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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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ماموريت فراب، 
تاسيس يك 

 General

 Contractor

در زمينه احداث 
نيروگاه های برق 
آبی تعريف شده 
بود. يك رويكرد در 
هيئت مديره فراب 
اين بود كه بايستی 
حداكثر استفاده از 
موقعيت و شرائط 
موجود به عمل آيد 
تا در مسير تحقق 
اين ماموريت، 
تجهيزات مورد نياز 
نيروگاه های برق 
آبی در داخل كشور 
طراحی و ساخته 
شود

ساخت داخل !
چالشهای از یکی کردم، عرض یادداشتها این ابتدای در که همانطور
اساسیهیئتمدیرهفرابدرسالهای74و75بحثبرسرمقوله»ساخت
داخل«وطولوعرضوعمقآندرفراببود.سعیدمرجویرئیسهیئت
مدیرهفرابدرسال74میگوید:»دومشکلاساسیدرفرابداشتیم.یکی
و سازمان و سیستم فقدان دیگری و بود داخل بهساخت افراطی رویکرد

روشانجامکار«
زمینه در General Contractor (GC) یک تاسیس فراب، ماموریت
احداثنیروگاههایبرقآبیتعریفشدهبود.یکرویکرددرهیئتمدیره
فراباینبودکهبایستیحداکثراستفادهازموقعیتوشرائطموجودبهعمل
آیدتادرمسیرتحققاینماموریت،تجهیزاتموردنیازنیروگاههایبرقآبی

درداخلکشورطراحیوساختهشود.اینرویکردبراینباوربودکه:
-توانطراحیومهندسیکشوربرایطراحیتجهیزاتاصلینیروگاههای
برقآبیبهصورتبالقوهدرکشوروجودداردوبایستیباتالشوکوشش

اینپتانسیلبالقوهبهفعلیتبرسد.
باوجودکارخانجاتبزرگفوالدسازی)فوالد -صنعتسنگینکشور
ماشین )آذرآب، سازی ماشین کارخانجات نیز و )... و آهن ذوب مبارکه،
سازیاراکو...(قابلیتزیادیبرایپاسخگوییبهنیازهایداخلیدررابطه

باساختتجهیزاتاصلینیروگاهیدارد.
اجراییخودشان، فنیو توان بر تکیه با یافته، -همهکشورهایتوسعه
گامهایاولیهتوسعهصنعتیرابرداشتهاندومانیزراهیجزپیمودنهمین

مسیرنداریم.
-هریکدالریکهبرایوارداتتجهیزاتصنعتیهزینهمیشود،موجب
ایجاداشتغالدرکشورهایخارجیوافزایشنرخبیکاریدرداخلکشور

میشود.
-ممکناستکهساختداخلموجبتطویلزمانتولیدوتحویلکاال
بهمشتری/کارفرماشود.بایستیاینتاخیرزمانیطبیعیتلقیشود.اینبهایی

استکهملت/دولتبرایتوانمندسازیصنایعخودپرداختمیکند.
با کیفی رقابت توان کار ابتدای در داخل ساخت که است ممکن -
است. بدیهی نیز امر این . باشد نداشته را مشابهخارجیخود محصوالت
انجام با مرور به و کردهاند راطی مسیر همین نیز یافته توسعه کشورهای

تحقیقاتصنعتی،کیفیتکاالهایتولیدیخودراافزایشدادهاند.
-ممکناستکهساختداخلدربرخیموارد،کمییابیشتر،گرانتراز
محصولمشابهخارجیخودبهبازارعرضهشود.دلیلاینامراوالًهزینههای

بهمرورزمان اولیهسرمایهگذاریبرایطراحیوتولیدمحصولاستکه
هزینههایسرمایهگذاریمستهلکشدهوآنگاهقیمتتمامشدهمحصولنیز
کاهشخواهدیافت،ثانیًاکنترلقیمتارزتوسطدولتمانعمقایسهدرست

قیمتتولیدمحصولداخلیبامشابهخارجیمیشود.
اولویتاولفراب اینهادالیلعمدۀنظریهایبودکهساختداخلرا

میدانست.امارویکرددیگریباباورهایمتفاوتنیزوجودداشت:
-ماموریتفراب،تاسیسیکGCایرانیدرزمینهاحداثنیروگاههای
برق-آبیاست.فراببایستیتمامتوانخودرابهکارگیردکهدانشفنی
سازماندهییکGCراجذبیاتولیدکند.مقولهساختداخلاولویتاول

شرکتفرابنیست.
-فرابیکبنگاهاقتصادیغیردولتیاستکهبایستیمقولهساختداخل
یک فراب بسنجد. فایده هزینه- ترازوی با دیگری مقوله هر مشابه نیز را
موسسهتحقیقاتیدولتینیستکهبراساسبودجهدریافتیازدولتاقدامبه

تحقیقوپژوهشصنعتینماید.
-فرابباکارفرما)کارفرمایان(خودقراردادیراباسقفمشخصقیمتی
منعقدنمودهاستوبایستیتالشنمایدکهضمنتحویلمحصولباکیفیت
ثانیًادرهمینمحدوده مطلوب،اوالًسقفقیمتقراردادرامراعاتنماید،
قیمتی،سودخودراحداکثرکند.برایفرابمهماستکهچهکاالییرابه

چهقیمتیخریداریمیکند.
-فراببرمبنایقراردادهایخود،متعهداستکهتجهیزاتنیروگاهیرا
نمیتواند فراب نماید. تامین کارفرما، با توافق مورد استانداردهای براساس
انتظارراازتولیدکنندهتحویلگیردوبه پایینترازحد باکیفیت کاالیی

خریدارتحویلدهد.
یا واردات جایگزینی رویکرد با توسعهصنعتی استراتژی ریزی طرح -
توسعهصادراتویاهررویکرددیگری،موضوعیاستکهدرسطحتصمیم
گیریدولت/مجلسقراردارد.شرکتهاوبنگاههایاقتصادینبایدخودرا
درمسنددولت/مجلسفرضکنندودرخصوصرویکردهایتوسعهصنعتی
کشور،نظریهپردازیکنند.آنهابایدشرکتهایخودرابهخوبیادارهکنندوبه
فکررشدوتوسعهشرکتخودباشند.رشدشرکتهانیزمنوطوموکولبه
تحویلکاالیباکیفیت،درمحدودهزمانیتوافقشدهوباقیمتموردقبول
خریداراست.عدمتوجهبهسهمقولهکیفیت،زمانتحویلوقیمت،موجب

عقیمماندنتالششرکتهادرمسیررشدوتوسعهبنگاهمیشود.
اثباتدعوی برای منطقی همانطورکهمالحظهمیکنید،هرطرفدالیل
خودداشتهاست.یکطرفبانگاهکلیتروازدریچهملیبهموضوعنگاه
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در اين سال ها 
همواره اين آگاهي 

وجود داشت كه 
خريد خارجي غالباً 

كم دردسرتر انجام 
مي شود، با كيفيت 

مطلوب تحويل 
مي شود، زمان بندي 

رعايت مي شود و 
قيمت در حين توليد 
افزايش نمي يابد و 
بهمين دليل براي 

يك بنگاه اقتصادي 
مثل فراب باصرفه تر 

است كه هرچه 
بيشتر وارد كند تا در 

داخل كشور بسازد 
و البته اين نگراني 

نيز وجود داشت كه 
اگر همه همين طور 

فكر كنند، سرنوشت 
صنعت كشور چه 

خواهد شد

کردهوطرفدیگرسعیکردهاستمحدودهانتخابهایخودرایکبنگاه
بنگاه/شرکتسوار بردوش ازآنوظیفهایرا اقتصادیقراردهدوفراتر
نکند.یکطرفبانگاهارزشیبهموضوعنگریستهاستوطرفدیگرسازو

کارادارهورشدیکشرکترامدنظرداشتهاست.
تدوین مثل شرکت، مهم تصمیمگیریهاي در اساسي تأثیرات چالش این
ساختارمهندسيشرکت،انتخابروشومتدتأمینتجهیزات،سرمایهگذاري
یاعدمسرمایهگذاريجهتاحداثکارخانجاتتولیدتجهیزاتنیروگاههاي
برقآبيو.....داشتهاست.باحلنشدناینبحثهادرهیئتمدیره،الجرم
موضوعبهوزیروقتنیرو)بیژنزنگنه(احالهشدهویکيدوجلسههیئت

مدیرهفرابدردفترمهندسزنگنهبرگزارگردیدهاست.
مهندسزنگنهنیزیکباردیگرهدفازتأسیسفرابرابهاعضايهیئت
مدیرهیادآورشدهوتأکیدنمودهکهآنچهصنعتماازآنرنجميبردفقدان
نهاد"مدیریتپروژه"است.اگرنهادمدیریتپروژههايبزرگشکلبگیرد،
ساختداخلنیزبهتبعآنمحققخواهدشد.اومخالفتخودرابااولویت
دادنبهساختداخلاعالمکردهوخواستارتوجهبیشترهیئتمدیرهبهایجاد
ساختاروسازمانوتشکیالتمدیریتپروژهشدهاست.علیرغماظهارنظر
مهندسزنگنه،اینموضوعدرهیئتمدیرهفرابهمچنانمحلبحثوتعبیر
وتفسیربودهاستوطبیعتًادرتمامتصمیماتمهمشرکت،عقدقراردادبا
شرکتهايخارجي،تعیینمحدودهخدماتووظائفطرفخارجي،تعیین

سهمساختداخلدرتولیدتجهیزاتو.....اثرگذاربودهاست.
براي را باطرفهايخارجي قراردادهايخود اولین فراب پیشینه، این با
ساختتوربینوژنراتورپروژههايکرخه،مسجدسلیمان،کارون1وکارون
در را تجهیزات ساخت از عمدهاي سهم که کرد تالش و نمود منعقد 3
کارخانجاتداخليتولیدنماید.عماًلشرکتهايصاحبتکنولوژيبهعنوان
طرفاصليقراردادانتخابشدندوسازندهایرانيبهعنوانپیمانکاردست
دومطرفخارجي،مسئولیتساختتجهیزاتسنگینوثابت)غیردواّر(را
برعهدهگرفت.فرابباایناقدامعماًلقدمدرراهيگذاشتکههمزمانبا
سازماندهيیکشرکتGC،بخشعمدهايازآنچهراکهبهعنوانوظیفه
مليخوددرساختداخلتجهیزاتتصورميکرد،بهسرانجامرساند.این
کار،بسیاردشواربودوانرژيمضاعفيتوسطهمکارانفرابصرفشدتا

نتیجهايمطلوب)بخوانیدنسبتًامطلوب(حاصلشود.
امابهلحاظنظري،مباحثاتهیئتمدیرهومدیرانارشدفرابدرزمینه
»آموزش جزوه در که شد ختم نتیجه این به داخل ساخت جایگاه تعیین

توجیهيهمکاران«اینعبارتنقشبست:
ترتیب به را ذیل راهبردهاي خود، پروژههاي اجراي در فراب شرکت
اولویتموردتوجهقرارميدهد:»کیفیت،برنامهزمانبندي،قیمتتمامشده،

ساختداخل!«

در را فراب بارها، و بارها ،1375 از پس سالهاي در عبارت این
تصمیمگیریهايمهمواساسيیاريکردهاست.اگرچهساختداخلحائز
رتبهچهارمدرایناولویتبنديشد،اماهمهمادرفرابشاهدبودیمکهطي
دودههگذشتهچهمبالغسنگینيبابتساختداخلتوسطفرابهزینهشد.
کمنبودقراردادهایيکهبادویاسهبرابرقیمتاولیهبهاتمامرسید)قرارداد
ساختتوربینهاوژنراتورهايچهارپروژهاول،هیدرومکانیککارون1و
.....(.کمنبودقراردادهایيکهباتأخیراتچندماهوحتيچندسالمواجه
شد)مثلماشینکاريسنگینبسیاريازقطعاتتوربینوژنراتور،مثلساخت
...(.این قطعاتویکتگیتکارون4وگتوندوتوسعهمسجدسلیمانو
البتهغالبًاپشتتأخیراتپیمانکارانسیویلنهانشدوکارفرماو تأخیرات
بافرابهمراهيکردند،صبوريکردندودرحقیقتسهمملي مشاورهم

خودبهساختداخلراپرداختکردند.
هیئت در داخل ساخت مقوله تئوریک وجودحل با اینکه کالم حاصل
مدیرهوبرقراريآرامشدرجلساتهیئتمدیره،فرابنتوانستدرعمل،
استراتژيروشن،مشخصوشفافيرادراینخصوصتعقیبنماید.اگرچه
همهماسعيکردیمازمنظرفایده-هزینهوباتکیهبراستداللوعقالنیت
تصمیمبگیریموتبعاتمالي،زمانيوکیفيتصمیماتخودرامدنظرداشته
باشیم. بيتوجه داخل ساخت موضوع به نتوانستیم هم هیچگاه اما باشیم.
غالبًاکم آگاهيوجودداشتکهخریدخارجي این اینسالهاهمواره در
دردسرترانجامميشود،باکیفیتمطلوبتحویلميشود،زمانبنديرعایت
ميشودوقیمتدرحینتولیدافزایشنميیابدوبهمیندلیلبرايیکبنگاه
داخل در تا کند وارد بیشتر هرچه که است باصرفهتر فراب مثل اقتصادي
کشوربسازدوالبتهایننگرانينیزوجودداشتکهاگرهمههمینطورفکر

کنند،سرنوشتصنعتکشورچهخواهدشد!
همکارانمادرفراب،سالها،بااینتعارضدستوپنجهنرمکردندو
فرابرادرمیانهپليکهیکسويآن»ساختداخل«وسويدیگرآن»خرید
خارجي«بود،درحالتتعادلنگهداشتند.منظورمازحالتتعادلاینستکه
داخل در برقآبي نیروگاههاي تجهیزات درصد 75 از بیش تولید وجود با
کشور،فرابتوانستبطورنسبيدرتحققبرنامهزمانبندياجرايپروژهها
اینخصوص در )Claim( اساسي دعوي مشاور و کارفرما و شود موفق

نداشتهباشند.
و ميکند پیدا ربط داخل« »ساخت به بالفاصله که دیگري موضوع
افراد با ویژه« »مصاحبه قالب در فراب نشریه شماره چند در خوشبختانه
تأثیرگذاردرصنعتبرقآبيکشورپیرامونآنسخنگفتهشدهاست،موضوع
ضرورتکارخانهداشتنیانداشتنفراباستکهامیدوارمدرشمارهآینده

نشریهبتوانمدالیلموافقومخالفاینموضوعراتوضیحدهم.
ادامه دارد...

3

ی
ذار

ت گ
اس

سی
ی 

ورا
س ش

رئی
ن 

سخ



لوح زرين پارلمان بخش خصوصي در دستان »فراب«

اخبار

باحضورمعاونینارشــدشــرکتفراب،گردهمایيفعاالن
اقتصاديوبازرگانيکشوربراياعطايگواهينامههايرتبهبندي
کارتهايبازرگاني،درمحلاتاقبازرگانيایرانبرگزارشد.در
ایننشســتکهدوازدهمتیرماهباحضوررییساتاقبازرگانيو
صنایعومعادنایرانبرگزارشد،شرکتفرابموفقشددربین
رتبهبنديهاياتاق،رتبهزرینرابهدستآوردهولوحمخصوص

اینطرحمليرادریافتکند.
رئیساتاقایــراندراینهمایشبابیــانضرورتهاياین
رتبهبنــدي،آنراآغازیکروندمثبتوســازندهبرايحرکت
اقتصادکشوردرمسیردســتیابيبهدرجهباالتريازعدالتو
پیشرفتدانستوافزود:اینکاربهعنوانیکگامدرمسیرتسهیل
تجاريدرکشور،محسوبميشود.ويباتأکیدبراینکهکارت
بازرگانيبایدابزارتسهیلکارتجاريدرکشورباشد،تصریحکرد:
بایدبهسمتيحرکتکنیمکههدفازتصویبواجرايهرقانوني
اینباشدکهفعالاقتصاديشایستهودرستکار،بتواندباسهولت
هرچهبیشتر،کارخودراانجامدهد.نهاوندیانبابیاناینمطلب
کهپیاماصليقانونبهبودمستمرمحیطکسبوکاروهمینطور
ماده76قانونبرنامهپنجمتوسعهنیزتسهیلتجارتبرايفعاالن
اقتصاديشایســتهاســت،بیانکرد:برایناساس،قوانینبانگاه
دولتســاالرانهبایدموردبازنگريقرارگرفتهوتبدیلبهچراغ
سبزيبرايفعاالناقتصاديدرستکار،بشوند.ويادامهداد:نباید
اینگونهباشدکهبهخاطر10درصدخالفکار،نوددرصدمابقي
رابدوناینکهخالفيمرتکبشوند،موردتنبیهقراردهیمواین
نگاهبسیارغیرسازندهومخرباست.نهاوندیانبابیاناینمطلب
کهفراهمکردنزمینهتشویقبرايفعاالناقتصادي،عینعدالت
است،اضافهکرد:عدالتایننیستکهباکسانيکهخوبعمل
ميکنندوکسانيکهبدعملميکنندبهطورمساويرفتارشود،

بلکهعدالتبهاینمعنياســتکهباافرادشایسته،رفتاربهتري
داشــتهباشیم.ويبااشارهبهاینمطلبکهرتبهبنديکارتهاي
بازرگانيازطریقایجادشفافیتبهبرقراريعدالتکمکميکند،
تصریحکرد:اینمهمبهویژهدرشــیوهايازرتبهبنديکهمعیار-
محورباشدونهداوري-محور،محققخواهدشد.رئیسپارلمان
بخشخصوصيباتأکیدبرپرهیزازقضاوتواستفادهازنظرات
شخصيدررتبهبنديکارتهايبازرگاني،گفت:مهمایناستکه
معیارهاوامتیازدهيمبتنيبرشاخصهايعینيوقابلاندازهگیري
باشــد.نهاوندیانبااعالماینکهنميتواناقتصادرابرپایهبدبیني
ادارهکرد،توضیــحداد:ابتدابایدبهخودفعالاقتصادياطمینان
کنیم،زیرانميشــوداقتصادرابانرخرشدچکهايبرگشتيبه
جلوبرد.ويبزرگترینسرمایهیکاقتصادراسرمایهاجتماعي
دانستوادامهداد:اینسرمایهتنهادرنتیجهاعتمادایجادميشود
وبایدبهخوداظهاريهايفعاالناقتصادي،اعتمادکرد.نهاوندیان
همچنینبااشــارهبهایننکتهکهبایدبهاینسمتحرکتکنیم
کهدرآمدهابهجايدسترســيبهرانت،مبتنيبربهرهوريباشد،
بیانکرد:ریشــهفســادهاياقتصاديدرتولیدوتوزیعرانتدر
کشوراست.ويباتأکیدبراینکهموقعیتجغرافیایي،تعیینکننده
مزیتواحدهانیســت،اعالمکرد:ایدهایجادمرکزرتبهبنديدر
اتاقایراندنبالميشودوامیدوارمکهباهمکاريوحمایتهاي
اتاقهايشهرستانهاودیگرسازمانهايمرتبط،اینمرکزبهحد
نصابالزمبرسد.رئیسپارلمانبخشخصوصيکشوربابیان
اینمطلبکهکاررتبهبنديکارتهايبازرگانيهنوزکاملنشده
است،ازرؤســاياتاقها،تشکلهاوشرکتهايحاضردراین
طرحخواستتانظراتخودرابرايتکمیلمعیارهاوضریبهاي
رتبهبنديکارتهايبازرگاني،ارائهدهند.ويبااشارهبههمکاري
خوبوزارتصنعت،معدنوتجارت،سازمانتوسعهوتجارت،

نصب تمامي Economizer هاي مربوط به 
بویلرهاي نواحي A-F پروژه 22 تا 24

 نمایي از كابل كشي اجرا شده و آماده سازي 
بستر مسير كابل هاي واحد 120پروژه 22 تا 24

   Pipe Rack 07نصب عمليات  اجراي  
NGLخارگ

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 اتمام تنظيمات Dovetail bars استاتور واحد 
دو نيروگاه آبي سيمره

انتقال Head Cover واحد 1 به پيت توربين 
نيروگاه آبي سيمره

مراسم اعطاي گواهي نامه هاي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني برگزار شد



سر خط اخبار
شركت نارديس

از  عراق  جنوب  نفت  شركت  مقام  قائم  
شركت ناردیس بازدید كرد.در راستاي اجراي 
برنامه توسعه بازار شركت ناردیس در كشور 
عراق، پس از بازدید آقاي سيد ضياء موسوي 
این  از  عراق  نفت جنوب  مدیرعامل شركت 
شركت و پروژه هاي منطقه عسلویه، قائم مقام  
ایشان نيز در پنجم تيرماه از شركت ناردیس 
بازدید نمود و راهکارهاي شروع همکاري در 
بازار نفت و گاز عراق از نزدیك مورد بررسي 

قرار گرفت. 

کسب رتبه دوم امتیاز فني در 
حفاري میادين مشترك با عراق

با توجه به برنامه توسعه شركت ناردیس در حوزه 
 ،OEID باالدستي، ناردیس به همراه شركت هاي
سپنتا و شركت ابزار برقي ایران به صورت مشاركتي 
در مناقصه حفاري 33 حلقه چاه از ميادین مشترك با 
عراق )آبان، دهلران، پایدار غرب و نفت شهر( در 
رقابت با شركت هاي شركت ملي حفاري ایران، 
دانا انرژي، گلوبال پتروتك و مهندسي و ساخت 
تاسيسات دریایي ایران رتبه دوم امتياز فني را 
كسب كرد. گفتني است كه با توزیع كارت به 
رتبه هاي اول و دوم مجموع امتيازات مالي و فني، 

این مناقصه دو برنده خواهد داشت.

اتاقهايسراسرکشور،ســتادمبارزهباقاچاقکاالوارزوبه
ویژهگمــرکایراندرطرحرتبهبنــديکارتهايبازرگاني،
توضیحداد:اینکارتميتواندباهمکاريدستگاههايمختلف
درهمهایستگاههاياقتصادي،مورداستفادهقرارگیرد.نهاوندیان
همچنینگفت:طرحرتبهبنــديکارتهايبازرگاني،قابلیت
استفادهدرتعییندرجهاعتمادبهفعاالناقتصاديرانیزدارد.وي
مزیتدیگررتبهبنديکارتهايبازرگانيراتعییناولویتهادر
اعزامهیأتهايتجاريبهخارجازکشوروهمچنینحضور
درســمینارهاونمایشــگاههاعنوانوتأکیدکرد:باهمکاري
وزارتخانهها،آییننامهمربوطبهطرحرتبهبنديکهدردست
تصویباســتنیزبراياجراابالغخواهدشدواینطرحاز
مرحلهآزمایشيبهرسمیتخواهدرسید.درادامهاینهمایش
»عبــاسمعمارنژاد«معاونوزیراموراقتصادودارایيورئیس
کلگمرکایران،نیزضمناشارهبهضرورتوجودیکبانک
اطالعاتيازرفتارفعاالناقتصادي،اعالمکرد:داشتنیکبانک
اطالعاتيکهبهوســیلهآنبتوانبینرفتارهايمتفاوتفعاالن
اقتصاديتمایزقائلشــد،هموارهآرزويگمرکبودهاستتا
ازطریقآنبتواندتســهیالتخودرامتناســببارفتارآنها،

اختصاصدهد.
ويموضوعفعاالناقتصــاديمجازراموردتوجهقرارداد
وگفت:سازمانجهانيگمرکهموارهبهسازمانهايگمرک
کشــورهاتوصیهميکندکهبرمبنايشاخصهایيفعاالنرا
رتبهبنــديکردهویاازطریقیکاعتباردهندهثالثاینکاررا
انجامدهندتابراساسآن،تسهیالتخودراارائهکند.معمارنژاد
توضیحداد:حدودیکهفتــهآینده،فراخوانيبرايثبتنامو
خوداظهاريکســانيکهتصورميکنندفعالاقتصاديمجاز
هســتنددرسایتگمرکقراردادهميشودکهیکيازمعیارها
برايمجازدانســتنفعاالناقتصاديدرآنرتبهاياستکهدر

طرحرتبهبنديکارتهايبازرگانيکسبکردهاند.
دراینهمایشهمچنین»فرشیدشکرخدایي«،مدیراجرایي
طرحرتبهبنديکارتهايبازرگانيبهارائهگزارشيازوضعیت
کليطرحومسیرآیندهآنپرداختوگفت:ایدهاولیهاینطرح
درســال1386توسط»محمدنهاوندیان«دراتاقتهرانمطرح
شــدودراینراستا،تمامينظامهايبینالمللياعتباربخشيو
همچنیننظامهايرتبهبنديکشور،تاریخچهواثربخشيآنها
موردمطالعهقرارگرفــتودرقالبیکگزارشتفصیليو

مدیریتــيدرحــدوددههزار
صفحه،مســتندشد.ويافزود:
پــساز3ســالکاربيوقفهو
جلسات و نشستها برگزاري
بســیاربامســئوالن،صاحبان
و اقتصاددانهــا کســبوکار،
کارشناســانخبرهایــنامرو
بحثوبررســيبررويمدل
رتبهبندي ملي طرح رتبهبندي،
کارتهايبازرگانيدرتاریخ8
خرداد1389بهتصویبهیأت
وزیــراندرآمدومقررشــدتا
ظرف6ماهآییننامهاجرایياین
بهتصویبوزیرانعضو طرح

کمیسیونماده1برسد.باپيگیريهايمجریانطرح،مقررشد
تااینطرحپیشازاجباريشــدندرســال1390براي100
تا300متقاضيبهصورتپایلوتانجامشــودتامدلکالیبره
شــدهوهمگانازحسنکارکرداینمدل،یقینحاصلکنند.
شکرخدایيادامهداد:باایننگاه،طرحمليرتبهبنديکارتهاي
بازرگانيباتوجهبهمتنتبصره2بند3ماده10آییننامهاجرایي
قانونمقرراتوارداتوصادراتمصوب8خردادماهســال
1389هیــأتوزیرانازفروردینماهســال1390بهصورت
آزمایشــيآغازبهکارکردهاست.درمتنتبصره2آمدهاست
که»اتاقهايبازرگانيوصنایعومعادنایرانوتعاونمرکزي
جمهورياسالميایران،موظفهستندبراساسدستورالعملي
کهظرفشــشماهازتاریخابالغاینآییننامهتهیهوبهتأیید
وزیرانعضوکمیسیونماده)1(آییننامهاجرایيقانونمقررات
صادراتووارداتميرسانند،اشخاصوشرکتهايتعاوني
رارتبهبنديکنند.کارتبازرگانيبراساسرتبهبنديیادشده
بارعایتســایرشــرایطبرايمدتبیشازیکتاپنجسال،
قابلتمدیدخواهدبود.مدیراجرایيطرحرتبهبنديکارتهاي
بازرگانيدرخصوصاهدافاینطرحنیزتوضیحداد:ایجاد
تمایزبینکارتهايبازرگاني،تسهیلروابطتجاريداخليو
بینالملليواطالعرســانيمناسبازرتبهکارتهايبازرگاني
اعضاوفراهمآوردنبسترقابلاعتمادبراياعطايامتیازاتویژه
بهدارندگانکارتهايرتبهبنديشدهازاهدافاینطرحاست.
ويبابیاناینمطلبکهاینطرحاولیهپیشنهادشدهشاملدو
فصلرتبهبندياعضاياتاقورتبهبنديکارتهايبازرگاني
بود،بیانکرد:درطولپنجسالگذشته،مدلرتبهبنديبهکار
رفتهدراینطرحبیســتویکبارویرایششــد.شکرخدایي
افزود:براســاسهفدهمعیار،واحدهايصنعتيوبازرگانياز
یکتاصدامتیازدهيشــدهاندوبراساسآنبهواحدهایيکه
امتیازبینصفرتاسيدریافتکردهاند،کارتبازرگانيعادي،
بهواحدهایيکهامتیازبیــن31تا60دریافتکردهاند،کارت
بازرگانيبرنزي،بهواحدهایيکهامتیازبین61تا80دریافت
کردهاند،کارتبازرگانينقرهايوبهواحدهایيکهامتیازبین81
تا100رادریافتکردهاند،کارتبازرگانيطالیيتعلقگرفته
است.درادامهاینهمایش»محسنخلیليعراقي«،پدرصنعت
ایرانوعضوهیأتنمایندگاناتاقایران،رتبهبنديکارتهاي
بازرگانيرایکيازراههاينجاتاقتصادکشــورعنوانکردو
گفت:مشکالتفراوانيدرمحیط
کسبوکارکشوروجودداردکه
باقانــونبهبودمســتمرمحیط
کسبوکار،اینمشکالتبرطرف
خواهدشد.ويباتأکیدبراهمیت
اهلیتدرفعاالناقتصادي،اعالم
کــرد:پساندازمردمبایدبهافراد
صاحباهلیتســپردهشــود.
ويهمچنینسرمایهگذاريهاي
زودبازدهرامــوردانتقادقرارداد
وگفــت:بهطورکليســرمایه
زودبازدهــيوجــودنــداردو
کسبوکارينداریمکهزودبازده

باشد.

بازديد قائم مقام شرکت نفت 
جنوب عراق از شرکت نارديس



تقدير از پيشنهاد دهندگان برتر سال 90

حضور فراب در چهارمين نمايشگاه بين المللي
IECREE2012 بهره وري و صرفه  جويي انرژي 

اخبار سازمان

اخبار شركت سرمايه گذاري كاركنان فراب

پیروجلسهکمیتهنظاممشارکتشرکتفراب،ازپیشنهاددهندگان
برترسال90درمراسميباحضورمهندسمهرانلطفي،مدیرعامل
شرکتتقدیرشــد.بهگزارشخبرنگارما،درجلسهکمیتهنظام
مشارکتشرکتفراب،پیشنهادعباسفرهادزادهباعنوانبهکارگیري
کارشناســاننصبباتجربهجهتکنترلنقشهها،پیشنهادمهرداد
فرشادباعنواناستفادهوبهرهگیريازکارشناسانباتجربهکارگاهي

دررشتهسیویلوسازهجهتبررسينقشههايساختمانيقبلاز
ارسالبهسایتوپیشنهادفیضاهللسقرباعنوانایجادیکواحد
درمعاونتمهندسيجهتبررسينهایينقشههاتوسطهمکارانبا
تجربهومتخصصبهعنوانپیشنهادهايبرترانتخابشدند.الزم
بهذکراستاینانتخاببهدنبالبررسيپیشنهادهايمختلفدر

جلساتمتعددکمیتهنظاممشارکتصورتپذیرفتهاست.

فرابدرچهارمیننمایشگاهبینالملليانرژيهاينو،انرژيهاي
)IECREE2012(تجدیدپذیر،بهرهوريوصرفهجویيانرژي
کهباحضوربیشاز70شــرکتداخلــيوخارجيازتاریخ6
الي9تیرماهوباهدفارتقايکارایياســتفادهازانرژيدرزمینه
فناوريهايانرژيهاينووتجدیدپذیروصرفهجویيوبهرهوري
انرژيدرمحلدائمينمایشــگاههايبینالمللــيتهرانبرگزار
گردید،مشارکتداشت.درایننمایشگاهکهبهمدتچهارروز
درفضایيبهوســعت1980مترمربعبرپاگردیدمحصوالتو
فناوريهايجدیدبخشانرژي،دستاوردهاوفنآوريهايجدید
معرفيشــدندوهمزمانبابرپایينمایشــگاه،همایشجانبيو

تعداديکارگاهآموزشيبهمنظورارتقايسطحدانشفنيشرکت
کنندگانبرگزارشد.بهگزارشخبرنگارفراب،حضورومشارکت
دراینآوردگاهتجاري،باتمرکزبرکشــورهايآســیايشرقي،
کشورهاياروپايغربيوهمچنینکشورهايخاورمیانه،باعث
ایجادزمینههايپاســخگویيبهنیازهايانرژيازطریقاستفاده
صحیحازپتانســیلهايموجوددرکشوروایجادفضايمناسب
همکاريباشرکتهاونهادهايبینالملليميگردد.الزمبهذکر
است،غرفهفرابدرایننمایشگاهپذیرايمقامهايارشدوزارت
نیرووهیاتهمراهوهمچنینمتخصصاناینعرصهازشرکتهاي

مختلفبود.

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 تست پاشش سيستم آتش نشاني اطراف ترانس 
اصلي واحد1 نيروگاه سيکل تركيبي یزد

 راه اندازي پمپ هاي پمپ هاي رانش سوخت - 
فالشينگ خطوط گازوئيل نيروگاه  سيکل تركيبي یزد

 راه اندازي تابلوهاي داخل سوئيچگير ساختمان 
GCB نيروگاه سيکل تركيبي یزد

فونداسيون  اجراي  عمليات  و  فيل  بك  ادامه   
LNG پدستال هاي پایپ رك هاي ایران

 حمل و تحویل 12 دستگاه  ترانسفورماتور به سایت سياه بيشه  حمل و تحویل 4  دستگاه  شيركروي به سایت سياه بيشه 
عمليات  و  تجهيزات  فونداسيون   خاكبرداري 

LNG فونداسيون تانك هاي ذخيره سایت ایران

در مراسمي با حضور مديرعامل شركت صورت گرفت



گردهمايي همكاران معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها

اخبار سازمان

گردهمایــيهمــکارانمعاونــتبرنامهریزيوتوســعه
سیستمهابیستوچهارمتیرماهباعنوان»خالصهايازبرنامه
وعملکردشرکتفرابدرسالهاي90و91«،برگزارشد.

درابتداياینجلسهمهندسهوشیاردرارتباطبازمینههاي
جدیدکاريشرکت،پروژههایيکهدرسال90بهشرکتفراب
محولشدهاند،پروژههایيکهدرسال91آغازميشوندونیز
موانعومشکالتپیشرو،بهصورتمختصرموارديراعنوان
کردند.درادامهایننشســتدربارهبرنامههاودستاوردهاي
داخليمعاونــتدرمدیریتهــايمختلــفدرحوزههاي
پیادهســازيکارتامتیازيمتوازن،طراحينرمافزاریکپارچه
برايانجامکلیهامورشرکتفراببهصورتمکانیزه،ارتقاي
،PMBOKسیستمهاياجرایيشــرکتبرمبناياستاندارد
پیادهســازيمواردمرتبطباامنیتاطالعاتبرمبناياستاندارد

ISMSو....بحثوتبادلنظرشد.
همچنیندرایننشستاعالمشدکهممیزيسیستممدیریت

ISO9001:2008، براســتانداردهاي یکپارچهفراب)مبتني
HSE-ونظامISO14001:2004،OHSAS18001:2007
MS(توســطشــرکتTUVNORDانجامشدهوبدون
هیچگونهعدمانطباقيگواهینامههايمذکورتمدیدشدهاست.
درادامهمهندسهوشــیارپــسازمعرفيهمکارانجدیدو
ارائهآماروارقاممرتبطبامعاونت،ازکلیههمکارانخواست
کهانتقاداتوپیشنهاداتخودرابهسرپرستمستقیم،مدیران
مربوطهویاخودایشــانمنتقلنماینــدوهمچنینباتوجه
بهمحدودبودنبودجهســرانهآموزشي،درانتخابدورههاي
آموزشيمفیدوموثردقتنظربیشتريداشتهباشند.درانتهاي
ایننشســتويهدفمعاونتراتسهیلامورجاريشرکت
ازطریقارائهراهحلهايبهینهوارائهزیرســاختهايالزم
برشــمردوبرایجادمحیطکاريپویا،زندهواثربخشتاکید
کرد.گفتنياســتاینجلسهباپرسشوپاسخهمکارانپایان

یافت.

در  پارس جنوبي:  تا 24  فازهاي 22  پروژه   
راستاي پيشتازي پيشرفت اجرایي پروژه فازهاي 
22 تا 24 پارس جنوبي نسبت به سایر فازها، 
هيدرو تست واحد اول بویلر هاي پروژه در تاریخ 
91/3/14 با موفقيت به پایان رسيد. گفتني است 
تست واحد دوم نيز در تير ماه به اتمام رسيده است.

 با توجه به رضایت كارفرمایان )كنسرسيوم 
پتروساحل، توسعه خليج فارس و ایریتك( از 
عملکرد مشاركت فراب – ناردیس و پيگيري 
و رایزني شركت ناردیس، مهندسي، تامين و 
NGL پروژه پست هاي كل  تجهيزات  نصب 
تامين و ساخت  خارگ و همچنين مهندسي، 
چهار مخزن ذخيره به عنوان كارهاي اضافي به 

مشاركت فراب – ناردیس ابالغ گردید.

سایت  در  دمافين  شركت  كولرهاي  نصب   
NGL خارگ

 اتمام ساخت پکيج Dearator در كارخانه 
Hanil كره

براي  ایجاد شده  با محدودیت هاي  همزمان    
توانست  ناردیس  شركت  ایراني،  شركت هاي 
 مرحله دوم حمل تجهيزات سنگين پروژه ایران

 ال ان جي را توسط دو كشتي در اسکله اختصاصي 
پروژه تخليه نموده و آماده نصب نماید.

باتالشتیمطراحيشرکتتوبا،طراحيتوربینتوسعه
نیــروگاهگتوندبانتایجوعملکرديبســیاررضایتبخش
نهایيشــدومدلسهبعديتمامتجهیزاتتوربینجهت
ساختمدلتســتتحویلآزمایشگاهلوزانسوییسگردید.
ساختمدلتوربینهماکنونآغازشدهوپیشبینيميشودکه
عملیاتساختآنتااواخرمردادماهسالجاريخاتمهیافتهو
تستاولیهتوربیندراواسطمهرماهسالجاريانجامپذیرد.

خاتمه عملیات مونتاژ ديستريبیوتر 
واحد اول نیروگاه آزاد

باخاتمهعملیاتمونتاژدیســتریبیوترواحداولنیروگاه
آزادایــنتجهیــزدرحضورنمایندگانبازرســيوکنترل
Cکیفیتشــرکتتوباوفرابموردتستوبازرسيرده
قــرارگرفتوبهمجريمحترمطرحتحویلشــد.درحال
حاضرعمدهقطعاتوتجهیزاتواحداولتوربیننیروگاه
آزادآمادهویاتحویلگردیدهاســتوامیداستدرمرداد
ماهیکتوربینبهصورتآزمایشيدرکارگاهمونتاژگردد.

