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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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بحث كارخانه دار 
بودن يا نبودن 
فراب نيز همچون 
بحث ساخت داخل، 
طي دو دهه گذشته 
در بين همكاران 
فراب، كارفرمايان - 
خصوصاً آب و نيرو، 
مهندسين مشاور- 
خصوصاً مهاب 
قدس و مشانير و 
در سطح وزارت 
نيرو - خصوصاً 
معاونت آب و آبفا 
مطرح بوده است

فراب كارخانه دارد. فراب كارخانه ندارد!
پرسشدیگريکهاززمانتأسیسفرابتاکنوندرجستجويپاسخبوده،
اینستکهآیافراببایدکارخانهتولیدتوربینوژنراتوربرقآبيداشتهباشدیانه؟و
اگرپاسخاینپرسشمثبتاست،آنگاهضرورتدیگرينیزبهذهنمتبادرميشود
:کارخانهداربودنفرابباطراحتوربینوژنراتوربودنفرابمالزمهدارد.یعني
اگرفرابدانشطراحيتوربینوژنراتوررانداشتهباشد،آنگاهکارخانهداشتن

فرابمزیتبزرگيمحسوبنميشود.
اگربخواهیمموضوعفوقرابهشکلسامانیافتهايصورتبنديکنیم،سهرویکرد

پیشرويماخواهدبود:
1-فراب،دانشفنيطراحيتوربینوژنراتوربرقآبيراکسبنمایدوهمزمان
نیزکارخانجاتتولیدتجهیزاتتوربینوژنراتوررااحداثنمایدوسپسبادریافت
سفارشازمشتریانداخلي)واحیاناًخارجي(بهعنوانیکيازچندمنبعاصلي
Voith-Siemens,Vatechطراحيتولیدتوربینوژنراتوردرکنارشرکتهایيمثل

Litostroj,Harbin,Alstom,و.....قرارگیرد.
2-فراببهعنوانیكGCنیازيبهداشتندانشفنيطراحيونیزکارخانجات
تولیدتوربینوژنراتورندارد.فراببایستيدانشفنيطراحينیروگاهبرقآبيرادر
دستداشتهباشدونهاجزاءنیروگاهرا.همانطورکهسایراجزاءموردنیازپروژههاي
برقآبيازداخلیاخارجکشورتأمینميشود،توربینوژنراتورنیزازمنابعموجوددر
جهانتأمینميشود.کافياستکهفراب،مشخصاًبداندکهچهميخواهد.یعنيبتواند
خواستهخودرادرقالبمشخصاتفنيتعریفکند.اینکهتجهیزموردنیازچگونه
طراحيميشودوچگونهتولیدميشود،ارتباطچندانيباکسبوکارفرابندارد.

.SupplierباشدهمGCضرورتينداردکهفرابهم
3-خوباستکهفرابدانشفنيطراحياجزاءاصلينیروگاههايبرقآبي
)توربینوژنراتور(راکسبنمایدوليباتوجهبهمیزانناکافيتقاضايداخليوعدم
امکانتکیهبهصادراتوفروشمحصولدرخارجکشور،ضرورتيبهسرمایهگذاري
براياحداثکارخانجاتتولیدينبودهوفرابميتواندبااستفادهازماشینآالتصنعت
سنگینکشوروتکمیلحلقههايمفقودهزنجیرهتولید،نیازهايخودراحتياالمکاناز

بازارداخلتأمینکندوبقیهرانیزباخریدخارجيتکمیلنماید.
اینسهرویکرد،هریكبهعنوانیكراهبردجديدراینزمینهمطرحبوده
است.بدیهياستميتوانرویکردهايدیگريرانیزبهرویکردهايموجوداضافه
کرد)مثلاینکهفرابکارخانهداشتهباشدوليدانشفنيطراحينداشتهباشد(

ولکنگزینههاياصليهمینسهگزینهاست.
بحثکارخانهداربودنیانبودنفرابنیزهمچونبحثساختداخل،طيدو
دههگذشتهدربینهمکارانفراب،کارفرمایان-خصوصاًآبونیرو،مهندسین
نیرو-خصوصًا مهابقدسومشانیرودرسطحوزارت مشاور-خصوصاً
معاونتآبوآبفامطرحبودهاست.وموافقینومخالفین،هریكاستداللخود

راداشتهاندبهترتیبذیل.
موافقینرویکرداولاظهارميدارند:

-زمانیکهفراب،خودرابهعنوانپیمانکاراصلينیروگاهبرقآبيدرسطحکشور
مطرحميکندقاعدتاًبایستياجزااصلينیروگاهبرقآبيمثلتوربینوژنراتوررا،
خود،رأساًطراحيوتولیدکند.اساساًصاحبتکنولوژيبودنوصاحبکارخانه

بودنفراب،موجبميشودکهدعويفرابتوسطذینفعانپذیرفتهشود.

-اگرفرابفاقدکارخانهتولیدتجهیزاتاصلينیروگاههايبرقآبيباشد،آنگاههر
شرکتدیگرينیزبهفکرخواهدافتادباخریدیكساختمانومعرفيخودبهعنوان
GC،پروژههايبرقآبي،بهبازارکوچكپروژههايبرقآبيکشورنفوذکندوبهعنوان
رقیبفرابپابهمیدانبگذارد.)همانکاريکهزمانيشرکتنصبآذرابوپساز
آنشرکتانرژيگسترانمتحدکههردوتوسطیكنفرهدایتومدیریتميشدند

قصدانجامآنراکردندوالبتهناکامماندند!(
-درصورتیکهفرابفاقدکارخانهباشد،ازمنظرمشتریان)کارفرمایان(چیزيبیشاز
یكواسطهنخواهدبود.واسطهايکهسفارشراازیكخریدارميگیردوازفروشندگان
مختلف،تجهیزاتراتهیهميکندوبابرونسپاريعملیاتمهندسي،طراحيکليرانیز
انجامميدهد.کارفرمایانومشاوران،اساساًبهايالزمبرايفرایندهايپیچیدهمدیریت
پروژه،سازمانوسیستم،مهندسيپروسس،فرآیندهايتأمین،نصبوراهاندازيقائل

نیستندونگاهشانبهابزاروماشینآالتتولیداست.

موافقینرویکرددومميگویند:
-براياحداثیكکارخانه،اولینگام،انجاممطالعاتفني-مالياست.برايانجام
اینمطالعات،داشتناطالعاتبازارتقاضا،حجمسرمایهگذاري،چگونگيتأمینمنابع

مالي،نرخبازگشتسرمایه،محاسبهنقطهسربسرتولیدو.....ضرورياست.
-اساساًبرآوردهاومطالعاتانجامشدهحاکيازآناستکهبنابرپارهايفرضیات،
کلپتانسیلبرقآبيقابلاستفادهکشورکمتراز20،000مگاواتاست.اینمقداردر
برخيازگزارشاتالبتهاغراقآمیزتا40،000مگاواتنیزتخمینزدهشدهاست.همه
اینبرآوردهابدوندرنظرگرفتنخشکساليهايمتناوبوپریودیكکشورماست.
-متوسطضریببازدهي)Plant Factor(پروژههايبرقآبيکشورحدود25
درصداست.اینبازدهيکم،مسئولینامرراقانعميکندکهسرمایهگذاريهايسنگین

رويپروژههايبرقآبيانجامندهند.
-طي20سالگذشتهعمالًکمتراز10،000مگاواتنیروگاهبرقآبيبهفراب
سفارشدادهشدهاست.یعنيبطورمتوسطسالي500مگاوات!.مضافبراین،رونق
اینبازاردردهههفتادبودهاست.زمانيکهپروژههاي:کرخه،کارون3،کارون1،مسجد
سلیمان،توسعهمسجدسلیمان،گتوند،کارون4،کوهرنگ،لوارك،شهیدرجایي،جمعًا
بهظرفیت7500مگاواتطيسالهاي71تا80واردچرخهاجراشدهاند،ازسال80تا
90دوپروژهسیاهبیشهوسیمرهجمعاًبهظرفیتحدود1500مگاواتاجرایيشدهاند
وازسال90بهبعد)دههسوم(تعداددیگريپروژهمثلداریان،خداآفرین،آزادو.....
جهتاجرابهفرابواگذارشدهاندکهجمعاًکمتراز300مگاواتبودهاست.پروژههاي
دیگريمثلرودبار،تلمبهذخیرهايرودبار،تنظیميدز،تنظیميگتوند،خرسان3نیز
واردفازاجراشدهاندکهجمعاًکمتراز1000مگاواتهستندوالبتهبهفرابهمواگذار
نشدهاند.بختیاريوتوسعهگتوندو.....نیزفعالًدرتبوتابتأمینماليوانتخاب

پیمانکاراست.
-محاسباتمالينشانميدهدکهسرمایهگذاري100تا150میلیوندالريبراي
احداثکارخانجاتتولیدتوربینوژنراتوربرقآبيبرايتأمین500مگاوات!توربین
وژنراتوردرسال،اقتصادينیست.تداوماشتغالحدود2000نفرپرسنلفرضيچنین

کارخانجاتيبهیچوجهنميتواندتضمینشود.
-متجاوزاز90درصدماشینآالتموردنیازتولیدتجهیزاتتوربینوژنراتور
برقآبيهماکنوندرصنعتسنگینکشوروجودداردکهعمالًسفارشمتناسببا
ظرفیتتولیدخودندارندوکمتراز20درصدظرفیتماشینآالتمورداستفادهقرار
ميگیرد.سرمایهگذاريتکراريوخریدماشینآالتمشابهازمنظرمليکارعاقالنهاي
نیست.نکتهمهماینستکهبرايتولیدتجهیزاتتوربینوژنراتوربرقآبينیازبهیكخط
تولیداختصاصيباماشینآالتخاصوویژهنميباشد.90درصدتجهیزاتوقطعات
باماشینهايعمومي)کاروسل،بورینگ،CNCو.....(تولیدميشوندوپروسهتولید

نیزشاملبرش،نورد،جوش،سندبالستو.....است.
-کشورایرانبرايتولیدانرژي،بهمنابععظیمنفتوگازخودمتکياستوتا
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همانطور كه مالحظه 
مي كنيد به استثناي 
آقاي موسي رفان، 

ساير مصاحبه 
شوندگان بر عدم 

ضرورت احداث 
كارخانه تاكيد 

داشته اند. اگرچه به 
اصطالح فقها نظر 

آقاي رفان نظريه اي 
شاذ )نادر – كمياب( 

محسوب مي شود، 
اما چون صاحب 

اين نظريه، زماني 
رئيس/عضو هيت 

مديره فراب و 
مديرعامل مپنا و 
مديرعامل آب و 

نيرو بوده است بهتر 
است پيرامون نظر 
ايشان اندكي تاّمل 

كنيم
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زمانیکهاینمنابعبهوفوردردسترسهستند،کششوانگیزهالزمبراياستفادهاز
سایرمنابعتولیدانرژي)آب،خورشید،بادو.....(توجیهاقتصاديندارد.ممکناست
توجیهزیستمحیطيداشتهباشد،اماتوجیهاقتصادينداردوبهمیندلیلهممسئولین
صنعتبرقکشورتکیهگاهاصليخودرابرايتأمینانرژي،استفادهازنفتوگاز

قراردادهاند.
ونهایتاًطرفدارانرویکردسومهماناستدالالترویکرددومرابیانميکنند

بهاضافهاینکه:
-بهتراستفرابدانشفنيطراحيتولیدوژنراتورراکسبنمایدواین
دانشرابهعنوانبرگبرندهخودنگهداردوليباتوجهبهغیراقتصاديبودن

سرمایهگذاري،ضرورتيبهاحداثکارخانجاتتولیدينیست.
باتوجهبهتوضیحاتفوق،بهتراستنظرهمکارانيکهزمانيدرفرابیادر
سازمانکارفرمایادرتشکیالتمهندسینمشاوریاوزارتنیرونقشویژهايدر

باروريصنعتبرقآبيکشورداشتهاندرادراینزمینهباهممرورکنیم:

بيژن زنگنه )وزير اسبق نيرو(:
»ضرورتنداردکهشرکتهايGCکارخانهداشتهباشند.هنرGCآناستکه

ازظرفیتهايموجوداستفادهکند......
منفکرميکنمفرابکارخوبيکردهاست)کهکارخانهایجادنکردهاست(.
باتوجهبهاینهمهکارخانهکههماکنونهمعموماًظرفیتخاليدارند،چه
ضرورتيداردکهشماهمیکيدیگردرستکنیدوظرفیتخاليراافزایشدهید.
)دراینصورت(شماچهخدمتيبهکشورکردهاید؟اینکارخانهکهوجودداشت.

برايآنهاکاردرستميکردیدنهاینکهخودتاندوبارهکارخانهایجادکنید.«
ماهنامه فراب، تيرماه 91، ص 16 و 17

حبيب اهلل بيطرف )وزير اسبق نيرو (:
»بهنظرمنداشتنیانداشتنکارخانه،هیچکدامدلیلخوببودنیابدبودن
نیست.آنچهمهماستایناستکهیكپیمانکارعموميسازندهنیروگاه،امکان
دستیابيمطمئنبهتجهیزاتاصليوفرعيخودراداشتهباشد.بهاینترتیباگر
محدودهمطمئنبرايشرکتهايایرانيرامحدودهداخلکشوردرنظربگیریم،شرکت
فراببایدبتواندکلیهتجهیزاتراازکارخانجاتداخليتأمینکند.بدیهياستاگردر
صنایعموجودکشور،ظرفیتیاعالقهبهسرمایهگذاريبرايایجادیكظرفیتهاي
الزموجودنداشتهباشد،درچنینشرائطيایجادکارخانجاتموردنیازبرايساخت
حلقههايمفقودهدرزنجیرهساختتجهیزاتیكنیروگاهضرورتپیداميکند.بهنظر
مناگرفرابتوانستهباشددرفرایندساخت20تا30واحدنیروگاهيگذشتهخود،
کلیهفنآوريهايساختوتوانمندیهايساختتجهیزاتمختلفرادرصنایعموجود
کشورنهادینهکند،کارارزشمنديانجامدادهاستونیازکشوررامرتفعکردهاست.«

ماهنامه فراب، اسفند ماه 90، ص 41
ناصر تركش دوز )مديرعامل مهاب قدس(:

».....فرابهماکنوندرحالمدیریتکارخانههاي)مختلف(برايانجامکاراست
ودرآنموفقیتهمکسبکردهاست.اینمدلحداقلازنظرهزینهايمقرونبهصرفه
استوهزینههاراکاهشميدهدوبهرهوريرابیشترميکند.توسعهبازارنیزدراین
مدلراحتتراست.چونفرابکارخانهاينداردکهبهدلیلآنمجبوربهماندندریك

صنعتباشد.«
ماهنامه فراب، ديماه 90، ص 11

مسعود صادقي )معاون مهندسی و طرح های توليد شركت مشانير(:
».....مالکیتکارخانهوکارخانهداري،رشتهتخصصيفرابنبودهونیست.بهنظر
منمدیریتکردنکارخانههايمختلفبهتراست.چراکههمیشهمشکلمواداولیه
وجودداشتهونميتوانادعاکردکهاگرفرابکارخانهداشت،تأخیريدرزمانبنديهاي
پروژههابهوجودنميآمد.فکرميکنمفراببهترینسیاست،یعنيمدیریتراانتخاب

کردودراینخصوصهمهیچایراديرانميتوانبهعملکردشگرفت.«
ماهنامه فراب، آذرماه 90، ص 12

ناصر كامجو )مدير امور سد و نيروگاه، شركت مهاب قدس(:
»اینکهشرکتفرابازبدوتأسیسبهعنوانیكشرکتپیمانکارعموميکار
خودراشروعکرد،تصمیمدرستيبودهاست.بهنظربندهاگرشرکتفراببهدنبال
تأسیسکارخانهميرفت،بهموفقیتيکهامروزکسبکردهنميرسید،زیراشرکت
فراب،پتانسیلهايسازندگانداخلکشوررابهخوبيشناسایيکردهومتناسببا
توانایيآنها،تهیهموادومصالحوساختونصبقسمتهایيازکاررابهآنهاواگذار
کرد.اگرفراببهدنبالتأسیسکارخانهبود،شایدبهاینعلتکهظرفیتهايکارخانه
خودشرابهکارگیرد،انجامکميوکیفيکارهاباوضعموجودصورتنميگرفت.«
ماهنامه فراب، آبان ماه 90، ص 9
وفا تابش )عضو اسبق هيئت مديره آب و نيرو- مجري طرح هاي كرخه و كارون 3(
»کاریكپیمانکارعمومي)GC(یكچیزاستوکارخانهداريچیزدیگر.
مدیریتفراب،مدیریتکارفرمایيبرايجمعآوريبهترینهاوراهبريپروژه
است.فراببانساختنکارخانه،خودشراطرفخودشقرارندادو.....فراب
توانستازبینشرکتها)کارخانجات(بهدلیلنداشتنکارخانه،آزاديانتخاب
داشتهباشدوبابهترینقیمت،بهترینانتخابراانجامدهد.برايهمینهمهست

کهمنفکرميکنمتصمیمفراببراينداشتنکارخانهتصمیمدرستيبود.«
ماهنامه فراب، شهريور ماه 90، ص 10

علي اكبر زحمتكش )مديرعامل اسبق آب و نيرو، عضو اسبق هيئت مديره فراب(: 
»اگرفرابکارخانهميزد)احداثميکرد(زمینگیرميشد.موضوعمهمایناستکه
نیروگاههايآبيقابلشبیهسازينیستند،یونیكومنحصربهفردهستند.امابسیاريازقطعات
نیروگاههايحرارتيتکرارياست.درنتیجهداشتنکارخانه)نیروگاهحرارتي(وتولیدانبوه
قطعاتتکراريمقرونبهصرفهاستومزیتمحسوبميشود،امابرايفرابکهکارهاي
تکرارينداردوجودکارخانهمزیتنیست.....هیچوقتاعتقادنداشتمکهفراببایدواردکار
ساختشود،زیرابازارنیروگاههايبرقآبيمحدودوسرمایهگذاريدرآنسنگیناست.«

ماهنامه فراب، مرداد ماه 90، ص 9 و 10 
حميد زرگرپور)مديرعامل اسبق آب و نيرو، قائم مقام شركت مپنا(: 

»ایدهمنآننبودکهفرابکارخانهبزند)احداثکند(وهماکنوننیزبهآنمعتقدنیستم.اما
نیازساختیكکارخانهسبكباتشکیالتنصبدرابعادکوچكومتوسطوجودداشت.
دیدآنموقعاینبودکهبازارهرروزدرحالرشداستوبه25هزارمگاواتميرسداما
بعدهامعلومشدتنهابه15هزارمگاواترسید.)15000مگاواتپتانسیلبرقآبيقابلاستفاده
وجوددارد(ببینیدتمامحرفمنایناستکهفرابنیازنداشتبهاندازهتمامپروژههاونیاز

خودکارخانهبزندبلکهميتوانستبهاندازهیكسومازنیازخودکارخانهبزند.«
ماهنامه فراب، تيرماه 90، ص 10

موسي رفان )مديرعامل سابق مپنا، رئيس / عضو سابق هيئت مديره فراب(:
»منازهمانسالهاهمطرفداراینایدهبودمکهفراببرايخودکارخانه
داشتهباشدواینایدهراپسازاینکهبهمپناآمدمعملیاتيکردم.درکشورما
اینکهابزاردراختیارخودمجموعهشرکتباشدخیليميتواندبهبهبودانجام
مأموریتهايآنشرکتکمكکند.مااگرازاولدرفراببرايتوربینوژنراتور
کارخانهدرستميکردیمخیليدرانجامکارهاجلوبودیم.اکنونهمبهنظرمن
دیگرکارازکارگذشتهاستوخیليدیرشدهاست.امروزفرصتآناستکه
مطالعهشودفرابچهفرصتهايگرانقدريراتنهابهدلیلنداشتنکارخانهاز
دستدادهاست.فراباینهمهفرصتراازدستدادوفکرنميکنماینفرصت

هرگزبرايفرابتکرارشود.«
ماهنامه فراب، خرداد ماه 90، ص 11
همانطورکهمالحظهميکنیدبهاستثنايآقايموسيرفان،سایرمصاحبهشوندگان
برعدمضرورتاحداثکارخانهتاکیدداشتهاند.اگرچهبهاصطالحفقهانظرآقايرفان
نظریهايشاذ)نادر– کمیاب(محسوبميشود،اماچونصاحبایننظریه،زماني
رئیس/عضوهیتمدیرهفرابومدیرعاملمپناومدیرعاملآبونیروبودهاستبهتر

استپیراموننظرایشاناندکيتاّملکنیم.تاشمارهبعد.
ادامه دارد...



سيستم كنتورهاي هوشمند در دستان فراب

اخبار

سعيد قنبري/ مجري طرح كنتورهاي هوشمند:بهدنبالبرنده
شدنشرکتفرابدرمناقصهطرحهايفهام1)سیستمکنتورهاي
هوشمند(دراس��تانهايزنجانوبوشهربرايطراحيواجراي
EPCبراي400/000کنتورهوشمندبهصورتAMIسیس��تم
وپیروصدورنامهابالغوش��روعکارطرحه��ايفوقدرتاریخ
91/01/16توسطکارفرمايپروژههایعنيسازمانبهرهوريانرژي
ایران)س��ابا(،ش��رکتفرابمذاکراتقرارداديباشرکتهاي

NARI)ازکشورچین(والکترونیكافزارآزماراشروعکرد.
البتهبهدلیلش��رایطخاصاینطرحها)ازجملهلزومتحویل
نمون��هاولیهتجهیزاتمنطبقبامش��خصاتفن��يفهامهمزمان
باارائهپیش��نهادفني-ماليدرمناقصهبهکارفرمايپروژه،انجام
تس��تهايالزمبررويایننمونههاوتأییداولیهتجهیزاتارائه
ش��دهتوسطکارفرماومشاورپروژهیعنيشرکتموننکوایرانو
زمانبنديکوتاهقراردادي(طراحيوساختتجهیزاتونرمافزار
فهامقبلازعقدقراردادباش��رکتNARIوبراساستفاهمنامه
مبادلهش��دهبینش��رکتهايفرابوNARI،باارتباطمؤثري
کهباشرکتNARIبراساسیكرابطهدوطرفهبرد-بردبرقرار
ش��دهبودازسال90آغازش��د.ازابتدايمطرحشدنپروژههاي
فهام،شرکتفراببهمنظوراستفادهحداکثريازتوانتولیدداخل
تجهیزاتفهاموانتقالدانشفنيمربوطهبهداخلکشورازیك
طرفوهمچنینبهمنظورکاهشتعرفهوارداتتجهیزاتپروژه
وب��هعبارتيکاهشقیمتپروژهازط��رفدیگر،ضمنمذاکره
باش��رکتالکترونی��كافزارآزمابهعنوانیک��يازتوانمندترین
ش��رکتهايس��ازندهکنتورهايبرقدرکش��ورنسبتبهتبادل
تفاهمنامههمکاريانحصاريباایشان،برايتولیدداخلتجهیزات
طراحيشدهتوسطفراب– ناريکهبهصورتCKDواردایران
خواهندش��د،اقدامکرد.وارداتاجزايتجهیزاتفهامبهصورت
CKDوتولی��دداخلآنهاب��اتوجهبهجزئیاتوهماهنگيهاي
زیادموردنیاز،آمادهسازيخطتولیدو...کهميبایستيبههمراه
شرکتهايNARIوالکترونیكافزارآزما،موردبحثوبررسي
قرارميگرفتکارعقدقراردادواطمینانازاینکهتاحدامکانهیچ
مورديازتعهداتشرکتهانسبتبهطرفمقابلازقلمنیافتدرا
تاحدزیاديمشکلميکرد.برایناساسوبهمنظوراطمیناناز
لحاظشدنمواردفوقتصمیمبهعقدقراردادهايطرحهايفهام1
بینشرکتفرابومجموعهناري-الکترونیكافزارآزما)بهعنوان
Joint Venture(گرفتهشد.ایننوعقراردادعالوهبرپیچیدگي
بیشتردرتنظیمآندرمقایسهباسایرقراردادها،بهدلیللزومکسب
JointوافزارآزمابرايانعقادقراردادNARIموافقتش��رکت
Ventureبافراباحتیاجبهجلساتهماهنگيمتعدديداشت.

