوقوعتصادفيکهمقصرآنیــكرانندهخارجيدارايکارت
ســبزباشد،زیاندیدگانميتوانندبهدفترکارتسبزآنکشورکهتصادفدر
آنجاواقعشــده،مراجعهکردهوبااســتفادهازراهنمایيهايدفترکارتسبز،
زیانهايواردهراجبراننمایند.اساسنظامکارتبیمهبینالملليوسایلنقلیه
موتوريموســومبهسیستمکارتســبزGreenCardsystemبرمبناي
توصیهکمیســیوناقتصاديبراياروپا،وابستهبهسازمانمللمتحددرتاریخ

23ژانویهسال1949بنیاننهادهشد.

  نحوه عضويت كشورها در سيستم كارت سبز
شرطاصليعضویتدرسیستمکارتسبزایناستکهدرکشورمتقاضي
عضویت،بایستيقانونبیمهاجباريمســئولیتمدنيدارندگانوسایلنقلیه

موتوريوجودداشتهباشد.

  اعضاي كارت سبز
درحالحاضر45کشورعضوسیستمکارتسبزهستندکهبهجز5کشور
ایران،عراق،تونس،مراکشورژیماشــغالگرقدس،بقیهکشــورهايعضو

کارتسبزدرقارهاروپاقراردارند.

  دفاتر كارت سبز
درهرکشورعضوسیستمکارتسبز،یك»دفترمليکارتسبز«وجوددارد.
دفترمليکارتسبزمطابقباقوانینومقرراتمليهرکشور،عهدهدارمدیریت،
رسیدگيوپاسخگویيدرزمینهخساراتناشيازتصادفاتوسایلنقلیهموتوري
کشورهايعضوميباشد.دفترکارتسبزدرهرکشوربرطبقرویهبیمهگرصادر
کنندهکارتسبزعملنمودهودرروندعملیاتتسویهخساراتناشيازحوادث
ایجادشــدهتوسطرانندگانخارجي،برحسناجرايعملیاتطبقمفادموافقت
نامههماهنگبیندفاتر،نظارتدارد.کلیهدفاترکارتســبزعضودفترمرکزي
کارتسبز)CouncilofBureaux)C.O.Bکهمقرآندرلندناستميباشند.

  دفتر كارت سبز ايران
BimehMarkaziIran-TheGreenدفترکارتسبزبیمهمرکزيایران
CardBureauofIranبهعنواندفترکارتســبزایرانمسئولیتنظارتبر
حســناجرايمفادآئیننامهداخلــي)UniformAgreement)U.Aرابه

عهدهدارد.
کارتسبزراچهنهاديصادرميکند:

کارتسبزتوسطشرکتهايبیمهايکهدرهرکشوراجازهصدوربیمهنامه
شخصثالثرادارندوبهعضویتدفترکارتسبزآنکشورپذیرفتهشدهباشند،

صادرميشود.
درایران،شرکتسهاميبیمهایرانبهعنوانتنهاشرکتبیمهايکهعضودفتر

کارتسبزایراناست،اجازهصدورکارتسبزرادارد.

درباره كارت بيمه بين المللي وسايل نقليه موتوري 

كارت سبز چيست؟  گردآوري:
محمود رحيميان منفرد
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فراب، به فلسفه 
وجودي اش وفادار ماند

گفتگو با مهندس بيژن نامدار زنگنه

مهم ترين انتقاد من به فراب، همراه نشدن با يك شريك خارجی است
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بحث های زيادی  
در وزارت نيرو 
برای ساخت داخل 
مطرح بود.  اما ما 
اصل را براساس 
شركت GC گرفتيم 
تا ساخت داخل. 
چرا كه ساخت 
داخل نتيجه تبعي و 
طبيعی پياده كردن 
اين ايده بود. خود 
مديريت مهم بود 
كه به عنوان نهادي 

حرفه اي، بتواند 
پروژه را درست 
بفهمد و درك كند. 
پروژه را به اجزا و 
جزاير متعدد تقسيم 
كند و بتواند پيوندها 
و ارتباطات  اين 
جزاير را درست 
برقرار كند، بتواند 
با شناخت درست، 
با مراكز تأمين كاال 
و اجزای پروژه 
ارتباط برقرار كند، 
پيمانکار و سازنده 
مناسب انتخاب كند 
و  اين مجموعه را در 
زمان بندی مقرربه 
اتمام برساند

ژه
 وي

ي
گو

فت
گ

: جناب آقاي مهندس زنگنه! براي ورود به 
بحث بفرماييد كه چگونه طرح  ايجاد شركت فراب 
نخستين بار حوالي ســال 71 در ذهن شما شكل 
گرفت؟ در واقع پرســش اين است كه شما فراب 
را در آن سال ها در پاسخ به چه ضرورتي تاسيس 

كرديد؟
زمانــیکهدراواخرمردادماهســال67بهعنوان
وزیرواردوزارتنیروشــدم،ازهمانابتدایورودم
طرحنیمهکارهنیروگاهبخارشهیدرجاییباحرفو
حدیثهايفراواندراطرافآن،برایمنبهعنوان
یكمعضلمطرحبود.دراولینهفتهورودمبهاین
وزارتخانهبودکهبرایبازدیدبهنیروگاهشهیدرجایی
رفتــم.ایننیروگاهدرآنمرحلهبهدالیليباوقفهدر
ســاختوبهرهبرداريروبهروشدهبود.اینطرح
تالشیبودکهپسازانقالبباهدفداخليکردن
ساختنیروگاهانجامشدهبودومشکالتيازهمین
ناحیهبرآنحادثشــدهبود.بنابراینبایدبرایآن
تصمیماتیمیگرفتیم.مهمتریــنچیزیکهپساز
بازدیدازنیروگاهشــهیدرجاییدرذهنمنشکل
گرفت،اینبودکهمانیازمندســاختنیروگاههای
بخاريبااستفادهازظرفیتهايساختداخلهستیم.
ضمنآنکههمینامربایدبتواندمشــکالتتأخیر،
باالرفتنهزینهوکاهــشکیفیتراحلکردهوکار
رابرايماتســهیلکند.درنتیجهبهفکرتشکیلیك
گروهبرایبررســيمشکالتکارتاآنزمانوارائه
پیشــنهادنحوهانجامادامهاینکارافتادمودرهمین
خصوصنظراتخیلیهاراهمگرفتم.درنهایتبعد
از7تا8مــاهآنگروهگزارشکارخودراکههنوز
یكنسخهازآنرادارم،)دراواخرسال67ویااوایل
ســال68(ارائهکردند.البتهدههاجلسهوگزارش،
بحثومذاکراتنیزدراین7یا8ماهصورتگرفت
کهمارابهایننتیجهرســاندکهآنحلقهمفقودهیا
مشکلاساسیدراجرایدرست،بهموقع،باکیفیتو
قیمتمناسبپروژهها،نهادمدیریتاست.ایننهاد
مدیریتبهیكچیزیباعنوانووظایفپیمانکاری
عمومییاGCنیــازدارد.درآنزماننمونههاییاز
شرکتهایGCوجودداشت.مانندشرکتایتالیایی
)GIE(کهفروشــندهنیروگاهبودوليتوربینهاو
ژنراتورهاوبویلرهايموردنیازخودراازسازندگان
معتبرایتالیایيتامینميکردوعماًلنقشیكشرکت

GCراایفامیکرد.
بنابراینمابهفکرایجادیكشرکتGCدرایران
افتادیم.رســیدنبهاینایدهکهماچنیننهادیرادر
اجرایپروژههاکمداریم،درســاختنیروگاههای
بخاریکهمشــکلروزوزارتنیروبود،بسیارموثر
واقعشــدومارادراتماموراهاندازینیروگاهشهید
رجاییهمکمكکرد.درواقعازهمینایدهاستفاده
کردیــمویكپیمانکاراصليگرفتیمکهتمامکاررا

انجامدهدوکارهارامدیریتکند.
عدهایقبلازانقالبهمبهدنبالاینتجربهبودند؛
آنهابهدنبالبزرگترینشرکتهایپیمانکاريعمومی
دنیاکهامریکاییهابودند،رفتهبودند.شرکتهاییرا
نیزتأسیسکردهبودنداماآنشرکتهانتوانستنداز

حالتنطفهبیرونبیایندوکارشانراآغازکنند.
اولینشرکتیکهبراساساینایدهوتفکرتشکیل
شــد،شــرکتمپنابودکهاســمشراهمازعنوان
»مدیریتپروژههــاینیروگاهیایران«گرفت.درآن
زمانهدفماازتاســیسمپناهماصاًلایننبودکه
الزاماســاختداخلانجامدهیمیعنیخودشرکت
بیایدوکارساختداخلراهمانجامدهد.زیراازنظر
منیكتفاوتماهیتیکاملبینپیمانکارانGCبا
پیمانکارانEPCوجوددارد.آنهاخیلیباهمفاصله
دارند.خیلیدرمفهوم،دیدگاهوبهطورکلیماهیت

تفاوتهايریشهایباهمدارند.
بحثهایزیادیالبتهدروزارتنیروبرایساخت
GCداخلمطرحبود.امامااصلرابراساسشرکت
گرفتیمتاساختداخل.چراکهساختداخلنتیجه
تبعيوطبیعیپیادهکردناینایدهبود.خودمدیریت
مهمبودکهبهعنواننهاديحرفهاي،بتواندپروژهرا
درستبفهمدودركکند.پروژهرابهاجزاوجزایر
متعددتقســیمکندوبتواندپیوندهاوارتباطاتاین
جزایررادرستبرقرارکند،بتواندباشناختدرست،
بامراکزتأمینکاالواجزایپروژهارتباطبرقرارکند،
پیمانکاروسازندهمناسبانتخابکندواینمجموعه
رادرزمانبندیمقرربهاتمامبرساند.درواقععملکرد
پــروژهراضمانــتکندوضمانتهــایالزمرابه
کارفرمابدهد.درصورتلزومبخشیازپروژهراهم
فاینانسکند.درحقیقتایدهماتاکیدبرایجادبخش
نرمافزاریقضیهبودکهالبتهدربخشسختافزاري
آنازهرگوشهدنیاکهالزمبود،جنسوکاالیخود

راتأمیــنکندودرنهایتقیمتپروژهبیننصفیا
60درصدتمامشودولیلزومامادرآنزمان،تاکید
اصليبرســاختداخلنداشتیم.دراینمیاننیزمپنا
کارنیروگاهیراشــروعکرد،باچینیهاواردگفتگو
شــدونیروگاههایبخارموفقيرادراراك،سهندو

آذربایجانساخت.

: و همين ايده و موفقيت آن بود كه شــما 
را به اين فكر انداخت كه خوب اســت در حوزه 
نيروگاه هاي برق آبي هم شركت مشابهي را تاسيس 

كنيد؟
زمانیکهمااینفکررااجراییکردیم،زمانیبود
کهساختسدهایبزرگبرقآبيکشورهمشروع
شدهبودومانیزباخودگفتیمکهچرااینکاررابرای
نیروگاههایبرقآبينکنیــم،ازآنجاکهنیروگاههای
آبيتفاوتهایــیبانیروگاههایحرارتیداشــتند،
بنابراینبهدنبالتأســیسشرکتدیگریبودیم.در
نهایتشــرکتفرابفعالشد.البتهشرکتفراب
ثبتشــدهبودوماآنراثبتنکردیم،چراکهفراب
شرکتیبودکهظاهراتوسطسازمانگسترشثبت
شدهبود؛امابعدازمدتیشرکتفرابباساختارو
مدیریتجدید،راهاندازيشدوهیاتمدیرهوبعدها
همآقایحاجيرسولیهابهآنجارفتندوکارشانرابا
جدیتشروعکردند.شــرکتفرابتاآنجاکهمن
خبردارم،هنوزهموفاداربهفلسفهوجوديتشکیل
خودشماندهاســتوبهصورتGCکارخودرا
ادامهميدهد.درحالیکهمپنادیگرGCنیســتو
تبدیلبهEPCContractorشــدهاست.االنهم
کهنگاهمیکنم،پسازنزدیكبهبیستسالبازهم
فراب،برایاقتصادکالنایران،خیلیموثرتراســت،
زیراGCباقیماندهاســتواینبرايماخیليمهم
وحیاتياســت.فراببدینترتیبتشکیلشدوما
قراردادهای2000هزارمگاواتنیروگاهسدکارون3،
1000مگاواتتوســعهنیروگاهسدشهیدعباسپور،
2000مگاواتنیروگاهسدگدارلندرو400مگاوات
نیروگاهســدکرخهرابافراببســتیم.درواقعپس
ازاینقراردادهامغزفرابشروعبهتقویتوبزرگ
شدنکرد.فرابکارخانهتأسیسنکردوتوانستاز
مرجعهاییکهوجوددارند،استفادهکند.البتهطبیعی
اســتکههرشرکتGCپسازمدتیتنهاازمنابع

در  مديريت  و  صنعت  اهالي  آشناي  نام  چهره  زنگنه  نامدار  بيژن 
ايران است؛ چهره اي دانشگاهي كه 22 سال وزارت در سه وزارتخانه 
استراتژيك جهاد سازندگي )67-62(، نيرو)76-67( و نفت )84-76(، از 
او مديري اليق، كاركشته و البته آشنا به مسائل صنعتي ايران ساخته 
اوج  با  شد  همزمان  درست  نيرو  وزارتخانه  بر  زنگنه  وزارت  است. 
خاموشي هاي سراسري از يك طرف و ضرورت بومي شدن مديريت 
ساخت نيروگاه هاي حرارتي و برق آبي از طرف ديگر.همين تفكر هم 
بود كه زنگنه را بر آن داشت تا با تاسيس و راه اندازي شركت فراب، 

به تقاضاهاي گسترده اي كه در زمينه ساخت نيروگاه هاي برق آبي 
وجود داشت پاسخ گفته و نهاد مديريت ساخت اين نيروگاه ها را هم 
بومي نمايد. اين اتفاق افتاد و زنگنه امروز 20 سال پس از آن تاريخ از 
رضايت خود از مسير ترسيمي فراب مي گويد و اينكه »فراب به فلسفه 
تاسيس خود وفادار مانده است.« براي گفتگو با مهندس زنگنه پرسش 
بسيار بود و زمان اندك و آنچه در ادامه مي خوانيد، متن كامل پرسش 
و پاسخي است كه با او درباره سرنوشت نيروگاه هاي برق آبي و بحث 

مهم »ساخت داخل« و تلقي هاي نادرست از آن، صورت گرفته است. 
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جريانی كه در ابتدا 

در فراب بود خيلی 
بر بومی سازی 

سخت افزاری اصرار 
می كرد. آنها مفهوم 

را اشتباه برداشت 
كرده بودند انگار كه 

آنها مأمور شده بودند 
كه ساخت داخل كنند 

در حالی كه فلسفه 
تشکيل فراب  اين 
نبود. ساخت داخل 
برای ما فرع بود و 

نتيجه تبعي و طبيعي 
 اين رفتار يعني بومي 
كردن نهاد مديريت، 
افزايش سهم توليد 

داخل بود

ژه
 وي

ي
گو

فت
گ

نزدیكخودمانندکشوریکهدرآنکارمیکند،منابع
خودراتأمینکند.درنتیجهکار،برایاطرافیانفراب
شغلهمایجادشد.اماکارخوبفراباینبودکه
بهدنبالتأســیسکارخانهنرفت،باآنکهوسوسهآن
وجودداشتوکارسختیهمبود.خصوصیکارکرد
وموفقبودوامیدوارمکهبتواندخصوصیهمبهکار
خــودادامهدهد.همانطورکهگفتمماپسازانقالب
درسالهاينخستیندهه1370بهایجادشرکتهاي
پیمانکارعمومیمانندمپنارســیدیم.سپسفرابرا
تشکیلدادیموسپسساختاردیگریبرایپستهای
برقبهوجودآوردیمکهکسیخیلیازآنیادنمیکند.
درنتیجهاینکارها،ظرفیتساختپستهايبرقدر
کشورباالرفت.درواقعمادرساختپستهایبرق
خیلیمشکلداشتیم،قطعاتراجداجدامیخریدیم
وسپسدرداخلسرهممیکردیماماپسازتشکیل
اینشرکتماقراردادهارایكجاواگذارمیکردیم.

:  آيا در آن زمان شما به هر قيمت به دنبال 
ساخت داخل بوديد؟ يا اينكه اين موضوع براي 

شما در حاشيه قرار داشت؟
بهنظرمندغدغهاولســاختداخلنبود،بلکه
ســاختارمدیریتبود.مامیخواستیمکارباقیمت
پایینتر،کیفیتوزمانمناسبانجامشودضمنآن
هماگرســاختداخلصورتميگیرد،بگیردولی
درقالبیكتفکروایدهمدیریتیاینکارراکردیم،
نهفقطبهعنوانیكعالقهمندیبلکهبهعنوانیك
پیشرفت.درواقعفرابمحصولایناندیشهبودکه
نتیجــهآنهماینبودکهبرایهرکیلوواتظرفیت
نصبشده،هزینههاپایینبیایدبدونآنکهبهکیفیت
وزمانآسیبواردشــود.بدونآنکهالزامشودکه
ازهمانابتدابایدســاختداخلصورتگیرد.البته
ســاختداخلهمهدفشهمینبودکههزینههاکم
شودووابستگیکاهشیابدوتوانمنديتکنولوژیك
کشورارتقاءپیداکندکهبحمداهللهمهاینهادرقالب

فعالیتوبــارهبريفراب،درزمینــهنیروگاههاي
برقآبيوتجهیزاتهیدرومکانیكپیچیدهســدها

تحققپیداکردهاست.

: پس جنابعالــي مهم ترين عامل در كاهش 
هزينه و زمان را الزاما در ساخت داخل نمي بينيد؟

مهمترینعنصــریاعاملتأثیرگــذاردرکاهش
هزینههــاوملیکردنیابومیکردنســاختداخل،
بومیکردنمدیریتوملیکردننهادمدیریتاست.
استفادهازپیمانکارعمومینهتنهابهکاهشهزینهمنجر
میشودبلکهبهارتقايتکنولوژیمیانجامد.هنوزهم
خیلیهاتکنولوژیرادرســختافزارودرکارخانه
میبینند.درحالیکهبخشتعیینکنندهتکنولوژی،
پشتمیزهاودروجودآدمهاست.درظرفیتهایی
استکهبرایاجرایپروژههاتصمیمگیریمیکنند.
فناوریدرذهنانســانهایخالقاستکهدرکنار
هممیتوانندرشدشدهندوتقویتشکنندتامشکل

حلشود.

: اما موضوع اين اســت كه حداقل در آن 
سال ها بيشتر دســت اندركاران به دنبال ساخت 
داخل بودند و به اين موضوع مي انديشيدند نه بومي 

كردن نهاد مديريت؟
جریانــیکــهدرابتــدادرفراببــودخیلیبر
بومیسازیسختافزاریاصرارمیکرد.آنهامفهوم
رااشــتباهبرداشــتکردهبودندانگارکهآنهامأمور
شدهبودندکهساختداخلکننددرحالیکهفلسفه
تشکیلفرابایننبود.ساختداخلبرایمافرعبود
ونتیجهتبعيوطبیعياینرفتاریعنيبوميکردننهاد
مدیریت،افزایشسهمتولیدداخلبود.بااجرایاین
کارحتیاگرتمامتجهیزاتراازخارجمیگرفتیم،باز

هم40درصدصرفهجوییانجامدادهبودیم.
قیمتتمامشــدههرکیلــوواتقدرتنصب
شــدهنیروگاهبایدپایینمیآمــد.زمانیکهبافراب

براینیــروگاهکارون3بهازايهرکیلوواتقدرت
نصبشدهحدود200دالرقراردادبستهشد،قیمت
کاهشیافتدرحالــیکهقبلازآنهیچکسباما
زیر400دالربرکیلوواتقراردادنمیبست.بدون
اینکهکیفیتراخرابکردهباشیم،هزینههاراپایین
آوردیمحالاگرساختداخلهمانجامشد،چهبهتر.
ولیاصلایناستکه1000مگاوات،بیشاز200
میلیوندالرنشود.اگرشرکتیگفتکههزینهآن400
میلوندالرمیشــوداماساختداخلانجامدادهایم،
آنگاههدفگمشدهاســت.کاریکهازنظرمندر
مپناصورتگرفت،همینبود،اولیننیروگاهشرابا
نصفقیمتتمامکردوسپسمپناهزینههایشراباال
برد.ازآنجاکهرقابتیدرمیاننبود،پسقیمتعادی
شــد.مابهدنبالآننبودیمکهتاابدکارراانحصاری

بهمپنابدهیم.

: از ابتدای تأســيس فراب در سال 1371 تا 
1376 كه شما وزير بوديد، فراب يك ساختار اداری 
و تشكيالتی منسجم نداشت، ساختمانی كوچك با 
تعداد نفرات  اندك و بدون چارت سازمانی، چطور 
شــما در آن زمان به  اين شركت اعتماد كرديد و 
پروژه های بزرگی را كه مخصوص شــركت های 

بزرگ است، به فراب سپرديد؟
نیروهاییکهدرفراببودند،نیروهایاصلیخوبی
بودند.درآنزماننیروهایمدیریتیمهمیدرفراب
بودندمانندآقایحاجيرسولیهاکهبهنظرمنخودش
بهتنهایییكسازماناستکهميتواندظرفیتعظیمی
راسازماندهد.افزایشوزیادبودنتعدادنیروالزامًا
بهمعنیخوببودنیكشرکتنیست.برخینیروها
درشــرکت،هزینهاضافهمحسوبمیشوند.کارآن
زمانشرکتخوبانجامشــد،پسآنمقدارنیرو
کافیبودهاست.آنموقعفراباینظرفیتراداشت
ضمــنآنکهنظارتهمبود.آنانــیهمکهدررأس
بودند،تواناییاینراداشــتندکهظرفیتهاییراکه
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در نيروگاه های 
برق آبی ظرفيت ها 
محدود است در 
حالی كه هيچ وقت 
نياز برق كشور 
كاهش نمی يابد. ما 
بايد به سراغ انواع 
نيروگاه های حرارتی 
می رفتيم. از آنجا 
كه نيروگاه های 
برق آبي به طبيعت 
برمی گردد و 
ظرفيت طبيعت 
محدود است، حتماً 
فراب برای بقای 
خودش بايد به 
سمت رشته های 
ديگر برود. در 
دنيا هم خيلی كار 
نيروگاه های برق آبي 
گسترده نيست
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کمدارندازطرفخارجیاستفادهکنند،چونعمده
نظارتبرساختدردستخارجیهابودوآنهاباید

اینپیوندهارابرقرارمیکردند.
: آقای مهندس آن زمان تجربه های الزم برای 
 ايجاد  اين پيوندها در فــراب و مپنا نبود. چطور 

اطمينان كرديد؟
خیر،درمپناتجربههایالزمازطرحنیروگاهشهید
رجایــیوبقیهبخشهايتوانیرمنتقلشــدهبودو
درفرابنیزازنیروهایبرجســتهايکهقبالدرامور
نیروگاههايآبيوحرارتيکارکردهبودند،اســتفاده
شد.بنابراینتجربهبود.البتهدرآنزمانمانزدیك20
ســالبودکههیچنیروگاهبزرگبرقآبیاجرانکرده
بودیموهیچقراردادیدراینزمینهبستهنشدهبودکه
اینکاررابرايفرابنسبتبهمپنامشکلترميکرد.

: آيــا دعــوت اوليــه شــما از مهندس 
حاجي رســوليها هم به اين دليل بود كه ايشان هم 
چون شما به دنبال ايده كلي بومي كردن مديريت 

بودند و نه الزاما ساخت داخل؟
بهدرستیبهخاطرنمیآورمولیازآنجاکهعالقه
سایرینبهساختداخلبودوازهدفموردنظرما
یعنیبومیکردنمدیریتبهجایساختداخل،دور
بودازآقایمهندسحاجيرسولیهاکهانسانمتعادلی
اســتودراینزمینههمهمینایدهمهمراداشت،

دعوتبهکارکردم.

: شــركت فراب در ابتدا با هدف ســاخت 
نيروگاه های برق آبی تأســيس شــد؛ اما امروز به 

حوزه هاي ديگري چون نيروگاه هاي بخار و ساير 
پروژه ها هم ورود پيدا كرده است. آيا اين موضوع 

را اشكال مي دانيد؟
خیربههیچوجه،فرابمیتواندواردحوزههای
دیگرهمبشود،مشکلیندارد.پیمانکاريعمومی
خودشیكحرفهاســت.موضــوعکارحرفهاي،
مسئلهایثانویهاســت.یعنیکارشرادرنیروگاه
برقآبییاحرارتییانفتادامهدهد،مهمنیســت
چراکهمیتواندخــودشراتجهیزکند.مهمترین
مســئلهنگاهمدیریتیاســتکهچطوراینمسائل
رابشناســد،بهاجزاتقســیمومنابعتامینکاالها
وتجهیزاتموردنیازخودرابهخوبيشناســایي
وانتخــابکند،چطورفاینانــسراانجامدهد.با
رعایتاینهافرابمیتوانددرقسمتهایدیگر

همحضورداشتهباشدوکارکند.