سر خط اخبارشركت توبا

سر خط اخبار
شركت نارديس

طراحي توربین طرح 
توسعه نیروگاه گتوند
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

 ابالغ قرارداد بخش تجهيزات Sony Bung 4 )ويتنام(
Song طرح تجهیزات بخش دالري میلیون 24 قرارداد نهایتاً
4BungبینشرکتEVNوکنسرسیوميمتشکلازAlstomو
Hydrochinaامضاءومبادلهگردید.اینقراردادبهتأمینتجهیزات
156مگاواتياینطرحاختصاصداردکهبایستيتاانتهايسال2014
بهبهرهبرداريبرسد.دراینطرحکهشاملدوواحدفرانسیسهمسان
است،سالیانهحدود600گیگاواتساعتانرژيتولیدخواهدشد
کهتعرفهفروشآنبهازايهرکیلوواتساعت،برابر4/4سنتدالر
است.منابعماليطرح4SongBungتوسطبانکتوسعهآسیایي)به

میزان196میلیوندالر(تأمینشدهاست.

 امضاي قرارداد مطالعات طرح Munda )پاكستان(
Mundaقرارداد6/7میلیوندالريمطالعاتطرحWAPDAشرکت
ـژاپنيامضاءنمود.اینقرارداددوساله، رابایکمشارکتاسترالیایي
بهبررسيابعادمختلفاجرايطرح)کنترلسیالبهايفصلي،آبیاري
مراتعوتولیدانرژي(بررويرودخانهSwatخواهدپرداخت.نیروگاه
470مگاواتياینطرحدرسالحدود2400گیگاواتساعتالکتریسیته
تولیدمينمایدوپیشبینيميشودطيهفتسالاجرايطرح،بیشاز
1/4میلیارددالرسرمایهگذاريانجامپذیرد.اخیراًبانکAFDعالقهمندي
خودرابرايتأمینماليطرح،Munda)کهدرسالحدود200میلیون
دالريصرفهجویياقتصاديبرايدولتپاکستانبههمراهخواهدداشت(

بهشرکتWAPDAاعالمنمودهاست.

 سرمايه گذاري در پروژه Garzan )تركيه(
Garzanدرنهایتبااعطايتسهیالت66میلیوندالريبهپروژه
بانکYapikrediموافقتگردید.درحال درجنوبترکیهتوسط
حاضرپروژهمذکورحدود75درصدپیشرفتداشتهاستوتاآخر
کهچهارمین Yapikrediبانک بهرهبرداريميرسد. به سال2012
بانکبزرگخصوصيترکیهاستبههمراهسایرشرکاءخود،دوپروژه
44و49مگاواتيدرمنطقهSiirtونیزیکپروژه100مگاواتيدر

منطقهRizeرابهمنظورتأمینماليدردستبررسيدارند.
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 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.

 بازسازي Peligre به دست فرانسوي ها )هاييتي(
بخش قرار Comelex و Alstom فرانسوي تمام کنسرسیوم
بارهبر را Artiboniteبررويرودخانه Peligreتجهیزاتطرح
سرمایهگذاران،بانکIADB،امضاءنمود.دراینطرح48/8میلیون
دالري،مشارکتKfW,IADBوOFIDتأمینماليرامتقبلشدهاند.
نیروگاهموجودکهطي40سالاخیربیشازنیميازتوانبالقوهخودرااز
دستدادهاست،درپایانطرحمجدداًبهظرفیتنصبشدهاولیهخود

)رقم54مگاوات(بازميگردد.

 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
خواهدرسیدواینامرباسرمایهگذاريیکمیلیارددالريبخش
خصوصيمیسرشدهاست.پروژههايمزبورتوسطمشارکتياز

کشورهايبرزیلوپرواجراخواهندشد.

 پيشرفت اميدواركننده طرح Delsitanisagua )اكوادور(
اجرايطرحDelsitanisaguaدراستانZamoraبهطورمطلوبيپیش
ميرودوکارفرمايطرحامیدواراستتادسامبر2015،اینطرح115مگاواتي
رابهپایانبرساند.شرکتHydrochinaازسويشرکتCELECبهعنوان
پیمانکارطرحانتخابشدهاستوبهازايآن،85درصدازمنابعماليمربوطبه
اینطرح195میلیوندالري،ازطریقبانکچینيImbexتأمینخواهدشد.
ایندرحالياستکهتولیدسالیانه904گیگاواتانرژيازPlanFactorباال

واهمیتاستراتژیکاینطرححکایتميکند.

توسعه فعاليت SN Power )برزيل(
شرکتSNPowerباصرفهزینه440میلیوندالر،اقدامبهخرید
بیشاز40درصدازسهامشرکتمهندسيDesenvixازبرزیل
مگاوات درحالحاضر162 Desenvixاست.شرکت نموده
نیروگاهرادردستبهرهبرداريو176مگاواترادردستاجراء
مطالعاتي پروژههاي اصليSNPower،وجود انگیزۀ اما دارد.
نیروگاههايآبيبهظرفیتمجموع1600مگاواتدرسبدکارياین
شرکتمهندسياست.ایندرحالياستکهDesenvixدرحال

بررسياجرايدوطرحبزرگنیروگاهبادينیزميباشد.

 آغاز بازسازي طرح Inga II )كنگو(
به IngaIIنیروگاهيطرح تجهیزات بازسازي قرارداد نهایتاً
مشارکتAndritzوAlstomواگذارشد.اینقرارداد102
میلیوندالري،نیروگاه1424مگاواتيطرحمذکوررابازسازي
ومدرنسازيمينمایدوطبقبرنامةزمانبندياعالمشده،این

فرآیند10ماهبهطولخواهدانجامید.

 افزايش ميزان تسهيالت طرح Drin )آلباني(
منظور به Drin طرح کارفرماي درخواست با جهاني بانک
افزایشمیزانتسهیالتبلندمدتطرحاز35/3میلیوندالربه
آن بیشترسهم اینطرحکه نمود. موافقت میلیوندالر 56/9
اجرايبخشساختمانياست،پسازتغییرمحدودهکاروبه
منظورافزایشسطحایمنيسازهايسد،باافزایشهزینهمواجه
شدکهباتوجهبهمساعدتبانکجهاني)چهازلحاظمیزان
وامپرداختيوچهازلحاظمدتزمانبازپرداختتسهیالت(،
کارفرمااعالمنمودهکهتاپایانسال2015طرحبهاتمامميرسد.

ابالغ قرارداد Itezhi-Tezhi به Alstom )زامبيا(
مگاواتي 120 طرح پیمانکار بهعنوان Sinohydro شرکت
کاپالن واحد دو یورویي میلیون قرارداد20 ،Itezhi-Tezhi
60مگاواتيطرحرابهپیمانکارخود،شرکتAlstom،واگذار
نمود.دراینقرارداد،Alstomمسئولیتطراحي،ساخت،نصب
وراهاندازيواحدهارابرعهدهداردوموعدپایاناجراينیروگاه،
سال2015ميباشد.درحالحاضربخشاعظمساختماننیروگاه

توسطشرکتSinohydroساختهشدهاست.

 به زودي؛ راه اندازي طرح Tuna )تركيه(
Tunaدرحالاجرايفازراهاندازيطرح38مگاواتيNisanشرکت
است.اینطرحکهدراستانTokatاجراءشدهاست،شاملدوواحد
پلتونبودهوتولیدسالیانه110گیگاواتساعتانرژي،هزینه43میلیون
دالريآنراتوجیهمينماید.شایانذکراستشرکتNisanمجوزي
49سالهرابرايبهرهبرداريازطرحدرسال2008اخذنمودهاست.

 Menge كليد خورد )تركيه(
شرکتخصوصيEnerjisaرسماًاجرايطرحMengeرابرروي
رودخانهSeyhanاعالمنمود.دراینطرح89مگاواتي،سالیانه203
گیگاواتساعتانرژيتولیدميگرددواینانرژي،بهمدت49سالبه
شرکتEnerjisaتعلقدارد.اجرايبخشساختماني)سد،تونلهاو
CengizوOzaltinساختماننیروگاه(توسطشرکتهايمحليمانند
صورتميپذیردوبخشتجهیزاتطيقراردادي100میلیونیورویي،
بهشرکتAlstomواگذارشدهاست.شرکتEnerjisaهماکنون
مالک1635مگاواتدرحالبهرهبرداريو1830مگاواتدرحال
احداثدرکشورترکیهاست.اینشرکتبهزوديطرح145مگاواتي
Kopruرابهبهرهبرداريميرساندوطبقچشماندازمدیرانارشد
خود،تاانتهايسال2017،مالکحدود5300مگاواتنیروگاهآبيدر

حالبهرهبرداريدرترکیهخواهدبود.
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تعطیلي پايانه  هاي نفتي در شرق لیبي
فدرالیستهايمسلح،دوپایانهنفتيدربندرراسالنوفدرشرقلیبيراواداربهتوقفتولیدکردند.درحالحاضراینبندربستهاستوپمپاژوبارگیري
نفتمتوقفشــدهاســت.ایناقدامبهدنبالتهدیدهايجنبشطرفدارفدرالیسممبنيبرتحریموکارشکنيدرانتخاباتهفتمجواليرخدادکهنخستین
انتخاباتپسازشــورشهايسالگذشــتهاست.گروهيازپانزدهمردمسلححدودســاعت9:30بدوندرگیريوبهصورتمسالمتآمیزازکارکنان
خواستندبهمدت48ساعتکارخودرامتوقفکنندوکارگرانبرايپرهیزازدرگیريمجبوربهپذیرشایندرخواستشدند.یکيازشاهدانميگوید
مردانمســلحباکامیونهايارتشواردبندرشدند.یکيازخواســتههاياصليجنبشفدرالیست،تقسیمبرابرکرسيهايمجلسمّلي200نفرهاست.
مقاماتدولتموقتبرمبنايمالحظاتجمعیتي100کرســيرابرايغرب،60کرســيرابرايشرقو40کرسيرابرايجنوبدرنظرگرفتهاند.
یکيازرهبرانمعترضانميگویدتظاهرکنندگانبندرالصدرادر35کیلومتريغربراسالنوفرانیزتعطیلکردهاندوبهســويپایانهنفتيبرگا
درحرکتهســتند.تولیدچندینشرکتنفتيازجملهشــرکتآگوکويلیبي)55000بشکهدرروز(،شرکتآلمانيوینترشال)70000بشکهدر
روز(والهاروي)80000بشــکهدرروز(ازمسیربندرراسالنوفصادرميشــود.پایانهنفتيراسالنوفدر360کیلومتريغربشهربنغازي
قرارداردکهمهدانقالبيبودکهقذافيراکهدراکتبرسالگذشتهدرآندستگیروکشتهشد.درحالحاضرتولیدنفتلیبيروزانه1550000

بشکهاستکهبهسطحقبلازجنگنزدیکشدهاست.

کشف شش میلیارد بشكه ذخیره جديد نفتي در ايران
وزیرنفتایراناعالمکردذخایرنفتيبهمیزان6میلیاردبشکهدرجنوبغربيایرانکشفشدهاست.اینذخایردراطرافمیداننفتي
یاداوراندراستانخوزستانقراردارند.بااینکشفجدید،حجمذخایرقابلبرداشتکشوربهمیزان5تا6میلیاردبشکهافزایش
ميیابد.براســاسگزارشــاتقبلي،ذخایرنفتوگازقابلاکتشافایرانبهترتیب154/8میلیاردبشکهو33/1تریلیونمتر
مکعببود.ذخایرنفتایرانباایناکتشافبه160میلیاردبشکهبالغميشود.ذخایرنفتوگازطبیعيکشورباحفظمیزان
تولیدوصادراتکنونيبهترتیب80سالو150سالدوامخواهدداشت.درحالحاضرتولیدنفتدرمیدانیاداوران

حدود20000بشکهدرروزاستکهدرآیندهبه200000بشکهدرروزافزایشميیابد.

تأثیر نامطلوب کاهش بهاي نفت خام بر روسیه 
 مالیاتنفتوگازحدودنیميازدرآمدهايبودجهفدرالروســیهراتشــکیلميدهــدکهپوتیندرمقام
نخستوزیر،برايافزایشپرداختهاومستمريبازنشستگيکارکنانبخشعموميوغلبهبررکوداقتصاديسال
2009بهکاربرد.کاهشبهاينفتممکناســتآغازرکوديطوالنيدراینکشورباشد.اینمسالهتحققوعدههاي
انتخاباتيوالدیمیرپوتینمبنيبرافزایشدســتمزدهارابهخطرمياندازدوبهنارضایتيمردمدامنميزند.روســیهکه
بزرگترینتولیدکنندهنفتجهاناست،بهلطفذخایرنقديقابلتوجهخودونرخانعطافپذیرروبل،درکوتاهمدتبراي
مقابلهباکاهشقیمتهاينفتمشــکلينداردوپوتینهنوزمحبوبیتخودراحفظکردهاســت.وليدرسهماهگذشتهقیمت
نفت30دالرکاهشیافتهوبهحدود90دالردرهربشکهرسیدهاستوممکناستبیشازایننیزکاهشیابدوفضايمانورهاي
بودجهايراکاهشدهد.پوتینکهدربرخوردباکاهشمحبوبیتخودرویکرديعوامگرایانهرادرپیشگرفتهاســت،بهعنوانبخشي
ازمبارزهانتخاباتيخودوعدهدادکهحقوقهاراافزایشدهد.اگرچهاینکارميتواندجلويضربهحاصلازکاهششــدیددرامددولت
رابگیرد،وليکاهشذخایرپوليکشــوربرايحفظهزینههاياجتماعيســنگین،دربلندمدتآسیبپذیريپوتیندربرابریکشوکنفتي
دیگرراافزایشميدهدوتوانويبرايمقابلهبامشکالتساختاريدربخشهايبهداشت،آموزشوپرورشومستمريبازنشستگيراکاهش
ميدهد.هردالرکاهشقیمتنفتبهمعنايایناستکهدولتحدود55میلیاردروبل)1/7میلیارددالر(درآمدحاصلازمالیاتهاينفتيرا
ظرفیکســالازدســتميدهد.باتوجهبهاینکهقیمتنفتدربودجهکنونيحدود115دالردرهربشکهدرنظرگرفتهشدهاست،درصورت
کاهشقیمتبه90دالر،دولتدرهرســال40میلیارددالرازدســتميدهد.ولياینتنهابخشکوچکياز185میلیارددالرياستکهروسیهدر
دوصندوقذخیرهماليکهبرايایجادثباتبودجهايدرشــرایطاضطراريطراحيشــدهاند،کنارگذاشتهاست.حتيدرصورتيکهبهاينفتبه60

دالرکاهشیابدنیزمبالغموجوددراینصندوقهاميتواندکاهشدرآمدرابهمدتدوسالجبرانکند.
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72 میلیون بشكه صادرات نفت عراق در ماه ژوئن
صادراتنفتعراقدرماهژوئنبه72090000بشــکهرســیدکهدرامديبالغبر6/453میلیارددالررانصیباینکشورکردهاست.دراین

مدتصادراتنفتازبصرهروزانه2/085میلیونبشــکهبودهاســتوصادراتروزانهازکرکوکوخطلولهاردننیزبهترتیب312هزارو
6000بشکهبودهاست.بااحتسابقیت90دالربرايهربشکه،درآمدعراقازمحلصادراتنفتدراینماه6/453میلیارددالربودهاست.در

ماهگذشتهکاهشقیمتهايبینالمللينفتبردرآمدهايهمهکشورهايصادرکنندهنفتازجملهعراقتأثیرگذاشت.

راه اندازي خط لوله امارات براي دور زدن تنگه هرمز 
خطلولهايکهاماراتمتحدهعربيبرايانتقالنفتازپایانههايســاحلشــرقيودورزدنتنگههرمزاحداثکردهاســتدرماهآگوستبهبهره

برداريکاملميرســد.خطلولههبشــان-فجیرهکهنفتمیدانهاينفتيابوظبيدرخلیجفارسرابهخلیجعمانانتقالميدهدبهمرحلهبهرهبرداري
نزدیکميشــود.انتظارميروددرماهآگوســت،جریانمنظمنفتازاینلولهبرقرارشود.احداثاینخطلوله360کیلومتريدرسال2008آغازشد.
ظرفیتاولیهاینخطلوله1/5میلیونبشکهدرروزاستکهتا1/8میلیونبشکهدرروزکهبخشعمدهتولیدکنوني2/5میلیونبشکهاياینکشوررا
پوششميدهدافزایشميیابد.دراوایلسالجاريبهدنبالتهدیدایرانمبنيبربستناینتنگهاستراتژیکدرصورتتالشغرببرايقطعصادرات
نفتایرانبرايمهاربرنامههســتهاياینکشــور،ترسازبستهشدنتنگههرمزافزایشیافت.نمایندگانمجلسایرانقانونيرابهتصویبرساندندکه
براســاسآنایرانبرايتنبیهکشورهايعضواتحادیهاروپاکهتحریمهایيراعلیهایرانبهاجراگذاردند،مانعازعبورنفتکشهابهمقصداروپاميشود.
تحریــماتحادیــهاروپاعلیهنفتایرانازروزیکشــنبهاولجواليبهاجرادرآمدوخشــمایرانرابرانگیخت.ایرانميگویــدایناقدامبهگفتوگوبا
قدرتهايجهانبرســرفعالیتهايهســتهاياینکشورلطمهميزند.عالوهبرصادراتنفتایرانوامارات،نفتبحرین،کویتوقطرهمازطریق
اینآبراهحملميشــوند.عراقنیزبخشعمدهايازصادراتنفتخودراازطریقبنادرخلیجفارسارســالميکند.عربستانسعوديکهبزرگترین
صادرکنندهنفتجهاناستبخشعمدهنفتخامخودراازطریقپایانههايمستقردرخلیجفارسصادرميکندوليميتواندبخشزیاديازآنرا

بهسويدریايسرخهدایتکند.

فروش مستقیم گاز کردهاي عراق به ترکیه 
دولتنیمهخودمختاراقلیمکردســتانعراقممکناستفروشمســتقیمگازطبیعيبهترکیهراظرفدوسالآیندهآغازکند.ایناقدام
احتماالخشــمدولتمرکزيرابرميانگیزدوروابطبغداد-آنکاراراتیرهترخواهدکرد.دولتمنطقهايکردســتانکهدرشمالکشور
مســتقراستوبابغداد،سالهاســتدربارهمســائليازجملهتاخیردرپرداختبهاينفتخام،قانونيبودنمعامالتنفتيدولت

منطقهايومسائلمرزيبایکدیگراختالفدارند.بغدادکردهارابهقاچاقنفتبهخارج،بهویژهایرانونابودکردنبودجهدولت
مرکــزيباعدمواریزدرآمدهاينفتيمتهمميکند.کردهاميگویندحتيبدوندســتیابيبــهتوافقبابغدادنیزبهفروشگاز

طبیعيونفتبهترکیهادامهميدهند.اقلیمکردســتانقراراســت10میلیاردمترمکعبگازمایعبهترکیهواروپابفروشد.
اینفروشهاظرف18ماهآیندهآغازخواهدشــد.هیچاطالعدقیقيازذخایرگازطبیعيکردســتانعراقدردست

نیســتوليبراســاساطالعاتوزارتانرژيآمریکا،عراقبابرخوردارياز112تریلیونفوتمکعبداراي
دهمینذخایرگازطبیعيجهاناســت.بخشعمدهنفتکردســتانعراقهنوزبهسیستمخطلولهمّليپمپاژ

ميشــود.یکخطلولهباظرفیتتقریبي60000بشکهدرروزمستقیمانفتمیداننفتيتاوکهکردستان
عراقرابهخطلولهاصليمتصلميکندکهبهبندرسیهانترکیهميرود.تالشبرايدورزدنبغداد

ممکناستبهروابطمیاندولتمرکزيعراقوترکیهکهدرسالهاياخیرپیوندهايسیاسي
وتجاريمســتحکميراباکردهايعراقایجادکردهاستآسیببزند.درحالحاضرعراق

بعدازآلماندومینبازاربزرگصادراتترکیهاستکهساالنه8میلیارددالرارزش
دارد.وليحدود70درصدازصادراتترکیهبهعراقبهمقصدشــمالاینکشور

است.اگرمنطقهکردستانعراقیککشورمستقلبودنیزهشتمینبازار
صادراتترکیهمحسوبميشد.
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شركت فراب پس 
از اجراي موفق 
طرح هاي نيروگاه 
آبي كرخه، مسجد 
سليمان، كارون يك 
و كارون 3 تصميم 
گرفت از تجارب و 
درس آموخته هاي 
خود از اجراي 
طرح هاي مذكور، 
در اجراي بهينه 
طرح هاي نيروگاهي 
جديد استفاده كند

       12

:  جناب آقاي هوشيار! براي ورود به بحث 
لطفــا بفرمایيد كه جنابعالي از چه زماني به كميته 
تعالي شركت فراب پيوستيد و از چه زماني به عنوان 

دبير آن برگزیده شدید؟ 
اینجانــبازتاریخ87/08/01بــاعنوانمعاون
برنامهریزيوتوسعهسیستمهاودبیرکمیتهتعاليبه

عضویتاینکمیتهدرآمدم.

:  سابقه تشکيل كميته اي به نام كميته تعالي 
شــركت، به چه زماني بر مي گردد؟ همان طور كه 
مي دانيد پيش از شکل گيري این كميته، كميته هایي 
دیگر درشركت فعال بودند كه كميته تعالي شکل 

نهایي آنهاست. 
شــرکتفرابپسازاجرايموفــقطرحهاي
نیروگاهآبيکرخه،مســجدســلیمان،کارونیک

وکارون3تصمیــمگرفــتازتجــاربودرس
آموختههــايخودازاجرايطرحهــايمذکور،در
اجرايبهینهطرحهاينیروگاهيجدیداستفادهکند.
اینجلساتدراواخرسال80وتحتعنوان"کمیته
راهاندازيطرحها"شــروعشدودرادامهبه"کمیته
نحوهاجرايطرحهايجدید"تغییریافتکهاولین
جلسهجدیددرتاریخ81/9/3برگزارشد.اینکمیته
بعدهاوازجلســهشــماره58مورخ83/10/27به

کمیتهتعاليسازمانيتغییرنامداد.

:  چه افرادي از بانيان و نخســتين هاي این 
كميته بودند؟ چه آنانــي كه امروز دیگر درفراب 
نيســتند و چه آناني كه همچنان به خدمتگزاري 

مشغولند؟ 
اولینجلســهباحضورآقایانحاجيرسولیها،

حبیبزاده،لطفي،پارسائينژاد،مداحي،محمدعلي
سیفيوناجيمقدم)دبیرکمیته(تشکیلگردید.پس
ازبرگزاري4جلسهازجلسات»کمیتهنحوهاجراي
طرحهايجدید«تعداددیگريازمعاونینومدیران
مستقلشرکتازجملهمرحومآقايحربيمقدمو
آقایانمسعودينژاد،اصالحچي،میرزایي،صادقيو
اســفندیاريبهعضویتاینکمیتهدرآمدند.سرکار
خانمعليمیرزایينیزازجلســهشــماره13مورخ
82/4/1وآقايبختیاريازجلســهشماره31مورخ
82/11/8بهعضویتثابتاینکمیتهدرآمدند.روال
کمیتهدرابتدابراینبودکهازسایرمعاونینومدیران
مستقلشــرکتبهفراخورموضوعبرايشرکتدر
جلسهدعوتنمایدکهازاینجملههمکارانميتوان
بهآقایانمعصومي،طوســيزاده،اســحاقي،امیني،
حمیدیان،روشن،قدس،چمني،فرزانگانوخانمها

در گفتگو با محمد هوشيار دبير كميته تعالي شركت مطرح شد

كميته تعالي سازماني مهم ترين ركن شركت
 در برقراري روابط سازماني

كميته تعالي شركت فراب يكي از مهم ترين ركن هاي مديريتي شركت 
است كه  شكل دهنده و تصويب كننده اهداف و جهت گيري هاي استراتژيك 
در  را  كليدي  نقشي  امروز،  به  تا  تاسيس  زمان  از  و  مي باشد  شركت 
تنظيم معادالت شركت ايفا كرده است.فلسفه تشكيل اين كميته، بازنگري و 
سازمان دهي بهينه و مجدد تمامي رويه ها، سياست ها، آيين نامه ها و چارت هاي 
سازماني شركت به منظور تسهيل در اجراي طرح هاي جديد است و مديران 

شركت را هم در جريان طرح ها و برنامه هاي مهم شركت قرار مي دهد. 
محمد هوشيار در چهارسالي كه دبيري كميته تعالي شركت را بر عهده 
داشته است،تالش زيادي براي سيستماتيك كردن جلسات اين كميته و 
مكتوب كردن مصوبات آن به خرج داده است و هم اكنون نيز با جديت به 
اين كار ادامه مي دهد.آنچه در ادامه مي خوانيد متن گفتگوي ماست با محمد 

هوشيار دبير كميته تعالي سازماني شركت فراب...
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ناصحيوبرجستهاشارهکرد.

:  فلسفه و چرایي شــکل گيري این كميته 
به واقع چيست؟ این كميته قرار است به كدام نيازها 

در شركت پاسخ گوید؟ 
فلســفهتشــکیلکمیته،بازنگريوسازماندهي
بهینهومجددتماميرویهها،سیاســتها،آییننامهها
وچارتهايســازمانيشرکتبهمنظورتسهیلدر

اجرايطرحهايجدیدبود.

:  مهم ترین دستاورد شکل گيري كميته تعالي 
در شركت فراب به باور شما چيست؟

کمیتهتعاليســازمانيشــکلدهندهوتصویب
کنندهاهدافوجهتگیريهاياستراتژیکشرکت
ميباشد.ضمنآنکهتماميمعاونینومدیرانمستقل
شرکتبهطورمنظمدرجریانامورجاريوبااهمیت
شــرکتقرارميگیرندواینموضوعموجبدرک
بهترشرایطواولویتهاوسهولتدرتعامالتبین
بخشهاميشود.بهنوعيميتوانگفتکمیتهتعالي
سازمانيمهمترینرکنشرکتدربرقراريروابطباال

بهپاییندرسطوحمختلفمحسوبميشود.

:  مهم ترین دستاورد شکل گيري كميته تعالي 
در شركت فراب به باور شما چيست؟ 

ایجادوشــکلدهي،یکدســتيوهمگونيدر
دیدگاههاواولویتهايمعاونینومدیرانمستقلدر
راســتاياهدافاستراتژیکشرکتوکمکبهحل
وفصلمســائلپیچیدهدرسطحســازمانازطریق
تصمیمگیريهايگروهيوایجاددرکمشــترکاز

مسائلوموضوعاتکلیدي.

:  اگر بخواهيم جزئي تــر وارد فعاليت هاي 
این كميته شویم، این كميته معموال ماهي چند بار 
تشکيل جلســه مي دهد و چه موضوعاتي قابليت 

طرح در آن را دارند؟ 
جلساتکمیتهتعاليســازمانيتاجلسهشماره
67بهصــورتهفتگيوازابتدايســال84بهبعد
بهصــورتدوهفتهیکبارتشــکیلجلســهداده
اســت.موضوعاتمختلفيازگذشتهدراینجلسه

موردبحثوتبادلنظرقــرارگرفتهاندکهازجمله
عبارتندازعلــلتطویلقراردادها،چگونگيکاهش
هزینهها،چگونگيارتباطبخشهايمختلففراب
باکارفرماومشــاور،بررسيورودشرکتفراببه
حوزههايجدیدکسبوکارماننداجرايطرحهاي
نفت،گازوپتروشــیميوطرحهايریلي،عملکرد
شــرکتدرحوزههايمختلفبازاریابيوسرمایه
گذاري،بررســيبرنامهوعملکردساالنهشرکتدر
راستايبرنامهریزياســتراتژیک،بررسيوضعیت
نیرويانسانيوبهرهوري،بررسيوضعیتسنجش
رضایتکارکنــانوکارفرمایان،بودجهوعملکردو

بسیاريموضوعاتدیگر.

:  گفته مي شود این كميته به استراتژي محور 
شدن بيشتر شركت كمك كرده است. این سخن 
یعني چه؟ اگرامکان دارد كمي این موضوع را باز 

كنيد. 
ازآنجایــيکهعملکردمعاونــت/مدیریتهاي
مستقلشرکتدرراستاياهدافاستراتژیکدراین
جلسهارائهوپایشميشود،لذاکمیتهتعاليدرجهت
دهياستراتژیکبهنگاهاعضايکمیتهتاثیربهسزایي

دارد.

:  فراب شركتي اســت كه تا حدود زیادي 
فرهنگ سازماني دارد. به باور شما تصميمات كميته 
تعالي تا چه حــد در تثبيت این موضوع اثر گذار 

بوده است؟ 
باتوجهبهآنکهموضوعاتيازجنسلزومرعایت
کدهاياخالقيتدوینشــدهشرکتدراینکمیته
مطرحشدهوچالشهايمرتبطباآنبررسيميشود
وبــاتوجهبهمدلتصمیمگیريدرکمیتهکهعمدتا
اغنایيومبتنيبرمنطقميباشد،لذااینموضوعبه
نهادینهشدنرعایتوتوجهبهمسائلفرهنگيکمک

کردهاست.

:  برخي ممکن اســت این تصور را داشته 
باشند كه آنچه در این جلسه ها مطرح مي شود بيشتر 
تشریفاتي است و تصميم نهایي همان است كه از 
قبل گرفته مي شود. در پاسخ به این افراد چه نظري 

دارید؟ 
الزمميدانمنقلقوليازآقايحاجيرسولیهادر
موردسازوکارتصمیمگیريدرکمیتهتعاليسازماني
درشمارهقبلينشریهداشتهباشمکهفرمودند»مدیر
عاملشرکتنیزقبلازورودبهجلسه،سمتسازماني
خــودرابهکناريمينهــدوهمچونیکيازاعضا
دربحثوگفتوگوپیرامونموضوعاتمطروحه،
مشارکتميکند.دراینصورتمدیرارشدسازمان
مجبورخواهدبودبراياثبــاتنظراتواظهارات
خود،ازاســتداللومنطقودانشوآگاهيســود
ببردومتوســلبهحربههايقومي،قبیلهاي،سنتيو
تاریخيبراياثباتدعاويخودنشود.«بااینوصف
خودقضاوتکنیدکهآیاميشودجلساتمنظميرابا
حضورمدیرانارشدیکسازمانبهصورتصوريو

شکليبهمدت12سالادامهداد!.

:  تا چه حد از تجربيات مشابه شركت هاي 
موفق داخلي و خارجي در شکل گيري كميته تعالي 
و اخذ تصميمات استراتژیك در آن باخبرید؟ آیا 
سعي مي كنيد از تجربيات موفق الگو برداري كنيد؟ 
تغییرعنــواناینجلســاتاز»کمیتهطرحهاي
جدید«به»کمیتهتعاليسازماني«درديماهسال83
وهمزمانباحضورشــرکتفرابدرفرایندجایزه
مليبهرهوريوتعاليســازمانيوباالگوبردارياز
مدلبنیادمدیریتکیفیتاروپا)EFQM(صورت
گرفت.البتهدرتصمیمگیريهانیزبهفراخورموضوع
ازتجربیاتوعملکردشرکتهايداخليیاخارجي

بهعنوانالگوبردارياستفادهشدهاست.

:  ارتباط كميته هاي دیگرشــركت با كميته 
تعالي چگونه است؟ 

درواقعکمیتهتعاليسازمانيبعدازهیاتمدیره
شــرکت،درباالتریننقطهمجامعسازمانيشرکت
فرابقراردارد.درمواردمقتضيموضوعاتيکهدر
سایرمجامعسازمانيشرکتقابلتصمیمگیرينبوده
استبهاینکمیتهارجاعميشودوالبتهتعییناعضاي
تماميکمیتههايدیگرشرکت)کهمعموالبرايیک
دورهدوسالهميباشد(توسطکمیتهتعاليسازماني

انجامميشود.

كميته تعالي 
سازماني 

شكل دهنده 
و تصويب 

كننده اهداف و 
جهت گيري هاي 

استراتژيك شركت 
مي باشد. ضمن 

آنكه تمامي معاونين 
و مديران مستقل 

شركت به طور 
منظم در جريان 
امور جاري و با 
اهميت شركت 

قرار مي گيرند و 
اين موضوع موجب 
درك بهتر شرايط و 
اولويت ها و سهولت 

در تعامالت بين 
بخش ها مي شود
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روند پرشتاب 
تحوالت اقتصادي، 
اجتماعي و تكنولوژي 
چه در سطح ملي 
و چه در سطح 
بين المللي منجر به 
ايجاد عدم ثبات در 
سازمان ها شده و اين 
موضوع در كنار عدم 
توانمندي سازمان ها 
در هماهنگي با اين 
تحوالت، بسياري از 
سازمان هاي بزرگ را 
در خطر نابودي قرار 
داده است. در همين 
راستا مهم ترين 
چالش مديريتي حال 
حاضر در سازمان ها، 
حصول به پايداري 
سازماني و سپس 
حركت متوازن به 
سمت بهبود و تعالي 
است

امروزهشــرکتهايپروژهمحوروبنگاههاياقتصاديکشــوردرفرایند
جهانيشــدنوپیوســتنبهپروژههايبرونمرزيباچالشهايبيشماري
مواجههســتند.حضوردربازارهايداخليوجهانــيوباقيماندندربازار
مستلزمرقابتبارقبايقدرتمنداستوباتوجهبهگسترشاهداف،فرایندها
وساختارسازمانيدرصحنهرقابت،سازمانهایيميتوانندبهبقايخودادامه
دهندکهنســبتبهخواستههاوانتظاراتمشتریانوذینفعانپاسخگوباشند،
همچنینبهســودآوريوافزایشسرمایهبهعنوانشاخصهايکلیديوبرتر

سازمانيتوجهکنند.
روندپرشتابتحوالتاقتصادي،اجتماعيوتکنولوژيچهدرسطحملي
وچهدرســطحبینالملليمنجربهایجادعدمثباتدرســازمانهاشــدهو
اینموضوعدرکنارعدمتوانمنديســازمانهادرهماهنگيبااینتحوالت،
بســیاريازســازمانهايبزرگرادرخطرنابوديقراردادهاست.درهمین
راستامهمترینچالشمدیریتيحالحاضردرسازمانها،حصولبهپایداري

سازمانيوسپسحرکتمتوازنبهسمتبهبودوتعالياست.
نکتهقابلتاملدراینبحث،اثردوطرفهوتعاملپایدارســازمانوتعالي
ســازمانيبرهمدیگراست.بهعبارتدیگرميتوانگفتحصولبهپایداري
سازمانيمســتلزمحرکتبهسمتتعاليوبهبودبودهوهمچنیندستیابيبه
تعاليســازمانيمنجربهپایداريوبقاســازمانميگردد.بنابراینحرکتدر

مسیرتعاليوسرآمديبرايسازمانهايموفقیکنیاز
وضرورتاجتنابناپذیراست.بررسيهانشانميدهد
کهرویکردسنتينسبتبهکیفیتدیگرپاسخگونیست
وعمدهمســائلومشکالتســازمانهابهمدیریتو
سیســتمهايمدیریتــيمربــوطهســتندواندکياز
مشکالتبرخواستهازعملیاتیاتکنولوژيميباشند.
خوشــبختانهدردههگذشــتهدرشــرکتفراببا
روشــنبینيوقصدمدیریتبهمتعاليکردنســاختار
شرکت،حرکتبهســمتمدیریتمشارکتيوتعالي
ســازمانيبودهاســت.درابتداباپیادهسازياستاندارد
ISO9000قدممناسبيبرايحرکتبهسويمدیریت
کیفیتفراگیرشــروعشــدوگامبعدي،منطبقکردن
کسبوکارشرکتبایکمدلسرآمدکسبوکاربود.

اســتانداردهايخانــوادهISO9000سالهاســت
بهعنوانیکزبانمشــترکدربیانچگونگيبرآوردن

حداقلنیازهايیکسازمان،درحرکتبسويرشدوتوسعهبهکاررفتهاندو
بهنظرميرسدکهایناستانداردها،باپیرويازرویهمعمولسازمانبینالمللي
اســتاندارد،روندروبهتکاملدارند.درحاليکهISO9000- 1994یکنظام
تضمینکیفیتاســت،ISO9000-2000خودرایکنظاممدیریتکیفیت
ISO9001زمینههايبهبوديمبتنيبرISO9004معرفــيميکندوهمچنین
رابرايحرکتبهســويسیستممدیریتکیفیتعنوانميکند؛درنتیجهیک

ترتیبمنطقيدراستفادهازایناستانداردهادرسازمانمشاهدهميشود.
بانگرشتوســعهوروشمدیریتدرشرکتفراب،نیازبهتوانمندسازي
وتوســعهمنابعانسانيواستقرارمدلتعاليدرشرکتکهفعالیتخودرااز
طریقاجرايپروژهانجامميدهداحســاسشدمدليکهعالوهبرنگاهجامع
نسبتبهکلیهابعادیکسازمانمتعالي،تمرکزخاصيبرسازمانپروژهمحور

داشتهباشــد.برایناساسبهمنظورشناســائيفرصتهايبهبودوترغیب
شــرکتبهدستیابيبهســطوحمتعاليعملکردوتوانمنديوهمچنینایجاد
بســترمناسبسنجشوارزیابيتعاليشرکت،مدلتعاليسازمانهايپروژه

محورپیادهشد.
مدلتعاليسازمانيچارچوبيمشخصبرايارزیابيعملکردسازمانهادر
دوحوزهفرایندهاونتایجحاصلازاینفرایندميباشد.دستاوردهايحاصل
ازارزیابيدراینمدلعبارتستازنقاطقوتسازمانوزمینههايقابلبهبود
آنکهبرايدســتیابيبهبهبودهافهرستيازبرنامههاياولویتبنديشدهرانیز

پیشنهادميکند.
تعالي،دســتیابيبهنتایجياســتکهرضایتکلیهذینفعانسازمانرادر
بــرخواهدگرفتومشــارکتکارکنانراازطریقتوســعهودخالتدادن
آنهــادرامورراهدفگیريخواهدکردودرنهایتتعالي،توســعهوحفظ

همکاريهایياستکهبرايسازمانارزشافزودهایجادخواهدکرد.
لذاپیادهســازيمدلتعاليسازمان)EFQM(برايیکسازمانپرانرژي
ودرحالتوســعهوشــادابمانندفراباجتنابناپذیراســتوباتصمیم
صحیحودرســتمدیریتشــرکتدریکدههگذشتهخوشبختانهاینمهم
بهخوبيهدایتوپیادهسازيشــدهاستواصولهايتعاليسازمانجزئي
ازفرهنگوبنیادشــرکتشدهوخروجازدســتورالعملهايآنغیرمنطقي
وغیرمتعــارفتلقيميگردد.برگــزاريکمیتهتعالي
ســازمانيکهبــاحضورمدیریتومعاونینشــرکت
)دوباردرماهبهشــکلمنظم،طيســالهايگذشته(
نظرســنجيکارکنــان،هدفگیريهــايشــرکتدر
پروژههاوسرمایهگذاريها،سنجشهاوارزیابيهاي
متوالــي،توانمندســازيهاومشــارکتها،جزئياز
برنامههاينهادینهدرشــرکتشدهوراهبريشرکت
رامشــارکتوکمکمينماید.مدلتعاليســازماني
 EFQM (European for Quality Management)
دربینمدلهايسرآمديکسبوکاربهدالیلمتعددي
اهمیتبیشــتريبرايصنایعوسازمانهايپیشتازدر

کشورمادارد.
لــزومپیادهســازيمدلEFQMپــسازپیاده
ســازيخانوادهISO 9000درمقایســهایندومدل

قابلتوجیهاست:
الف-ازنظرساختارکلي:چهارچوبمدلEFQMساختاریافتهتراست
واســتانداردISO 9000روبهسمتيداردکهاینساختاریافتگيرادرخود
شبیهمدلهايســرآمديایجادکند.بهعبارتياســتانداردISO 9000براي
اینکهازنظرچهارچوبساختاريباEFQMقابلمقایسهشودنیازبهتوسعه

توسطاستانداردهايخطوطراهنمادراینخانوادهازاستانداردهادارد.
ب-ازنظرچشماندازسازمانمطلوب:

1-مدلEFQMنگاهجامعتروتعاليیافتهتريبهذینفعانســازماندارد
وبرخالفاستانداردISO9000کهمشتریانرامحوراصليقرارميدهد،به

ایجادروابطوپاسخگویيبههمهذینفعانتمرکزدارد.
2-تاکیدمدلهايسرآمديبرنوآوريوخالقیتفرديوسازمانيدریک

سازمانسرآمدبیشترازاستانداردISO 9000است.

فرايندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت
سيد حسن مداحي- عضو كميته تعالي سازماني
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EFQM با توجه 

خاص به نيازهاي 
مشتريان نشان 

مي دهد كه به دنبال 
ترغيب سازمان 

به آفريدن و ارائه 
محصوالتي است كه 
مشتري ارائه آنها را 

وظيفه يا حتي در توان 
سازمان نمي دانسته 
و كمتر به آنها فكر 
مي كرده است كه 

نگاهي تهاجمي و برون 
گراست اما استاندارد 

ISO در حد بر 

آورده كردن خواست 
مشتريان متوقف 

مي شود و رويكردي 
منصفانه دارد

3-جهتگیــريکليمدلEFQMبربهینهکاري)همســنجي(اســت
درحاليکهدراستانداردISOبهاینمفهوماشارهاينميشود.

4-نگاهمدلEFQMبهفرایندهايســازمانيازوجهاستراتژیکاستو
نگاهISOازوجهعملیاتياست.

5-توجهبهکارکناندرچشــماندازمطلوبISO 9001ظریفترازمدل
EFQMوبانگاهيشرقيتراست.
پ-ازنظرالزاماتومعیارها:

1-نگاهEFQMبهذینفعانوســیعبودهومشتریان،کارکنان،سهامداران
وســرمایهگذاران،جامعه،دولت،قوانیــنو....رادربرميگیرد،اماISOتنها
بهذینفعان)مشــتریان،سازماناززاویهدیدتوانائيهایيکهبایدداشتهباشدتا
نیازهايمشتریان؛رابرآوردهکند.تامینکنندگان؛موثربرکیفیتمحصوالتو

خدماتيکهبهمشتریانعرضهميشود(توجهدارد.
2-نــگاهISO 9001بــهمقولهمدیریت،نگاهيمکانیکــيوباتوجهبه
فرایندها،سیستمهاوسازوکارهایياستکهميتوانآنهارابهروشينظاممند
وســاختیافتهکنترلکرد،لذاحوزههايارگانیکينظیررهبريراکمتردربر

ميگیرد.
3-درISO 9001شواهديدرموردمفاهیم)بهینهکاري،یادگیريفرديو

سازماني،نوآوري،خالقیتوارزشهايسازماني(یافتنميشود.
4-دراستانداردISO 9001نتیجهگرایيضعیفاست.

EFQM-5باتوجهخاصبهنیازهايمشتریاننشانميدهدکهبهدنبال
ترغیبســازمانبهآفریدنوارائهمحصوالتياســتکهمشتريارائهآنهارا

وظیفهیاحتيدرتوانســازماننميدانستهوکمتربهآنهافکرميکردهاست
کهنگاهيتهاجميوبرونگراســتامااستانداردISO 9001درحدبرآورده

کردنخواستمشتریانمتوقفميشودورویکرديمنصفانهدارد.
ISO 9001-6برپایهبهبودمستمربناشدهاستاماEFQMبهتحولو

مدیریتتحولتوجهکانونيدارد.
7-اصوالًاســتانداردISO 9001برجنبههايســختافزاريسازمان)نظیر
فرایندهاومنابعوشــراکتها(بیشازوجوهنرمافزاري)نظیرمنابعانســانيو
رهبري(توجهداردوتنهادرتدوینخطمشيواستراتژيدقیقترپرداختهاست.
درنهایتپیادهســازيEFQMدرشرکتپروژهايمانندفرابآنهمدر
سالهاياولیهشکوفائيشرکتتصمیمدرستوبهموقعمدیریتومشارکت
مدیریتيدرفراببودکهامروزباتصویبشــرکتوکمیتهتعاليآندرحال

آمادهسازيجهتدستیابيبهتندیسهاميباشیم.
ســطوحتعاليدرمدلEFQMداراي5ســطحتعالي)سطحگواهینامه-
تقدیرنامــه،تندیسبلورین،تندیسســیمینوتندیسزرین(ميباشــدکه
هدفگیريشــرکتدرکسبتندیسهاوآرایشساختاريشرکتبراياین
موضوعازمدیریتآشــنابهتعاليوجمعآشــنابهارتقايسازمانيحکایت
مينمایدوامیدوارهســتمباهمت،غیرتوروشنبینيهمههمکارانشاغل
درفرابوباارجنهادنبهاهدافتعاليسازمانبتوانیمبهاینمهمنائلشویم
ورســالتســازمانيخودرادراینمقطعازتاریــخکاريفراببهخوبيبه

سرانجامبرسانیم.
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مجامع سازماني 
فراب شبيه يك 
هرم مي باشد كه 
كميته تعالي در 
راس آن قرار دارد و 
ماموريت آن تعيين 
استراتژي ها و اهداف 
كالن شركت فراب 
و شركت هاي تابعه، 
براساس فرصت ها 
و تهديدهاي پيش 
رو و نقاط قوت و 
قابل بهبود شركت ها 
مي باشد

حتمــاهمکاراندریادداشــتهايخــودبهنحوه16
شکلگیريکمیتهتعاليفراباشارهکردهاندوبندههم

الزمنميبینممجددابهآنبپردازم.
ازنظرسازماني،اینکمیتهباالترینسطحرادرمیان
کمیتههايمختلفشرکتدارد.درابتداجلساتکمیته
تعاليبهمنظوربررسيوضعیتاجرايپروژههاتشکیل

ميشد.
بررسينقاطقوتوضعف،فرصتهاوتهدیدهاي
پروژه،تصمیمگیريبرايجبــراننقاطضعف،حفظ
واســتمرارنقاطقوت،اســتفادهازایدههاونظرات،
غلبهبرتهدیدها،تفکراســتراتژیکرادراعضاتقویت
کرد.باگذشــتزمانوباتوجهبهپتانسیلموجوددر
اعضــايکمیته،اینکمیتهتبدیــلبهیکيازمهمترین
ابزارهايســازمانيبهمنظورتعریفاســتراتژيهاو

تصمیمگیريهايمهمشــرکتيگردید.درحالحاضردرجلســاتاینکمیته
موضوعاتکالنشــرکتموردبررســيقرارميگیردوبــاتوجهبهحضور

کلیــهمعاونینومدیرانمســتقل،دیدگاههايمختلف
مطــرحشــدهوجمعبنــديموضوعاتبــهصورت
یکپارچهانجامميشــود.تجربهاینجانبنشانميدهد
کهاینکمیتهنقشبســیارمهميدرتصمیمگیريهاي
اســتراتژیکفرابداشتهاست.حرکتفرابدرمسیر
پروژههايخارجازکشــور،ورودبهعرصهنفت،گاز
وپتروشــیميو...همگينمایانگراینموضوعاســت.
البتهاینبهآنمعنينیســتکهتصمیماتاستراتژیک
شرکتتنهاباهمکارياعضاياینکمیتهاخذميشود،
بلکهبســیاريازاینتصمیمگیريها،نشاتگرفتهاز
گزارشاتکارشناسيبخشهايمختلفسازماناست
کهبهصــورتمدیریتيدراینکمیتهارائهوبررســي

ميشوند.
ذکرایننکتهنیزضرورياســتکهدرحالحاضر
اینکمیتهنقشاصليدرتدویناستراتژيهايسازمانوبررسيروندحرکت

شرکتبهسمتاهدافتعیینشدهرادارد.

مجامعســازمانيشرکتفرابوشرکتهايتابعهجهتایجادوبرقراري
جریاناطالعاتيمناســببیــنبخشهايمختلفســازمان،باهدفجلب
مشــارکتهمکاراندرکلیهســطوحســازمانيوبهمنظورتصمیمسازيو
تصمیمگیريدرارتباطباامورجاريشرکتایجادشدهاست.مجامعسازماني
فرابشبیهیکهرمميباشدکهکمیتهتعاليدرراسآنقرارداردوماموریت
آنتعییناســتراتژيهاواهدافکالنشــرکتفرابوشــرکتهايتابعه،
براســاسفرصتهاوتهدیدهايپیشروونقاطقوتوقابلبهبودشرکتها

ميباشد.درسطوحبعدياینهرمکمیتههايتخصصي
متعدديمانند:منابعانســاني،سیســتمانفورماتیکو
پیشــنهادات، مناقصات،معامالت، ،)ICT(ارتباطات
تاییدصالحیتپیمانکاران،نمایشگاههاوکنفرانسها،
ایمنيوبهداشــتمحیطکار،آموزش،نظاممشارکت
و...؛قراردارندکهازیکســوبراساساستراتژيهاو
اهدافتعیینشدهدرکمیتهتعالي،سیستمها،فرایندها
وفعالیتهايمربوطهراطرحریــزي،اجراوارزیابي
مينمایندوازســويدیگربابهرهمنديازبازخوردها
وارتباطــاتدرونســازمانيوتجربــهوتخصص
اعضا،اطالعاتالزمجهتبهروزرســانيوبازنگري
استراتژيهاواهدافشرکترادراختیارکمیتهتعالي
قــرارميدهندبهطورکلياعضايکمیتههايتخصصي
شــامل:نمایندگانکمیتهتعالي)کهماموریتآنکمیته

بــاماموریتووظایفعضوکمیتهمرتبطاســتیاعضــويازکمیتهتعالي
کهتجربهمناســبيدرحوزهماموریتکمیتــهتخصصيدارد(،مدیرانمیاني،

کارشناسانومتخصصینباتجربهميباشد.
باتوجهبهموارداشــارهشــدهميتوانگفت:مجامعســازمانيبهمنظور

دستیابيبهاهدافزیرتشکیلشدهاند:
1-تعییناستراتژيهاواهدافشرکتبراساساطالعاتواقعيومتکيبه

نظراتوپیشنهادهايهمکاران)ارتباطدرهمهسطوح(
2-اطالعرسانيوجاريسازيمناسباستراتژيها

واهدافکليشرکت)ارتباطازباالبهپایین(
3-جلبمشــارکتهمکارانبــهمنظورمدیریت
مناسبتروپویاتر)ارتباطدرهمهسطوحسازماني(

4-پشــتیبانياســتراتژيهاواهــدافکمیتههاي
تخصصيتوسطهمکاران)ارتباطازپایینبهباال(

5-پشــتیبانياســتراتژيهاواهدافکالنشرکت
توســطاســتراتژيهاواهدافکمیتههــايتخصصي

)ارتباطازپایینبهباال(
6-بهروزرسانياستراتژيهاواهدافکالنشرکت

)ارتباطدرهمهسطوح(
مهمتریــننکتهدرمــوردمجامعســازمانيفراب
ایناســتکــهکمیتههايمربوطــهتوانســتهانددر
تصمیمســازيهاوتصمیمگیريهــايشــرکتنقش

نقش كميته تعالي در حركت فراب به سمت يك شركت استراتژي محور
محمد صادقي- عضو كميته تعالي سازماني

كميته تعالي نماد مديريت مشاركتي
مصطفي بختياري- عضو كميته تعالي سازماني
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ادامه موفقيت ها و 
حيات كاري گروه 

فراب مستلزم تداوم 

ايمان رهبران و 
مديران و كاركنان در 
تمام سطوح گروه به 
انجام امور بر مبناي 
آيه شريفه  )وأمرهم 

شوری بينهم( يا 
همان استفاده از خرد 

جمعي در فضاي 
سالم اقتصادي و 

اخالقي گروه فراب 
است كه ما به 

آن فرهنگ فرابي 
مي گوييم و به نظر 

اينجانب تنها خطري 
كه مي تواند حيات 

گروه فراب را تهديد 
نمايد

17

ازآبانماهسال1377تاکنونکهنزدیکبهچهاردهسالازشروعهمکاریم
بافرابميگذردهموارهشــاهدبودهامکهبهدلیلوجودیکرهبريمتدین،
مؤمنبــهظرفیتهايمدیریتي،تخصصيواجرائينیروهايداخلکشــور،
واقعبین،بريازهرگونهشائبهفسادماليوفرديوخصلتهايخودخواهانه،
مقیّدبهحفظحرمتانســانهادرتمامســطوحکاريواجتماعي،خیرخواه

سطوحمختلفجامعهوخردورز،تمامامورگروهفراب
برمصداقآیهشریف»وأمرهمشوریبینهم«قرآنمجید
یابــهاصطالحمتجّددینروزگارمابااســتفادهازخرد
جمعي،تجزیهوتحلیــل،تصمیمگیريواجراميگردد
وبهجرأتميتــواناعالمنمودکهگــروهفرابنماد
رهبريومدیریتیکمجموعهبراساساینآیهشریفه
ميباشد.اینفضايرهبريومدیریتيموجبگردیدکه
قبلازشروعراهاندازيوبهرهبرداريپروژههايکرخه،
مسجدسلیمان،کارون1وکارون3،کمیتهايتحتعنوان
کمیتهراهاندازيوبهرهبرداريباحضورمدیریتمحترم
عامل،مجریانطرحهاومعاونینستاديتشکیلگرددتا
بامشــورتباهمدیگرنسبتبهحلوفصلمشکالت
پروژههائيکــهدرمرحلــهراهانــدازيوبهرهبرداري
قرارگرفتهبودند،اقدامنمایند،تأثیراتشگرفمذاکرات،
تصمیمگیريهاوپیگیريهاياینکمیتهبرگرهگشائيو

تسریعدرحلوفصلمشکالتاینپروژههاباعثگردیدکهازاینالگوبراي
حلوفصلسایراموراستراتژیکوغیراستراتژیکاستفادهگردد.

درنتیجــهبااصالحاتيکهدراهــدافوترکیباعضااینکمیتهصورت
گرفتابتدابهکمیتهمعاونینوســپسبهکمیتهتعاليشرکتتغییرنامیافت،
جلســاتکمیتهتعالياکنونمدتهاستکهحتياالمکانهردوهفتهیکباردر
روزهايیکشــنبهتشکیلميشــودکهدرآنمدیرعاملفراب،مدیرانعامل
شــرکتهايوابستهبهفراب،معاونیناجرائيوستادي،مدیریتهايمستقل
وحســبموضوعمدیرانمیانيشــرکتحضوردارندودراینجلساتدر
مورداخبارمهمروز،مشکالتاساســيوکلیديومسائلاستراتژیکگروه
فراببحثومذاکرهمينمایندوبااســتفادهازخردجمعيتصمیمگیريهاي

الزمبهعملميآید.
اگردرشرایطبســیارسختاقتصاديوکاريامروزکشورکماکانگروه
فرابميتواندبهفعالیتهايخودبهعنوانیکگروهپیشرودرحوزههايبرق،
آب،نفــت،گاز،ریليو...ادامهدهدبایســتيآنرامرهونمنشیکرهبري

واقــعبینانهوبهرهگیــريازخردجمعيمدیراندربررســيوتصمیمگیري
برايافقفعالیتهادرســال1380برايدهســالبعدازآندانست،چراکه
اگربررسيوتصمیمگیريسال1380برايحوزههايکاريدهه80صورت
نميگرفت،قطعًافرابامروزنميتوانستبهحیاتکاريخوددراینشرایط
بســیارســختاقتصاديادامهدهد،براياثباتاینادعاکافیستتصورکنیم
کهفراببدونبررســيوضعیــتآیندهفعالیتهاي
حوزهگروهفقطبــهفعالیتخوددربخشبرقآبي
آنهمدرداخلکشــورادامهميداد،آیاشــرکتيکه
دریکزمانداراي4500مگاواتپروژهبرقآبيدر
حالاجرابود،ميتوانستباقّلتپروژههايبرقآبي
داخلکشوردرسال1390بهحیاتکاريخودادامه

بدهد؟قطعًاجوابمنفيخواهدبود.
درگروهفــرابنهفقطدرموردمســائلمهمو
اســتراتژیکبلکهدرمــوردامورجــاريگروهنیز
باتشــکیلکمیتههايمختلفازجملــهکمیتهنظام
مشارکت،کمیتهمنابعانســاني،کمیتهوندور،کمیته
ITو...ازخردتمامهمکاراندرتمامســطوحگروه
برايبهبــودانجامکارها،روشهــاوتصمیمگیریها

استفادهميشود.
ادامهموفقیتهاوحیاتکاريگروهفرابمستلزم
تداومایمانرهبرانومدیرانوکارکناندرتمامسطوحگروهبهانجاماموربر
مبنايآیهشریفه)وأمرهمشــوریبینهم(یاهماناستفادهازخردجمعيدر
فضايســالماقتصاديواخالقيگروهفراباستکهمابهآنفرهنگفرابي
ميگوییموبــهنظراینجانبتنهاخطريکهميتوانــدحیاتگروهفرابرا

تهدیدنماید.
ازاینروستکهازاینفرهنگفرابيفاصلهگرفتهومنافعفرديوبخشي
رابــهمنافعگروهفرابترجیحدهیم،پسهمگيبایســتيمراقبتنمائیمتا
کماکاناینفضايســالماقتصاديواخالقيدرگروهفرابراتداومبخشیده
وتقویتنمائیموهیچگاهاجازهندهیمخطريمنافعاساســيوحیاتگروه
فرابراتهدیدنماید،وهموارهبهنیرويجوان،متخصصوکارآمدکشــور
نشــاندهیمکههنوزدرکشــوررهبرانومدیرانيوجوددارندکهباعملبه
موازینشرعيوباایمانبهدریايبیکراننیرويجوانومتخصصاینمرزو
بوموبااتکاءبهنیروهايبوميدرتمامسطوحفنيوغیرفني،خدماتواالیي

بهداخلوخارجکشورارائهميدهند.

بهســزایيایفانمایندوپیشنهادات،انتقاداتونظراتهمکارانرااخذکردهو
درمدیریتهرچهبهترشرکتهاازآنهااستفادهنمایند.

ضمناکمیتههايتخصصيیکيازابزارهایياســتکهمدیریتشــرکت
بااســتفادهازآنهاتوانستهاســتهمکارانيراکهپتانسیلهايمدیریتيدارند
شناسایيکردهیاازنزدیکرفتارهاوبرخوردهايمدیرانوکارشناسانشرکت
)اعضاياینکمیتهها(راهنگاممواجهبامســائلومشکالتشرکتارزیابي
کندوبهعنوانابزارمناســبيجهتارتقايهمکارانوانتصابدرپستهاي

مدیریتياستفادهنماید.
)الزمبهذکراستدرنظامنامهمدیریتیکپارچهشرکت،مجامعسازماني
وشــرحوظایفکمیتههابهطورکاملتشریحشــدهاستکهميتوانجهت

کسباطالعاتبیشتراینمدرکرامطالعهکرد.(

گروه فراب نماد رهبري و مديريت بر مبناي » وأمرهم شورى بينهم«
محمد تقي مسعودي  نژاد- عضو كميته تعالي سازماني
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پيش ازتغييردر 
چارت، درهر پروژه 
جايگاه سازماني اي 
به نام هماهنگ كننده 
مهندسي وجود 
داشت كه كارهاي 
مهندسي را بين 
بخش هاي مختلف 
هماهنگ مي كرد اما 
درحال حاضر سمت 
هماهنگ كننده پروژه 
به رئيس مهندسي 
پروژه تغيير كرده 
است و جنس كارش 
بيشتر مديريتي شده 
است

18

:  به عنوان ســوال اول و براي ورود به بحث 
اگر موافق باشيد صحبت را از چارت جدید معاونت 
مهندسي آغاز كنيم. جناب آقاي مستأجر حقيقي! 
بفرمایيد آیا چارت جدید معاونت مهندسي، از زمان 
اجرا در ســرعت و كيفيت فعاليت هاي طراحي و 

مهندسي طرح ها مفيد بوده است؟ 
افشين مستأجر حقيقي/ معاون مهندسي:درابتدا
الزماستازتشکیلاینمیزگردتشکرنمایمزیرافکر
ميکنمچنینمیزگردهایيميتوانددرجهتافزایش
تعامالتبخشهايمختلفشرکتبسیارمفیدوموثر
واقعشود.امادرپاسخبهســوالشمابایدبگویمدر
برخيپروژههااینچارتجدیدموثربودهوکاربسیار
بهتراجراشدهاســتودربعضيپروژههاوضعیت
ممکناستمتفاوتباشد.موضوعمهمایناستکه
خودمدیرانپروژههابایددربارهاینموضوعاظهارنظر
کنند.مثاًلدرپروژهیزدکهفکرميکنمقطعاوضعیت

بهترشدهاســت.شاخصترینپروژهايکهباچارت
جدیدشروعکردیماینپروژهبودوبرداشتمناین
استکهپروژهیزدروانترازپروژههايدیگردرحال
پیشرفتاست.درپروژههايدیگرهمبازخوردهاو
اعتراضهایيکهبهمنبهعنوانمعاونمهندسيفراب
ارجاعدادهميشــوددرواقعخیليکماست.مراجعه
زیاديدراینبارهبهمننميشودواینرابهحساب
آنميگذارمکهچالشزیاديبینمعاونتمهندســي
بامدیرانپروژههابعدازاجرایيشــدنچارتجدید
وجودنداردوتیماجرایيباتیممعاونتمهندســي

هماهنگترشدهاست.
:  مگر پيش از اجرایي شــدن چارت جدید، 
پروژه یزد چگونه پيــش مي رفت كه هم اكنون با 
اجرایي شدن چارت جدید، امورات آن بسيار بهتر 

جلو  مي رود؟ 
افشين مستأجر حقيقي:مننخواستمکهجزئیاترا

توضیحدهمچراکهدریکيازشمارههاينشریهاین
موضوعراکاماًلبازکردموتوضیحدادم.خیليکلي
عرضميکنمکهپیشازتغییردرچارت،درهرپروژه
جایگاهسازمانيايبهنامهماهنگکنندهمهندسيوجود
داشتکهکارهايمهندسيرابینبخشهايمختلف
هماهنگميکردامادرحالحاضرسمتهماهنگکننده
پروژهبهرئیسمهندســيپروژهتغییرکردهاســتو
جنسکارشبیشــترمدیریتيشدهاســت.درواقع
گروهيازمهندسيدراختیارشاستوباایشانکار
ميکند.دراینچارتیکگروهیاتیمکاريبهرئیس
مهندسيدادهميشــودومدیریتکاربرعهدهخود
رئیسمهندسياست.رئیسمهندسيبایدمهندسيرا
بااجرایيهماهنگکنندوسعيکندکهاجرایينیزدر

جریانکارمهندسيقراربگیرد.
محسن رام/ مدیر مهندسي كنترل و ابزار دقيق: 
البتهالزمبهذکراســتکهدربعضيازپروژههاهنوز

در ميزگردي با حضور تيم معاونت مهندسی و مديران پروژه های فراب مطرح شد

چالش های مديران پروژه ها  با معاونت مهندسی
مديران  بين  تعامل  افزايش  در  مهندسي  معاونت  جديد  چارت  آيا 
نيازي  اساسا  است؟آيا  كرده  عمل  موثر  مهندسي  معاونت  و  پروژه 
چارت  اين  شدن  اجرايي  با  و  اكنون  هم  و  بود  جديد  چارت  اين  به 
مشكالت خاتمه يافته است؟مشكالت اصلي مديران پروژه در مواجهه 
چيست؟چالش هاي  مهندسي  معاونت  عملكردهاي  و  طراحي ها  با 
موجود بين پروژه هاي مختلف و تيم مديريتي آن با همكاران مهندسي 
چيست؟ دغدغه اصلي دو طرف در مواجهه با هم چيست؟چشم انداز 

آينده اين تعامل كدام است؟پاسخ به اين سواالت و سواالت بي شمار 
ديگر ممكن نبود مگر در يك ميزگرد تخصصي كه در يك طرف آن تيم 
معاونت مهندسي و در طرف ديگر آن مديران پروژه ها نشسته باشند.
ميزگردي حرفه اي كه در آن دو طرف دغدغه هاي خود را بيان كردند و 
راهكارهاي خود را هم براي ترسيم يك چارچوب ايده آل بيان داشتند.
آنچه در ادامه مي خوانيد متن كامل اين ميزگرد است كه در ساختمان 

مركزي شركت فراب برگزار شد...
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در كارون 1، عمدتاً 
مي ديدم بخش 

مهندسي به بازبيني 
مدارك و توليد 

مدارك محدود شده 
است كه بيشترش 
هم بر عهده برق و 
مكانيك بود كه در 

آن بخش، اطالعات 
را از بخش هاي 

مختلف مي گرفت 
و گاهاً هم ممكن 
بود كه در كارش 
اشكاالتي باشد. 

منتها در آن زمان 
ما رئيس مهندسي 

نداشتيم اما مي شود 
گفت كه مديران 
گروه ها، درواقع 

همان رئيس 
مهندسي بودند. 

مدير ساختمان هم 
نداشتيم. اين چارت 
در نتيجه ضعف هايي 

داشت
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زگ

می
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اینساختارشکلنگرفتهاست،مثلپروژهسیاهبیشه
کهدرآناینساختاررانداریم.یعنيتاکنونبیشتردر
پروژههايجدیداینچارتشکلگرفتهاست.مثاًل
درپروژهآبادانهماهنگکنندهداشتیمیادرکوهرنگ
اصاًلچنینشکليرانداشتیم.ميخواهمبگویمکهدر
تمامپروژههااینموضوعهنوزبهطورکاملجانیافتاده

است.
:  اگر موافق باشــيد در این سو دیدگاه هاي 
مدیران پروژه ها را هم درباره چارت جدید معاونت 
مهندسي داشته باشيم؛ به نظر شما )مدیران پروژه ها( 
با انتخاب رئيس بخش مهندسي و اجراي این طرح، 
مشکالت پروژه ها كمتر شده است یا روندها تغيير 

خاصي نداشته است؟ 
سعيده مدغم/ مدیر طرح هاي اجرایي: پروژههایي
کهمندرآنهاشرکتداشتمبادیگرپروژههامتفاوت
بودهاست؛حتيبرخيپروژههايبرقآبيهمباسایر
پروژههاياینچنینمتفاوتبودهاستمثلسیاهبیشهکه
بهصورتمشارکتاستیاپروژهاومااویاکهسیستم
کليمتفاوتيدارد.امادرکلبراینباورماســمکسي
کهدربخشمهندسيحضورداردیااینکهسمتشچه
باشد،چندانمهمنیســتبلکهمهمایناستکهآن
کســيکهداردکارهايمهندسيرابررسيوپیگیري
ميکند،ضرورتداردکهدربطنپروژهباشد.اگرقرار
باشدطبقروالقبليعملشود،عماًلبامشکلروبهرو
ميشویممانندپروژهسیاهبیشه.درموردپروژهاومااویا
همفکرميکنممهندسيدرریزآنواردشدهوشرایط
رادرککــردهوازهمینروهمهســتکهتفاوتش
بادیگرپروژههابهخوبيدیدهميشودواحتماالًاین
تغییربهایندلیلاستکهیکنفرخودشرامسوول
اینموضوعميداندودرتمامموضوعاتوجلسات

کارفرماوپیمانکارانهمحضورپیداميکند.
محمــد علي خدادادي/ مجــري طرح نيروگاه 
كوهرنگ:منتجربهکارمشــترکبامهندسيرادر
نیروگاههايقدیموجدیددارمودرطولســالهاکار
مشــترک،نقاطضعفوقوتمهندسيرادیدهامکه
ســعيميکنمآنهارابیانکنــم.درکارون1،عمدتًا
ميدیدمبخشمهندســيبهبازبینيمدارکوتولید
مدارکمحدودشــدهاستکهبیشترشهمبرعهده
برقومکانیکبودکــهدرآنبخش،اطالعاترااز
بخشهايمختلفميگرفتوگاهاًهمممکنبودکه
درکارشاشــکاالتيباشد.منتهادرآنزمانمارئیس
مهندسينداشتیماماميشودگفتکهمدیرانگروهها،
درواقعهمانرئیسمهندسيبودند.مدیرساختمانهم
نداشتیم.اینچارتدرنتیجهضعفهایيداشت.در
حقیقتمنکهدرسازماناجرایيمدیرمهندسيبودم
باافرادمختلفيارتباطداشتمکهاینموضوع،درجمع
کردنفصلمشترککارها)Interfaces(مرابامشکل
روبهروميکرد.گاهيهمکارينميشد،گاهيفردي
رونــدکارخودشراپيميگرفتوگاهيهمفردي
درداخلنظامخودشکاردیگريداشــت.بعدهاکه

پیشرفتیم،اینضعفهامشــخصشدضمنآنکه
دراجراییهاهمتغییراتيایجادشــدومدیرمهندسي
واجرایــيدربخشبرقوتأمینهمیکيشــدند.
مدارکاجراوســاختدرداخلپروژههاگاهيباهم
هماهنگنميشدند.درپروژهکوهرنگکهپروژهجمع
وجورتريبود،درنهایتدرگروههاهماهنگکننده
داشتیم.اینباعثميشــدکه3تا4نفردرارتباطبا
مدیرپروژهباشندواینوضعیتطبیعيبودکهبهتر
ازکارون1باشــد.امادرپروژهآبادانوضعبهترهم
شدچراکهساختارمهندسيعوضشدوهمکاراني
ازمعاونتاجرایيکهســابقهاجرایيداشتندوآشنابا
مشــکالتاجرايپروژهبودندبهمهندسيتشریف
بردندوبهاتفاقمدیریتشرکتساختارمهندسيرابه
نحويدرآوردندکهفکرميکنمنسبتبه7تا8سال
قبلوضعیتبهتريدارد.وضعیتيکهدرآنمهندسي
مسوولوپاسخگواستوشماميتوانیدباکسيهمراه
باشیدکهپاسخگويشماست.درپروژهآبادان،نماینده
مهندسيهرهفتهویکروزدرمیانباحضوردرتیم
اجرایيدرارتباطباکاروقراردادوریزجزئیاتپروژه
بودکهوضعیتمطلوبيرابهوجودآوردبهگونهايکه
ایشانسعيميکردفعالیتهايمهندسيپروژهباتوجه

بهمالحظاتآنبهینهکند.
درگذشتهمناحساسميکردمکهمهندسيصرفًا
بهبخشمهندسيپروژهتمرکزميکند)وکمتربهسایر
مالحظاتپروژهتوجهميکند(.منمعموالًعالقهمند
بودمکهمهندسي،پروژهرابهینهواقتصاديکندوسعي
نکندکهحتماًتأییدمشاوررابههرطریقممکندریافت
کند.ماایننگرشراميخواســتیم.منفکرميکنم
درآیندهمهندســيبایداینمشکلرابرطرفکندو
درطراحيهایيراکهانجامميدهدتوجهبهزمانبندي،
بودجهوهزینهپروژهدرهربخشرادرنظربگیردزیرا
اگراینگونهعملشود،شرکتبسیارموفقترخواهد
بود.یعنيمهندســيیکشــرکتنبایدفعالیتهاي
طراحيرابــاضرایباطمینانباالانجامدهد.بهنظر
منپروژهاگرسودميکندبهمهندسيبرميگرددواگر
ضررکندبازهمبخشيازآنبهمهندسيبرميگردددر
نتیجهبهنظرميرسدکهبایدروياینمطلبکارشود.
ســابقبراینمبالغقراردادهارابهمهندسينميدادیم
درحاليکهبهنظرمناینمنعبایستيبرداشتهشودو
مهندســيدرجریانریزامورقراربگیرد؛زیراوقتيما
پروژهرابهاجزايمختلفيميشکنیموقراردادتجاري
ازپیمانکارانميگیریم،قطعاًبایدمهندسياینمدارک
راببیندکهقراردادمبلغآنچقدراستومطابقباآن
تصمیمبگیرد.یعنيبهنظرمنمهندسيیکشرکت
بایددورنمايهزنیههايپروژهرادرنظربگیردتابرآن
مبناحرکتکند.مهندسيايکه10سالقبلميگفت
ایننظرمناستونظرمراعوضنميکنمبایدبگوید
کهبهنظرمناینکاررابکنید،پروژهاقتصاديميشود
وبهزمانميرسد،پروژهبهترپیشرفتميکند.اگرشما
ایننگرشراداشتهباشیددرآیندهموفقخواهیدشدو

مهندسيایدهآلخواهیدبود.
:  در پروژه هایي كه نــام آنها را آوردید، آیا 
تاكنون مشکلي با طراحي داشته اید؟ یعني آیا از نظر 
:  شما طراحي ها در پروژه هایي كه شما مدیریت 
آن را بر عهده داشــته اید تا كنون مشکل یا ضعفي 

داشته است؟ 
محمد علي خدادادي: طراحيداخليفرابعمدتًا
دردوبخشدچاراشکالبود؛دربخشکابلوکانال.به
نظرمبایددراینزمینهبیشترکارکردوليدربخشهاي
دیگرموردخاصينبودووضعیتقابلقبولبود.بیشتر
بحثجانمایيوبهنیهکردنموقعیتهايتأسیساتو
کابلهموارهبرايمابهعنوانیکاشکالمطرحبوده
استزیرابرايماهموارهمهمبودهاستکهدرآینده
بتوانیــمراحتترنصبوبهرهبرداريکنیم،راحتتر
تعمیراتکنیم،راحتترنگهــداريانجامدهیمودر
نهایتنیروگاههمبایدزیبایيخاصيداشــتهداشته
باشد.ازسويدیگرشایددلیلاینضعفاینبودهکه
میزانکابلهایيکهدرداخلیکنیروگاهآبيطراحي
ميشودبرمبنايپایهاتصالکوتاهاستدرنتیجهمشکل
)بزرگبودناندازهکابلها(ایجادميشود.البتهبایداین
موضوعراحلوفصلکنیمتاجانمایيبهترشــودو
درآیندهبهرهبرداريازآنراآســانترکند.چراکهیک
بهرهبرداردریکنیروگاه25تا30سالزندگيميکند
ونبایدکهنقیصهايهرچندکوچکدرکاروجودداشته

باشد.
درآبادانمناینوضعیترابهتردیدم.سیستمبهینه
اجراشــدوماارتباطبسیارنزدیکيباتمامگروههاي
مهندســيوهماهنگکنندهداشــتیم.ازکوهرنگبه
اینطرفبهترهمعملشــدهاست.درآبادانهمکه
جانمایيخوبيداشتومســئلهايدرسیستمکابل
نداشتیموفکرميکنماینپروژهبسیارپروژهبهرهبردار
پسندياست.امادرپروژهستارهخلیجفارسدرکارها
بایددقتزیاديبشودچراکهرونداینپروژهنسبت
بهطبیعتاینگونهکارهادرایراننامتعارفاســتو
طراحيهایيکهشــرکتSlamProjettiارائهداده
اســت،مالحظاتيداردوامیدوارمکهپروژهموفقاز

رونداجراءبیرونبیاید.
:  دوستان معاونت مهندســي اگر در مورد 
جانمایيها و مشکالتي كه آقاي مهندس خدادادي 
بخشــي از آنها را بيان كردند، پاسخ یا توضيحي 

دارند، بفرمایند.
عبدالحسين فامورزاده/ مدیر مهندسي تاسيسات:
آقايمهندسدوموردرابیــانکردند.بحثاولکه
بسیارهممهماست،درصورتياتفاقميافتدکهمااز
قیمتتجهیزاتيکهخریدميکنیممطلعباشیم.بهطور
مثالمیزانشــدتصدادرمشــخصاتفنّيمتداول
درنیروگاههايآبي85دســيبلاستامامادریکي
ازپروژههامتوجهشــدیمکهپیمانکاراینموضوعرا
اجرانميکندوبنابراینازپیمانکاردرخواستکردیم
کهاینمحفظهصداگیررارويکمپرسورنصبکند
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اگر مي خواهيم 
بگوييم كه عملكرد 
يك مجموعه اي 

خوب يا بد است بايد 
ببينم كه آن سيستم 
در چه فضايي با چه 
امكانات و اختياراتي 
كار مي كند. بنابراين 
اگر بخواهيم مطلق 
نگاه كنيم و وظايفي 
براي مهندسي در 
نظر بگيريم و ببينيم 
براساس آن وظايف 
مهندسي چه وضعيتي 
دارد، به نحوه اي از 
نگرش مي رسيم كه 
درواقع بدون توجه 
به محدوديت ها و 
مشكالت به صحنه 
نگاه مي كنيم

درحاليکهازقیمتآنمطلعنبودیمودرنتیجههزینه
پروژهزیادشدچونهزینههارانداشتیمونميتوانستیم
نظريارائهکنیم.بعدهابهصورتتصادفيمتوجهشدم
کهدرصدزیاديازهزینهیککمپرسوربهخاطرمحفظه
صداگیراســت.واقعیتایناستکهدرمواردخیلي
زیاديمابایدقیمتهــارابهصورتعمومينهحاال
بهصورتویژهداشتهباشیم،تابتوانیمانتخاببهتري