خوشبختانههماهنگيهايالزمطيچندینجلسهمشتركبین
ف��راب،NARIوالکترونیكافزارآزماانج��اموپسازصورت
گرفتنبازدیدهايکارشناس��انالکترونی��كافزارآزماازکارخانه
NARIوهمچنی��نبازدی��دکارشناس��انNARIازکارخان��ه

الکترونی��كافزارآزماموضوعاتفيمابی��ننهایيگردید.نهایتا
ًجلس��اتفش��ردهقرارداديازتاریخ91/05/08بینتیمفرابو
ش��رکتهايNARIوالکترونیكافزارآزماش��روعش��د.اهم
مش��کالتوموارديکهدرطولاینجلساتموردبحث،تبادل

نظرونهایيشدنقرارگرفتعبارتبودنداز:
-جزئیاتنحوههمکاريشرکتهايNARIوالکترونیك

افزارآزماوتعهداتایشاندرمقابلفراب
-مبلغقراردادباش��رکتهايNARIوالکترونیكافزارآزما
الزمبهذکراس��تکهبهدلیلطوالنيش��دنزمانمناقصهتاعقد
قراردادکارفرمابافرابودرنتیجهباگذش��تبیشازیکسالاز
زمانپیشنهادقیمتشرکتNARIبرايپروژههايفهاممباحث
قیمتيبسیارمهموفش��ردهايباشرکتNARIبرگزارشدکه
درنهایتباموافقتفراببابرخيتغییراتدرقیمتپیشنهادي
ش��رکتNARIوازطرفدیگرهمراهيNARIباش��رکت
فرابدرحداقلکردنتغییراتدرقیمتهاتاحدممکن،موضوع

قیمتقراردادبینطرفیننهایيگردید.
-مباحثمربوطبهنحوهپرداختها،گش��ایشLC،حملو

ترخیصازدیگرمباحثمهمجلساتفوقبود.
کلیهمواردموردمذاکرهپسازحدودیكهفتهجلساتفشرده
بی��نطرفیننهایيگردیدودرروزسهش��نبهم��ورخ91/05/17
مراس��مامضاءقراردادباحضورمدیرانمحترمعاملشرکتهاي
فرابجنابآقايمهندسلطفي،الکترونیكافزارآزماجنابآقاي
مهندسبردباروNARIآقايBao Tianhuaبرگزاروقرارداد
بینطرفینمبادلهگردید.درخاتمهوظیفهخودميدانمکهازکلیه
اعضاتیممذاکرهکنندهش��رکتفرابک��هاینجانبرادرنهایي
نم��ودنقراردادهايفوقیارينمودن��دازجملهآقایانکاویاني،
محبوبي،حاجیاننژاد،توکلي،پیرمحمدي،دلبرصافوهمچنین
آقايمهندسمداحي،مدیریتمحترمشرکتفرابآقايمهندس
لطفيوآقايمهندسحاجيرسولیهابهعنواننمایندهمدیریتدر
طرحهايکنتورهايهوشمند،کههموارهراهنمایيهایشانراهگشا

بودهاست،تشکرنمایم.

تحويل شاقولي سازه سالن توربين بخار نيروگاه 
سيكل تركيبي يزد

 بتن ريزي فونداسيون هر دو واحد تجهيزات 
BFP نيروگاه سيكل تركيبي يزد

ادامه بك فيل و عمليات اجراي فونداسيون پدستال 
LNG هاي پايپ رك ها ي ايران

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 اجراي داكت بانك داخل محوطه سالن توربين 
بخار نيروگاه سيكل تركيبي يزد

اجراي مگر فونداسيون F3 ) شروع كفسازي تراز 
0.00 سالن (توربين بخار نيروگاه سيكل تركيبي يزد

عقد قراردادهاي فهام1 در استان هاي بوشهر و زنجان با شركت NARI و الكترونيك افزارآزما



سر خط اخبار شركت توبا

عمليات ساخت مجموعه
Draft Tube نيروگاه داريان

عملیاتساختمجموعه
Draft Tubeنیروگاهداریان
باس��رعتمناس��بيدرحال
پیشرفتميباشدوتهیهمدل
سهبعدي،نقشههايگستردهو
زوایايخمکارياینمجموعه
درواح��دطراحيش��رکت
توباخاتمهیافتهونقش��ههاي

کارگاهيبهپیمانکارمربوطهابالغگردیدهاست.هماکنونعملیاتجوشکاريو
نوردDraft Tube Coneواحداولخاتمهیافتهوعملیاتخمکاريوجوشکاري

Draft Tube Elbowنیزدرحالانجاماست.

موفقيت توبا در تمديد گواهي نامه 
  ISO 9001:2008 مديريت كيفيت

پسازاینکهشرکتDNVنمایندگيخودرادرایرانتعطیلنمود،شرکت
TUV NORDرابجايخودبهمشتریانشمعرفينمود.لذاباتوجهبهاینکه
شرکتفرابقراردادخودرابهاینشرکتمنتقلکردهبود،قراردادممیزيایزو
شرکتتوبانیزباشرکتTUV NORDمنعقدشد.شرکتتوبادرابتداي
مردادماهسالجاريازسويشرکتTUV NORDموردممیزيقرارگرفت
وموفقش��دگواهینامهایزو9001خودرابدونهیچمغایرتيتمدیدنماید،در
گزارشممیزانبه3موردPI)پتانس��یلبهبود(و2موردGP)نقاطقوت(در

خصوصشرکتتوبااشارهشدهاست.

ساخت و تست اجزاي بويلرهاي 
يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

باتش��ریكمس��اعيبهعملآمدهبینسازندهوس��ایرذینفعانپروژه،
عملی��اتطراحي،تامینموادخام،س��اختوتس��تاجزايتحتفش��ار
بویلرهايش��شگانةفاز22تا24توسعةمیدانگازيپارسجنوبيدراین
ماهبهپایانرس��ید.ازمهمتریناجزايتحتفش��اربویلرهاميتوانبهدرام
آب،درامبخار،دیوارههايمحفظةاحتراق،انواعواقس��املولههايخمبا

قطرهايمختلفوپروفیلسهبعديمتفاوتاکونومایزراشارهکرد.

 اتمام هيدروتست بويلرهاي A,B واحد 121

 نصب درام هاي مكش كمپرسور سوخت گاز در 
سايت NGL خارگ

ناحيه  در  فلزي  سازه  نصب   عمليات  آغاز   
پروسسي پروژه ستاره خليج فارس

 بازديد آقاي قلعه باني به همراه ديگر مديران نفت 
و مسئوالن قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا از پروژه 

NGL خارگ

تست 3 عدد پمپ NON API در شركت   
پتكو

سر خط اخبار
شركت نارديس سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 ادامه عمليات ساختمان هاي ضد انفجارو 
اتمام فونداسيون ساختمان هاي پست و ابزار 

LNG دقيق ماهواره پروژه ايران

 ادامه خاكبرداري فونداسيون تجهيزات و عمليات 
LNG فونداسيون تانك هاي ذخيره ايران

   نمايي از واحد 121 پروژه 22تا24 پارس جنوبي

واحد  در  اجرا شده  كابل كشي  از  نمايي   
120پروژه 22تا24 پارس جنوبي

تغییر تاريخ برگزاري بزرگ ترين 
رويداد نمايشگاهي صنعت آب

و تاسیسات آب و فاضالب
نمايشگاهي  رويداد  بزرگترين  برگزاري  تاريخ 
صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب كشور در 
سال جاري كه بنا بود از 24 الي 27 شهريور ماه 
در تهران برگزار شود، به دليل برگزاري اجالس 
بين المللي سران غيرمتعهدها در شهريورماه جاري 
در پايتخت، تغيير يافت. گفتني است برگزاري 
و  آب  صنعت  بين المللي  نمايشگاه  هشتمين 
تاسيسات آب و فاضالب كشور به تاريخ 8 الي 

11 دي ماه موكول گرديد.



شهريور ماه 1391 - شماره 23

اخبار صنعت آب و برق جهان
علیرضا تاج بخش* 

انتخاب پيمانكار ساختمانی Mangdechhu )بوتان(
پیمانکارساختمانیطرح720 عنوان به نهایتاً JALهندی شرکت
مگاواتیMangdechhuمعرفیگردید.طیاینقرارداد200میلیون
دالری،سد،ساختمانزیرزمینینیروگاه،تونلانحراف،سرریزهاو
ورودیهاطراحیوساختهمیشود.شایانذکراستپیمانکارانهندی
فعال بوتان در نیروگاهی مگاواتطرح از10000 بیش اجرای در
هستند.بهعنوانمثالدرسال2011،قرارداد415میلیوندالریبخش
JALنیزبهشرکتPuntsangchhuسیویلطرح990مگاواتی

واگذارگردید.

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

Agraدرشمالشرقيهندوستانگردیدهاست.

Tarbela 4 تنها یك قدم تا اجراء )پاكستان(
بانكجهانینهایتاًباتخصیصوام880میلیوندالری)400میلیوندالراز
طریقIBRDو440میلیوندالرازمحلIDA(بهدولتپاکستانبرای
اجرایطرحTarbela 4بررویرودIndusموافقتنمود.دراین
طرحتوسعه،1410مگاواتبهظرفیتموجودطرحافزودهمیگردد.تولید
انرژیارزانبرایشهروندانوکاهشمصرفسوختهایفسیلیاراهداف
استراتژیكطرحبودهبهطوریکهشرکتWAPDAسرمایهگذاری
914میلیوندالریخودراکامالًاقتصادیبرآوردمیکند.اینموضوع
باتولیدسالیانه3840گیگاواتساعتانرژیکامالًدستیافتنیبهنظر

میرسد،امریکهدرسال2018محققخواهدشد.

بازسازی دومين واحد Sayano  )روسيه(
شرکتRusHydroدومینواحدطرحSayanoرانیزبازسازی
نمود.دراینطرحبازسازیومدرن-سازی،دهواحدموجودتاانتهای
سال2014باسرمایهگذاری371میلیوندالریبهاتماممیرسد.پساز
اجرایطرح،کارآییواحدهابهبیشاز96,6درصدمیرسدوهمچنین،
نیروگاهبهمدت40سالدیگربهتولیدانرژیادامهخواهدداد.ایندر
حالیاستکهدرسیمایطرحتوسعه،افزایش25درصدیتولیدسالیانه

انرژیازاهمیتبسزاییبرخورداراست.
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ورود Origin به بازار انرژی )شيلی(
Cuervo،باسرمایهگذاریدرسهطرحآبیOriginشرکتاسترالیایی
BlancoوCondorحضورپررنگیدرصنعتانرژیشیلیداشته
است.اینشرکتباتأمینمالی51درصدیاینسهطرحکهدرمجموع
1000مگاواتبهظرفیتنصبشدهکشورمیافزاید،شریكمحلی
خود)شرکتXstrata(راحمایتمینماید.طبقبرنامهمصوبطرح،
Originمبلغ75میلیوندالرراطیسالآتیبهمنظورامکانسنجی
طرحهاهزینهمینماید.اینطرحهادرسال2020بهبهرهبرداریتجاری
خواهندرسیدوپیشبینیمیگرددتاآنزمان،3,6میلیارددالرهزینه

صرفاجرایآنهاشود.

نوازش خصمانه طرح Santa Cruz )پرو(
سیالبهایمهیبفصلی،طرح13,5مگاواتیSanta Cruzرادر
همشکستند.بهگزارشوزارتمعادنوانرژیپرو،زیرساختهای
اصلیطرحبهشدتآسیبدیدهاندوبهنوعیامکانبازسازیآن
غیرممکنمیباشد.اینطرحکهدرمنطقهCalcasوبررویرود

Blancoاحداثشدهبود،درسال2009بهبهرهبرداریرسید.

 Voith انتخاب
برای تأمين تجهيزات Steti )جمهوری چك(

طرحآبیStetiکهقراراستبررویرودLabeدرشمالجمهوری
Voithچكاحداثگردد،توسطتجهیزاتالکترومکانیکالشرکت
تغذیهخواهدشد.دراینقرارداد10میلیونیورویی،دوواحد3,5
مگاواتیکاپالنباقطرrunnerبرابربا5,1مترتأمینمیگردد.این
طرحکهدرمجموع39,8میلیوندالرهزینهدارد،درسال2014حدود

30گیگاواتساعتانرژیدرسالتولیدخواهدکرد.

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

49سالهرابرايبهرهبرداريازطرحدرسال2008اخذکردهاست.

كليد خوردن Menge )تركيه(
شرکتخصوصيEnerjisaرسماًاجرايطرحMengeرابرروي
رودخانهSeyhanاعالمنمود.دراینطرح89مگاواتي،سالیانه203
گیگاواتساعتانرژيتولیدميشودواینانرژي،بهمدت49سال
بهشرکتEnerjisaتعلقدارد.اجرايبخشساختماني)سد،تونلها
و Ozaltin مانند محلي شرکتهاي توسط نیروگاه( ساختمان و
Cengizصورتميپذیردوبخشتجهیزاتطيقراردادي100میلیون
یورویي،بهشرکتAlstomواگذارشدهاست.شرکتEnerjisaهم
اکنونمالك1635مگاواتدرحالبهرهبرداريو1830مگاواتدر
حالاحداثدرکشورترکیهاست.اینشرکتبهزوديطرح145
مگاواتيKopruرابهبهرهبرداريميرساندوطبقچشماندازمدیران
ارشدخود،تاانتهايسال2017،مالكحدود5300مگاواتنیروگاه

آبيدرحالبهرهبرداريدرترکیهخواهدبود.

سرمایه گذاری Joule Africa در Katsina )كامرون(
شرکتJoule Africaقصدداردباسرمایهگذارییكمیلیارددالری
خوددرطرح450مگاواتیKatsina،حضورخودرادرکشورکامرون
تثبیتنماید.دراینطرحکهبهروشBOTاجراءخواهدشد،طرف
دیگرامضایقراردادPPAوزارتانرژیومنابعآبکامرونمیباشد.
اینوزارتکهپسازاجرایاینطرح،حدود40درصدبهظرفیت
نصبشدهکشورخودمیافزاید،اخیراًطرح350مگاواتیKpepرانیزبه
شرکتJoule Africaواگذارکردهاست.تاانتهایسال2020،ظرفیت
نیروگاهیاینکشوربه3000مگاواتخواهدرسیدکهازدیدگاهملی،این

امربسیاربااهمیتمیباشد.

چراغ سبز بانك جهانی به قاره سياه )كامرون(
طرح30مگاواتیPangarباتصویبوامبدونبهره132میلیوندالری
بدونبهرهبانكجهانی،جاندوبارهاییافت.البتهاینطرحعظیمبیشاز
494میلیوندالرهزینهخواهدداشتکهتوسطگروهیازسرمایهگذاران
تأمینمالیخواهدشد.نیروگاهطرحشامل4واحدهمسانفرانسیسبوده
کهدرمقایسهباسهمساختمانیآن،بخشاندکیازمبلغسرمایهگذاری

راداراست.



شهريور ماه 1391 - شماره 23

نیپون؛ بزرگترين خريدار ژاپنی نفت ايران
باوجودفش��ارهایغرببهمش��تریانآسیایینفتایران،شرکتژاپنیشواشلاعالمکردبهمعامالتنفتخودباجمهوریاسالمیایرانادامه
میدهد.بهگفتهمنابعآگاه،قراردادپیشینشواشلباایران،درماهمارسسالجاریمنقضیشدهبودامااینشرکتقراردادخودراتمدیدکرده
استواکنونروزانه60تا70هزاربشکهنفتازایرانواردمیکند.بهگزارشخبرگزاریرویترزازتوکیو،طبقاطالعاترسمیدولتژاپن،این
کش��وردرماهژوئنس��الجاریمیالدیروزانه207هزارو812بشکهنفتخامازایرانواردمیکردهکه6,8درصدنسبتبهسالگذشتهافزایش
داشتهاست.شرکت»جیایکسنیپوناویلاندانرژی«،بزرگترینپاالیشگرنفتژاپن،باوارداتروزانه83هزاربشکهنفتخامازایران،بزرگترین
خریدارنفتایراندراینکشوربهشمارمیآید.ژاپندرسال2011میالدیبامصرفروزانهچهارمیلیونو418هزاربشکهنفت،چهارمینمصرف

کنندهبزرگاینکاالدرجهانبهشمارمیآمدهوپساززلزلهوسونامیدوسالپیش،نیازآنبهنفتخامافزایشیافتهاست.

مستثني شدن برنامه توسعه میادين مشترک از قانون مناقصات 
محسنخجستهمهرمعاونبرنامهریزیونظارتبرمنابعهیدروکربوریوزیرنفتگفت:اینآییننامهبهدلیلاهمیتبحثمیادینمشتركو
ضرورتشتابدهیبهرونداجرایاینپروژههاابالغشدهاستواینابالغیهبراساسماده11قانونتاسیسوزارتنفتبهاینوزارتخانه
دادهشدهاستوبهاینترتیبواگذاریواجرایطرحهایمربوطبهاکتشاف،توسعه،تولید،تعمیرونگهداشتمیادینمشتركنفتو
گازتنهابراساسآییننامهمعامالتشرکتملینفتایرانانجاممیشود.ویبابیاناینکهباابالغاینآییننامهکارتوسعهمیادین
مشتركدرواقعازشمولقانونبرگزاریمناقصاتمستثنیشدهاست،گفت:براساساینآییننامه،همهقراردادهایاکتشاف،
توس��عه،تولیدونگهداش��تمیادینمشتركنفتوگازازاینپسطبقماده59آییننامهمعامالتشرکتملینفتوپس
ازطرحموضوعدرکمیس��یونیادش��دهانجاممیشود.خجستهمهربزرگترینمزیتاستفادهازآییننامهمعامالتشرکت
ملینفتبهجایقانونمناقصاتراش��تابدرانتخابپیمانکارانمناس��ببراساسمعیارهاییهمانندقیمتپیشنهادی
وصالحیتکارحرفهایآنهاخواندوگفت:براس��اساینآییننامه،پیمانکارعالوهبرقیمتپیش��نهادیپایینباید

صالحیتفنیانجامکارراداشتهباشد.

حل مشکل بیمه معامالت نفتی ايران و هند با مساعدت دولت هندوستان
باارائهپوششبیمهایباپشتیبانیدولتهند،نفتکشهایهندیقادرخواهندبودبهانتقالمحمولههاینفتیایرانبهشبهقارهادامهدهند.بهگزارشپایگاهخبریبلومبرگ،
هند،سومینخریداربزرگنفتخامایران،باارائهبیمهتضمینشدهازسویدولتبهنفتکشهایحاملنفتخامجمهوریاسالمی،امکانادامهمعامالتنفتیدوکشور
رافراهممیکند.سابیاساچیهاجارا،رئیسشرکتکشتیرانیهنداعالمکردپسازتوافقبیمهگرانهندیبرایپوششبیمهایهرمحمولهنفتیایرانتاسقف100
میلیوندالر،خدماتنفتکشهایهندیبهایرانبهزودیازسرگرفتهمیشود.ازسرگیریخدماتنفتکشهایهندیسببمیشودتالشهایغرببرایاختاللدر
معامالتنفتیایرانوهندخنثیشودوپاالیشگرانهندی،ازجملهشرکت»منگلورریفاینریاندپتروکمیمالز«)MRPL(بتوانندبهخریدنفتازایرانادامهدهند.طبق
اعالماتحادیهاتاقهایبازرگانیوصنعتهند،ایراندرسالمالیمنتهیبهمارسسالجاریمیالدی،چهارمینتأمینکنندهبزرگنفتخامشبهقارههندبودهاست.به
گفتهمحمدعلیخطیبی،مدیراموربینالمللشرکتملینفتایران،عزممشتریاننفتخامایرانبرایادامهتجارتنفتیخودباتهرانسببشدهاستتااینکشورها
باانجاممذاکراتویافتنراهحلهایجایگزین،شرایطرابهحالعادیبازگردانند.پیشازاین،چینوژاپن،دیگرمشتریانبزرگنفتخامایراننیزراههاییبرای
دورزدنتحریمهایمالیونفتیآمریکاواتحادیهاروپاپیداکردهبودند.هندبامصرفروزانهسهمیلیونو473هزاربشکهنفتخامدرسالگذشتهمیالدی،پس

ازآمریکا،چینوژاپن،چهارمینمصرفکنندهبزرگاینکاالدرجهانبهشمارمیآید.

 افزايش درآمد نفتی عراق در ماه ژوئیه 
س��خنگویوزارتنفتعراقازرش��دیكمیلیارددالریدرآمدهاینفتیاین
کش��وردرماهگذشتهمیالدیخبرداد.عاصمجهادس��خنگویوزارتنفتعراقبه
خبرگزاریفرانسهگفت:عراقدرماهگذشتهمیالدیدرمجموعحدود77میلیونبشکه
یاروزانهدومیلیونو515هزاربش��کهنفتخامروانهبازارهایجهانیکردهاست،درحالی
کهاینمقداردرماهژوئن72میلیونبش��کهبود.برپایهاینگزارش،درآمدهایحاصلازفروش
نفتخامعراقدرماهژوئیهبهحدودهفتمیلیاردو535میلیوندالررس��ید،درحالیکهاینرقمدر
ماهژوئنحدود6میلیاردو453میلیوندالربود.پایگاهاینترنتیبلومبرگنیزبهنقلازفالحاالمری،رئیس
س��ازماندولتیبازاریابینفتخامعراقاعالمکرد:عراقدرماهژوئیهازصدورروزانهدومیلیونو520هزار
بشکهنفتخام،هفتمیلیاردو500میلوندالردرآمدکسبکردهاستوعراقدرماهژوئیهبهطورمیانگینروزانه
دومیلیونو200هزاربش��کهنفتازپایانههاینفتیبندربصرهدرجنوبصادرکردهاس��توبهطورمیانگینروزانه
294هزاربش��کهنفتباخطلولهصادراتیکرکوك-جیحانبهترکیهوروزانه6هزاربش��کهنفتبهوسیلهتانکرهایحمل
نفتبهاردنصادرکردهاست.عراقهماکنونروزانهحدودسهمیلیونبشکهنفتتولیدمیکندوعبدالکریملعیبی،وزیرنفت
عراقاعالمکردهاستکهاینکشوردرنظرداردتاپایانسالجاریمیالدیتولیدنفتراروزانهبهسهمیلیونو400هزاربشکه

وصادراترابهدومیلیونو600هزاربشکهدرروزافزایشدهد.
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رسیدن تولید نفت لیبی به سطوح پیش از بحران
معاونوزیرنفتوگازلیبیازبازگش��تکاملتولیدنفتخاماینکش��وربهسطوحپیشازبحراندرماهاکتبرخبرداد.عمر

شکمكبهرویترزگفت:انتظارمیرودتولیدنفتخاملیبیدرماهاکتبربهسطوحپیشازبحراندراینکشوربازگردد.توقففعالیت
برخیازشرکتهاینفتیوروندکندبازگشتشرکتهایخدماتنفتیسببشدهاستتازمانپیشبینیشدهبرایبازگشت

کاملتولیدنفتاینکشوربهحالعادی،بهتاخیربیفتد.پسازسرنگونیرژیمقذافیدرسالگذشتهمیالدی،روندبهبودتولیدنفتخام
لیبیشتابیچشمگیرداشت؛بهگونهایکههماکنونتولیدنفتاینکشوربهسطوحپیشازبحران)حدودروزانهیكمیلیونو600هزار

بشکه(نزدیكشدهاست؛باوجودایناعتراضهایمردمیوتوقففعالیتتاسیساتنفتیدربعضیازشهرهایلیبی،زمانبازگشتکامل
تولیدنفتخاماینکشورآفریقایشمالیبهسطوحپیشازبحرانباتاخیرهمراهبودهاست.لیبیهماکنونروزانهیكمیلیونو560هزاربشکه

نفتتولیدمیکند.درجریانبرگزارینخستینانتخاباتپارلمانلیبیپسازسرنگونیرژیمقذافی،فعالیتسهپایانهصادراتنفتوچندپاالیشگاه
نفتیاینکشوربهدلیلحملهمسلحانهبعضیازگروههایمعترضبرایچندروزمتوقفشدهبود.تعطیلیپایانههاینفتیالصدر،راسالنوفوبرقع

سببتوقفنیمیازظرفیتصادراتنفتلیبیشدهبود،همچنیندرپیتعطیلیاینپایانههاتولیدنفتخاملیبی،300هزاربشکهدرروزکاهشیافتهبود،
مجموعظرفیتصادراتسهپایانهنفتیالصدر،راسالنوفوبرقعدرمجموعحدود690هزاربشکهدرروزاست.معاونوزیرنفتوگازلیبیاعالمکرد:
لیبیدرنظرداردتولیدنفتخامخودراتاپایانسال2015بهدومیلیونبشکهدرروزبرساند،ماهماکنوندربارهظرفیتتولیدبحثمیکنیمامابرنامهایناست

کهبتوانیمتولیدروزانهخودرابهاینسطحبرسانیم.شکمكتصریحکرد:لیبیهمچنیندرحالمطالعهپروژههایتوسعهپاالیشگاههایموجودوساخت
دوپاالیشگاهجدیداستومقامهایمسئولدرحالبررسیمکانساختدوپاالیشگاهجدیدهستندواحتمالمیرودایندوپاالیشگاهدرشرقودر

مناطقتبروكودرنایایکیدیگردرجنوبساختهشوند.