: اما خيلي ها بر ايــن باورند كه فراب نبايد 
وارد حوزه هاي ديگري مي شد كه در انحصار برخي 

شركت هاي ديگر بود؟
درنیروگاههایبرقآبیظرفیتهامحدوداستدر
حالیکههیچوقتنیازبرقکشورکاهشنمییابد.
مابایدبهسراغانواعنیروگاههایحرارتیمیرفتیم.از
آنجاکهنیروگاههایبرقآبيبهطبیعتبرمیگرددو
ظرفیتطبیعتمحدوداست،حتماًفراببرایبقای
خودشبایدبهسمترشتههایدیگربرود.دردنیاهم
خیلیکارنیروگاههایبرقآبيگستردهنیست.یعنی
اینگونهنیستکهدردنیاهمفقطنیروگاههایبرقآبی
تأسیسکنند.حتماًفراببایدیكشیفتدرموضوع

کارخودانجامدهدوکارتازهایراشروعکند.

: پس شما هم فكر مي كنيد كه ظرفيت ساخت 
نيروگاه هاي برق آبي در ايران رو به پايان است؟

دیگرایرانظرفیتســاختنیــروگاهبرقآبي
بزرگراندارد.چونمهمترینوبزرگترینآنها
شناساییشدهاســت.روزیکهماشروعکردیم،
میدانســتیمکهچهمیزانظرفیتساختنیروگاه
برقآبيدرکشــوروجوددارد.اینگونهنیستکه
مابگوییمکهمنطقهايهســتکهمــاهنوزآنرا
نشــناختهایم.مثاًلالبرزچندانپتانســیليبراي
تولیــدبرقآبيندارد.درزاگرسهمکهســدهاي
قابــلاحداثدرحوزههــايدز،کرخهوکارون
شناساییوعمدتاهمیاساختهشدهویادردست
ساختهســتند.پسبسیارحیفاستکهظرفیتي
ملیهمچونفراببهدلیلنبودپروژهآسیبببیند.

به بحث  شــما در صحبت های خــود   :
كارخانه دارنشدن فراب اشــاره كرديد، عده ای 
در گفتگوهــاي قبلی معتقد بودند كه فراب بايد 
كارخانه تأســيس می كرد  اما عــده ای نيز مانند 
شما موافق  اين مسئله بودند كه نيازی به ساخت 
كارخانه نيست. موافقان  اين  ايده، بيان می كردند 
كه با داشــتن كارخانه، فراب در زمان كمتری 
پروژه هايــش را به اتمام می رســاند و به نوعی 
موفق تر مي بود و عده ای نيــز مخالف  اين ايده 
بودند. شــما پس از گذشت بيش از 20 سال و 
مشاهده مزايا و معايب كارخانه دار بودن يا نبودن  تيرماه 1391 - شماره 21



 ما در فرهنگمان بد 
می دانيم كه كسی كار 

فکری را در محيطی 
آرام و تميز انجام 

دهد، كاری كه در آن 
عرق بريزی برای ما 

كار محسوب می شود 
در حالی كه  اين 

تفکر ماركسيستی 
است. كار فکری و 
خالقانه اگر درست 
صورت پذيرد، كار 

مهم تری است. 
ارزش افزوده را 

مديران و كارآفرينان 
خالق  ايجاد می كنند. 

هميشه كارگری 
وجود دارد كه كار 

كند  اما طرح و  ايده و 
سيستم و روش اجرا 

مهم است. عنصر 
خالقيت را نبايد 
دست كم گرفت
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فراب،  اين موضوع را چگونه تحليل می كنيد؟
مسئلهایناستکهشماهدفراچهدرنظربگیرید.
زمانیکهشماGCمحسوبمیشوید،پسکارخانه
EPCکارخانهنداردولیGCنداریدچراکــههیچ
Contractorهاکارخانهدارندمانندشرکتمپناکه
دیگرGCنیست.بهطورمثالتوتالدرفازهای2و
3پارسجنوبیکهباماقراردادبست،ازنظرقرارداد
درپروژههمانندیكGCبود،نهخودشکارخانهای
داشــتونهدکلیداشــتوهمهراازپیمانکاران
ميگرفت.جزطراحیکلیمفهومی،طراحیتوسعه
میدانوتمامخدماتراازبیرونميخرید.همینطور
ENIشــلدرمیدانهاينوروزوسروشیاشرکت
درفازهای4و5پارسجنوبی.تماماینشرکتهااز

منظرمدیریتپروژهنقشGCراایفاکردند.
شــرکتهایGCکارخانهندارند.هنرGCآن
استکهازظرفیتهایموجوداستفادهکند.اگرشما
کارخانهداشتهباشیدبهویژهاگردرداخلهمنخواهید
رقابــتکنید،قیمتراباالمیبریــد.درواقعهمان
کاریکهمپناکرد.فرابهماکنونبرایآنکهتوربین
وژنراتوربسازد،بههیچکسوابستهنیستومیتواند
ازهرکسیکهقیمتبهتریداشتهباشد،خریدکند.
البتهاینموضوعمانعازایننیستکهدرصورت
StrategicهابروندوبرایخودیكGCمصلحت
Partnerانتخابکنند.مثاًلزیمنسهرگاهژنراتور
بــراینیروگاهبــرق-آبیبخواهدفوراًازشــرکت
فویتVOITHقیمتمیگیردچراکهآنشریك
استراتژیكشــرکتزیمنساست.سالهاباهمکار
کردهاندوسیاستهایشــانراباهمتعریفکردهاند.
شرکتهایایرانیهممیتواننداینکاررابکنند.ولی
اینبهمعنیایننیستکهبایدکارخانهایبرايکارهاي
آهنگرییاریختهگريویاماشینســازيمتعارف
ایجادکنندچراکهباتوجهبهاینتعدادکارخانههاي
ازایننوعکههماکنونهمعموماظرفیتخالیدارند،
شماهمیکیدیگردرستمیکنیدوظرفیتخالی
راافزایشمیدهید.حالشــماچهخدمتیبهکشور
کردهاید؟اینکارخانهکهوجودداشــت،برایآنها
کاردرســتمیکردید،نهاینکهخودتانهمدوباره
کارخانهایجادکنید،ازاینطریقشماخیلیبیشتربه
کشورخدمتمیکردید.گاهیمیبینمکهشرکتهای
عظیمدولتیکــهکارمیکنند،گاهیحتیقالبهاي
بتنریزيراهمخودشانتولیدمیکنند.درحالیکه
آیاواقعاًکسدیگرینمیتوانداینقالبرادرکشور
برایآنشــرکتتولیدکند؟منغصهمیخورماین
موضوعاترامیبینم.جوانانماصبروحوصلهکمی
دارند.باالخرهکارخانهدیگریبرایشماتولیدمیکند،
فکرنکنیدشــماارزانترمیسازیدبلکهداریدکاری
انحصاریمیکنیدوســپساگربهشماکارواگذار
نشود،شماضررمیکنیدوبایدباقیمتباالترازشما

انحصاریخریدکنندیابهدولتفشاربیاورید.
بنابرایــنفکرمیکنمکهفــرابکارخوبیکرده

است.ازســویدیگرخریدارهایبزرگیهمچون
فــرابومپناباقدرتخریدباالمیتواننددرقیمت
همتأثیرگذارباشندتاقیمتهازیادافزایشنیابد.آنها
حتیمیتواننددرانتخابپیمانکارموثرباشند.آنهارا
متعهدبهخیلیچیزهاکنند.آنهاراحرفهایکنندوبه
سمتوسویموردنظرخود،ازنظراستانداردهاي
طراحيوکیفیتســوقدهند.منبــرایبازدیداز
ســدیدربزریلکهبرایتأمیــن12هزارمگاوات
برقتاسیسشدهبود،بهاینکشورسفرکردم،برای
ســاختتجهیزاتنیروگاهاینســد3تا4کارخانه
تأسیسشــدهبود،پسازاتمامکار،اینکارخانهها

تعطیلشدهوکارگرانآنبیکارشدهبودند.

:در مجموع فكر مي كنيد ســاخت داخل و 
فرايندهاي آن تا چه حد در ســال هاي اخير موفق 

بوده است؟
درایــنمدتاتفاقاتعظیمیرخدادهاســتکه
قابلقیاسباگذشــتهنیست.درواقعتالشجمعی،
مدیریتخالقانهوســاختاردهبهاینامرمنجرشده
اســت.بهطورمثالزمانیدکلویراقهایخطوط
و...همهازخارجواردمیشدولیهماکنونواردکردن
آنهامانندواردکردننانســنگكازکشوریدیگر
اســت.خیلیظرفیتهایماباالرفتهاست.ماوارد
مرحلهدیگریازتکنولوژیدر20ســالگذشــته

شدهایم،البتهنهآنطورکهميخواستیم.

: فكــر مي كنيد فراب در طول ســال هاي 
فعاليتش چه كاري را مي توانست انجام دهد و آن 

كار را نكرده است؟
مسئلهایکهمنبهعنواناشکالازفرابمیبینم،
شریكنشدنباشریكخارجیاست.همبرایآنکه
کارخــارجوهمکارداخــلرابهترانجامدهدو
هممرجعيبرایکارخارجیشــود.شرکتهاي
GCنمیتواننــدخیلیدرســطحملــیمحدود
بمانندبایدفراملیشوندوبرایفراملیشدنباید
باشــرکتهايمعتبرGCخارجیکهازشرکت
داخلیباالترهستند،تعاملوپیوندبرقرارکنند.

ایننکتهایاستکهمنفکرمیکنمفرابباید
آنراانجــاممیدادولیتاکنونمتاســفانهصورت
نگرفتهاســت.فرابظرفیتخوبــیبرایانجام
اینکارداشــت.فرابمیتوانستبایكشرکت
درجهیــكبینالمللیبهخارجبرودبهجایآنکه
تنهابرود.اگرماقبولداشــتهباشــیمدرکاریکه
انجاممیدهیم،چیزهایزیادتریاستکهبایدیاد
بگیریمواینرابایدازدیگرانیکهقبلازماکاررا
شروعکردهاندوصاحبفناوریهستند،بیاموزیم،
اینکاربرایماراهگشاخواهدبود.امااگرمافکر
کنیمکههمهچیزرامیدانیموهیچشــراکتیالزم

نیستدرخودمانمحدودمیمانیم.
: شركت هايی مانند فراب با چهار اولويت 

كيفيت، برنامه زمان بندی، ساخت داخل و قيمت 
تمام شده روبه رو هستند. اگر بخواهيد دسته بندی 
كنيد، رتبه بندی يا ارزش گذاری كنيد، شــما چه 

اولويتي به هر كدام از اين مقوالت مي دهيد؟ 
ســودپــروژهمهمتریــناولویتاســت.این
موضوعــياســتکــههمیشــهدرامتحاناتاز
شــاگردانمســوالمیکنم.آنســهاولویتباهم
رقابتمیکننداماآنچهکهبایدآنراافزایشدهیم،

سودپروژهاست.

: آيا ســاخت داخل در ايــن ميان قربانی 
نمی شود؟

خیر،چراســاختداخلقربانیشود؟اگردر
فرایندفعالیتGCهادرموارديســاختداخل
تحققنیافتحتمًاآنبخشساختداخلگرفتار
مشکليبودهاست.بایدبرودوخودشرادرست
کنــد.نبایدبههرقیمتیکهکاالراتحویلمیدهد،
جنسداخلــیراازآنخرید.ســاختقطعهای
ممکناستدرداخلسودنداشتهباشد،پسنباید

آنراساخت.
بازهمتاکیدميکنمکهاصلتولیدداخلي،تولیدنرم
افزاریاســتچرااینموضوعرادستکممیگیریم؟
اینمشکلاساســیمادرایراناست.مادرفرهنگمان
بدمیدانیمکهکســیکارفکریرادرمحیطیآرامو
تمیزانجامدهد،کاریکــهدرآنعرقبریزیبرایما
کارمحسوبمیشوددرحالیکهاینتفکرمارکسیستی
است.کارفکریوخالقانهاگردرستصورتپذیرد،
کارمهمتریاست.ارزشافزودهرامدیرانوکارآفرینان
خالقایجادمیکنند.همیشــهکارگریوجودداردکه
کارکنــداماطرحوایدهوسیســتموروشاجرامهم
است.عنصرخالقیترانبایددستکمگرفت.یكتیم
فوتبالبایكمربیمیبردوهمانتیمبایكمربیدیگر
میبازد.چراکهمدیریتآنتغییرکردهاســت.اولویت
سختافزاریوبنیادفکریتولیدبرمبنایسختافزار،
تفکریمارکسیســتیبودهکهاشتباهاست.درحالیکه
ایننرمافزارومدیریتخالقوکارآفریناستکهمهم

استنهچیزدیگر.

: آيا در زماني كه فراب و مپنا را تاســيس 
مي كرديد، جايگاهي را نيز براي مشــاور درنظر 

گرفته بوديد؟
بله،همهســعیخودراکردهبودیمکهازبهترین
مشــاورانخارجیدرپروژههااستفادهکنیم.مثالدر
سدکرخه،ازیكمشاورخارجیمانندالمایرویك
مشاورداخلیمانندمهابقدساستفادهکردیم.برای
اینکهدرقسمتمشــاورحساسیتداشتیمتاپروژه
بهتراجراشودوبههمینترتیبدرسدکارون3هم
مهابقدسدرکنارشرکتایکرزازکاناداودرسدو
نیروگاهگدارلندرهمشرکتمشانیرازایرانباالمایر

ازآلمانمشترکابراجرايطرحنظارتداشتند.
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با پيروزي انقالب 
اسالمي و به تبع آن 
محاصره اقتصادي، 
جنگ و ضرورت 
توسعه توانمندي 
داخلي براي پاسخ 
به نيازهاي اين 
صنعت، سياست 
گسترش و توسعه 
ساخت داخل در 
اولويت برنامه هاي 
اين صنعت قرار 
گرفت. به خصوص 
در طي حدود 
پانزده سال اخير 
براي فعال كردن 
شركت هاي داخلي 
شاغل صنعت نفت، 
گاز و پتروشيمي و 
ارتقا سطح توان 
آنها، سياست هايي 
دنبال شده اند...
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بهتازگيوزیرنفتاظهارداشتهاندکه200میلیارد
دالربرايتحققاهدافبرنامهپنجمتوسعهدرصنعت
نفتســرمایهگذاريخواهدشــد.بافرضتوانایي
جذباینمیزانســرمایه،اگــرارزشتجهیزاتو
ماشینآالترادرهرپروژهبهطورنسبيحدودچهل
وپنجدرصدکلپروژهدرنظربگیریم،دراینصورت
جهتانجامایــنپروژهها،90میلیــارددالرهزینه
تجهیزات،ماشــینآالتوابزارآنهاخواهدبود.این
بدانمعنااستکهدرحدود90میلیارددالرپتانسیل
خریدتجهیزاتوماشینآالتطيچندسالآیندهدر
اینصنعتوجودداردکهباتوجهبهقانونلزومانجام
بیشاز51درصدازپروژههادرداخلکشور،بخش
عمدهايازآنميتوانددرداخلکشــورتامینشود.
اینبهجزحجمعظیميازماشینآالتوتجهیزاتي
استکهساالنهبهمنظورادامهبهرهبرداريوهمچنین
بازسازيوبهروزسازياینصنعتموردنیازاست.
بررســيهمینیكموردکافياستتامتوجهشویم

ســاختوتولیدتجهیزاتوماشینآالتدرصنعت
نفتوگازکشوربهچهمیزانميتواندجذابباشد.
اماســوالایناستکهچرابهرغموجوداینچنین
جذابیتهایــيکهکمنیســتند)ودرادامهبازهمبه
آنهاخواهیمپرداخت(،ایندستهتولیداتدرکشور
رشدنميکنند.بهراستيچراعلیرغمسابقهايبیشاز
100ســالدرصنعتنفتوگازهنوزهمبسیاري
ازتجهیــزاتآنوارداتيهســتندودراینعرصه
چناندرتنگناهســتیمکهدرشرایطفعليوبهعلت
تحریمهايبینالملليروندساختبسیاريازطرحها
وپروژههایماندراینصنعتبهکنديپیشميرودیا

کاماًلبهمشکلبرخوردهاست.

توسعه فعاليت هاي
خدمات مهندسي و ساخت تجهيزات

درگذشتهاینبازاربزرگبهطورکاملدراختیار
شــرکتهايخارجيقرارداشت.باپیروزيانقالب

اســالميوبهتبعآنمحاصرهاقتصــادي،جنگو
ضرورتتوســعهتوانمنديداخليبرايپاســخبه
نیازهاياینصنعت،سیاســتگســترشوتوسعه
ساختداخلدراولویتبرنامههاياینصنعتقرار
گرفت.بهخصوصدرطيحدودپانزدهســالاخیر
برايفعالکردنشــرکتهايداخليشاغلصنعت
نفت،گازوپتروشــیميوارتقاســطحتوانآنها،
سیاســتهایيدنبالشــدهاندکهمهمترینآنانبه

شرحزیرهستند.
•اجبارقانونيشــرکتهاوپیمانکارانداخلي
وخارجيبهسپردنحداقل51درصدپروژههابه

شرکتهايداخلي.
•همراهکردنشــرکتهايداخلــيوخارجي
درانجــامپروژههايکالنصنعتــيبهمنظورانتقال
تکنولوژيطرفخارجيوارتقاسطحتوانمهندسي

داخلي.
•فعالکردنشرکتهاي
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بسياري از كاالهاي 
ساخت داخل در 

مقابل مشابه خارجي 
خود از كيفيت الزم 
برخوردار  نيستند. 

اين مسئله ناشي از 
عقب مـاندگي علمي 

و تکنولوژيکـي 
توليدكنندگان داخـلي 

از شركت هاي 
خارجي است. 

عقب ماندگي كيفي 
كاالي داخلي بايد 
در فرايند حساب 

شده اي جبران شود 
تا كاالي داخلي 
بتواند به سطح 

رقابت پذيري برسد. 
امروز اين فرايند در 

مورد كاالهاي خاصي 
ايجاد شده است و 

نتايج مطلوبي داشته 
است

لي
حلی

ش ت
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GC)GeneralContractor(
•تالشبرايارتقاتوانمدیریتکالنپروژهها

•فعالکردنشرکتهايخصوصي.
درنتیجــهاعمالاینسیاســتهاامــروزتوان
طراحيومهندســيوساختدرصنایعنفت،گاز
وپتروشــیميبهطورقابلقبولــيافزایشیافتهو
شرکتهايماشینسازيوتجهیزاتسازيزیادي
فعالشــدهاندبهطوريکهتوانســتهاندبخشــياز

نیازمنديهاياینصنعتراتامیننمایند.

بررسي نقاط ضعف و تنگناهاي موجود
 در صنعت توليد و ساخت تجهيزات 

1. دانش فني و پژوهش و توسعه
مهمترینمشــکلپیشرويایــنصنعتنبود
دانشفنيوتکنولوژيســاختتجهیزاتجدید
موردنیازصنعتنفتوگازاست.اینازآندست
مشکالتياستکهارتباطيبهشرایطسیاسيامروز
کشورهمنداردوهمیشهوجودداشتهاست.جهت
کسبدانشفنيساختیابایدآنراواردکردیااز
طریقپژوهشوتوسعهبهآندستیافت.متاسفانه
امورپژوهشوتوســعهاینصنعتدرکشــوربا
کالسجهانــيفاصلهزیــاديداردوهماهنگبا
توسعهصنعتجهانيپیشنميرود.مقایسهبودجه
تحقیقاتياینصنعــتوکاًلکلبودجهتحقیقاتي
کشوردرهمهبخشهابابودجهتحقیقاتيشرکتهایي
کهدرکالسبااليتکنولوژيجهانيقراردارندموید
اینمطلباست.فرهنگتحقیقوتوسعهدربخش
خصوصيکشــوراصاًلوجودنــداردیادرصورت
وجودهمبســیاررنجوروضعیفاست.انصافاًهم
هیچگونهحمایتموثريازاینگونهمراکزنميشود.

عالوهبرکمبودبودجه،ساختارهايتحقیقاتياین
صنعتنیزمشکالتعدیدهايدارد.تمرکزتحقیقو
توســعهدربخشدولتي،کمبودنیرويمتخصصو
پژوهشــگر،مهاجرتمداوممعدودمتخصصینيکه
باهزینهوسرمایهکشورتربیتشدهاند،عدمارتباط
مؤثردانشــگاهوصنعتواختالفمیانبخشهاي
تحقیقاتــيوعملیاتــي،ازجملهاینمشــکالت

ساختاريميباشند.
2. تامين منابع مالي 

همانندبسیاريدیگرازبخشهاوصنایعکشور،
تامینمنابعسرمایهايوماليازاصليترینمشکالت
وموانعموجوددرراهرشداینصنعتاست.فعالیت
اقتصاديدربازارتولیدنیازمندسازوکارهايتامینمنابع
ماليپیشرفتهودستیابيبهاینمنابعاستتابتوانداین
صنعترایاريکند.اخذدانشفني،امورپژوهشو
توسعه،خریدماشینآالتوتجهیزاتمدرنموردنیاز
ازموارديهستندکهنیازبهسرمایهگذاريمناسبدر

اینصنعترانشانميدهند.
3. استانداردسازي

صنعتتولیــدتجهیزاتنفــتوگازنیازمند
استانداردهاومراکزممیزيوکنترلکیفیتمعتبري

استتاباتکیهبرتاییدیههايآنهابتواندستگاههاو
تجهیزاتساختداخلرادرطرحهاوپروژههاي
کشورمورداستفادهقرارداد.درحالحاضرکشور
فاقداســتانداردهايکافيومناسببوميمطابق
شرایطاقلیمياستوحتياستانداردهايخارجي
بهطورمناسبدراینصنعتاعمالنميشوند.از
سويدیگروزارتنفتنیزفاقدسازمانیامدیریتي
اســتتاپسازشناســایيوتائیدتولیدکنندگان
مناســب،آنهاراجهتارتقادانشتولیدزیرپرو

بالخودقراردهد.
4. امنيت بازار 

یکيازموارديکهبرايبسیاريازتولیدکنندگان
تجهیزاتمهموحیاتياستامنیتبازاروحمایت
دولتازآناناســت.تولیدکنندگاندراینصنعت
باخطرپذیريباالیيدرفعالیتهاياقتصاديخود
مواجههســتند.تغییرسیاستهايصنعت)کهدر
کشــوربهفراوانيرخميدهــد(،عدمپرداختبه
موقعمطالباتازطرفکارفرمایان،رانتخواريو
توزیعپروژههابراساسروابط،ازجملهمشکالتي
اســتکهبرخــيازتولیدکننــدگاندراینبازار
باآنروبهروهســتندوباعثميشــودکهنتوانند
برنامهریزيهــايبلندمدتانجامدهندودرنتیجه
سببکاهشفعالیتهايپژوهشــي،توسعهايو

تکنولوژيدرآنهاميشود.
5. كيفيت پايين تر كاالي ساخت داخل نسبت به 

مشابه خارجي
بسیاريازکاالهايساختداخلدرمقابلمشابه
خارجيخودازکیفیتالزمبرخوردارنیســتند.این
مسئلهناشيازعقبمـاندگيعلميوتکنولوژیکـي
تولیدکنندگانداخـليازشرکتهايخارجياست.
عقبماندگيکیفيکااليداخليبایددرفرایندحساب
شدهايجبرانشــودتاکااليداخليبتواندبهسطح
رقابتپذیريبرسد.امروزاینفراینددرموردکاالهاي
خاصيایجادشدهاستونتایجمطلوبيداشتهاست.
باوجوداین،اختالفسطحکیفيمحصوالتداخلي

وخارجيازموانععمدهرشداینصنایعاست.
حمایتموثرتروزارتنفتبهخصوصباایجاد
ارتباطبینشــرکتهايداخلــيوتولیدکنندگان
خارجيهمکاراینوزارتخانهومجبورکردنآنها
بههمکاريبــاتولیدکنندگانداخليازروشهایي
اســتکهدراینزمینهميتواندمتضمنرشــدو

بالندگيتولیداتداخليشود.
6. رقابت هاي نامتقارن  

یکيازمشکالتيکهبخشسازندگانخصوصي
دراینبازارباآنروبهرواسترقابتباسازندگان
دولتياست.شرکتهايدولتيبااستفادهازامکانات
ورانتدولتدراینبازارفعالیتميکنندوعرصه
رابرشرکتهايخصوصيتنگميسازند.رقابت
سالموهدایتشدهیکيازشروطاساسيتوسعه
تکنولــوژيوبازارصنعتتولیدتجهیزاتنفتو

گازبهشمارميآید.