راانجامدهیم.
درمــوردبحثدومکهجانمایــيرابیانکردند،
بحثکانالهاوکابلهاموضوعياستکهکمابیشدر
نیروگاههابودهاست.مثلمسیرهايفرارو...اینگونه
بحثهادرستاست.اماواقعیتامرایناستکهدر
طراحينیروگاههايجدیدکهماآنهاراانجامدادیمو
مدلسازيهايجدیدرادرنرمافزارPDMSطراحي
کردیم،نتیجهکارازنیروگاههايقبليکهتنهابااتوکد
و3Dکارانجامميشد،بهتربود.االنبامدلسازياي
کهبانرمافزارجدیدانجامميدهیم،خروجيهایياز
نرمافزاربهصورتمجموعهايازتصاویروفیلمهایياز
فضاهايپروژهبهدستميآیدکهدرآنهاتداخلهاو
مشکالتمشابهمشاهدهميشودوبنابراینميتواناز
ایــنطریقتعداداینتداخلهاراتاحدقابلتوجهي

کاهشداد.
زیبایيکارنیزبرميگرددبهاینموضوعکهماباید
مدلواجزايآنرابهصورتیککارتجسميطوري
کنارهمبچینیمکــهبتوانیمببینیمکهخروجيکاربه
چهصورتاســتامازمانيکهتنهابررويکاغذوبا
نقشههايدوبعديکارانجامميدهیم،سعيميکنیمکه
تنهافضاهايمختلفرابهصورتدوبعديببینیمکه
دیدزیباشناختيقطعادرآنلحاظنشدهاست،نميتوان
منتظرنیتجهايمطلوببود،وليباتوجهبهاستفادهاز
نرمافزارPDMSدرمهندسي،اینمشکلتاحدقابل

توجهيرفعشدهاست.
علي كاشاني/ مدیر مهندسي برق:درکنارابزارهاي
جدیدکهمهندسفامورزادهاعالمکردندبخشدیگري
کهبهایــنموضوعکمکميکند،نظامياســتکه
هماکنوندرقسمتمهندسيرويآنکارميکنیمبه
نامنظامبررسيفصلمشترکهاکهآنرابرايرئیس
مهندسيوکنترلپروژههاهمارسالکردهایم.مشکلي
کههمیشهوجودداشت،نبودهمیننظامبود.بهطور
مثالدرپروژهکارون4کهمشکالتيدرنصبحادث
شد،فصلمشترکهابیندومدیریتبهخوبيمنتقل
نشدهبود.باتخصیصرئیسمهندسيواینکهويدر
چهمقطعي،چهمدارکيبهچهمدیریتانتقالپیداکند،
اینمشکلبهخوديخودازمیانبرداشتهميشودوتا

حدودزیادياینمعضلمرتفعميشود.
مصطفي شاه ركني/ مجري طرح هاي نيروگاه هاي 
آبي داریان و آزاد: بحثاولدرواقعمربوطبهنتیجه
بخشبودنتغییرســاختاربود.امابحثکليمنآن
استکهبهطورکليارزیابيازعملکردهرمجموعه
راميتوانبــهدوصورتکارانجامداد.یکيارزیابي

مطلقودیگريارزیابينسبي.اگرميخواهیمبگوییم
کهعملکردیکمجموعهايخوبیابداستبایدببینم
کهآنسیستمدرچهفضایيباچهامکاناتواختیاراتي
کارميکنــد.بنابرایناگربخواهیممطلقنگاهکنیمو
وظایفيبرايمهندسيدرنظربگیریموببینیمبراساس
آنوظایفمهندسيچهوضعیتيدارد،بهنحوهاياز
نگرشميرسیمکهدرواقعبدونتوجهبهمحدودیتها
ومشکالتبهصحنهنگاهميکنیم.نحوهنگرشدیگر
همایناستکهبدانیممنابعمهندسيتاچهحدتامین
شدهاستوچهمشکالتيازسایربخشهابهمهندسي
تحمیلميشــودوهمچنینمشکالتمشابهبهچه
صورتاســت.بهنظرمنایندونحوهنگرشکامال
ازهمجداست.درصورتبررسيعملکردمهندسيبا
نگرشمطلق،ممکناستبحثصریحوغیرمنصافانه
ازطرفشماتعبیرشود.اگربخواهیمبانگرشنسبي
وواقعبینانهواردبحثشویم،نکاتدیگرهموارداین

حوزهميشوند.
درنگرشاولبهعنوانکســيکهدراجرایيکار
ميکندمشاهدهميکنمکهمهندسيمتوليدوبخش
عمدهاســت.یکيبخشبازنگريطراحيودیگري
بحــثطراحيصفرتا100پروژهاســت.دربخش
بازنگريطراحيانتظارکسيکهدربخشاجرایيکار
ميکند،ایناســتکهیکاطمینانخاطرازمهندسي
داشتهباشدکهنقشهايکهازطرفیکطراحبیروني
ميآید،بهصورتکاملبررسيشدهباشدواشکاالت
جدياشحداقلبیــرونبیاید.درپروژههایيکهمن
هماکنوندرگیرآنهاهســتماینتوقعتاکنونبرآورده
نشدهاســت.انتظارداریمطراحيکهدربیرونانجام
ميشودودرگردشيکهدرمجموعهداردوازخروجي
پیمانکارتااجرایي،رئیسمهندسيوبخشهايدیگر
ميگذردوبیرونميآید،حداقلاشکاالتاصلياش
بیرونآوردهشدهباشدونظراتمهندسيبررويآن

بیانشدهباشدواگرنظريموجودنیستیعنيواقعًا
اشــکاليدرطراحيوجودنداردواگرنظریانظراتي
مطرحاست،تنهاهمیننظراتمطرحهستند.امامن
فکرميکنم،اینکارانجامنميشود.توقعماایناست
کهمدرکيکهدرقسمتهايزیاديبررسيميشود
وميآید،مشکلنداشتهباشــداماگاهيبعدازاجرا
ميبینیممشکليدرطراحيوجودداشتهکهدیدهنشده
اســت.اینموضوعنهالزامادربارهطراحيهايخیلي
پیچیدهکهحتيدربارهمسائليکهنسبتاًسادههمبوده

است،دیدهشدهاست.
یکيدیگرازمســائلياســتکههمدربازنگري
طراحيوهمدرطراحيمطرحاســت،ایناستکه
مامعموالًمشخصاتفنّيايداریمکهازسمتمشاور
وکارفرمادادهميشودوطراحيدرآنچارچوبباید
انجامميشــودامافکرميکنمیکيازهمانتوقعات،
بررسيهمانمشخصاتفنّياستچراکهوقتيکار
شروعوابالغميشــود،قبلازآنکهکارجلوبرودو
خریدهاانجامشود،بررسيگردد.گاهيميبینیمکه
مشخصاتفنّياولیهاشکالداردوباتجربیاتقبليما
خیليازایناشکاالتقابلمطرحشدنوتغییربوده

استوليخوباینکارصورتنميگیرد.
بنابرایندرهمانابتدابایدمهندسي،مشخصاتفنّي
رابررسيواشکاالترامشخصکندودرجلساتي
کهباکارفرماومشاوردارد،آنراتغییردهد.گاهينیز
اینکاربهموقعانجامنميشودوبهنظرميآیددرزمان

مشخصنیزانجامنميشود.
دربخشطراحيیکآیتمکليدیدهميشود،این
استکهباوجودتجربهنیروگاههايآبيکهسالهاي
زیادياســتکهدرفرابدرحالطراحيواجراآنها
هستیم،بسیاريازفعالیتهايمهندسيکهبراياین
نوعکارداریمتکرارياست.درواقعهمکارانبخش
مهندســيچندینباراینتجربهراداشتهاندبنابراین

رد
زگ

می
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 تعميم مشخصات 
فنّي يك نيروگاه 

بزرگ به يك نيروگاه 
كوچك، كاري است 

كه حتي مهاب قدس 
هم انجام مي دهد در 

واقع اسپيك همان 
نيروگاه 2 هزار 

مگاواتي را براي 
يك نيروگاه كوچك 

پياده مي كند. ما پس 
از شروع قرارداد 

عماًل اختياري نداريم 
كه تغييرات دهيم. 

اما در پروژه آزاد 
به طور مثال سيستم 
تصفيه روغن كثيف 

و... را به طور كلي 
از سيستم تصفيه 

روغن حذف كرديم

انتظارميرودکهزمانهاونفرساعتهاياعالمشده
برايهرپروژهباتوجهبهاینتجربههاکاهشیابدکهبه
نظرميرسددرعملاینگونهنیست.خیليازپروژهها
مثلداریان،سیمرهوکارون4استکهمشخصاتفنّي
مشابهودرواقعیکالگودارند.امازمانيکههماکنون
صرفیکمدرکميشودتاPOSآنبیرونبیایدو
اشکاالتيکهدرآنمدرکاستباتوجهبهتجربهاي
کهدرمهندسياستوانتظاريکهاجرایيدارد،برآورد

نميشود.
تغییرساختاریعنيتغییرازهماهنگکنندهبهرئیس
مهندسيهمتابعنوعاجراست.مارئیسمهندسيدر
پروژههاداریماماآنرئیسمهندسيدرگیرسهتاچهار
پروژهاســتومنابعمحدوديهمدراختیارشاست
کههرکدامازآنهاهمچندینکاردارندوهرکدامدر
زیربخشمسوولیتراهبريوهماهنگکنندهبخش
دیگرهستند.درواقعساختاربهصورتصوريدارددر
شکلجدیدشکارميکندامابهصورتمنطقيبهدلیل
کمبودمنابعواینکههرکسيچندینمسوولیتدارد،
زمانصرفشــدهباآنمسوولیتهاهمخوانيندارد.
بهنظرمآنراندمانيکهبایدداشــتهباشد،رانداردو
اینگونهميشودکهبهنظرميرسدتنهانامهاعوض
شدهاســت.بهنظرمنکهدرگیرپروژهآزادوداریان
هستمنسبتبهپروژهکارون4یاسیريخیليتفاوت
محسوسيدربخشرئیسمهندسياحساسنکردهام.
نکتهايهممعاونمهندسيشرکتبیانکردندکهکمتر
مســائلومشکالتبهایشانمنتقلميشودیامطرح
نميشود،نبایدمالکصددرصديبرايقضاوتباشد
چراکهبرخيمسائلآنقدرگفتهشدهکهخیليتکراري

وخستهکنندهشدهاست.
افشين مستأجر حقيقي: ممکن است در این باره 
مصداقي هم بفرمایيد كه صورت مســاله واضحتر 

شود.

مصطفي شــاه ركني:درپروژهآزادپنســتاکرا
شرکتتوباطراحيکرد.برايآنکهنیروهايمحوري
مهارشوند،کوالررادرپاییندستشیرگاردطراحي
کردهبودندودربازبینيايکهانجامشدنظرياعالم
نشدومادرمراحلبعديمتوجهشدیمکهکوالردر

پاییندستنیستوبایددرباالدستشیرباشد.
درپــروژهايدیگرپیمانکارطراحيســاختمان
انتظاراتپروژهرابهطولمطلوببرآوردهنميکندو
درنقشههایيکهازاینطراحميآید،اعالمنظرجدي
ازسويمهندسينميبینیم.اینبرايمنسوالاستکه
کاراینشرکتاینقدرخوبوخاليازاشکالاستکه
مثاًلنظراتما95درصدبهصورتنظراتواصالحات
شکلياست.بهطورمثالدرچیدمانوسایزآرماتورها
نظرينداریمدرحالیکهبهجايآنکهمهندسيخودمان
مشکليرادیدهباشد،ازسمتسایرذینفعاتپروژه
بحثهايجديتريمطرحميشودومارابهچالش
ميکشاند.ایناســتکهمناینذهنیتکليرادارم
کهبررسيبازنگريطراحيخیليموثراستامابهآن
توجهکافيمبذولداشــتهنميشود.مثاًلنميتوانبه
مدارکيکهميآید،اطمینانداشتکهاینواقعاًبررسي

شدهاستیاخیر!
افشين مستأجر حقيقي: ماسعيميکنیمنقشههایي
کهبهمهندســيميآیدراحتماًبازبینيکنیم.امااگر
کاستيدرکلیتکارپیشبیایدبایدیکيیکيمطرح
شــودتاچارهاندیشيدربارهآنصورتگیردوليدر
مــورداولآقایانمهندسزمانيومهندسکاشــاني

پاسخگوهستند.
حسين زماني/ مدیر مهندسي ساختمان:قبولدارم
کهدربازنگريطراحيحساسیتبیشتريميبایست
انجامدهیمالبتهدرمثالهايیادشدهشما،ماازمشاور
همنظراتاصالحيجــديايندیدیم.بههرحالدر
موردنکاتاشارهشدتوسطشما،آمادگياینراداریم

کهبابررســيمجددفرآیندکارهادرپروژههاياشاره
شده،اصالحاتالزمانجامشود.

علي كاشــاني/ مدیر مهندســي برق: درروال
متعارفدرپروژههايبزرگ)مانندپروژههايصنعت
نفت(دربرنامهزمانبنديقرارداديپروژهها،فعالیت
صحهگذاري)Endorsement(مشخصاتفنّيویا
نقشههاودادههايپروژهبهعنوانیکيازفعالیتهاي
اصليکارلحاظميشــود.درپروژههاينیروگاهآبي
نهتنهاچنینموضوعيمطرحنیست،بلکهکارفرماهاي
حوزهنیروگاههايبرقآبينیزمعموالًانجاماینفعالیت

رانميپذیرند.
البتــهدرهرپروژهايکهبــهخصوصدرمرحله
مطرحميشود،مهندسيبررسيهايالزمرابرروي
مشــخصاتفنّيپروژهانجامميدهدوليمتأسفاته
همانطورکهتوضیحدادهشد،کارفرماومشاورایشان،
اعالمنتیجهبررسيهاراحملبرمغایرتبامشخصات
فنيواســنادمناقصهتلقيميکنندوموضوعتاآنجا
پیشميرودکهباتوجهبــهبرخوردکارفرماناچاراز

پسگرفتنموارداعالمشدهميشویم.
بهعالوهنزدیکدوتاسهماهاستکهبحثپست،
اتصالبهشــبکهومشخصاتفنّيداریماماازسوي
کارفرمانفرپاسخگونداریمتابهترتیبيکارجلوبرود.
مصطفي شــاه ركني:منقبــولدارمکهدربین
کارفرمایانشایدپاسخگویينباشدامابحثمناین
استکهدرمشخصاتفنّيپروژههاگاهياشکاالتي
اســتکهمثاًلدرنیــروگاهآزاد،مشــخصاتفنّي
تعمیمیافتهازمشخصاتفنّينیروگاهبزرگاستنه
نیروگاهکوچکدرنتیجهکارفرماطرحونظرخاصي
برايتغییراسپیکنداشتهاست.اینکارميتواندکار
سیستماتیکدرمهندسيباشدچراکهبعدهامارادچار
مشکلميکندودرهربخشيميتواندمارامجبوربه
بازبینياسپیککندوتناقضاتوتعارضاتيکهخود
اسپیکداشتهباشدیااسپیکازجایيگرفتهشدهباشد

کهتطابقيندارد،رابهوجودبیاورد.
عبدالحسين فامورزاده:تعمیممشخصاتفنّيیک
نیروگاهبزرگبهیکنیروگاهکوچک،کارياستکه
حتيمهابقدسهمانجامميدهددرواقعاســپیک
هماننیروگاه2هزارمگاواتــيرابرايیکنیروگاه
کوچکپیادهميکند.ماپسازشــروعقراردادعماًل
اختیارينداریمکهتغییراتدهیــم.امادرپروژهآزاد
بهطورمثالسیستمتصفیهروغنکثیفو...رابهطور
کليازسیستمتصفیهروغنحذفکردیم.حتيهواي
فشردهرانیزحذفکردیموتغییربهکمپرسورکارگاهي
دادیم.تنهاسیستمفیلتراسیونکمکيرادرآنجاداریم.
درموردپروژههایيکهدســتمانبازباشد،مابهعنوان
تصحیحکنندهنقشــههافعالهستیماماموضوعاین
استکهمابایددرچارچوبمحدودیتهايمدیریت
پروژهحرکتکنیم.ضمنآنکهدرحالتغییرهستیم
بایدبامشاوروکارفرمامشورتکنیم.درپروژهنیروگاه
ســنگتودهایناختیارراداشتیمکهدراسنادطراحي
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 روال مهندسي 
براي تهيه برنامه 
زمان بندي تهيه 
مدارك به اين 
صورت است 
كه پس از اخذ 
برنامه زمان بندي 
قراردادي طرح، 
برنامه زمان مهندسي 
فعاليت هاي 
مهندسي آن طرح 
براساس برنامه اخذ 
شده تهيه مي شود 
و سپس تقديم 
اجرايي مي شود و 
كارها در مهندسي 
طبق آن بايد انجام 
مي شود

اصالحــاتالزمراانجامدهیم.البتهبهطورکليباید
عرضشودکهمادرپروژههايجدیدازتجربیاتمان
درزمانطراحياستفادهميکنیمواگرنقصانياست
سعيداریمکهنقصانکمشودواینمهمالبتهدغدغه

مهندسياست.
فرزانه كدخــدازاده/ رئيس بخش برنامه ریزي و 
كنترل فعاليت هاي مهندسي:روالمهندسيبرايتهیه
برنامهزمانبنديتهیهمدارکبهاینصورتاستکه
پسازاخذبرنامهزمانبنــديقرارداديطرح،برنامه
زمانمهندسيفعالیتهايمهندسيآنطرحبراساس
برنامهاخذشــدهتهیهميشودوسپستقدیماجرایي
ميشودوکارهادرمهندسيطبقآنبایدانجامميشود.
زمانهايقیدشدهدربرنامهزمانبنديارائهشدهبراي
هرفعالیتویامدرک،دقیقاًهمانزمانينیستکهآن
مدرکنیازداردزیراباتوجهبهبحثاشتراکمنابع،در
طولمدتزماندرجشدهبرايیکفعالیت،ممکن
استفعالیتهايدیگرينیزانجامشود.البتهزمانهارا
درحداقلزمانموردنیازبرآورديميکنیم.اگریکنفر
منبعثابتبرايپروژهبگذاریمآنگاهمهندسيازآنجا
کهستاداستوهمزمانبایدبههمهپروژههاسرویس
دهد،دچارمشــکلميشود.اگراینقاعدهراشرکت
پیشبگیردحجممنابعدویاسهبرابرميشودتاهمه
پروژههاطبقزمانهایيکهمدیرانپروژههادرخواست
دارند،انجامشودالبتهدرمعاونتمهندسيمالحظات
مربوطبهزمانمطرحاســت.هــرگاهیکپروژهدر
اولویتزمانياســتمثلداریان،همهمهندسيروي
آنکارميکنندتامنبعبهتعهداتبرســد.اینکهشما
ميفرماییدگاهيزمانها،زمانهايطوالنيتراســت

براساسمنابعاست.
مصطفي شاه ركني: بحثمنایناستکهدرآخر
هرماهگزارشيدادهميشودکهچقدرصرفطراحي
شــدهو...دراینگزارشبهطورمثال500نفرساعت
صرفطراحيشــدهامامدارکيکهدراینماهتولید
شدهبااینساعتهمخوانيندارد.توقعمنبهعنوان

فرداجرایيایناستکهپسازتجربهطوالنيمابراي
تعداديمدرک،نبایداینمیزاننفرســاعتراهزینه

کنیم.اینهمهباهمهمخوانيندارد.
فرزانه كدخدازاده:درپروژههــايآبيپروژهبه
پروژهخیليمتفاوتاســتوتغییراتشخیليزیاد
است.بحثهايدوبارهکاريوتغییراتهمهوهمه
ایننفرساعتراتغییرميدهد.امانکتهایناستکهدر
ابتدايهرپروژهبرآوردنفرساعتموردنیازهرفعالیت
دربرنامهزمانبنديمهندســيدربرنامهدرجميشود
کهمشــخصميکندکهاینپــروژهبهچهمیزاننفر
ســاعتنیازدارد.بهنظرميرسدکهمناسبباشدما
منشوراولیهپروژهکهدارايایناطالعاتاسترابراي
شــماارسالميکنیمتابیشتردرجریانجزئیاتقرار
بگیرید.البتهموارديماننددوبارهکاريهايدرخواستي
ازمهندسي،جلســاتمتعدد،تغییراتومانندآنبر
مدتزمانانجامهرفعالیتتأثیرگذارهستند.برنامه
زمانبنديدرمهندسيبهتفکیکمدرکاستوشما
همبهآندسترســيداریدوبامراجعهبهآنميتوانید
متوجهشــویدکهبرايهرفعالیتمهندسيویاهر
مدرک،چندنفرساعتدرنظرگرفتهشدهاست.اجراي
برنامهزمانبنديمذکورنیزبهشدتکنترلميشود،به
نحويکهدراولماه،براســاسبرنامه،برايهرکدام
ازهمکاراندرمهندســي،فعالیتهاونفرساعتهاي
الزمبرايآنهاراراتعییــنميکنیم.درپایانماهنیز،
عملکردهمــکارانموردارزیابيقرارميگیردکهاگر
بیشــترازآنزمانمشخصشــده،زمانصرفشده
اســت،کارشناسمربوطهبایددلیلبیاورد.بهعبارت
دیگراگربیشترزمانصرفکندوبازدهينداشتهباشد،
راندمانمانکاهشميیابدکهمدیریتهايتخصصي
دراینموردپاسخگوهســتند.بهایننحواستکه
درنهایتگزارشهااینگونهکنترلميشــود.برنامه
زمانبنديپروژهسندياستکهدراختیارهمهاست
واگربهنظرشمانفرساعتدرجشدهدربرنامهتوجیه
نداردبهتراســتکهدرابتدايپروژهبیانشودتارفع

سوتفاهمگردد.
افشين مســتأجر حقيقي:تاقبلازورودفراببه
پروژههايصنعتنفت،بحثنحوهبرآوردنفرساعت
فعالیتهــايمهندســيیکــيازچالشهايجدي
بودهاســت،وليپــسازورودفراببــهاینحوزه،
متوجهشــدیمکهمقیاسهاياینپروژهها،بزرگتر
ازمقیاسهایياســتکــهماتاکنوندرمهندســي
تجربــهکردهایم،یعنيمقــداربــرآوردوهمچنین
مصرفنفرســاعتیکفعالیتخاصدرمهندسي
درپروژههايصنعتنفتبهصورتبیشــترازهمان
مقداردرپروژههايتاکنونانجامشدهتوسطمااست
وبنابراینبرآوردهايمانســبتبهروالمتعارفدر

مهندسيکشورباالنیست.
عبدالحســين فامورزاده: بحثنفرساعتبحث
سهلوممتنعياست.اگرهمیناالنجايماعوض
شــود،اینانتقادرامننیزشایدميکردم.ضمنآنکه
اینموضوعبههرحالموضوعروزهمهشرکتهاست.
واقعیتایناستکهمابایدشاخصکميداشتهباشیم.
مانسبتبه10سالپیشخیليپیشرفتکردهایم.در
پروژههايآبيبهشمااطمینانميدهمکهنفرساعت
مصرفينســبتبه6یا7سالپیشکاهشپیداکرده
استوالبتهازطرفدیگرنیرويباتجربهنیزکاهش
پیداکردهاستومهاجرتقشرتحصیلکردهدرکشور
ابتالیياســتکهنميشــودازآنفرارکنیم.بهطور
مثالدرصدباالیيازنفراتمهاجرتکردهدرشرکت
متعلقبههمکارانمهندسيبودهاست.درموردموضوع
دوماینکهبرايپروژهستارهخلیجفارسرقميبراينفر
ساعتبهماتحویلدادهشدهاستبااینمضمونکه
قبليهاباایننفرساعتباماتوافقکردهانددرنتیجه
قراردادبایدباهماننفرساعتانجامشود.مادرسال
گذشتهباتوجهبهبرنامهانجامشده1,2درصدمدارک
راانجامدادیمیعنياگرمدرکي100نفرســاعتنیاز
داشتدر80نفرساعتکارراانجامدادیم.ایننشان
ميدهدکهکارماخیليهمخارجازعرفنیست.از
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قبل از پروژه 
پااليشگاه ستاره 
خليج فارس، ما 

در پروژه نيروگاه 
شيركوه يزد 

پيمانكارطراحي را 
مجبور كرديم تا 

مدارك را در بستر 
FTP مبادله كند. در 

هر صورت ما همگي 
اين تجربه را داريم 

كه در گذشته تا 
مي خواسته مدرك 
نهايي شده اي از 

شركت بيرون برود 
گاهي تا يك هفته 

گردش آن بين 
واحدهاي مختلف 

داخلي شركت طول 
ميكشيده اما هم 

اكنون اين مشكل 
به صورتي بنيادي 
در حال حل شدن 

است

طرفيکاريکهدرستارهخلیجانجامميشودتوسط
همــانافراديصورتميگیردکهبررويپروژههاي
آبيودرپروژههايدیگرکارميکنند.درحقیقتدر

همانچارچوباستوروالکاريعاديماست.
افشين مستأجر حقيقي: آقايمهندسشاهرکني،
دربارهســمترئیسمهندسينکتهايبیانکردندکه
تجربهخوبيراازتغییرچارتحسنکردهاندویکي
ازعللآنرااشتغالبعضيازرؤسايمهندسيدربیش
ازیکپروژهقلمدادکردهاند.درپاســخبایدگفتکه
هنگاميکهبنااستیکگروهرادرمعاونتمهندسي
برايانجامکارهايیــکپروژهاختصاصدهندویا
اینکهرئیسمهندســيآنپروژهتعیینشود،توجهي
بهظرفیتهايمهندســيموردنیازآنپروژهميشود.
اگرظرفیتهايموردنیــازآنپروژهازظرفیتهاي
گروهمذکورویارئیسمهندســيکمترباشــد،آن
پروژهبهصورتمشترکبهپروژههايدیگربهایشان
ابالغميشودتاجایيکهایندوظرفیتباهممنطبق
شوند.البتهدراینمورد،دقتميکنیمکهپروژههایيرا
انتخابکنیمکههمزماننباشندیعنيپروژههايمتوقف
یاکمکارباشــندویاحداقلمنحنيعمرآنهانسبت
بههمتأخیرداشتهباشــد،یعنيیکپروژهدرابتداي
راه،دیگردرمیانهوآخــرينیزدردورهپایانيعمر
خودباشــندوبنابرایندغدغهماهمایناستکهکار
زیاديرابردوشیکرئیسمهندسينیاندازیم.نکته
جالبدیگرآناستکهپروژههایيکهچارتجدید
مهندسيدرآنهاموفقبودهاست،پروژههایيمثلیزدیا
پاالیشگاهستارهخلیجفارسهستندکهرئیسمهندسي
اینپروژههاتوســطمجریانآنهــا،دربطنپروژهها
قرارگرفتهاندوباسیاستهايشرکتومجريآشناشده
وآنهارااجراکردهوازمشکالتپروژهآگاهبودهاند.
ایناتفاقبایددرموردسایرپروژههابیافتدتاانتظارات

شماازرئیسمهندسيبهخوبيبرآوردهشود.
: گردش مدارك پروژه پاالیشگاه ستاره خليج 
بدون كاغذ )Paperless( است و گردش مدارك 
كاغذي در این پروژه وجود نــدارد. آیا این گونه 
گردش كار بهتر است، در كل این موضوع را چگونه 

ارزیابي مي كنيد؟ 
فرزانه كدخدازاده:اینگــردشبدونکاغذکه
مدارکدرآنبهصورتفیزیکيجابهجانميشــودو
فضایيرااشــغالنميکندبرايمهندسيکهباکمبود
فضاروبهرواســتیکنعمتاست.اگراینحجم
مدرکبهشکلفیزیکيمیآمدبرايآرشیواسناديما
ایجادمشکلميکرد.درواقعبهنظرمنفراببایدبه
ســمتاینروالبرودتاگردشکارتماممدارکشرا

الکترونیکوبدونکاغذکند.
افشين مســتأجر حقيقي: قبلازپروژهپاالیشگاه
ســتارهخلیجفارس،مادرپروژهنیروگاهشیرکوهیزد
پیمانکارطراحيرامجبورکردیمتامدارکرادربستر
FTPمبادلهکند.درهرصورتماهمگياینتجربهرا
داریمکهدرگذشتهتاميخواستهمدرکنهایيشدهاي

ازشــرکتبیرونبرودگاهيتایکهفتهگردشآن
بینواحدهايمختلفداخليشرکتطولمیکشیده
اماهماکنوناینمشــکلبهصورتيبنیاديدرحال

حلشدناست.
 حميدرضا موســوي غروي/ مجــري طرح 
سردشت: یکيازحرکتهایيکهدرگذشتهانجامشد
تعییننمایندهمهندسيدرکارگاهبودکهپروژهکارون4
یکيازپروژههابودکهداراينمایندهمهندسيدرکارگاه
شد.امااینمشکلبهوجودآمدکهبهدلیلسیاستهاي
منابعانســانيدرکارگاهپروژه،برخيازهمکارانکه
نمایندهمهندسيمعرفيميشونددراتمامکارپروژه
ازآنجداميشوندوباعثميشوندکهمادراختتامیه
بهمشکالتيبرخوردکنیم.دراینشرایطمابایدهنوز
نمایندگانيدرکارگاههايمختلفداشتهباشیمتاکارها
براساسروالپیشرود.چراکهمدارکمارکآپشده
تهیهميشودوبایدباهمکاريمشاورکارفرما،نظرات
ومشکالتبررسيشوند،امابهایندلیلکههمکاراني
کهبایدتأییدمشاورراميگرفتندحضورندارند،کار

روانپیشنميرود.
افشين مســتأجر حقيقي:باتوجهبهظرفیتهاي
موجود،اختصاصیکنفربرايهرپروژهبهجوابگوي
مناسبيبرايحلمشکالتذکرشدهنیست.مشکالتي
درذهنشماســتباتعیینیکنفــردرکارگاهحل
نميشــودچراکهاینفرد»همهچیزدان«مهندسيآن
پروژهنميتواندباشد.اگربنااستمهندسينمایندهاي
درکارگاهداشتهباشد،بایدحتماًیکتیمازمهندسيبه
نمایندگيدرکارگاهحضورداشتهباشدتااشرافالزمرا
برکلیهمسائلداشتهباشد.اینروشبهلحاظسیاستهایي
کهیکشــرکتپیمانکاريدرموردمنابعانســاني
خودشدارد،مقدورنیســت.براياینموضوعوقت
زیاديگذاشتهشدودرطيدوسالگذشتهمابامدیران
محترمشرکتنوتاشوباحضورنمایندگانمعاونت
محترمبرنامهریزيوتوســعهسیستمهاجلسههایي
داشــتیمودرجمعبنديبهایننتیجهرسیدیمکهبه
جايتعییننمایندهمهندسيدرکارگاه،رئیسدفترفني
کارگاهکهاشــرافکامليبرروندنصبوراهاندازي
درکارگاهدارد،حکمنمایندهمهندسيراداشتهباشدکه
بتواندبهکانالهايارتباطيداخلمعاونتمهندســي
دسترسيداشتهباشــد،بهعنوانمثالازطریقسیستم
اتوماسیوناداريبهرئیسمهندسيپروژهمرتبطباشد
وبيواســطهبتواندمسائلراتاحلآنهاپیگیريکند.
اماتاکنوناینموضوعاجرایينشدهاستوحتيدر
اتوماسیونایندسترسيهاتعریفنشدهاست.شاید
مقصرماباشــیمکهاینموضوعراپیگیرينکردهایم.
بههرحالبــااینروش،باحضوررئیسدفترفنّيدر
کارگاهاجرایيارتباطخوبيبینمهندســيواجرایي

برقرارميشود.
علي كاشــاني: موضوعدیگرایناستکهبهطور
مثالدرپــروژهکارون4گاهيبینمدارکمارکآپ
تناقضاتيمشــاهدهميشــود.بعضيمغایرتهابین

طراحيواجراست.درچنینمقطعيمهندسيبهبن
بستميرسدونميداندکداممارکآپدرستاست.
بهنظرميرسدکهمجریاندربازهزمانيانجامکار)به
دلیلهیجانهاوتراکمکارها(،تهیهمدارکمارکآپرا
انجامنميدهندوبهپایانکارموکولميکنند.گاهي
دیدهميشودکهاینکاربهپیمانکارواگذارميشودویا
بعضاًبهبرخيازافرادکمتجربهسپردهميشودوحاصل
اینميشــودکهوقایعتغییراتواقعشــدهدراجراء
درمدارکمارکآپمنعکسنميشود.رابههرصورت
واقعیتایناستکهمدارکمارکآپبالفاصلهپساز
انجامکارتهیهنميشودواینامربعداکاررابامشکل
روبهروميکندوموجبميشودکهنتوانیمپروژهاي
مانندکارون4بهموقعببندیم،چراکهدرچنینشرایطي،
تیميمناسبدرکارگاهوجودنداردکهاطالعاتالزم
راتهیهکند.اینمعضلســببانجامدوبارهکاريهاو
صرفنفرساعتوهزینهدرمعاونتمهندسيميشود.
همانطورکهگفتهشــد،دفترفنيکارگاهبایدتقویت
شــودومهمترازآن،مجریــانمحترمبهایننکتهبه
خصوصدرزمانراهاندازيعنایتالزمراداشتهباشند.
حميدرضا موســوي غروي: باتوجهبهاینکهدر
چــارتســازمانيکارگاهکارون4عمالتاکنوندفتر
فنيوجودنداشتهاست،تهیهمارکآپبرعهدهافراد
مختلفميافتاد.پیشنهادمنایناستکهمسوولیت
تهیهمدارک»برابرســاخت«بهکسيکهدرآخردوره
پروژه،کارراانجامميدهدیعنينوتاشواگذارکنیم.آیا
نميشودمادرقراردادشرکتنوتاشتیميرامختص
اینکارتعیینکنیمواینوظیفهراازدوشمهندسي
برداریم؟ميشــودنیروهارابراينوتاشسازماندهي
کنیموازکارشناسنوتاشدراینزمینهپاسخگویي
بخواهیم.درواقعبایدتاآنجاکهممکناستتعاملبا
نوتاشرابیشترکنیم.دراینگونهمواردنوتاشخودش
رابایدمسوولبدانددرحاليکهتاکنوندربسیارياز

موارداینگونهنبودهاست.
محمدعلي خدادادي: مگر در قرارداد با نوتاش 
مبلغي را براي تهيه مــدارك مارك آپ نگهداري 

نکرده اید؟ 
حميدرضا موســوي غروي:پولينماندهبودکه
نگهداريشــود.درواقعهزینههــاينوتاشبیشاز
قراردادشبودهاســت.البتهبعداًکهقراردادشــرکت
نوتاشتجدیدنظرشــد،اینموضوعدیدهشدوبراي
تسویهحســابقرارداد،نیازاستکهشرکتنوتاش
کلیهپانچهارا)منجلمهتهیهمدارکمارکآپکهقابلیت

تأییدداشتهباشند(رفعکند.
افشين مستأجر حقيقي: درستاستکهدرکارگاه
کارون4دفترفنّينداشــتیم،وليباتوجهبهاینتجربه
درحالحاضردرکلیهپروژههايجاريشرکتفراب،
دفترفنّيمستقّراست.درخصوصنکاتبحثشده،
همکارانمعاونتبرنامهریزيوتوســعهسیستمهابه
همراههمکارانمعاونتمهندسي،ممیزيايازکارگاه
کارون4داشتندکهمناسباستاشارهايبهآنبشود.

رد
زگ

می



مرداد ماه 1391 - شماره 22

24

محسن رام:دربحــثممیزيفرآیندتهیهمدارک
برابرســاخت)AsBuilt(پروژهپــروژهکارون4که
اشارهشــد،بخشعمدهايازموضوعبهبرقوابزار
دقیقبرميگرددوکمتربحثسایرتخصصهامانند
مکانیکوساختماندرآنمطرحاست.اولینکارگاه
همممیزيآنانجامشدوبحثهایيهمکهاالنشما
بیانميکنیددرگزارشممیزيکهتوســطهمکاران
معاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمهاتهیهشدهاست،
دیدهشدهوبراساسپیگیريمن،همکارانآنمعاونت
درحــالکاربرروياینگزارشهســتندکهبهنظر

ميرســدبهزوديمنتشرخواهدشد.منتهاصرفنظر
ازاینموضوع،نکتهايمطرحاســتکهبهمدیریت
کارگاهيوموضوعدفترفنيبرميگردد.هماکنوندر
پروژهسنگتودهکهدفترفنّيدرآنتشکیلشدهاست،
بهدلیلسیاستهايمنابعانسانيناشيازمشکالت
ماليوجابجایينیروها،دفترفنــيآنکارگاهازهم
پاشیدهاست،درحاليکههنوزکليازکارهاباقیمانده
استومدارکبرابرساختآنهنوزبستهنشدهاست.ما
دوسالپیشدرهمینسالنبیانکردیمکهدرنوتاش
بایدحتماًدفترفنيتشــکیلشودواتمامحجتشد
ودربارهچارتآنهمبحثشدتادفترفنيتشکیل
شود.امابعدبازهمميدیدمکهکارگاهيرئیسدفتر

فنيندارد.
موضوعدیگريکهدراینمیانخیليمهماستوما
درتمامکارگاههاازآنضربهخوردیم،نبودآرشیودفتر
فنياست.شایدبهجرأتبتوانگفتکهنمونهاياز
یکآرشیوکاملدرکارگاههادردوتاسهسالگذشته
نبودهکهشمارهبازنگري)Revision(بعضيازمدارک
آنبامدارکتأییدشــدهمهندســيدوشمارهفاصله
بیشترنداشتهباشد)شاهداختالفسهشمارهبودهایم(
!اینمشکلسببشدکهبعضيازمدارکمارکآپبر
رويمدارکباشمارههايبازنگريعقبترتهیهشوند.