تحريم گازپروم درصورت امضای قرارداد با منطقه کردستان عراق
درصورتهمکاریشرکتروسیگازپرومباکردستانعراق،دولتمرکزیعراقاینشرکتروسیراتحریممیکند.عاصمجهاد،سخنگویوزارتنفتعراق
)13مرداد(بهخبرگزاریترندآذربایجانگفت:چنانچهشرکتروسیگازپرومبدوناطالعدولتمرکزیعراقهمکاریبامنطقهخودمختارکردستانراآغازکند،
بغدادتحریمهاییرادرقبالاینشرکتروسیاعمالخواهدکرد.ویافزود:دولتعراقبارهااعالمکردهاستتحریمهاییرادرقبالهمهشرکتهایبینالمللی
کهبدوناجازهدولتمرکزیبامنطقهخودمختارکردستانهمکاریکنند،بهکارخواهدبردوشرکتهایروسینیزازایندستورمستثنینیستند.بهگفتهوی،وزارت
نفتعراقدرحالبررسیاینموضوعاستوبهطوررسمیازشرکتگازپرومخواستهاستتادراینبارهتوضیحدهدواینوزارتخانهمنتظرپاسخاینشرکت
است.اینمقامعراقییادآورشد:چنانچهتاییدشودکهشرکتگازپرومبامنطقهکردستانهمکاریدارد،اینشرکتسهامخوددرمیدانهاینفتیدولتمرکزیرااز
دستخواهدداد.شرکتگازپرومقراردادهایمهمیبادولتعراقدربارهتوسعهمیدانهاینفتیداردوچنانچهاینشرکتترجیحدهدبامنطقهکردستانهمکاری
کند،همهقراردادهایامضاشدهبااینشرکتبررسیخواهدشد.شماریازرسانههایخبریپیشتراعالمکردهبودند:شرکتگازپرومدوتوافقنامهتوسعهمیدان
نفتیبامنطقهکردستانامضاکردهاست.بنابراینگزارش،شرکتگازپروم40درصدسهاممیدانجرمیانو80درصدسهامبلوكجکالدرمنطقهکردستانرادر
اختیارگرفتهاست.منطقهکردستانسالهاستبرسرموضوعهاییماننددرآمدهاینفتی،مشروعیتقراردادهاینفتیوکشمکشهایمرزیبادولتمرکزی
اختالفدارد.مهمتریندلیلاختالفهایدولتمرکزیعراقودولتمنطقهایکردستان،نبودیكقانونجامعبرایمدیریتمنابعنفتیاینکشوراستکه
تصویبآنپسازسالهاکشاکش،همچنانبهتأخیرمیافتد.عراقبادراختیارداشتن143میلیاردبشکهذخایراثباتشدهنفت،پنجمینکشوردنیادراین

زمینهبهشمارمیآیدوحدوددومیلیاردبشکهازذخایرنفتاینکشوردرمنطقهکردستانواقعشدهاست.

رشد چشمگیر تولید نفت بزرگ ترين تولید کننده نفت آفريقا
درپیبهبودشرایطامنیتیدرتاسیساتنفتینیجریه،تولیدنفتخاماینکشورهماکنونبهطورقابلتوجهیافزایشیافتهاست.بهگزارش

پایگاهاینترنتیبلومبرگ،اندرویاکوبو،مدیرعاملشرکتملینفتنیجریهگفت:بابهبودشرایطامنیتیدرمنطقهنفتخیزدلتاینیجرتولید
نفتخامنیجریه،بزرگترینتولیدکنندهنفتقارهسیاه،هماکنونبهرقمکمسابقهایرسیدهاست.ویدربیانیهایاینترنتیازابوجااعالم

کرد:مجموعتولیدنفتخامنیجریهازرقمدومیلیونو400هزاربشکهدرروزبهرقمکنونیروزانهدومیلیونو700هزاربشکهدر
روزرسیدهاست.اینمقامنیجریاییهمچنینعنوانکرد:اجرایطرحهایامنیتیدرمنطقهنفتخیزدلتاینیجربهوسیلهدولت

نیجریهسبببهبودشرایطامنیتیدرتاسیساتنفتیاینمنطقهشدهاست.هماکنونامنیتدرخطوطلولههاوتاسیسات
تولیدنفتخامبرقرارشدهاست.پسازاجرایطرحعفوعمومیدولتنیجریهدرسال2000،تولیدشرکتهای

نفتیفعالدرمنطقهدلتاینیجربارشدهمراهبودهاست.بنابرآمارهایجمعآوریشدهبهوسیلهبلومبرگ،درپی
حملهستیزهجویاننیجریاییبهتاسیساتنفتیمنطقهدلتاینیجر،تولیدنفتخامنیجریهدربازهزمانیسال

های2006تا2009بابیشاز28درصدافتهمراهبودهاست.شرکتهاینفتیبینالمللیازجمله
شورونواکسونموبیلآمریکا،توتالفرانسهوانیایتالیاکهبههمراهشرکتملینفتنیجریه90

درصدتولیدنفتنیجریهرابهعهدهدارند.درآمدهایحاصلازفروشنفتنیجریهبیش
از95درصددرآمدهایصادراتیو80درصددرآمدهایدولتابوجاراشاملمیشود.

نیجریه،پنجمینتامینکنندهبزرگنفتخامآمریکاویکیازاعضایسازمان
کشورهایصادرکنندهنفت)اوپك(بهشمارمیرود.
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گرداوري: توسعه بازار نارديس
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 مهدي عليزاده: مادراینمیزگردميخواهیم
بهی��كتعریفکليازمدیریتمنابعانس��اني
برس��یم.همانطورکهميدانیمدراینبحثیك
تعریفعمل��يویكتعریفتئوریكداریماز
دیدگاهش��ماچطورميتوانب��هایندومقوله

پرداخت؟
افشــين دبيری:مباح��ثمرتبطب��اتئوري
مدیریتمنابعانسانيپیوستهدرحالکمالاست
ودرس��الهایاخیربهقدرکافیدرموردآنها
صحبتشدهاست.همانطورکهميدانیممنابع
انسانيکارکردیاستکهدرمجموعهفعالیتهای
س��ازمانيحداقلدارايدوس��طحعملیاتيو
استراتژیكميباش��د.درمدیریتمنابعانساني
سطحعملیاتيبیش��تربهفعالیتهایيمعطوف
ميش��ودکهجذبافراد،نقطهشروعآناست

وبیشتربهاموراداريمنابعانسانيمیپردازد.
درسطحاستراتژیكبیشتربهمسائليتوجه
داریمکهپیونديمیانمدیریتمنابعانس��انيو
استراتژيهايسازمانبوجودمیآورند.درواقع
ازمنظراستراتژیكورقابتیبهمنابعانسانينگاه
میکنیم.دراینسطحمابیشترازمقوالتیمانند
مدیریتاس��تعدادها،مدیری��تعملکرد،مربی

گری،شایس��تگیوفرهنگسازمانیاثربخش
صحبتمیکنیم.

مناجازهمیخواهمبهیكموضوعمهمدر
مورددانشوحرفهمدیریتکهدرارائهتعاریف
مؤثراستاش��ارهکنم.فردیکهدررشتههاي
مدیریتيتجربیاتالزمراکسبميکندوارتباط
بهترونزدیکتريبامحیطکاردارد،اصوالًدیدگاه
عینيوواقعيتريرانسبتبهکسیکهتنهادر
فضايآکادمیكرشدکردهاستارائهمیدهد.به
نظرمندررش��تههايمدیریتيمباحثتئوري
عمدتاًازس��ازمانهابهدانشگاهواردمیشوند؛
وليدربرخيازرش��تههااینجریانازطرف
دانشگاهشکلمیگیرد.ازاینروتعاریفيکهدر
موردمدیریتمنابعانسانیمطرحميشود،بیشتر
ازدرونسازمانهااستخراجشدهودرکتابها
منعکسش��دهاستودرستبهایندلیلاست
کهعالقهمن��دانباتعاریفمتنوعومتعددیاز

منابعانسانیمواجهمیشوند.
بهنظرمن،باتوجهبهسطحبلوغسازمانها،
مابارویکردهایمتفاوتمدیریتمنابعانساني
مواجههس��تیم.منبرایسادهترشدنموضوع،
سازمانهارابهسازمانهايپیشرو،سازمانهاي

بررسي چالش هاي مدیریت منابع انساني در گفتگوي مهدي عليزاده با افشين دبيري

به آدم ها توجه كنيـــد!
فردی كه در رشته 
هاي مديريتي 
تجربيات الزم 
را كسب مي كند 
و ارتباط بهتر و 
نزديكتري با محيط 
كار دارد، اصوالً 
ديدگاه عيني و 
واقعي تري را نسبت 
به كسی كه تنها 
در فضاي آكادميك 
رشد كرده است 
ارائه می دهد. به 
نظر من در رشته 
هاي مديريتي 
مباحث تئوري 
عمدتاً از سازمان 
ها به دانشگاه وارد 
می شوند؛ ولي در 
برخي از رشته ها 
اين جريان از طرف 
دانشگاه شكل 
می گيرد

گو
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در يك دهه ي اخير اهميت استراتژيك مديريت منابع 
نيل  مناسب جهت  راهبردهاي  اتخاذ  لزوم  و  انساني 
به اهداف تعريف شده آن، از اصلي ترين دغدغه هاي 
مديران ارشد و مياني سازمان ها و شركت ها، در سطوح 
ملي و بين المللي بوده است.شركت هاي فراب و مپنا به 
عنوان دو شركت بزرگ در عرصه ساخت نيروگاه هاي 
برق آبي،بخار و حرارتي،همواره دغدغه هاي مشتركي 
اند،دغدغه  داشته  انساني  منابع  مديريت  حوزه  در 
هايي كه اگرچه با توجه به وسعت و جنس كار،در هر 
يك متفاوت با ديگري بوده است،اما هر دو آنها از يك 
آبشخور مشترك تغذيه شده و ديدگاه هاي يكساني 
را براي پياده سازي مطلوب مديريت منابع انساني در 
شركت هاي خود داشته اند.همين دغدغه هاي مشترك 
بهانه اي شد تا نشريه فراب با حضور مهدي عليزاده 
مسئول واحد توسعه منابع انساني فراب ، گفتگويي را 
با افشين دبيری، مدير برنامه ريزی و سيستم های منابع 
انسانی شركت مپنا ترتيب دهد و  به صورت شفاف 
دغدغه مديران  منابع انساني اين دو سازمان بزرگ را از 
دو ديدگاه مختلف مورد بررسي قرار دهد.افشين دبيري 
در اين گفتگو با اشاره به  اينكه تشويق شرط مهمی در 
تكرار رفتار است؛ فرايندهاي منابع انساني را شرطي 
ادامه   الزم در تحقق اهداف سازمان دانست...آنچه در 

مي خوانيد متن كامل اين گفتگو است...
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معموليوسازمانهايمرددتقسیممیکنم.اگرازآخر
بهاولاینهارابررسیکنیم،سازمانهايمرددآنهایی
هس��تندکههنوزنتوانس��تهانددركروشنیازنقش
مدیریتمنابعانس��انیدرفرایندارزشآفرینیخود
بدستآورند.لذاآنهااقداماتخاصيدرحوزهمنابع
انسانيانجامنميدهندوشمابیشترنشانههایاداری
منابعانسانیرادرآنهامیبینید.مثلمحاسبهکارکرد
وحکمزدنواتوماسیوناداری.عالوهبرآسیبهایی
کهاینش��رکتهاازضعفنقشصحیحمنابعانسانی
میخورند،معموالًواحدهایمنابعانسانیآنهاهنگام
تغیی��راتمدیریتی،بحرانهایاقتص��ادیوامثالآن،

کوچكشدهوچهبساازبینمیروند.
س��ازمانهايمعمولي،س��ازمانهایيهستندکه
تاحدودیبهنقشفعالیتهايمنابعانسانيدرفرایند
خلقارزشس��ازمانپیبردهان��دوبرخياقداماتو
پروژههايمنابعانس��انيراانج��امدادهاند،اماهنوز
هدفمن��ديویکپارچگيدراس��تراتژی،اقداماتو

پروژههايمنابعانسانيایشانمشاهدهنميشود.
آقایکالینزدرکتابمعروفخودبهنام"ازخوب
ب��هعالی" دوگروهس��ازمانرامعرفيمیکند.گروه
اول،س��ازمانهايهمترازیاهمانسازمانهایعادي
هستندکهبهمدیریتمنابعانسانينگاهابزاريدارند.

منمعتقدمآنهاهنگاميبودجهايرابهمنابعانساني
تخصیصميدهندکهمطمئنشونداینکارهابراي
سازمانسوددهيسریعيدارد.منظورمایناستکه
نگاهروبهآیندهوتلقیسرمایهازمنابعانسانیدرآنها
کمتردیدهمیش��ود.گروهدومسازمانهايرهسپار
تعاليهس��تندکهبهس��ازمانهايپیش��رومعروفند.
داش��تننگاهيمتفاوتبهمدیریتمنابعانس��انياز
ویژگيهاياینسازمانهاست.مثاًلعملکردجذب
نیرودرس��ازمانهايپیشرونس��بتبهسازمانهاي
معموليیامرددبسیارمتفاوتاست.مثالدیگراینکه
سازمانهایپیشرووعالی،مسئولیتبزرگترینفرصتها
رابهبهتریننیروه��ایخودمیدهندونهبزرگترین
مشکالتخودرا!چیزیکهشمادرسازمانهایمردد
میبینی��دواغلبموجبمأیوسش��دنافرادتوانا

میشود.
مهدي عليزاده: دقیقاًهمینطوراس��ت.درسازمان
هايپیش��رو،ابتداکارکنانبااس��تعدادراشناس��ایي
ميکنندوسپسشغلرابرایشتعریفميکنندولي
درس��ازمانهايدیگربعدازتعریفیكشغل،یك

کارمندراشناسایيميکنند.
دبیري:بله.مطلبدیگریکهدرتعریفمدیریت
منابعانسانیبسیارمهماست،ذینفعانهستند.دراصل
سخناینجاستکهمنابعانسانیبرایچهکسانیمی
خواهدارزشایجادکندوس��پسبایدمتوجهباشد
کهارزشازدیدهمانذینفعانتعریفمیش��ود.در
سازمانهایپیشروایجادارزشبرايذینفعانبهعنوان
محوراساس��یپارادایمآنهادرمدیریتمنابعانساني
است.بطورخالصه،ذینفعانرامیتوانیمبهپنجگروه
تقسیمکنیم.دوذینفعدرداخلسازمانهستند،یعنی
کارکنانومدیران،وسهذینفعخارجازسازمان،یعنی
سرمایهگذاران،مشتریانونهادهاياجتماعي.برآورد
اه��دافوارزشهادرمقابلاینپنجذینفعپرس��ش
مهمیاستکهمنابعانسانيدرمقابلآنقرارميگیرد
وپاس��خبهاینس��ؤاالتنقطهش��روعشکلگیری

فرایندهايمنابعانسانياست.
عليزاده: وشماهمدراینزمینهکتابيترجمهکرده

ایدبهعنوانطرحارزشآفریني.
دبيري:بله،اینکتابدرسال2005چاپشدهکه
ماهمتقریباًهمزماندرسال85آنراترجمهکردیم.
راستشمابعداًفکرکردیمکهاینکتابدرایرانزود
عرضهشد؛چونکمترکسيمتوجهشدکهاینکتاب
درچهفضایحرفهایوفکریوباچههدفينوشته
ش��دهاستوبهنظرمزیادجدیگرفتهنشدوشاید
همفراموششد!البتهازیکیازدوستانشنیدمکهاین
کتابدریکیازدانش��گاههابهعنوانمرجعدروس
دانشجویاندورهدکتریمعرفیشدهاستکهموجب

امیدواریاست.
عليزاده: باتوجهبهصحبتهایشمادربارهچرخه
ورودیكنیرویانسانیبهسازمانوطرحبحثهاي
جانشینپروریوآموزشهايالزمبهنیرویانسانی

واقدام��اتحفظونگهدارینیرویانس��انی،مادر
س��ازمانهایایران��یدربارهموضوعج��ذبفرآیند
نیرویانسانيباچهچالشهاییروبهروهستیم؟اگر
بخواهیمنیروییمتناسبباسازمانما،شغلماوتیم
کاریراانتخابکنیمازنظرتئوریوعملیچگونه
ميتوانیماینموضوعوراهکارهايآنرابررس��ي

کنیم؟
ــری: نوعاًدرس��ازمانهامجموعهکارهاییبا دبي
تقدموتأخرانجاممیش��وندکهبهآنهافرایندگفته
میشود.همهس��ازمانهادرهرسطحیفرایندهای
خاصخودرادارند.ح��ال،هرفرایندیبرایاینکه
بهشیوهمؤثریانجامشودنیازمندسیستمهایمناسب
اس��ت.درموردسؤالشما،بهطورمثالبرایجذب
واستخدامنیرويانسانيسیستمیراطراحیمیکنیم
ک��همیتواندمکانیزهی��اغیرمکانیزهباش��د.هرچه
بلوغس��ازمانافزایشمییابدودرواقعبهس��مت
سازمانپیشروحرکتمیکند،فرایندتوسطسیاستها
واس��تراتژیهاینظاممندویکپارچهجهتدادهمی
ش��ود.مثاًلیكسیاس��تمیتوانداینباشدکهمابه
دنبالجذبافرادتوانمندباتعهدباالبرایس��ازمان
خودباشیم.برایجاریش��دناینسیاست،نیازبه
انجامکارهایینظیراجرایکانونارزیابیوبهدنبال
آنسیس��تمهاییمانندارزیاب��ی360درجهداریمکه
جریانکاربطوراثربخشپیگیریش��ود.بهنظرمن،
یکیازمش��کالتجذبنیرودرسازمانها،شفاف
نبودنهمینسیاستهاواستراتژیهاست.بهخاطر
همیناستکهشماسازمانهایزیادیرامیبینیدکه
اسیرمدوهوسمیش��وند.یكروزسراغارزیابی
360درج��همیروند،روزدیگ��رتبمصاحبههای
پیچیدهروانشناس��یتوس��طافرادیکهصالحیت
تحلیلروانشناسینداردآنهارامیگیردوزمانیهم
هزینههایگزافبابتتستهایروانشناسیخرج
میکنند.فضایترس��یمسیاستواس��تراتژیمنابع
انس��انینبایدتیرهوخاکستریباش��د.سازمانهای
زیادیراسراغدارمکهمثاًلهنوزمشخصنکردهاند
تاسال95چهتعدادنیرویانسانیبایدجذبکنند؟!
یاش��یوهپاالیشنیرویانس��انیشانبهچهصورتی
بایدباش��د؟!اگربخواهیمبهبیشترس��ازمانهانگاه
کنیمفضایینسبتاًتاریكویاخاکستریرادرمقوله
سیاستهاواستراتژیهامیبینیم.یکیازچالشهای
بسیارمهمیکهدنیاباآنمواجهاست،کمبودنیروی
انس��انیماهراستوتا10سالآیندهاینامرشدت

همخواهدگرفت.
ــزاده:یعنیب��اتوجهب��هتعدادبس��یارزیاد علي
دانش��گاههاودانش��جویانراهحلیبرایاینچالش

نمیتواندرنظرگرفت؟
دبيری: چرا؛ولیحلمسألهبهاینسادگینیست.
اولینچالشدرمس��الهجذبایناس��تکهنیروی
کاریکهازدانشگاههاوموسساتفارغالتحصیلمی
ش��وندنیرویکارتواناوشایستهدرآموزشنیستند.

 نوعاً در سازمان ها 
مجموعه كارهايی 

با تقدم و تأخر 
انجام می شوند 

كه به آنها فرايند 
گفته می شود. همه 

سازمان ها در هر 
سطحی فرايندهای 
خاص خود را دارند. 

حال، هر فرايندی 
برای اينكه به شيوه 
مؤثری انجام شود 

نيازمند سيستم های 
مناسب است

گو
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در خارج از ايران، 
برای شناخت نيروی 
ماهر در سازمان ها 
و معرفی ايشان 
به كارفرمايان از 
فروشندگان خدمات 
يا پيمانكاران كمك 
گرفته می شود. 
در كشور ما از 
اواخر دهه 70 
در چند سازمان، 
تالش هايی موسوم 
به طرح اينترن شيپ 
آغاز شد و كج 
دار و مريز ادامه 
يافت. اين طرح 
در كنار تالشهای 
سازمان های فنی و 
حرفه ای و دوره های 
كارآموزی تاحدودی 
توانست فضای 
مناسبی را برای 
حرفه ای شدن 
برخی دانشجويان 
فراهم آورد و تعداد 
قابل توجهی از 
افرادی كه واقعاً با 
استعداد بودند جذب 
سازمان ها شوند

       12

زیرااکثرایندانشجویانآموزشومهارتهایالزم
رادرایندانشگاههاوموسساتنمیبینندبههمین
دلیلهمنمیتوانندهمزمانبافارغالتحصیلیجذب
کارش��وند.درایران،مراکزیک��هبتوانندنیرویکار
ماهریراپرورشدهندبس��یارکماس��ت.بایدکلی
پرسوجوکنیمتابتوانیمیكموسسهکاریخوببا

بازدهیباالراپیداکنیم.
درخارجازایران،برایش��ناختنیرویماهردر
سازمانهاومعرفیایشانبهکارفرمایانازفروشندگان
خدماتیاپیمانکارانکمكگرفتهمیشود.درکشور
م��اازاواخرده��ه70درچندس��ازمان،تالشهایی
موسومبهطرحاینترنشیپآغازشدوکجدارومریز
ادامهیافت.اینطرحدرکنارتالش��هایسازمانهای
فنیوحرف��هایودورههایکارآم��وزیتاحدودی
توانستفضایمناسبیرابرایحرفهایشدنبرخی
دانشجویانفراهمآوردوتعدادقابلتوجهیازافرادی

کهواقعاًبااستعدادبودندجذبسازمانهاشوند.
منبیشازیكدههدرش��رکتساپکوکارکردم
وش��اهدرونقارزشمندطرحاینترنشیپبودم.البته
گالیهدارمکهچراجامعهصنعتیوفرهنگیکشوربه
ندرتازمساعیشرکتساپکودراینزمینهقدردانی
کردزیرابراینباورمکهتشویقشرطمهمیدرتکرار

رفتاراست!
عليزاده:نقش��یکهاینگونهشرکتهادرجامعه
ایفامیکنندبس��یارمناسباست.یكدانشجورادر
نظربگیریمکهبدونسابقهکارجذبشرکتیمیشود
وبهآسانیباسازمانوفرایندهایآنآشنامیشود.