بررسي نقاط قوت و فرصت هاي
صنعت توليد و ساخت تجهيزات 

1. وجود بازار بزرگ داخلي، منطقه اي و جهاني 
ایرانیکيازبزرگتریندارندگانذخایرنفتوگاز
جهاناست.باتوجهبهاینکهاساساقتصادکشوربر
تولیدنفتوگازواقعاســت،کشورناچاربهتوسعه
دائميوپیوستهاینصنعتاست.حجمنیازبازاراین
صنعتبهخدماتمهندسي،تجهیزاتوماشینآالت
ســاالنهبهمیلیاردهادالرميرسد.بازارصنعتيفوق
فرصــتمطلوبيراایجادميکندتــاصنایعداخلي
ساختوتولیدتجهیزاتوماشینآالترشدکنندو
آمادهحرکتدرفضايبازارمنطقهايوجهانيگردند.
ازطــرفدیگرمنطقهخلیجفارسقریبشــصت
درصدنفتوگازجهانيرادرخوددارد.اینمنطقه
باتحوالتاخیرخــودبهیکيازمراکزبزرگتولید
گاز،تبدیالتگازيوموادپایهپتروشیميتبدیلشده
است.نزدیکيایرانبهاینبازارفرصتيبرايتوسعه
تکنولوژيدرصنایعتولیدکنندهایرانيایجادميکند.
دربعدجهانينیزصنعتنفــتوگازازبزرگترین
بازارهــايصنایعجهاناســت.فرصتبازارداخلي
صنعتنفتکشورميتوانددروازهورودشرکتهاي
ایرانيبهاینبازارهايبزرگباشدالبتهبهشرطآنکه
شرکتهايایرانيبتوانندتوانمدیریتوفناوريخود
رابااستفادهازاینفرصتارتقابخشند.مزیتنسبي
مادراینبازاراگروســیلهدستیابيبهمزیترقابتي
یعنيتکنولوژيباشــدميتواندفرصتيبرايتوسعه
تکنولوژيدرصنایعجانبيوکســبسهمعمدهاي

ازبازارشود.
2. تجارب ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آالت
دردودههاخیرپروژههــايمتعدديدرصنعت
نفتوگازوپتروشیميکشوراجراشدهکهبهتدریج
شرکتهايســازندهایرانيسهمبیشتريرابهخود
اختصاصدادهاند.همکاريباشــرکتهايخارجي
درپروژههايابتدایيواستقاللبیشتردرپروژههاي
سالهاياخیرسببکسبتجربه،دستیابيبهبرخي
تکنولوژيهاوهمچنینافزایشاعتمادبهنفسدراین

دستهشرکتهاشدهاست.
3. زير ساخت هاي حمايتي 

همانگونهکهپیشترذکرشــددرطيدودههاخیر
برايفعالکردنشرکتهايداخليشاغلصنعتنفت،
گازوپتروشــیميوارتقاسطحتوانآنها،سیاستهاي
حمایتيمختلفيدنبالشــدهاندکهقانــون51درصد
ســاختداخلازمهمترینآنهابهشمارميرود.ایجاد
انجمنسازندگانتجهیزاتصنعتنفت،تشکیلانجمن
شرکتهايخدماتمهندسيوپیمانکاري،ایجادمعاونت
فناوريومهندسيدروزارتنفت،اهتمامسازمانهاي
اصليچهارگانهوزارتنفتدرشناسایيتولیدکنندگان
داخليوتالشبرايعرضهوشناســاندنتجهیزاتو
کاالهايموردنیازبهسازندگانازدیگرمواردقابلذکر

دراینرابطهاست.
*كارشناس حوزه انرژي
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اهم فعاليت هاي 
مديريت بازرگاني 
و اعتبارات ارزي 
شامل مشاركت 
و همکاري با 
معاونت هاي شركت 
فراب خصوصا 
معاونت بازرگاني در 
رابطه با مذاكرات 
و انعقاد قراردادها 
با كارفرمايان، 
پيمانکاران و 
فروشندگان 
طرح هاي فراب، 
مشاركت و انجام 
فعاليت هاي بازرگاني 
و بانکي بين المللي و 
اخذ اعطاي اعتبارات 
اسنادي و واردات 
و صادرات كاال 
به همراه خدمات 
مهندسي پروژه هاي 
در دست شركت هاي 
گروه فراب مي باشد

ال
شن

رن
ينت

ب ا
فرا

: جناب آقاي پارســايي نژاد خواهشمند 
است نخست، در خصوص سوابق اجرايي خود 
و نحوه پيوستن به خانواده فراب برايمان بگوييد.
اینجانبفارغالتحصیلرشتهمهندسيشیمياز

دانشگاهپليتکنیكتهران)امیرکبیر(هستم.
قبلازپیوستنبهفرابدرسازمانصنایعدفاع
درسمتهايمختلفمشغولبهکاربودم،درسال
1377درپيخروجازصنایعدفاعباشرکتفراب
آشناشدموپسازمصاحبهبامدیرعاملورئیس
هیاتمدیرهوقتبهخانوادهفرابباسمتمعاون

بازرگانيملحقشدم.
ســپسدرسال1382باحفظسمت،مسئولیت

شرکتفراباینترنشنالرانیزپذیرفتم.
: شرح مختصري از ساختار سازماني شركت 

فراب اينترنشنال و اهم فعاليت هاي هر بخش را 
براي خوانندگان ما ارائه دهيد. 

ساختارســازمانيتشکیلميشــوداز:هیات
مدیره،مدیرعامــل،مدیریتبازرگانيواعتبارات
اسنادي،مدیریتماليومسئولدفترکهدرتهران
مستقرهستندویكنفرهمکارخارجيکهدردفتر

دوبيمستقرميباشد.
اهــمفعالیتهايمدیریتبازرگانيواعتبارات
ارزيشاملمشــارکتوهمکاريبامعاونتهاي
شــرکتفرابخصوصــامعاونــتبازرگانيدر
رابطهبامذاکراتوانعقادقراردادهاباکارفرمایان،
پیمانکارانوفروشندگانطرحهايفراب،مشارکت
وانجامفعالیتهايبازرگانيوبانکيبینالملليو
اخذاعطاياعتباراتاسناديووارداتوصادرات

کاالبههمراهخدماتمهندسيپروژههايدردست
شرکتهايگروهفرابميباشد.

ازســويدیگراهمفعالیتهايمدیریتمالي
همشــاملانجامفعالیتهايمالــيبینالمللياز
جملــهبانکــيدرخصوصپرداختهــايارزي
پیمانکاران،ســازندگانوفروشــندگانطرحهاي
فراب،اخذواعطــايضمانتنامههايارزي،وام
وتسهیالتماليجهتشــرکتمادریعنيگروه
فرابونگهداريوتنظیمحســابهايشــرکت
فراباینترنشــنالFZEبهصورتاســتانداردهاي

بینالملليميباشد.

: به طور كلي همكاراني كه در شــركت 
فراب اينترنشنال مشــغول به كار هستند،  بايد 

مهم ترين انتظار مدير عامل شركت فراب اينترنشنال از مديران فراب:

محدوديت هاي قانوني
 و اجرايي فراب اينترنشنال را دريابيد

رسيدگي به كليه اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي ارزي پروژه هاي 
خارج از كشور گروه فراب يكي از دستاوردهايي است كه  شركت فراب 
اينترنشنال در بروز آن نقش پررنگي را ايفا كرده است؛ نقشي كه به 
نوعي به فلسفه وجودي اين شركت هم بر مي گردد: شركتي كه تاسيس 
شده است تا بازويي باشد براي گروه فراب در پروژه هاي بزرگ خارج 
از كشور. در آخرين بخش از سلسله پرونده هاي كندوكاو در معاونت  
و مديريت هاي شركت فراب، ساختار شركت فراب اينترنشنال و اهم 

فعاليت هاي هر بخش آن را مورد بررسي قرار داده ايم. مهندس امير 
مديرعاملي  همزمان،  كه  نارديس  شركت  عامل  مدير  پارسايي نژاد، 
مشكل  مهم ترين  دارد،  عهده  بر  هم  را  اينترنشنال  فراب  شركت 
شركت هاي بين المللي را عدم همكاري بانك هاي خارجي با بانك هاي 
داخلي مي داند و بر اين باور است كه حل اين مشكل مي تواند گره هاي 
بسياري را از فعاليت هاي شركت هايي چون فراب اينترنشنال بگشايد. 

متن كامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...
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داراي چه دانش و مهارت هايي باشند؟ 
بهطورکليکلیــههمکارانيکهدراینبخش
فعالیتميکنندبایســتيعالوهبردانشومهارت
مشاغلبازرگاني/ماليبهقوانینومقرراتکشور
دوبيومنطقهآزادجبلعليآشــنابودهوتســلط

کافيبهزبانانگلیسيداشتهباشند.

: بيشــترين تعامل شــما با كدام  يك از 
بخش هاي فراب مي باشد؟ 

بیشــترینتعامالتشــرکتفراباینترنشنال
بامعاونتهايبازرگانيوماليشــرکتفرابو
ســپسباســایرمعاونتهاياجرایيجهتتهیه

صورتحسابهايارزيميباشد.

: آيا تقسيم وظايف بين شما و بخش هاي 
ذكر شده مشخص و روشن است؟ 

اینتقسیمبنديدرابتداکامالمشخصنبودولي
درســال1380طيتوافقنامهايبینشرکتهاي
فرابوفراباینترنشنالاینکارصورتگرفت.

: آيا گزارش هاي تعريف شده اي براي شما 
جهت ارايه به بخش هــاي مختلف فراب مانند 

بازرگاني، اجرايي و... وجود دارد؟ 
بله،اینگزارشهاشــاملاعتباراتاسناديو
پرداختهايشرکتميباشدکهازحدودسهسال
گذشتهدرقالبیكنرمافزارصورتگرفتهاست.

: انتظارات شما از بخش هاي مختلف فراب 
كه با شما همكاري مي كنند چيست؟ 

اطالعازمحدودیتهايقانونيواجرایيفراب
اینترنشــنالوهماهنگيقبلازعقــدقراردادهاو
ســفارشخریدباهمکارانماواطالعازآخرین
وضعیتوعدمارســالدرخواستپرداختهابه
فراباینترنشــنالبدوندرنظرگرفتنتامینمنابع

ماليالزم.

: در شرايط كنوني براي تامين منابع مالي 
چه مشكالت و موانعي وجود دارد؟ 

متاســفانهدرحالحاضرتامینمنابــعماليبا
توجهبهشــرایطجاريکشور)موانعتحریم،عدم
همکاريموسســاتماليوبانكها(بسیارسخت

است.

: با توجه بــه حضور فراب در پروژه هاي 

خارج كشــور، حــوزه فعاليت هاي شــما چه 
تغييراتي داشــته اســت؟ آيا حضور در خارج 

كشور يك فرصت محسوب مي شود؟ 
حضورفــرابدرخارجازکشــوردربعضي
مواردمثلکنیا/عراقباعثشــدهاســتدرگیر
پذیرشL/Cهايگشایشیافتهازخارجازکشور
باشیمدرحاليکهقبلازاین،L/Cهاازمبداایران
گشایشميیافت.حضوردرخارجنهتنهافرصت،
بلکههماکنونبهدلیلدریافتصورتحسابهادر
خارجازکشوررافعمشکالتمربوطبهانتقالارز

نیزميتواندباشد.

: در شــرايط موجود مهم ترين مشكالت 
شــما براي پرداخت ها، اخذ ضمانت نامه ها و... 

چيست؟ 
عدمهمکاريبانكهــايخارجيبابانكهاي

طرفحسابمابرايپرداختهاميباشد.

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

درحالحاضرمهمترینمشکلمحدودیتهاي
بسیارعدمانتقالارزبهخارجازکشوراست.

21

 به طور كلي كليه 
همکاراني كه دراين 

بخش فعاليت 
مي كنند بايستي 
عالوه بر دانش 

ومهارت مشاغل 
بازرگاني/ مالي به 
قوانين و مقررات 

كشور دوبي و منطقه 
آزاد جبل علي آشنا 

بوده و تسلط كافي 
به زبان انگليسي را 

داشته باشند

ال
شن

رن
ينت

ب ا
فرا
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 در طراحي چارت 
سازماني فراب 
بين الملل كوشش 
شده تا از حداقل 
تعداد نفرات براي 
اداره اموراستفاده 
شود و تجربه نشان 
مي دهد كه اين 
تصميم درست بوده 
است. اين چارت 
شامل مديرعامل، 
هيات مديره، مدير 
بازرگاني، مدير 
مالي و مسئول دفتر 
است. تسلط نسبي 
به زبان انگليسي و 
آشنايي با قوانين 
تجارت بين الملل از 
شرايط اصلي براي 
حضور و فعاليت در 
مديريت هاي مختلف 
اين شركت است

شرکتفراباینترنشنال)FZE(درسال1994درمنطقهآزادجبلعلي
طیف شرکت این اساسنامه شد. تاسیس دوبي عربي متحده امارات کشور
وسیعيازفعالیتهايتجاريوصنعتيرادربرگرفتهبهطوريکهبهعنوان
پروژهها تمامي در همکاري بر عالوه GeneralTrading شرکت یك
ارادهو که زمان درهر تابعهميتواند فرابوسایرشرکتهاي باشرکت
هر در و مستقل کاماًل بهصورت گیرد قرار اینموضوع بر تصمیمشرکت
زمینهتجاريیاخدماتياقدامبهفعالیتنماید.بدونشكیکيازاقدامات

وقت مدیره هیات و مدیرعامل دوراندیشانه و مدبرانه
شرکتفراب،تاسیساینشرکتبودهاست.

درطيسالیانگذشتهودرطرحهايمختلف،شرکت
شرکت تجاري شریك بهعنوان همواره بینالملل، فراب
فرابدرقراردادهاحضورداشتهوسهمتامینمالي،تامین
ابزاروتجهیزاتیاخدماتمهندسيراازطریقپرداخت
نقديیاگشایشاعتباراسناديدربانكهايمختلفداخلي

وخارجيرابرعهدهگرفتهاست.
در حاصله سود اعظم بخش که نمود ادعا ميتوان 
فعالیتهاي بودن دار عهده از ناشي طرحهايخاتمهیافته
گشایش است. بوده بینالملل فراب شرکت توسط ارزي
اعتباراسناديدرابتداازطریقبانكهايایرانيدردوبيو

سپسازطریقبانكهايمختلفداخليوخارجيصورتپذیرفتهاست.این
حجمازفعالیتوگردشمالي،اعتبارووجهقابلقبوليدربینموسسات
شفافیت است. نموده ایجاد بینالملل فراب شرکت براي اعتباري و مالي
فعالیتهاياقتصاديوارائهگزارشهايماليمثبتهمراهباتاییدحسابرس

بینالملليازدیگرنقاطقوتفعالیتمادرطيسالیانگذشتهبودهاست.
همینسابقهونحوهفعالیت،باعثشدهتاحتيدرشرایطخاصکنوني
فعالیت به بتواند بینالملل فراب وعلیرغممحدودیتهايموجود،شرکت

تجاريخودادامهدهد.
حداقل از تا شده کوشش بینالملل فراب سازماني چارت طراحي در 
این که ميدهد نشان تجربه و شود اموراستفاده اداره براي نفرات تعداد
تصمیمدرستبودهاست.اینچارتشاملمدیرعامل،هیاتمدیره،مدیر
انگلیسيو زبان به نسبي دفتراست.تسلط ماليومسئول بازرگاني،مدیر
آشنایيباقوانینتجارتبینالمللازشرایطاصليبرايحضوروفعالیتدر
مدیریتهايمختلفاینشرکتاست.همچنینآشنایيبهشرایطمذاکرات
بینالملليوجوحاکمبراینگونهجلساتکهعمدتاباحضورمدیرانارشد

سازمانهابرگزارميشودازدیگرشرایطالزماست.
و مدیرعامل مثبت تعامل فراب، شرکت همانند نیز مجموعه این در 
هیاتمدیرهبامدیرانوکارشناسانمجموعهازیكطرفواعتمادمتقابلو
مسئولیتپذیريدرتماميسطوحبهصورتيبودهکهعالوهبرآزاديعمل،
قدرتریسكپذیريوتصمیمگیريراباالبردهاست.سرعتعملتوامبا
فعالیتهاي تمامي در درهزینهها صرفهجویي و سهامداران مصالح رعایت
اعتباري مالي، تبادالت باالي حجم بودهاست. مدنظر همواره شرکت این
ازمدیریت اینشرکتاعم ازدیگرمشخصههايکاردر وتعهداتارزي

بازرگانيوماليميباشد.

دراینمجموعهسرکارخانمخالديبهعنوانمسئولدفترتنظیممکاتبات
اداريوکلیهپیگیريهايمربوطبهدریافتاسنادومداركوارسالآنهارا
بامجموعهفرابوسایرشرکتهاوموسساتعهدهدارهستند.فعالیتهاي
مدارك، تهیه پروژهها، اسنادي اعتبارات گشایش به مربوط امور بازرگاني،
پروژهها کارفرمایان و بانكها با رابطه در مربوطه مستندات و اسنادحمل

توسطمدیرمحترمبازرگانيجنابآقايشبانیانانجامميشود.
به مشغول فراب شرکت در که است سال دوازده به نزدیك اینجانب 
آقاي جابهجایي به توجه با قبل سال دو و هستم فعالیت
از بینالملل فراب شرکت وقت مالي مدیر فاضلينژاد
مجموعه،اینجانببهعنوانمدیرماليدراینشرکتمشغول

بهکارشدم.
فراب شرکت در مالي فعالیتهاي با مرتبط موارد 
صورت حسیني سرکارخانم و اینجانب توسط بینالملل
ميپذیرد.فعالیتهايماليدراینمجموعهشاملدوبخش
انجام جمله از روزمره امور انجام اول بخش ميباشد.
تبادالت پروژهها، ارزي قراردادي،خریدهاي پرداختهاي
و فراب بینشرکتهايگروه در ارز انتقال و نقل ارزي،
مکاتباتبابانكهادررابطهباتمدیدیااخذضمانتنامههاي
جدیدبانکيميباشد.ثبتوکنترلاسناددرسیستمنرمافزار
مالي معاونت یا و مدیرعامل به دورهاي گزارشهاي ارائه و شرکت مالي

شرکتفرابازهمیننوعاموراست.
مذاکرهبابانكهاوموسساتاعتباريبهمنظورتامیناعتبار،تامینارزبه
نرخمصوببانكمرکزي،انتقالارزازطریقسیستمبانکي،فروشارزدر
صورتلزومبهنرختوافقي...بخشدیگريازفعالیتهايماليميباشد.

همانطورکهميدانیدبهدلیلمحدودیتهايارزيازاسفندماهسال1389
سیستمبانکيفقطمجازبهجابهجایيارزازطریقثبتسفارشوگشایش
اعتباراسناديبودهوفقطدربرخيمواردوآنهمنهتماميبانكها،راههایي
رابهصورتمقطعيبرايانتقالارزخارجازاینسیستمداشتهاند.ماباتوجه
بهمذاکراتروزانهوجلساتمستمربرگزارشدهبااموربینالمللومدیریت
ارشدبانكهاموفقشدهایمتابااستفادهازاینگونهروشهايمقطعي،حجم
سایر در کنندگان تامین حساب به را پروژهها نیاز مورد وجوه از زیادي
کشورهاانتقالدهیم.درحالحاضربهدلیلتغییراتروزانهدرقوانینارزيو
روشهايانجامکار،اینامریکيازوقتگیرترینفعالیتهاميباشد.براي
اینموضوعالزماستتابهطورمرتبجلساتيبااداراتمرکزيوروابط
برگزار ارزي شعب مدیران و صرافيها معامله، طرف بانكهاي بینالملل

گردد.
ازمیانمعاونتهايشرکتفراب،دومعاونتبازرگانيوماليبیشترین

تعاملراباشرکتفراببینالمللدارند.
ایندومعاونت، ازطریق تابعهوسایرمعاونتهاياجرایي شرکتهاي
که ميرود انتظار مينمایند. پیگیري را پروژهها پرداختهاي و ارزي امور
ایجاد یا قرارداد عقد زمان در خصوصًا فراب، گروه در محترم همکاران
تعهداتماليبرايمجموعه،شرایطکنونيومحدودیتهايموجودرادر
حداقل همراهي یا مشورت از قراردادي مذاکره جلسات در و داشته نظر

فراب اينترنشنال، شريك تجاري فراب در قراردادها
شاهين توكلي-مدير مالي شركت فراب اينترنشنال
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شركت فراب 
اينترنشنال 

همچنين كليه 
ضمانت نامه هاي 
ارزي و خارجي 

مورد درخواست 
كارفرمايان 

گروه فراب را 
چه به صورت 

ضمانتنامه مستقيم 
و چه به صورت 

ضمانتنامه هاي كانتر 
از قبيل ضمانت 

نامه هاي شركت 

در مناقصات، 
ضمانت نامه هاي 

حسن انجام كار و 
ضمانت نامه هاي 
پيش پرداخت با 

ارزهاي گوناگون 
همانند دالر، يورو، 

درهم امارات، 
ين ژاپن، روپيه 

هندوستان و 
روپيه سريالنکا 

جهت پروژه هاي 
طرح هاي آب و 

انرژي شركت هاي 
گروه فراب به عهده 
گرفته است و انجام 

داده است

فارغالتحصیلکارشناسياقتصادوبازرگانيهستموبیستوهشتسال
استکهدرحوزهمرتبطباامورسفارشهايخارجي،فعالیتهاياعتبارات
اسناديوتامینماليبینالملليدرپروژههايفنيومهندسيبخشهايآبو
انرژيفعالیتميکنم.ازابتدايمهرماهسال1376همبادرخواستمدیریت
وقتشرکتفراباینترنشنالافزداي)جنابآقايمهندسموسيرفانو
جنابآقايوحیدمعیر(ازوزارتنفت)شرکتتوسعهمدیریتومهندسي

تاکنون و مامور فراب شرکت به پتروشیمي(، طرحهاي
و بازرگاني مدیریت عنوان تحت را خویش فعالیتهاي
انجام به FZE اینترنشنال فراب شرکت ارزي اعتبارات

رساندهام.
میالدي 1994 سال در FZE اینترنشنال فراب شرکت
ایجادوتشکیلیك باسال1375شمسيبهدنبال مطابق
شرکتبازرگانيماليبینالملليدرخارجازکشور)امارات
و ارزي فعالیتهاي امر در تسهیل جهت عربي( متحده
اعتباراتاسناديوخدماتتامینماليبینالملليپروژههاي
سد مگاواتي هزار دوم نیروگاه وخصوصا آبي نیروگاهي
شهیدعباسپور)کارون1(درمنطقهآزادجبلعليدوبيکه
درفاصلهچهلوپنجکیلومتريشهردوبي–کشورامارات

متحدهعربيتحتشمارهثبت7203منطقهآزادجبلعليثبتوفعالیتهاي
خویشراآغازکردهاست.

ارزي بانکي و مالي منابع تامین بینالمللي فعالیتهاي کلیه بهطورکلي 
پروژههايگروهشرکتهايفراببهشرکتفراباینترنشنالواگذاروانجام

ميشود.
شرکتفراباینترنشنالعمالبادریافتاولیناعتباراسنادينیروگاهدوم
هزارمگاواتيسدشهیدعباسپور)کارون1(بالغبرمبلغصدوپانزدهمیلیون
دالردربانكصادراتایرانشعبهاصليالمکتومدوبيشروعبهفعالیتهاي

بازرگانيوبینالملليشرکتهايگروهفرابکرد.
بهدنبالآنپسازمبادلهقراردادهاينیروگاههايآبيدوهزارمگاواتي
توسعه مگاواتي هزار نیروگاه همچنین و کرخه سلیمان، مسجد ،3 کارون
نیروگاه و سیمره علیا، گتوند ،4 کارون آبي نیروگاههاي و سلیمان مسجد
تلمبهذخیرهايسیاهبیشه،نیروگاهسدشهریار)استور(،نیروگاههايکوچك
به مربوط اسنادي اعتبارات دریافت با رجایي شهید و لوارك و کوهرنگ
هرکدامازپروژههااقدامبهفعالیتهايبانکيوبینالملليازمرحلهصفر
سفارشهاي مرحله انتهاي تا مربوطه اسنادي اعتبارات صدور و تقاضا

مهندسي فعالیتهاي بخش همچنین و کاالها و تجهیزات بخش خارجي
وخدماتفنيمشترکابامعاونتاجرایيبازرگانيشرکتفراببراساس
توافقنامههاوموافقتنامههايهمکاريومشارکتباشرکتهايگروهفراب
اساسنامهخویش به توجه با نیز اینترنشنال فراب است.شرکت داده انجام
اعتبارات کلیه فراب گروه محترم مدیره هیات مصوب دستورالعملهاي و
تقویت پروژه انرژيهمانند دیگر قراردادهايطرحهاي ابالغشده اسنادي
فشارگازنارنیروگاهبرقوبخارپتروشیميایالمونیروگاه
و اسنادي اعتبارات کلیه همچنین و آبادان پاالیشگاه سوم
ازکشور پروژههايخارج وخارجي ارزي ضمانتنامههاي
گروهفرابهمانندپروژهتاناکنیادرآفریقا–سنگتوده2
درکشورتاجیکستانوپروژهالصدر2رابهعهدهگرفتهو

انجامدادهاست.
شرکتفراباینترنشنالهمچنینتهیهکلیهضمانتنامههاي
ارزيوخارجيمورددرخواستکارفرمایانگروهفرابراچه
بهصورتضمانتنامهمستقیموچهبهصورتضمانتنامههاي
کانترازقبیلضمانتنامههايشرکتدرمناقصات،ضمانت
پیشپرداخت نامههاي کاروضمانت انجام نامههايحسن
ین امارات، درهم یورو، دالر، همانند گوناگون ارزهاي با
پروژههايطرحهايآبو ژاپن،روپیههندوستانوروپیهسریالنکاجهت
شرکت است. داده انجام و گرفته عهده به فراب گروه شرکتهاي انرژي
مراودات و بازرگاني کارهاي انجام سهولت جهت FZE اینترنشنال فراب
کشور بازرگاني اتاق همانند کشورامارات در بانکي بازرگاني بخشهاي با
امارات،بانكهايصادراتایران،بانكمليایران،بانكپرشیااینترنشناللندن
NBDشعبهامارات(،بانكاستانداردچارترد،بانكدوبياسالمیك،بانك(
وبانكNBQدرمنطقهدیرهشهردوبيودرمرکزیتشهردوبيباتاسیس

شعبه)دفترنمایندگي(فعالیتهايمربوطهراانجامميدهد.
همچنینباتوجهبهمراوداتبینالملليدراروپا،شرکتفراباینترنشنال
EIH بانك در آلمان استریاودرکشور بانك در اطریش FZEدرکشور
هامبورگاقدامبهگشایشحسابوفعالیتهايبانکيبینالملليکردهاست
وبعضااعتباراتاسناديوضمانتنامههايبانکيموردنیازگروهفرابرااز
اینترنشنال فراب شرکت ميدهد. انجام اروپا در مربوطه حسابهاي محل
FZEهمچنینبااستخدامهمکارانمحلي)کارشناسان(اماراتهمانندجناب
آقاياسدموسوي)هندياالصل(دردفترنمایندگيشعبهدیرهدوبيکارهاي

بانکيوبازرگانيبینالملليخویشراپیگیريکرده،انجامميدهد.