ازسويدیگرافراديکهمسوولبایگانيآرشیوهستند
آموزشکافيرابرايوظایفشــانندیدهاند،آموزشي
کهمشخصکندمدرکيکهميدهید،بایدحتماًپس
بگیرید.چهمدارکيرابایدبدهدچهچیزيراندهد.
بهطوراصولي،نفرآرشیوفنّي،بههمراهرئیسدفترفنّي
ومســوولانباربایدآخریننفراتيباشندکهدراتمام
پروژهازکارگاهخارجميشوند،چراکههمانگونهکه
مسوولانباربایدکاالهاراتحویلبدهدوبرود،مسوول
دفترفنّيوآرشیونیزبایدمدارکطرحراتحویلدهد.
ازاجرایيايگاهيبهمهندسيپیامميرسدکهمدارک

رابفرستیدتامارکآپبراساسآنهاتهیهشود!پساز
اظهارتعجبکاشفبهعملميآیدکهنسخهايازاین
مدارککهنزدکارگاهاجرایيبودهاســت،مفقودشده
است.بایداینمشکلبهصورتریشهايحلشود.راه
حلایننیستکهاگردفترفنيوآرشیوکارگاهتقویت
نشد،بهجایشمعاونتمهندسيدرآنجانیروبگذارد.
راهحلایناستکهبایدفردمسوولوآموزشدیده
اینموضوعتاآخرپروژهدرکارگاهباشد،البتهدراین
میانممکناستاینفرداستعفابدهدیامهاجرتکند،
اشکالينداردچراکهاینجایگاهسازمانياستکهباید
بماندوفرددیگريجــاياوراميگیرداماموضوع
مهمایناســتکهبایداینپستوجودداشتهباشد
وتحتهیچشرایطيحذفنشود.حتيگاهيپیش
ميآیدکهدرطــولدورانتضمینمدارکمارکآپ
دچارتغییراتمختصريشــود،بنابراینکسيکهدر
کارگاهمسوولدورانگارانتيميشود،بایدفردمناسب
برايمستندســازياینمهمنیزباشد.فکرميکنمکه
اگرتنهااینگونهفکرکنیمکهکســيتنهابایدآرشیو
رامرتبوکسيتنهابایدمهربرروينقشههايبزند،
دچارمشکلميشویم.مشکلفقطایننیستکهآیادر
قراردادباپیمانکارنصبوراهاندازيتعهداتمربوطبه
تهیهمدارکمارکآپدیدهشدهاستیانه،چراکهحتمًا

اینموضوعدرقراردادگنجانیدهشدهاستامااجرايآن
بهخوبيانجامنميشود.مادرسایتهامسائليداریم

کهخیليبایدریزبهآنهانگاهکنیم.
درخصوصتغییراتيکهمنجربهمارکآپميشود
بایدتوجهشودکهازآنجاکهکلیتکاربایددرمهندسي
جمعبنديشود،تصمیمگیريدرخصوصتغییرات
بایددرمهندسياتخاذوجمعبنديشود،زیراممکن
استتغییراتدریکسیســتميمانندگاورنرسبب
تغییراتدرسایرسیستمها،مانندکنترلوحفاظتو

…شود.

علي كاشــاني: مشــکلدیگريکهدراینزمینه
مشاهدهميشودایناستکهدرکارگاه،همکاراناعالم
کردهاندکهکلکاررابهســوپروایزرسیستممربوطه
محــولميکنندکهکارراجمعکندودرانتهامدارک
مارکآپویابرابرساختراتحویلدهد،درحاليکه
همکارانراهانــدازمابایدقدمبهقــدمفعالیتهاي
سوپروایزریادشــدهراتعقیبکنندودرموارديکه
تغییراتياعمالميشودکهنیازمندتأییدمهندسياست،

اقدامالزمرابهعملآورد.
حميدرضا موســوي غروي:درپروژهکارون4به
دلیلاینکهقراردادسیستمهايژنراتوروکنترلنیروگاه
مستقیماًبینکارفرمايفرابوشرکتآلستوممنعقد
شدهاست،بهدلیلاینکهایشانبعضاًازسويکارفرمانیز
مدیریتميشدند،مشکالتيازایندستپیشميآمد.
همچنینالزمبهذکراستکهقراردادباپیمانکارنصب
وراهاندازيپروژهکارون4،ضعفهایيدرخصوص

تأکیدبرانجاممواردفوقدارد.
همچنینباتوجهبهمشــکالتذکرشده،علیرغم
تشکیلجلساتيدرشهریورماهسالگذشتهوحضور
همکارانيازمهندسيدرکارگاهطرحکارون4،هنوز
بحثمدارکبرابرساختجمعنشدهاست،درحاليکه
حدودیکماهونیمدیگر،موعدتحویلقطعيپروژه

رد
زگ

می

 در پروژه كارون4 
به دليل اينكه 
قرارداد سيستم هاي 
ژنراتور و كنترل 
نيروگاه مستقيماً بين 
كارفرماي فراب و 
شركت آلستوم منعقد 
شده است، به دليل 
اينكه ايشان بعضاً 
از سوي كارفرما نيز 
مديريت مي شدند، 
مشكالتي از اين 
دست پيش مي آمد. 
همچنين الزم به 
ذكر است كه قرارداد 
با پيمانكار نصب 
و راه اندازي پروژه 
كارون4، ضعف هايي 
در خصوص تأكيد بر 
انجام موارد فوق دارد
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طي 5 سال گذشته 
به منظور برنامه ريزي 

منابع انساني 
مورد نياز معاونت 

مهندسي جهت 
فعاليت هاي مربوطه، 

در ابتداي هر سال 
جلسه اي با حضور 
مديريت شركت، 
معاون مهندسي، 

معاون برنامه ريزي 
و توسعه سيستم و 
مدير منابع انساني 

شركت جهت تعيين 
اولويت هاي شركت 

به منظور اجراي 
طرح ها و پروژه ها 
تشكيل شده است

است.
 محمدعلي خدادادي:ســودوضررازمهندسي
شروعميشود.برايآنکهپروژهبهینهشودوسودآور
شــودبایدازحداقلهابهجايحداکثرهايطراحي
استفادهشود.شمابایدازضریباطمینانمجازپایین
استفادهکنیدوگاهيمیتوانبابازبودندستازضریب
اطمینانپایینترياســتفادهکرد.اگرشــرکتينتواند
طراحيرابهینهکندشــماباتوجهبهنیرويانساني

محدودميخواهیدچهکاريانجامدهید؟
حسين زماني:مهندسيفرابماننددفترمهندسي

یکپیمانکاراســتنهمهندسيدفتریکمشاورکه
معموالًحاشــیهاطمینانباالیيرادرطرحهايخود
لحاظميکنند.ازآنجاکهبهینهکردنکارهاچالشيرا
بامشاورایجادميکند،همراهيگروهاجرایياهمیت
پیداميکندتابتوانباتعاملبامشــاور،براینچالش

غلبهشود.
محسن رام: فکرميکنمکهبحثمهميدرپروژهباز
شدهاست.دربخشمهندسيشایدتاکنونحسپروژه
محوربودنهمکارانکمبودهوداردزیادميشــودو
همکارانخودراتاکنونازجنسپروژهنميدانستند.
شایدبهاندازهايکهکارشــناسپروژهبهآننزدیک
استهمکارانمهندسينزدیکنیستند.بایداینفاصله
تاحدممکنکاهشیابد.حداالمکانواردپروژهشوند.
ازساختارشکستهايماليپروژهنیزآگاهباشند.در
خیليازپروژههاکارشــناسهاميروندونقشههارا
بررسيميکنندیانظرميدهند.بایدکارشناسمهندسي
حدودقیمتتجهیزاترابداند.درهمکارانسیویلاین
وضعیتبهتراست.طراحکسينیستکهتنهانقشه
ميکشدبلکهبایدقیمتهايروزرابداندوبااینمهم
استکهميتوانددرپروژهتأثیرگذارباشدوموجب
بهینهشدنپروژهشود.براياینکاربایدقیمتپروژهرا
بداند؛نامهايميآیدکهقیمتحذفشدهاست.رئیس

مهندسيیکپروژهبایدبداندکهقیمتپروژهدراین
جزیرهچهعددياستتامهندسيراطوريپیشببرد
کهپروژهباهزینهايمتناسبباآنعددبتواندتمامشود.
تازمانيکهارتباطبینرئیسومجريبرقرارنشوداین
کاستيازبیننميرود.مجرياورابایدازجنسخود
بداندودرگیرپروژهکندوآنپروژههایيکهاینگونه
بودهاند،رئیسمهندسيموفقیتخوبيبههمراهداشته
اســت.اگرقیمتهابهآندادهشود،فکرميکنمکه

نتیجهخوبيداشتهباشدوپروژهنیزبهینهشود.
همت پور:ماموضوعيدربحثراهاندازيداشتیم

کهبامهندسيصورتجلسهکردیموتاریخراهاندازي
دادیم.برايراهافتادنبایدهمهچیزتکمیلشودودر
اختیاربهرهبردارقراربگیرندامامادراینبخشمشکل
داریموفهرستتنظیماتتابلوها)SettingList(دیر

دراختیارماقرارگرفت.
علي كاشاني:موردفهرستتنظیماتکهدیردر
اختیارشــماقرارگرفتمرتبطباشرکتکرمانتابلو
اســت.درپروژهگتوندازکرمانتابلوآنقدرپیگیري
کردمدرنهایتهمچیزيکهازسويپیمانکارتحویل
شد،موردتأییدمانبودومشکلپروژهبهنحويحل
شد.امانمیدانمچگونهميشودضعفهايپیمانکاررا
پوششدادتامجريهمزیادمتضررنشودیاچگونه
ميتوانپیمانکاررامدیریتکردتــامدارکالزمبه
خوبيتحویلدادهشود.هماکنوندرپروژهسیاهبیشه
نیزکهدرحالراهاندازياست،مشکلمشابهيوجود

دارداماپیشرفتيتاکنونحاصلنشدهاست.
آقاي بختياري، با توجه به مسایل مطرح شده در 
ميزگرد، شركت چه تمهيداتي در مورد منابع انساني 

در معاونت مهندسي انجام داده است؟
مصطفي بختياري:طي5ســالگذشتهبهمنظور
برنامهریزيمنابعانسانيموردنیازمعاونتمهندسي
جهتفعالیتهايمربوطه،درابتدايهرسالجلسهاي

باحضورمدیریتشــرکت،معاونمهندسي،معاون
برنامهریزيوتوســعهسیســتمومدیرمنابعانساني
شــرکتجهتتعییناولویتهايشرکتبهمنظور
اجرايطرحهاوپروژههاتشــکیلشدهاست.دراین
جلســاتطرحهاوپروژههااولویتبنديشدهودر
صورتلزومازمجریانطرحهایامعاونینمربوطهنیز
نظرخواهيميگردد.پسازتعییناولویتها،معاونت
مهندسيمنابعانسانيموردنیازرابرآوردنمودهوپس
ازمقایسهبامنابعانســانيموجود،استراتژيخودرا
جهتتامیننیرويانسانيیابرونسپاريفعالیتهاي

مهندسيتهیهودرجلسهدیگري)باحضوراعضاي
فــوقالذکر(ارایهمينماید.دراینجلســهعالوهبر
بحثوبررسيمجدداولویتها،کمبودمنابعانساني
واســتراتژياجرایيمعاونتمهندسي،کلیاتبرنامه
زمانبنــديمعاونتمهندستصویبميگرددوبعد
ازاینجلسه،اینبرنامه)زمانبندي(بهعنوانالگوي
معاونتمهندسيجهتانجامفعالیتهايطراحيو
مهندسيطيیکسالدرنظرگرفتهميشود.بدیهي
استدرصورتتغییردراولویتبندياجرایيطرحها
وپروژههابرنامهزمانبنديفعالیتمهندسواستراتژي

مربوطهنیزبهروزرسانيميگردد.
كامران سيفي/ مجري طرح خداآفرین: خوشبختانه
درپروژههايجدیدخطفاصلبینمهندسيواجرایي
کمرنگترشدهاستوانتظارميرودکهکسيکهبهعنوان
رئیسمهندسيانتخابميشودخودراعضویيازتیم
پروژهبداندوفضايکاريپروژهبایدبهمهندسيمنتقل
شودتاهمکارانمهندســيحسمالکیتنسبتبه
پروژههاداشتهباشند.چراکه90درصدپروژههایيکه
ميگیریمEPCاستوپایهبیشترمباحثقراردادي
یکپروژهدربخشEشکلميگیرد)مانندانحرافات
ازمشخصاتفنّي(ولذاالزمهموفقیتپروژهوحتي
مباحثقرارداديآن،ارتباطمناســببیناجرایيو

رد
زگ

می
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رئیسبخشمهندســياست.خواهشدیگرمناین
استکهکسيکهنقشرئیسبخشمهندسيرادارد،
چونپلارتباطمهميبینمهندسيواجرایياست،تا
جایيکهممکناستدرانتخابآندقتالزمبشود
کهروحیهاجرایيهمداشــتهباشدتاپروژهدرستبه

جلوبرود.
بحثدیگرآنایناستمشــکالتيکهدرمورد
مدارکبرابرســاختداریمبهدلیلناهماهنگيبین
بخشمهندســيواجرایياســتکهموجبتولید
مارکآپهایيميشــودکهتناقضاتــيباهمدارندو
سببرفتوآمدهايبیشتربیندفترتهرانوافزایش
مصرفمنابعدرمهندسيميشــود.فرآیندتهیهاین
مارکآپهانیازبهنظارتمستمربخشمهندسيدارد.
درستاستکهاجرايآنراپیمانکاريبرعهدهدارد
اماچونقســمتيازکاربرعهدهمهندسياست،در
نقاطمختلفارتباطيبایدبادفترفنيدرطولپروژه
برقرارشــود.مطلبدیگرایناستکهگاهيرئیس
بخشمهندسيبرايسهیاچهارتاپروژهکارميکند
درحاليکهميتوانبودجهونفرســاعترادرهمان
ابتدايپروژهباکارفرمابهتوافقرسیدمعذوریتهاي
آنراشناخت.گاهيکارفرمایامشاوربایدرئیسبخش
مهندسيراهمهجاباخودببردبنابرایندرپروژههانیاز
بهیکرئیسبخشمهندســيتماموقتاست.بهتر
اســتتعامليدراینمیانصورتبگیردتابراساس
چارتوبودجهايکهتعاملميکنیم،رئیسمهندسي

انتخابشود.
افشين مستاجر حقيقي:اگررئیسبخشمهندسياي
کهمتوليچندپروژهاست،بهدلیلترافیککارهانرسد
کهتمامکارهایشرادرتماميپروژههايمحولهانجام
دهد،مابهگونهايمشکلراحلميکنیموليتابهحال
نشدهکهرئیسمهندسيبیایدوبهمنبگویدکهمن
نمیتوانمازعهدهکارهايپروژههایيکهبرعهدهدارم،

برآیم.
مصطفي بختياری:مادرپروژههاییکهدراولویت
هستندمانندپروژهیزد،یکنفربهعنوانرییسمهندسي
تخصیصکاملیافتهدربرخیپروژههامثلزایندهرود
ودزکــهخیلیجدیکاراجــراندارندوپروژههایي
کوچکهســتند،هرزمانکهتشخیصدادهشودکه
ترافیککارهاافزایشیافتهاستباهماهنگیبامجري

طرحیکنفرراتخصیصکاملميدهیم.
كامران سيفي: بهتراستکهدرآغازپروژهبودجه
بهتفکیکرئیسمهندسيوکارشناسانبهمجرياعالم

شود.
محمدعلي خدادادي:درآغازپروژهبودجهبهشما
اعالمميشودولينفرتخصیصکاملدادهنميشود.

محسن رام:حکمبرايرئیسبخشمهندسيهر
پروژهصادرميشــودوليبرايکارشناسانباتوجه
بهعدماجــرايپروژههامطابقبرنامههايزمانبندي
خودشــان،امکانتخصیصکارشناســانبهصورت
قطعيوثابتازابتدايپروژهمیسرنیستوباتوجه

بهکمبودنیرویيکهدرمهندســيداریم،اینموضوع
ممکننیست.اینیکيازدغدغههايمعاونمهندسي
فراباستومدیرانتخصصيدرمهندسيتخصیص
بهینهمنابعرابهنحويانجامميدهندکهبیشترینارزش
افزودهمهندسيبرايشرکتکسبشود.اینکهشمااز
اولپروژهمنابعمهندسيرابهطورثابتوقطعيشده
ميخواهید،باتوجهبهبودجههايشرکتوپروژهها
مقدورنیست.البتهبرايمنقابلدرکاستکهانتظار
داریــدکهفرديرويپروژهشــماکارکند،هرزمان
کهشــماخواستیدحضورداشتهباشدودرزمانهاي
آزادبهجايتخصیصبهپروژهدیگر،بهمواريمانند
برنامهریزيبرايپروژهفکرکند،امامتأسفانهاینکار

اکنوننميتواندعمليشود.
افشين مستأجر حقيقي:بههرصورتمقتضیات
پروژه،مهندســيراتابعخودشميکند.مهندســي
همیشهسعيکردهنیازشــرکترابرآوردهکند.اگر
دراینبینپروژهاياستکهخیليخاصميشود،
مهندســيمنابعيراطوريبهطورکاملبهآنپروژه
تخصیصميدهدکهکاردیگريهمدرمهندسينکنند
وتنهابهکارآنپروژهبپردازند.بهطورمثالدرپروژه
اومااویادربخشساختماناینمسالهرويدادهاست
ودرخصوصپروژهتوسعهخطیکمترويتهران)تا
شهرپرند(درصورتادامهجدیتپروژهبهشکليکه
هماکنونمطرحميباشد،بایدمهندسي،نیرويصددر
صدتخصیصدهد.وليدرپروژهمشهددرصورت
تخصیصکاملهمکارانباتوجهبهعدمتعیینتکلیف
سیاســتموردنظرکارفرمابراياجرايپروژه،منابع

مذکوربابیکاريمواجهخواهندشد.
مصطفي شاه ركني:راهحلمشکالتاجرایيو
مهندسيایناســتکهرئیسبخشمهندسيبشود
جزئيازتیمپروژه.حالاگرشمانتوانید100درصد
تخصیــصبدهیدودرصدتخصیــصراهمنتوانید
مشــخصکنید،اینمجريچگونهميتواندرئیس
بخشمهندســيراباخودهمراهکند؟اینموضوع،
عمالاینامکانرانميدهدکهويجزوتیمباشــد.
درحالحاضربهطورمثالرئیسمهندسيپروژهداریان
مسولیتچندپروژهوهمچنینمسوولیتتخصصي
دردپارتمــانمربوطهراداردواگرمنبخواهمچهار
باردرهفتهایشانراجلسهببرمعمالبدونتوجهبه
مشکالتشرکتبایدفشارزیاديبههمکاربیاورم.
ضمنآنکهدرغیراینصورتایشانجزئيازتیمپروژه

نخواهندشد.
محسن رام:یکيازبحثهایيکهميتواندبهحل
مشــکلکمککند،برنامهریزيدرستدرپروژهها
اســت.وقتيتهیهمــدارکخریدراآغــازميکنیم،
مهندسيدرپشتمسالهايگیرميکندوآنمشخص
نبودنزمانخریداســت.حالسوالمنازمجریان
ایناســتکهچطورميشودمتوجهشدکهپولچه
زمانيواردپروژهميشــودکهبتــوانکارهايتأمین
راانجامداد؟مشــکلدرمهندسيایناستکهشما

زمانــيPOSرامیخواهیــدکههزارتــانگرانيدر
ســایربخشهايپروژهداریدوتکلیفرونداجراي
پروژههممشخصنیست.مدرکخریدرابراساس
درخواستامروزپروژهتهیهميشودوبراساسآنبه
تأمینکنندگانمراجعهميشودامابهدلیلعدموجود
نقدینگيسفارشویاقراردادتأمینکنندهمذکورفعال
نميشود.حالدراینشرایطبامنابعمهندسيايکهبه
دلیلمعطلماندنبرايدریافتاطالعاتتکمیلياز

تأمینکننده،بیکارماندهاست،چهبایدکرد؟!
كامران سيفي:شــماطبقبرنامهايPOSراتهیه
کردید.بعدشــمادرمنابعتاندیدیدکهمثالتادوماه
دیگراستعالمميایدوآنرابررسيخواهیدکرد.شما
بایدارتباطيبگذاریدکهمجرياعالمنمایدکهاستعالم

راکيبرگزارمينماید.
POSمحسن رام:اصاًلدرواقعیتپسازارسال
برنامهریــزيايوجودندارد.تاجایيکهمهندســي
مدرکخریدارایهمينمایدطبقبرنامهاستوليپس

ازآنبرنامهریزيوجودندارد.
علي كاشاني:بهطورمثالدرپروژهمشهدسهماه
استکهمهندسيمدرکخریدرابنابهضرورتيکه
درپروژهمطرحبود،تهیهوارســالنمودهاستولي

بازخورديدریافتنکردهاست.
محســن رام: منبایدتاچهزمانيمنابعرابراي
چنینپروژهايبگذارم.بهطورمثالبرايپروژهمترو
مشهددرخواستميشودمهندسيتاپایانشهریورماه
مــاتمامPOSراتحویلدهدکهچهبشــود؟وقتي
درپــروژهايمدرکخریــددادهميشــودکهقرار
استخریدشفعاًلانجامنشود،چرااعالمنميشود
کهتأمینبهتأخیرافتادهاســتتامهندسيبتواندکار
پروژهايدیگرراکهاینتأخیررانداردبهترانجامدهد.
اینعدماعالممغایرسیاستشرکتدراستفادهبهینه

ازمنابعاست.
مصطفي شــاه ركني:مانميدانیموقتيکهشما
مدرکخریدراميدهیدمــانقدینگيداریمیاخیر.
فرضبرایناســتکهپروژهدرآنزمانپولخواهد

داشت.
محسن رام: سوالمنهمینجاستکهاگراطالعي
ازوضعیتنقدینگيندارید،چرااینرافوريميخواهید.
گذشتهازاینمشکل،تغییراتدربرنامههاياجرایينیز
بهمهندسياطالعدادهنميشودبهطورمثالبههردلیلي
پروژهايروندحرکتشمتوقفویاکندميشودوبنابراین
مهندســيمنابعاینپروژهرابهپروژهدیگرتخصیص
ميدهد،بعدناگهانسهتاپیشنهادفنيهمزمانميآیدو
مجريجوابفوريميخواهددرحاليکهوقتيمجري
رونداجرايپروژهاشراتغییرميدهد،بایدپیشــاپیش
مهندسيرامطلعکندتاآمادگيالزمبرايهماهنگشدن
بااینتغییردرمهندسيفراهمشود،نهاینکهدفعتاًمدارکي
برايبررسيبهمهندسيارسالشودودرحاليکهمنابع
آزاددردسترسنیست،درخواستبررسيفوريشود.
افشين مســتأجرحقيقي: مشکليکهدرمهندسي
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رد
زگ

می
 اگر رئيس بخش 
مهندسي اي كه 
متولي چند پروژه 
است، به دليل 
ترافيك كارها نرسد 
كه تمام كارهايش را 
در تمامي پروژه هاي 
محوله انجام دهد، 
ما به گونهاي مشكل 
را حل مي كنيم ولي 
تابه حال نشده كه 
رئيس مهندسي 
بيايد و به من بگويد 
كه من نميتوانم 
از عهده كارهاي 
پروژه هايي كه بر 
عهده دارم، برآيم
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فراباستایناستکهبهدلیلاینکهمهندسيیک
واحدسازمانيداخليفراباست،همکارانفرابو
مجریان،حسيازاثرهزینههايمهندسيدرپروژههاي
خودندارند.حالاگرفرضکنیمکهمهندسيفراب
یکمشاوربیرونياست،اینتصوردیدواقعيبهتري
ایجادميکند.اگــرفرضکنیماینفعالیتهابهیک
شرکتمهندسيمشــاوربهعنوانپیمانکارمهندسي
پروژهواگذارشــود،دراینصورت،برايهرتوقف
کارویاتغییريدرکارها،شــرکتمهندسمشــاور
مذکــور،ادعايماليبراياینمواردمطرحميکندو
آنگاهاســتکهمجريبهانجامایننوعکارهابیشتر
حساسميشودونوعدیگربهآننگاهميکند.چون
درحالحاضراینمهندسمشاورداخلفراباست،
بودجههــاوهزینههايآنمســتقیمدرپروژهحس
نميشودوعمالخیليازهزینههايمدیریتيکهدر
داخلمهندسيمصرفميشودبهصورتهزینههاي
پنهاندرداخلشرکتمخفيميشودودرنهایتبه
صورتيکاذبخودرابهصورتهزینهباالسريباال

نشانميدهد.
كامران سيفي:اگربودجهمهندسيتوافقشوداین

مشکلحلميشود.
افشين مســتأجرحقيقي:اگراولدربارههزینهها
تفاهمشــود،وضعیتبهترميشــوداماازیکسو
تفاهميصــورتنميگیردوازســويدیگربودجه
مهندســيومنابعونفرساعتهايبرآوردشده،زود

خرجميشود.
محمد هوشيار:مهندســيتاسطحيميتواندنفر
ســاعترادراختیارمجريبگذاردودرنهایتتفاهم
شــود.امابحثهايآقايمهندسراممربوطبهبعداز
برنامهریزياستکهانتظارایشانایناستکهاگراجرایي
منابعمالينداردمنطقافشارخودراازمهندسيبرداردتا
مهندسيدنبالآننباشدکهخریدانجامشود.اینموضوع

بافرمایشآقايمهندسسیفيمنافاتيندارد.
افشين مستأجرحقيقي:راجــعبهرئیسمهندسي
کهصحبتشداگررئیسمهندسيايبرايپروژهاي
اختصاصدادهشودوليبهدلیلروندکندآنپروژه،
تشخیصدادهشودکهکارهايپروژهدیگرياولویت
داردحتماًَکارپروژهاولویتداربهويابالغميشود
ومتعاقباًاگربارپروژهايازپروژههايواگذارشدهبه
یکرئیسمهندسيبهنحويافزایشیابدکهويبه
پروژههايدیگرشنرسدویاپروژههایشبهنحوي
باشــدکهوقتآنرااشــغالکندوبهکارهايدیگر
نرسد،سایرکارهاویاپروژههایيراکهويوقتبراي
انجامآنهانداردازويآزادميشــود.وليتاکنوناین
شرایطبرايهمکارانفعليکهرئیسمهندسيهستند،

حادثنشدهاست.
محمد هوشــيار: ایــننیازمنــدبازخوردهاي

تفصیليتريتوسطمجریاناست.
محمد علي خدادادي: شمامدارکراهاندازيهر
،CheckList.تجهیزراازپیمانکاراندریافتميکنید

مدارکپیشراهاندازيوراهاندازي،راازپیمانکارانش
ميگیریدوليبرخيتجهیــزاتراخودتانطراحي
ميکنیــد.امامنمدارکراهانــدازيگامبهگامبراي
سیستمهايتحتطراحيخودتانکمترميبینم.رویه
راهانــدازيرامنضعیفدیدم.اینکهدرمدرکيذکر
شودکهاولچهسیستميراراهاندازيکنیمودومچه
سیستمویاتجهیزدیگريراوغیره.البتهممکناست
دراینمدرکرجوعکنیدبهمدرکسازنده.منمدرک
راهانــدازيگامبهگامبــرايکلطرحراکمتردیدم.
مدرکيکهبهمدیــرراهاندازيبگویدبرايراهاندازي
گامهاي1تا5بایدانجامشود.درزمانمرحومحربي
اینکارتاحديصورتگرفتوليآننیزکاملنبود.
موضوعدیگردرخصوصمدارکتعمیراتنگهداري
درخصوصسیستمهايBOPکهخودشماتولید
ميکنید،درپروژههايقبليقوينبودولياخیرامن
اطالعــيدراینموردندارماحتمالداردکهاالنبهتر
شدهباشد.آیامدرکيداریدکهراهاندازيراگامبهگام

توضیحدهد.
محسن رام:اشارهشمابرايضرورتوجودچنین
مدرکيدرستاســت.مادرپروژههايآبياینکار
راکردیم.بعدازپروژهکارونســهکهآقايمهندس
معتمديودوستانشــاندرکارگاهاینمدرکرابراي
راهاندازيتهیهکردندومدرکخوبيبود.ماآنراپس
ازاینکهبخشمرحومحربيحذفشدبهمهندسي
آوردیم.براياولینپروژهدرپروژهتوســعهمسجد
ســلیماناینمدرکتهیهشدوپسازآنبرايکلیه
پروژههامثلکارون4،گتوند،ســنگتوده2واخیراهم
سیاهبیشــهبهاصرارکارفرمااینمدرکتهیهشد.با
وجوداینکهبرايپروژهتوســعهمسجدسلیماناین
مــدرکراتهیهکردیم،فرمهاياینمدرکپرنشــد
وعلیرغــمپیگیري،هیچبازخورديدریافتنشــد.
اینموضوعدرچندجلسهمختلفپیگیريشد.در
کارون4بهواســطهتجربهمسجدسلیمان،بادلسردي
مدرکراتهیهکردیموگفتیمبازخوردبهمابدهیدکه
آیامفیداستیاخیر؟اگربهدردنميخوردواستفاده
نميشودبگویید.درکارون4نیزبهماگفتهشدتولید
کنید،وليبازهمپسازراهاندازيبازخورديدریافت
نشد.درسنگتودهگفتهشدکهتوربیناینپروژهاز
نوعکاپالناستومتفاوتميباشد،لذاتولیدکنید.
درسنگتودهنیزاینکارراانجامدادیموهنوزپساز
یکسالپرنشدهواحساسميکنیمکهحتينگاهيهم
بهاینمدرکنشــدهاست!پسازآنمجدداکارفرما
پــروژهگتونداصرارکرد.مابهدرخواســتکارفرما
دوبارهتولیدکردیمکــهالبتهباتوجهبهجدیدبودن
موضوعاطالعيازپرشدنفرمهايآنندارم.درپروژه
سیاهبیشهنیزگفتیمنميکنیم،چوناستفادهنميشودو
درلیستمدارکنیزنیاوردیمامابهدرخواستآقاي
اخوانمدیرمحترمپــروژهدرکارفرمابازهمتولید
کردیم.درواقعدرچندینپــروژهتولیدکردیمولي

استفادهنشدهاست.

افشين مســتأجر حقيقي:مشکليکههستاین
ميباشــدکهتیمهاياجرایيپروژههابســیارخوب
بودهوبرکارشــانخیليمسلطميباشندوبههمین
دلیلشایدبرایشانکسرشاناستکهباچنینمدرک

تفضیليجلوبروند.
علي كاشــاني:ایننکتهدرممیزيطرحکارون
چهارنیزذکرشد.دراینممیزيپیشنهاديمطرحشد
مبنيبراینکهشــروعراهاندازيمنوطبهتاییدمدارک
مارکآپتجهیزاتاصليتوســطمهندسيباشدو
درخواستشدکهدرخصوصاینپیشنهادپیگیري
توسطمعاونتمحترمبرنامهریزيوتوسعهسیستمها
صورتپذیردوتاییدمجریاندرموردآناخذشود.
خواهشــمندمکهمعاونتبرنامهریزياینمسالهرا

پیگیرينماید.
سعيده مدغم:اگرسعيکنیدکهاجرایيهارانیزدر

کارهااشتراکدهیمشایدحلشود.
برگشتي اجازهدهیدکه فامورزاده: عبدالحسين 
داشتهباشــمبهبحثچارتجدیدمهندسيواینکه
چقــدرکارایــيدارد؟بخشعمــدهآنمربوطبه
مهندسياست.درپروژههايجدیدمدیرانمهندسي
ریســکهایيدارندکهبخشــيازمسئولیتشانرا
بــهمهندسراهبرتنفیذکردند.البتــهاینچارتدر
پروژههايجدیدجاريشــدهودرمقابلاینانتظار
ازاجرایياســتکهاعتمادبههمکارانمهندسيدر
چارتجدیدداشتهباشــند.البتهقطعادرابتدايکار
ممکناستنقصانيهمباشدامااگررئیسمهندسياي
کــهدرچارتجدیدباسیاســتهايمجــريپروژه
هماهنگشدهاست،چهدرداخلفرابوچهدرمقابل
کارفرماومشاورحرفآخررادرمهندسيپروژهنزند،
یعنياینساختارکارنميکند.دراینزمینهتجربههاي
ناموفقوموفقراداریم.حتيدرپروژهقبليمثلآبادان
اینســاختارنبودوليچوناعتمــادوتعاملوجود
داشته،کاربهترجلورفتهاستوازبرخيپروژههاي
دارايچارتجدیدهمکارکردبهتريداشتهاست.آن
اعتمادبایدوجودداشتهباشدکهرؤسايمهندسيو
راهبرهامعتمدپروژهباشندوحرفآخرپروژهراتیم
طراحيبزند.خواهشمایناستکهساختاردراجرایي
همکوچکشود.مابهکارشناسانمهندسيميگوییم
کهکســيدراجرایيبراياصالحکارشمانیستکه
بهامیداصالحاتبعديکارهارابفرســتیدوبنابراین
مسوولکیفیتکارخودشماهستید.درمقابلهمباید
ایناعتمادوجودداشتهباشد.ممکناستاشکاالتي
همباشد،اگرکیفیتنقشهايپاییناستبایدبگوییم
مهندسيخودترااصالحکنوکنترلکنندهبگذار.این
بایدداخلمهندسيدیدهشودزیرنظزرئیسمهندسي
نهاینکهاصالحکنندهخارجمهندسيدیدهشودودر
واقعکسانيکهوظیفهممیزيفعالیتهايمهندسيرا
دارندبایددرداخلتیممهندسيپروژهمستقرشوندنه

دراجرایي.
ادامه در صفحه 46
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زگ

می

 راجع به رئيس 
مهندسي كه صحبت 

شد اگر رئيس 
مهندسي اي براي 

پروژه اي اختصاص 
داده شود ولي به دليل 

روند كند آن پروژه، 
تشخيص داده شود 

كه كارهاي پروژه 
ديگري اولويت 

دارد حتماًَ كار پروژه 
اولويت دار به وي 

ابالغ مي شود و متعاقباً 
اگر بار پروژه اي از 
پروژه هاي واگذار 

شده به يك رئيس 
مهندسي به نحوي 

افزايش يابد كه 
وي به پروژه هاي 
ديگرش نرسد و 

يا پروژه هايش به 
نحوي باشد كه وقت 

آن را اشغال كند 
و به كارهاي ديگر 

نرسد، ساير كارها و 
يا پروژه هايي را كه 

وي وقت براي انجام 
آنها ندارد از وي آزاد 

مي شود
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 Bagger 288 در 
اصل براي استخراج 
اليه هاي بااليي 
معدن زغال سنگ 
 Tagebau در
Hambach آلمان 

ساخته شده بود. 
ساخت اين دستگاه 
10 سال به طول 
انجاميد. اين 
دستگاه مي تواند 
240000 تن زغال 
سنگ يا 240000 
مترمكعب مصالح 
معدني را به طور 
روزانه استخراج كند

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

ایندســتگاهتوســطکمپانيKRUPPآلمانوبهسفارششرکتانرژي
ومعدنکاريRheinbraunســاختهشــدهاست.ایندســتگاهیکماشین
غولپیکرســیاراســتکهبررويچرخهايزنجیريحرکتميکند.بااتمام
ساختایندستگاهدرســالBagger 288،1978عنوانبزرگترینوسیله
نقلیهبکســلکنندهجهانرابهخوداختصــاصداد.اینعنوانيبودکهپیش

Crawler-transporterازایندراختیارماشین
شــرکتناسابود،ناســاازایندستگاهبرايحمل
وکشیدنشاتلهايفضایيوآپولواستفادهميکرد
ووزنيحــدود13500تنداشــت.اختالفاین
دودســتگاهدراینبودکــهBagger 288نیروي
محرکــهخــودراازیکمنبعخارجــيميگیردو
درحقیقتبهعنوانیکماشــینمعــدنکاريکه
قابلیتحرکتداردشــناختهميشود.درحاليکه

Crawler-transporterیکماشینباقابلیتتولیدانرژيداخلياستکه
برايبکسلکردنوحملکردنساختهشدهاست.

Bagger 288دراصلبراياســتخراجالیههايباالیيمعدنزغالسنگ
درTagebauHambachآلمانســاختهشــدهبود.ســاختایندستگاه
10ســالبهطولانجامید.ایندســتگاهميتواند240000تنزغالســنگیا
240000مترمکعــبمصالحمعدنــيرابهطور
روزانهاستخراجکند.اینمقدارمعادلمساحت
یــکزمینفوتبالباعمقيبرابر30متراســت.
روزانهحدود2400واگنزغالسنگتوسطاین
دستگاهپرشدهوبهکارخانهانتقالپیداميکند.
ایندستگاهحفار220مترطولداشتهوتقریبا96ً
مترارتفاعدارد.Bagger 288برايکارنیازبه
16/56مگاواتبرقداردکهازیکمنبعخارجي

 شکل 1: نمایي از Bagger 288 در معدن

شکل2: چرخ زنجيرهاي این دستگاه عامل اصلي در حركت و انتقال وزن دستگاه به زمين مي باشد.