دبيری: وایندرسرنوش��تبس��یاریمؤثربوده
است.چالشدیگریکهدرمقولهجذبمیتوانبیان
کردومعموالًمادرمدیریتمنابعانسانیکشورکمتر

بهآنتوجهمیکنیمتفاوتنسلهاس��ت.
یكنس��لمعموالًبهگروهیازافرادگفته
میشودکهبهطورمتوسطهمسنهستندو
دارایایدهها،مسائل،عادتهاورفتارهای
مشابهیهستند.نسلهاتقریباًهر30سال
ش��کلمیگیرندومابهافرادیکهدریك
بازهزمانی30سالهبهدنیاآمدندمیتوانیم
بگوییماینافرادمتعلقبهنس��لمثاًلالف
هس��تند.تاجاییکهمنمطالع��هکردهام،در
آمری��کاتحلیلهایارزش��مندیدرمورد
نسلهاانجامشدهاس��ت.هرنسلیدارای
ویژگیهایخاصخوداس��توبراساس
آنهادنیایخ��اصخ��ودرادارد.لذاباید
بهش��کلمختلف��یایش��انراتربیتکرد
وآم��وزشداد.آنهادرقرنبیس��تمنس��ل
سوخته،نسلسرآمدان،نسلساکت،نسل
انفجاربچهها،نس��لایکس،وایوزدرا
تعریفکردندواینروزهاهمصحبتاز
شکلگیرینسلبحرانمیکنندکهتحت
تأثیربحرانمالیغربپسازس��ال2008
شکلگرفتهاست.حقیقتاًاستفادههایجالبی
ازآندرسیاستگذاریعمومیوسازمانیکردهاند.من
کمتردیدهامکهس��ازمانهایماازایننوعتحلیلها
دربرنامهریزینیرویانسانیخودداشتهباشند.فقط
میتوانیمبطورکلیبحثکنیمکهمثاًلاکنوننس��لی
کهآمادهبرایکاراس��توحدود20سالسندارد،
دراواخردهه60ودرسالهایبعدازجنگمتولد
ش��دهاست.سؤالیکهمطرحاستایناستکهاین
افرادآمادهبهکارکهبیش��ترینجمعیتس��ازمانهارا
تش��کیلخواهنددادچهویژگیهایمنحصربفردی
دارند؟ماحداقلمیدانیمآنهادردورانس��ازندگی
کهتقریباًرفاهنس��بیبوج��ودآمدوانفجارجمعیت
متوقفش��دبهدنیاآمدند.آنهابیشتردرخانوادهیك
یادوفرزندیزندگیکردهاندوطبعاًتوسعهبهتری
داشتهاند.اغلبشانکالسهایآموزشزبانانگلیسیو
کامپیوترراازنوجوان��یگذراندهاندوحالوهوای
متفاوتیدارند.لذانسلیکهامروزهدرسازمانهاباآن
مواجههستیمبانسلقبلی)متولدیندهه50(متفاوت
است.بهعنوانمثال،متولدیندهههایچهلوپنجاه،
دورانجن��گراتجربهکردندوازاینرونوعاًدارای
تعهدهنجاریباالتریهستند؛اماعواملدیگریبرای

نسلدهههایشصتوهفتادپررنگتراست.
عليزاده:ش��ایدبهتراس��تبگوییمنوعتعهدشان

مستمراست.
دبيری:بلهوشایدبرخیازاینافرادتعهدعاطفی
برایش��اناهمیتدارد.نگاهکنیدبهاتفاقاتیکهچند
سالپیشدرروزولنتایندرکشورافتادویكدردسر
فرهنگیدرس��تکرد!بگذاریدازدنیایاینترنتهم
مثالیبزنم.منازس��ال84بهصورتتخصصیدر
رشتهمدیریتمنابعانسانیوبالگیمینویسمکهدر

آنبحثهایتخصصیمدیریتیمطرحمیکنم.تعداد
نظراتیکهبرایمطالبمنگذاشتهمیشودحداکثر
ب��هعدد15تا16میرس��د،ول��یگاهیدروبالگ
نوجوانانیاجوانانبهخاطریكجملهعاطفی،تعداد
پیامهابهعدد150تا170میرسدکهشگفتانگیز
اس��ت!اینموضوعخیلیبرایمجالببودکهتعداد
خوانندگانصفحاتعاطفی،ولوسطحی،بینجوانان
بهمراتببیشترازخوانندگانوبالگهایتخصصی

است.
عليزاده:رویکردبرخیازسازمانهاجذبنیروی
انس��انیبدونس��ابقهکاروتازهفارغالتحصیلشده
اس��ت؛بااینفرضکهتوسطسازمانآموزشببینند
ومهارتهایالزمرادرقالبآنسازمانکسبکنند
وبهطورکلیفرهنگکاریآنش��خصتوس��طآن
سازمانتربیتشود.بهنظرشماایننوعرویکرددر
سطحومباحثفلسفیسازمانیچهجایگاهیدارد؟
دبيری:آنچهگفتیدیكشرایطایدهآلوآرمانیرا
تداعیمیکند.دربیشترکشورها،شرکتهایبزرگو
تعاونيهاپیشگامتوسعهکشورمیشوند.مثاًلتویوتا
درژاپنوسامس��ونگدرک��رهجنوبیرامیتوانیم
ن��امببریم.درواقعرویکرداصلیدراینجوامعاین
استکهتوسعهانس��انیمقدماستبرتوسعهمنابع
انسانی.برخیازشرکتهایژاپنیبانگاهیبلندمدت،
کارکنانآیندهخودراازدورانبارداریمادراندنبال
میکنندواقداماتینظیرحمایتازکودکاندردوران
مهدکودك،م��دارسو...رابهمنظورجذباینافراد
درس��ازمانهایخودانجاممیدهند.درواقعبهزبان
مدیریتاس��تراتژیك،مادوراهساختنیاخریدنرا
پیشروداریم.گزینهس��اختنطبعاًمحیطواندیشه
ایمطمئنمیطلبد.امابهدلیلباالبودندرجهعدم
قطعیتدرجهانامروز،بیش��ترس��ازمانهادرمحیط
رقابتیس��راغگزینهخریدنم��یروند.نگاهکنیدبه
اخباریکهازشکارنیرویانسانیتوسطشرکتهایی
مثلگوگلومایکروسافتمنتشرمیشودوهرازگاه

شکایتآنهاازهمدیگررادرپیدارد.
اماصرفنظرازاینکهکدامراهانتخابشود،مهماین
استکهنگاهپرورشیبهانسانهاوجودداشتهباشد.
توجهبهاینکهانس��انهادرچهمس��یریازکارراهه
ش��غلیقراردارند،کمكمیکنددراینمسیرشغلی
بتوانندرشدوپیشرفتداشتهباشند.منخودمطرفدار
رش��دوپیشرفتدریكشبکهافقیهستمتارشدو
توسعهعمودی.منظورمازرشدعمودیحرکتیك
فردازسمتکارشناسیبهریاست،مدیریت،وباالتر
است.مفهومتوسعهافقیایناستکهافرادیادگیری
رامحوررشدخودقراردهندودریكشبکهتوسعه
حرکتکنند.شکلدادنبهتواناییهایافرادوایجاد
یكرابطهبرنده-برندهیکیازمس��ائلیاس��تکه
توسعهافقیبهآنمیپردازد.ازیكطرفتواناییها
واستعدادهاینیرویانسانیخودرارشدمیدهندو
ازطرفیدیگرسازماندارایافرادیبامهارتهایباال

گو
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روزگاری از رضايت 
شغلی صحبت 

می شد. می گفتند 
كارگر خوشحال 

و راضی، بهترين 
كارگر است. يكی از 
مهمترين ابزارهای 

سنجش رضايت 
شغلی، JDI بود 
كه در پنج محور 

آن را اندازه گيری 
می كرد: رضايت 
از شغل، همكار و 
شرايط فيزيكی و 

سرپرست مستقيم 
و حقوق. بعدها اين 
بحث مطرح شد كه 

عالوه بر رضايت 
شغلی، تعهد 

سازمانی هم خيلی 
مهم است

میش��ود.بهنظرمناینروشبااهدافنسلامروز
ایرانیقرابتداردوسازمانهایپیشرویمابهتراست
دراینزمینهتحقیقبیش��تریکنند.مثاًلاستعدادهاو
تواناییهاینیروهایخودراتشخیصدهندوبهآنها
دراینامرکمكکنند.بهنیرویانسانیخودمشاوره
دهندکهاستعدادش��انچیستوچهراهیرابایددر
پیشبگیرندتادرسازمانموفقشوند.همچنینزمینه
ایرافراهمس��ازندتااستعدادهایشانرادرکسبو
کارهایسازمانشکوفاکنند.باتوجهبهصحبتهایی
کهدرآغازبحثگفتهش��ددررابطهباکمبودنیروی
انس��انیماهردرآیندهبایدبیانکنمکهسازمانهای
خیل��یمحدودیهس��تندکهطرفدارسیاس��تهای
سرمایهگذاریبرنیروهایخودشانهستندتابتوانند
استعدادهاینیرویانسانیخودراپیداکنند.بنابراین
بررسیاینموضوعاتبسیارپیچیدهاست.بهعنوان
یكنتیجهگیری،س��ازمانهایبارفتارحرفهای،در
دستیابیبهمقاصدواهدافشانزمانیموفقترهستند
کهبتوانندمسیررشدوتوسعهمهارتهایکارکنانخود

رادربهروشنیدركکنند.
ــزاده: اینرابطه،یكرابطهمتقابلاس��تکه علي
افرادحرفهایجذبسازمانهایحرفهایمیشوندو
سازمانهایحرفهایپذیرشنیرویانسانیحرفهای

رادارند.
دبيری: مثال��یکهمیتوانمدرای��نزمینهمطرح
کنمتیمهایفوتب��الاروپاییهس��تند.مثاًلاگرتیم
منچس��تررابهعن��وانیكس��ازماندرنظربگیریم
میتوانیمبهراحتیویژگیهایساختاریوفرهنگی
رادرآنببینی��م.مرب��یتی��مب��ادادنآموزشهای
کافیبهنیروهایشزمینهرابرایرش��دمهارتهاو
استعدادهایآنهافراهممیکند.اینسازمانحرفهای
فعالیتهاییراانجاممیدهدکهبهنظرمنبهساختار
مدیریتمنابعانس��انیدرسمیدهدوآندرساین
اس��تکهانس��انیکهتحتیادگیریوآموزشهای
الزمبودهاستنهتنهادارایبدنیورزیدهشدهاست،
بلکهابتکارذهنیاشدرزمینباالرفتهاستتابتواند
مهارته��اوتکنیكهایهوش��مندانهراارائهدهد.
وقتییكبازیکنازتیم��یبهتیمیدیگریمیرود
اینفرایندبهاینصورتاس��تکهس��ازمانBکه
میخواهدایننیروراازسازمانAبگیردتقریباًتمام
بدهیهایآنس��ازمانرابایدبدهدوبایدسرمایهای
همبرایجذبایننیرویحرفهایدرنظربگیرد.اگر
همینموضوعرابخواهیمدرس��ازمانهایخودمان
درنظربگیریممتأسفانهمیبینیمسازمانیکهسالهای
متوالیبراینیرویانس��انیخودشزمانوسرمایه
صرفمیکند،اگرآنشخصبخواهدسازمانخود
راع��وضکندبهراحتیاینموض��وعرامیپذیرد.
گوییهیچاتفاقخاصیدرحالوقوعنیست.بهنظر
مناخالقحرفهایدرسازمانهایمادربارهایننوع

رفتارهابایدتقویتشود.
عليزاده:بعدازاینکهنیروییجذبمیشودووارد

سازمانمیشودیکیازدغدغههاییکهدر
اینزمینهوجودداردایناس��تکهنیروی
انس��انیدرمدتزمانآغ��ازدورهکاری
خیلیباانگیزهوب��اهیجانوظایفخود
راانجاممیدهدول��یبعدازیكدورهای
اینانگیزهنیرویانس��انیاگرعددشصد
باشددریكس��یرنزولیبهعددچهلیا
پنجاهمیرسد،بافرضاینکهنیرویانسانی
کارمندیاکارش��ناسباشدچهعواملیدر
یكسازمانباعثایجاداینکاهشانگیزه

درفردمیشود؟
ــری:روزگاریازرضای��تش��غلی دبي
صحبتمیشد.میگفتندکارگرخوشحال
وراض��ی،بهتری��نکارگراس��ت.یکیاز
مهمترینابزارهایسنجشرضایتشغلی،
JDIبودکهدرپنجمحورآنرااندازهگیری
میکرد:رضایتازش��غل،همکاروشرایط
فیزیکیوسرپرستمستقیموحقوق.بعدها
اینبحثمطرحش��دکهعالوهبررضایت
شغلی،تعهدسازمانیهمخیلیمهماست.
یعنیعالوهبراینکهنیرویانسانیرضایت

شغلیداشتهباشد،تعهداتسازمانیاوهمخوبباشد
وبتواندیكفردپربازدهباش��د.کمیجلوترکهآمدیم
بح��ثتعلقخاطرکارکنانمطرحش��د.اگربخواهیم
سهعاملرضایتشغلی،تعهدشغلیوتعلقخاطررا
)engagement(موردبررسیقراردهیم؛تعلقخاطر
نقطهاوجعواملادراکیاس��تکهبسیارجامعاستو
توجهبهآنمیتوانددالیلنوس��انانگیزههایافرادرا
نشاندهد.اگرشماکلمهengagementرادرگوگل
جستوجوکنیدتصاویرمتعددیازحلقهنامزدیرابه
شمانش��انمیدهد؛ماهممیتوانیماینطوربرداشت
کنیمکهسازمانهاازنیروهایخوددرخواستمیکنندبه
ایشانوفاداربمانندوهمپیمانباشند؛متقابالًسازمانهم
تعهداتیرامیپذیرد.کشورهایاروپاییدائماًشاخص
تعلقخاطررااندازهگیریوباهممقایسهمیکنندکهدر
اصلرضایتشغلیوتعهدسازمانیرادربرمیگیرد.

م��نمیخواهمبهیكموضوعدیگ��ردرارتباط
باپرسشش��مااشارهکنم.یکیازعواملیکهباعث
میش��ودانس��انهامانندروزاولباانگیزهنباشندو
خالقیتوخاصیتخودراازدستبدهنداثرمنفی
فرهنگسازمانیاست.پیش��نهادمیکنممقالهایدر
خصوصفرهنگسازمانبااینعنوانکه"فرهنگ،
اس��تراتژیراب��هعنوانصبحانهمیخ��ورد" مطالعه
فرمایید.پیاممهماینمقالهایناس��تکهاس��تراتژی
هرچندمس��یرحرکتس��ازمانرامشخصمیکند
وبس��یارمهماست؛اماممکناستتوسطفرهنگ
س��ازمانیبلعیدهش��ود.بحثآخریکهبهنظرممی
رسدایناس��تکهانس��انهابهدلیلعدماحساس
وجودمعنادرکارش��اندچارافتانگیزهمیش��وند.
یک��یازانتظاراتیکهازمدیرانمنابعانس��انیداریم

ایناستکهراهکارهاییرابیابندکهبتواندایناتفاق
خطرناكافتانگیزهرامحدودکند.ازعواملمهمی
کهمدیرانبایدبارویکردهاواقداماتمنابعانس��انی
آنراحفظکننداحساسمعناتوسطکارکناناست.
بگذاریدیادیبکنمازویکتورفرانکل.ویکتابیدارد
بهنامدرجس��توجویمعن��ا.فرانکلبهعنوانیك
پزش��كازیهودیانیبودکهدردورانجنگجهانی
دومگرفتارنازیهاشدهبودوهرلحظهخطرگرفتار
شدندرکورهآدمسوزیاوراتهدیدمیکرد.فرانکل
نوشتهاستکهافرادزیادیدراینکورههاسوختند؛
امااغلبانتظاربرایرس��یدننوبتافکندهشدندر
ای��نکورههامرگبارتربود.بس��یاریازافرادازترس
اینکهفردانوبتشانبرایدرکورهسوختنفرامیرسد
میمردند.پیاماینکتابایناستکهتنهاکسانیزنده
ماندندکهکاریبرایانجامدادنداشتند.داشتنیك
مأموری��تمهمدرزندگیآدمه��اراازدرونمحکم
میسازدوازشکستهش��دنآنهاجلوگیریمیکند.
س��ازمانهابایدبهپرورشونگهداریحسمعنادر
میاننیروهایخودتوجهداشتهباشند.برایمراقبت
ازتعلقخاطر،اگربتوانیمکاریکنیمکهکارکناناین
احساسراداشتهباشندکهدرآیندهشغلیوسازمانی
نق��شمهمیدارند،انگیزهآنه��اراتضمینکردهایم.
حتم��اًازمطالعاتهاتورناطالعداریدکهاوایلقرن
بیستمانجامشد.پیاممطالعاتهاتورنبهسادگیاین
بود:بهآدمهاتوجهکنید!انس��انهاتحتتأثیرتوجه،
عملکردش��انبهب��ودمییابدوتمامای��نعواملبه

صورتزنجیرهایبههممتصلهستند.
عليزاده:تشکرازشما

دبيری: منهمازش��ماوهمکاراننش��ریهفراب
سپاسگزارم.
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پرونده اي براي پروژه ان جي ال خارگ

در شــرجِي جزيره
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جزيره خارگ 
طاقديس ماليمي 
است كه ميانگين 

شيب اليه هاي 
سطحي آن ميان ۱0 

تا ۱۵ درجه  است. 
بلندترين نقطه جزيره 
كوه ديده بان نام دارد 
كه ارتفاع آن از سطح 

دريا ۸7 متر است. 
در اين نقطه مدت ها 

پيش فانوس كوچكي 
نيز كار گذاشته بودند. 

در سوي شمال 
جزيره كوه تخت و در 

سوي جنوب آن كوه 
گردن اشتر قرار دارد
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موقعيت پروژه
خارگ)خارگ(یاجزیرهخارگ،جزیرهايداراي
اهمیتاقتصاديبااسکانشهريودر38کیلومتري
س��احلایران)بندرگناوه(درخلی��جفارسازتوابع
استانبوشهراست.ش��هرمسکونيآنمرکزبخش
خارگازتوابعشهرس��تانبوشهراست.شهرخارگ

8196نفرجمعیتدارد.

موقعيت 
خارگ،درحدود57کیلومتريشمالغربيبوشهر
و30کیلومتريبندرریگو38کیلومتريبندرگناوه
واقعگردیدهوازلحاظتقسیماتکشوريجزواستان
بوش��هروازتوابعشهرستانبوشهراس��ت.داراي8
کیلومترطول)ش��مال-جنوب(و4کیلومترعرض
ميباشد.ارتفاعمتوسطآنازسطحدریاحدود3متر
وازنظرموقعیتجغرافیایيدر29درجهو15دقیقه
عرضش��ماليو50درجهو20دقیقهطولش��رقي

قراردارد.

آب و هوا
ازمش��خصاتآبوهوايخارگ،تابس��تانهاي
گرمهمراهباشرجيورطوبتمحليبدونبارندگي
است.گرميهوامعموالًازاسفندماهشروعميشودبه
طوريکهطولدورهگرماحدود8ماهميباشد.درجه
حرارتدرفصولس��الاز4تا46درجهسانتيگراد
متغیراس��ت.میانگینروزانهحرارتدرزمستان17
درجهسانتيگرادودرتابستان32/6درجهميباشد.
دراواخرپاییزبهخص��وصآذرماهبارانهايپاییزي
ش��روعميش��ودکهکیفیتهوارابهبودميبخشد.

زمستانجزیرهکوتاهاست.

ناهمواري ها 
جزیرهخارگطاقدیسمالیمياستکهمیانگین
شیبالیههايسطحيآنمیان10تا15درجهاست.
بلندتریننقطهجزیرهکوهدیدهباننامداردکهارتفاع
آنازس��طحدریا87متراست.درایننقطهمدتها
پیشفانوسکوچکينیزکارگذاشتهبودند.درسوي
ش��مالجزیرهکوهتختودرس��ويجنوبآنکوه
گردناش��ترقراردارد.بلنديهايجزیرهدرغربآن
قراردارندوعبارتانداز:کوهتخت،کوهلش��کري،
کوهدیدهبانوکوهگردناش��تر.جزیرهخارگداراي
شهردارياستودرقسمتشماليآن،جزیزهبسیار
کوچكتروکشیدهايبانامخارگووجوددارد،ایننام

توسطبومیانمنطقهبرآننهادهشدهاست.

شهرسازي خارگ 
نحوهساختوسازدرجزیرهخارگراميتوانبه
دوگروهعمدهساختوسازسنتيومهندسيتقسیم
کرد.ساختوسازسنتيبیشترتوسطاهاليبوميو
درگوشهشمالش��رقيجزیرهصورتگرفتهاست.
مطابققانوناهاليبومياجازهاسکانوساختوساز
درضلعش��رقيباندفرودگاهجزیرهرادارندوسایر
نواحيجزیرهدرتس��لطپایانههاينفتيایراناست.
دراینمنطقهازجزیرهبافتشهريفشردهوکوچهها
باری��كوپی��چدرپیچوتراکمجمعیتباالاس��ت.
ساختمانهایكطبقهودارايحیاطکوچکيهستند.
درس��الهاياخیرباپیشرفتهشدنصنعتساختمان
سازي،بهتعدادساختمانهايچندطبقهافزودهشده
است.مصالحساختمانيعمدتاازبیرونجزیرهتهیه
ميش��وند.باافزایشجمعیتاهاليبوميومحدود
ب��ودنزمین،روزبهروزبراهمیتزمینهايموجود

افزودهميشود.ش��هرخارگدارايمیدانيکشیدهو
طوالنياستکهدرمرکزآنفضايسبزوجدولبندي
زیبای��يداردودورت��ادورمی��دانردیفمغازههاي
کوچكخ��واروبارفروش��يوبوتیكهايلباسو
س��ایرمایحتاجاهاليقراردارند.پیادهروياینمیدان
مسقفبودهدارايس��تونوطاقنصرتاست.این
میدانمرکزامورتجاريجزیرهاست.سایرادارههاو
دایرههايدولتيازقبیلبانكها)ملي،ملت،صادرات،
تجارت،س��په(،آموزشوپرورش،س��ازمانتامین
اجتماعي،کمیتهامدادامامخمیني،بهزیس��تي،مرکز
بهداش��تيدرماني،دراینجزیرهشعبهدارند.ساخت
وسازدرسایرنواحيجزیرهتوسطشرکتپایانههاي
نفتيصورتگرفتهومبتنيبراصولمهندسياست.
خانهه��ايویالیيبزرگوزیبادردوطرحکارمندي
وکارگريدرساختوسازهايقدیميکهعمدتادر
زمانحضورانگلیسيهاساختهشدههنوزدرجزیره
دیدهميش��وند.ویالهايکارمنديدارايمحوطهاي
بزرگوخانهمستخدم)بويروم(وگاراژاختصاصي
هس��تند.منزلهايکارگريازکناربهیکدیگرمتصل
بودهودارايحیاطکوچکيدرجلويس��اختمانو
حیاطبزرگتريدرپشتساختمانوکوچهباریکي
درحدفاصلدرحیاطهايپشتيهستند.درسالهاي
اخیرساختوسازبهشیوهآپارتمانيدرجزیرهبیشتر

شدهکهباآبوهوايگرمجزیرههمخوانيندارد.