 تسهيل در فعاليت هاي ارزي، اعتبارات اسنادي و تامين مالي
حمداهلل شبانيان- مدير بازرگاني فراب اينترنشنال

این نمایند. استفاده بینالملل فراب مجموعه مدیران یا کارشناسان از یکي
و پرداختها مسیر کردن ایشان،هموار اطالعات بروزرساني بر امرعالوه
جلوگیريازتعهداتيکهممکناستانجامناپذیرباشندرابههمراهخواهد

داشت.
امکان داخلي بانكهاي که است این درحالحاضر مشکل مهمترین 
دیگر طرف از ندارند. را کشور از خارج به ارز جابهجایي یا پرداخت
با رابطه در اسنادي اعتبار گشایش یا مالي تامین براي خارجي بانكهاي
همین به هستند. روبهرو زیادي محدودیتهاي با کشور داخل پروژههاي
حل راه و شده مرور شرایط تمامي است الزم کاري مورد هر براي دلیل

وقت و انرژي امرمستلزمصرف این و یافتشود پرداخت آن به مختص
بیشترازحدمعمولاست.

سخت شرایط علیرغم که همکاراني تمامي از تا است الزم پایان در 
فعالیت موجود پروژههاي پیشبرد یا جدید قراردادهاي عقد براي کنوني
مينمایند،تشکرنمائیم.حضورهمهجانبهوفعالگروهفرابدرمناقصات
بینالملليواجرايپروژهدرخارجازکشور،دستیابيبهعنوانصادرکننده
نمونهدردوسالپیاپيبرايپروژهسنگتوده2ونیروگاهتاناودریافتجایزه
صادراتيبرايپروژهنیروگاهتانادرسالهاياخیر،حاصلهمدليوتالش

جمعيومدیریتهوشمنددرادارهشرکتهايگروهفراباست.
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نيروگاه كينداروما 
در 185 كيلومتري 

شمال شرق نايروبي 
بر روي رودخانه 

تانا واقع شده 
است.اين نيروگاه 

از قديمي ترين 
نيروگاه هاي كنيا 
بوده كه شامل 2 

 20MW واحد
 Kaplan از نوع

عمودي مي باشد و 
در سال 1968 به 

بهره برداري رسيده 
است.درحال حاضر 
حدود 4 درصد برق 
كنيا از اين نيروگاه 

تامين مي شود

نیروگاهکیندارومادر185کیلومتريشمالشرق
نایروبيبررويرودخانهتاناواقعشدهاست.ایننیروگاه
ازقدیميتریننیروگاههايکنیابودهکهشامل2واحد
20MWازنوعKaplanعموديميباشدودرسال
1968بهبهرهبرداريرسیدهاست.درحالحاضرحدود
4درصدبرقکنیاازایننیروگاهتامینميشود.وضعیت

تأمینبرقدرکشورکنیاعبارتاستاز:
771.7 MW - Hydro
198.8 MW - Diesel

150MW – Geothermal
60MW – Gas Turbine

5.45MW - Wind
هدفاصلياینپروژهاضافهکردنیكواحدجدید
)واحدسوم(بهظرفیت24MWوهمچنیننوسازي
2واحددرحالکارایننیروگاهوافزایشتوانتولید
ایننیروگاهبه67MWميباشد.مناقصهاینپروژهدر
2بخشکارهايساختمانيوکارهايبرقومکانیك
بهصورتبینالملليبرگزارگردید،کهشرکتفراب
درهردوبخشدرمناقصهمذکورشرکتنمودوليبا
توجهبهشرایطبیمهايمندرجدرشرایطمناقصه،موفق
بهاخذپیشنهادازسازندگانتجهیزاتنشد.وليدر
بخشساختماندررقابتباشرکتهايرقیبازجمله
شرکتهايچینيوکنیائيدرنهایتباتوجهبهروش
اجرايبهترپیشنهادشدهتوسطشرکتفرابنسبت
بهرقیبان،قیمتپایینتروهمچنینرضایتکارفرماي
پروژهازعملکردشرکتفرابدرپروژهنیروگاهآبيتانا
درکنیا،کارفرمادرآوریل2010فرابرابهعنوانبرنده
,June,25مناقصهمعرفينمود.اینقرارداددرتاریخ
مدیران بین 662,213,904Ksh مبلغ به 2010
عامالنشرکتفرابوشرکتKenGenامضاءو
مبادلهگردید.مدتاینقرارداد1080روزتقویميو

تاریخاتمامپروژه2013/4/23ميباشد.
کارفرمايپروژهشرکتKenGenازکشورکنیا،
مشاورشرکتScottWilsonازانگلستانوپیمانکار
بخشتجهیزاتشرکتAndritzHydroازاتریش

ميباشند.
قرارداد این ابالغ زمان در اینکه به توجه با
آبي نیروگاه پروژه بهعنوانمجريطرح اینجانب

لذا بودم وظیفه انجام مشغول کنیا کشور در تانا
پروژه مدیریت شرکت، عامل مدیر تصمیم با

کینداروماهمبهاینجانبمحولشد.
قراردادفرابدراینپروژهشامل4بخشاصلي

استکهعبارتنداز:
1–فعالیتهايساختمانيمربوطبهواحد3نیروگاه
2–فعالیتهايمربوطبهبخشنوسازينیروگاه

شامل:
2–1تهیه،ساختونصبپنستاكواحد3

2–2فعالیتهايساختمانيوتوسعهپست132 
KV

2–3تعمیرونوسازينیروگاه
2–4نوسازيواضافهکردنیكطبقهبهساختمان

Annex
2–5ساختدریچهوفعالیتهايمربوطبهمجراي

ورودي
2–6فعالیتهايمربوطبهسرریز

و کارفرما براي دائمي ساختمانهاي اجراي -3
ساختانبارواتاقکنترلسرریزوجادهسازي

4–اجرايساختمانهايموقتشاملتجهیزکارگاه
ودفاتربرايمشاور

ازآنجاییکهفعالیتهاياینپروژهعمدتاًفعالیتهاي
ساختمانيبود،باتوجهبهسابقههمکاريخوبو
سازندهشرکتمهندسيتوسعههدیشباشرکتفراب
درپروژهنیروگاهآبيتاناوهمچنینباتوجهبهحضور
آنشرکتدرکنیابههمراهماشینآالتالزمبراياجراي
پروژهلذافرابازهمکاريشرکتهدیشبهعنوان

پیمانکارساختمانياینپروژهاستفادهنمود
باتوجهبهپیچیدگيهايپروژهوهمچنینتداخالت
کاريپیمانکارانساختمانيوتجهیزاتوبهمنظورتهیه
برنامهزمانبنديتفضیليجلساتمشترك،فنيومتعددي
باحضورنمایندگانکارفرما)KenGen(،نمایندگان
مشاور)ScottWilson(،نمایندگانپیمانکارتجهیزات
)AndritzHydro(وشرکتفراب/هدیشبرگزار
گردیدتادرنهایتبرنامهزمانبنديتفضیليمشتركبه

تصویبمشاوررسید.
یکيازمشکالتومعضالتاساسياینپروژه
کارکردهمزمانوتولیدبرق2واحدنیروگاهدرحین
عملیاتاجرائيبودکهباتوجهبهکمبودشدیدمنابع
آبيوتولیداسميحدود1200MWبرقدراینکشور
تولیدبرقایننیروگاهبههیچعنواننميبایستمتوقف
ميشد.کنترلگردوخاكناشيازحفاريوبتنریزي
یکيازدغدغههايشرکتفرابوکارفرماياصلي،در
اینپروژهبود.یکيدیگرازمشکالتاینپروژهتوقف
)Shutdown(کوتاهمدتمجازنیروگاهبهمدت21

روزوآنهمدراوایلپروژهدرفصلپرآبيبودکهدر
اینفاصلهبایستيحجمزیاديازکارهايمربوطهکه
اجرايآنهافقطدرزمانخاموشبودنواحدهايدر
حالکارامکانپذیربودانجامميشدوبهازايهرروز
تاخیرکارفرماجریمهسنگینيرادرنظرگرفتهبود.با
تدبیرشرکتفراب/هدیشپسازچندینجلسهفنيبا
حضورکارفرماومشاوروارائهروشاجرايجدیدزمان
توقفبهفصلخشكمنتقلشدواینامرنهتنهاباعث
سهولتانجامکارهايمذکور،بلکهسببتسریعانجام
کارنیزشدوکلفعالیتهايدورهتوقففقطدر17
روزبهپایانرساندکهباعثتحسینتمامعواملپروژه
Andritzhydroازجملهکارفرما،مشاوروشرکت

گردید.
یکيازسختترینقسمتهاياینپروژهازلحاظ
اجرائي،تهیه،حمل،ساختونصبپنستاكواحد
سومنیروگاهدرمدتزمانيمحدودبود.اینپنستاك
ميبایستبهقطر4,72متربهضخامت20میليمتر
ازجنساستیلST52Nبهطول42متردرزاویه67
درجهنصبمیگردید)سنگینترینسگمنتاینپنستاك
حدود3,5تنوزنداشتهکهبایستيدرارتفاع35متري

نصبميشد(.
اجراياینفعالیتمطابقبرنامهزمانبنديوبابهترین
کیفیتبهاتمامرسیدوآبگیريپنستاكطبقبرنامهانجام
گردید.رابطهفراب-هدیشباکارفرما،مشاوروپیمانکار
تجهیزاتدراینپروژهبسیارمثبتوهمراهباتعامل
سازندهبودهاستکهاینموضوعبهتسهیلاجرايپروژه
کمكزیادينمودهاست.علیرغممشکالتتحریم
جهتارسالکاالازایرانبهکنیاوهمچنینبهدلیل
مشکالتبندرمومباساوگمرکاتکنیاکهباعثتاخیر
فراواندرتخلیهوترخیصکاالهاازبندرمومباساگردید،
شرکتفراب/هدیشتابهامروزکهپیشرفتپروژه
فرابدرکیندارومامطابققراردادبرابر95درصدميباشد،
کلیهفعالیتهايکلیدياینپروژهراقبلاززمانهاي
تعهديقراردادي)Keydates(بهپایانرساندهاست
کهاینموضوعرضایتکاملکارفرماومشاوررابه

همراهداشتهاست.
و زحمات از که ميدانم خود وظیفه خاتمه در
حمایتهايمدیریتمحترمشرکتفرابجنابآقاي
مهندسلطفي،همچنینازکلیههمکارانشرکتفراب،
آقايمهندسمهديبیك)اولینمدیراجرایيفرابدر
سایتکینداروما(،مدیریتوهمکارانمحترمشرکت
مهندسيتوسعههدیشآقایانمهندسآقابابازاده،مهندس
رهنما،آقايمهندسمحسنزاده،آقايمهندسنیکدلو
سایرهمکارانمحترمشرکتهدیشدرپروژهکینداروما

تشکرنمایم.

آغاز و انجام پروژه كينداروما به قلم سعيد قنبري مدير اجرايي پروژه كينداروما

كجا ايستاده ايم؟
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بيشتر نيروگاه هاي 
KenGen روي 
رودخانه تانا واقع 
شده اند، محلي كه 

7 انشعاب شامل 7 
سد با مشخصات: 
Mesigna با 

ظرفيت 40 مگاوات، 
Kamburu با 

ظرفيت 90 مگاوات،  
Gitaruبا ظرفيت 
225 مگاوات، 
Kindaruma )قباًل 

40 مگاوات بود 
ولي درحال حاضر با 
نصب واحد سوم به 
ظرفيت 24 مگاوات، 
داراي ظرفيت 67 
مگاواتي مي باشد( 
 Kiambere و
با ظرفيت 164 
مگاوات مي باشند
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را  خودتان  لطفا  بحث  به  ورود  براي    :
و  تاريخي  چه  از  كه  بفرماييد  و  كنيد  معرفي 
چگونه اجراي اين پروژه در كشور كنيا آغاز شد؟ 

My name is Eng. PETER G. CHEGE, 
Mechanical Engineer by profession. I 
joined KenGen, 19 years ago as opera-
tion engineer in one of the hydro power 
plant, Masinga. Then I was involved in 
computerization of our maintenance 
works, where all the plants mainte-
nance schedules were planned and 
executed using a Maintenance Manage-
ment System. I later joined the projects 
execution department, which is respon-
sible of installing new power stations. 
Currently I’m in charge of the Hydro 
Section. We have successfully carried 
implementation of Tana Redevelop-
ment Plant of 25 MW. The Kindaruma 
project was conceived in 1997 after a 
feasibility study which was carried out 
on our cascade system of several power 
plants on Tana River. The project in-
volved installation of a 24 MW third unit 
on existing power house and rehabilita-
tion and upgrading of existing units 
from 20 MW to 24 MW, with associated 
civil works. The project was packaged 
in two, Civil Works including the third 
unit penstock and Electromechanical 
works. The civil works was awarded to 
Farab Company and E & M Works to An-
dritz Hydro of Austria respectively. The 
civil works commenced in August 2010 
while the E & M one on February 2010. 

The Civil works Contract also included 
E & M Contractor’s camp, 12 houses and 
3 blocks on 4 rooms each among other 
works.
منPeterG.Chegeمهندسمکانیكتجربي
Kengen شرکت به قبل سال 19 که ميباشم
یکي در اجرایي مهندس بهعنوان و شده ملحق
به مشغول Mesigna بهنام آبي نیروگاههاي از
امور کردن کامپیوتري منظور به سپس شدم. کار
برنامهریزي کلیه جائيکه تعمیرات، و نگهداري
مدیریت سیستم از استفاده با نیروگاهها نگهداري
شدم. مشغول ميگردید، اجرا و طرح نگهداري
پروژههاکهمسئولیت اجرایي بهبخش بعد مدتي
بهعهدهداشت، را برق ایستگاههايجدید نصب
پیوستم.درحالحاضرهممتصديبخشآبيهستم.
ماتوانستیمطرحنوسازينیروگاه25مگاواتيتانا
راباموفقیتاجرانمائیم.پروژهکیندارومادرسال
مورد در که امکانسنجي مطالعات از پس 1997
چندیننیروگاهرويرودخانهتاناداشتیم،تأسیس
مگاواتي واحدسوم24 نصب مذکور پروژه شد.
ارتقاي و نوسازي و موجود برق نیروگاه  روي
واحدهاي20مگاواتيبه24مگاواتيراباهمکاري
دو شامل پروژه داشت. عهده به ساختمان بخش
واحد پنستاك شامل سیویل کارهاي بود: بخش
سوموکارهايالکترومکانیك،کهکارهايسیویل
بهشرکتفرابوالکتریکالومکانیکالبهشرکت
سیویل امور گردید. واگذار اتریش آندریزهایدرو
الکتریکال درحاليکه شد شروع 2010 اوت در
قرارداد گردید. آغاز 2010 فوریه در مکانیکال و

سیویلهمچنینساختکمپپیمانکارانالکتریکال
ومکانیکال،12خانهو3بلوكکههرکدامداراي
4اتاقميباشد،راضمنسایراموربرعهدهداشت.

كنيا  كشور  نيروگاه هاي  پتانسيل هاي  از    :
براي ما بگوييد؟ 

Most of the KenGen Hydro plants are 
situated on river Tana, where we have 
a cascade referred to as 7 forks i.e. 7 
dams, they are Masinga 40 MW, Kamb-
uru 90 MW, Gitaru 225 MW, Kindaruma 
(Previously 40 MW, now 67 MW after 
the third unit of 24 MW) , Kiambere 164 
MW. The other hydros include Turkwel 
Gorge 106 MW, Sondu Miriu 60 MW. 
The mini hydros are Tana 20 MW (Capa-
ble to give 25 MW) , Sangoro 21.2 MW, 
Wanjii 7.4 MW and Sagana 1.5 MW giv-
ing a total of 782 MW. Geothermal our 
main focus now has installed capacity of 
227 MW, Thermal 194 MW, Gas Turbine 
60 MW and Wind 5.45 MW.
بیشترنیروگاههايKengenرويرودخانهتانا
واقعشدهاند،محليکه7انشعابشامل7سدبا
مگاوات، 40 ظرفیت با Mesigna مشخصات:
Gitaru مگاوات، 90 ظرفیت با Kamburu
)قباًل Kindaruma مگاوات، 225 ظرفیت با
40مگاواتبودوليدرحالحاضربانصبواحد
67 ظرفیت داراي مگاوات، 24 ظرفیت به سوم
ظرفیت با Kiambere و ميباشد( مگاواتي
شامل نیروگاهها سایر ميباشند. مگاوات 164

Peter G. Chege جانشين و معاون مدير پروژه كارفرما در پروژه 
به  مشغول   KenGen شركت  در  خود  كه  او  مي باشد.  كينداروما 
اين  در  آبي  پروژه هاي برق  اجراي  در  فعاليت است، تجربه خوبي 
ابعاد را در اختيار دارد و همين تجربه خوب هم او را به اين نتيجه 
رسانده است كه كار مشترك فراب- هديش، به واقع بهترين بوده 

است؛ هم از لحاظ كيفيت و هم از لحاظ برنامه زمان بندي. با او كه 
را  اين موضوع  و  است  بسيار خشنود  فراب  با شركت  همكاري  از 
موضع مديران ارشد شركتش هم مي داند، درباره كم و كيف پروژه 
ادامه  در  را  آن  كامل  متن  كه  داده ايم  ترتيب  گفتگويي  كينداروما 

مي خوانيد...

KenGen جانشين و معاون مدير پروژه كارفرما در پروژه كينداروما  از شركت Peter G. Chege گفتگو با

مشاركت فراب – هديش
تابه حال بهترين بوده است
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مشاركت فراب– 
هديش تا به  حال 

بهترين بوده است. 
هماهنگي شايسته 
بين كليه فعاليت ها 

منتج به تأخير صفر  
در كارها شده است، 

البته در صورتي كه 
زودتر از موعد مقرر 
انجام نشده باشد. 

كليه نقشه هاي 
طراحي و ساخت 

مورد موافقت قرار 
گرفته و در نتيجه 

دوباره كاري بسيار 
كم داشته است
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و مگاوات 106 ظرفیت با GeorgeTurkwel
باظرفیت60مگاواتميباشند. SondoMiriu
20 ظرفیت با Tana شامل کوچك نیروگاههاي
Sangoro،)به25مگاوات ارتقاء مگاوات)قابل
ظرفیت7/4 با Wanjii مگاوات، ظرفیت21/2 با
به مگاوات 1/5 ظرفیت با Saganaو مگاوات
نیروگاههاي ميباشند. مگاوات 782 مجموع
بر ما اصلي تمرکز هماکنون که ،Geothermal
نیروگاه مگاوات، 150 ظرفیت با آنهاست روي
حرارتيباظرفیت198/8مگاوات،توربینگازيبا
ظرفیت60مگاواتونیروگاهباديباظرفیت5/45

مگاواتتاکنوننصبشدهاند.

:  شرح وظايف روابط كارفرما با مشاور و 
پيمانكار در اين پروژه به چه ترتيبي بود؟ 

The Civil Works is being executed 
through FIDIC Red Book, i.e. design by 
Engineer while the E & M, the yellow 
book i.e. design by Contractor. The re-
lationship between the client, Contrac-
tors and the Engineer is of international 
standard, where all instructions are 

written and clear.
فیدیك قرمز کتاب طریق از سیویل کارهاي 
شده انجام مشاور توسط آن طراحي و شد اجرا
مکانیکال و الکتریکال کارهاي درحاليکه است،
ازطریقکتابزردوتوسطپیمانکارطراحيشده
است،روابطبینکارفرماوپیمانکارانومهندسین
مطابقاستانداردبینالملليبودودارايدستورالعمل

مکتوبوشفافميباشد.

مشاركت  هستيد،  مستحضر  همانطوركه   :
فراب–هديش به صورت كامال شفاف كارفرماهاي 
داده  قرار  پروژه  امور جاري  در جريان  را  خود 
چگونه  را  اطالع رساني  در  شفافيت  اين  است. 

ارزيابي مي كنيد؟ 
The Farab – Hadish joint venture is 

the best so far. There is good coordina-
tion of all activity, resulting to zero delay, 
if not earlier of the major milestones. All 
design and construction drawings were 
agreed resulting to few re-works. 
بهترین بهحال تا هدیش فراب– مشارکت
فعالیتها کلیه بین شایسته هماهنگي است. بوده

البتهدر تأخیرصفردرکارهاشدهاست، به منتج
صورتيکهزودترازموعدمقررانجامنشدهباشد.
کلیهنقشههايطراحيوساختموردموافقتقرار
گرفتهودرنتیجهدوبارهکاريبسیارکمداشتهاست.

: آيا در پروژه هاي ديگر كنيا نيز اين تجربه 
را داشته ايد؟ 

Our experience with other joint ven-
ture had been disastrous, some leading 
arbitration and huge costs.
تجاربماباسایرمشارکتهابسیاربدوناموفق
بودهاستواغلببهحکمیتکشیدهشدهوهزینه

سنگیندربرداشتهاست.

:  تعامل كارفرما و پيمانكار در اين پروژه 
تعامل  از سطح  آيا  مي كنيد؟  ارزيابي  را چگونه 

موجود رضايت داشتيد؟ 
Our relationship as the Client with 

Farab – Hadish has been the best, hence 
the delivery of the penstocks earlier 
than the contractual dates even after 
suffering a delay of 49 days, due to lack 
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تنها چالشي كه 
وجود داشت، اين 
بود كه مهندس 
طراحي سازه 
 Scott( مشاور
 )Wilson Co
در كشور خودش 
مستقر بود، بنابراين 
توضيح بعضي از 
موقعيت هاي كاري 
مشکل بود و باعث 
بازبيني مجدد 
نقشه ها مي شد. 
طراحان فراب- 
هديش همکاري 
بي نظيري جهت 
حل مشکالت بجا 
آوردند براي مثال 
ايجاد محل اسکان 
پيمانکاران. مشکل 
ديگر، كارگران 
بومي بودند كه 
بعضي اوقات توسط 
انجمن هاي اطراف 
تحريك مي شدند

28
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of station Outage in Au-
gust 2011. The Clients 
expectations were met 
and good relationships, 
the Client hope will con-

tinue into the remaining 
works.

رابطهمابهعنوانکارفرمايفراب-
براي است، بوده خوب بسیار هدیش

مثال،باوجودتأخیر49روزهدراوت2011
تاریخهاي از زودتر پنستاكها برق، قطع دلیل به
انتظارات ترتیب بدین و دادهشدند تحویل مقرر
امیدوار کارفرما برآوردهشدهاست. کاماًل کارفرما

استکهاینرابطهتاپایانکارادامهداشتهباشد.

:  در جايي كه كارفرما الزم بداند يا ضرورت 
پروژه ايجاب نمايد كه جهت صرفه جويي در زمان، 
طراحي به صورت دست باال صورت گيرد، چگونه 

هزينه هاي وارد بر پيمانكار جبران مي گردد؟ 
In case of additional costs, variations 

are issued if the works has value addi-
tion. This was provided in the Contract. 
The Engineer was evaluating these vari-
ations on time in order not to delay the 
works.
تغییرات اضافي، درصورتوجودهزینههاي
منعکسخواهندشد،البتهاگرکارهاارزشافزوده

داشتهباشد.
اینمسألهدرقراردادلحاظشدهاست.

مشاوراینتغییراترابهموقعارزیابيميکندتااز
تأخیردراجرايپروژهجلوگیرينماید.