ابرماشين حفاري
علي 

عبدي راد *
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اين دستگاه در 
اين سفر از اتوبان 

 ،Erft 61، رودخانه
خطوط راه آهن و 
جاده هاي زيادي 
عبور كرد. هزينه 

حمل اين دستگاه 
150 ميليون مارك 
بود و يك تيم 70 
نفري از كارگران 

آن را در طول مسير 
همراهي مي كردند. 
كارگران از طريق 

گذاشتن يك 
سري لوله هاي بلند 

فوالدي در مسير 
رودخانه )براي عبور 
آب رودخانه از ميان 

لوله ها( و ريختن 
تكه هاي سنگ و 
شن روي لوله ها، 

يك سطح صاف را 
براي عبور دستگاه 

فراهم مي كردند
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 و 
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تامینميشود.ایندستگاهقادراست2تا10متردردقیقهحرکتکند.اسکلت
اصلي)قسمتمیاني(دستگاه46مترعرضداردوبررويیکخودروچرخ
زنجیريقرارگرفتهکهاینخودروداراي3قســمت4زنجیرياستوبااین
چرخها،مانندیکتانکعظیمالجثهحرکتميکند.هرکدامازاینزنجیرهاي

چرخ)تسمهزنجیر(3/8مترعرضدارند.
ســطحتماسباالياینزنجیرهايمتحرکبازمینباعثشــدهتانیروي
فشاريبسیارکميازطرفBaggerبهزمینواردشود)درحدود17/1نیوتن
درسانتیمترمربعیا24/8پوندبراینچمربع(.همینامربهدستگاهحفاراجازه
ميدهدتابهراحتيازرويشــنوخاکوسبزههاعبورکندبدوناینکهخط
ســیرقابلتوجهيبعدازعبورازخودبرجايبگذارد.حداقلشعاعچرخش
ایندســتگاه100متربودهونهایتشــیبيکهميتواندازآنباالرود18:1
اســت.بازويحفارآن)دیســکدوار(21/6مترقطرداردو18عددجامبه
آنمتصلاســتکههرکدامازاینجامها6/6مترمکعبازموادمعدنيرادر

خودجايميدهد.
درفوریه2001،دستگاهBagger 288معدنTagebauHambachرا
بهطورکليخاليکردهودیگربهوجودشدرآنجانیازينبود.بنابراینتصمیم
گرفتندتاایندستگاهرابهمعدندیگريانتقالدهند.اینماشینعظیمالجثه)با
255مترطولو45500تنوزن(درطول3هفتهفاصله22کیلومتريتامعدن

Garzweilerراپیمود.
ایندســتگاهدراینســفرازاتوبان61،رودخانهErft،خطوطراهآهنو
جادههايزیاديعبورکرد.هزینهحملایندســتگاه150میلیونمارکبودو
یکتیم70نفريازکارگرانآنرادرطولمســیرهمراهيميکردند.کارگران
ازطریقگذاشتنیکسريلولههايبلندفوالديدرمسیررودخانه)برايعبور
آبرودخانهازمیانلولهها(وریختنتکههايســنگوشنرويلولهها،یک
ســطحصافرابرايعبوردســتگاهفراهمميکردند.ازآنجائيکهایندستگاه
نميتواندموانعرادوربزندلذامســیرحرکتآنرایکخطمســتقیمدرنظر
گرفتندودرطولاینمسیر،کارگرانمسیرراباریختنالیههايماسهبرروي

اتوبانهاوخطوطراهآهنوبرداشــتنخطوطانتقالبرقوبذرافشانيمسیر
)بااســتفادهازدانههايعلفمخصوصبراينرموهموارکردنمسیرعبور(،
آمادهکردندتاســطحيصافبرايعبوردستگاهفراهمشود.تماماینتالشها
بهخاطربعداقتصاديمسالهبود،چراکهحرکتدادنBagger 288،بهصورت
یکتکهبســیاراقتصاديترازجداکردن)ديمونتاژ(دستگاهودوبارهمونتاژ

نمودنآنميبود.
جالباســتبدانیدکهایندســتگاهتنهامدلســاختهشــدهازنوعخود
نميباشد.جدیدتریننوعایندســتگاههاBagger 293نامدارد.اینماشین
توســطکمپانيtakrafآلمانودرسال1995ساختهشدهاست.ازاینوسیله
درمعدنزغالســنگقهوهايواقعدرآلماناســتفادهميشدوازطرفمالک
فعليآنbagger 293خواندهميشــود)مالکفعليآنشرکتتولیدنیروي
RWEدومینشــرکتبزرگتولیدکنندهانرژيدرآلماناست(.مالکقبلي
آنیعنيشــرکتRheinbraunایندســتگاهراRB293مينامید.شرکت
Rheinbraunکهازســال1932بهعنوانزیرمجموعهشــرکتRWEبه
حســابميآمددرجریانیکتغییراتسازمانيداخليدرسال2003بایکي
RWEPowerترکیبشدوشرکتRWEدیگرازشرکتهايزیرمجموعه

AGرابهوجودآوردند.
Bagger 293،96مترارتفاعدارد)بلندتریندســتگاهزمینخاکياستو
ازاینلحاظباBagger 288همرکورداســت(.255مترطولدارد)مشــابه
Bagger 288(،وزنایندســتگاه14200تناســتوبهپنچاپراتورنیازمند
است.دیسکدوارحفاريموجوددربازويآن70فوتقطرداردواز20جام
تشــکیلشدهاستکههرکدامازاینجامهابیشاز15مترمکعبموادرادر
خــودجايميدهندوميتواندروزانــه240000مترمکعبخاکراجابهجا
کند)کهازاینلحاظنیزمشابهBagger 288 ميباشد(.ازآنجائيکهنميتوان
براينیازهاوبلندپروازيهايبشرحدومرزيدرنظرگرفت،شایددرآینده
شاهدساختدستگاههایيبزرگتروباقدرتيبیشترازاینbaggerهاباشیم.
*كارشناس تکنولوژي نساجي و كارشناس ارشد عمران)مدیریت ساخت(

Bagger 288 شکل 4: تصاویري از راهپيمایي

شکل3: دیسك دوار در حين كار 
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   جهت تعيين علل 
و ريشه های طوالنی 
شدن پروژه های 
هيدرومكانيك، 
در ابتدا صورت 
وضعيت های چندين 
پروژه )كه شاخص 
مناسبی جهت درك 
روند پيشرفت 
پروژه ها به دست 
می دهد( مورد 
تحليل قرار گرفته 
است. بررسی اين 
صورت وضعيت ها 
مبين اين واقعيت 
است كه يك 
پيمانكار معين، در 
برخی پروژه ها، به 
صورت ماهانه اقدام 
به صدور صورت 
وضعيت كرده ولی 
در برخی پروژه ها 
فواصل ارسال 
صورت وضعيت های 
وی  به ماه ها )وحتی 
سال( نيز رسيده 
است
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دســتیابیبهقلههایخودکفاییدراجرایکاملومســتقلپروژههایسد
ونیــروگاهیکیازافتخــاراتایرانعزیزدردهههایاخیــربودهوبیتردید
پیمانکارانتخصصیداخلیباایجادبومیســازیوارتقايفنآوریطراحی
وساختتجهیزاتهیدرومکانیکوهیدروالکتریکدرکسباینافتخارملی،
جایــگاهونقشعمدهایرادارامیباشــند.بخشهیدرومکانیکوالکتریک
مجموعههایسدونیروگاهبهدلیلایجادامکانمدیریتبهینهمنابعآبوبرق
کشــور،یکیازپراهمیتترینبخشهایهرسدبودهوبروزهرگونهنقص
درعملکردآنهادرفرآیندبهرهبرداری،اثراتمســتقیمبجایخواهدگذاشت.
همچنینعملکردصحیحسیستمهیدرومکانیک،یکیازمهمترینشاخصهای
تصمیمگیریوقضاوتمدیراندرارتبــاطبافرایندهایانحرافجریان،آب

گیریوافتتاحسدبهشمارمیآید.

شرح مساله
طیآمارهایتهیهشدهاز9شرکتتخصصیسازندهتجهیزاتهیدرومکانیک

عضو»گروهسازندگانهیدروتجهیزاتایرانیان«)سها(،بیشاز90درصدپروژهها
درزمانــیبین1/8الی3برابرزماناولیهقراردادبهپایانمیرســد.دراینآمار
گیریپایانپروژه،مقطعرفعنواقصوآزادسازیضمانتنامههایحسنانجامدر
نظرگرفتهشدهاست.نمودارشماره1،مقایسهمیانگینزماناولیهاجرایپروژهها
بازمانواقعیاجرابرایپروژههایخاتمهیافتهاینگروهراارائهمیدهد:قابلذکر
استآمارفوقمربوطبهپروژههایخاتمهیافتهمیباشدوهماکنونتعدادزیادی
پروژههیدرومکانیکدردستاجرابودهکهاززماناولیهقراردادپیشیگرفتهاست.
نمودارشماره2،مقایسهمیانگینزماناولیهقراردادباشرایطفعلیپروژههایدر

دستاجرارانشانمیدهد.


علل و ريشه های تطويل پروژه ها
جهتتعیینعللوریشههایطوالنیشدنپروژههایهیدرومکانیک،در
ابتداصورتوضعیتهایچندینپروژه)کهشاخصمناسبیجهتدرکروند
پیشرفتپروژههابهدستمیدهد(موردتحلیلقرارگرفتهاست.بررسیاین

مهراز 
كيانپور *

تبعات و چالش هاى تطويل
 پروژه هاى هيدرومکانيکال

كلمات كليدی: هيدرومكانيك، پروژه، تطويل پروژه

و  تبعات  ريشه ها،  تا  شده است  سعی  مقاله  دراين 
از  آن   منفی  تاثيرات  )كه  پروژه ها  تطويل  چالش های 
متوجه  ديگر  طرف  از  و  ملی  منافع  متوجه  طرف  يك 
بررسی  مختلف  زوايای  از  است(  گرديده  پيمانكاران 
و تشريح گردد و در نهايت جهت جلوگيری از تحميل 
كارفرمايان  و  پيمانكاران  بدنه  به  بيشتر  خسارات 
چندين راهكار قانونی و اجرايی طرح و مورد بررسی 

قرار گيرد.

وژه
 پر

لی
ریا

ت 
شرف

د پي
رص

د
داد

ار 
 قر

ليه
 او

لغ
 مب

 به

درصد زمانی دوره قرارداد

نمودار)1(مقایسه زمان اوليه قرارداد با زمان واقعی اجرا )مربوط به پروژه های خاتمه یافته(
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 بی شك تاخير 
در بهره برداری 

از سدها و 
نيروگاه های 

آبی، خسارات 
هنگفتی  ريالی 
را برای كشور 

به همراه  خواهد 
داشت. از طرفی 

عمليات  اتمام 
تجهيزات  اجرايی 

يكی  هيدرومكانيك، 
پيش نياز های  از 

بهره برداری  مهم 
بوده و  مجموعه ها 

پروژه ها،  تطويل 
تاخير  در  مستقيماً 

شروع دوره 
موثر  بهره برداری 

است
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صورتوضعیتهامبیناینواقعیتاســتکهیکپیمانکارمعین،دربرخی
پروژهها،بهصورتماهانهاقدامبهصدورصورتوضعیتکردهولیدربرخی
پروژههافواصلارســالصورتوضعیتهایویبهماهها)وحتیســال(نیز

رسیدهاست.
حالاینپرسشمطرحمیگرددکهچراپیمانکاراندرموردارسالصورت
وضعیتهایخود،چنینعملکردیدوگانهدارند؟بهراحتیقابلاثباتاستکه
علتاصلیاینامر،وجودمشــکالتتامینمنابعمالیدربرخیپروژههاستکه
روندپیشرفتکارراکندویاحتیمتوقفکردهاست.بهعبارتیفواصلبلندمدت
میانصدورصورتوضعیتهاحاکیازتوقفنسبییاتعلیقپروژهبهدلیلعدم

تامینمالیپروژهازطرفکارفرماست.
ازطرفینتایجحاصلازاینبررسیهامشخصمینماید،پروژههاییکهبا
مشکالتتامینمنابعمالیمواجهنبودهاند،بااندکیانحرافاززماناولیه،خاتمه
یافتهاند.بهعنواننمونه،اغلبپروژههایتحتمدیریتشرکتتوسعهمنابعآب
ونیرویایران،بااندکیانحرافاززماناولیهبهاتمامرسیدهاست.نمودارشماره3
میانگینمقایسهمدتاولیهبامدتاجرایپروژههایخاتمهیافتهگروه»سها«،که

بودجهطرحآنهامکفیبودهرانشانمیدهد.
همچنیناطالعاتموجودحاکیازآناستکهدومینعاملمهمتطویلپروژهها،
قراردادنپیمانکارانتخصصیدرموقعیتپیمانکاردستدوممیباشد.دراینگونه
قراردادهاحتیدرشــرایطیکهمشکالتتامیناعتباروجودنداشتهباشد،بهدلیل
عبورپرداختهاازکانالپیمانکارساختمانی،دریافتیهایپیمانکارتخصصیتحت
تاثیرشــرایطمالیپیمانکاردســتاولقرارگرفتهوپیمانکارانهیدرومکانیکبا
تاخیراتوکاهشبودجهمواجهمیشوند.درنهایت،تاثیراتایناتفاقبرتطویل

پروژهمشابهشرایطذکرشدهدربخشقبلمیباشد.
یکیدیگرازعواملتطویلپروژهها،برگزاریمناقصاتبرایپروژهاییاست
کهضعفتامیناعتبارآنهاتاحدعدمامکانپرداختقسطاولپیشپرداختبر

پروژهسایهافکندهاست.

تحليل تبعات و مشكالت وارده 
پسازبررسیعللتطویلپروژهها،بهتحلیلخساراتمالیواعتباریوارده
برمنابعملیکشــورونیزتبعاتمنفیواردهبرپیکــرهواحدهایپیمانکاری

میپردازیم:

خسارات وارده به منابع ملی كشور
مهمتریندســتاورداجرایپروژههایســدونیــروگاه،ذخیرهآوردهای
رودخانههــا،کنترلســیالبها،تامینبرقونیزتامینآبکشــاورزیوآب
شــربمیباشدکهباتوجهبهوسعتمناطقخشــککشورمان،ذخیرهمنابع
آبیازاهمیتوارزشزیادیبرخورداراســت.درواقعسالهاییکهمیانگین

ذخایرآبیکشــورازحجممطلوبیبرخوردارباشد،پیشبینیمیشودکهسال
آبیمناسبیدرپیشروخواهدبودومنابعبرق،آبشربوکشاورزیبدون
ریســکدردورهآتیتامینخواهدشد.درواقعذخیرهآبدرسدهادوارزش
مســتقیموغیرمستقیمایجادمینماید.ارزشمستقیم،همانبهایآبذخیره
وبرقتولیدیمیباشــدوارزشغیرمستقیم،بهبودشــرایطکشاورزی،ایجاد
اشــتغالدرمناطقپاییندستی،جلوگیریازخســاراتسیالبو...راشامل

میگردد.
بااینتوصیف،بیشــکتاخیردربهرهبرداریازسدهاونیروگاههای
آبی،خساراتریالیهنگفتیرابرایکشوربههمراهخواهدداشت.ازطرفی
اتمامعملیاتاجرایــیتجهیزاتهیدرومکانیک،یکــیازپیشنیازهایمهم
بهرهبرداریمجموعههابودهوتطویلپروژهها،مســتقیماًدرتاخیرشروعدوره
بهرهبرداریموثراست.ازطرفینسبتمبلغقراردادهایفوقبهارزشمستقیم
وغیرمستقیمآبذخیرهشدهبسیارناچیزبودهودرواقعهرسالهبهدلیلتطویل
پروژههایهیدرومکانیکمنابعریالیهنگفتیازدستمیرودکهتنهاپیشنیاز

آنتامینوتزریقبودجهپروژه،طبقبرنامهاولیهمیباشد.

صدمات وارده به پيكر پيمانكاران
همانگونــهکهدرمقدمهذکرگردید،اجــرایپروژههایهیدرومکانیکدر
کشورمانطیدودههگذشتهبومیشــدهوپیمانکارانتخصصیدرطولاین
دوران،ازطریــقارتقــاءمجموعههایخود،توانایــیوظرفیتاجرایانواع
پروژههــایهیدرومکانیکرادرکشــورایجادکردهاند.اینگروهدرشــرایط
مختلفسیاســیواقتصادیوازســوییعلیرغمتحملخساراتسنگینو
عدمپیشبینیجبرانخســاراتدرقراردادهاازدیگرسو،همچنانخودراپا
برجانگهداشتهوبهفعالیتخودادامهدادهاست؛ولیادامهاینروندبیشک
درمرحلهاولمانعازتوســعهاینسازندگانتخصصی،درمرحلهدومموجب
انقباضمجموعههاودرمرحلهســومباعثتغییرزمینهکاریویاحذفآنها

خواهدشد.
پرواضحاســتایرانعزیزطیدودههگذشتهبهایبومیشدناینصنعت
راباصرفهزینههایمالی،اعتباریوعلمیگزافپرداختکردهاســت.ولی
چشماندازادامهشرایطفعلی،بیتردیدبهافولوحذفایندانشوتکنولوژی
تخصصیخواهدانجامیدواینعرصهنیزبهپیمانکارانخارجی)کهامروزهاز
حضوروورودآنهاکاماًلبینیازیم(واگذارومنابعارزیبیشماریازکشور

خارجخواهدشد.
شــایدنگاهسطحیواجمالیبهموضوعتطویلپروژههاچنینخطربزرگی
راتداعینکندولیباکمیتعمق،شدتتاثیراتمخربآنمحسوسمیگردد

کهذیالبهچندمورداصلیآناشارهمیشود:
ازآنجاییکــهتامینمواداولیه،درصدزیادیازمبلغقراردادهایهیدرومکانیک

نمودار)2(مقایسه زمان اوليه قرارداد با زمان واقعی اجرا )مربوط به پروژه هایی كه زمان قراردادآنها خاتمه یافته ولی پروژه تمام نشده است (
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راتشــکیلمیدهد،پیمانکارانتخصصیحتیدرصورتعدمتطویلپروژهها،
متحملضررهایمقطعیغیرقابلجبرانناشیازنوساناتبازارارزمیشوند.حال
قراردادیدوسالهوبدونتعدیلراتصورکنیدکهبهسالچهارمرسیدهوبهدلیل
عدمتخصیصمنابعمالیمناســب،پروژههنوزخاتمهنیافتهوباروندبسیارکند

ادامهميیابد.
•آیاغیرازایناستکهپیمانکاربایدخسارتفوقراازمحلمنابعمالیخود

تامینکند؟
•آیاپیمانکارمسئولتامینمنابعمالیپروژهمیباشد؟

•آیاپیمانکاردرصورتعدمکسبسود،قادربهتوسعهوحتیابقامجموعه
خودمیباشد؟

تامینتجهیزاتازمنابعخارجیدراکثرپروژههایهیدرومکانیک،موضوعیت
داردکههزینههایآنمستقیمابانوساناتنرخارزمرتبطاست.حالپروژهایرامد
نظــرقراردهیدکهمدتآندوســالهو20درصدمبلغآنخریدخارجیوفاقد
تعدیلمیباشدوکارفرمانیزدرسالسومموفقبهتامینمنابعمالیجهتخرید

خارجیشدهاست.
•آیادرچنینشــرایطینبایدنگرانمنقبضشدنمجموعههایپیمانکاریو

تعدیلنیروهابود؟
•آیادرشرایطیکهپیمانکاراندرحالتعدیلنیروهستندمیتوانبهفکرانتقال

تجربیاتارزندهدودههگذشتهبهکارشناسانمستعدنسلجدیدبود؟
•آیاانقباضوحذفاینپیمانکاراندرتضادمستقیمباسیاستهایاشتغالزایی

کشورنخواهدبود؟
هرسالدرکشورمانشاهدنرختورمغیرقابلپیشبینیناشیازعواملمختلف
هستیم.تبعاتاینتورمازدوجهتبرپیمانکارانتاثیرگذاراست؛تاثیراولافزایش
هزینههایمستقیمپروژه)شاملنیرویانسانی،مواداولیه،تنخواهگردانها،حمل
تجهیزات،ترخیصهاو...(میباشــد.قسمتدوم،هزینههایمربوطبهباالسری
شــرکتهادربخشخدماتوپشتیبانیاستکهتاثیربسزاییدرمحاسبهسودو

زیانپروژههادارد.
حالپروژهایکهمدتاجرایآن2/2برابرمدتاولیهشدهوپروژهفاقدتعدیل

نیزمیباشدرادرنظربگیرید:
•ضررناشیازافزایشضریبباالسریشرکتهاازکداممحلبایدتامینشود؟
•باتوجهبهعدمثباتنرختورمســاالنه،آیاپیمانکاردرهنگامپیشنهادقیمت

امکانتخمینمناسبیازباالسریخوددردورهاجرارادارد؟
طیدوسالگذشتهبعضیازپروژههایهیدرومکانیکمشمولتعدیلدرقسمت
نصبودرمواردکمتریدرقسمتتهیهوساختبودهاست.البتهدرصورتاعمال
تعدیلدرهمهپروژههایآتی،قسمتیازضرروزیانهایفوقتحتپوششقرار

میگیرند.
ولینکتهحائزاهمیت،اختالفبینهزینههایایجادشدهناشیازتورمومبلغ
حاصلازتعدیلمیباشدکهتفاوتقابلمالحظهایدرآندیدهمیشود.درواقع

تعدیل،دربهترینحالتکمتراز30درصداینخساراتراپوششخواهدداد.
راه كارها و پيشنهاد های اجرايی

پسازبررســیتبعاتجبرانناپذیرتطویلپروژههایهیدرومکانیککشور،
ذیاًلراهکارهاییبهعنوانپیشگیرییادرمانمعضلفوقپیشنهادگردیدهاستبا
ایناطمینانکهبیشــکهزینهاعمالآنهادربرابرهزینهخساراتواردهبهپیکره
صنعتکشــوربسیارناچیزاســت:یکیازراهکارهایقراردادیکهسازوکارآن
جدیداًابالغشدهاست،اعمالبخشنامهتعدیلدرپروژههایهیدرومکانیکمیباشد.
پیشــنهادمیگردداینپوششدرپروژههایآتیوپروژهایفعالنیزاعمالگردد.
)گرچههمانطورکهپیشترذکرشد،درصورتتطویلخارجازعرفپروژهها،
اعمالتعدیل،درنهایت30درصدضرروزیانواردشدهبهاینپروژههاراپوشش
میدهد.(نظربهجزئیبودنمبلغقراردادپروژههایهیدرومکانیکبهنسبتکل
بودجهسد،پیشنهادمیگردددرابتدایپروژهکلبودجهقراردادهایهیدرومکانیک،
یکجاتخصیصوتامیناعتبارشودتادرحیناجرایپروژه،کارفرماوپیمانکاردر
انتظارتخصیصبودجهنباشند.درصورتامکانتحققاینمهم،بخشاعظمیاز
مسایلومشکالتتشریحشدهدرمقالهفوقمرتفعمیگردد.اخذوامهایبانکیبا
بهرههایباالیکیازروشهاییاستکهپیمانکاراندرهنگامتطویلپروژههاجهت
تامینمنابعمالیخودانجاممیدهند.لذاپیشــنهادمیگردددرصورتمجازشدن
تاخیراتپیمانکار،معادلبهرهبانکیباقیماندهمبلغپروژهبرایهرسالمحاسبهو
بهپیمانکارپرداختگردد.اعمالبخشنامهمابهالتفاوتبهایارزجهتجلوگیری
ازتحمیلخساراتناشیازنوساناتارزنیزگزینهخوبیجهتجبرانقسمتیاز
ضررهایبخشتامینازمنابعخارجیمطرحمیباشدونهایتاًاعمالبخشنامهمابه
التفاوتنرخآهنآالتومصالحنیزدربخشخریدموادومصالحمیتواندمفید
باشد.هرچندبعضیازمواردفوقبهصورتپراکندهوسلیقهایدربرخیمناقصات
اعمالمیشود،ولیتنهازمانیکهتمامیمواردفوقبهصورتیکجا،الزماالجراو
درهمهمناقصاتآتیوپروژههایدردستاجرااعمالشوند،میتوانهمچنانبه

ابقایاینصنعتتخصصیدرکشورامیدوارماند.

چند نمونه از پروژه های موفق
درپایانبهذکرچندنمونهموفقکهطیراهبریمناسبکارفرماوتامینجریان

نقدینگیمناسبدچارتطویلپروژهنشدهاندمیپردازیم:
-پروژهتجهیزاتهیدرومکانیکالوالکتریکالسدسنگتوده)کارفرما:شرکت

فراب(
-پروژهتجهیزاتهیدرومکانیکالوالکتریکالســدآزاد)کارفرما:شرکت

توسعهمنابعآبونیرویایران(
-پروژهتجهیزاتهیدرومکانیکالوالکتریکالسدارداک)کارفرما:شرکت

آبمنطقهایخراسانرضوی(
  منبع: آرشيو گروه سازندگان هيدروتجهيزات ایرانيان )سها(
* رئيس هيات مدیره شركت سازآب صنعت پژوه - عضو گروه سازندگان هيدروتجهيزات ایرانيان

نمودار)3(مقایسه زمان اوليه قرارداد با زمان واقعی اجرا )مربوط به پروژه های خاتمه یافته با منابع مالی كافی(
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پس از بررسی 
تبعات جبران ناپذير 
تطويل پروژه های 
هيدرومكانيك 
كشور، ذياًل 
راهكارهايی به 
عنوان پيشگيری 
يا درمان معضل 
فوق پيشنهاد 
گرديده است با 
اين اطمينان كه بی 
شك هزينه اعمال 
آنها در برابر هزينه 
خسارات وارده به 
پيكره صنعت كشور 
بسيار ناچيز است: 
يكی از راهكارهای 
قراردادی كه 
سازوكار آن جديداً 
ابالغ شده است، 
اعمال بخشنامه 
تعديل در پروژه های 
هيدرومكانيك 
می باشد
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حوزه هاي دانش

گروه هاي فرایندي مدیریت پروژه

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

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

4-4نظارتوکنترلکارپروژه
4-5انجامکنترلتغییریکپارچه

4-6خاتمهپروژهیافاز

5-1جمعآوريالزامات5-مدیریتمحدودهپروژه
5-2تعریفمحدوده

WBS5-3ایجاد

5-4ممیزيمحدوده
5-5کنترلمحدوده

6-1تعریففعالیتها6-مدیریتزمانپروژه
6-2تواليفعالیتها

6-3برآوردمنابعفعالیتها
6-4برآوردمدتزمانفعالیتها

6-5توسعهزمانبندي

6-6کنترلزمانبندي

7-1برآوردهزینهها7-مدیریتهزینهپروژه
7-2تعیینبودجه

7-3کنترلهزینهها

8-3انجامکنترلکیفیت8-2انجامتضمینکیفیت8-1برنامهریزيکیفیت8-مدیریتکیفیتپروژه

9-2تشکیلتیمپروژه9-1توسعهبرنامهمنابعانساني9-مدیریتمنابعانسانيپروژه
9-3توسعهتیمپروژه

9-4مدیریتتیمپروژه

10-3توزیعاطالعات10-2برنامهریزيارتباطات10-1شناسایيذینفعان10-مدیریتارتباطاتپروژه
10-4مدیریتانتظاراتذینفعان

10-5گزارشعملکرد

11-1برنامهریزيمدیریتریسک11-مدیریتریسکپروژه
11-2شناسایيریسکها

11-3انجامتحلیلکیفيریسک
11-4انجامتحلیلکمیریسک

11-5برنامهریزيپاسخهايریسک

11-6نظارتوکنترلریسکها

12-4خاتمهتدارکات12-3ادارهتدارکات12-2هدایتتدارکات12-1برنامهریزيتدارکات12-مدیریتتدارکاتپروژه

مديريت كيفيت پروژه
مطلبي با خوانندگان 

در شماره هاي قبلي، حوزه هاي دانش مدیریت یکپارچگي، محدوده، زمان و هزینه پروژه را از منظر گروه هاي فرایندي مدیریت پروژه و این كه 
چه فرایندهایي درهریك از آن حوزه ها باید شکل مي گرفت مرور كردیم. در این شماره و در ادامه موضوع مذكور به حوزه »مدیریت كيفيت 
پروژه1« پرداخته و سه فرایند آن را، مشتمل بر »برنامه ریزي كيفيت2«، »انجام تضمين كيفيت3« و »انجام كنترل كيفيت4« كه به ترتيب در گروه هاي 

فرایندي برنامه ریزي، اجرا و نظارت و كنترل مي باشند، تشریح مي نمائيم.
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در شماره هاي قبلي، 
حوزه هاي دانش 

مديريت يكپارچگي، 
محدوده، زمان و 
هزينه پروژه را از 

منظر گروه هاي 
فرايندي مديريت 
پروژه و اين كه چه 

فرايندهايي درهريك 
از آن حوزه ها بايد 

شكل مي گرفت 
مرور كرديم. در اين 

شماره و در ادامه 
موضوع مذكور به 

حوزه »مديريت 
كيفيت پروژه1« 

پرداخته و سه 
فرايند آن را، مشتمل 

بر »برنامه ريزي 
كيفيت2«، »انجام 
تضمين كيفيت3« 

و »انجام كنترل 
كيفيت4« كه به 

ترتيب در گروه هاي 
فرايندي برنامه ريزي، 

اجرا و نظارت و 
كنترل مي باشند، 
تشريح مي نمائيم

مجيد
 آشتياني *
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مديريت كيفيت 
پروژه، شامل فرايندها 
و فعاليت هايي از 
سازمان اجرايي 
است كه مسئوليت ها، 
اهداف و سياست هاي 
كيفي در جهت 
تامين نيازهاي 
اجرايي پروژه را 
مشخص مي كند. 
اين حوزه دانشي، 
براي تمامي پروژه ها، 
صرف نظر از طبيعت 
محصول آن ها كاربرد 
داشته و از دو منظر 
»مديريت پروژه« و 
»محصول پروژه« به 
پروژه مي پردازد

34

مدیریــتکیفیــتپــروژه،شــاملفرایندهاو
فعالیتهایيازسازماناجرایياستکهمسئولیتها،
اهدافوسیاستهايکیفيدرجهتتامیننیازهاي
اجرایيپروژهرامشخصميکند.اینحوزهدانشي،
بــرايتماميپروژهها،صرفنظرازطبیعتمحصول
آنهاکاربردداشــتهوازدومنظر»مدیریتپروژه«و
»محصــولپروژه«بهپروژهميپردازد.بااینمالحظه
کهتکنیکهاوسنجشهايکیفیتمحصولبهنوع
محصولتولیدشدهتوســطپروژه،خاصميگردند.
رویکــرداساســيمدیریتکیفیتمنطبقباســایر
،ISO(رویکردهــاياختصاصيمدیریــتکیفیت
دمینگ،جوران،TQM،ششسیگماو...(بودهوبه

اهمیتمواردزیرتاکیددارد:
•رضایتمشتري،

•پیشگیرينسبتبهبازرسي،
•بهبودمستمرو

•مسئولیتمدیریت.

برنامه ريزي كيفيت
برنامهریــزيکیفیــتبــهتعیینوشناســایي
اســتانداردهايکیفيمرتبطباپــروژه،نحوهتامین
اینگونهاستانداردهاومستندسازيچگونگيتطابق

پروژهباآنهاميپردازد.
ازآنجاکههرگونهتغییريدرمشــخصاتکیفي
محصولســببتغییردرزمانبندي،هزینهوریسک
پروژهخواهدشــدلذابرنامهریــزيکیفیتبهعنوان
یکيازفرایندهايکلیدي،الزماستدرخاللگروه
فراینديبرنامهریزيتهیــهوبهصورتمداوممورد

بازنگريوتجزیهوتحلیلقرارگیرد.
اینبرنامهریزيبابررســيخطمبنايمحدوده
)شاملتحویلشــدنيهاياصليپروژهومعیارهاي
پذیرش(،ثبتکنندهذینفعان)مشــتملبرشناســایي
ذینفعانوتمایالتخاصآنها(،خطمبنايزمانبندي
وعملکــردهزینــه)برنامهزمانياجــرايپروژهو
هزینههايمتاثرازتحققبرنامهها(،ثبتکنندهریسک
)شــاملفرصتهاوتهدیدهــايمتاثرکنندهالزامات
کیفیت(،عواملمحیطي)شاملونهمحدودبهقوانین
موسســاتدولتي،اســتانداردهاو...(وسرمایههاي
فراینديسازمان)ازجملهدانشسازماني،سیاستها

ورویههاياستقراریافته(آغازميشود.

ازآنجایيکهیکيازچالشهايمدیریتپروژه،
تــوازنبینکیفیــتورتبه)کیفیت؛میــزانانطباق
محصول/خدمتبانیازمنديهاوالزاماتميباشــد
وليرتبه؛همانمحصــول/خدمتراباویژگيهاي
متفاوتفنيطبقهبنديمينماید(بودهوبایدســطح
مناســبدرســتي)نزدیکيزیادمقداراندازهگیري
شــدهبامقدارصحیحاســت(ودقت)ثباتمقدار
اندازهگیريهايمکررونبودپراکندگياست(راتعیین
نماید،لذاابزارهايمورداستفادهدربرنامهریزيکیفیت
ازاینجنسميباشــندکهدرادامهبهبرخيازآنها

پرداختهشدهاست:
•تحلیلهزینه–فایده5

یــکقالبتجاريبرهــرفعالیتکیفیت،هزینه
هرگامکیفیترابامنافعموردانتظارشمقایسهميکند.

•هزینهکیفیت6
باپایشتمامهزینههايانجامشدهدرطولحیات

محصولشامل؛
-هزینههــايپیشــگیري7)شــاملآمــوزش،

مستندسازيو...(،
-هزینههايارزیابي8)شاملبازرسيها،آدیتهاي

محصولو...(،
-هزینههــاينقصداخلي9کهقبــلازتحویل
محصولبهمشتريشناســایيميشوند)شاملکار

مجدد،ضایعاتو...(و
-هزینههاينقصخارجــي10کهپسازتحویل
محصولبهمشتريشناسایيميشوند)شاملسوداز

دسترفته،جرایمقرارداديو...(،
بهبررســيپوليکهجهتجلوگیــريازوقوع
اشکاالتیارفعاشــکاالتپسازوقوعالزماست

ميپردازد.
•نمودارهايکنترل11

باشناسایيحدودکنترليباالوپایین،توسطمدیر
پــروژهوذینفعانمربوطهشــکلگرفتهونقاطيکه
درآنهااقداماصالحيجهتپیشــگیريازگذراز
حدودمشــخصاتالزماست)بهمنظورفراهمکردن
ثباتفرایندوقابلپیشبینيشدنعملکرد(مشخص

ميگردد.
•طراحيآزمایشات12

روشيآماريبرايشناســایيعوامليکهممکن
استمتغیرهايخاصازیکمحصول/فرایندرامتاثر

نمایدبودهواثراتآنهابرهزینهکیفیترامشخص
مينماید.

•نمونهگیريآماري
انتخــاببخشــيازجمعیتموردبازرســيبا
مالحظاتمربوطهبهمنظورحصولاطمیناناز»مشت

)βوαنمونهخرواربودن«)حداقلنمودنخطاي
•بهینهکاوي13

مقایسهراهکارهايواقعيیابرنامهریزيشدهباموارد
پروژههايقیاسپذیرجهتشناسایيبهترینراهکارها

وایجادایدههايبهبودبرايسنجشعملکرد.
•روشهاياختصاصيمدیریتکیفیت

شاملششسیگما،ششسیگمايناب،QFD14و....
خروجيهايبرنامهریزيکیفیتدرقالب"برنامه
مدیریــتکیفیت"کهجزئيازبرنامهمدیریتپروژه
بودهونحوهپیادهسازيسیاستکیفیتسازماناجرایي
توســطتیمپروژهراتشــریحمينماید،"معیارهاي
متریککیفیت15"کهبهصورتعملیاتيیکویژگي
پروژهیامحصولونحوهســنجشآنتوسطفرایند
کنترلکیفیتراتوصیفمينماید،"چکلیستهاي
کیفیــت"کهتعیینميکنندمجموعــهايازگامهاي
الزمبرايتحققمشــخصهها،انجامشدهاندیاخیر؟،
"برنامهبهبــودفرایند"کهبهگامهايتحلیلفرایندها
جهتشناسایيفعالیتهایيکهميتوانندارزشآنها
راارتقابخشدميپردازدو"بهروزرسانياسنادپروژه"
کهشاملونهمحدودبهثبتکنندهذینفعانوماتریس

تخصیصمسئولیتميباشد،ایجادميگردد.

انجام تضمين كيفيت
انجــامتضمینکیفیتبهمجموعهفعالیتهاي
نظاممندوبرنامهریزيشــدهدرخاللسیستمکیفي
اطالقميگــرددکهدرجهتحصــولاطمیناناز
بهکارگیــريتماميفرایندهايموردنیــازبرايتامین
الزاماتپروژهبهاجرادرميآید.انجامتضمینکیفیت
چتريرابرايبهبودمستمرفرایندکهوسیلهاياست
تکراريبرايبهبودکیفیتتماميفرایندها)باحذف
فعالیتهایيکهارزشافزودهزانميباشــند(،فراهم

ميسازد.
انجامتضمینکیفیتباپرداختنبه"برنامهمدیریت
کیفیت"کهچگونگيانجــامتضمینکیفیتدرون
پروژهراشرحميدهد،"برنامهبهبودفرایند"کهگامهاي
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تحلیلفرایندرادرراستايشناسایيفعالیتهایيکه
ارزشآنهــاراارتقاميبخشــندتفصیلمينماید،
"معیارهايمتریککیفیت"،"اطالعاتعملکردکاري"
شاملوضعیتتحویلشدنيهاوپیشرفتزمانبندي
و"اندازهگیريهايکنترلکیفیت"کهنتایجوسوابق
فعالیتهايکنترلکیفیتميباشد،بهعنوانورودي
واســتفادهازابزارهایيهمچونممیزيهايکیفیت
)درادامهتوضیحدادهشدهاند(،تحلیلفرایندوابزارها
وتکنیکهایيکهدرقســمتقبلتوضیحدادهشد،
موجباتبهروزرسانيسرمایههايفراینديسازمان،
درخواستهايتغییروبهروزرسانيبرنامهمدیریت

پروژهواسنادپروژهرافراهمميآورد.
ممیزيهايکیفیت16

•داخلي
توسطافرادداخلســازمانکهدورههايممیزي
داخليسیســتممدیریــتکیفیــتراگذراندهاند
صورتميپذیرد.بهدلیلشــناختافرادازسازمان
وامورپروژهها،بهصورتدقیقوجزئيانجامشــده
وميتوانــدبهدفعاتودرقالــببرنامهزمانبندي
مشــخصدرمقاطعزمانيمختلفبارعایتشرایط

الزمصورتپذیرد.
•خارجي)شخصثالث(

توسطموسسههاوسازمانهايمرجعدرصدور
گواهینامههايتاییدسیستممدیریتکیفیتصورت
گرفتهوسیستمتاییدشدهساالنهیکباربرايحصول
اطمینانازاســتقرارکامل،موردمراقبتمجددقرار

ميگیرد.
•مشتري)شخصدوم(

توسطمشــتريیانمایندهويوبهمنظورحصول
اطمینانازانطباقاجرايفرایندهاباالزاماتموردنظر
سیستممدیریتکیفیتصورتپذیرفتهوميتواندبه

دفعات)بانظرمشتري(صورتپذیرد.