جایگاه استراتژیك صادرات نفت 
دراینجزیرهیکيازمهمترینپایانههايصادرات
نفتجهانبناشدهاست.درطولجنگایرانوعراق
بیشاز90درصدازصادراتنفتایرانازاینجزیره
انجامميگرفت.درس��ال1916میالديبرايحمل

نگاهي به موقعيت و اهميت پروژه ان جي ال خارگ

خارگ، شريان استراتژيك اقتصادي ايران

محمد
فاضل منش*

شهريور ماه 1391 - شماره 23



مرداد ماه 1391 - شماره 22

اين پروژه تا كنون 
بالغ بر ۸7 درصد 
پيشرفت فيزيكي 
در زمينه مهندسي، 
۵6 درصد در زمينه 
خريد و 29 درصد 
پيشرفت در بخش 
ساخت و ۵۵ درصد 
پيشرفت كلي 
مي باشد. پروژه هاي 
NGL به منظور 

مايع سازي، ذخيره 
و صادرات گازهاي 
سبك نظير پروپان 
و بوتان به مرحله 
عملياتي مي رسند
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س��نگازحواليمقبرهعلمداردرخارگ،راهآهنيتا
اسکلهجزیرهکشیدهشد.اینخطآهنبهدستکاپیتان
تامسون،افسرمهندسيسلطنتيانگلیسساختهشدهو
سنگهايآنبهمصرفزیرس��ازيراهآهنبصرهبه
بغدادوزیرس��ازيمخزنهايپاالیشگاهنفتآبادان

رسید.

درصد پيشرفت فيزیكي
اینپ��روژهتاکن��ونبالغبر87درصدپیش��رفت
فیزیکيدرزمینهمهندسي،56درصددرزمینهخریدو
29درصددربخشساختو55درصدپیشرفتکلي
داشتهاست.پروژههايNGLبهمنظورمایعسازي،
ذخیرهوصادراتگازهايسبكنظیرپروپانوبوتان
Utility NGLبهمرحلهعملیاتيميرس��ند.پروژه
خارگبهصورتEPCCش��املتولید565مدرك
مهندس��يبهانضمامبررس��يوتاییدبیشاز4000
مدركپیمانکارانVendor Document،54بسته
خرید،عملیاتساختماني،نصبسازهفلزي،عملیات
پایپینگ،عملیاتب��رق،ابزاردقیق،نصبتجهیزات،
پی��شراهان��دازيوراهاندازياس��ت.هدفطرح
NGLخارگجمعآوري،اس��تحصالومایعسازي
گازمیادیننفتياطرافجزیرهخارگاس��تکههم
اکنونس��وزاندهميشودوروزانهمقدار5،000،000
مترمکعبCO2بهدروناتمسفرتزریقمينماید.زیان
ناشيازنبوداینپروژهروزانه5،000،000دالربهجز
زیانهايزیستمحیطياستکهدراثرگرمايزمین

ونازكشدنالیهازنبهوجودميآید.
ازمزیتهای��يکهای��نپ��روژهدرمقاب��لس��ایر

پروژههايکشوربهخصوصپارسجنوبيدارد،این
استکهخوراكورودياینپاالیشگاهآمادهاستو
درصورتراهاندازيتاسیس��اتبهسرعتدرمدار

تولیدقرارميگیرد.
پروژهمشارکتفراب– ناردیسشاملقسمتهاي

ذیلدرپاالیشگاهميشود:
-راهان��دازي4واح��د160تنيتولیدبخاردیگ

بخار
-راهاندازيکمپرسورهوا

-راهاندازيکمپرسورنیتروژن
-راهاندازيواحدآبشیرینکنجهتتامینآب
آش��امیدني،آبسیستمبخاروتصفیهپسابصنعتي

پاالیشگاه
-ساختسیستمفاضالبزیرزمینيکلپاالیشگاه

-تولید125مگاواتبرقموردنیازپاالیشگاه
-راهاندازيدوترینکمپرسورتامینکنندهسوخت

توربینهايگازي
-اتمامعملیاتساختمانSub Stationاصلي

Subعملی��اتنصبکلیهتجهیزات7پس��ت-
Station

-عملیاتساختونصبمخازنذخیرهموردنیاز
پاالیشگاه

پ��روژهیوتیلیتيNGLخارگازابتدايش��روع
قراردادبافرازونش��یبهايزی��اديروبهروبودهکه
ش��ایدمطرحکردنهمهآنه��اازحوصلهخوانندگان
خارجباش��د.لذابندهبهگوش��هايازمش��کالتو
موانعموجوداینپروژهجهتاطالعهمکارانعزیزم

ميپردازم.

یك اتفاق خيلي جالب
چهارس��الپیشمندرش��رکتپویاغربدر
پروژهايبهعنوانپیمانکارباش��رکتتوس��عهبرق
ایرانمش��غولبهکارب��ودم.همانگونهکهمطلعید،
اینش��رکتروبهرويدفترمرکزيفرابقراردارد.
هربارکهجهتپیگیرياموربهاینشرکتمراجعه
ميکردم،تابلويشرکتراميدیدموبدونآنکهاز
اندازهس��ازمانيفراباطالعداشتهباشم،باخودم
ميگفتم:»ایکاشمنهمروزيدرش��رکتفراب
مش��غولبکارش��وم.«واینكپسازچهارس��ال،
دراینش��رکتمش��غولبهکارميباشموتجربه
هم��کاريباخانوادهفرابب��رايمنمایهدلگرمي

ونشاطاست.
ازاس��فند1390درمجموعهناردیسباس��مت
کارش��ناسبرنامهری��زيوکنت��رلپ��روژهافتخار
همکاريباعزی��زانرادرپروژهNGLخارگدر
مجموع��هفراب– ناردیسدارم.ش��غلخودرادر
پروژهانتخابکردمزیراروحیهايبسیارتنوعطلب
وچالشپذیردارموازآنجایيکههمیشهعالقهمند
بهلمسکارازنزدیكهستم،دراینبخشمشغول

بهکارشدم.
عمدهفعالیتهايمحولهبهبندهبهعنوانکارشناس

برنامهریزيدرواحدپروژهبهشرحذیلميباشد.
-تهیهبرنامهزمانبنديمادرپروژه

-تهیهبرنامهزمانبنديتفصیلي
-تهی��هوارس��الصورتوضعی��تومدارك

پشتیبانيآن
-تهیهگزارشهفتگيوماهیانهپروژه
-بررسيبرنامهزمانبنديپیمانکاران
-بررسيگزارشاتماهیانهپیمانکاران

-تهیهوارسالتغییراتوادعاهابهکارفرما
-مدیری��تجلس��اتدرونس��ازمانيوبرون

سازماني
-محاس��بهپیش��رفتپ��روژه،تهیهگزارش��ات
پیش��رفتوتاخیراتپروژهبههمراهارائهراهکار

درجهتبهبودي
-تهیهشاخصهايکیفیت

*كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه
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متولدنهمشهریورماه1358ميباشم.تحصیالت
مقدماتيرادرشهراصفهانبهپایانرساندموجهت
ادامهمراحلتکمیليبهیزدرفتمودرس��ال1381
موفقبهاخذکارشناس��يبرقازدانشگاهیزدشدم.
دورانحرفهايکارازهمانس��الهايدانشجویيبا
کاردانش��جویيدرآزمایشگاهدانشگاهآغازگردید.
پای��اننامهاینجانبکهدرموردطراحيوس��اخت
الم��پکممصرفبوددرآنزمانبس��یاربدیعآمد
وموردتوجهشرکتهايسازندهچراغقرارگرفت
کهباکمكاس��اتیدودانش��گاهمبنايساختخط
تولیديدرش��رکتپویاشد.بهاینترتیبفعالیت
حرفهایمبهطوررس��ميدرصنعتآغ��ازگردیدو
موف��قبهطراحيوس��اختوراهان��دازيوبهینه
س��ازيخطتولیدالمپکممصرفدرشرکتپویا
شدم.دراینکهخصوصنیزباتوجهبهعالقهشرکت
برقاس��تانیزدجهتتدویندستورالعملهایيدر
خصوصتولیدالمپهايکممصرفهمکاريهایي
صورتگرفت.پسازچنديبهسیستمهايکنترل
عالقهمندش��دمودورههايآموزشيمربوطهرادر
موسس��هکنترنیكگذراندم.عليرغماتمامطراحي
آنپ��روژهبهدلی��لعدمتعهدبانكب��هوعدههاي
ماليمربوطهپروژهبااختاللروبهروومتوقفشد.
اینجانببهشرکتپارسحساسواردشدم.مقطع
ورودمندرتابستانسال1381بهصنعتنفتبود.

س��پسبهواسطهیکيازدوس��تانباشرکتتوربین
کمپرسورنفتایرانآشناشدم.پسازانتقالقرارداد
پروژهایستگاههايتقویتفشارخطپنجمسراسري،
بهتی��مپ��روژهواردش��دم.اینپروژهش��املپنج
ایستگاهتقویتفش��ارگازبودکهازعسلویهگازرا
بهآغاجاريجهتتزریقبهچاهمنتقلمیکرد.درآن
زم��اناینپروژهیکيازبزرگترینومتحورانهترین
پروژههايکشورمحسوبميگردیدکهموردانتقاد
بسیاريازشرکتهايمشاورخارجينیزبود.دلیل
اصليانتقادهمایج��ادحدودهفتصدکیلومترخط
انتقالگازترشباppm h2s 3000بودکهتعجب
تماممشاورانخارجيراازتصمیمایرانبراياجراي
ای��نپروژهرابرانگیختهبود.بههرحالاینجانبدر
آنپروژهبهعنوانمدیرکارگاهدرایستگاهاولیعني
عسلویهمعرفيشدموبدینترتیبدورانجدیدي
براياینجانببهلحاظورودبهحوزهمدیریتآغاز
گردی��د.باتوجهبهعدمتجربهدرمدیریتس��ایت
براصولکالس��یكمدیریتتمرکزکردموپساز
م��دتکوتاهيبهیک��يازپروژههايمطرحتبدیل
شدیم.پروژهدرسال86راهاندازيشدامابهواسطه
مشکالتتنفسيکهدرعسلویهبرایمپیشآمدعلي
رغممیلباطنيمجبوربهتركعسلویهشدم.دراین
زمانباش��رکتفرابآشناشدموهمکاريبندهبا
شرکتفرابدرس��ال86بهواسطهقراردادتدوین

م��داركراهاندازيایس��تگاهتقویتفش��ارگازنار
آغازگردید.بهاینترتیبدراردیبهشتسال1387
بهعنوانمدیرکارگاهبهکارفرمامعرفيشدم.بااتمام
پ��روژهناردرس��ال88بهپروژهس��اختیوتیلیتي
NGLخارگواردوتاکنوندراینپروژهمش��غول

ميباشم.
پ��روژهیوتیلیتيازجذابی��تخاصيبرخوردار
است.زیرامختصاتپروژهباآنچهتجربهاینجانب
درگذش��تهبودهکام��المتفاوتميباش��د.پروژه
یوتیلیت��يوظیفهتامینمص��ارفآب،برق،هواي
فش��رده،نیتروژنوگازميباش��د.همچنینوظیفه
NGLتصفی��هبخ��اروآببرگش��تيازکارخانه
بهعهدهاینبخشاس��ت.خ��ارگجزیرهايواقع
درجنوباس��تانبوش��هرميباشد.س��اکناناین
جزیرهبومیانوکارکنانش��رکتنفتميباش��ند.
بخ��شعظیميازص��ادراتنفتازای��نجزیره
انج��امميش��ود.فوایدط��رحNGLازدوجهت
قابلبررس��يميباش��د.گازمصرفيجهتتولید
NGLگازم��ازادهمراهنفتميباش��دکهدرفلر
سوزاندهميشود.تماميپروژههايپاالیشگاههاي
پارسجنوب��يجه��تتامی��نگازورودينیازمند
احداثتاسیساتدریایيوحفرچاهباهزینههاي
گ��زافميباش��ند.درطرحه��ايNGLخوراك
م��وردنیازازگازهايهمراهنفتکهازچاهخارج

تسريع فرايندها،  اصلي ترين 
دغدغه مشاركت فراب و نارديس

پروژه ان جي ال خارگ از زبان حامد موحدي مدیر پروژه

پروژه يوتيليتي از 
جذابيت خاصي 

برخوردار است. زيرا 
مختصات پروژه با 

آنچه تجربه اينجانب 
در گذشته بوده كامال 

متفاوت مي باشد. 
پروژه يوتيليتي وظيفه 

تامين مصارف آب، 
برق، هوا فشرده، 

نيترژن و گاز مي باشد 
. همچنين وظيفه 

تصفيه بخار و آب 
برگشتي از كارخانه
NGLبه عهده اين 

بخش است
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 مشاركت فراب - 

نارديس در طول 
اجراي پروژه همواره 
سعي كرده است 
مشكالت وتنگناها را 
با يافتن راه حل هاي 
درست و كم هزينه 
مرتفع نمايد و از اين 
طريق باعث تسريع 
فرايندها شود. لذا 
اساس كار حتي در 
مواردي كه نقص 
قراردادي وجود دارد 
اول حل موضوع به 
طريقي كه كمترين 
هزينه به كارفرما و 
پيمانكار منتقل گردد 
مي باشد

18

ميش��ودتامینميشود.اینگازهابهناچاردرفلر
س��وزاندهميشوند.س��وزاندنگازهايهمراهدر
فلرباعثانتش��ارحجمزیادياکسیدهايگوگرد
ونیتروژنوکربنبهجوميش��ود.وروداینقبیل

گازهابهاتمسفرباعثآلودگيوسیعيميشود.
بنابرای��نط��رحNGLباعثکاه��شآلودگي
محیطزیس��تدرابعادبس��یاروس��یعميشودکه
قابلتوجهمجامعبینالملليحافظمحیطزیست
نیزميباش��د.همچنینس��وزاندنحجمعظیمياز
گازهايهم��راه،باع��ثافزایشآلودگ��يدمایي
درمنطق��هوتغیی��راتآبوهوای��يدرمنطق��ه
ش��دهاس��تکهاجراياینطرحوخاموششدن
فلرها،بهبازگش��تش��رایطاولیهایناکوسیس��تم
کم��كخواهدکرد.ازآنجایيکهدرطولس��الیان
متم��اديبهس��بباس��تخراجنفتوف��روشآن
هموارهتعدادبس��یارزیاديفل��ردرمیادیننفتي
اح��داثگردی��دهلذاام��کاناح��داثپروژههاي

NGLب��هغی��رازارزشاف��زودهحاصل��هکمك
ش��ایانيبهمحیطزیس��تمينمایدکهقابلتوجه
بسیاريازسازمانهايبینالمللينیزميباشد.طرح
NGLدرسال1385جهتاجرابهشرکتایریتك
واگذارشد.شرکتایریتكجهتاجراطرحرابه
یازدهزیرمجموعهتقسیموهرمجموعهرابهعنوان
یكپروژهبهمناقصهگذاش��ت.کنسرس��یومفراب
ناردیسدرس��ال1387درمناقصهبخشیوتیلیتي
برندهگردید.بهدلیلعدمپرداختپیشپرداخت
ومش��کالترفعتعارضاتدرزمینپروژهشروع
پروژهباتاخیراتيروبهروش��دک��هباعثتطویل
زمانپ��روژهگردیدهاس��ت.مش��ارکتفراب-
ناردیسدرطولاجرايپروژههموارهس��عيکرده
اس��تمش��کالتوتنگناهارابایافتنراهحلهاي
درس��توکمهزینهمرتفعنمای��دوازاینطریق
باعثتس��ریعفرایندهاش��ود.لذااساسکارحتي
درموارديکهنقصقرارداديوجوددارداولحل

موضوعب��هطریقيکهکمترینهزینهبهکارفرماو
پیمانکارمنتقلگرددميباش��د.دربس��یاريموارد
کهحتيمرتبطبامشارکتنميباشد.راهحلهاي
جامعيمطرحش��دهکهموردپذیرشکارفرماقرار
گرفتهاس��ت؛ازجملهاینمواردپیشنهادگسترش
حیط��هکاريمش��ارکتدربخشب��رقطرحبود
کهتوسطمدیرانعاملش��رکتفرابوناردیس
مطرحگردیدودربخشهايکارشناس��يبررسي
وبهعنوانیكبس��تهپیش��نهاديکاملبهکارفرما
اعالمگردید.پیش��نهادارائهش��دهپسازجلسات
مکررکارشناس��يومدیریتيم��وردتاییدکارفرما
واقعومنجربهعقدقراردادوگس��ترشحوزهکار
مش��ارکتدرطرحNGLگردید.پروژهیوتیلیتي
درحالحاضر67درصدميباش��د.اینپیشرفتبه
ترتیبدربخشهاي،مهندس��ي،تدارکاتواجرا

87درصد،60درصدو30درصدميباشد.
* مدير پروژه ان جي ال نارديس

بررسي و تائيد صورت وضعيت و مدارك پشتيباني آن

متول��د1332/12/3درته��رانميباش��م.دورانتحصی��التابتدایيو
دبیرس��تانرادرتهرانسپريودرس��ال1351موفقبهاخذدیپلمریاضي
شدم.باتوجهبهعالقهفراوانيکهبهانجامخدمتدرنیرويدریایيداشتم
درآزمونبورسیهآنشرکتکردموپسازاحرازصالحیتدرآزمونعلمي
واختصاصيجهتطيدورهمهندس��يمکانیكبهکشورامریکابهمدت4
س��الاعزامودرسال1356موفقبهاخذمدركلیسانسمهندسيگردیدم،
س��پسجهتخدمتبهکشورعزیزمبهایرانبرگش��تموبهپایگاهدریایي
منطقهیکمبندرعباساعزامش��دم.پسازش��روعانقالبوش��روعجنگ
تحمیل��يدرکلمدتجنگدرواحدهايعملیاتيبهعنوانافس��رمهندس
س��وم،دوموسرمهندسيومدتيرادرکارخانههايتعمیراتکشتيتحت
عناوینافس��رتولیددرکارگاههايتعمیراتيش��املتعمیراتيبدنهکش��تي،
کارگاههايتعمیرش��یرآالت،لولهکش��ي،تجهیزاتدیزل،توربینگازو...
انجاموظیفهکردمودرنهایتبهس��متمدیرتولیددرکارخانجاتنیروي
دریایيمنصوبش��دم.درنهایتپسازسيسالخدمتدرسال1381به
افتخاربازنشس��تگينایلش��دم.بااتمامدورهخدمتدرارتشوضرورت
انجاموظیفهجهتس��اختزیربنایياقتصاديمهیناس��الميبالفاصلهدر
س��ال1381باتوجهبهتجربیاتبهدس��تآمدهدرف��از4و5پارسجنوبي
درکنسرسیومش��رکتهايهیوندایي،تهرانجنوبو...بهعنوانتیمانتقال
تکنولوژيمش��غولبهکاروب��ااتمامپروژهمذکوردرپ��روژهانتقالگازو
س��اختتعداد5ایس��تگاهتقویتفشارگازدرشرکتOTCتحتعنوان
مدیرفنيتامینوس��اخت5ایس��تگاهتقویتفش��ارگازمشغولبهانجام
وظیفهش��دموپسازپایانپروژهنهایتاازابانس��ال1389تاکنونباسمت
رئیسبخشمکانیكبهافتخارهمکاريدرپروژهNGLخارگدرشرکت
ناردی��سرادارم.عم��دهفعالیتهايمحولهبهبن��دهبهعنوانرئیسبخش

مکانیكپروژهبهشرحذیلميباشد.
-انجامامورمرتبطباEpeditingدرساختتعداد4دستگاهبویلر160

تنيباهمکاريشرکتآذراب.
-انجامامورمرتبطباEpeditingدرتامینوس��اختواحدهايآب

شیرینکنازنوعR.Oباهمکاريشرکتخصوصيپندر.
-انج��امهماهنگيالزمباواحدمحترممهندس��ي،بازرگانيوبازرس��ي

دررفعمشکالتموجوددرتامینتجهیزاتثابتودوارپروژه.
-انج��امهماهنگيالزمباکارفرماوواحدهايس��تاديپروژه.درزمینه

هايمهندسي،خریدو...
-بررسيوتائیدصورتوضعیتومداركپشتیبانيآن
-بررسيبرنامهزمانبنديپیمانکارانوپیمانکارانفرعي.

-بررسيگزارشاتماهیانهپیمانکاران
*رئيس بخش آب و بخار 

پرويز
كحالي *
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پروژه ان جي ال 
خارگ يكي از 

پروژه هاي مهم 
شركت نفت فالت 

قاره محسوب 
مي شود. كار اصلي 

پروژه ان جي 
ال خارگ، جمع 

آوري گازهاي 
همراه، جلوگيري 

از سوزاندن آنها و 
توليد محصوالت ال 
پي جي )گاز مايع( و 

گاز مصرفي، جهت 
انتقال به شبكه گاز 

رساني مي باشد
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: جناب آقاي كريمي! براي ورود به بحث 
ــي كنيد و بفرماييد كه از  لطفا خودتان را معرف
چه تاريخي و چگونه با شــركت پترو ســاحل 

توسعه خليج فارس آشنا شديد؟ 
اینجانبهوش��نگکریميکارمندبازنشس��ته
شرکتمليوش��رکتمناطقنفتخیزجنوببا
سابقه30س��الهدرمدیریتواجرايپروژههاي
نفت��يوگازيهس��تم.آخرینس��متکاريام،
مجرياحداثطرحه��ايکارخانجاتگازمایع
1700/1800/1900/2300بودهاست.آشنایيامبا
شرکتپتروساحلهمازاوایلسال90ميباشد.

ــاي  ــف و پروژه ه : مختصــري از وظاي
شركت پترو ســاحل و نفت فالت قاره برايمان 

بگوييد؟ 
شرکتپتروساحل،پیمانکاراجرایيپروژههاي
صنعتيميباش��د.ش��رکتفالتقارهایرانیکي
ازش��رکتهاياصليواقماريشرکتملينفت
ایرانبودهاس��ت.وظیفهاصليآنتوسعهمیادین
نفتي،گازي،تولیدنفتوگازدرفالتقارهایران

)بخشدریایي(ميباشد.

ــي كه پروژه ان جي ال خارگ  : از آنجاي

ــا اســت از اهميت اين پروژه  داراي دو كارفرم
برايمان بفرماييد؟ 

پروژهانج��يالخارگیک��يازپروژههاي
مهمش��رکتنفتفالتقارهمحسوبميشود.
کاراصليپ��روژهانجيالخارگ،جمعآوري
گازه��ايهم��راه،جلوگی��ريازس��وزاندنآنها
وتولی��دمحص��والتالپيج��ي)گازمایع(و
گازمصرفي،جهتانتقالبهش��بکهگازرس��اني
ميباش��د.)درواقعنرخبازگش��تسرمایهمبلغي

قابلتوجهاست(.