برايمان  اين پروژه  از مشكالت   :
زيادي  مشكالت  با  پروژه  اين  قرار  از  بگوييد؟ 

روبه رو بوده است؟ 
The only challenges was that the civil 

design engineer of Consultant (Scott 
Wilson Co.) was in home office, hence 
explaining some situations were dif-
ficult leading many revised drawings. 
Farab/Hadish designers were of great 
assistance in coming up with solutions 
for example the magnificent contrac-
tor’s houses. The other challenge was 
local labour, sometimes incitements by 
the community around.
تنهاچالشيکهوجودداشت،اینبودکهمهندس
در )ScottWilsonCo( مشاور سازه طراحي
بنابراینتوضیحبعضي کشورخودشمستقربود،
بازبیني باعث بودو ازموقعیتهايکاريمشکل
هدیش فراب- طراحان ميشد. نقشهها مجدد
بجا مشکالت حل جهت بينظیري همکاري

محل ایجاد مثال براي آوردند
اسکانپیمانکاران.مشکلدیگر،
کارگرانبوميبودندکهبعضي
اوقاتتوسطانجمنهاياطراف

تحریكميشدند.

در  فراب-هديش  عملكرد   :
مي كنيد؟  ارزيابي  چگونه  را  پروژه  اين 
شما  انتظارات  به  توانست  فراب-هديش  آيا 

به عنوان كارفرما جامه عمل بپوشاند؟ 
Farab- Hadish joint venture, just good!

مشارکتفراب-هدیشبسیارعالیست!

:  و در آخر فكر مي كنيد در اين نمونه از 
پروژه ها چگونه بايد پيش رفت كه هزينه و زمان 

كاهش پيدا كند؟ 
KenGen is committed in delivering 

projects on time and within budgets. 
This can only be achieved by having 
good relationship with all stakeholders. 
Ensuring the funds are available for the 
projects.
Kengenمتعهدبهتحویلپروژهدرزمانمقرر
وبابودجهمعینميباشد.اینمسألهتنهابابرقرار
شدنرابطهخوبباکلیهسهامدارانبهدستميآید
وتأمینماليجهتاجرايپروژهتضمینميشود.

Thanks you very much and we 
look forward to the next milestone 
December 2012, Unit Upgraded.
باتشکرفراوان.درانتظارمرحلهبعديکهارتقاي

واحددردسامبر2012ميباشد،هستیم.
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من  به نظر 
مديريت  مسئوليت 
اجرايي سايت در 
خارج از كشور به 
بعد مسافت  دليل 
سايت با ايران و 
دفتر تهران و در 

بيشتر  ارتباط  نتيجه 
مستقيم تري  و 

كه مدير اجرايي 
به  سايت نسبت 

مدير پروژه با 
كارفرما و مشاور 

خارجي پروژه 
دارد از حساسيت 
برخوردار  بيشتري 
اينکه  است. ضمن 
مديريت سايت در 
كشوري خارجي با 

فرهنگ و قوانين 
كاماًل متفاوت و 

بسيار  ناآشنا  گاه 
حساس بوده و 
پيچيدگي هاي 

خاص خود را دارد
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از  مختصري  زاده!  محسن  آقاي  جناب    :
بيوگرافي كاري خود را براي ما بازگو نماييد؟ 

متولد1352،فارغالتحصیلرشتهمهندسيعمرانو
کارشناسيارشدرشتهشهرسازيميباشم.

:  مختصري از سوابق كاري و اجرايي شركت 
هديش برايمان بگوييد؟ 

در سال79 از وقت تمام بهطور من کار شروع
پروژههايزیرسازيوپلسازيراهآهنآغازشدکه
اینکارحدود7سالطولکشیدودراینمدتمن
بهعنوانسرپرستونیزناظرکارگاههايمختلفراهآهن
مشغولبهکاربودم.حدود3سالبعدازآنیعنيتاسال
89فعالیتساختمانيدربخشخصوصيانجامميدادم
وازسال89تاکنونهمبهعنوانسرپرستکارگاهپروژه

کیندارومامشغولبهکارهستم.
:  از ويژگي ها و مختصات پروژه كينداروما 

برايمان  بگوييد؟ 
نیروگاهبرقآبيکیندارومادر185کیلومتريشمال
شرقينایروبي)پایتختکنیا(قراردارد،دوواحدهریك
بهظرفیت20مگاواتازسال1968بهبهرهبرداريرسیده
استکهالبتهپیشبینيبرايساختواحدسومنیزدر
آنزمانصورتگرفتهبود.عالوهبرکارهايساختماني
واحدسوم،بازسازيساختمانکلنیروگاه،توسعهپست
نیروگاه،ساختونصبپنستاكواحدسوم،ساختو
نصبدریچهوروديواحدسوم،احداثساختمانهاي
مسکونيوادارينیزدرقراردادشرکتفرابمنظورشده
است.ازویژگيهاياینپروژه،ساختونصبلوله
پنستاكبهقطر4/72متر،طول42متروشیبحدود67
درجهبود.بزرگترینمشکالتاجرایيپروژهاجراي
پنستاكواحد3وهمچنیندسترسيبسیارمحدود
بهپیتواحدسومبود.برايبتنریزيوانتقالسایر
تجهیزاتبهپیتتنهاراهدسترسي،استفادهاز)تاورکرین(
وبازکردنقسمتيازدیوارنیروگاهبود.برنامهزمانبندي
فشردهکاربهخصوصدررابطهباپنستاكوکارهایيکه
مطابققراردادبایستيدرزمانخاموشيموقتدوواحد
درحالکارانجامميشد،لزومهمکاريبسیارنزدیك
باپیمانکارتجهیزاتوتبعیتکاملازبرنامهزمانبندي
پروژهبهمنظورجلوگیريازایجادتاخیردرفعالیتهاي

پیمانکارتجهیزاتبهدلیلتأخیراتساختمانيازدیگر
مواردمهماینپروژهبود.

از  :  از وظايف مدير يك سايت در خارج 
كشور برايمان بگوييد؟ 

بهنظرمنمسئولیتمدیریتاجرایيسایتدرخارج
ازکشوربهدلیلبعدمسافتسایتباایرانودفترتهران
ودرنتیجهارتباطبیشترومستقیمتريکهمدیراجرایي
سایتنسبتبهمدیرپروژهباکارفرماومشاورخارجي
پروژهداردازحساسیتبیشتريبرخورداراست.ضمن
اینکهمدیریتسایتدرکشوريخارجيبافرهنگو
قوانینکامالًمتفاوتوگاهناآشنابسیارحساسبودهو

پیچیدگيهايخاصخودرادارد.
:  از مشكالتي كه به عنوان مدير اين سايت با آن 
روبه رو بوديد برايمان بگوييد؟ نحوه برخورد شما با 

مشكالت پيش آمده به چه نحوي بود؟ 
عدموجودبعضيازمصالحوتجهیزاتموردنیاز
پروژهدرکشورکنیا،منجربهواردکردنآنهاازایرانو
سایرکشورهاگردیدکهبرايجبرانزمانازدسترفته
ناشيازوارداتوجلوگیريازتاخیردربرنامهزمانبندي،
کارگاهمجبوربهتحملفشارمضاعفميشد.باتوجهبه
اینکهدراینپروژهمسئولیتطراحيبامشاورانگلیسي
کارفرمادرپروژهبود،مشکالتيبامشاوروطراحي
پروژهوجودداشتاعمازتاخیردرتحویلنقشههاي
اجرایي،نقصدیتیلهاياجرایيدربرخيازنقشهها،
عدمانطباقمصالحدرنظرگرفتهشدهدرطراحيبا
مصالحموجوددربازارکنیاکهمنجربهطراحيمجدد
توسطمشاورودرنتیجهتاخیردرتحویلنقشههارا
بههمراهداشت.تداخلفعالیتهايپیمانکارسیویل
وپیمانکارتجهیزاتدربرنامهزمانبندينیزازدیگر
مشکالتاینپروژهبودکهدرمجموعباتعاملسازنده
پیمانکار و کارفرما،مشاور با فراب-هدیش شرکت
تجهیزاتآثارمنفياینتداخالتبهحداقلرسید.یکي
ازمشکالتمتداولدرکنیا،بحثکمبودنیرويانساني
متخصصومهمترازآنمشکالتمربوطبهاختالفات
قبایليبودکهبارهابااعتصابکارگرانواقدامبهتعطیل
کردنکارگاهبهدلیلاستفادهازنیرويانسانيسایرقبایل
کهدرآنمنطقهسکونتنداشتندروبهروشدیمکهبا

مدیریتصحیحواقداماتبهموقعنسبتبهحلمشکل
ورفعاختالفاتاقدامگردیدوبدینترتیبازتأثیراین
اقداماتبرروندکليپروژهجلوگیريشد.اکثرمصالح
وتجهیزاتميبایستازنایروبيتهیهميشدکهطبیعتأ
فاصلهنسبتاًزیادکارگاهازاینشهرومسیرنهچندان
مناسبدسترسيباعثبروزمشکالتيدرتهیهآنها

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

اين تعامل رضايت داشتند؟ 
علیرغممشکالتفوقالذکردررابطهباتأخیرات
مرتبطبامداركونقشههايارائهشدهتوسطمشاورو
تاخیرکارفرمادرخاموشينیروگاه)2ماهتاخیر(شرکت
فراب-هدیشتعاملخوبيبامشاوروکارفرماایجاد
کردهاست،بااتکاءبهنیروهايمتخصصایرانيوسعي
وتالشمضاعف،موفقبهانجامتعهداتقرارداديحتي

دهروززودترازبرنامهزمانبنديشدیم.
:  در مجموع تيم اجرايي و مهندسي فراب و 
هديش كه در پروژه كينداروما مستقر هستند، چند نفرند؟ 
باتوجهبهنوعوحجمفعالیتهادرطولپروژهتعداد
نفراتایرانيبین8تا15نفرونیروهايبوميبین100
تا300نفرمتغیربودهاستکهالبتهکنترل300نفرنیروي
بوميباتوجهبهمشکالتناشيازاختالفاتقبایليپیش

گفتهبسیاردشواربود.
به عنوان مدير پروژه مستقر در محل،  شما   :
يك وظيفه مهم ديگر هم برعهده داريد و آن هم 
چيزي نيست جز مهيا كردن فضايي كه كارشناسان و 
كارگران در آن بتوانند به خوبي خدمت كنند، از كار 
خود لذت ببرند و از محيطي كه در آن كار مي كنند 
رضايت داشته باشند. در اين زمينه و تالش هايي كه 

صورت گرفته برايمان بگوييد؟ 
بهنظرمنایجادیكمحیطمناسبورضایتبخش
برايکار،همبرايپرسنلکنیایيوهمبرايپرسنل
ایرانيمخصوصاًپرسنلایرانيباتوجهبهدوريآنهااز
خانواده،یکيازوظایفمهممدیرسایتاست.چون
درصورتوجودمحیطيآرامومناسبزمینهانجام

فعالیتهايبیشتروباکیفیتبهترفراهمميشود.

در گفتگو با سهيل محسن زاده مدير سايت پروژه كينداروما مطرح شد

پيچيدگي هاي خاص
مديريت سايت در كشورهاي خارجي

شركتي  همان  است؛  هديش  شركت  مديران  از  زاده  محسن  سهيل 
كه همكار و همراه فراب در اجراي پروژه استراتژيك كينداروما در 
كشور كنياست. شركت فراب پس از تجربه موفق نيروگاه تانا و هم 
اكنون هم كينداروما، بسيار مورد توجه طرف كنيايي قرار گرفته و 

آنها اميدوارند كه فراب در ساير پروژه هاي اين چنيني كنيا هم، همراه 
پيچيدگي هاي  و  مصائب  دريافتن  براي  بماند.  باقي  آنها  همكار  و 
مديريت يك سايت در خارج از كشور، با سهيل محسن زاده گفتگويي 

را ترتيب داده ايم كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد...
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در كمپرسورهای 
ديناميکی اصول بر 
اساس رانش هوا 
است، يعنی هوا 
وارد محفظه ای می 
شودكه تيغه های 
تراكم ساز سريع 
با سرعت بااليی 
می چرخند. سپس 
گاز يا هوا از طريق 
پخش كننده ها 
)Diffuser( خارج 
می شود كه در آن 
انرژی جنبشی به 
فشار استاتيکی 
تبديل می شود
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اردشير
كمپرسورآزادی *

کمپرســوریافشارندهبرایفشــردهکردنگازهابهکاررفتهوانواعمختلفی
دارد.کمپرســورهابــهطــورعمومــیدارایدونــوعکمپرســوردینامیکی
Displacement(وکمپرسورهایجابهجایی)DynamicCompressors(

Compressors(هستند.
کمپرســورهایجابهجاییحجممعینیازگازیاهوارامحصورکردهوباکاهش
فضایحجممحصورشدهفشارراافزایشمیدهند.ازجملهکمپرسورهایجابهجایی،
کمپرســورهایپیستونیوانواعمتفاوتکمپرسورهایچرخشیشامل:مارپیچی،

دندانهدار،فرفرهای،پرهایو...هستند.
درکمپرسورهایدینامیکیاصولبراساسرانشهوااست،یعنیهواواردمحفظه
ایمیشــودکهتیغههایتراکمسازسریعباسرعتباالییمیچرخند.سپسگازیا
هواازطریقپخشکنندهها)Diffuser(خارجمیشــودکهدرآنانرژیجنبشیبه
فشاراستاتیکیتبدیلمیشود.کمپرسورهایدینامیکیدردونوعمحوری)Axial(و
شعاعی)Radial(وجوددارندوهمهبرایمقادیرجریانیباحجمزیادمناسبهستند.
اگرچهاساسکارکمپرسورتوربینهایگازیصنعتیازنوعدینامیکیمیباشد،اماهر

سازندهتوربینگازیتکنیكوتکنولوژیخاصخودرادارند.

كمپرسور شعاعی
کمپرسورهایشعاعیدرتوربینهایگازیکوچك)کمتراز4MW(مورداستفاده
قرارمیگیردوبهطورعمدهدرتوربوترنها،کشــتیهایمسافرتی،سکوهاینفتیو

فضاهایمحدودکاربرددارد.
،)Impeller(پروانه،)IGVs(اجزايکمپرسورشعاعیشاملپرههایهدایتکننده

پخشکننده)Diffuser(وحلزونی)Scroll(میباشد.
ازجملهویژگیهایکمپرســورشعاعییاگریزازمرکز،جریانرانششعاعیآن
اســت.هوابااستفادهازپرههایشــعاعیواردمرکزپروانهدواریمیشودوتوسط

نیروهایگریزازمرکزبهسویمحیطپروانهدواربهبیرونپرتابمیشود.قبلازاینکه
هوابهمرکزپروانهدواربعدیراندهشود،ازیكپخشکنندویكمحفظهحلزونیعبور

میکندکهدراینمحفظهانرژیجنبشیبهفشارتبدیلمیشود.

نسبتفشاردرهرمرحلهتوسطفشارنهاییکمپرسورتعیینمیشود.همچنینبعد
ازهرپروانهدوارسرعتهوابهطورچشمگیریافزایشمییابد.دمایهوادرقسمت
ورودیهریكازمراحلنقشمهمیدرمقتضیاتتوانکمپرسورداردوبههمیندلیل

استکهخنكکاریبینمراحلنیازمیشود.
پروانهدوارمیتوانددارایطرحبازویابستهباشد.طرحبازدرکاربردهایهوا
رایجتراســت.پروانهدوارمعموالًازآلیاژفوالدضدزنگویاآلومینیومساخته
میشود.ســرعتاینکمپرسوردرمقایسهباکمپرسورهایدیگرخیلیباالاست،

حدود15000تا100000دوربردقیقه)rpm(کاماًلرایجمیباشد.

کمپرسور توربين های گازی صنعتی
در نشريه شماره 13 مقاله اي با عنوان مقدمه ای بر توربين های گازی صنعتی، كمپرسور به عنوان اولين قسمت موتور معرفی گرديد، همچنين 
از يك مدل ساده برای تعريف اصول و روش كار توربين استفاده شد. اما كمپرسور همانند آنچه كه در اين مدل ساده عنوان گرديد يك مدل ساده 

نبوده بلكه يك طرح پيچيده با تكنولوژی باال برای فشرده سازی مداوم جريان هوا به فشار دلخواه می باشد كه در ادامه به آن می پردازيم.

شكل 3 نمايي از يك كمپرسور محوری
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يك كمپرسور 
محوری دارای جريان 

محوری است ، 
هوا يا گاز از ميان 

رديف هايی از پره های 
ثابت و متحرك 
در امتداد محور 

گردان كمپرسور 
عبور می كنند. بدين 
ترتيب سرعت هوا 
به تدريج همزمان با 
اينکه پره های ثابت 

انرژی جنبشی را به 
فشار تبديل ميکنند ، 

افزايش می يابد. 
معموالً يك استوانه 
متعادل كننده ای در 
كمپرسور تعبيه می 

شود ، تا نيروی فشار 
محوری را متعادل 

سازد. كمپرسور های 
محوری به طور كلی 
برای ميزان جريان 

حجمی باال در 
فشار نسبتاً متوسط 

مورد استفاده قرار 
می گيرند و فشار 

مؤثر تقريبا 14 بار 
است
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هرکمپرســورگریزازمرکزبایدبهطورمناسبیآببندیشودتامیزاننشتیرا
درراســتایمحورگردندهکهازمیانمحفظهکمپرســورعبورمیکندکاهشدهد.
آببندهایمختلفیمورداســتفادهقرارمیگیرندوپیشرفتهترینآنهارامیتواندر
کمپرســورهایپرسرعتکهتاٌمینکنندهفشارهایباالمیباشند،یافت.رایجترین
انواعآببندهایچهارگانهشاملآببندهایالبیرینتی،آببندهايحلقوی)معموالًآب
بندهایگرافیتیکهخشــكکارمیکنندDryGasSeal(،آببندهایمکانیکیو
آببندهایهیدرواستاتیکیمیباشدشکل3مربوطبهیكنمونهتوربینشعاعیساخت
شرکتOPRAهلنداست،اینتوربینداراییكمحور)SingleShaft(بودهوبا

  rpm 26000وضریبتراکم6,7:1توانیمعادل 2MWتولیدمیکند.


كمپرسور محوری
یكکمپرسورمحوریدارایجریانمحوریاست،هوایاگازازمیانردیفهایی
ازپرههایثابتومتحركدرامتدادمحورگردانکمپرسورعبورمیکنند.بدینترتیب
سرعتهوابهتدریجهمزمانبااینکهپرههایثابتانرژیجنبشیرابهفشارتبدیل
میکنند،افزایشمییابد.معموالًیكاستوانهمتعادلکنندهدرکمپرسورتعبیهمیشود،
تانیرویفشارمحوریرامتعادلسازد.کمپرسورهایمحوریبهطورکلیبرایمیزان
جریانحجمیباالدرفشارنسبتاًمتوسطمورداستفادهقرارمیگیرندوفشارمؤثرتقریبا
14باراست.اینکمپرسورهادارایتعدادیتیغهثابت)StatorBlade(ومتحرك
)RotorBlade(هستند،هرمرحله)Stage(ازکمپرسورشاملیكجفتتیغهثابت
ومتحركاست.تیغهمتحركباعثافزایشسرعتهواشدهوپسازبرخوردهوابا
تیغههایثابتوعبورازبینفاصلهتیغههاهمانندپخشکنندهعملميکندودرنتیجه
کمشدنسرعت،فشارهواراافزایشمیدهد.پسازافزایشفشار،هوابهتدریجبه
فضایمحصورترراندهشدهودرنتیجهکمشدنحجم،فشارهوادرهرمرحلهباالتر
میرود.جهتجلوگیریازنشتیهواآببندهاییبیناینمراحلودرقسمتورودی
وخروجیکمپرسوروجوددارد.شکلشماره4تغییراتدما،سرعتوفشاررادریك

کمپرسورمحورینشانمیدهد.

سرج )Surging( و استال در كمپرسور
هرکمپرسوریداراینقشهسرج)SurgeMap(بودهودرشرایطعادی
زیرمنحنیســرجکارمیکند.امااگرجتهــایهوابههردلیلیازرویپره
فاصلهگرفتهوجداشــودپدیدهجدایییااســتالرخدادهاســتودرواقع
کمپرســوردرآستانهسرجقرارمیگیرد.اگراستالدرردیفهایبعدینیزبه
وجودآید،فشاردرپشتآنردیفافتکردهوجریانبرگشتیازردیفهای
بعدیوحتیمحفظهاحتراقبهســمتمنطقهکمفشــارمیرودکهباسرو
صدایزیادهمراهبودهوممکناســتآســیبجدیبهپرههایتوربینوارد

شود.اینحالتراموجبرگشتییاسرجگویند.



ادامهسرجباعثبروزمشکالتیازجمله:
1-لرزششدید2-خرابییاتاقانها)Bearing(3-خرابینشتبندها4-خرابی
شفتودیسكروتور5-شکستنپرهها6-تخریبوایجادCrackدرفوندانسیون

برایکنترلوجلوگیریازپدیدهسرجازاجزايزیراستفادهمیشود:
)BladeValve(1-استفادهازشیرهایتخلیه

)InletGuideValve(2-تیغههایمتغیردرکمپرسور
)CompressorWashing(3-شستنکمپرسور

4-تمیزکاریفیلترهوا

 تبديل انرژي در كمپرسور هوا 
کمپرسورهوادردوبخشمتمایزفشاري،هواراازهمجداميکند.یكسمت
فشارورودی)کهمعموالفشارهوااست(قرارداردودرسمتدیگردرنتیجهکارکرد
کمپرسور،فشاربیشتراست.بهمحضورودهوابهداخلکمپرسورانرژيازطریق
چرخشتیغههايموجودرويدیسكکمپرسوربههوامنتقلميشود.مشخصه
فیزیکيکمپرسور،نرخجریانهوا،نسبتتراکموراندمانآنراتعیینميکندواین
عواملمقداريانرژيراکهکمپرسورميتواندبههوامنتقلکندتعیینميکند.میزان

انرژيمنتقلشدهبههوادرکمپرسورازرابطهزیرمحاسبهمیشود:

آسيب های كمپرسور
بیشترینآسیبدیدگیدرکمپرسورمربوطبهپرههایروتوربودهوشاملموارد

زیرمیباشد:
-ورودگردوخاكوبرخورداشیايخارجی

-خستگیقطعات
-تغییراتناگهانیناشیازتغییراتبار

-ارتعاشات
-خوردگیهایشیمیاییوفیزیکی

درمدیریتتعمیرات،برایجلوگیریازآسیبهایجدیبازرسیهایدورهای
وتعمیراتاساســیدرزمانهایمشخصوبااعمالضرایبناشیازنوعسوخت،

بارگذاریو...براساسمداركتولیدکنندهدرنظرگرفتهمیشود.
*كارشناس فنی برق و ابزاردقيق پارسيان

 Basic Training of Siemens Industrial Gas Turbine (1:منابع
2) Gas Turbine Engineering Handbook (Dr. Meherwan P.Boyce) 
3) Internet 
4) www.opraturbines.com

شكل 4

شكل5
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كل پروسة استارت 
توربين در مدت 
تقريبي چهار دقيقه 
انجام مي گيرد و در 

اين مدت SFC بايد 
توربين و ژنراتور را 
به سرعت مورد نظر 
برساند و اين به دليل 
اين است كه توربين 
داراي فركانس هاي 
بحراني است كه در 
طي انجام پروسة 
راه اندازي بايد به 
سرعت از اين نقاط 
گذر كند. نمودار 
شمارة 1 گشتاور 
توربين گاز و سيستم 
كمپرسور آن را هنگام 
استارت نسبت به 
محور فركانس نشان 
مي دهد
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باتوجهبهنوعنیروگاهيکهSFCدرآننصبشدهاست،ممکناستاز
SFCعالوهبرراهاندازيعاديژنراتوربرايموارددیگريهماستفادهشود.در
ادامهاینگزارشبراینمدهايکاريسیستمراهاندازمرورياجماليخواهیم
داشت.باتوجهبهاینکهاکثرنیروگاههايگازيدرآیندهامکانتبدیلبهنیروگاه
سیکلترکیبيرادارندميتوانبرایناساسمدهايکاريSFCرابهصورت

زیربهدودستةاصليتقسیمکرد:
مدهايکارياستانداردشامل:
NormalStartMode-

PurgingMode-
WashingMode-

مدهايکارياختیاريشامل:
BlackStartMode-
PhaseShiftMode-
BreakingMode-

برايآشــناشدنبیشتربااینروشهايکاريبهترتیبوبهطورمختصربه
توضیحهرکدامميپردازیم.