انجام كنترل كيفيت
انجامکنترلکیفیــت،فرایندنظارتوثبتنتایج
اجرايفعالیتهايکیفیتدرراستايارزیابيعملکرد
وپیشنهادتغییراتالزمميباشد.ایننظارتدرسراسر
پروژهانجاموبردومحورمدیریتپروژهومحصول
متمرکزاست.بدیننحوکهنســبتبهبررسينتایج
پروژهشاملتحویلشدنيهاونتایجمدیریتپروژهاز
قبیلعملکردزمانبنديوهزینه،اقدامودالیلفرایند
ضعیفیاکیفیتنامرغوبمحصولراشناسایيوبا
شناسایيعللمربوطه،اقدامبرايحذفآنهاتعریف

مينماید.
تیممدیریتپروژهدراینفرایندبایدازدانشکاري
درزمینهکنترلکیفیتآماريبهخصوصنمونهگیري
واحتماالتبرخورداربودهوبهتفاوتمیانهرجفت

ازمقوالتزیرواقفباشد:
•پیشگیري)خارجنگهداشتنخطاهاازفرایند(و
بازرسي)خارجنگهداشتنخطاهاازدسترسمشتري(،
•نمونهگیريمشــخصهوصفــيونمونهگیري

مشخصهکميو
•تولرانس)محدودهقابلپذیرش(وحدودکنترل

)بررسيتحتکنترلبودنفرایند(.
درایــنفرایندنیــز"برنامهمدیریــتپروژه"که
شــاملبرنامهمدیریــتکیفیتبــودهوچگونگي
انجامکنترلکیفیتدرونپروژهراتشــریحميکند،
"معیارهايمتریککیفیت"،"چکلیستهايکیفیت"،
"سنجشهايعملکردي"مشتملبرانحرافعملکرد
فني،زمانبنديوهزینهواقعيدرمقایســهبابرنامه،
"درخواستهايتغییرتصویبشده"بهعنوانبخشي
ازفرایندانجامکنترلتغییریکپارچه،"تحویلشدنيها"
و"ســرمایههايفراینديســازمان"بهعنوانورودي

لحاظوبااستفادهازتکنیکهاوابزارهایيازقبیل؛
•نمودارهايعلتومعلول17

یاهماننمودارهايایشــیکاوا18یافیشبن19که
بهتشریحنحوهارتباطعواملمختلفبااشکاالتیا
اثراتبالقوهپرداختهودرتحلیلعلتریشهايمورد

استفادهقرارميگیرد.
•نمودارهايکنترل

بهتشــریحرفتارفراینددرطولزمــانپرداخته
وزمانهایــيکهیکفراینــددرمعرضیکعلت
ریشــهايخاص،ازحدودکنتــرلخارجیاتمایل
بهخروجازحدودکنترلراپیداميکندشناســایي
مينماید.الگوينقــاطدادهدریکنمودارکنترل
ممکناســتدربرگیرندهمقادیرنوســاناتفاقي/
ناگهانيفراینديیاگرایــشتدریجيدرانحراف
فزایندهباشــدکهایننمــودارميتواندموجبات

شناسایيآنهارافراهمکند.
•نمودارهیستوگرام20وپارتو21

نمودارهايمیلهايعموديکــهبیانگرفراواني
اشکاالتمشــاهدهشدهبوده)هیســتوگرام(وبا
طبقهبنديومرتبکردنفراوانيها،کمکشایاني
بهشناســایيمرکزتوجهاقداماصالحيمينماید
)پارتــو(.نمودارهايپارتوبــهصورتمفهوميبه
قانونپارتومرتبطميباشــندکهبیانميکندتعداد
نسبتاًکميازدالیل،نوعاًحجمعمدهايازاشکاالت
یانقایــصراایجادمينماینــدوازآنمعموالًبه
اصل80/20تعبیرميشودکه80درصداشکاالت

مربوطبه20درصددالیلميباشند.

•

نمودارپراکندگي22
نمودارياســتکهرابطهبیندومتغیررانشــان
ميدهد.اینابزارسیستمکیفیترادرشناسایيرابطه
محتملبینتغییراتمشاهدهشدهدردومتغیرکمک

ميکند.
•بازرسي

آزمایــشمحصــولوبررســيانطبــاقآنبا
اســتانداردهاوبایدهايمربوطهبــودهومنجربه
خروجيهایــيهمچــون"اندازهگیريهايکنترل
کیفیت"کههمانســوابقکنترلکیفيانجامشــده
"تحویلشدنيهاي تاییدشده"، "تغییرات ميباشد،
"بهروزرساني تغییر"، "درخواستهاي تاییدشده"،
برنامهمدیریتپروژه"و"بهروزرسانياسنادپروژه"

ميگردد.
* رئيس بخش تضمين كيفيت شركت فراب

منابع:
ProjectQualityManagement.1

PlanQuality.2
PerformQualityAssurance.3

PerformQualityControl.4
Cost–BenefitAnalysis.5
)CostofQuality(COQ.6

PreventionCosts.7
AppraisalCosts.8

InternalFailureCosts.9
ExternalFailureCosts.10

ControlCharts.11
)DesignOfExperiments)DOE.12

Benchmarking.13
QualityFunctionDeployment.14

QualityMetrics.15
QualityAudits.16

CauseandEffectDiagrams.17
Ishikawa.18
Fishbone.19

Histogram.20
ParetoChart.21

ScatterDiagram.22
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معيار رهبري، معيار 

راهبرد، معيار منابع 
سازماني، معيار 
شركاي سازماني 
و معيار فرايندها 
و همچنين معيار 
نتايج آنكه با 
عنوان موفقيت 
پايدار شناخته 
مي شود متمركز 
بر شاخص هايي 
براي اندازه گيري 
مسئوليت زيست 
محيطي، اجتماعي 
و اقتصادي سازمان 
و همگرايي و ادغام 
آنان در راهبرد 
سازمان است

36

رضا
 ملكي *

معرفي مدل مديريت سبز 
مدلمدیریتســبزرویکــردمدیریتي
اندازهگیري قابلیت محسوبميشــودکه
داشتهتاســازمانبتواندکسبنتایجپایدار
وایجــادنتایجمتوازنبــرايذينفعانرا

تضمیننماید.
اینمدلراهنمایياســتبرايشناخت
دقیــقذينفعانوتمرکزبــرايانتظارات
فعليوآتيآنانودرکاینامرکهمشتریان
فقطبخشــيازذینفعانسازمانمحسوب

ميشوند.
اینمدلنویــنمدیریتيداراي8معیار
اســت)25زیرمعیارو106نکتهراهنما(
که5معیارآنباعنوانتواناسازهاشناخته

ميشود.
معیــاررهبري،معیارراهبرد،معیارمنابع
سازماني،معیارشرکايســازمانيومعیار
فرایندهــاوهمچنینمعیــارنتایجآنکهبا
عنــوانموفقیتپایدارشــناختهميشــود
متمرکزبرشــاخصهایيبراياندازهگیري
مســئولیتزیســتمحیطــي،اجتماعيو
اقتصاديســازمانوهمگرایيوادغامآنان

درراهبردسازماناست.

فرايند ارزيابي
 )ADLI( براي معيارهاي توانا سازها
بــه اشــاره :Approach رویکــرد 
روشهایــيميکندکهبرايدســتیابيبه
فرایندبهکارگرفتهميشــوند.شایســتگي
روشهايســازمانبرايالزاماتهرمعیار

مدل مديريت سبز

در گذر زمان اين بلوغ اجتماعي در سطح كالن و 
تاريخي است كه تمدن ها را ساخته و هر تمدني نيز 
بر اساس ويژگي هاي بارز آن عنوان يافته است.به نظر 
مي رسد، اگر بر اساس ويژگي هاي موجود در ابعاد 
نام گذاري به دوره اي  اقتصادي خواهان  اجتماعي و 
باشيم كه در آن زندگي مي كنيم مي توانيم آن را تمدن 
بشر  اقتصادي  و  اجتماعي  چالش  بناميم.  زباله ها 
آن )حجم  اجتماعي موجود در  بلوغ  به  بدون توجه 
اسراف  فرهنگ  و  زباله  بحران  با  يافتگي(  توسعه 
مواجه است كه گاهي اين فرهنگ بار ارزشي مثبت و 

متفكرانه به خود گرفته است.  
بنابراين اتخاذ رويكرد حل هر مساله اجتماعي و 
اقتصادي در تمدن زباله ها بدون توجه به مسئوليت 
زيست محيطي و اجتماعي عاملين توليد و مصرف 
نيازمند  ما  ميان  اين  در  اما  بود.  بي اعتبارخواهد 
حل  در  ما  به  كمك  ضمن  كه  هستيم  شاخص هايي 
زيست  و  اجتماعي  مسئوليت  رويكرد  با  مساله 
محيطي، تداوم ثروت آفريني پايدار عاملين آن را نيز 

تضمين نمايد. 
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انجمن مديريت سبز 
ايران به عنوان يك 

تشكل غير انتفاعي و 
غير دولتي كه مبتكر و 
طراح مدل مديريت 

سبز است براي 
گسترش همگرايي 

مسئوليت پذيري 
اقتصادي، اجتماعي 

و زيست محيطي 
منطق فرايند جايزه 
مديريت سبز ايران 
را اتخاذ كرده است 

بر اساس اين منطق 
سازمان هايي كه 
خواهان توسعه 

رويكرد هاي مديريتي 
خود براي دستيابي به 
اهداف پايدار سازماني 

هستند مي توانند در 
اين فرايند ثبت نام 

كنند

جدولامتیازدهيمعیارها

وزننکات راهنمازیر معيارمعيار

414120رهبري

312130خطمشيوراهبرد

517150منابعسازماني

39100شرکايسازماني

419200فرایندها

26150نتایجزیستمحیطي

21560نتایجاجتماعي

21490نتایجاقتصادي

8251061000معیار

ومحیطعملیاتيســازمان،اثربخشياستفادهازروشهاومیزانتکرارپذیري
رویکردبرپایهدادههاواطالعاتقابلاطمینان)یعنينظاممندبودن(است.

جاري سازي Deployment:اشــارهبهمیــزانکاربردرویکردسازماندر

توجهبهنیازمنديهايمعیارمربوطومهمبرايسازمانداردیعنيکاربردیکنواخت
رویکردسازمان،استفادهازرویکردسازمان)توسطهمهواحدهايکاريمرتبط(و

نتایجعملکردسازمان.
یادگيري Learning:بــهتصحیحرویکردســازمانازطریقچرخههاي
ارزشــیابيوبهبود،تشویقتغییرپیشرفتفوقالعادهدررویکردسازمانازطریق
نوآوري،تسهیمتصحیحهاونوآوريهاباواحدهايدیگرمربوطبهکاروفرایندها

درسازماناشارهمينماید.
یکپارچه سازي Integration:اشارهبهمیزانهمسویيرویکردسازمانبا
نیازهايسازمانداردیعنيمعیارها،اطالعاتوسیستمهايبهبودسازماندرمیان
فرایندهااســتوواحدهايکاري،طرحها،فرایندها،نتایج،تحلیلها،یادگیريو
اقداماتهماهنگبرايپشتیبانيازاهدافکليسازمانشدهاست.معیارهاينتایج

براساسمتدLeTCIارزیابيميگردند.
سطوح Levels:اشارهبهسطحعملکردموجودسازماندارد.

روندها Trends:اشــارهبهنرخبهبودعملکردسازمانیاپایداريعملکرد
خوبدارد)یعنيشیبرونددادهها(وعمقآن.

مقایسه Comparisons: اشارهبهعملکردسازماندررابطهبامقایسههاي
مناسبمانندرقباوسازمانهايمشابهباسازمان.عملکردسازماندررابطهبامقایسه

بابهترینهایارهبرانصنعتدارد.
یکپارچه ســازي Integration:اشارهبهمیزاناندازهگیرينتایج)بیشتراز
طریقبخشبندي(ومعیارهادراندازهگیرينیازمنديهايمهمعملکرددرحوزه
مسئولیتهايسازمان،محصول،بازار،فرایندوطرحهاياجرایيشناسایيشدهدر
پروفایلسازمانودرفراینددارد.نتایجسازماندرفرایندهاوواحدهايکاربراي

پشتیبانيازاهدافکلسازمانيهمسوعملميکنند.

جايزه مديريت سبز ايران 
انجمنمدیریتســبزایرانبهعنوانیکتشــکلغیرانتفاعيوغیردولتيکه
مبتکروطراحمدلمدیریتسبزاستبرايگسترشهمگرایيمسئولیتپذیري
اقتصادي،اجتماعيوزیســتمحیطيمنطقفرایندجایزهمدیریتسبزایرانرا
اتخاذکردهاستبراساساینمنطقسازمانهایيکهخواهانتوسعهرویکردهاي
مدیریتيخودبرايدســتیابيبهاهدافپایدارســازمانيهستندميتواننددراین
فرایندثبتناموپسازکسبآموزشتخصصياقدامبهخودارزیابيبراساس
مدلمدیریتسبزکردهوگزارشيباعنواناظهارنامهتهیهوبرايدبیرخانهجایزه

ارسالمينمایند.
* رئيس بخش HSE شركت ناردیس
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هنگامي كه شما 
مشغول مكالمه با 
گوشي همراه هستيد، 
گوشي شما باصرف 
انرژي، امواجي را 
به سمت ايستگاه 
مخابراتي مقصد 
ارسال مي نمايد. 
هرچه فاصله تا 
دكل هاي مخابراتي 
 BTS ًكه اصطالحا
ناميده مي شود بيشتر 
باشد، گوشي شما 
ميزان انرژي بيشتري 
را جهت مخابره 
پيام يا مكالمه صرف 
مي نمايد كه اين 
انرژي مي تواند تاثير 
مخرب تري را بر 
سالمت بافت مغزي 
شما اعمال نمايد

38

محسن
خرسندي  *

آیاتابهحالبهاینموضوعفکرکردهایدکهاستفادهازتلفنهمراهیااصطالحآ
موبایلچهخطراتيرابرايکاربرانميتواندایجادنماید؟

آیاميدانیدکه60درصدازتشعشــعيکهازیکتلفنهمراهمعموليهنگام
مکالمهبدونهندزفريوهنگاميکهگوشيتلفنرويگوشفردقرارگرفتهاست

ساتعميگرددبهوسیلهسرفردجذبميگردد؟
اینمیزانتشعشعبرايگرمکردنبافتمغزدرآنناحیهکافياستواستفاده
مســتمرازگوشــيومکالماتطوالنيميتواندعاملبروزبیماريهايخاص

تلقيگردد.
هنگاميکهشــمامشغولمکالمهباگوشيهمراههستید،گوشيشماباصرف
انرژي،امواجيرابهسمتایستگاهمخابراتيمقصدارسالمينماید.هرچهفاصله
تادکلهايمخابراتيکهاصطالحاBTSًنامیدهميشودبیشترباشد،گوشيشما
میزانانرژيبیشتريراجهتمخابرهپیامیامکالمهصرفمينمایدکهاینانرژي

ميتواندتاثیرمخربتريرابرسالمتبافتمغزيشمااعمالنماید.
اتحادیهکشورهاياروپایيوآمریکابهمنظوردرکبهترازمخاطراتاینامواج
رادیویي،اقدامبهتعریفحدآستانهمجازتماسبرايافراديکهدرمعرضاین
امــواجقرارميگیرندکردهاندوتولیدکنندگانگوشــيرامجاببهرعایتاین

استانداردحدودتماس،کردهاند.
واحدمیزانفرکانسرادیویيجذبشدهتوسطبدنانسان،واتبرکیلوگرمدر
هرثانیهميباشدوبهعبارتيمقدارانرژياستکهدرهرثانیهتوسطیککیلوگرم

ازسلولهايبدنانسانجذبميگردد.
SPECIFICABSORPTIONکــهمخففSARًاینواحد،اصطالحا

RATEویانرخجذباختصاصيميباشد،نامیدهميشود.
اتحادیهاروپاحداکثرمیزانمجازاشــعهجذبشــدهدرهــرثانیهبرايهر
کیلوگرمازوزنبدنرا2واتبرکیلوگرم)SAR(وکشورهايآمریکاواسترالیا

1,6واتبرکیلوگرماعالمکردهاند.
امانکتهمهماینجااستکهجذباشعهدرهرمیزانکهباشدميتوانداثرات
ســوئيرابرســالمتکاربرانایجادنمایدبهعبارتيثابتشــدهاستکهحتي

امواجيکه200000برابرضعیفترازاستانداردهايیادشدهباشندنیزميتوانند
بربدنتاثیرگذارباشند.

لذانکتهحائزاهمیتآنکه،هرچهمیزاندرمعرضامواجرادیویيقرارگرفتن
کمترباشد،ضریبسالمتينیزبیشترخواهدبود.

دراینرابطهتوصیهميگرددمواردایمنيمشروحهزیرموردتوجهقرارگیرد.
-حتياالمکانهنگامانتخابوخریدگوشيهايموبایلبهویژهبرايکودکان
بهضریبSARتوجهکردهودقتفرماییدکهازگوشيباضریبکمتراستفاده
نماییدوهرگزازگوشيهايخارجازحدوداستاندارداستفادهننمایید.یادآوري
ميگرددکهضریبSARگوشيهايمختلفبهصورتمستمروبهروزشدهدر

کتابچههايراهنمايخریدموبایلقیدميگردد.
-حتمامکالماتطوالنيمدتراباگوشيهايثابتانجامدهیدوازموبایل

فقطبرايمکالماتسریع،اضطراريومختصراستفادهنمایید.
-ترجیحاهنگاممکالمهازهندزفري،هدســتیابلندگواســتفادهنماییدو

گوشيرانیزدورازبدننگهدارید.
-میزانSARگوشيخودرابدانید.

*ریيس بخش ایمني و بهداشت شركت فراب

 موبايل
كار با

ايمني 

نتر
لايم

موباي
ابيك

انتخ
ابيو

يارزي
ونگ

چگ
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روي مبل لم داده ايد 
هوا گرم است، تلفن 

خود را از روي ميز 
بر مي داريد و فقط با 
چند بار لمس صفحه 
دماي محيط را تنظيم 

مي نماييد. كاش 
مطمئن مي شدم به 

اندازه كافي براي 
مهماني امشب ميوه 

داريم! كافي است 

دوباره از راه دور 
وضعيت يخچال را 
در همان حين كه 
روي مبل جابه جا 
مي شويد بررسي 

كنيد. داستان هاي از 
اين دست، در آينده 

نزديك ديگر رويا 
نخواهند بود

رويمبللمدادهایدهواگرماست،تلفنخودراازرويمیزبرميداریدوفقط
باچندبارلمسصفحهدمايمحیطراتنظیممينمایید.کاشمطمئنميشــدمبه
اندازهکافيبرايمهمانيامشبمیوهداریم!کافياستدوبارهازراهدوروضعیت
یخچالرادرهمانحینکهرويمبلجابهجاميشویدبررسيکنید.داستانهاي
ازایندســت،درآیندهنزدیکدیگررویانخواهندبودچراکهمحققانشــرکت
مایکروسافتدرحالکاربررويسیستمعاملHomeOSهستند،سیستميکه
برايمدیریتهوشــمنداسبابووسائلخانهطراحيشدهاست.شایدشماهم
درخانهابزارهايهوشمندزیاديداشتهباشید.گوشيهوشمندیکيازبارزترین
آنهاست.ترموستاتخانه،لپتاپ،کنسولبازي،تبلتوغیره.همانطورکهتک
تکوسائلخانگيمانبهآییندیجیتالميگروندوباهوشمنديقادربهاتصالبه
شبکهاینترنتهســتند،کمکمبایدباخودبیاندیشیمکهآیااالنزمانخوبيبراي
داشتنخانهايهوشمندفرارسیدهیاخیر.بهتازگيمایکروسافتسنديپیرامون
سیستميبهنامHomeOSمنتشرکردهاست.دراینمقالهقصدداریمبهبررسي
سطحفناوريدرخانهپرداختهوببینیمکهتاچهحدبسترالزمبرايظهورچنین
سیستميمهیاشدهاست.آیاباالخرهروزيفراميرسدکهخانمهادیگرازخانهداري
ننالندوتماميوسائلالکترونیکيماندرخدمتگزاريکوتاهينکنند!؟آیازمانآن
نرسیدهکهیخچالولباسشویيوسایروسایلبهابزاريجانبيبرايرایانهشخصي
بدلشــدهوبتوانبهصورتهوشمندانهتريازآنهابهرهگرفت؟اینچشماندازي
استکهیکدههقبلبیلگیتسآنرابااشتیاقمطرحکرد.اگربهآرشیومجالت
رایانهايتانسريبزنیدخواهیددیدکهدرسال2002مجلهPCWorldمقالهاي
پیرامونمفهومخانههايهوشمندارائهکردهبود.اگربادقتبهاطرافخودنظرکنید
خواهیددیدکههمینگوشيهوشمنديکهدرجیبداریدنیزبرايتنظیمدرست
زمانميتواندازاینترنتکمکبگیرد.یااینکهبهزوديیخچالآشپزخانهبااتصالبه
اینترنتقادرخواهدبودجدیدتریناطالعاتروز،وضعیت
آبوهوا،نتایجمسابقاتورزشي،
شــرایطراههايبرون

خانه اي هوشمند با سيستم عامل                         مايكروسافت
شهريودیگراطالعاتمفیدوکاربرديراصبحاولوقتدراختیارمانقراردهد.
حتيخواهیمتوانستبانزدیککردنگوشيهوشمندبهیخچالوهمگامسازي
آنها،ازقابلیتهايهردوبهرهببریم.متخصصانبرترمایکروسافتهرازچندگاهي
گزارشــيازدستاوردهاوایدههايجدیدشانرادراختیارعمومقرارميدهند.در
فایلویدئویيکهســالگذشتهمنتشرشدهاستیکيازکارشناسانابرازميدارد:
»مشــاهداتمانحاکيازآناستکهبسیاريازمادرحالحاضرچندیندستگاه
هوشــمنددرخانهداریموميتوانآنهاراباشبکهبههممتصلکرد.بدینترتیب
زیرساختموردنیازبرايخانهايهوشمندهماکنونوجوددارد.طریقهايکهاین
ابزارهابایکدیگرکارميکنندوروشــيکهآنهاراکنترلمينماییمنیازمندتالش
زیادواشتیاقفراوانيبرايایجادیکپارچگيعملیاتيبیناینابزارهايجداافتاده
اســتبهگونهايکهدرآخربتوانبــهراحتيخانهمانرامدیریتنماییم.اماایده
پشــتHomeOSوتغییروتبدیلآنازحوزهآزمایشــگاهيبهپدیدهايقابل
اجرادرمحیطحقیقينیازمندخانههایيهوشــمندبرايعموممردماست.تاآن
زمانميتوانیمبهایجادسیستمHomeOSبسندهکنیمکهمبتنيبردستگاهبودهو
ميتواندابزارهايموجودرابهسادگيباهمیکپارچهکند،بهطوریکهبتوانیدسیستم
خنککنندهخانگيراباگوشيهوشــمندورایانهتانهمگامسازينمایید.ازاین
گذشتهنیازمندبرنامههايکاربرديمناسباینمحیطنیزميباشیمپسکارتنهابه
سختافزارختمنشدهودرکنارآننیازنرمافزارينیزوجوددارد.خبرخوشآنکه
مایکروســافتمرحلهآزمایشيپروژهخودراتاکنوندرتعداديازخانههايواقع
درآمریکايشماليآغازکردهاست.البتهنبایدازیادببریمکهفنآوريجزپیروي
ازداســتانهايعلميتخیلي،موضوعتازهايبرایمانبهارمغاننیاوردهاست.پیشتر
VeldetداستانيعلميتخیليپیرامونخانهايهوشمندبهنامRayBradbary
نوشتهبودکهکمپانيوالتدیزنيسریالتلویزیونيبانام»خانههوشمند«راازآن
اقتباسکردهودرسال1999میالديبهنمایشدرآورد.بایدنشستودیدکهاین
خانههايهوشمندچهزمانيميتوانندحقیقتتماميخانههايجهانیانازآمریکاي
شماليگرفتهتاشاخآفریقاوازشمالاروپاتاهندوچینوخاورمیانهوشرقدور

راازآنخودکند.
* تکنسين سخت افزار و پشتيباني فني
منبع: اینترنت

امير
 يافتيان *



مرداد ماه 1391 - شماره 22

 بسياري از مشكالت 
نرم افزاري در اثر 
ايرادات سخت 
افزاري به وجود 
مي آيد. گاهي اوقات 
سوئيچ كردن بين 
 GPS و Wi-Fi

موجب هنگ كردن 
سيستم مي شود. 
عالوه بر اين 
برنامه هايي كه حجم 
زيادي از حافظه را 
درگير خود مي كنند 
نيز ممكن است 
باعث هنگ كردن 
سيستم شوند
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IT

گــروهتحقیقاتــيCrittisicmمدتزیاديراصرفبررســيسیســتم
عاملهايموبایلوتبلتکرد.اینگروهبابررســيدوسیستمعاملپرطرفدار
iOSوAndroidبهاینپرســشکهکدامیکازایندوسیستمعاملبیشتر
هنگميکند،پاسخدادهاســت.گروهتحقیقاتيCrittisicmهمچنیناعالم
کردهکهاینتحقیقاتبررويتعدادزیاديازدســتگاههايمجهزبهسیســتم
عاملAndroidوiOSانجامگرفتهونتیجهنیزجالبازکاردرآمدهاست.
چراکهنشانميدهدنسخههايجدیدترسیســتمعاملهاحیناجرايبرنامه،

بیشترازنسخههايقدیميتر،دچارمشکلميشوند.
پیشازاعالمنتیجهکليتحقیقاتجالباســتبدانید:سیســتمعامليکه
بیشــترینمیزانهنگکردندربینهمهنسخههايسیستمعاملهايiOSو
Androidراداشــت،نسخه5,0,1سیســتمعاملiOSبود.البتهاینبهاین

معنينیستکهiOSبهطورکلبیشترازاندروید،هنگميکند.
حدود28,64درصدازکلدســتگاههايمجهــزبهiOS 5.0.1درطولاین
تحقیقاتهنگکردند.جالباستبدانیدنسخههايجدیدترiOSبیشتردچار
حملهميشــوند.ایندرحالياستکهیکيازدغدغههايکاربرانآیفون،این

استکهگوشيخودرابهآخریننسخهiOSبهروزکنند.
مدیرعاملشــرکتCrittercismکهعهدهدارانجاماینتحقیقاتبوده
اعالمکردهاست:بسیاريازمشکالتنرمافزاريدراثرایراداتسختافزاري
بهوجودميآید.گاهياوقاتســوئیچکردنبینWi-FiوGPSموجبهنگ
کردنسیستمميشــود.عالوهبراینبرنامههایيکهحجمزیاديازحافظهرا

درگیرخودميکنندنیزممکناستباعثهنگکردنسیستمشوند.
یکيازعواملمهمتوقفسیستمعاملiOSحیناجرايبرنامه،ایناست
کهکاربرانiOSبرنامهوAppهايخودرابهروزنميکنندوگاهيبرنامههاي
قدیمي،خودباعثایجادمشکلدرسیستمعاملميشوند.درحاليکهکاربران
اندرویدميتوانندازویژگيAuto Updateبرنامههایشاناستفادهکردهوبدون
نیازبهبهروزدســتي،آنهارابهروزکنند.نمودارزیربیشترینمیزانهنگدر

سیستمعاملهايمختلفاندرویدرانشانميدهد.

تعدادمشــخصيازAppها،بررويهردوسیستمعاملتستشد.براي
بررسياینکهکدامOSبیشتردچارحملهميشود،Appهابهسهدستهتقسیم
وهرباربررويیکيازنسخههاياندرویدوiOSموردبررسيقرارگرفت.
•دســتهاولAppهابررويهردوOSتستشدند.Appهاياندروید
iOSهايAppحدودا0,15درصداوقاتهنگاماجرادچارتوقفشدندولي
iOSهايAppحــدودا0,51درصداوقاتدچارهنگوایرادشــدند.یعني

حدودا0,44درصدبیشترازبرنامههاياندرویديدچارCrashشدند.
•دردســتهدومبرنامههایيکهرويایندوسیســتمعاملاجراشــدند،
برنامههاياندرویــد0,73درصدوبرنامههايIOSحدودا1,47درصداوقات
باعثهنگکردنسیســتمشدند.دردستهدومبرنامههاهم،دستگاههايمجهز

بهiOSماراسرافکندهکردندوبیشتردچارهنگشدند.
•دردســتهســوماجرايبرنامهها2,9درصدازبرنامههاياندرویديحین
اجرا،متوقفميشدنددرحاليکه3,66درصدازبرنامههايiOSباعثهنگ
کردنسیستمشدند.یعنيدستگاههايمجهزبهiOSحدودا0,76درصدبیشتر

ازدستگاههايمجهزبهAndroidهنگميکردند.
قبلازاینکهبخواهیدطرفداريخودرانسبتبههریکازسیستمعاملها
 iOSاعالمکنیدبایدبگوییمکهاینبررســيدرحاليانجامشدکهاپلنسخه
5.0راعرضهکردومدتکميپسازآن5,0,1کهدرواقعاصالحیهنســخه

5.0بودنیزعرضهشد.
IceCreamSandwichدرحاليکهدرطولزمانبررســيهنوزنسخه
اندرویدعرضهنشــدهوموردبررســيگروهتحقیقاتيCrittersicmقرار
نگرفتهبود.شــایداگراپلنســخههاي5.0و5,0,1iOSراعرضهنکردهبود
نتیجهاینتحقیقاتکميمتفاوتميشــد.آماروارقامبهوضوحمیزانبیشتر
هنگکردنiOSرانســبتبهاندرویدنشانميدهد.شماميتوانیدنتیجهاین

آماررابهصورتکليدرجدولزیرمشاهدهکنید.
*رئيس بخش سخت افزار و پشتيباني فني
 منبع: اینترنت

iOS يا Android
كدام سيستم عامل بيشتر هنگ مي كند؟

هومن
مساح تاش *
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ناگ

گو

ازتاريخچهعكاسيچهميدانيم؟

كلمه »فتوگرافي«  كه در 
فارسي آن را عكاسي 

مي خوانيم، از تركيب دو 
لغت يوناني) 

  φωτογραφί�α (fotografia)

پديد آمده است. فتو از كلمه 
»Phos« به معناي نور و 
 »Graphi « گرافي از لغت
به معناي نگارش؛ يعني 

نوشتن با نور.

نوشتن با
نور

}
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عكاسي به 
مفهومي كه ما امروزه 
با آن آشناييم، توسط 
يك فرد كشف نشده 
است، بلكه نتيجه 
تالش بسياري از 
شيميدان ها است. 

آغاز آن به سال 
1727 ميالدي 
برمي گردد. در آن 
سال "شولز" مشاهده 
كرد كه مخلوطي از 
نيترات نقره و گچ 
در مقابل نور، تيره 
مي شوند. در دهه 
1830 يك فرانسوي 
به نام "لويي واگر" 
تصادفا كشف كرد 
كه براي ظهور يك 
تصوير، مي توان 
از يك ورقه مسي 
پوشيده شده از نقره 
كه به وسيله بخار يد 
حساس شده باشد، 
استفاده كرد
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ون
ناگ

گو

همهمنابعمعتبرگوناگوِنمجازيومکتوب،روایتمشــابهيازتاریخچه
عکاســيارائهميکنند.آنچهمشخصاستایناستکهسالهاقبلازاختراع
عکاســي،اســاسکاردوربینعکاسيوجودداشتهاســت.دانشمنديبهنام
ابنهیثمدرقــرنپنجمهجري)یازدهممیالدي(ازوســیلهايبهنام»جعبه
تاریک«درمشاهداتخورشــیدگرفتگيخوداستفادهکردهبود.    اتاقکتاریک
او،ازجعبــهیافضایيکهفقطبررويیکيازســطوحآنروزنهايکوچک
وجودداشــتتشکیلشــدهبودوازآنجاکهنوربهصورتخطمستقیمسیر
ميکند؛پسازعبورازاینروزنهباعثميشــدکهتصویرينسبتاواضحاز
فضايبیرونبهصورتوارونهبررويســطحمقابلتشکیلشود.آنطورکه
نقلميشــود،بعدهااینوسیلهدرجریانجنگهايصلیبيبهاروپاراهیافت
وسالیانسالبعداینوسیلهبهشدتموردتوجهنقاشانقرارگرفتوبیشتر
نقاشــانبهخصوصنقاشانایتالیایيقرنشانزدهمبرايطراحيدقیقمنظرهها
ومالحظهدورنمایيصحیح،ازآناستفادهميکردند.اینتصاویربسیارواقعي

وازپرسپکتیوصحیحيبرخورداربودند.
عکاسيبهمفهوميکهماامروزهباآنآشناییم،توسطیکفردکشفنشده
است،بلکهنتیجهتالشبســیاريازشیمیدانهااست.آغازآنبهسال1727
میالديبرميگردد.درآنسال"شولز"مشاهدهکردکهمخلوطيازنیتراتنقره
وگچدرمقابلنور،تیرهميشــوند.دردهه1830یکفرانسويبهنام"لویي
واگر"تصادفاکشفکردکهبرايظهوریکتصویر،ميتوانازیکورقهمسي

پوشیدهشدهازنقرهکهبهوسیلهبخاریدحساسشدهباشد،استفادهکرد.
ایننوعتصویرکهبهتصویر"داگري"معروفشــد،درنتیجهشستشــوي
صفحهبامحلولغلیظنمکبهدســتآمدوحالتتثبیتدائميداشــتواز
اواســطقرننوزدهمجنبهعموميپیداکرد.تااینکهســرانجامبینسالهاي
Joseph("1822و1826یکمخترعفرانسويبهنام"ژوزفنیسفورنيیپس

NicéphoreNiépce(توانستاولینعکسدنیاراثبتکند.
اواینعکسراکهبهباورمورخاننخستینعکسدنیاست،دردهکدهاي
بهنام"ســنلوپدووارنس"درشرقفرانســهثبتکرد.نسخهاصليعکس
درحاليکهنيیپسقصدگرفتنیککپيازآنراداشت،ازبینرفت.نيیپس

درواقعبراياولینبارموادحســاسرادراتاقکتاریکبهکاربرد.عکســي
کهويتهیهکردحدود8ســاعتدرمعرضنورمستقیمخورشیدقرارگرفته
بود.اوایــنروشراهلیوگرافي)Heliography(نامید؛یعنيترســیمبه

وسیلهنورخورشید.

ورود عكاسي به ايران
3ســالپسازپیدایشعکاسي،ناصرالدینشــاهقاجاراینهنر-صنعت
رادردســامبر1842بهایرانواردکرد.تاریخنویساننوشتهاندکهويبهاین
فنعالقهفراوانيداشــتوخودنیزعکاسيميکردوازاولینعکسهاياو
ميتوانبهعکســيازمادرشملکجهانخانمملقــببهنوابعلیهومهِد

ُعلیااشارهکرد.

عكاسي در دنياي كنوني
حالباوجودرشــدصنعتوتکنولوژيوواردشدنبهدنیايدیجیتال،
شکلاینهنرهمتغییرکردهاست.روزانهمیلیونهاعکسدرسراسرجهان
بادوربینهايکوچکوبزرگگرفتهوجابهجاميشــوند.کمهزینهبودن
ایننوععکاســيوسرعتدرانتقالتصاویردرمقایسهباعکاسيآنالوگ
کهدرآنازنگاتیواستفادهميشد،باعثشدهاستتاسیلعظیميازمردم
بهایننوععکاســيرويبیاورنداماهنوزهمعکاسانحرفهايکهسرعت
انتقالعکسبرایشــانازاهمیتکمتريبرخورداراست،عکاسيبانگاتیو
یااســالیدراترجیحميدهندومعتقدندکهحسگرهايدیجیتالنميتوانند

کیفیتــيراکهفیلمدراختیارآنهاميگذارد،عرضهکنند.

انواع دوربين  ها و مشخصات آن ها
دوربینهــايقطعبزرگ،دوربینهايقطعمتوســط،دوربینهايقطع
کوچــکودوربینهايخاص.دراینگفتارميتوانیددربارهمشــخصات

بخوانید. بیشتر دوربینها این

 دوربين  هاي قطع بزرگ
ایندوربینهادرابعادبزرگوباحجمووزنزیاد،بیشــتردرکارهایي
مورداســتفادهقرارميگیرندکهکیفیتوبزرگيعکسبرهرعاملدیگري
ازجملــهســهولتدرحملونقلوســرعتعملبرتــريدارد.ایننوع
دوربینهابیشــتردرآتلیههابررويســهپایهاســتفادهميشوندوآنهارا
"دوربینهايآتلیــهاي"مينامند.بافیلمهــايتکصفحهايدرابعاد9×6
ســانتيمترتااندازههاي40×30ســانتيمترموســومبه"فیلمتخت"کار
ميکنندواخیراشرکتهايتولیدکنندهدوربینهايدیجیتال،نوعدیجیتال
ایندوربینهاراهمکهبينیازازنگاتیواســت،دردســترسعالقهمندان
گذاشــتهاند.کادرایــندوربینهاتقریبــا15برابــرکادردوربینهاي35

است. میليمتري


دوربين هاي قطع متوسط 
ایــندوربینهاکهبه»مدیومفرمت«نیزمشــهورند،نامشــانبرگرفته
ازفیلمياســتکهمصرفميکنند.بهطورکليبهدوربینهایيکهفیلمهاي
بزرگتــراز36×24میليمتــروکوچکتراز5×4اینــچ)حدود13×10
ســانتيمتر(مصرفميکنند،دوربینقطعمتوسطميگوییم.جابهجاکردن
وســرعتآمادهشــدنایننوعدوربینهادرمقایســهبادوربینهايقطع

بزرگراحتتروسریعتراست.
  لوبيتــل 2: درایندوربینهاهمماننددوربینهايقطعبزرگ،تصویر
درمنظرهیاب)Visor(بهصورتواژگونوچپوراســتدیدهميشود.
یعنياگرشــخصيازســمتراســتدوربینواردکادرتصویرشود،در
منظرهیاباینطوربهنظرميرســدکهازســمتچپواردشــدهاست.

 يزدان
بخش زارع *

 تصویري از ابن هيثم و نمایي ذهني از اتاقك تاریك

 مهد عليا بر روي تخت طاووس )در وسط(، پسرش ناصرالدین شاه و دخترش عزت الدوله 
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همه اين اجزا 
كمك مي كنند تا 

تصويرهاي درست 
به چشم ما برسند و 

پس از آن بر روي 

صفحه حساس كه 
ممكن است فيلم 

يا سنسور ديجيتال 
باشد تشكيل و در 
نهايت ثبت شوند. 

هنگامي كه شما 
دكمه عكس برداري 

را كه به دكمه 
»شاتر« معروف 

است فشار مي دهيد، 
آينه باال رفته، ديد 

ما را مي بندد، و 
همان تصويري 

كه لحظاتي پيش 
مي ديديم را بر روي 
صفحه حساس ثبت 

مي كند
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ون
ناگ
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ایندوربینهابهســهدســته:تکلنزيانعکاســي،تکلنزيغیرانعکاسي
ودولنزيانعکاسيتقســیمميشــوند.نوعدیجیتالایننوعدوربینهاهم
عرضهشــدهودیگرنیازيبهنگاتیوندارد.بهگونهايکه"بک"یاصفحهاي
ازسنســورهايحساس،پشتدوربینهایيکهقابلیتآنراداشتهباشندقرار
ميگیــردوتصویربهجــايثبتبررويفیلم،بهصــورتدیجیتالروياین

سنسورهايحساستشکیلميشود.