: تعامل بين كارفرماي اصلي )نفت فالت 
قاره( و شركت پترو ساحل توسعه خليج فارس 

را چطور مي بينيد؟ 
ش��رکتنفتفالتقارهباتجربهبسیارخوبي
ک��هدرمدیریتواجرايپروژههادارد،درتعامل

باپیمانکار،بسیارخوبعملمينماید.

: تا چه حد با مجموعه فراب و شــركت 
نارديس آشنا هستيد؟ 

آشنایيمنبامجموعهفرابوشرکتناردیس
بهعنوانیکيازشرکتهايپیمانکاريمجرب،به

چندینسالقبلبرميگردد.

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

موجود رضايت داشتيد؟ 
کارفرم��اوپیمان��کاردرای��نپ��روژهبهدلیل
شناختوآگاهيازمدیریتپروژهبهعنواناعضا
وتیمپروژهبهدلی��لوجودهدفواحد)اجراي
کاردرچ��ارچوبزمانتعیینش��دهوتوجهبه
هزین��هوکیفیتکار(دارايتعاملبس��یارخوبي

هستند.

ــد تامين مالي يكي  : همانطور كه مي داني
از اساســي ترين دغدغه هاي شركت هاي پروژه 
محور به شمار مي رود.اين فاكتور در اين پروژه 

به چه ترتيب است؟ 
تامینمالياینپروژهدرمس��وولیتکارفرماي
اصل��ي)فالتق��اره(بودهوازایننظرمش��کل

خاصيوجودندارد.

ــروژه ان جي ال خارگ  : از مشــكالت پ
برايمان بگوييد؟ 

اگرکارفرماياصليدرتاییدیهبهموقعصورت
شهريور ماه 1391 - شماره 23حسابهايکارکرد،اهتمامبیشتريبهعملآورد،

گفتگو با هوشنگ كریمي مجري طرح ان جي ال خارگ در شركت پترو ساحل خليج فارس:

عملكرد مجموعه فراب و نارديس
در اين پروژه قابل قبول است

»عملكرد مجموعه فراب و نارديس در اين پروژه قابل قبول و رضايت 
شركت  از  نمايندگي  به  كه  است  مردي  سخنان  مي باشد«؛اين  كننده 
پتروساحل توسعه خليج فارس يا همان كارفرماي پروژه ان جي ال 
خارگ،پاسخگوي سواالت ما درباره اهميت اين پروژه براي كشور و 

مي  گفتگو صادقانه سخن  اين  در  كريمي  بود. هوشنگ  آن  مشكالت 
گفت اما در هيچ حال از دايره انصاف خارج نمي شد و از دايره اعتدال 
اين پروژه گفتگويي ترتيب  او درباره كم و كيف  فراتر نمي رفت.با 

داده ايم كه در ادامه مي خوانيد...
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به دليل تمهيدات 
پيش بيني شده، 
اقالم كليدي و 
بحراني اين پروژه از 
شركت هاي اروپايي 
و معروف تامين 
گرديده و از اين نظر 
مشكلي وجود ندارد. 
غير از افزايش 
هزينه تحصيل كاال، 
تحريم ها نتوانسته 
است در روند اجراي 
اين پروژه، تاثيري 
داشته باشد
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قطع��اتدربهبودورونداجرايکار،موثرخواهد
بود.

: نقش تحريم ها و مشــكالتي از اين دست 
در اين پروژه چه بود؟ آيا توانست تاثير منفي اي 

در روند اجرايي اين پروژه بگذارند؟ 
بهدلیلتمهیداتپیشبینيش��ده،اقالمکلیدي
وبحران��ياینپ��روژهازش��رکتهاياروپایيو
معروفتامینگردیدهوازایننظرمشکليوجود
ندارد.غیرازافزایشهزینهتحصیلکاال،تحریمها

نتوانستهاس��تدررونداجراياینپروژه،تاثیري
داشتهباشد.

ــس در اين پروژه را چگونه  : عملكرد ناردي
ارزيابي مي كنيد؟ آيا نارديس توانست به انتظارات 

شما به عنوان كارفرما جامه عمل بپوشاند؟
عملکردمجموعهفرابوناردیسدراینپروژه

قابلقبولورضایتکنندهميباشد.

ــر مي كنيد در اين نمونه از  : و در آخر فك

پروژه ها چگونه بايد پيش رفت كه هزينه و زمان 
كاهش پيدا كند؟ 

اینپ��روژهبهروشEPCاجراميش��ود.این
روشدراجرايپروژه،موازيکاريوکاهشزمان
موثربودهاستوبههمیندلیلیكروشتسریع
درکارمحسوبميگردد.باتوجهبهاینمشخصه
بایددقتبیش��تريدرانتخابشیوهبررسيکنترل
وتاییدکارازسويکارفرمایانصورتگیرد.باید
توجهداش��تهباش��یمکهفرایندکنترلوتاییدات،

سرعتکارراتحتتاثیرقرارندهد.

حفظ منابع انساني
HSE حفظ تجهيزات  و محيط زيست سالم با رعايت الزامات

اینجانببابیشاز12سالسابقهقبليدرشرکتهاينفتوگاز،درآذر
ماه1390باعنوانکارشناسHSEبهشرکتناردیسپیوستموازتیر1391
تاکنونبهعنوانمسئولHSEپروژهNGL KHARGدرسایتمشغولبه

فعالیتهستم.
خطمشيمدیریتQHSEناردیسدرحوزهHSEدراینپروژه،حرکت
بهس��ويداش��تنیكکارگاهباحداقلخطراتبرايکارکنانوحفظمحیط
زیس��تزیبايجزیرهخارگميباش��د.دراینراستااهمفعلیتهايصورت

گرفتهبهشرحزیراست:
1-برگزاريجلس��اتمختلفHSEدرس��طوحمختلفجهتپیگیري

HSEمواردمرتبطبا
2-اس��تقرارکارشناس��انHSEوافس��رانایمنيدرمجموعهناردیسو

پیمانکاران
3-استقرارنظاممدیریتHSEپیمانکاران

4-استقرارتیمهايکنترلشرایطاضطراريجهتمدیریتشرایطبحراني
5-شناسایيخطراتوعواملزیانآورایمنيبهداشتوجنبههايزیست

محیطيواعمالکنترلهايموردنیازجهتبهحداقلرساندنآنها
HSEوانجامآموزشهايدورهايHSE6-راهاندازيواحدآموزش

ازابتدايش��روعفعالیتهاياجرایيدرمهرماه90تاپایانتیرماه1391

بیشاز389913نفرس��اعتکاربدونحادثهمنجربهفوتیانقصعضوو
همچنینحوادثزیس��تمحیطيبهثبترسیدهکهامیداستتاپایانپروژه

شاهدهیچگونهحوادثينباشیم.
درخصوصمش��کالتيکهمدیریتQHSEدربخشHSEدرسایتبا

آنهاروبروشدهاستميتوانبهمواردزیراشارهنمود:
1-عدمآش��نایيپیمانکارانباالزاماتHSEقرارداديواس��تانداردهاي

مرتبط
HSE2-عدمآموزشمناسبپرسنلپیمانکارانبااصولاولیه

3-کمبودامکانات،تجهیزاتوماشینآالتمنطبقبرالزاماتایمني
4-کمبودنیرويمتخصصدرزمینهHSEدرمنطقه

باتوجهبهآش��نایيکوتاهمدتاینجانبباش��رکتناردیسبهعنوانیك
پیمانکارعموميودرمقایس��هباش��رکتهاينفتوگازموجوددرکشور،
مدیرانمحترمناردیسدیدگاهواستراتژيویژهايبهمسائلHSEدارندکه
مطمئناایننگرشدرافزایشوبهبودسطحفرهنگHSEموثرخواهدبود.
QHSEدرپایانالزمميدانمازمدیرپروژه،مدیراجرایيسایت،مدیریت
وکارشناس��انقبليHSEس��ایت)آقایانهدایي،ش��ریفيفرد،ش��اهنوازلو،

محجوبوحاجحسیني(نیزتشکرنمایم.
HSE كارشناس*

آرش
خديوي *
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پروژه ان جي ال، 
 EPC يك پروژه
 Main است كه

 Contractor

آن كنسرسيوم 
پتروساحل توسعه 

خليج فارس – 
ايريتك بوده، 

كارفرماي اصلي 
آن شركت نفت 

فالت قاره و عهده 
 Utility دار واحد

 EPC آن به صورت
مشاركت فراب – 
نارديس مي باشد
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: جناب آقاي محمد رضا يگانه! براي ورود 
ــي كاري خود را  ــه بحث، مختصري از بيوگراف ب

براي ما بازگو نماييد؟ 
فارغالتحصیلمقطعکارشناس��يدانشگاهصنعتي
اصفهاندررش��تهمهندسيبرقومقطعکارشناسي
ارشددانشگاهپليتکنیكتهرانهستم.اولینتجربهي
حرفهايخودراازسال1379تحتعنوانمهندسي
تفصیل��يابزاردقی��ق)Detail Engineering(با
شرکتهايپیمانکاريمجتمعپتروشیميبندرامام
آغازکردموپسازحدوددوس��الواردپروژههاي
اجرایيش��دم.درپروژههاياجرایينیزبهمدتدو

C2س��البهعنوانسرپرستبرقوابزاردقیقپروژه
Recoveryپتروش��یميپارسدرعسلویهوسپس
حدوددوس��البهعنوانسرپرستدفترفنيدرفاز
7،6و8پارسجنوبيمش��غولبهکاربودم.بعداز
آنبهعنوانمدیرس��ایتدرپروژهایستگاهتقویت
فش��ارگازکیش،مدیرس��ایتدرپروژهفوالدکاوه
بندرعباسومدیرسایتایستگاهتقویتفشارگاز
خطپنجمانتقالگازسراس��ريجمعاًبهمدتپنج
سالمش��غولفعالیتبودم.مدتزمانيکمتراز4
ماهنیزمدیراجرایيپروژهتأسیس��اتمترويشیراز
بودموهماکنونحدودیکس��الاستکهعهدهدار

سرپرستيسایتپروژهیوتیلتيانجيالخارگبا
شرکتناردیسميباشم.

: از ويژگي ها و مختصات پروژه ان جي ال 
خارگ برايمان بگوييد؟ 

پ��روژهانج��يال،یكپروژهEPCاس��تکه
پیمانکاراصليآنکنسرس��یومپتروس��احلتوسعه
خلی��جفارس– ایریتكب��وده،کارفرماياصليآن
Utilityشرکتنفتفالتقارهوعهدهدارواحد
آنبهص��ورتEPCمش��ارکتف��راب– ناردیس

ميباشد.

توجه ويژه به ايمني كار و كنترل كيفي
در گفتگو با سرپرست سایت پروژه ان جي ال خارگ مطرح شد

در  را  خود  حرفه اي  تجربه  نخستين  كه  روزي  از  يگانه  رضا  محمد 
مجتمع  پيمانكاري  شركت هاي  با  و  دقيق  ابزار  تفصيلي  مهندسي 
سرپرست  عنوان  به  كه  امروز  به  كرد،تا  آغاز  بندرامام  پتروشيمي 
همواره  مي باشد،  كار  به  مشغول  خارگ  ال  جي  ان  پروژه  سايت 
درتالش بوده است تا كيفيت را فداي سرعت نكند.او به خوبي مي داند 
كه سرعت اجراي يك پروژه در كنار كيفيت مطلوب است كه ارزشمند 
به حساب مي آيد و اين هر دو در كنار يك مديريت مطلوب.او پس از 

سال ها  تجربه در سايت هاي مختلف،مهم ترين وظيفه يك مدير سايت 
را »استقرار حداكثري خط مشي سيستم مديريت سازمان مربوطه در 
كارگاه تحت مسؤليت« مي داند و براين باور است كه »به طور عمومي 
در سايت وظيفه اصلي همان هماهنگي بين اجزاي متفاوت جهت تحقق 
برنامه زمان بندي و گزارش دهي مناسب است.« با او درباره اهميت 
اين پروژه و جايگاه استراتژيك آن گفتگويي ترتيب داده ايم كه متن 

كامل آن را در ادامه مي خوانيد...
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اساسي ترين وظيفه 
مدير سايت استقرار 
حداكثري خط مشي 
سيستم مديريت 
سازمان مربوطه 
در كارگاه تحت 
مسؤليت است. 
به طور عمومي در 
سايت وظيفه اصلي 
همان هماهنگي 
بين اجزا متفاوت 
جهت تحقق برنامه 
زمان بندي و گزارش 
دهي مناسب است. 
معموالً زماني كه 
صحبت از برنامه 
زمان بندي است 
پارامتر اساسي 
كنترل شونده همان 
سرعت پيشرفت 
پروژه خواهد بود

22
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درطرحانج��يالخارگگازهايهمراهنفت
ک��ههماکن��وندرمیدانهاينفت��يخلیجفارسو
جزیرهخارگسوزاندهميشود،پسازفشارافزایي،
آبگیريوشیرینس��ازيدرنهایتبرايفرآورش
واردکارخان��هانجيالميش��ود.بهصورتکلي
بخشهايUtilityراميتوانبه10ش��اخهاصلي

تقسیمکرد:
Steam Generation:-1:اینبخشش��امل
چهارواحدبویلربخارباظرفیت160تندرساعت
بافشار10بارودماي205درجهسانتیگرادبودهکه
جهتمصرفدرسایرقسمتهايNGLميباشد.
Instrument Air System-2:جهتتولید
ه��وايابزاردقی��قموردمصرفبویلره��ا،توربو-
ژنراتورها،کمپرس��ورهايگازوکلی��هادواتابزار
NGLدقیقدردروننیروگاهودیگرقس��متهاي

ميباشد.
وتوزی��ع تولی��د :Nitrogen System -3
نیتروژنم��وردنیازبویلرها،کمپرس��ورهايگازو
توربینهاودیگربخشهايNGLدراینقسمت

انجامميپذیرد.
Fuel Gas System-4:گازمصرفيموردنیاز
توربو-ژنراتورهاومشعلهايبویلرهادراینقسمت

توزیعميشود.
پ��س دری��ا آب :Water Treatment -5
ازورودب��هاینقس��متدرمراحلمختلفپساز
نمكزدایيتبدیلبهآبUtilityوسپستبدیلبه
آبهايPotable& Demineralizedگردیده

وبهقسمتهايموردمصرفارسالميشود.
Diesel System-6:ای��نبخ��شش��املدو
مخ��زنذخیرهگازوئی��لهرکدامب��اظرفیتنامي
4700مت��رمکعبویكمخ��زنگازوئیلمصرف
روزانهباظرفیتنامي600مترمکعببودهوجهت
تامینس��وختمش��علهايدوواحدبویلرودیزل

ژنراتورهايبرقميباشد.
Fire Water System-7:اینبخشش��امل
یكمخزنذخیرهباظرفیتنامي13570مترمکعب
جهتتامینآبآتشنش��انيویكایستگاهشامل
سهدس��تگاهپمپدیزل،دودستگاهجوکيپمپو
دیگرمتعلقاتجهتتامینآبرینگآتشنشانيکل

مجموعهNGLميباشد.
HC Close Drain-8:ای��نمجموعهوظیفه
جم��عآوريکندانسوماندههايفیلترینگحاصل
ازبخشهايتوربوژنراتوروکمپرس��ورهايگازو
انتقالآنبهمجموعهمربوطهدرس��ایتNGLرا

عهدهداراست.

Oily Water System-9:کلی��هآبه��اي
سطحي،آبشستشويتوربینها،روغنوگازوئیل
مازادتوربینهاوبویلربهحوضچهاینبخشهدایت
وپسازجداس��ازيالزمبهمحلهايتعیینش��ده

هدایتميشود.
Gas Turbo Generator-10:ای��نواح��د
شامل5دستگاهتوربوژنراتور25مگاواتبودهکه
برقموردنیازکلمجموعهNGLراتامینمينماید.

ــا اين پروژه با توجه به موقعيت خاص  : آي
جغرافيايي خود، تفاوت خاصي با ساير پروژه هاي 

نارديس و فراب دارد؟ 
منمش��رفبرماهیتتماميپروژههايفرابو
ناردیسنیس��تماماتفاوتهايعم��دهاینپروژهبا
سایرپروژههایيکهقبالدرگیرآنهابودهامایناست
کهاوالبهخاطرش��رایطامنیتيواستراتژیكجزیره
خ��ارگولزوماخذمجوزه��ايمتعددجهتتردد
پرس��نلوپیمانکاران،جذبنیرووایابوذهاب
پرس��نلبامشکلاساسيمواجهاستوثانیاًشرایط
اقلیميجزیرهتامینمصالحازطریقحملدریایيرا

مش��کلودربرخيمواردغیرممکنميسازد.مساله
بعديهزینههادرجزیرهخارگبهدلیلمس��ائليکه
بیانشدبابسیاريازمناطقدیگرکشورقابلمقایسه
نیس��ت.تماميمواردمذکورضریبدسترس��يبه
منابعچهانس��انيوچهتجهیزاترابهشدتتحت
تأثیرقرارميدهدکهطبعاًهرچهضریبدسترسيبه
منابعکمترباشدتطویلبرنامهزمانبنديمحتملتر

خواهدبود.

ــايت در داخل  ــر يك س ــف مدي : از وظاي
كشور برايمان بگوييد؟ 

اس��تقرار اساس��يترینوظیف��همدیرس��ایت
حداکثريخطمش��يسیس��تممدیریتس��ازمان
مربوطهدرکارگاهتحتمس��ؤلیتاس��ت.بهطور
عموميدرس��ایتوظیفهاصل��يهمانهماهنگي
بیناجزامتفاوتجهتتحق��قبرنامهزمانبندي
وگزارشدهيمناس��باس��ت.معموالًزمانيکه
صحبتازبرنامهزمانبندياس��تپارامتراساسي
کنترلشوندههمانسرعتپیشرفتپروژهخواهد
ب��ود.بهم��وازاتتقلیلزمانوافزایشس��رعت
پیشرفتپروژهموارديکههیچگاهنبایستيازیاد
بردانجامکارایمنوباکیفیتخواهدبود.معموالً
ازایمنيوکنت��رلکیفيبهعنوانعواملبازدارنده
وليعواملبازدارندهس��ازندهتعبیرميشود.این
تعبی��ررابندهنادرس��تویكتلطیفنس��بتبه
بيمه��ريک��هدرح��قایمنيوکیفیتميش��ود
ميدانموپیش��رفتکار،ایمن��يوکنترلکیفيرا
اجزاالینفكکاردانستهوزمانيکههرسهفراهم
ش��وندميتوانادعاکردکارانجامپذیرفتهاست.
بنابرای��نتوجهویژهبهایمن��يکاروکنترلکیفي
ازوظایفاساس��يمدیرسایتميباشد.ازدیگر
وظایفاساس��يمدیرس��ایتکنترلهزینههادر
راس��تايتحققخطمشيترسیمش��دهمدیریت
است.کنترلواقعيهزینههازمانيمحققميشود
کهشناختکامليازفرصتهاوجودداشتهباشد.
اگردرفرصتمقتضيهزینهمناس��بانجامنشود
درفرصتغیرمقتضيبایس��تيهزینهنامناسبرا
متحم��لش��د.بنابراینکنترلهزین��هنیزبهنوعي
بهش��ناختتوالياجرا،تسلطبرمکانیزماجراو
وجودمنابعب��رميگرددکهپارامتراولودومرا
ميتواندرس��ایتکنترلکرد.دیگروظیفهمدیر
س��ایت،ایج��ادتعاملدرارتباطاتب��اکارفرماي
محت��رم،پیمان��کاران،هم��کاران،اداراتبودهو

ایجادبس��تريمناس��بجهتکارميباش��د.

ــم اكنون چقدر پيشــرفت  ــن پروژه ه : اي
فيزيكــي دارد و پيش بيني تان براي اتمام كل آن با 

احتساب دوره تضمين، چه تاريخي است؟ 
درزمینهفعالیتهايسیویلپیشرفتپروژهبرابر
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هماهنگي بيشتر 
واحد هاي مهندسي، 

مالي و پشتيباني 
مستقر در دفتر 

مركزي با سايت در 
بهبود رويه كار و 

افزايش بهره وري 
بيشترين تأثير را 

دارد. نكته ديگري 
كه مي تواند در اين 
راستا تاثير بسزايي 

داشته باشد اين 
است كه جذب 
نيروهاي فني و 

متخصص يا حداقل 
معرفي آنها از طريق 

سايت انجام شود
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درنصبس��ازههايفلزي35درصدودرمجموع
نصب30درصدپیشرفتحاصلشدهاست.مطابق
برنام��هزمانبن��دي،تاریخاتمامپروژهپایانس��ال
1391تعیینش��دهاستاماباتوجهبهاینکهتاکنون
توربینوس��ایرتجهیزاتاصليبهس��ایتارسال
نگردی��ده)باتاخیر10ماهه(بهنظرميرس��دزمان
فوقمحققنخواهدش��دوبایستينسبتبهتنظیم
برنامهجبرانيپسازورودکاالهاياساس��ياقدام

نماییم.

: از مشــكالتي كه به عنوان مدير اين سايت 
با آن روبه رو بوديد برايمان بگوييد؟ نحوه برخورد 

شما با مشكالت پيش آمده به چه نحوي بود؟ 
بهطورقطعویقینهیچروزيرابدونمش��کل
سپرينکردهام.مشکالتمتعددازکسرينقشههاو
مداركمهندس��يگرفتهتامسائلپرسنليوکمبود
نیرو،نیروهايغیرماهر،مسائلمالي،ضعفاجرایي
وفن��يوماليپیمانکاران،تقابلاداراتو....براي
مواجه��هباهرمش��کلبایس��تيجنسمش��کلرا
شناختوتجزیهوتحلیلکرد.ممکناستتجزیه
وتحلیلوحلیكمش��کلدرحداقلزمانممکن
باشدیااینکهبرايبررسيجوانبیكمشکلالزم
باشداطالعاتجانبيسایراجزاراجمعآوريکرد
وازمدی��رانباالت��رکمكگرف��ت.درهرصورت
مش��کالتراجزئيازکاروپذیرشمش��کالتو
جس��ارتبرخوردباآنهاراازوظایفحتميخود

ميدانم.

ــود فرآيند كار و بهره وري باالتر  : براي بهب
ــا، چــه درخواســت ها و پيشــنهادهاي  فعاليت ه
مشــخصي داريد تا در آينده با مشكالت كمتري 

روبه رو شويد؟ 
هماهنگ��يبیش��ترواحدهايمهندس��ي،ماليو
پشتیبانيمس��تقردردفترمرکزيباسایتدربهبود
رویهکاروافزایشبهرهوريبیشترینتأثیررادارد.
نکتهدیگريکهميتوانددراینراستاتاثیربسزایي
داش��تهباش��دایناس��تکهجذبنیروهايفنيو
متخصصی��احداقلمعرفيآنهاازطریقس��ایت

انجامشود.

: نحوه ي تعامل كارفرما و مشاور با نارديس 
و نحوه تعامل نارديس با آنها به چه صورت بود؟ 

آيا طرفين از اين تعامل رضايت داشتند؟ 
معموالًکارفرماهمیشهازپیمانکارطلبکاراست.
استیفايطلبهمباتقابلتواماست.اماخوشبختانه
تعاملبس��یارخوبيبینپرس��نلمحترمکنسرسیوم
بهعنوانکارفرماوپرسنلاینمشارکتوجوددارد.
پرسنلمحترمکارفرمادرراستايهموارشدنبستر
اجرايکارپیمانکارانازخودجدیتزیادينش��ان

ميدهند.