Normal StartMode
مدکارينرمالبرايسیســتمراهاندازبهعنوانمداستانداردشناختهميشود
بهگونهايکهدراینمدSFCمجموعةتوربینوژنراتورراازحالتســکون
ویاTurningGearبهحرکتدرآوردهوتاســرعتموردنظرميرساندو

سپسازمدارخارجميشود.
سیســتمراهاندازمجموعهراتاحدودسرعت2100دوردردقیقهکهتقریبًا

معادلفرکانس35هرتزاســتميرساندوبعدازآنازسیستمجداميشودو
بقیةکارافزایشســرعتراتوربینبهتنهایيانجامميدهد.مشعلهايتوربین
دراینمدعماًلدرفرکانس10هرتزکهمعادل20درصدســرعتنامياست

روشنميشوندوSFCرادرافزایششتابمجموعهیاريميدهد.
کلپروســةاســتارتتوربیندرمدتتقریبيچهاردقیقهانجامميگیردو
دراینمدتSFCبایدتوربینوژنراتوررابهســرعتموردنظربرســاندو
اینبهدلیلایناســتکهتوربیندارايفرکانسهايبحرانياستکهدرطي
انجامپروســةراهاندازيبایدبهسرعتازایننقاطگذرکند.نمودارشمارة1
گشــتاورتوربینگازوسیستمکمپرسورآنراهنگاماستارتنسبتبهمحور
فرکانسنشانميدهد.همانطورکهازنمودارمشخصاستمشعلهايتوربین
درفرکانستقریبي10هرتزروشنميشوندوبهSFCدرراهاندازيمجموعه

کمكميکند.
همچنیندرفرکانستقریبي23هرتزمشــاهدهميشودکهگشتاورتوربین
بهحديرســیدهاستکهبهتنهایيبتواندژنراتورراراهاندازيکنداماباتوجه
بهاینکهتوربینبایدنقاطبحرانيراســریعپشتسرگذارد،همچنانبهکمك

SFCاحتیاجدارد.


Purging Mode
درنیروگاههايســیکلترکیبيکهشاملبویلرنیزهستاگردرطيمرحلة
اســتارتبههردلیليپروسةاستارتباموفقیتانجامنشودوسیستممتوقف
شــود،گازهايحاصلازاحتراقدربویلرجمعميشــوند.اینگازهاقبلاز
شروعاســتارتبعديبایدازمسیرخارجشــوندبههمیندلیلدراینقبیل
نیروگاهها،سیســتمSFCدارايیكمدکارياضافهنســبتبهاستارتنرمال

آشنايي با راه اندازي ژنراتور گازي

SFC مدهاي روش

بخش دوم

در بخش اول اين مقاله سيستم راه انداز ژنراتور گازي به روش SFCارائه شده و مقايسه اي نيز با روش موتوري صورت پذيرفت. در اين بخش 
مدهاي كاري مختلف اين روش بررسي مي شوند.

رحيم 
شکوري **

 ناصر 
حسين آبادي *
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هر از چند گاهي 
و به علت جمع 

شدن مواد حاصل 
از سوختن بر روي 

پره هاي توربين 
الزم مي شود كه 
اين پره ها تميز 

و پاك شوند. 
براي اين منظور 

 Washing از مد
سيستم راه انداز 

استفاده مي شود، 
به اين ترتيب 

كه بدون روشن 
كردن مشعل هاي 
توربين، مجموعة 
توربين و ژنراتور 

 SFC را توسط
تا سرعتي معادل 

20 درصد سرعت 
نامي يعني تا 

حدود فركانس 10 
هرتز مي چرخانيم 
و در اين سرعت 

حفظ كرده ، سپس 
مواد تميز كننده 

مانند شوينده هاي 
 )Detergent(قوي

كه با آب مخلوط 
شده را وارد توربين 
مي كنيم تا پره هاي 
توربين تميز شوند

سي
ند

 مه
ي و

فن
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است.دراینمدمشعلهايتوربینگازروشننميشوندوتوربینهمانندیك
فنعملميکندوبادمیدنهوادرداخلبویلرگازهاياضافيراخارجميکند.
براياینکارSFCسیستمرابافرکانس10هرتزکهمعادل20درصدسرعت
نامياستبرايمدت8تا12دقیقهميچرخاندوبعدازسپريشدناینمدت
بــهصورتاتوماتیكازمدارخارجميشــود.درنمودار2کهبهنموداردورة
بار)LoadCycle(سیســتمراهاندازمعروفاست،مراحلاستارتنرمالو
PurgeبرايSFCطراحيشدهجهتپروژه3000مگاواترانشانميدهد.
ایننموداربرايسیســتمراهاندازياستکهتوانایيانجامچهاراستارتپیاپي
راداشتهوبعدازچهاراستارتبایدبهمدتدوساعتخاموشباشدتابتواند
چهاراســتارتبعديراانجامدهد.الزمبهذکراستکهاگرزمانخنكکاري
کمترازدوســاعتباشدسیستمراهاندازتعداداســتارتکمترازچهارباررا

ميتواندانجامبدهد.

Washing Mode
هرازچندگاهيوبهعلتجمعشــدنموادحاصلازسوختنبرروي
پرههــايتوربینالزمميشــودکهاینپرههاتمیزوپاكشــوند.براياین
منظورازمدWashingسیســتمراهاندازاستفادهميشود،بهاینترتیبکه
بدونروشنکردنمشعلهايتوربین،مجموعةتوربینوژنراتورراتوسط
SFCتاســرعتيمعادل20درصدسرعتناميیعنيتاحدودفرکانس10
هرتزميچرخانیمودراینسرعتحفظکرده،سپسموادتمیزکنندهمانند
شــویندههايقوي)Detergent(کهباآبمخلوطشــدهراواردتوربین
ميکنیمتاپرههايتوربینتمیزشــوند.اینپروسهتقریبًابهمدت1,5دقیقه
SFCطولخواهدکشــیدوبعدازتمیزشــدنپرههابرايخاموشکردن

بایدفرمانالزمبهسیستمکنترلآنارسالشود.

Black Start
خاصیتBlackStartکهازمدهاياســتارتسیســتمراهاندازاست،در
مواقعياســتفادهميشودکهشبکهدچارقطعيویابهقوليBlackشدهباشد.
برايایــنمنظورمعموالًدربعضيازنیروگاههاوباتوجهبهبعضيشــرایط
خــاصامکانBlackStartرابرايسیســتمراهاندازدرنظرميگیرند.براي
ایــنمنظورازیكژنراتوردیزلکهقادربهتأمینتوانموردنیازSFCباشــد

درنیروگاهاستفادهميکنندکهدرموقعلزومتأمینکنندةتغذیةSFCباشد.
درهنگامانتخابمدBlackStartدرسیســتمراهانداز،SFCباتوجهبه
توانــيکهدیزلژنراتورميتواندبدهدازتوانپایینترينســبتبهتواننامي
شــروعبهانجامپروسةاستارتژنراتورميکند.معموالًژنراتوردیزلبایدقادر
Blackباشدکهحدود70درصدازتوانناميسیستمراهاندازرابرايمدکاري
Startتأمینکند.دراینمدتوربیندر20درصدسرعتناميژنراتوراستارت
ميشود،پروسةاستارتژنراتوردراینمدمدتزمانبیشتريطولميکشد.

Phase Shift Mode
دربعضيازمواقعوبراياصالحضریبقدرت)PowerFactor(شبکه،
ازژنراتوربهعنوانیكخازنوبایكسلفاستفادهميکنیم.براياینمنظور
ژنراتورراازتوربینوشبکهجداميکنیموسپسبااستفادهازسیستمراهانداز،
ژنراتورراتافرکانس52,5هرتزیعنيسرعتيمعادل105درصدسرعتنامي
ميچرخانیــمبعــدازآنSFCراازژنراتورجداميکنیموهمزمانسیســتم
تحریكرادرحالتعملکردنرمالروشــنميکنیمهنگاميکهسرعتبهحد

ناميپایینآمدژنراتورراباشبکهسنکرونميکنیم.

Breaking Mode
بعدازاســتفادهازمــدکاريPhaseShiftبهدلیلایــنکهتوربینبه
ژنراتوروصلنیســتزمانالزمبرايکاهشســرعتژنراتوربسیارزیاد
ميشــود.برايکاهشاینزمانازیکيدیگرازخواصاســتارتتوســط
ژنراتورSFCاســتفادهميکنیمکهبــهآنBreakingModeميگویند.
بــراياینمنظوربعدازجداکردنژنراتورازشــبکه،ولتاژژنراتورتاحد
ولتاژاســتارتSFCپایینميآیدســپسSFCدوبارهبــهژنراتوروصل
ميشــودوسرعتآنراتاحدسرعتازقبلتنظیمشدهپایینميآورد.در

خاللاینعملیاتانرژيتولیدشــده،بهشبکهتزریقميشود.
* كارشناس برق وابزاردقيق
* *كارشناس برق وابزاردقيق

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

2- سيستم تحريك و راه انداز ماژول 2، آقاي زيمونايت

تصوير 1 : منحني گشتاور توربين در هنگام استارت
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يکي از راهکارهاي 
مؤثر كه سهم 
بسزايي در 
كاهش هزينه هاي 
شركت هاي 
عمراني و افزايش 
بهره وري آنها دارد، 
مستندسازي فني 
پروژه ها است. 
مستندسازي فني، 
يکي از ابزارهاي 
مديريت دانش، 
براي انتقال 
تجربيات و دانش 
ضمني و عيني ايجاد 
شده در پروژه ها 
مي باشد. با توجه 
به ماهيت كار 
پروژه هاي عمراني، 
مستندسازي 
هدفمند، صحيح و 
كامل آنها نيازمند 
استفاده از ابزارهاي 
مناسب فناوري 
اطالعات، از جمله 
سيستم هاي 
اطالعاتي مي باشد
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شرکتهايعمراني،دردنیايپرتحولامروزي،نقشعمدهايدررونداقتصاد
جهانيایفاءميکنندوحجمقابلتوجهيازنقدینگيکشــورهادراینشرکتها
جریاندارد.امروزهاینشرکتهابافضايجدیديمواجههستند.ازیكسونیاز
کشورهابهایجادوتوسعهزیربناهايموردنیازبهطورروزافزونافزایشميیابدو
ازسویيدیگر،تحوالتجهانيبرروندکاريآنهاتاثیراتقابلتوجهيميگذارد.
اینشرکتهابهطورمداومدرحالافزایشهستندولیکندواموبقايآنهامستلزم
استفادهازابزارهايمدیریتيواطالعاتينوینميباشد،چراکهاگرنتوانندبااستفاده
ازاینابزارها،قیمتتمامشدهخودراکاهشوکیفیتاجراراافزایشدهند،جایي

درعرصهرقابتنخواهندداشت.
یکيازراهکارهايمؤثرکهســهمبســزایيدرکاهشهزینههايشرکتهاي
عمرانيوافزایشبهرهوريآنهادارد،مستندسازيفنيپروژههااست.مستندسازي
فني،یکــيازابزارهايمدیریتدانش،برايانتقــالتجربیاتودانشضمنيو
عینيایجادشــدهدرپروژههاميباشد.باتوجهبهماهیتکارپروژههايعمراني،
مستندسازيهدفمند،صحیحوکاملآنهانیازمنداستفادهازابزارهايمناسبفناوري

اطالعات،ازجملهسیستمهاياطالعاتيميباشد.
مستندسازيفنيابزاريجهتانتقالمهارتهاوفناوريهايمهندسینياست
کهدرشرایطدشوارکارگاهيعهدهداراحداثپروژهبودهوتجربیاتذيقیمتي

راکسبنمودهاند.
پروژههايسدســازي،نیروگاهها،احداثپاالیشگاهها،پتروشیميهاوتصفیه
خانههايآبوفاضالبازجملهپروژههایيميباشــندکهبهعلتطبیعتچند

تخصصيآن،نیازبهمستندســازيفنيدرآنهابیشــتراحساسميگردد.چراکه
بهعلتپیچیدگيهايطراحيواجرايآن،عمدتًایافتههاوتوصیههايزمانمطالعات
وطراحيبرايتعجیلدراجرايپروژههاکافينبودهومجموعهپرسنلکارگاهيبا
ابداعروشهايبهینه،مهندسيپروژهراواقعیتبخشیدهوآنراتکمیلمينمایند.
هماکنونطراحيپروژههادربسیاريازشهرهاونقاطکشوردردستتهیهیااجرا
ميباشندکهبعضاًدراجرابامشکالتحاديروبهروهستند.مطمئناًدرپروژههاي
مشابهدرداخلیاکشورهايدیگر،اینقبیلمشکالتباصرفوقتوهزینهمرتفع
شدهاستامابهعلتعدمدسترسيبهمستنداتفنيذيربطاینمسائلاینكبراي
کشورماالینحلباقيماندهاست.دریكتعریفجامعميتوانمستندسازيفني
رابهمجموعهفرایندهائيکهبهثبتمنظماهموقایعاجرائيوتجربیات،مشتمل
برشــرحوتفسیرموضوعبااستفادهازعکس،جدول،شکل،گرافوغیره،ارائه
گزینههايمختلف،تجزیهوتحلیلونتیجهگیريمنتهيميشوداطالقکرد.آنچه
کهبهاینترتیبجمعآوريميشــود،درحکمیكبایگانيفنيراکدنبودهبلکه
بسیاريازیافتههايمهندسيرابهگونهايعمليمطرحميسازد.بدیهياستجمع
آوريچنینمجموعهعظیميازاطالعاتومستنداتنیازبههمکاريهمهجانبه
هرسهعنصرمثلثاجرا)کارفرما–مشاور–پیمانکار(دارد.بههمیندلیلاست
کهکشورهايپیشرفتهتوجهبهمستندسازيفنيوانجامآندرپروژههايعمراني
رایکيازنشانههايقوتوقدرتمدیریتفنيکشورشانميدانند.گزارشهاي
موسسهمطالعاتيوتحقیقاتيگارتنرنشــانميدهد،سازمانهابهازايهریكاز
کارکنان،ســاالنه4800دالربهدلیلصرفزمانجستوجوویافتنمستندات،از

ضرورت مستند سازي در پروژه هاي عمراني

مهرداد
فرشاد  *
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يکي از تنگناهاي 
بنيادين در مديريت 
پروژه هاي عمراني 

به طور اعم و 
طرحهاي عمراني 

كشور به طور اخص 
كه توسعه و كاربري 
فناوري هاي به هنگام 

را دشوار يا بعضاً 
غير ممکن مي سازد، 
كمبود مستندات در 

پروژه هايي است 
كه قبالً به اجرا 

درآمده اند و انبوهي از 
خالقيت هاي مهندسي 

را تجربه كرده اند

دســتميدهند.همچنینباخروجنیروهايکلیديکارشناساندخیلدراجراي
پروژههاازمجموعهشــرکت،کلیهتجاربمثبوتدرذهنوحافظهاینافرادنیز
همراهایشانازشرکتخارجميشود.هیچگاهاینسرمایههايباارزشدرمجموعه
IDCاســنادومداركدارائيهايشرکتلحاظنميشود.براساسآمارموسسه
ساالنه4,5درصددانشسازمانهابهدالیلمختلفمفقودميگردد،دالیليهمچون
خروجکارکنانازسازمان،عدممدیریتصحیحاطالعاتواحتکاردانشتوسط
افراد.همچنین3,2درصددانشسازمانهانیزمنسوخوغیرقابلاستفادهميگردد.

 ضرورت مستند سازي فني: 
یکيازتنگناهايبنیادیندرمدیریتپروژههايعمرانيبهطوراعموطرحهاي
عمرانيکشــوربهطوراخصکهتوسعهوکاربريفناوريهايبههنگامرادشوار
یابعضاًغیرممکنميســازد،کمبودمستنداتدرپروژههایياستکهقباًلبهاجرا
درآمدهاندوانبوهيازخالقیتهايمهندســيراتجربهکردهاند.حتيمشــاهده
ميگرددکهدریكپروژهدردســتاجرانیزبعلتنارســائيدرتهیهمستندات،
دوبــارهکاريهايزیاديرخميدهدکههمبهلحاظماليوهمبهلحاظزمانبندي
پیامدهاينامطلوبيراموجبميشوند.ساالنهدرکشورپروژههايعمرانيمتعددي
بهبهرهبرداريميرســند،اماکمترطرحيراميتوانیافتکهامورفنيآنمستند
گردیدهباشــد.حتيدرصورتوجوداسنادومدارك،قطعاًدستیابيبهآنهابسیار
دشواراست.بهراستيچراباوجودصرفهزینههايبسیارزیاد،طرحهايمليو
عامالمنفعهعمرانياجراميگردندوليمستندسازيفنيآنفراموششدهومورد
بيتوجهيقرارميگیرند؟چراخالقیتهايمهندسيزمانساختسازههاازدیدها
پنهانشدهوپرسنلوکارکنانآنسازهباجابهجایي،اطالعاتراباخودازآنپروژه
منتقلکردهوباگذشتزماننیزآنراکمرنگمينمایند؟نتیجهآنکهگنجینههاي
اطالعاتيکهميتوانستتاثیربسزائيدرتوسعهفنونمهندسيدراجراودرهزینه
پروژههايآتيعمرانيداشتهباشدبرايهمیشهبهورطهفراموشيسپردهميشود.

 موانع مستند سازي فني: 
بایكنظراجمالي،دالیليکهباعثميشودپروژههايعمرانيدچارضایعات

ناشيازعدممستندسازيفنيگردندبهشرحذیلریشهیابيميشوند:
الف_ناشناختهباقيماندناهمیتمستندسازيفني

ب_ضعفدرراهبريپروژه
ج_کمبودوقتکارشناسانوخستگيناشيازکارروزانه

د_روزمرگياموروبيانگیزگيکارکنان
ه_نبودفرصتبرايمتخصصاناجرایيبرايمشارکتدرطرحهايبزرگبعدي

و_عدموجودزمینههايرقابتسازندهومفیددرکارهايمهندسي
ز_بیمازدستدادنشغلبهجهتدراختیارگذاردنتجربیاتخودبهدیگران

ح_تفکراتانحصارطلبانهکارشناسانومتخصصان
ط_عدمتوجهبهاهمیتاطالعرساني

 اهداف مستند سازي فني: 
مستندسازيفنيپروژهها،ميتواندیكیاچندهدفراموردتوجهقرار

دهد.درزیراعمایناهدافبرشمردهميشود.
الف_بهرهگیريازتجربیاتبهدستآمدهبراياصالحروشاجراوکاهش

هزینهپروژههايآتي)بهینهسازيطرحهايآتي(
ب_واقعبینانهترکردنمشخصاتفنيخصوصيپروژهها

ج_بایگانياســنادومداركجهتپاســخگوئيکیفیتوکمیتاجراي
پروژهودفاعسیستماتیكازعملکرد

د_انتقالتجربهبهکارشناسانجواناجرائيوطراحانستادي
ه_کمكبهزمینههايآموزشيوپژوهشيدرسطوحمختلفمهارتي

و_ایجادیكمدیریتقويوباتجربهجهتســازماندهيوادارهپروژههاي
عمراني

 تدابير ايجاد مستندات فني: 
جهتفراهمسازيبســترتفکردرامرمستندسازيفنيميبایدازشیوههاي
مختلفبهرهجست.اساساینشیوههابرمحورسیستماتیكکردناموروتحریك
انگیزهکارشناسانومتخصصاندستاندرکارپروژههايعمرانيميباشد.در
شیوههاينسبتاًسادهمستندسازيفني،تدابیرمختلفيبکارگرفتهميشوندکه

درادامهبهآنهااشارهميشود:
الف_فراهمآوريفرصتوانگیزهباشــیوههايمختلفتشــویقيبراي
کارشناســانوصاحبنظرانبهمنظورمکتوبنمودناطالعات،تجربیاتو

نظریاتخود.
ب_تدوینوایجادرویههايمســتندســازيفنــيوواردکردنآندر
سیستمهايجاريخودکارازجملهتضمینکیفیتکهبهطورمنظمموردکنترل

وممیزيقرارميگیرند.)قانونمندکردنمستندسازيفني(
ج_برگزاريهمایشها،گردهمایيهاوجلســاتجهتدستیابيودریافت
مقاالتمورديازکارشناسانومتخصصینپروژههايمختلفعمرانيوتشویق

مورديآنها

د_مصاحبهبامتخصصینوصاحبنظراندرخصوصموضوعاتموردنظر
ه_مکانیــزهکردناطالعــاتوپردازشوتجزیهوتحلیــلآنازطریق

نرمافزارهايرایانهاي

 نتيجه گيري: 
بزرگشــدنشــهرها،افزایشجمعیتوگســترشصنایع،اهمیتاجراي
پروژههايعمرانيراافزونيبخشیدهاست.صرفزمانوهزینههايروزافزوناین
پروژهها،ضرورتتفکردرخصوصمستندسازيفنيآنهاراایجابميکند.اما
موانعومشکالتموجودازجملهعدمشناختواهمیت،کمبودوقتکارشناسان،
ضعفراهبريپروژهوغیرهباعثعدمانجاماینمهمگردیدهاست.جهتایجاد
مستنداتفنيميبایســتتدابیرياندیشیدهشودکهاساسکارآنهابرپایهایجاد
انگیزهدرکارشناسان،استواراست.جمعآوريچنینمجموعهعظیميازاطالعات
ومســتنداتنیازبههدایتقوي،آگاهانهوهمکاريهمگانيدارد.لذاضرورت
ارتقايســطحدانشفنيدرپروژههايعمرانيولــزومبهرهگیريهمهجانبهاز
سرمایهگذاريها،ایجابمينمایدتابهموضوعمستندسازيفنيتوجهخاصشود.
احساساینضرورتواقدامعاجلبراياجرايآن،نیرويمحرکهتوسعهفناوري
درطراحيوســاختپروژههايعمرانيراایجادکــردهوراهرابراينوآوريو

اقتصاديشدنواقعيپروژههايآتيبازمينماید.
*سرپرست دفتر فني تصفيه خانه آب شيراز
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درحين برپايي 
داربست ها بايد 
به موارد ايمني 
مرتبط بر اساس 
آئين نامه ها و 
دستورالعمل هاي 
مربوطه توجه گردد 
و پس از بازرسي 
كامل از داربست ها 
توسط يك فرد 
مجرب، نسبت به 
نصب برچسب 
كنترل ايمني مربوطه 
بر روي داربست 
اقدام شود و هرگونه 
تغيير مجدد در 
ساختار داربست 
بايد با تاييد مرجع 
ذيصالح صورت 
پذيرد

36

شرح مختصر حادثه
حدودســاعت14,15مورخ90/11/20یکيازکارگرانپیمانکارنصاب
پوشــشفلزيآبراههدرتراتلشــفتچپکارگاهســیاهبیشهدرحین
عملیاتســندبالست،بهدلیلرهاشدنتختههايزیرپایيازارتفاعتقریبي

4مترسقوطمينماید.
خوشــبختانهکارگرحادثهدیدهبهدلیلاســتفادهازکمربندایمنيدچار
مصدومیتجدينشــدهوفقطمچدستچپوبخشيازصورتويدر

نتیجهبرخوردبالولههايداربستدچارمصدومیتميگردد.
بررســيصورتگرفتهحاکيازآناســتکهدرصورتعدماستفادهاز
کمربندایمني،نتیجهحادثهميتوانســتبسیارشــدیدترازوضعیتفعلي

باشد.


علل ريشه اي حادثه:
1-عدمرعایتاصولفنيدراســتقرارداربستبهدلیلمحدودیتفضا

ووضعیتخاصآبراهه.
2-الوارهایيکهجزءســکويکاربهحســابميآیندطبقآئیننامههاي
حفاظتيکارگاههايســاختمانيبایدحداقلباسهتکیهگاهنگهداريشوند،
مگرآنکهفاصلهبینتکیهگاههاویاضخامتالوارهابهنحويباشدکهخطر

انحنايبیشازحدویابلندشدنسردیگرتختهدربیننباشد.
3-مهارنامناسبدوسرتختههايمورداستفادهجهتسکويکار

آموخته هاي ناشي از حادثه:
1-نتیجهاینحادثهنشــانميدهدکهاستفادهازکمربندایمني،تاچهحد

ميتواندضامنسالمتيکارگرانحینانجامکاردرارتفاعباشد.
2-درحینبرپایيداربســتهابایدبهمواردایمنيمرتبطبراساسآئین
نامههاودســتورالعملهايمربوطهتوجهگرددوپسازبازرســيکاملاز
داربســتهاتوسطیكفردمجرب،نســبتبهنصببرچسبکنترلایمني
مربوطهبررويداربســتاقدامشــودوهرگونهتغییرمجدددرســاختار

داربستبایدباتاییدمرجعذیصالحصورتپذیرد.
* رئيس بخش ايمنی و بهداشت

 تجزيه و تحليل يك حادثه 
در كارگاه سياه بيشه

محسن
خرسندي  *

 نماي پلت فرم موقت از پايين

 نمايي ازموقعيت كار فرد مصدوم

 نماي پلت فرم موقت از پايين

نمايي از تخته زير پايي رها شده
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بين تبلت هاي 
 Sony ،اندرويدي

Tablet S امکانات 
بسيار بهتري را 
براي عالمندان 
بازي به ارمغان 

مي آورد. چون اين 
تبلت به فروشگاه 

 PlayStation
دسترسي دارد و 

كاربران آن مي توانند 
از بازي هاي متنوع 

و اختصاصي 
سوني لذت ببرند. 