 دوربين هاي قطع كوچك
ایــندوربینهاکهبهدوربینهاي35میليمتريمعروفاند،دردونوع35

میليمتريغیرانعکاسيو35میليمتريانعکاسيدربازاریافتميشوند.
35میليمتريغیرانعکاسي:شایدبرايیکبارهمکهشدهباایندوربینها
عکاسيکردهباشــید.سیستمنمایابایندوربینهابهصورتپنجرهکوچکي
اســتکهدربااليلنزودرسمتراستقرارگرفتهوهیچارتباطيمیانلنز
وآنچــهعکاسميبیندوجــودندارد.درایننوعازنمایــابیاویزورهابه
ایــنعلتکهعــکاسازیکنقطهميبیندوازنقطهدیگرعکاســيميکند،
تفاوتهایيبینعکســيکهميگیردوآنچــهميبیندوجودداردکهاینخطا
به»خطايتوازي«یا»پارالکســي«شــهرتدارد.هرچهبهسوژهايکهازآن
عکسميگیریمنزدیکترشــویم،میزاناینخطابیشــترشدهودربينهایت
بهکمترینحدخودميرســد.بهترینروشبراياینکهببینیددوربینتاناین
خطاراداردیانه،ایناستکهدستتانرابررويلنزدوربینبگذاریدوبعد
ازرويچشــميدوربیننگاهکنیدکهآیاميتوانیدچیزيببینید.اگرتوانستید،
دوربینشماغیرانعکاسياســتوآنخطاراداردواگرنهانعکاسياستو

بدونخطايپارالکسي.
35 ميلي متري انعکاسي:اکثرعکاســانيکهميخواهنددوربینشاننسبتا
ارزانباشــد،جابهجایيآنراحتترواســتفادهازآنچندانپیچیدهنباشدو
بتواننــدلنزهايمختلفيبررويدوربینشــاننصبکنند،ازایننوعدوربین
استفادهميکنند.ایندوربینهابافیلمهايقطعکوچک)35میلیمتري(تغذیه

ميشــوندودرمقایســهبادوربینهايقطعبزرگ،برايعکاســيصنعتيو
آتلیهايمناســبنیســتند.هرچندکهامروزهدوربینهايدیجیتاليکهبهبازار
عرضهشــدهوهرروزهتکاملميیابندکمکمدرحالرفعاینمشکلاند.این
دوربینهادیگرمشکل»خطايپارالکسي«ندارند.بحثاصليمادرگفتارهاي

بعديبررويایندوربینخواهدبود.

  دوربين ۳۵ ميلي متري انعكاسي
دوربینبهطورکليازدوبخشتشــکیلشدهاست:بدنهولنز.ساختمان

دوربینهاي35میليمتريانعکاسيازایناجزاتشکیلشدهاست:
1.مسیريکهنوربهصورتیکخطمستقیمميپیماید.

2.دیافراگمکهبررويلنزقرارداردومیزاننورراکنترلميکند.
3.عدسيهاکهتصویررابافواصلکانونيمختلفبستهبهنوعلنز،بهآینه

منتقلميکنند.
4. آینهکهتصویررابهمنشورانتقالميدهدوباالوپایینميشود.

5.منشــورکهتصویــرراپسازتغییراتيبرروينوربهچشــممامنتقل
ميکند.

6.پردهشــاترکــههمزمانباآینهکارميکندوزمــانانتقالنورراکنترل
ميکند.

7.فیلمیاسنسوردیجیتالکهتصویربررويآنثبتميشود.
همهایناجزاکمکميکنندتاتصویرهايدرستبهچشممابرسندوپس
ازآنبررويصفحهحســاسکهممکناســتفیلمیاسنسوردیجیتالباشد
تشکیلودرنهایتثبتشــوند.هنگاميکهشمادکمهعکسبرداريراکهبه
دکمه»شــاتر«معروفاستفشــارميدهید،آینهباالرفته،دیدماراميبندد،
وهمانتصویريکهلحظاتيپیشميدیدیمرابررويصفحهحســاسثبت

ميکند.

 دوربين هاي خاص
ایندوربینهاهمانطورکهازاسمشانپیداست،برايشرایطخاصوموارد
خاصمورداستفادهقرارميگیرند.دوربینهايدیددرشب،دوربینهایيکه
درعکاسيهوایياستفادهميشوند،دوربینهايپوالریدکهعکسرادردرون
خــودظاهروچاپميکنند؛بهدوربینهايخــاصمعروفاندکهميتوانند

ترکیبيازدوربینهایيکهدرباالنامشانبردهشدهمباشند.
* مسئول برنامه ریزي و كنترل پروژه گاوشان و سياه بيشه 

منابع: بخش فارسي وب سایت جهان آلماني
- دانش نامه ویکي پدیا

- فرهنگ آكسفورد

دوربين 35 ميلي متري انعکاسي

نمونه اي از یك دوربين قطع بزرگ
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فرامرز نصيري *  

سفر به استان گلستان 

از جنگل به جزيره

براي اجراي دومين برنامه گلگشت تقويم سال 91 شركت فراب، روز پنج شنبه 28 ارديبهشت ماه با 29 نفر از مقابل ساختمان مركزي 
شركت فراب، سفر دو روزه خود به استان گلستان را آغاز مي كنيم. استان گلستان را مي توان يكي از ديدني ترين مناطق سرزمين پهناورمان 
ايران دانست. استاني كه با انبوه جاذبه هاي طبيعي و تاريخي خود همواره گردشگران بسياري را به سوي جلب كرده است. سرزمين 
پارك هاي ملي و تحت حفاظت محيط زيست، تاالب هاي ساكت و آرام، آبشارهاي بلند، جنگل هاي بكر و شگرف، سدها و بناهاي كهن و 
تاريخي. با توجه به طوالني بودن راه و دو روزه بودن سفرمان، سعي كرديم بتوانيم بهترين برنامه ريزي ممكن را داشته باشيم. چهار 
هدفي را كه براي برنامه خود در نظر گرفته بوديم عبارت بود از: ديدار از آبشار شيرآباد و يك شب اقامت در روستاي جنگلي آن، ديدار 
از برج قابوس بن وشمگير و گردشي در شهر گنبد، ديدار از پديده زمين شناسي گل فشان در دشت هاي شمالي شهرستان آق قال و ديدار از 

آشوراده و بخشي از طبيعت شبه جزيره ميانكاله. 
ساعت 6/10 دقيقه حركت از مقابل فراب آغاز مي شود. از مسير جاده هراز به طرف استان گلستان مي رويم. براي فاصله حدود 500 
كيلومتري تا روستاي شيرآباد در نزديكي گنبد، زماني حدود 8 ساعت را پيش بيني كرده بوديم كه در عمل با توجه به شلوغي و ترافيك 
جاده ها و حركت كم وبيش آهسته اتوبوس مان، 10 ساعت به طول مي انجامد و ما ساعت 16 وارد روستاي شيرآباد از توابع شهرستان خان 
ببين مي شويم. ابتدا براي مستقر شدن و طبق هماهنگي هاي انجام شده براي رزرو سوئيت، به طرف متل نوسازي به نام ميكائيل كه در 

حاشيه جنگل و در مجاورت زمين هاي زير كشت توت فرنگي قرار داشت مي رويم...
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تمام خستگي سفر 
كم و بيش طوالني 

با ديدن چشم 
طبيعت  اندازهاي 

پيرامون مان  زيباي 
مي شود.  فراموش 

يك ساعت زمان را 
براي صرف ناهار و 

استراحت در نظر 
گرفته و ساعت 
17 براي ديدن 
آبشار به طرف 

مي رويم.  جنگل 
جنگلي  روستاهاي 

گلستان  استان 
را بايد در زمره ي 

جلوه هاي  زيباترين 
اين  اكوتوريستي 
خطه از سرزمين 

شمال به شمار آورد

تمامخســتگيسفرکموبیشطوالنيبادیدن
چشماندازهايطبیعتزیبايپیرامونمانفراموش
ميشــود.یکساعتزمانرابرايصرفناهارو
اســتراحتدرنظرگرفتهوساعت17برايدیدن

آبشاربهطرفجنگلميرویم.
روســتاهايجنگلياستانگلســتانرابایددر
زمرهزیباترینجلوههاياکوتوریســتياینخطه
ازسرزمینشمالبهشــمارآورد.روستاهایيکه
بهدلیلبرخورداريازچشــماندازهايجنگليو
نواحيجلگهايوآبوهوايخنککوهســتاني،
ميتواننــدخاطرهايبــهیادماندنــيوفراموش
نشــدنيراازخــوددرذهنهرمســافريبهجا
بگذارندوروســتايشــیرآبادکهشهرتخودرا
بیشازهرچیزدیگريمدیونآبشــارهايهفت
گانهاشاســتبيتردیدیکيازآنهامحســوب
ميشــود.بانیمســاعتراهپیمایيآراموعبوري
سرخوشــانهازمیاندرختانکهنســالجنگلهاي
هیرکاني،بهپاياولینآبشــارشیرآبادرسیدیمو
غرقشــگفتيشدیم.آبشــاريبهبلنداي25متر
کهبهنظــارهزیبایيبيمانندخویشدرزالليآبي
حوضچهعمیقمقابلخودمشــغولبود.هیجان
ونشــاطودرعینحالآرامش،حداقلارمغاني
ستکهآبشارشیرآبادبهمسافرانازراههايدورو
نزدیکآمدهخودعرضهميکند.دیدارمانازآبشار
وگرفتنعکسهايشخصيوجمعي،درحدود
یکســاعتونیمزمانميبردوبااحتسابزمان
بازگشت،ســاعت19آمادهحرکتبهطرفشهر

گنبدميشویم.
فاصلهشهرستانخانببینتاگنبددرحدود25
کیلومتراســتوزمانيکهماســاعت20بهشهر
گنبدميرســیمبهنظرفرصتکافيبرايدیداراز
برجقابوسراخواهیمداشــتکهمتاسفانهبادر

بستهآنمواجهميشویم.
اینبرجکهبهدلیلموقعیتجغرافیایيخاص
خودهموارهودرتمامطولســاعاتشــبانهروز
برايدیداربازبودبهتازگيوبهخاطرپروســهاي
کــهبرايثبــتجهانيدنبــالميکندبــرايآن

محدودیتبازدیدگذاشــتهاند.اصراردوستانبه
نگهبانيودرنهایتتماستلفنيمســتقیمبامدیر
مربوطهسرانجامبهبارمينشیندوميتوانیمبرنامه
دیدارخودازبرجرابهانجامبرسانیم.برجقابوس،
یکــيازبلندترینبرجهايآجريجهانویکياز
بينظیرترینیادمانهايبرجســتههنرمعماريدر
ایراناســت.اینبرجبررويتپهايبهبلندي15

مترقرارگرفتهوداراي55مترارتفاعاست.
ساختآنبهدستورشــمسالمعاليقابوس
بنوشــمگیردرســال397هجريقمريبوده
وکارکــرددقیقآنبهلحــاظکاخ،مقبرهیامیل
شناســایيهنوزدرپردهايازابهــامقراردارد.
اینبنايباشــکوهکهدرمیــانهیاهويزندگي
وســاختوسازهايشــهريهمچنانسرفراز
واســتوارروبهآســماننهادهوازکیلومترهاي
دورنظــرهربینندهايرابهخودجلبميکندو
درگذشــتههايتاریخياینسرزمیننیزهادي
وراهبرمســافرینوکاروانیانخســتهازســفر
بودهاســت،ازنظرهنرمعمــاريوارزشهاي
تاریخي،یــادگاريبسارزندهازدورانآباديو
شوکتســرزمینجرجانودودمانآلزیاربه
شــمارميآید.بادیداريشبانهازبرجقابوسو
گردشيکوتاهدرشهرگنبد،ساعت22بهطرف
محلاقامتخوددرروســتايشیرآبادميرویم.
برنامهدومینروزســفرمانبابیدارباشساعت
6صبحآغازميشودوساعت8روستايشیرآباد
وخانببیــنرابهطرفشهرســتانآققالترک
ميکنیم.برايدیدارازپدیدهايزمینشناســیک
بهنامگلفشــانراهيدشــتهايترکمنصحرا
ميشــویم.گلفشــانهارابایدآتشفشانهاي
کوچکيدانستکهازدهانهآنهاآبشوربههمراه
گلرسوگازبافشــاروغلظــتخاصيخارج
ميشــود.دراستانگلستانودرحدفاصلآققال
تاگمیشانچندیندهانهچشمهجوشانگلفشان
توسطزمینشناسانشناسایيشدهاستکهسابقه
آنهارامتعلقبهدورانچهارمميدانند.ازاینگل
فشــانهابهمثابهیکپدیدهزندهوکمیابمربوط

بهفعلوانفعاالتدرونيزمیننامميبرند.ساعت
10/30دقیقهوباپایاندیدارمانازگلفشان،عازم
بندرترکمنميشویم.آخرینهدفسفرمانیعني
شبهجزیرهآشــورادهبایکفاصلهدریایيکوتاه،

درغرباینشهرقراردارد.
ساعت12بهبندرترکمنميرسیموبدوناتالف
وقتبرايگرفتنقایقبهطرفاســکلهميرویم.
آشــورادهبخشيازخشکيشــبهجزیرهمیانکاله
اســتوباآبوهوايمعتــدلومرطوبخود
همهسالهباآغازفصلسرما،زیستگاهپرندگان
مهاجريميشــودکهازســرزمینهايدوردست
روسیهوحتيفنالندخودرابهآنجاميرسانند.در
گذشته،تاسیساتصیدماهيوشیالتيبهآشوراده
رونقخاصيميدادکهدرحالحاضرهیچنشاني
ازآنبهچشــمنميخورد.گردشماندرآشوراده
همراهبایکراهپیمایيسبکدرنیزارهاياطراف
آندرحدود2ساعتبهطولميانجامدوساعت
14باردیگرســوارقایقهاشــدهوخــودرابه
بندرترکمنميرســانیموقبلازآغازبازگشتبه
طــرفتهراندرســاعت15/30دقیقه،زمانينیز
برايگردشدربازارســنتياینشهرکهمملواز
لباسهاوصنایعدستيترکمنياستدرنظرگرفته
ميشود.روزجمعه29اردیبهشتساعت23/30
دقیقهبارســیدنبهمقابلساختمانشرکتفراب،
پایاناینسفردوروزهرابهدوستاناعالمميکنیم.
شركت كنندگان در برنامه:آقايمحمدحسین
پورفــرزادوهمســر،خانمهالهامــريکاظميو
همســر،خانمیکتــانورانيوهمســر،خانمندا
بهراميویکهمراه،خانملیالمسعودي،خانملیال
بیاتميآباديومادرایشــانویکهمراه،خانم
ســمیرامصدق،آقايحامدرستمیان،آقايفیض
الهسقر،خانمعصمتالساداتدروديوهمسر،
آقايمهديافضلي،خانمسپیدهبیاتي،خانمستاره
امامي،آقايفوادنجفــي،خانممژگانفخرالدین،
خانممهنازجلیلي،خانمبیتانورانيوهمسر،خانم
حوريســاداتمیرجواديوخواهر،خانممریم

وحیدينسبوفرامرزنصیري)سرپرست(
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ســعيده مدغم: البتههمکاراندرمهندسيتغییر
ميکنندوعدهايجدیداًواردميشــوندوتجربیاتي
ممکناستدربخشهاياجرایيشرکتوجودداشته
باشدکهپیشنهادميکنمشــمابههمکارانخودنیز
بفرماییدکهطرفمقابلشماممکناستپروژههاي
دیگرهمدیدهباشدوتجربیاتآنهارابهشمامنتقل
کند.پسنبایدازاعالمنظرهمکاراناجرایيناراحت

شد.
عبدالحسين فامورزاده:منازاعالماصالحاتبه
شخصهاستقبالميکنم.براياینکهآنتیمپروژهبهتر
بتوانددرگیرباشد،الزمهاشاعتماداست.اعتمادبه
منزلهاینکهبیشترازتیممهندسيپروژهکارخواسته
شودنهاینکهکلیهکارهایشدرستبایدتصورشود،
بلکهبایدمسوولشناختهشودوحتياگراشتباهکرد
توبیخشود.یعنيآنتیمخودپروژهمحسوبشود.

افشين مســتأجر حقيقي:یعنيارتباطاتنزدیک
باشد.اگرتیممهندسيمدرکيتولیدميکندومجري
بهدرســتيحسميکندکهنقشهبایداصالحشودو
مجرينفردیگريبراياصالحميگذارد.آننفرباید
بهصورتنزدیکبامهندسيکارکندنهاینکهدراجرایي
بنشیندوپسازدوهفتهاصالحاتراطينامههایيبه
مهندسياعالمنماید.خودآننامههامشکالتيرادر
ارتباطاتایجادمينماید.بهتراستآننفراصالح
کنندهارتباطاتشرابامهندسينزدیککندوبیاید
داخلمهندسيبنشیندومواردخودراازمهندسي
بپرســد.نهاینکهاجرایيبهصورتجزیرهايرفتار
نمایــدکهپــسازدوهفتهاعالمنمایــدکهچرا
مهندســياینمدرکاینایرادهاراداردوهمکاران
مهندســيهمتوضیحالزمرامکتوببدهندوآن
همکاراجرایينیزناراحتشــودکهچراهمکاران

مهندسيپاسخدادند.
ســعيده مدغم: بهنظرمنمــورديکهبایددر
مهندســيتقویتشــود،بحثتداخالتداخلي
مهندسيوبهخصوصدرارتباطباجانمایياست.
دربحثتداخالتداخلياحســاسميکنمکهما
تنهادورخودميچرخیم.یعنيیکسرياطالعات
اســتکهافرادبهصورتمقطعيوسازماننیافتهاز
همميگیرندکهمنجربهاینميشودکهکارهادوباره
کاريميشود.بهنظرمدراینخصوصبایدمهندسي
واجرایيبنشینندوبرايآنراهحلدربیاورند.یکي
ازعللمغایــرتدرجانمایيهاوخیليازدعواهاي
باپیمانکارانازهمینجاناشــيميشود.بهویژهدر
بخشبرقایناتفاقميافتد.همچنینتداخالتبرق
وســاختمانيکهبایددرخصوصآنفکريشــود.
درقدیمبخشجانمایيداشــتیمولياالنمنمدتي

اســتکهدرریزمسائلطراحيپروژهاينیستمواز
اینرواالننميدانمروالبهچهصورتياســت.مثاًل
درسیاهبیشــهميبینیمکهیکجایکدربوجود
داردووقتــيجلوميرویممشــاهدهميکنیمکهدر
جلويدربتجهیزاتينصبشدهاست.ازاینمثالها
زیاداســتکهاگرکسيبروددرجابهچشمميآید.
بهنظــرمرويبحثجانمایيواینترفیسهابایدکار
کنیم.مثاًلدربرخيبخشهادرمهندســيبهصورت
خیليریزرويتجهیزکارميشودوليتداخلآنبا
تجهیزاتدیگريدرسایتدیدهميشود.ماتعمیرات
وکارهاماندرســایتبهدلیلایــنمغایرتهازیاد
است.امااینکهچطوريميشوداینتعاملانجامشود،
پیشــنهاديندارمامابایددرخصوصآنکارجدي
صورتپذیرد.اجرایيدراینموضوعدخیلاســت
چونمرتببایدبــرودواطالعاتبگیردوآنرابه
مهندسيمنتقلکند،مهندسينیزازطرفدیگردخیل
استامامنفکرميکنمکهمادائمادراینمورددریک
دورميافتیم.بهطــورمثالHVACآخرینبخشاز
کارهايماستکهرويسایربخشهاتاثیرميگذارد.
موضــوعدیگراینکهنیروگاههــايجاهايدیگر
)خارجي(کهبازدیدکردیمخیليتمیزترازنیروگاههاي
ماست.گاهياینتمیزيبهطراحيبرميگرددوالبته
مقداريهمبهتیماجرایيبرميگردد.بایدتیميروي
اینموضوعکارکنند.دربیشترنیروگاههابازشدگيها
مشکلدارد.منهمیشهبهاجرایيسیاهبیشهميگویم
کهاینمسائلبهمهندسياعالمشودتادردفعاتبعد
بااستفادهازاینتجربیانتاتفاقمشابهنیفتد.مثاًلدر

سیاهبیشهکولرروبرويدراست.
علي كاشــاني:درصديازایــنموضوعاتبا
اســتراتژيخریدجبرانميشــود.بهطورمثالدر
پروژهداریاناجرایيتهیهمدارکخریدتجهیزات
برقدرخواستکردهاســتدرحاليکهتجهیزات
مکانیکالوآنمصرفکنندههايآنمشخصنشده
اســتویاحداقلاطالعاتپیمانکارنیامدهاست.
طبعااینمســالهدوبارهکاريودراجرااصالحات
بههمراهخواهدداشت.بهطورمثالوقتيمصرف
کنندهدیرتدقیقشودتابلوبزرگميشودوممکن
اســتجلودررابگیرد.ضمنآنکهممکناســت

منجربهایجادبازشدگيجدیدشود.
سعيده مدغم:منفکرنميکنمهمهاینمشکالت

ازایندستباشد.بایدهمهموارددیدهشود.
افشين مستأجر حقيقي:مشــکالتهمناشياز
برخيروالگردشکاردرمهندسياستوهمناشي
ازموضوعفوقميباشد.هماکنونمادرمهندسيطي
بحثهایيکهداشــتیمدرپيرفعموارديهستیمکه

بهمهندسيمنتسبميشــود.موارديکهمربوطبه
مهندسياستماوظیفهداریمکهحلکنیم.

محمدعلي خدادادي: چهبخشــيهــماکنون
جانمایيرادرمعاونتمهندسيانجامميدهد؟

عبدالحسين فامورزاده: هماکنوندرکنارتیمپروژه
یککارشناسجانمایيبرايهرپروژهتخصیصیافته
کهبســتهبهحجمپروژهممکناســتصددرصد
تخصیصدادهشدهباشد.االناینبخشدرمدیریت
تاسیساتاستوليموجودیتمستقلدارد.مستقل
ازایننظرکههمانبرخورديکهبابرقوساختمان
داردباتاسیســاتداردوتداخالتراميبیند.ارتباط
مســتقیمباراهبرانورئیسمهندســيدارد.البتهدر
ارتبــاطبانکاتيکهخانممهندسمداغمذکرکردند،
گاهيخطايکارشناســيهمممکناستباشد.اما
بیشترمشکالتازاینجنساستکهویرایشنقشه
براســاساطالعاتدریافتشدهدرزمانتهیهنقشه
استوممکناستنقشهايسهسالقبلبهجانمایي
ارسالشدهباشدودراینمیانتغییرکردهباشدویا
درآنمقطعاصالبهجانمایيارسالنشدهباشد.ضمن
آنکهنقشــهجدیدتداخالتجدیدبههمراهخواهد
داشت.البتهبیشترمواردکهشمادرخصوصتمیزي
نیروگاههايدیگراشارهميکنیدازمنظرزیباشناسي
است،بهطورمثالرنگآمیزيکانالها،کابلهاوهم
اینکهاینهاجلويچشــمنباشدویاجلويمسیررا
نگیرد.بخشيازاینمسائلبهمابرميگرددکهباید
حلشودوبرخيبهطراحيمفهوميپروژهکهماالبته
تاحــديامکاندخلوتصــرفواعمالنظردرآن
داریم.خیليموارددرطراحيمفهوميکهقباًلتوسط
دیگرانانجامشدهاست،ممکناستفضاهاکوچک
باشد،بهطورمثالدرخصوصاتاقHVACدراکثر
مواردفضايکوچکيدرنظرگرفتهشدهاست.مادر
حینطراحياولیهاینمطلبرابهمشاوراعالمميکنیم
کهالبتهبرکلنیروگاهتاثیرگذاراست.درخصوصما
سعيداریمکهمشکلرابرطرفکنیموليدرجاهایي
دستمانکوتاهاســت.درمدارکخریدهممااینرا
لحاظميکنیمکهسازندههادرمقطعمناقصهبراياخذ
سفارش،شرایطفنّيماراقبولميکنندوليدرزمان
اجرااینشرایطرااعمالنميکنند.همهاینمواردرا

بایددرنظرگرفت.
محمد هوشيار: ازمجریانطرحهاوتیممعاونت
مهندســيکهحوصلهکردندوبهتماميســواالتو
ابهاماتباحوصلهپاسخدادندسپاسگزارموامیدوارم
کهیکچنینمیزگردهایيدرسایرموضوعاتمورد
بحثشرکتهمبرگزارشدهوبههمینیکمیزگرد

خالصهنشود.

چالش های مديران پروژه ها
با معاونت مهندسی

ادامه از صفحه 27

هم اكنون در كنار تيم 
پروژه يك كارشناس 
جانمايي براي هر 
پروژه تخصيص يافته 
كه بسته به حجم 
پروژه ممكن است 
صد درصد تخصيص 
داده شده باشد. 
االن اين بخش در 
مديريت تاسيسات 
است ولي موجوديت 
مستقل دارد. مستقل 
از اين نظر كه همان 
برخوردي كه با برق 
و ساختمان دارد با 
تاسيسات دارد و 
تداخالت را مي بيند
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ماهرمضــانماهمیهمانيخدا،ماهياســتکه
جهتبهرهمنديازآثاروبرکاتاینماهميبایست
اینآدابرعایتگردد.یادمانباشــدیکيازآداب
میهمانيدرمحضرمیزبان،کالم،نگاه،احســاسو
رفتارهايمعقولومنطقياستبهنوعيکهمیزباناز

میهمانخودرضایتخاطرداشتهباشد.
یکيازآدابمهــمدرمحضرمیزبانماهمبارک
رمضان،آدابغذاخوردناســتکهجهتحفظ
ســالمتيخودمانورضایتخاطرخداوندمتعال
ميبایســتایناعمالرعایتگــردد.روزهیکي
ازواجباتدینماســتکهجهتحفظسالمتيو
نزدیکيبهخداوحفظآمادگيمسلمینجهتمدارا
ومقابلهباپیشآمدهايناگوارمانندقحطي،فقیري،
بالیايطبیعيوجنگوغیرهاست.بااینحالاگر
روزهبهرنحوممکن،باعثخدشهدارشدنسالمتي
جسموروانگرددبراساساصولشرعمقدساخذ
مجوزازپزشــکجهــتروزهداريالزمميگردد.
افرادروزهدارميبایستسهوعدهغذارابشرحذیل

مصرفنمایند:

1-افطار:بایدســبکومالیمباشد.جهتآماده
سازيدســتگاهگوارشازمصرفغذاهايسنگین
وچربامتناعگردد.نان،پنیر،خرماوگردوبهترین
گزینههستندکهبایدبههمراهمایعاتکافيمصرف

شوند.
2-شام:بایدحدودیکساعتپسازافطارمیل
شــودودراینوعدهغذایينیزميبایســتضمن
مصرفلبنیات،سبزیجاتوموادپروتئینيوقندياز
مصرفغذاهايسنگینمانندکلهپاچهاجتنابکرد.
3-سحري:افرادروزهدارگاهيمصرفسحري
راالزمنميداننــدوبرايخــودقانونوضعنموده
وبهنخوردنســحريمباهاتميکنندکهباتوجه
بهتغییراتآسیبرســانبهجسموروانعمالاین
نوعروزهدارينقضغرضاســتودراینحالت
نهتنهاروزهداريباعثســالمتينميشودکهحتي
ســالمترابهخطرمياندازد،لذابایستيدروعده
سحرنیزبهمیزانکافيمایعاتوغذاتناولنمودواز
مصرفبرخيغذاهامانندغذاهايدارايادویهجات،
کوکوســیبزمیني،غذاهايسرخکردني،کتلت،

گوشتهايسرخشدهمانندکباب،جوجهکبابو
ماهيامتناعکردزیرامصرفاینغذاهاباعثایجاد
مشــکالتگوارشوتشنگيدرطولروزميشود
همچنینمصرفســسمایونز،خامه،سوســیس،
کالباسنیزباعــثترشکردنمعدهميشــود.از
مصرفنوشــابههايگازدارنیزاجتنابنماییدزیرا
عالوهبرمشکالتگوارشباعثچاقينیزميشود.
کمخوريدروعدهافطاروسحرنیزميتواندباعث
سوءتغذیه،سرگیجه،ســردرد،اختالالتعصبي،
الغريوافتقندخونشود.لذاالزماستمصرف
غذادراینایامبدرستي،بهتناسبوبهاندازهصورت
گیرد.بدرستيیعنياینکهحتياالمکانغذاهایيکه
درستوکاملپختهشدهاندمصرفشود،بهتناسب
یعنيبرخيغذاهاراکهميتواندرهنگامافطارمیل
کرد،مصرفهمانغذادرهنگامسحرمناسبنیست
وبهاندازهیعنــيازپرخوريوکمخورياجتناب
شــود.بهامیدپذیرشوقبوليطاعاتهمهشــما
همکارانتوسطایزدمنان،آرزويسالمتيوبهروزي

شماراداریم.

1-درصورتیکهدزديازشــماکیفپولتانرا
خواست،آنرابهاوتحویلندهیدکیفرابهسمتي
دور،ترجیحادرحیاطمنــزلمجاورپرتابکنید.
ممکناستاینشــانسوجودداشتهباشدکهدزد
بهکیفشمابیشازخودشماعالقهنشاندهدوبه

سمتکیفبروددراینلحظهشمافرارکنید.
2-درصورتیکهشــماراداخلصندوقماشین
انداختهاندچراغهايعقبرادرآوریدودستتانرااز
سوراخبیرونبرده،دیوانهوارآنراتکاندهیدراننده
شــمارانميبیند،اماسایرینميبینند.اینکارجان

افراديرانجاتدادهاست.
3-خانمهــامعموالعادتدارندپسازخریدیا
کارودراتومبیلبنشــینندوکارهايدیگريانجام
دهندممکناستکسيشمارازیرنظرداشتهباشد
ودریکفرصتمناسبازدرسمتپیادهرووارد
اتومبیلشدهاسلحهیاچاقویيرابهطرفشمابگیرد
وبهشــمابگویدکهبهکجابرویدوحوادثناگوار

بعديبهوقوعبپیوندد.
بهمحضاینکــهواردخودروشــدید،درهارا
قفلکردهومحلراترککنیداگرهنگاميکهسوار
خودروشدید،شــخصدیگرينیزدراتومبیلبود
وشماراتهدیدنمودمتوقفنشوید.تکرارميکنم

اتومبیلخــودرامتوقفنکنیدبهجايترمزکردن،
پايخودرابررويگازفشــاردهیدوباسرعتبه
چیزيبکوبانیدکهماشینخردشود.کمربندایمني
یاکیســههواجانشــمارانجاتخواهددادواگر
دزددیگريدرصندليعقبنشستهباشدبهمحض

برخوردماشینبامانعفرارکنید.
4-چندنکتههنگامسوارشدنبهماشیندریک

پارکینگمسقفیاسرپوشیده:
حواسخودراجمعکنیــد.اطرافخود،درون
ماشــینوصندليعقبرانگاهکنیــد.اگرفردي
مشکوکنزدیکماشینشمااست،بهعقببرگردید
وبایکنگهبانیاپلیسبهماشینخودنزدیکشده

وسوارشوید.
5-همیشهازآسانسوربهجايپلهاستفادهنمایید.
راهپلههامکانهایيترسناکبرايتنهابودنهستند
وبخصوصدرشــبمکانهايخوبيبرايانجام

جنایتوزورگیريميباشند.
6-درصورتیکهشخصياسلحهداردوشماازاو
فاصلهبیشازسهمترداریدیقینابهتراستکهبدوید.
شخصمهاجمفقطميتواندبدوندقتبهشما
شــلیککند.درحالیکهشــمایکهدفمتحرک
هستید،احتمالاینکهتیربهشمابخورد4درصداست

وهمچنینبهاحتمالزیــادمحليازبدنکهمورد
اصابتگلولهقرارمیگیرد،یکيازاعضايحیاتيبدن

شمانیست.ترجیحابهصورتزیکزاگبدوید.
7-نکتهامنیتيدیگر:

شخصيبهمنگفتکهدوستشصدايگریهیک
بچهراشبهنگامدرراهروآپارتمانشنیدهاستو
بدلیلاینکهدیروقتبودهبهپلیسزنگزدهاست.
اوفکرميکردکهاینعجیباست،پلیسبهاوگفت:
هرکاريکهمیکني،دررابازنکن.زنگفتکهاین
مانندصدايیکبچهاستکهانگارازپنجرهبهبیرون
خزیدهوممکناستواردخیابانشود،اونگرانبچه
است.پلیسگفت،یکيازواحدهاياعزاميمادر

راهاست،هرکاريکهمیکني،دررابازنکن!...
پلیسبهاوگفتکهآنهــافکرميکنندکهیک
ســارقصدايیکبچهراضبطکردهاســتوبا
استفادهازآنزنانرابافکراینکهکسيیکبچهآنجا
گذاردهاست،بهبیرونازخانهیاآپارتمانميکشاند

تاباتهدیدواردآپارتمانشوند.
10-اگرصدايچکهآبازشیرهايبیرونخانه
درنیمهشبشنیدید.هرگزازمنزلخارجنشویدوبا

تماس،ازهمسایههايخودکمکبگیرید..
مدیریت ایمني و حراست شركت فراب

ني
يم
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درباره تغذيه در ماه مبارك رمضان

روزه داران بخوانند

توصيه هايي براي امنيت شخصي

منوچهر
 سرحدي زاده



مرداد ماه 1391 - شماره 22

ماه شيدايي
گوناگون

مسعود جعفري*: 22مردادیا13آگوستروزچپ
جمعیت 10درصد دستان است.چپ شده اعالم دستان
کرهزمینراتشکیلميدهند.13آگوستهرسالهمه
چپدستانحومهشهردیترویتدرمکانينزدیکاین
شهردورهمجمعميشوندواینروزراجشنميگیرند.
زنهايچپ از آمارها طبق دست مردانچپ تعداد
دستبیشترهستند.درجامعهجهانيبهافرادچپدست
بهعلتاقلیتاجحافزیاديشدهاستاینموارددر
دستان راست براي که ميباشد زیاد بسیار ما اطراف
در کامپیوتر، قیچي.موس از استفاده نیست: ملموس
دستان موارد.چپ قبیل این از بسیار کنسرو بازکنهاي
حتيدرغذاخوردنسرمیزنیزبامشکلروبهروهستند
بهطوريکهقاشقوچنگالرابهدستمخالفميگیرند
حتي و ميشود دستي بغل و خود اذیت باعث این و
ميکنند.در استفاده خود مخالف لیوان از مواردي در
دستان چپ مشکالت بزرگترین از یکي کنکور زمان
افراد این مخصوص صندليهاي و میزها وجود عدم
به بود برايراستدستانخوب نکته این البته که بود
اینصورتکهسرکشيرويبرگهامتحانيچپدستان

راحتتراست.
دستها راست با شخصیتي تفاوتهاي دستها چپ
بودن، سازگار آنها، بودن انعطافپذیر ازجمله: دارند
دو مغزي رابطه اینکه مهم نکات از و بودن باهوشتر
نیمکرهآنها11درصدبزرگتروفعالترازراستدستان
ميباشدودرپياینموضوعتعاملبیشتريبینایندو
نیمکرهمغزبهوجودميآیدواینموضوعباعثیادگیري
قويتريدربعضيمواردمانندزبان،ورزشو...ميشود.
نحوست نوعي را بودن دست چپ گذشته زمان در
به مجبور را فرزندان والدین، که طوري به ميدانستند

نوشتنبادستراستميکردند.
را دنیا دست چپ شخصیتهاي از بعضي آخر در

خدمتتانمعرفيمینماییم:
1-ارسطو2-افالطون3-نیوتن4-اینشتین5-بتهوون
9-شکسپیر 8-پیکاسو داوینچي 7-لئوناردو 6-باخ
13-مسي 12-مارادونا 11-پله جبران خلیل 10-جبران
-17 16-گاندي مقدوني 15-اسکندر خلدون 14-ابن
ناپلئون18-بیلگیتس19-چارليچاپلین20-رابرت
امینپور23-کریم دنیرو21-جاللآلاحمد22-قیصر

باقري24-نیکبختواحدي25-حمیدجبليو...
* كارشناس حسابداري انبار و اموال ناردیس

ضيافتي باشکوه و عظيم به مناسبت همنشيني با دوست: 
مکان: زمين خاكي، 

زمان: رمضان ماه خدا، 
ميزبان: ایزد مهربان 

و هدف: نزدیکي به دوست ودرك حالوت پاداش الهي

نمودیم، آماده را خود ضیافت این براي صبرانه بي
کردیم، پاک پیشین کدورتهاي از را جانمان و دل
چشمانمانرابهرويتماميخواستههاينفسانيبستیم،
ناشنواکردیمو اماره گوشهایمانرابهگفتههاينفس
دلوجانمانراتسلیمگفتههايحقتعاليکردیم...روزها
سپريشدومیهمانيموعودفرارسیدوماهمهبهمیهماني
واردشدیم...بارخدایااینهمانماهرمضانياستکه
درآنقرانرانازلکردي،کهراهنمايمردموهاديو
فارقحقوباطلاست،ماهروزه،ماهشبزندهداريو
ماهبازگشتوماهتوبهقراردادي،ماهمغفرتورحمت،
ماهرهایيازآتشوماهرسیدنبهبهشتبرینقراردادي،
اینماهياستکهدرآنلیلهالقدراستکهازهزارماه
بهتراست،روزاول،روزدوم،روزسوم...ومادرحال
معاشقهبامعبود،...ودراینروزهاازاوخواستیمحجو
عمره،جهدوکوشش،نیروونشاط،انابتوتوبه،تقرب
ورغبت،خشوعورقت،نیتراستوگفتارنیکو،ترس
ازخودتوامیدبهخودت،توکلبرخودتوبرکناري
و پذیرفته کوششي و شایسته گفتاري با محرماتت از
عملينیکوودعایيمستجابشده.ودرروزآخردیگر
دلوجانمانعاشقترازپیششدهاستوتماموجودمان
دریغوافسوسازجداشدنازمیزباناینضیافتاست،
بهشکرانهتوفیقحضوردراینضیافت،نمازميگذاریم
عظمت، و کبریایي شایسته پروردگارا،اي ميگوییم و
ايشایستهبخششوبزرگواري،ايسزاوارگذشتو
ازتوميخواهیمبهحق مهربانيوايسزاوارآمرزیدن،
و قراردادي مسلمانان براي عیدي را آن که روزي این
برايحضرتمحمد)ص(کهرحمتتبراووخاندانش
بادذخیرهوشرفوزیادتمقامقراردادي،پسبهتوپناه
ميبریمآزآتشيکهشعلهاشخاموشنگردد...،پساي
رحیم،رحمکنبهکسیکهبدکردهوگناهکردهواعتراف
کردهواگربندهبديبودهایم،توپروردگارخوبيهستي.
پسايکریم،بهحقجاللجبروتتماراازاینبیکرانه

عیدفطرتبينصیبمگذار.
  عیداستودلمخانهویرانه،بیا

اینخانهتکاندیمزبیگانه،بیا
  یکماهتماممیهمانتبودیم

یکروزبهمهمانياینخانهبیا
 شعر از قيصر امين پور

* سوم دبيرستان

بيكرانه عيـــــــد

به پيشواز 22 مرداد روز جهاني چپ دستان

چپ دست ها انعطاف  پذيرترند

نوشين
غالم خاصي *