ــه نوعي با دو  ــن پروژه ب ــس در اي : ناردي
كارفرما روبه روست يكي شركت نفت فالت قاره 
ــيوم پتروســاحل توسعه خليج  و ديگري كنسرس
فارس.آيا اين موضوع روند كار را سخت تركرده 
اســت؟ تفاوت كار در اين پروژه با پروژه اي كه 

مستقيما با يك كارفرما روبه رو هستيم چيست؟ 
کارفرمايماکنسرسیوماست.ارتباطباکارفرماي
اصل��يصرف��اًدرم��واردتصریحش��دهدرمدارك
ITPی��احض��وردرجلس��اتآنهمب��احضور
کنسرس��یومميباش��د.قطعاًوجودکارفرمايدیگر
دررأسکارفرم��ايمس��تقیمباع��ثتطویلبرخي
تصمیمگیريه��ا،صدورمجوزهاودرپارهايموارد

تأخیرصورتوضعیتخواهدبود.

: در مجموع تيم اجرايي و مهندسي نارديس 
كه در پروژه ان جي ال خارگ مستقر هستند، چند 

نفرند؟ 
درکارگاهعالوهبرپرس��نلناردیس،پرسنلياز
ش��رکتهاينوتاشافرا،س��رمایهگذاريکارکنان
ف��راب،بازرس��يایرانی��انوکم��كیارانکوش��ا
صرفنظرازپرس��نلپیمانکارانمستقرهستند.تیم
اجرایيومهندسيکارگاهشامل9نفر،تیمبازرسي
ش��امل5نفر،تیمحفاظ��تفیزیکي،پش��تیبانيو
خدماتش��امل30نفرميباشند.پرسنلپیمانکاران
ش��املشرکتهايمحترمآذراب،مصنوعاتفلزي
س��نگین،مالوندژوپاراگس��ازهحدود200نفر

هستند.

: شما به عنوان مدير پروژه مستقر در محل، 
ــك وظيفه مهم ديگر هم برعهده داريد و آن هم  ي
چيزي نيست جز مهيا كردن فضايي كه كارشناسان 
ــران در آن بتوانند به خوبي خدمت كنند،  و كارگ
ــد و از محيطي كه در آن  از كار خــود لذت ببرن

ــته باشند. در اين زمينه  كار مي كنند رضايت داش
و تالش هايي كه صورت گرفته برايمان بگوييد؟ 
اقدامات��يش��املبرگزاريمس��ابقاتفوتس��ال
بی��نکارفرم��اوتماميپیمان��کارانNGLباتولیت
اینمش��ارکتانجامپذیرفتهودرصددآنهستیمکه
ضمناخذمجوزبتوانیمازامکاناتتفریحيوورزشي
ش��رکتنفتفالتقارهاستفادهنماییم.البتهباتوجه
بهمحدودیتهايماليومحدودیتامکاناتتفریحي

جزیرهاقداماتانجامشدهکافينیست.

: و سخن پاياني؟ ...
ازپیگیريهايمستمروحمایتبيدریغتمامي
مدی��رانمحت��رمخان��وادهبزرگف��رابخصوصا
مدیری��تمحترمعام��لومدیریتمحت��رمپروژه
ش��رکتناردیس،پرس��نلمحترممس��تقردردفتر
مرکزي،پرسنلمحترمکارگاهونشریهفرابنهایت
سپاسوامتنانرادارم.درنهایتميخواهمباکمال
خلوص،سادهعرضکنمهمهمتعهدانهباغیرتو
همدليوحداقلتقابلوباس��المتوصداقتکار
کنیموکارکنیموکارکنیم.آفتابتموزرااستقبال
نماییمولذتخس��تگيرابچشیم.یادمانباشدآن
تصمیمبزرگوس��ازندهايکهميخواهیمبگیریم
وب��اآنپروژهرابهنتیجهمطلوببرس��انیمدریك
لحظهاس��تپستماملحظاترابهدنبالآنلحظه
باجسارتبگردیم.مشقتکار،دوريازخانوادهو
همهنامالیمات،زمانيکهازکارماننتیجهميگیریم
بهحالوتولذتمّنوس��لويخواهدبود.یادمان
باشدکهدستمزدمانصرفرشدوبالندگيدختران
وپسرانخردسالمانخواهدشدپسباکارمانسالم
وصادقبرخوردکنیمتاکارسالمتوصداقتشرا
بهمانشاندهد.باهرنگرشوانگیزهايیادمانباشد
ک��هبرايمملکتمانکارميکنی��موبهتعبیرعامیانه

جايدورينميرود.
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خوشبختانه با 
درگير شدن شركت 
پتروساحل و عملكرد 
همكاران اين شركت 
به نظر مي رسد روند 
اجراي كاردر مسير 
درست و بهتري 
قرارگرفته است.اميد 
آنكه با درايت آقاي 
مهندس موحدي 
به عنوان مدير 
پروژه كه نقش مهم 
ومحوري در جهت 
به كارگيري كليه 
توانمندي ها و همسو 
كردن كليه عوامل 
اجراي اين پروژه را 
دارد، روند پيشرفت 
پروژه دو چندان شود

مهندسي ؛خشت اول و سنگ بناي كار پروژه 

فارغالتحصیلرش��تهفیزیكکاربرديازدانش��گاهامیرکبیر)پليتکنیك
تهران(ميباش��م.فعالیتش��غليخودمراازتاریخ1377/6/10باش��رکت
س��اراندرزمینهفروشتجهیزاتتهویهمطبوعشروعکردم.مردادماهسال
1379ازطریقدوس��تبس��یارخوبمآقايمهندسچارانيکهدرمعاونت
پروژهکرخهبودندبهش��رکتفرابمعرفيوب��امصاحبهباآقايمهندس
پارسایينژادوآقايمهندسمحبوبيدرمدیریتخریدهايداخليمعاونت
بازرگانيمشغولبهکارشدم.کارهايبندهباخریدتجهیزاتمکانیك،تهویه
مطب��وع)تأمینتجهیزاتتهوی��همطبوعبرايپروژهکارونس��هکهدرنوع
خودمنحصربهفردميباشد(وانتخابوعقدقراردادباپیمانکاراننصبو
راهاندازينیروگاهها)تجارباولیهفراب(ش��روعگردید.همکاريباآقاي
مهندسمنفردبهعنوانمدیرمس��تقیماینجانببرايش��کلگیريشخصیت
مس��تقلکاري،ایجادانگیزشوارائهراهکارهايمناسبجهتحلمسائل
ومش��کالتکارهاازافتخاراتاینجانببودهاستکههموارهجايتقدیر
وتش��کرازایش��انرادارد.پسازتغییرس��اختاربازرگانيبهمدیریتهاي
1-تأمینتجهیزاتمکانیك2-تأمینتجهیزاتبرقوابزاردقیق3-قراردادها
واموربازرگانيبندهدربخشبرقوابزاردقیقمشغولبهکارشدم.بهسال
1384درمعاونتنیروگاههايآبيکوچكومتوس��طباعنوانرئیسبخش
تأمی��نتجهیزاتاینمعاونت،اکثرخریده��ايمکانیكوبرقوابزاردقیق
نیروگاههايلواركوش��هیدرجایيتوس��طاینجان��بصورتگرفت.اگر
ازهمههمکارانآنزمانس��والش��ودبدونش��ك،ایندورانرابهترین
دورانکاريوتجربهخودبهیادميآورند.شایدبودنمدیریتهايپروژه،
مهندس��ي،بخشتأمینوماليدرکناریکدیگرودركمتقابلازمش��کالت
همدیگرموجبش��دهبودک��ههمهدریكتیمدرجهتپیش��رفتپروژه

حرکتکنیموخریدتجهیزاتدربازهزمانيکوتاهيصورتپذیرد.
ب��اتوجهبهاتمامخریده��ايدوپروژهلواركوش��هیدرجایيوتغییر
ساختارس��ازمانيفراب،ازتاریخ87/10/1بهشرکتناردیسملحقودر
بخشبرقوابزاردقیقمدیریتبازرگانيمش��غولبهکارش��دم.تجربهاي
جدی��ددرصنع��تنفتوگازب��ارویکرديتقریبامتفاوتب��اآنچهکهدر

نیروگاههايآبيوجوددارد.
ش��ایدس��ادهانگاريباشداگرکس��يبگویدخریدوتأمینهرتجهیزي
ب��اتجهیزدیگری��اتجهیزاتمربوطبهصنع��تآبوتجهیزاتمربوطبه
صنعتنفتوگازفرقيندارندچراکهفروش��ندگانوسازندههاباتولیدات
واس��تانداردهايمتفاوتوحتيکارفرماهايمختلفشرایطمذاکره،خرید

وتأمینراتحتشعاعقرارميدهد.
اینجانباززمانمناقصهدرگیرپروژهیوتیلیتيNGLخارگوهماکنون
مسولهماهنگيتأمیناینپروژههستمومعتقدمگرفتناینپروژهدرجهت
شناساندنتوانمنديشرکتناردیسدرصنعتنفتوگاز،هرچندبهعنوان
پیمانکاردس��تدوم،درزمانخودتصمیميدرس��توح��الآنراپروژه
موفقيميدانم.امااینبدانمعنينیس��تکهاش��کاالتيدرمراحلاجراي
اینپروژهوجودنداش��ته،نداردونخواهدداش��ت.برايناردیسجوانبا
نیروهايجواندرمدیریتپروژهومهندسيوکارفرمايجواندرصنعت
نفتوگاز،نداش��تنچالشبيمعنيميباشد.همانطوريکههمهمطلعاند
وميدانندخشتاولوسنگبنايهرکارپروژهاي،مهندسيآنميباشد.
مهندسيصحیحودرست،موجبصحتوسرعتدرتأمینوهمچنین
اج��راخواهدبود.درش��رایطکنونيباتوجهبهمش��کالتایجادش��دهدر

همکاريباش��رکتهايخارجي،محدودیتدرانتخابفروشندهوافزایش
شرکتهايواسط،دیدگاهيواقعيوعمليبهپروژهراميطلبدکهفرهنگ
آنميبایستدرشرکتناردیس،کارفرماوکارفرماياصلينهادینهگردد.
ب��هنظ��ربندهدی��دگاهتأمینبهبهانهرعایتلیس��تفروش��ندگانویا
وندورهايگزینش��يکارفرما،دیدگاهمهندسيصرفبدوناطالعازوجود
تجهیز،س��ازندهیاپیمانکاربرايتأمینآنیامدارکيکهفروشندهبایدارائه
دهدباالخصدرش��رایطموجودودیدگاهمدیریتپروژهبهرعایتآنچه
کهازطرفکارفرمامطرحميش��ودبهبهانهمش��تريمداريیانداشتنتیم
قويجهتمذاکرات،نگاهغضبآلودکارفرماازاینکهکارفرماميباش��دو
مشکالتپیمانکاروش��رایطموجودربطيبهآنهانداردصحیحنميباشد.
بهطورکلياگرقراراستپروژهايدرشرایطموجودبهصورتمطلوبانجام
گ��رددنیازبههمدليکلیهعواملدرگیرپروژهداردودراینس��یکلکاري
وجودافرادباتجربه،مطلعومتخصصحداقلچیزياس��تکهدرپیشبرد

کارهاميتواندموثرباشد.
خوش��بختانهبادرگیرشدنشرکتپتروس��احلوعملکردهمکاراناین
شرکتبهنظرميرسدرونداجرايکاردرمسیردرستوبهتريقرارگرفته
اس��ت.امیدآنکهب��ادرایتآقايمهندسموحديبهعن��وانمدیرپروژهکه
نقشمهمومحوريدرجهتبهکارگیريکلیهتوانمنديهاوهمس��وکردن
کلیهعواملاجراياینپروژهرادارد،روندپیشرفتپروژهدوچندانشود.
دراینجاالزماستازآقايمهندسصفائيبهعنوانمدیرباتجربهوموفق
بابتحمایتهاوراهنمایيهایش��انونیزازکلیههمکارانودوستانخوبم
درمدیریتبازرگانيبابتهمکاريهایش��اندرتأمینتجهیزاتاینپروژه

قدردانيکنم.
*مسئول هماهنگي تامين پروژه ان جي ال خارگ

كورش
يگاني *

شهريور ماه 1391 - شماره 23



شهريور ماه 1391 - شماره 23

25

علي رغم اعالم 
كارفرما مبني بر از 
دست دادن مبلغي 
معادل پنج ميليون 

دالر بابت زيان 
روزانه ناشي از 

سوزاندن گازهاي 
پروژه NGL خارگ 

و تاكيد ايشان جهت 
راه اندازي سريع 
پروژه مذكور روند 

تزريق نقدينگي 
اين پروژه به كندي 

صورت مي گيرد
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عدم تطبيق مبلغ قرارداد با هزينه هاي جاري

متولد1358/08/01درش��هرتهرانهس��تم.دورانمدرس��هدرمقاطع
ابتدایيوراهنمایيودبیرس��تانرادرمدرسهعلويودوراندانشگاهرادر
دانش��گاهعلموصنعتایرانس��پريودرمقطعلیسانسورشتهمهندسي
برق-قدرتفارغالتحصیلش��دم.قبلازورودبهش��رکتفرابدرشرکت
صفانیروکهیکيازش��رکتهايس��ازندهپستهايفش��ارقويميباشد
بهمدتپنجس��المشغولکاربودمکهدربخشهايمهندسيوبازرگانيو
درنهایتمدیریتپروژههايکلیددردس��تپستهايفشارقويفعالیت
ميکردمکهازجملهآنهاپس��ت230کیلوولتنیروگاهلواركبودکهسابقه
آشنایيبندهنیزباشرکتفرابدرآنجاشکلگرفتکهپسازاتمامپروژه
مذکورمننیزبهخانوادهشرکتفرابپیوستهواولینتجربهخودرادراین
ش��رکتباپروژهایستگاهتقویتفشارگازنارشروعکردمودرحالحاضر
نی��زبهعنوانرئیسبخ��شبرقوابزاردقیقپ��روژهیوتیلیتيNGLخارگ

مشغولخدمترسانيميباشم.
پروژهیوتیلیتيNGLخارگازابتدايشروعقراردادبافرازونشیبهاي
زیاديروبهروبودهکهش��ایدمطرحکردنهم��هآنهاازحوصلهخوانندگان
خارجباش��د.لذابندهبهگوش��هايازمش��کالتوموانعموجوداینپروژه

جهتاطالعهمکارانعزیزمميپردازم.
چالشها،مشکالتوموانعموجود:

-پ��سازاعمالتحریمهايیكجانبهآمری��کاعلیهصنعتنفتوگاز
کش��وروسیس��تمبانکيکهبرگتاییديبودبرخصومتجهانيعلیهایران
وایران��ي،پروژهآنجيالنیزهمانندبس��یاريازپروژهها،باچالشعظیم
انتقالپولبرخوردکردوبرايمدتي،واقعاًپروژهرابامش��کالتعدیدهاي
روبهروکردوليخوش��بختانه،بادرایتمدیریتارش��دسازمانوهمکاري
کارفرما)ش��رکتپتروساحلتوس��عهخلیجفارس(دراینامر،اینمشکل

Approved Vendorمرتف��عگردید.لذاپیمانکاراناروپای��يموجوددر
Listکارفرما،بهدرخواس��تخریدهايپروژهپاسخندادهومشارکتفراب
ناردیسمجبوربهعقدقراردادباشرکتهايواسطهگردیدکهاینامرموجبات
افزایشهزینههايباالس��ريپروژهونیزپذرشریس��كلورفتنتجهیزات

حینحملبهایرانراایجادکرد.
-ازدیگرمشکالتوموانعموجوددرسرراهاینپروژهميتوانبهعدم
همکاريش��رکتهايخارجيوصاحبلیسانسدربخششیرینسازيو
پروس��سپاالیشگاهاشارهکردکهموجبعقبماندگيبخشNGLبرنامه
زمانبنديپروژهگردیدهاست.البتهمشارکتفرابوناردیساعالمآمادگي
درخصوصعقدقراردادEPCجهتپروژههايمذکورداشتهوهموارهاین

موضوعرابهکارفرمااعالمکردهاست.
-ش��رایطخاصجزیرهنیزخودجزیکيازمواردبسیارحائزاهمیت
درای��نپروژهميباش��دبهدلیلآنکهمنابعموجوددرآنبس��یارمحدود
بودهوجزیرهماهیتمس��کونينداشتهوبخشعمدهايازنفتایراناز
اینجزیرهصادرميش��ودلذاهرگونهورودوخروجبایستيباهماهنگي
واخ��ذمجوزهايش��رکتنف��تووزارتاطالعاتص��ورتپذیردو
کلیهپروازهايانجامش��دهبهآنباهماهنگيش��رکتنفتفالتقارهیا
ش��رکتپایانههاينفتيصورتميگی��ردوهمچنینامکاناتحملونقل
دریایيمح��دودواس��کلههايبارگیريوباراندازيضعیفميباش��ند،
ای��نامرروندفعالیتهايپروژهراجهتاعزامکارشناس��انیاتجهیزات
وم��وادموردنیازس��اختمانيونصبتجهیزاتباکنديمواجهس��اخته
وهزینههايپروژهرانس��بتبهس��ایرپروژههايمش��ابهباافزایشقابل

توجهيمواجهميس��ازد.
-مش��کالتگمرکي:متاس��فانهبهدلیلآنکهجزیرهخارگمانندس��ایر
مناط��قپارسجنوب��يبهصورتمنطق��هآزادتجاريتعری��فنگردیدهو
همکاريهايالزمتوس��طکارفرماياصليکهمج��وزترخیصکاالبدون
پرداخ��تهزینهه��ايگمرکيرادارد،انجامنميپذیردواس��کلهپروژهکه
جهتباراندازيکاالهايس��ایتطراحيشدهتاکنونراهاندازينگردیده
مش��ارکتفرابناردیسمجبوربهترخی��صکاالهادرگمركبندرعباس
وحم��لمجددبهخارگميباش��دکهاینموضوعع��الوهبرتطویلزمان
ترخیصوحملکاالبهسایتموجبافزایشقابلتوجههزینههايپروژه
ميش��ود.همچنینمقرراتجدیدتستتجهیزاتتوسطسازماناستاندارد

نیزمزیدبرعلتگردیدهاست.
-مش��کالتنقدینگيپروژه:متاسفانهعليرغماعالمکارفرمامبنيبراز
دستدادنمبلغيمعادلپنجمیلیوندالربابتزیانروزانهناشيازسوزاندن
گازهايپروژهNGLخارگوتاکیدایش��انجهتراهاندازيسریعپروژه

مذکورروندتزریقنقدینگياینپروژهبهکنديصورتميگیرد.
-ع��دمتطبی��قمبلغقراردادب��اهزینههايجاري:باتوج��هبهتاخیرات
کارفرماجهتتحویلزمینوعدمپرداختبهموقعمطالباتمشارکتفراب
– ناردیسدردوس��الاولپروژهورش��دنامتعارفهزینههايجاريپروژه
بهدالی��لعدمپرداختتعدیلناش��يازتطویلبرنام��هزمانبنديخارجاز
حوزهمس��ئولیتمش��ارکتوتحریمهايبینالملليبررونداجرایيپروژه
تاثیربس��زایيداشتهکهامیداس��تکارفرمايپروژهبادرایتالزمنسبتبه

جبرانهزینههاوتسریعدراتماماینپروژهاقدامنماید.
*رئيس بخش برق و ابزاردقيق پروژه يوتيليتي NGL خارگ

هاني
مقرب نژاد  *
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مسئوليت طراحي،  
خريد و اجراي 
سيستم آب مورد نياز 
بخش هاي فرايند به 
يك شركت ايراني 
واگذار گرديده كه 
به علت ضعف اين 
شركت در توليد 
مدارك مهندسي،  
مدارك مربوط به 
آن تا كنون نهايي 
نگرديده و در اين 
قسمت پروژه را دچار 
مشكل كرده و علي 
رغم برگزاري جلسات 
متعدد با اين سازنده 
هنوز مشكالت 
مهندسي آن بر طرف 
نشده است

چالش ها، مالحظات و راهكارها در ان جي ال خارگ
اینجانبفارغالتحصیلرش��تهمهندسيبرققدرتازسال1372فعالیت
کاريخ��ودرادرپروژههايصنایعدفاعدرپارچینآغازکردموازس��ال
1379بااس��تخدامدرس��ازمانگسترشونوس��ازيصنایعایران)شرکت
پیدک��و(بهعنوانمدیربخشبرقومخابراتاولینپروژهنفتوگازخود
رادرفازیكپارسجنوبيتجربهکردمپسازآننیزبهعنوانمدیرطراحي
بخشبرقومخابراتفازهاي6و7و8پارسجنوبيبهاس��تخدامش��رکت
مدیریتطرحهايصنعتيایراندرآمدموس��پسبهعنوانهماهنگکننده
مهندسيدرشرکتهايپترونگینجنوبومدیریتطرحهايصنعتيایران
بهعنوانهماهنگکنندهمهندس��يدرفاز17و18پارسجنوبيمشغولبه
کاربودهاموازبهمنماه1390نیزبهعنوانهماهنگکنندهمهندس��يپروژه
یوتیلیتيNGLافتخارهمکاريباش��رکتناردیسراداشتهام.الزمبهذکر
اس��تکهزمانيکهبندهعهدهدارمسئولیتمهندسيپروژهشدممیزان78
درصدپیش��رفتمهندس��يحاصلگردیدهبودکهنتیجهزحماتهمکاران
دربخشهايمختلفمهندس��يوهمچنینآقايمهن��دسدهقانبهعنوان
هماهنگکنندهمهندس��يبودهاس��تکهبهامیدخداچنانچ��هباتاخیردر
دریافتاطالعاتس��ازندگانیاتغییراتاحتماليبراس��اسنیازمنديهاي
اجراوس��اختمواجهنباشیمتاپایانش��هریورماهمداركاصليپروژهبه

مرحلهنهایيخواهندرسید.

شرح وظایف مهندسي پروژه  
کارمهندس��ياینپروژهبهطورکاملدرشرکتهايناردیسوفرابدر
حالانجامميباشدومطابقچارتسازمانيزیروظایفمحولبرايانجام
خدماتمهندس��يهرکدامازاعضامش��خصگردیدهاست.همانگونهکه
درچارتمش��خصگردیدهانج��امطراحيهايتفصیليبخشهايبرقو
مکانیكواحدنیروگاهپروژهبرعهدهشرکتفرابميباشدوسایرواحدها
ازجملهتولیدبخار،نیتروژن،هوايابزاردقیق،گازس��وختآبش��یرین
وآبصنعتيسیس��تمآبهايآتشنشاني،سیستمجمعآوريودورریز

آبه��ابرعهدهمهندس��يناردیس
ميباش��دضمن��اپیگیري،ارس��ال
ودریاف��تکلی��هم��داركتولیدي
بخشنیروگاهنیزبرعهدهمهندسي
ناردیساست.بهطورکليوظایف
مهندسيپروژهش��املمراحلزیر

ميباشد.
Basic1-صحهگذاريمدارك

پروژه
2-تهی��هنقش��هوم��داركدر
مرحل��هطراح��يتفضیليش��امل
مداركفرآیند،ابزاردقیق،پایپینگ،
سیویلوسازه،مکانیكتجهیزات
ثاب��ت،مکانیكتجهی��زاتدوار،

الکتریکالوایمني.
3-تولیدمداركخریدوبررسي
مداركپیش��نهاددهندگانوارزیابي

فني

4-بررسيمداركسازندگانوفروشندگانولحاظکردناطالعاتآنها
درمداركمربوطه

5.پشتیبانيازمهندسياجرا
6.ارسالودریافتمداركازکارفرماوسازندگان

7.برگزاريجلساتهماهنگيداخلي،جلساتهماهنگيباتیمپروژه،
کارفرمايطرحوسازندگان-فروشندگان.