)سوني اعالم كرده 
كه چندين بازي 

اختصاصي خود را تا 
پاييز 2012 منتشر 
خواهد كرد.( سوني 

تمايل دارد اكثر 
بازي هاي كنسول 

PSP را براي اجرا 
برروي تبلت هاي 

اندرويدي خود 
تبديل كند

راهــنماي تــبلت 2 
هومن

مساح تاش *

آيپد Apple 2 :بهترين تبلت
یكتبلتبراياینکهمناســببازيباشــدبایدتوانایيسختافزاريخوبي
داشــتهوبازيهايمتنوعينیزبرایشوجودداشــتهباشد.درهردوزمینهآیپد2
FPSشکستناپذیراست!درآزمایشهايانجامشدهآیپد2دربازيهايمختلف
)تعدادفریمدرثانیه(بســیارباالترينسبتبهرقباياندرویديخودداشتهاست.
آیپد2درتستبازيزمانيکهAntiAntialisingخاموشبودحدود27درصد
بهترازنزدیکترینرقیباندرویديخودیعنيAcer A100 7عملکرد.آیپد2
درآزمایشGLBenchmark 2.1کهبرپایهOpenGLکارميکند،52فریمدر

ثانیهوA100درهمینآزمایش41FPSنمایشداد.



تبلت آيپد 2
جالباســتبدانیدکهتفاوتبازدهبیناندروید3,1بااندروید3,2دربازيها
قابلمالحظهاست.اندروید3,2حدود77درصدبهترازاندروید3,1عملميکند.
بههرحالاکثرتبلتهاياندرویديکهدراینمقالهآزمایششــدهاند،درآزمایش
بازيبین20تا30فریمدرثانیهنمایشدادندوتقریباهمگيمغلوبآیپد2با52
فریمدرثانیهشدند.البتهدرنظرداشتهباشیدکهاینآزمایشبراساسگرافیكسه
بعديبازيکارميکندودرحالحاضراکثربازيهاگرافیكدوبعديدارند.بهعنوان
مثالبازيهايمحبوبيمثلAngryBirdوBejeweledازگرافیكسهبعدي
استفادهنميکنندوبههمیندلیلدرهنگاماجراياینبازيهاتفاوتيبینتبلتهاي
اندرویديوآیپدمشاهدهنخواهیدکرد.ازنظرتعدادوتنوعبازيهاآیپدبرندهاست،
تعدادکميازبازيهايiOSبراياندرویدوجوددارند.ازطرفيمشخصنیست
کهکدامیكازبازيهايفعلياندرویدبررويصفحهبزرگتبلتهانیزبهخوبي

کارميکنند.اماحالکهاندروید4واردبازيشده،ممکناستجریانکميتغییر
کند.ازآنجایيکهگوگلادعاکردهدراندروید4تولیدکنندگانبهراحتيميتوانند
نرمافزارهايخودرابرايصفحهنمایشکوچكموبایلهاوصفحهبزرگتبلتها
بسازند.همچنیندراندروید4سیستمعاملامکاناستفادهازشتابدهندهگرافیکي

براياجرايروانتربازيهارانیزميدهد.
بینتبلتهــاياندرویدي،SonyTabletSامکاناتبســیاربهتريرابراي
PlayStationعالمنــدانبازيبهارمغانميآورد.چوناینتبلتبهفروشــگاه
دسترســيداردوکاربــرانآنميتوانندازبازيهايمتنوعواختصاصيســوني
لذتببرند.)ســونياعالمکردهکهچندینبازياختصاصيخودراتاپاییز2012
منتشرخواهدکرد.(ســونيتمایلدارداکثربازيهايکنسولPSPرابراياجرا
Crashبررويتبلتهاياندرویديخودتبدیلکند.بهعنوانمثالبازيمعروف
BandicootبررويTabletSنصبشدهاست.هرچندگرافیكاینبازيبراي

سال1996استاماگیمپليآنبسیارجذابودوستداشتنياست.


Sony Tablet S تبلت
درآزمایشاتيکهپيسيورلددرزمینهبازدهتبلتدربازيهاانجامدادهاست،
SonyTabletSبازدهیکسانيباLenovoThinkPadداشتهوهردوتوانستند

30FPSنمایشدهند.اینFPSبراياجرايرواناکثربازيهامناسباست.
اگربازيبرایتاناهمیتدارد،اندرویدیكبرگبرندهدراینزمینهداردوآنهم
USBپشتیبانيازکنترلرهايفیزیکيبازياستکهبهصورتبلوتوثیاازطریق
تيرماه 1391 - شماره 21بهتبلتمتصلميشوند.تولیدکنندگانبازينیزميتوانندازاینقابلیتاستفادهکرده



 مشخصا 
درحال حاضر تمام 
هياهوي بازار تبلت ها 
برروي محصوالت 
مبتني بر اندرويد 
ios متمركز شده 
است. اما اين بدين 
معنا نيست كه امکان 
خريد تبلت هاي 
مجهز به سيستم 
عامل ويندوز وجود 
نداشته باشد. 
شركت هاي مختلفي 
 Dell, از جمله
 ExoPC , Fujitsu,
 HP , Samsung

 ViewSonic و
تبلت هاي مجهز به 
ويندوز 7 توليد و 
روانه بازار كرده اند
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وبازيهايسازگاربادستههايمخصوصبازيتولیدکنند.
آیپد2بهدلیلعدموجودپورتUSBوعدمپشتیبانيازاتصالکنترلرهايبازي

ازطریقبلوتوثازاینقابلیتبيبهرهاست.

چه تغييراتي در تبلت هاي آينده اتفاق مي افتد؟ 
تبلتهایيکهدرســال2012واردبازارميشوندچطورخواهندبود؟انتظار
ميرودتبلتهاسبكتر،باریكتروارزانترشوند.رزولوشنصفحهنمایشتبلتها
نیزبهترخواهدشد.بهعنوانمثالوضوحتصویرآیپد2برابر1024×768پیکسل
استواینبدینمعناستکهتراکمپیکسلدرایننمایشگر132پیکسلدراینچ
)PPI(ميباشد.تبلتتوشــیباThrive 7باوضوحتصویر1280×800پیکسل
تراکمپیکسل225PPIدارد.پیکســلهايبیشترباعثنمایشخواناترمتونو
واضحترتصاویرميشوند.شــایعاتحاکيازآناستکهنمایشگربارزولوشن

آیفون4Sدرنسلجدیدآیپدنیزبهکارگرفتهخواهدشد.
تبلتهايچهارهســتهاينیزبهآهستگيواردبازارخواهندشد.اولینتبلت4
TegraاستکهمجهزبهپردازندهنسلسومTransformerPrime،هستهايدنیا
 Transformerانودیاميباشد.اینتبلتدرواقعنســخهباریكوسبكشده
TF101است.تبلتهاي4هستهايبیشتريدرنمایشگاه2012CESواردشدهاند

کهممکناستدرمقاالتبعديبهبرخيازآنهابپردازیم.
تبلتهاياندرویدينیزبه)Android 4.0 (Ice Cream Sandwichبهروز
خواهندشــد.اندروید4درواقعتلفیقاندروید2و3اســتوباهدفیکسان
سازيابزارهاياندرویدي)تلفنهوشمندوتبلت(منتشرشدهاست.انتظارميرود
TransformerPrimeاولینتبلتطرحمجهزبهاندرویدچهارباشد.)البتهبه

شرطيکهتبلتارزانقیمتوکمکیفیتNovo7رانادیدهبگیریم(.
مورددیگرکهانتظارميروددرسالجارياتفاقبیافتد،ورودتبلتهايارزان
قیمتاست.آمازونباتبلت200دالريKindleFireوارداینبازارشدهاست.
CloudتاAppStoreاینتبلتکهامکاندسترســيبهسرویسهايآمازوناز
KindleFire.گوگلرانداردAndroidMarketرادارد،اجــازهاســتفادهاز
درمقایسهبارقبايخودکمبودهايزیاديازجمله:عدموجوددوربینوحافظه
ذخیرهسازيکمحجم8گیگابایتيدارد.اماقیمتفوقالعادهآنباعثفروشچند

میلیونياینتبلتشدهاست.

تبلت هاي ويندوزي
مشــخصادرحالحاضرتمامهیاهويبازارتبلتهابررويمحصوالتمبتنيبر
اندرویدiosمتمرکزشــدهاست.امااینبدینمعنانیستکهامکانخریدتبلتهاي
 Dell,مجهزبهسیستمعاملویندوزوجودنداشتهباشد.شرکتهايمختلفيازجمله
ExoPC , Fujitsu, HP , SamsungوViewSonic تبلتهايمجهزبهویندوز
7تولیدوروانهبازارکردهاند.اماتبلتهايویندوزيبهدلیلقیمتبسیارباال،طولعمر
کوتاهباتريوعدمپشتیبانيصحیحویندوزازصفحهلمسيتبلتها،هیچوقتموفق
نبودهاند.البتهداستانویندوز8بهکليفرقميکند.ویندوز8قراراستبهصورتکامل
ازصفحهلمسيتبلتهاپشتیبانيکند،کممصرفباشدوباپردازندههايارزانوسریع
ARMنیزسازگارباشد.امابایدتازمانوروداینتبلتهابهبازارکهنیمهدومسال2012
اعالمشده،صبرکرد.ممکناستزمانهاياعالمشدهبرايطولعمرباتريومدت
زمانموردنیازبرايشارژکاملآنباآنچهتولیدکنندگاناعالمميکنندمتفاوتباشد.
طولعمرباتريبراساسمدتزمانپخشویدیو1080pبهصورتمداوممحاسبهشده

استوگزینهقیمتخیليدرنظرگرفتهنشدهاست.

Apple2 1. تبلت آيپد


قابليت ها و مشخصات فني:نمایشگر9,7اینچ/رزولوشن1024×768ابعاد: 
24,13cmدر18,542cmدر0,86cmوزن:603گرم

كارايي و بازده:خیليخوب/طراحي كلي:خیليخوب/طول عمر باتري:
8:24/ زمان شارژ مجدد: 4:10

جمع بندي:تبلــتاپلبهدلیلترکیببازده،کارایي،نــرمافزارهايمتنوعو
پشتیبانيخوبدرصدرجدولقرارميگیرد.

Samsung Galaxy Tab 10.12.تبلت


قابليت و مشخصات فني:نمایشگر10,1اینچ/رزولوشن:1280×800ابعاد:
25,65cmدر17,52cmدر0,86cmوزن:562گرم

كارايي و بازده: خیليخوب/طراحي كلي:خیليخوب/ طول عمر باتري: 
10:42/زمان شارژ مجدد:5:34دقیقه

جمع بندي:بهترینتبلتگلکسي،بازدهخوب،طراحيزیباووزنسبكدارد
رابطکاربريTouchWizبهخوبيبهینهشدهاست.

 Samsung Galaxy Tab 8.9 3. تبلت


قابليت و مشخصات فني:نمایشگر8,9اینچ/رزولوشن:1280×800/ ابعاد: 
23,18cmدر15,73cmدر1,57cm/وزن:725گرم

كارايي و بازده: خیليخوب/طراحي كلي: خیليخوب/طول عمر باتري:
6:00/زمان شارژ مجدد: 4:13

جمع بندي: ســایزتبلتبینتبلتهاي10و7اینچياســتوبههمیندلیل
ترکیبيازقابلیتحاملآســانتروکارایيبهارمغانميآورد.نمایشگراینتبلت

برخيازرنگهارابادقتنمایشنميدهد.

 Toshiba Thrive 10.1 4. تبلت
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مکن است 

زمان هاي اعالم 
شده براي طول 

عمر باتري و مدت 
زمان مورد نياز 

براي شارژ كامل 
آن با آنچه توليد 

اعالم  كنندگان 
متفاوت  مي كنند 
باشد. طول عمر 
براساس  باتري 

مدت زمان پخش 
 1080p ويديو 

به صورت مداوم 
محاسبه شده است 

و گزينه قيمت 
خيلي در نظر گرفته 

نشده است
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قابليت و مشخصات فني:نمایشگر10,1اینچ/رزولوشن:1280×800پیکسل

ابعاد: 25,65cmدر17,7cmدر1,57cm/ وزن:725گرم
كارايي و بازده: خیليخوب/طراحي كلي: خیليخوب/طول عمر باتري: 

6:00ساعت/ زمان شارژ مجدد:2:30دقیقه
جمع بندي:اینتبلتکاملترینسريپورتهارابینکلیهتبلتهادارد.امااي

کاشکیفیترنگهادرنمایشگرآنکميبهترنمایشدادهميشدند.

 Sony Tablet S 5. تبلت


قابليت و مشخصات فني:نمایشــگر9,4اینــچ/وضوحتصویر1280×800
پیکسلابعاد:24,13cmدر17,27cmدر0,7cm/وزن:594گرم

كارايي و بازده: خوب/طراحي كلي:خیليخوب/طول عمر باتري:4:44
/زمانشارژمجدد:3:19

جمع بندي:شکلوطراحيلبههايتبلتبهنحوياستکهبهراحتيدردست
جايميگیرد.اینتبلتپورتIRبرايکنترلازراهدورابزارهايدیگرراداردو

بهبازيهايPlayStationنیزدسترسيدارد.

 Asus Eee Pad Slider SL101 6. تبلت


قابليت و مشخصات فني:نمایشگر10,1اینچ/رزولوشن:1280×800پیکسل
/ ابعاد: 27,30cmدر18,03cmدر1,72cm/ وزن:961گرم

كارايي و بازده:خیليخوب/ طراحي كلي:خیليخوب/طول عمر باتري:
5:50/زمان شارژ مجدد:2:35

جمعبندي:اینتبلتبسیارسنگینوضخیمميباشد.اماتنهاتبلتدراینلیست
باکيبردکشویيفیزیکياست.

 Lenovo ThinkPad Tablet 7. تبلت

 قابليت و مشخصات فني:نمایشگر10,1اینچ/رزولوشن:1280×800پیکسل
 ابعاد:26,03cmدر18,16cmدر1,38cm/وزن:716گرم

كارايي و بازده:خوب/طراحي كلي:خیليخوب/طول عمر باتري: 5:16
زمان شارژ مجدد:4:34

جمع بندي:اینتبلتبرايکاربراناهلکسبوکارساختهشدهوازقلمنوري
وکيبردخارجيپشتیبانيميکند.

 Motorola Xoom 8. تبلت

قابليت و مشخصات فني:نمایشگر10,1اینچ/رزولوشن:1280×800پیکسل
/ابعاد: 24,89cmدر16,68cmدر1,29cm/وزن:730گرم

كارايي و بازده:خیليخوب/طراحي كلي: خوب/طول عمر باتري:7:40
/مدت زمان شارژ مجدد:2:26

جمع بندي:اولینتبلتمجهزبهHoneycombبازدهبســیارخوبيدارداما
وزنآنسنگیناست.

 Asus Eee Pad Transformer TF101 9. تبلت


قابليت و مشخصات فني: نمایشگر10,1اینچ/رزولوشن: 1280×800پیکسل
/ابعاد:27,18cmدر17,01cmدر1,27cm/وزن:680گرم

كارايي و بازده:خوب/طراحي كلي:خیليخوب/طول عمر باتري:5:35
/مدت زمان شارژ مجدد:2:55

جمع بندي:TF101بهیكکيبردکاملباتاچپدمتصلميشودوآنرابهیك
نتبوكتمامعیارتبدیلميکند.

 T-Mobile SpringBoard S230 10. تبلت


قابليت و مشــخصات فني:صفحهنمایش7,0اینچ/رزولوشن:1280×800
پیکسل/ابعاد: 18,99cmدر12,90cmدر10,04cm/ وزن: 399گرم

كارايي و بازده:خوب/طراحي كلي:خیليخوب/طول عمر باتري:5:07
/مدت زمان شارژ مجدد:2:28

جمع بندي:اینتبلتمختصسرویسدهندهمخابراتيT-Mobileاستو
درایرانوجودندارد

* رئيس بخش سخت افزار و پشتيباني فني
PCWORLD-منبع: اينترنت
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کتاب»فعالیتهاي100روزاولمدیرعملکرد«
بهموضــوعمهممدیریــتپروژهميپــردازد.
موضوعارزیابيهمــوارهدرصنعتموردتوجه
بودهوهســت.براياطمینانازقضاوتصحیح
درموردشــرکت،لحاظکــردنذینفعانبهطور
جامعضرورياســت.وقتيبهسازمانازمنظر
ذینفعــانمختلفنــگاهميشــوداطمینانبراي
قضــاوتافزایشميیابد.کتــابحاضرمفهوم
ارزیابيعملکردســازمانرادرچارچوبمدل
ســرآمديEFQMوازدیدگاهمدیرعملکرد
سازمانبیانمينماید.بهعبارتدیگراینکتاب
ســازمانراازجنبههايمختلفنظیرمشتریان،
کارکنان،پیمانکاران،شاخصهاوازدیدگاهکمي

وکیفيارزیابيمينماید.رونداجرایيکارنیزدر
حدود100روزدرنظرگرفتهشــدهاست.یعني
درطول100روزســازمانبــهطورجامعمورد
ارزیابيسیســتماتیكوکاربرديقرارميگیردو
فرصتهايبهبوداستخراجشدهواولویتبندي
خواهندشــد.بهعنواننمونــهدربحثتامین
کنندگانمــواردزیرمطرحميشــود.ازجمله:
تامینکنندگانبهماچگونهنگاهميکنند؟ازنظر
آنهاانجاممعاملهبامادشــوارویاآساناست؟
کلیدهاوسرنخهایيکهتامینکنندگانميتوانند
دربهبودعملکردمادخیلباشندچیست؟یکي
ازنکاتقابلتوجهدراینکتابایناستکهدر
ابتدامشــخصميگرددازهفتههايپیشروچه

انتظاريداریم.
درمرحلهبعدعنوانميشــودکهبایدپساز
گذشــتزمانموردنظربهچهچیزهایيدست
یابیــم.بهمنظوراجــرايمناســبفعالیتها،
موارديکهبایددرحیناجراازآناجتنابنمود
موردتاکیدقرارميگیردونکاتيکهالزماســت
بهعنواناطالعاتکلیديبهصورتروزانهثبت
شــوندتعیینميگردد.بدینترتیباینکتاب
عليرغماختصار،راهنمايجامعيبرايافرادي
استکهتمایلدارندسازمانراازمنظرذینفعان
آنارزیابــينمایندونواحيقوتونواحيقابل
بهبودآنرااستخراجنمایندوشرکترادرجهت

تعاليوسرآمديهمراهيکردهوارتقادهند.

ميدانمچهفکرميکنید.ميپرسیدکه"مگر
اینشتینآرایشگرهمداشت؟"عکسهایشرا
دیدهاید؟کامالآشــکاراستکهاینمردبزرگ
برايپروراندنمحتویــاتدرونکلهاشوقت
بسیاربیشتريصرفميکردتاچیزهايبیرون
آن.امااینکتابدربارهآرایشــگراننیســتو
حتيدربارهاینشــتینهمچیززیاديدربارهآن
نخواهیــدیافت.اینکتــاب،کتابيبامضمون
گپواختالطعلمياست،ازآننوعچیزهایي
کهاحتماالميبایســتياینشــتیندربارهآنهابا
آرایشــگرش)نمایندهعامهمــردم(گفتوگو
ميکرد-چیزهايســادهايکهممکناســت
درنزدایندانشــمندبزرگ
ازبدیهیاتبودهباشــد.اما
روبهرو هنــگام در دیگران
شدنباآنهادچارسردرگمي

ميشوند.
فراواني علمي کتابهاي
برايســرگرميخوانندگان
جوانمنتشــرميشــود.اما
که نیســتند کــودکان فقط
ميخواهندبدانند»چرا؟«یا
»چگونــه؟«.کنجکاوينهبا

بلوغخاتمهميیابدونهشــاديولذتحقیقي
فهمعلترویدادهاپایانيدارد.اینشــادماني
ولــذتازتوضیحاتواضحبــهزبانروزمره
ناشيميشود؛توضیحيکهپسازشنیدنآن،با
لبخنديبرلببتوانیدبگویید»آهان،پسماجرا

ازاینقراراست«.
رابرتل.ولكاســتادممتازشیميدانشگاه
ســنپترزبورگومولــفتحسینشــدهکتاب
اینشــیتنچهچیــزيرانميدانســت،نیازبه
فهمیدنوخوبفهمیدنرادركميکند.اودر
اینکتاببهماميگویدکهچراماههموارهیك
سمتشبهســويزمیناست،چهچیزيقالب
یخراماتميکند؟چرامدادپاکنپاكمیکند؟
چراپايبرهنهشــماکفحمــامراتااینحد
ســردحسميکند؟چراشعلهشمعبهتدریج
روبهباالباریكميشود؟چرالباسهايخیس

چروكميشوند؟و...
توضیحاینپدیدههاعلماســت،درستبه
هماناندازهكهبحثدربارهکواركهایاستارگان
نوترونيعلماست.کتاباینشتینبهآرایشگرش
چهگفتنوشتهرابرتلولكراانتشاراتمازیار
باترجمهبهراممعلميمنتشرکردهاست.امیدوارم

شماهمازمطالعهآنلذتببرید.

فعاليت هاي 100 روز اول مدير عملکرد

اينشتين
 به آرايشگرش چه گفت؟
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هاله
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Henry's Crime - جرم هنري
كارگردان: مالكم ون وايلي

ژانر: به زبان انگليسي با زيرنويس فارسي
خالصه داستان: درباره مردي به نام هنري تورن با 
بازي )ريوز( است كه دچار سردرگمي و بي هدفي 
در زندگي شده و پس از دزدي از يك بانك به زندان 
مي افتد و در زندان به همراه يكي از دوستانش تصميم 

بزرگي مي گيرد.
سينما آزادي سانس هاي روز: 22:40

آزمايشگاه
كارگردان: حميد امجد

خالصه داســتان: »آزمايشگاه« داستان يك جوان 
خجول شهرستاني اســت كه با رتبه اول از دانشگاه 
فارغ التحصيل شــده اســت. او براي اســتخدام به 
آزمايشگاه يك بيمارستان مي آيد، اما از لحظه اول با 
روابط و رقابت هاي آشكار و پنهان حرفه اي و عاطفي 

رو به رو مي شود.

خوابم مياد
كارگردان: رضا عطاران

خوابم مياد داســتان رضا معلمی ســاده و درستكار 
را روايت می كند كه به ســن ميانسالی رسيده و در 
برقراری ارتباط  با زن ها دچار مشــكل اســت، او با 
دختری پاستيل فروش آشنا می شود. دختر، برای پيوند 
كليه خواهرش با مشكل روبه روست و رضا را ترغيب 

به كارهايی می كند كه باب ميلش نيست و... 
بازيگران: اكبر عبدي، مريال زارعي و رضا عطاران
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رقص دريا
خواننده و آهنگساز: ماتئوس ساهوريديس )گروه 

موسيقي ضربانگ( 
»زهي ها«

از: هوشيار خيام
ناشر: هرمس

»در سراي تنهايي«
از:  بهنام معصومي
حسين بهروزي نيا
ناشر: نغمه حصار

آلبوم »قصه زندگي« 
از: ايرج )حسين خواجه اميري( 

ناشر: رامين بصيرت نيا

آلبوم »روي ديگر«
از: بهرام رادان

ناشر: علي اوجي

گالري ايده
نمايشگاه آثار نقاشي سحر صنيعي 

10 تا 21 تيرماه 91 
ساعت بازديد 10 تا 19

خانه هنرمندان
نمايشگاه عكس صمد قربان زاده 

5 تير الي 13 تير ماه 
ساعات بازديد :همه روزه از ساعت 14 

پدرخوانده ناپلي
كارگردان: بابك محمدي 

ژانر: اجتماعي
خالصه نمايش: ايــن نمايشــنامه ماجراي پدر 
خوانده اي در شهر ناپل است كه سال هاي عمر خويش 
را وقف جلوگيري از قتل و خونريزي و درگيري هاي 
شــخصي مردم كرده است اما در جريان رسيدگي به 
يكي از اين اختالفات ماجرايي رخ ميدهد كه همه چيز 

را دگرگون مي كند.

نمايش مكبث
كارگردان: رضا ثروتي
نويسنده: ويليام شكسپير

سالن نمايش: سالن استاد سمندريان
ژانر: اجتماعي

ساعت نمايش: 19:15

عجايب المخلوقات
نويسنده و كارگردان: رضا ثروتي

ژانر: اجتماعي
سالن نمايش: سالن استاد سمندريان

ساعت نمايش: 21:00

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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: ســركار خانم غياثي براي ورود به بحث لطفا مختصري از 
بيوگرافي خود را براي همكاران بفرماييد.

درمردادماه1360متولدشدم.دارايدیپلمگرافیك)ارتباطتصویري(
ومدركکارشناسيدررشتهنقاشيوکارشناسيارشددررشتهگرافیك
)ارتباطتصویري(هســتم.موضوعيراکهبرايپایاننامهکارشناسي
ارشــدانتخابکردم)نقشآثارموزهايدرتبلیغاتفرهنگيوهنري(
ميباشــدونمایشگاهيدراینخصوصبرگزارکردم.شروعهمکاری

منباشرکتنوتاشهمازدیماه1390بود.
: از آنجايي كه فعاليت هنري شما در زمينه نقاشي است اين هنر 
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سورئال سبكي است كه ذهن را از چارچوب ها و هنجارهاي تعريف شده خود رها كرده و 
امكان پرواز تا اوج را به آن مي دهد: پروازي كه در نهايت به خلق اثري بديع و هنري منجر مي شود.
در جهان اين نوع نگاه و سبك سورئال، ديدگاهي پذيرفته شده و مسلط است و جالب اينكه در همين 
ايران خودمان هم اين روزها وضعيت به گونه اي رقم خورده است كه پذيرش و باور پذيري  مخاطب 
براي »ديدن« چنين آثاري ، رنگ بيشتري از واقعيت به خود گرفته است و مخاطبان اقبال بيشتري به 
نقاشي هايي در اين سبك از خود نشان مي دهند. پگاه غياثي از آن دسته هنرمنداني است كه فعاليت 
هنري خود را در زمينه نقاشــي از كودكي در يك خانواده هنرمند آغاز كرده است و ادامه راهش 
را اما با تالش و كوشــش خود به صورت آكادميك در مقاطع كارشناسي)نقاشي( و كارشناسي 
ارشد)گرافيك( ادامه داده است. وي در اين گفتگو با اشاره به اينكه» برای نقاِش سورئاليست 
)واقعيــت برتر( نه تصاوير و تركيبات عالم ملمــوس و مادی بيرون، بلكه توهمات و 
 تداعی های تركيب بخش،صور خود انگيخته در ضمير ناهشيار است«مي افزايد كه:
» واقعيت زندگی با آرزوهای ما انســان ها فاصله دارد«. و اين خالصه انديشه 
نقاشي است كه فراتر از واقعيت گام بر مي دارد و تصوير روياي خود را در قالب 

يك اثر هنري خلق مي كند.متن كامل گفتگوي ما با او را در ادامه مي خوانيد...

زهرا
شهاليي

تيرماه 1391 - شماره 21



را از نگاه و فضاي فكري خودتان  چگونه مي بينيد؟
نقاشــیدرواقععینیتبخشــیدنبــهذهنیات،
احساســاتوافکارهنرمنددرفضــایدوبعدیبا
ابزاریمتفاوتاســت.اینابزارشامل:شکل،رنگ،
رنگسایهوبافتاستکهرنگمهمترینعنصردربیان
زباننقاشیبهشمارمیآید.هنرنقاشیدرمیانسایر
رشتههایهنریازجایگاهویژهایبرخورداراستو
همچنینتاریخچهایچندینهزارسالهدارد.همانگونه
کهنقاشبابکارگیریخط،رنگو...بهبیانتخیالت
وادراکشبرایانتقالبهمخاطبمیپردازد،شاعرنیز
بااستفادهازکلماتوموسیقیدانبااستفادهازنتهای

موسیقیبامخاطبانشانارتباطبرقرارمیکنند.
: از چه زماني هنر نقاشي را به صورت حرفه 

اي دنبال كرديد؟
ازهماندورانکودکیشاهدانجامکارهایپدرمدر
زمینهنقاشیمینیاتور)نگارگریایرانی(ومعرقکاریو
همچنینعمویمدرزمینهنقاشیباتکنیكرنگوروغن
بودموازهمانزمانعالقهزیادیبههنرنقاشیپیداکردم.
پسازپایانمقطعتحصیلیراهنماییبرطبقعالقهوارد
هنرستانهنرهایتجسمیشدهوتحصیالتمرادررشته
گرافیك)ارتباطتصویری(ادامهدادم.فکرمیکنمازاین
دورانواردمرحلهجدیدیشدمکهمنرابههدفمبیشتر

وبهترسوقمیداد.
: تحصيل در رشته نقاشي به صورت آكادميك 
تا چه اندازه توانست مسير فكري شما را به سمت 

هنرتان هدايت كند؟ 
ورودبهدانشگاهوادامهتحصیلدررشتهنقاشی
ســببآشناییبیشترمنباسبكهایمختلفهنری
وهنرمندانبنامهرســبكوآثارشــانشدودیگر
آنکهآموختنوکســبتجربهطراحیونقاشــیبا
تکنیكهایمختلفزیرنظراستادانبهگونهایمنرا

درپیداکردنمسیرشخصیمیاريداد.
: نقاشي از نگاه يك گرافيست، از آنجاييكه 
تحصيالت شما در مقاطع ديپلم و ارشد در رشته 
گرافيك است تا چه اندازه توانست تاثيري شگرف 

بر آفرينش آثارتان بگذارد؟ 
درحقیقتهردورشتههنری)نقاشیوگرافیك(
بــرایمندرکنارهمبهنوعیمکملیکدیگربودند
گاهیدرکارنقاشیازگرافیكاستفادهکردموگاهی
درکارگرافیكازنقاشیاستفادهکردم.درکلپایهو
اساسهردوطراحیوپیادهکردنوبازنماییایدهای

خاصاست.
: همانطور كه مي دانيم سورئاليسم آن است كه 
تناقض پيشين رويا و واقعيت را در واقعيت مطلق 
حل مي كند. با توجه به اينكه سبك شما در نقاشي 
الهام گرفته از سورئال است، از اين سبك برايمان 

بگوييد.

SURREALISMسورئالیســم
)فراواقعگرایی(: بنایاینمکتبادبیوهنری

براصالتوهــمورویاوتداعیآزادوصورمکتوم
درضمیرناهشیاراســت.بهبیانیدیگربراینقاش
سورئالیســت)واقعیتبرتر(نهتصاویروترکیبات
عالمملموسومادیبیرون،کهتوهماتوتداعیهای
ترکیببخش،صورخودانگیختهدرضمیرناهشیار
است.دراینشیوهیکیازاهدافهنرمندایناست
کهنیرویتخیلخودراازنظارتعقلوهدایتاراده
بیــرونآوردهوازهرقیــدوبندمنطقیواجتماعی
آزادشکندتابتواندازثمرهتداعیهاوتفننهاودیگر
فعالیتهایآننیرودرحاالتبیداریوخوابونیمه
هشیاریمضامینوآشکارینوظهوروتصادفیبرای
آفرینشهایهنریخویشبهدســتآورد.ازجمله
نقاشــاناینسبك،میتوانازسالوادوردالی،مارك

شاگال،خوانمیرونامبرد.
: به نظر شما امروزه جايگاه سبك هاي فرا ذهني 
با توجه به اينكه گرايش و استقبال اكثر مخاطبان  به 

سبك هاي رئال است، چطور تعريف شده است؟
بهنظرمیرسدکهیكاثرهنریبهسبكرئالیسم
بهدلیلاینکهبهبازنماییواقعیتمیپردازدومخاطب
بــرایدركاثراحتیــاجبهکنکاشزیادوکشــف
درونیاتخالقاثرمربوطهرانداردوهمچنینتطابق
اثرباواقعیاتاطرافمخاطب،حسنزدیکیبیشتر
رابهبینندهالقامیکندواینســبكهنریملموس
ترازسبكهایفراذهنیبرایاکثرمردمخواهدبود.
هرچندکهامروزهســبكآگاهیمردمنسبتبهآثار
هنریبیشترازگذشتهشدهوبابرگزارینمایشگاههای
نقاشیوافزایشگالریهاینقاشیواستقبالمردماز
بازدیدازایننمایشگاههاتمایلبهسبكهایمختلف

هنریازجملهفراذهنینیزبیشترشدهاست.
كه  همانطــور   :

نامه  پايــان  گفتيد 
با »  ارتباط  شما در 
آثار مــوزه اي در 

است«  تبليغات 
چرايــي  از 

انتخاب اين 

موضوع 
طراحــي  و 

و  تقويم،  نقاشــي  و 
نمايشــگاهي كه در اين زمينه 
برگزار كرديد برايمان بگوييد. 

همانطورکهمیدانیمازگذشــتهتاکنون
تقابلیبسعمیقمیانفرهنگوساختههایدست

بشــرکهازآنهابهعنوانآثارباستانییادشدهاست
ودرحالحاضــردرموزههاحفظونگهداریمی
شودوجودداشتهاست.اینآثارگنجینهایگرانبهااز
هنروتاریخهرسرزمینرادرخودجایدادهاست
دراینراســتایکیازراههایحفظاینآثارگرانبها
برقــراریارتباطفرهنگیبامخاطبان)مردم(ازطرق
مختلفازجملهتبلیغاتمیتواندباشــد.تبلیغاتی
کهدرخصوصاینآثارارائهمیشــودنقشبسزایی

درمعرفــیآثارذکرشــدهبهمردم
وحمایــتوپشــتیبانیازمیراث
فرهنگیوباستانیرابرعهدهدارد.
بهگونهایکهبهوسیلهاینتبلیغات
میتوانتوجهمردمرابهفرهنگو
تاریخگذشتگانکهپشتوانهملیبرای
اینمردمبشمارمیرودجلبکرد.
درپاسخبهبخشدومسوالتانباید
بگویمچندیننمایشگاهخصوصی
برگزارکردمواخیــرادربهمنماه
سال1390نمایشگاهیبههمراهپدرم
برگزارکردمکهبرایمتجربهجدیدی

بههمراهداشت.
: مســئوليتي كه در نوتاش بر عهده داريد از 
فضاي هنر بســيار فاصله دارد، اين فاصله باعث 
خدشه اي در زندگي روزمره شما نشده و شما را از 

عرصه هنر دور نكرده است؟
میتوانمبگویــمواقعیتزندگیباآرزوهایما
انسانهافاصلهدارد؛شایدمنبهترینشرایطبرای
انجامکارهنریرادراختیارنداشــتهباشــمچون
ميدانیــمکهکارهنریبههرحــالنیازبهزمانو
وقتکافیداردولیســعیمیکنمازاوقات

فراغتمدراینزمینهبهتریناســتفادهرا
داشتهباشــمومتناسبباوقتم

بهتریــنآثارراخلق
کنم.
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صبحروزجمعه22اردیبهشــتماهســاعت
6/10دقیقهوباتعداد22نفرازمقابلســاختمان
مرکزيشــرکتفراببهطرفاســتانمازندران
حرکتميکنیم.طبقبرنامهتعیینشــدهدرتقویم
فعالیتهــايشــشماهاولســال،قصــدداریم
بــراياولینبارصعــوديبهیکــيازارتفاعات
کمترشناختهشدهمنطقهســوادکوهداشتهباشیم.
کوهســتانيبهنام»سرکوه«کهدرجنوبروستاي

کمرپشتقراردارد.
ازمسیرجادههرازورودهنواردجادهفیروزکوه
ميشــویموباپشتسرگذاشتنشهرهايدماوند
وفیروزکوهوهمچنینپلورســكدرساعت9
بهدوراهيمنطقهخطیرکوهميرســیم.نقطهايکه
بایــدازجادهاصليجداشــدهوادامهراهخودرا

درجــادهايکهباتابلوي»کمرپشــت7کیلومتر«
مشــخصشدهپيبگیریم.اینجاده،کوهستانيو
خاکيبودهوماســاعت9/30دقیقهدرمیدانگاه
کوچكاینروستايســاکتوفوقالعادهزیبااز

اتوبوسپیادهميشویم.
دراستانسرســبزمازندرانزیبایيهايطبیعي
فراوانيازدریايخــزرگرفتهتاجنگلهايانبوه
وجودداردکهبرايبســیاريازمردمانکشورمان
آشناست،امادراینمیانجاهایيهستندکهکمتر
دیدهشــدهاند.یکيازاینمناطقبکر،روســتاي
کمرپشــتوامامــزادهعباســعليدرارتفاعات
کوهستانيآنميباشد.کمرپشتروستایيییالقي
وبسیارخوشآبوهوادرارتفاعاتالبرزشرقي
است.اینروســتادرحدود200خانوارجمعیت

داردکــههمگيباهمفامیلبودهوکمترغریبهاي
رابهمیانخــودراهميدهندوشــایدرازبکرو
دســتنخوردهماندنطبیعتاینمنطقهدرهمین
نکتهنهفتهباشد.اهاليکمرپشتتاکنونتوانستهاند
ازهرگونــهتعرضبــهجنگلهايبکــروزیبا،
چشمههايآبمعدنيومراتعگستردهروستایشان

جلوگیريکنند.
بــاآغازحرکتگروه،خیلــيزودواردجنگل
ميشــویموازپاکوبمشخصيکهوجودداردو
درامتدادجنوببهطرفباالميرویم.زیبایيهاي
بهارياینجنگلهابهراســتيوصفناپذیراست.
درهرقدمباگلوپرندهوچشماندازهايمهآلود

دردوردستهاهمراهيميشویم.
حرکتگروه،مانندهمیشه،آرامومنظماست.

فرامرز نصيري *  

گزارش صعود به ارتفاعات البرز شرقي

بر فراز سركوه 
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بعدازهریكســاعتصعــود،زمانينزدیكبه
10دقیقهرابراياســتراحتوتجدیدقوادرنظر
ميگیریم.ســاعت10/30دقیقهبهاولینکلبههاي
جنگليميرســیمکهدرهیچیكازآنهانشانياز
زندگيوجودنداردومتروکههستند.امتدادمسیر
صعودمانبعدازاینکلبههاتغییرکردهوازشیب

بسیارتنددامنههايشرقيکوهباالميرویم.
ساعت11/30دقیقهودرارتفاع2000مترياز
جنگلخارجشدهوچمنزاريزیبادرمقابلمان
آغوشميگشاید.براياولینبارميتوانیمقسمتي
ازبنايامامزادهراکهکامالبرفرازکوهواقعشــده
استببینیم.آخرینشــیبتندونفسگیرمسیر
رانیزطــيکردهوســاعت12/30دقیقهبرفراز
بلندتریننقطهکوهقــرارميگیریم.بنايامامزاده

وموقعیــتآن،ازهرجهتدارايشــباهتهاي
بسیاريبهقلهالیمســتاندرمنطقههرازميباشد.
درسکوتوآرامشطبیعتوزیبایيخیرهکننده
چشــماندازهاميتوانیمطوالنيبودنراهوتمامي

خستگيصعودراازیادببریم.
بعدازتوقفينیمســاعتبرفرازقلهوگرفتن
تعــداديعکسهــايجمعيیادبــودصعود،در
ساعت13بازگشــتخودرابهطرفپایینآغاز
ميکنیم.ســاعت14/30دقیقهکهباردیگربهمحل
چمنزارهاميرســیمتوقفينیمســاعترابراي
صــرفناهاردرنظرگرفتهوبعــدازآنحرکتي
یکسرهرابرايرســیدنبهروستايکمرپشتپي

ميگیریم.
ســاعت16/30دقیقهاینروستايزیباراترك

کردهودرحدودســاعت22درمقابلساختمان
مرکزيفرابپایانبرنامهرابرايدوســتاناعالم

ميکنیم.

اعضا شركت كننده
خانم ها:حمیدهتوکلي،سپیدهبیاتي،لیالبیات
ومادرایشــان،مهنازجلیلي،مریمجمالزاده،مریم
وحیدينســب،هماگودرزي،آتوساافشارولیال

مسعودي
آقایــان:امیــرطالبــي،نویدشــیخالوکالیي،
محمدپورفرزادوهمســرایشان،اردشیربهزاديو
پسرشان،فیضاهللسقر،امیرگلپرور،صابرجاوید،

فوادنجفي،فرامرزنصیريوهمسر
* سرپرست گروه كوهنوردي
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انتظار
 ايمان به

      آينده است
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انتظار
 ايمان به

      آينده است

علي  دكتر 
شــريعتي مقاله اي دارد بــه نام انتظار 

مذهب اعتراض. به مناسبت ماه شعبان و نيمه آن، مناسب ديدم 
كه بخشهايي از اين مقاله را براي شما مخاطبين گرامي منتشر نماييم.دكتر بعد 

از بررسي نوع اعتقادات به مهدي موعود در جوامع شيعي به نكته اي اشاره مي كند كه 
مي تواند مالك خوبي براي اعتقاداتمان باشد: بياييم به جاي حل اين مسائل و به جاي اينكه اذهان 

و افكار را به اين مطالب ذهني و كالمي به صورت قديم و جديدش متوجه كنيم به يك مســئلهء بزرگتر 
توجه كنيم و آن اينكه"اعتقاد به اين اصل چه فايده اي دارد؟" مهم اين است كه دريابيم اعتقاد يا عدم اعتقاد به 

اين اصل چه نقش مثبت يا منفي مي تواند در رسالت ، مسئوليت ، سرنوشت و وظيفهء فردي و اجتماعي ما داشته باشد؟ 
و يا در زندگي امروز ما چه تاثيري مي تواند به جاي بگذارد؟ منظور دكتر از مطالب ذهني و كالمي به صورت جديد و قديم 

، اثبات هايي است كه براي وجود امام زمان به كار مي رود. چه اثباتهاي كالمي و حديثي و چه اثباتهاي علمي و فيزيولوژيكي و 
بيولوژيكي كه توسط برخي مذهبيون متجدد به كارمي رود. دكتر شريعتي اثرات انتظار را دو گونه مي داند كه هردو متضاد و ضد هم 

هستند. اثر مثبت كه حاصلش شور و اميد است و اثر منفي كه حاصلش خمودگي و سستي است.وي پس از بررسي جنبهء منفي انتظار ، 
جنبهء مثبت آنرا از چهار جهت بررسي مي كند كه لب كالم و در واقع نكته اصلي اين مقالهء پنجاه صفحه اي، در آنجايي است كه انتظار را 

مذهب اعتراض مي داند: انتظار سنتز تضاد ميان دو اصل متناقض با هم است، يكي حقيقت و ديگري واقعيت.فرض كنيم ما به يك حقيقت و به 
يك ديني معتقديم و اعتقاد داريم كه دين برحق است و انسان را نجات و عدالت را استقرار مي دهد و چون حق است و حقيقت پيروز است اين 

كتاب بهترين كتاب و اين پيغمبر بهترين پيغمبر است و اين راه راهي است كه انسان را به كمال و نجات سوق مي دهد. اين اصول اعتقادي و حقيقتي 
است كه ما بدان معتقديم ولي واقعيت بر فرض ضد اينها را نشان دهد ... اسالم انسان را نجات مي دهد و عدالت و ترقي را بوجود مي آورد. اسالم 
دين خداســت و براي نجات آمده است. مي بينيم كه انتظار يك ضربهء ضد واقعيت حاكم بر جهان و حاكم بر تاريخ و حاكم بر اسالم است. انتظار 
يعني نه گفتن به آنچه كه هست . كسيكه منتظر است چه كسي است؟ كسي است كه در نفس انتظار خود اعتراض به وضع موجود را پنهان دارد. حافظ 
كه مي گويد »دستي از غيب برون آيد و كاري بكند« نشان داده است كه از وضع موجو راضي نيست. و آنچه را كه هست نپذيرفته است و در جستجو 
و يا القل در آرزوي تغيير وضع است. انتظار ايمان به آينده است و الزمه اش انكار حال، كسيكه از حال خشنود است منتظر نيست. بر عكس محافظه 
كار است ، از آينده مي ترسد. از هر حادثه اي كه پيش آيد بي مناك است. كسيكه گوش به در دارد و چشم به راه ، بي شك دل به خانه نبسته است!  
از اين ديد به انتظار نگريستن آن را برايمان لطيف تر مي كند. به نظر دكتر نوع بشر در انتظار است. حال نوع انتظارش فرق مي كند ، بشر امروزي 
از فرط ماشــيني بودن بيشترين انتظاري كه به خرج مي دهد براي اتوبوس يا مترو است. ولي كال جوامع به عنوان موجودات مستقل در انتظارند. 
در پايان دكتر مي گويد كه: مذهب انتظار كه يك فلسفهء مثبت تاريخي ، يك جبر تاريخي ، يك خوشبيني فلسفي ، يك عامل فكري و روحي 
حركت بخش،تعهد آور و مســئوليت ســاز و باالخره فلسفهء اعتراض به وضع موجود و نفي ارزشها و نظامهاي حاكم در طي قرون است... 
انتظار يكی از زيباترين و عميق ترين جلوه های روح فراری و بی آرام انسان است.آدميزاده هر چه انسان تر ، چشم به راه تر ميشود.اين 

يك حقيقت زيبايی است كه همواره می درخشد.در انتظار چه؟ كه؟هر چه ،هر كه، در انتظار »گودو«. گودو كيست؟ چيست؟ بكيت 
ميگويد:»اگر ميدانستم ميگفتم.« به هر حال يك منتظر در اديان اين موعود منتظر ، روشن و مشخص است.يك منجی غيبی است و 

رسالتش نيز معلوم و مشخص. آنكه بايد بيايد يك »ابر مرد« است .در تشيع موعود منتظر مهدی است و آخرين امام از سلسله 
امامان اثنی عشر، فرزند امام حسن عسگری و رسالتش هم معلوم است.رسالتی را كه پيامبر آغاز كرد و پس از مرگش 

نگذاشتند علی و فرزندانشان ادامه دهند و حكومت و امامت مردم را غصب كردند.او خواهد گرفت و ادامه خواهد 
داد.بنابر اين مهدی يك امام است ، برای استقرار عدل و احيای حقيقت می آيد.اين يك رسالت اجتماعی 

، سياســی و اعتقادی و بشری است و او خود يك بشر است اما روح منتظر انسان كه همواره بی 
قرار غيب و فراری به ماوراء است نمی تواند تصوير بشری و رسالت اين جهانی مهدی 

موعود را نگاه دارد. پس او را و كارش را در هاله ای از 
     ماوراء واقعيت غرقه می سازد.  
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اندراحواالت کارمندی
گوناگون

سه پاکت نامه
متن كامل لطيفه:آقاياسمیتبهتازگيمدیرعاملیكشرکتبزرگشدهبود.مدیرعامل
قبليیكجلسهخصوصيبااوترتیبدادودرآنجلسهسهپاکتنامهدربستهکهشمارههاي
1و2و3رويآنهانوشتهشدهبودبهاودادوگفت:»هروقتبامشکليمواجهشديکه

نميتوانستيآنراحلکني،یکيازاینپاکتهارابهترتیبشمارهبازکن.«
چندماهاولهمهچیزخوبپیشميرفتتااینکهمیزانفروششرکتکاهشیافتو
آقاياسمیتبدجوريبهدردسرافتادهبود.درناامیديکامل،آقاياسمیتبهیادپاکت
نامههاافتاد.سراغگاوصندوقرفتونامهشماره1رابازکرد.کاغذيدرپاکتبودکه
رويآننوشتهشدهبود:»همهتقصیررابهگردنمدیرعاملقبليبینداز.«آقاياسمیتیك
نشستخبريباحضورسهامدارانبرگزارکردوهمهمشکالتفعليشرکتراناشياز
سوءمدیریتمدیرعاملقبلياعالمکرد.ایننشستدررسانههابازتابمثبتيداشتو
باعثشدکهمیزانفروشافزایشیابدواینمشکلپشتسرگذاشتهشد.یكسالبعد،
شرکتدوبارهبامشکالتتولیدتوامباکاهشفروشمواجهشد.باتجربهخوشاینديکه
ازپاکتاولداشت،آقاياسمیتبيدرنگسراغپاکتدومرفت.پیغاماینبود:»تغییر
ساختاربده.«آقاياسمیتبهسرعتطرحيبرايتغییرساختاراجراکردوباعثشد
کهمشکالتفروکشکند.بعدازچندماهشرکتدوبارهبامشکالتروبهروشد.آقاي
اسمیتبهدفترخودرفتوپاکتسومرابازکرد.پیغاماینبود:»سهپاکتنامهآمادهکن.«
كليدواژه سوء مديريت؛ تغيير ساختار؛ مدير قبلي؛ فرافكني؛ پذيرش مسئوليت؛ تعهد

به يك نفر با قوه تخیل قوي نیازمنديم
بعدازچندهفتهازاستخدامیكمردجوان،مدیرمنابعانسانيشرکتاورابهدفترخودفرا
خواند.مدیرپرسید:»اینیعنيچه؟هنگاماستخدامتوگفتيکه5سالسابقهکارداري.اماحاال
فهمیدیمکهایناولینکارتوستواصاًلسابقهکارنداري.«مردجوانپاسخداد:»خبدرآگهي

استخدامگفتهبودیدکهیكنفرباقوهتخیلقويميخواهید.«
كليد واژه: خالقيت؛ تخيل؛ استخدام؛ افراد خالق؛ قوه تصور

گردآورنده: رقيه زياری

يكدل ويكصدا به پيش!

لطفاً آدامس روي زمین نیاندازيد
مهدي غالمي: همه ما ممكن است بارها اينكار را انجام داده باشيم، اما خوب است بدانيم 

انداختن آدامس روي زمين باعث مرگ پرندگان علي الخصوص گنجشك ها مي گردد.
انداختن آدامس جويده شده روي زمين به يكي از اين  دو دليل، باعث مرگ پرندگان مي شود:

1- دستگاه گوارش پرندگان قابليت هضم آدامس را ندارد و به مرور زمان موجب 
مرگشان مي شود.

2- پرندگان كوچكتر مانند گنجشك ها و بلبل ها حتي شانس بلعيدن آدامس را هم ندارند 
و دچار خفگي شده و مي ميرند.

فراموش نكنيد... همه ما مسئول حفظ محيط زيست هستيم...