8.شرکتدرانجامتستهايعملکردتجهیزات


چالش ها، مالحظات و راهكارها  
مس��ئولیتطراحي،خریدواجرايسیس��تمآبم��وردنیازبخشهاي
فرایندبهیكش��رکتایرانيواگذارگردیدهکهبهعلتضعفاینشرکت
درتولیدمداركمهندس��ي،مداركمربوطبهآنتاکنوننهایينگردیدهو
دراینقس��متپروژهرادچارمش��کلکردهوعليرغمبرگزاريجلسات
متعددبااینس��ازندههنوزمش��کالتمهندسيآنبرطرفنشدهاست.لذا
پیش��نهادميشوددرانتخابسازندگانازایندست،دقتبیشتريدرزمان
مناقص��هبهعملآیدتاکارباصرفانرژيووقتکمتربهنحوبهتري)که

منجربهکاهشهزینههايسربارميشود(انجامپذیرد.
یکيازمشکالتدیگرکهمانعتکمیلطراحيتفصیليبودهاست،عدم
دریافتبهموقعاطالعاتس��ازندگانبودهاستکهباکمكکارفرمايپروژه
وتامینماليمش��کلمربوطهدرشرفحلش��دنميباشدوامیداستتا
قس��متعمدهطراحيتفصیليباقیماندهتاانتهاينیمهاولامسالبهانجام

برسد.
درپای��انالزمميدان��مازهم��کاريبس��یارخوبوت��الشهمکاران
دربخشه��ايمختل��فمهندس��يبراياولینپ��روژهايکهکلی��هکارهاي

مهندسيآندرداخلشرکتانجامشدهاستسپاسگزارينمایم.
*مسئول هماهنگي مهندسي پروژه ان جي ال خارگ

سعيد 
فرخي *

چارت سازماني مهندسي پروژه
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در چارچوب نظام 
مديريت يكپارچه 
نارديس، مسئول 

هماهنگي بازرسي 
پروژه، به عنوان 
نماينده مديريت 

QHSE در 

حوزه بازرسي و 
مهندسي كيفيت، 
وظيفه هماهنگي 

با مديريت  پروژه، 
هماهنگ كننده 

مهندسي پروژه، 
هماهنگ كننده 

مديريت بازرگاني، 
نمايندگان شركت 

بازرسي شخص 
ثالث، نمايند گان 

پيمانكاران تامين 
تجهيزات و 

نمايندگان كارفرما را 
بر عهده دارد

ژه
رو

ه پ
ند

رو
پ

دشواري هاي انتقال ارز به خارج از كشور

کارشناسارشدمهندسيموادومتالورژيازدانشگاهعلموصنعتایران
هس��تموبابیشاز5سالس��ابقهکارقبليدرشرکتهايبازرسيفني،در
تیرماه1390باعنوانکارشناسبازرسيبهشرکتناردیسپیوستموازآبان
NGLماهس��الگذشتهتاکنوننیزبهعنوانمسئولهماهنگيبازرسيپروژه

KHARGمشغولبهفعالیتهستم.
ازدی��دکل��يفعالیتهايمدیریتQHSEناردیسش��املس��هبخش
بازرسي،مهندسيکیفیتوHSEميباشد.عمدهوظیفهبخشبازرسي،انجام
فعالیتهايبازرس��يتامینتجهیزات،بازرس��ينصبوراهاندازيوعمده
وظیفهبخشمهندسيکیفیت،تهیهیابررسيمداركبازرسيوکنترلکیفیت
موردنیازپروژهميباشد.اینفعالیتهابابهرهگیريازتوانمنديهايپرسنل
داخليمدیریتQHSEوهمچنیناستفادهازخدماتبازرسيشخصثالث
ش��رکتلویدآلمانکیش)نمایندهGL NOBLE DENTON(درحوزه
بازرس��يهايخارجازکشوروشرکتبازرس��يفنيایرانیان)IRICO(در

حوزهبازرسيداخلکشوردرحالانجامميباشد.
درچارچوبنظاممدیریتیکپارچهناردیس،مس��ئولهماهنگيبازرسي
پ��روژه،بهعنواننمایندهمدیریتQHSEدرحوزهبازرس��يومهندس��ي
کیفیت،وظیفههماهنگيبامدیریتپروژه،هماهنگکنندهمهندس��يپروژه،
هماهنگکنندهمدیریتبازرگاني،نمایندگانش��رکتبازرسيشخصثالث،
نمایندگانپیمانکارانتامینتجهیزاتونمایندگانکارفرمارابرعهدهدارد.

حجمفعالیتهايصورتگرفتهتوسطمدیریتQHSEازابتدايشروع
پروژهتاکنونبیشاز35000نفرس��اعتدرحوزهبازرس��يتامینداخلي
)بازرسيشخصثالثوبازرسيناردیس(،400نفرساعتدرحوزهبازرسي
خارجازکش��ور)بازرس��يشخصثالثوبازرس��يناردیس(و10600نفر
ساعتدرحوزهفعالیتهاينصبوراهاندازيدرمحلکارگاهبودهاست.

درح��وزهمهندس��يکیفیت،تالشهايموث��ريبراياخ��ذتاییدنهایي
Test Procedure،هاITPش��املکلیه)AFC(مداركتوس��طکارفرما

هاوMethod Statementهايتهیهشده
جهتانج��امفعالیتهايبازرس��يوکنترل
کیفیتنصبوراهان��دازيصورتپذیرفت.
ای��نتالشهاس��ببکاهشزمانبازرس��ي،
بهینهش��دنهزینههايبازرس��ي،روانسازي
فعالیته��ايبازرس��ي،بهحداقلرس��اندن
درگیريبدنههايبازرس��يدرکارگاهگردیده
اس��ت.ازابت��دايفعالیتپیمان��کارانتامین
تجهیزاتتاکنونبیشاز1280مدركتست
وبازرس��يباصرفحدودا3800ًنفرساعت

موردبازبینيقرارگرفتهاست.
ن��گاهکیفیتمح��ورتیممدیری��تپروژه
سیاس��تهاي از کام��ل حمای��ت ب��ا ک��ه
مدیری��تQHSEهم��راهبوده،پش��توانهي
تصمیمس��ازيهایيگردیدکهمنجربهرش��د
کیفیتمحصوالتتولیديدراینپروژهشده
استوهمچنینشاهدادامهآنخواهیمبود.

ازجملهاینحمایتها،ایجاداستقاللدر
استقرارشرکتبازرسيشخصثالثدردو

حوزهبازرسيتامینتجهیزات،نصبوراهاندازيبودهاست.فلسفهوجودي
ش��رکتبازرسيشخصثالث،ایجادبدنهايمورداعتماد،مستقلوبيطرف
کهازیكطرفموردپذیرشکارفرمابودهوازطرفيدیگردرعینصداقت
بازرسيمحولشدهدرحوزهکارپیمانکاريراانجامدهدکهعالوهبرکاهش
مسئولیتهاينظارتيکارفرما،سببافزایشکیفیتبازرسي،افزایشسرعت
بازرسيوکاهشهزینههانیزميگردد.عملکردمناسبشرکتهايبازرسي
شخصثالثوسیاستگذاريهايمناسبمدیریتQHSEدرمدیریت،
پایشومراقبتازخدماتاینش��رکتهاس��ببگردیدهکهدرچندینماه
گذشتهرضایتکامليازخدماتبازرسيارائهشدهبهوجودآیدورویکردي
مطل��وبازهمافزایيبینمجموعهعواملکنت��رلکیفیتکارفرماوناردیس
ایجادگرددکهامیدميروداینتعاملمثبتدرسایهدركمتقابلازمشکالت،

بیشازپیشافزایشیابد.
درخصوصمشکالتيکهمدیریتQHSEدربازرسيتجهیزاتپروژه
NGL KHARGباآنهاروبروشدهاستميتوانبهسهمورداشارهکرد:
1(عدموجودسابقهقبليشرکتناردیسدرزمینهطراحيواجرايبسته
آببهروشاس��مزمعکوسوهمچنینبرخيمشکالتبینالملليوتامین
خارجازعرف)بهدلیلتحریمها(سیس��تمهايهواونیتروژنپروژهبودهکه
س��ببگردیدهتدابی��رویژهمراقبتيدرخصوصرعایتمس��ائلکیفياین

تجهیزاتدردستورکارقرارگیرد.
2(مشکلقدرتپایینچشمههايرادیوگرافيموجوددرسطحکشوربه
دلیلبرخيممنوعیتهايبینالملليورودعناصرپرتوزابهکشورميباشدکه
انج��امآزمونرادیوگراف��يبررويجوشهايمخازنذخی��رهوبویلرهادر
کارگاهخارگرابادش��واریهايزیادوکنديمحسوس��يهمراهکردهاست.
همچنینباش��روعفعالیتهايپایپینگباحجمبیشاز80000اینچقطردر
چندماهآیندهوضعازحالتفعليبس��یاربحرانيترخواهدگردیدوعمال
امکانادامهانجامکاروجودنخواهدداشت.برايرفعاینمشکلبررسيهاي
الزمجایگزینيآزمونهايپیشرفتهغیرمخرب
PAUT& TOFDبهجايرادیوگرافيکه
مزایایيهمچونسرعتبیشترعملیاتاجرا،
حذفمس��ائلایمنيمربوطبهرادیوگرافيو
امکانمستندسازينتایجقابلتفسیرنسبتبه
QHSEآزمونرادیوگرافيتوس��طمدیریت
ب��هعملآمد.درحالحاض��رمنتظرتائیدیه

کارفرماجهتاینجایگزینيميباشیم.
3(سومینمشکلدشواريهايانتقالارزبه
خارجازکشوروهمچنینبرخيپیچیدگيهاي
فن��يخریدتجهیزاتبرقوابزاردقیقبودهکه
پیشرفتکارگاهرادربخشپایپینگ،الکتریکال
واینسترومنتبهکمترازمیزانبرنامهرساندهو
س��ببگردیدههیستوگرامتامیننیرويانساني
بازرس��يوکنترلکیفیتدرکارگاهباتغییرات
زیاديروبروشودکهاستفادهازشناوريبازرسي
شخصثالثازجملهچارهجویيهايالزمدر

اینخصوصبودهاست.
*مسئول هماهنگي بازرسي پروژه ان جي ال خارگ

سيد علي
 مرتضوي *
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سد چناره يك سد 
سنگريزه اي با 
هسته رسي قائم 
به ارتفاع ۱20 
متر مي باشد كه بر 
روي بستر سنگي 
قرار گرفته است. 
چنانكه در شكل ۱ 
نيز مالحظه مي شود 
به دليل سنگي بودن 
پي سد، مصالح پي 
مدلسازي نخواهد 
شد و مستقيما در 
زير مصالح بدنه سد 
شرايط تكيه گاهي در 
نظر گرفته مي شود. 
به منظور مدلسازي 
رفتار مصالح در 
حين ساخت از 
مدل موهر- كولمب 
استفاده شده است

هندسه مدل و پارامترهاي مورد استفاده براي مصالح
PLAXISبهمنظورمدلس��ازيساختمرحلهايس��دچنارهازنرمافزار
7,20اس��تفادهگردیدهاست.بهمنظورمدلسازيساختمرحلهايسد،ارتفاع
سدبه12الیهافقي،هریكبهضخامت10مترتقسیمبنديشدهاست.شایان
ذکراس��تتوصیهمراجعمعتبرنیزبرايتعدادالیهبندي8تا12الیهميباشد.
درش��کل1هندس��همدلوالیهبنديهايانجامشدهدرآنآوردهشدهاست.
برنامهزمانبنديساختبافرضمتوسطسرعتخاکریزي6000مترمکعب
درروزانج��امگردی��دهکهباتوجهبهتوزیعحجمبدنهس��ددرارتفاع،مدت
زماناجرايهرالیهبهدستآمدهودرجدول1آوردهشدهاست.بدینترتیب

کلعملیاتخاکریزيبدنهسد1158روزبهطولميانجامد.
س��دچنارهیكسدسنگریزهايباهستهرسيقائمبهارتفاع120مترميباشد
کهبررويبسترسنگيقرارگرفتهاست.چنانکهدرشکل1نیزمالحظهميشود
بهدلیلسنگيبودنپيسد،مصالحپيمدلسازينخواهدشدومستقیمادرزیر
مصالحبدنهسدشرایطتکیهگاهيدرنظرگرفتهميشود.بهمنظورمدلسازيرفتار
مصالحدرحینس��اختازمدلموهر-کولمباس��تفادهشدهاست.درشکل2
هندسهسدبههمراهپارامترهايموهر-کولمباستفادهشدهبرايهریكازمصالح
بدنهسدآوردهشدهاست.اینپارامترهاازنتایجآزمایشهايانجامشدهبرروي

تحليل اثر پارامتر نفوذپذيري هسته
بر رفتار سدهاي سنگريزه اي 

بررسي روند توليد و زائل شدن فشار آب حفره اي در هسته سدهاي 
از مهمترين  سنگريزه اي با هسته رسي حين ساخت مرحله اي يكي 
مسائلي است كه در طراحي و برنامه ريزي اجرايي اين نوع سدها بايستي 
مد نظر قرار گيرد. آگاهي از تاثير پارامترهاي گوناگون براين روند و 
همچنين احتمال وقوع پديده قوس زدگي در اين نوع سدها مي تواند 
متخصصين و پيمانكاران را در طراحي و اجراي بهينه و ايمن تر سدها 
ياري نمايد. روند توليد و زائل شدن فشار آب حفره اي به پارامترهاي 
بسيار گسترده و متفاوتي بستگي دارد كه تا كنون در مقاالت مختلف به 

آنها پرداخته شده است. دراين تحقيق تاثير برخي از مهمترين پارامترها 
بر اين روند بررسي شده است. اين پارامترها عبارتند از: نفوذپذيري 
هسته، سرعت ساخت سد، مدول االستيسيته فيلتر و ناحيه انتقالي و 
هندسه هسته رسي. براي مدل اوليه از ويژگي هاي هندسي و خواص 
مصالح سد سنگريزه اي با هسته رسي چناره ايالم استفاده شده است.
جهت جلوگيري از تطويل مطلب در اين شماره اثر پارامتر نفوذپذيري 
هسته رسي از ميان متغير هاي ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته و در 

قالب يك مقاله گنجانده شده است. 

آرش
غفاري *

زمان اجراي هر اليه شماره اليه
)بر حسب روز(

زمان تجمعي اجراي اليه ها 
)بر حسب روز(

15050

258/3108/3

382/8191/1

492283/1

5100383/1

6108491/1

7125/3614/4

8150766/4

9141/7908/1

10116/61024/7

1191/71116/4

1241/71158/1

 جدول 1- زمان بندي اجراي اليه هاي بدنه سد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف
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به منظور بررسي 
اثر توليد فشار آب 

حفره اي بر رفتار 
سد، پارامتري به نام  
Ru تعريف شده كه 

از تقسيم فشار آب 
حفره اي اضافي توليد 

شده در هر نقطه از 
هسته به تنش كل 
قائم موجود در آن 

نقطه بدست مي آيد. 
تعريف ديگري كه از 
Ru در برخي متون 

وجود دارد نسبت 
فشار آب حفره اي 

اضافي توليد شده در 
هر نقطه از هسته به  

g×h در آن نقطه است 

كه در اين تعريف اثر 
پديده قوس زدگي در 
كاهش تنش كل قائم 

ناديده گرفته شده 
و استفاده از تعريف 

اول گفته شده در 
باال منطقي تر به نظر 

مي رسد و در اين مدل 
از اين تعريف براي 

محاسبه Ru  استفاده 
شده است

مصالحمعادنقرضهسداستخراجگردیدهاست.
چنانکهدراینشکلمالحظهميشود،پوستهسنگریزهايبهسهناحیهمختلف
تقسیمبنديشدهوبرايهرناحیهزاویهاصطکاكداخليمتفاوتارائهشدهاست.
درمصالحس��نگریزهايباافزایشعمقودرنتیجهافزایشتنشهمهجانبه،زاویه
اصطکاكداخليمصالحکاهشميیابدکهالیهبنديپوستهسنگریزهايوارائهسه

مقدارمختلفزاویهاصطکاكداخليبرايآنبدینعلتميباشد.
بادقتدرپارامترهايانتخابشدهمالحظهميشودکههمگيپارامترهازهکشي
شدهميباش��ند.درمصالحفیلتر،ناحیهانتقاليوپوستهسنگریزهايبهدلیلاینکه
مصالحيکامالزهکشميباشند،فشارآبحفرهاياضافيدرآنهاتولیدنميشود
وهموارهميبایس��تبرايمدلسازياینگونهمصالحازپارامترهايزهکشيشده
f و ’C)استفادهنمود.دلیلاینکهبرايهستهرسينیزازپارامترهايزهکشيشده ’)
استفادهش��دهایناستکهدرطيمراحلساختعالوهبرتغییرشکلهايسد،
بررسيروندتولیدوزائلشدنفشارآبحفرهاياضافيدرهستهنیزموردنظر
ميباش��د.بنابراینوقتيدرهستهفشارآبحفرهايمدلسازيميشودميبایست
پارامترمصالحهسته)چسبندگيوزاویهاصطکاكداخلي(زهکشيشدهدرنظر
گرفتهشودوليدرنرمافزارنوعمصالحهستهزهکشينشدهمعرفيميشودتادر
اثربارگذاريدرآنفشارآبحفرهاياضافيتولیدشود.برايسایرمصالح)فیلتر،
ناحیهانتقاليوپوستهسنگریزهاي(چنانکهاشارهگردیدبهدلیلنفوذپذیريباالو
زهکشيسریعآنها،درنرمافزارنوعمصالحآنهازهکشيشدهتعریفميشود.



 مدلسازي ساخت مرحله اي
)INPUT(ابتداهندس��همدلمطابقشکل1درقس��متاطالعاتورودي
نرمافزارPLAXISس��اختهش��دهاست.چنانکهاشارهگردیدودراینشکلنیز
دیدهميش��ودارتفاعسدبه12الیههریكبهضخامت10مترتقسیمبنديشده
اس��ت.پسازاینمرحلهش��رایطتکیهگاهيمدلتعریفش��دهبدینصورتکه
کفمدلبهصورتکاملدرمقابلتغییرش��کلهايقائموافقيبس��تهميش��ود.
سپسپارامترهايمصالحبهصورتيکهاشارهشدتعریفميشود.دراینمرحله

ميبایستالمانبنديمدلانجامشود.بدینمنظورالمانبنديقسمتهستهبهدلیل
مدلسازيدقیقترروندتولیدفشارآبحفرهايوزائلشدنآن،بهمراتبریزتر
ازسایرقسمتهاانجامشدهاست.درشکل3المانبنديمدلآوردهشدهاست.



پسازتکمیلوروداطالعاتدرقس��متINPUTبایدس��ایراطالعاترا
درقس��متانجاممحاس��باتبرنام��ه)CALCULATION(واردکرد.انجام
مدلسازيس��اختمرحلهدراینقسمتصورتميپذیرد.بدینترتیباجراي
هرالیهدردومرحلهمدلس��ازيميشود.درمرحلهاولساختالیهموردنظرو
بارگذاريناشيازاینالیهمدلسازيميشود.دراینمرحلهدراثربارگذاريناشي
ازس��اختاینالیه،درالیههايزیرینتوزیعتنشانجامشدهوتغییرشکلآني
رخميدهدودرالیههايزیرینهستهنیزفشارآبحفرهاياضافيتولیدميشود.
درمرحلهدومتحکیمالیههايس��اختهشدههس��تهونحوهزائلشدنفشارآب
حفرهاياضافيدرآنهادرطولمدتس��اختالیهموردنظرمدلسازيميشود.
ایندومرحلهمدلسازيبرايساختهرالیهتکرارميشودوبدینترتیبساخت

سددر12الیهطي24مرحلهمدلسازيميشود.

كمي كردن پدیده هاي قوس زدگي 
و توليد فشار آب حفره اي در هسته

بهمنظوربررس��يپدیدهقوسزدگيدرهس��تهس��د،پارامتريبهنامنس��بت
قوسزدگ��ي)Arching Ratio-da(تعری��فش��دهکهبهش��کلرابطهزیر

ميباشد:
 da= (syh/syn)-1
کهدراینرابطهsyhتنشکلقائمدریكنقطهمعینازیكس��دهمگن
وsynهمانتنشدرهماننقطهازیكس��ددارايهس��تهرسيميباشد.به
منظورمحاس��بهنسبتقوسزدگيدرهستهدرمدلسازيانجامشده،یكسد
همگنازنوعمصالحهستههمینمدلوباهمینهندسهساختهشدهومورد
تحلی��لقرارگرفت��هتاتنشهايکلدرآنمدلبهدس��تآید.بدینمنظوراز
همانمدلس��دسنگریزهايباهستهرسياستفادهشدهودراینمدلبهجاي
همهمصالحپارامترهس��تهرس��يدادهشدهاستتاهندسهوحتيالمانبندي

دومدلبرايمقایسهیکيباشد.
همچنینبهمنظوربررسياثرتولیدفشارآبحفرهايبررفتارسد،پارامتريبه
نامRuتعریفشدهکهازتقسیمفشارآبحفرهاياضافيتولیدشدهدرهرنقطه
ازهستهبهتنشکلقائمموجوددرآننقطهبدستميآید.تعریفدیگريکهاز
Ruدربرخيمتونوجودداردنسبتفشارآبحفرهاياضافيتولیدشدهدرهر
نقطهازهستهبهg×hدرآننقطهاستکهدراینتعریفاثرپدیدهقوسزدگيدر
کاهشتنشکلقائمنادیدهگرفتهشدهواستفادهازتعریفاولگفتهشدهدرباال
منطقيتربهنظرميرس��دودراینمدلازاینتعریفبرايمحاسبهRuاستفاده

شدهاست.

بررسي تاثير نفوذپذیري هسته بر رفتار سد، حين ساخت مرحله اي
بهمنظوربررسيتاثیرنفوذپذیريهستهبررفتارسددرحینساختمرحلهايو
پسازپایانعملیاتساختسد،مدلسازيهابرايچهارمقدارمختلفنفوذپذیري

افقيوعموديبهشرحجدول2برايهستهتکرارشدهاند.

شكل 1- هندسه مدل به همراه اليه بندي انجام شده

شکل 3- نشانه گذاري مدل

شكل 2- هندسه سد و پارامترهاي مصالح بدنه

سي
ند

مه
 و 

ني
ف
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 ابتدا فشار آب 
حفره اي با شيب 
قائم افزايش يافته 
و سپس در طول 
زمان ساخت آن 
اليه با شيب ماليمي 
كاهش مي يابد. 
در لحظه ابتداي 
خاكريزي به دليل 
بارگذاري يكدفعه 
وزن خاكريز و رفتار 
زهكشي نشده 
هسته رسي تحت 
اين بارگذاري آني، 
تقريبا تمام تنش 
وارده تبديل به فشار 
آب حفره اي اضافي 
در هسته مي شود و 
وقتي در طول زمان 
اجراي اليه اجازه 
تحكيم و زهكشي 
آب به هسته داده 
مي شود مقداري 
از اين فشار آب 
حفره اي اضافي زائل 
مي شود

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

مدلبدنهس��دبرايچهارنفوذپذیريمختلفهس��تهمطابقجدول2ساخته
شدهکهدرهرحالتتحلیلساختمرحلهايانجامپذیرفتوتاثیرتغییراتنفوذ

پذیريبررفتارهستهسدبهشرحزیرموردبررسيقرارگرفت:
درش��کل4رون��دتغییراتنشس��تنقطهواق��عدرمرکزهس��تهبااليالیه
شش��مخاکریز)تراز60متريازکفهس��ته(درطولزمانساختسدبهازاي
نفوذپذیريهايمختلفهستهآوردهشدهاست.چنانکهمالحظهميشودبهدلیل
واقعبودنایننقطهدرارتفاع60متريازکفهستهتاحدود380روزازشروع
ساختدرهمهمدلهاهنوزخاکریزيبهاینترازنرسیدهوبالتبعتغییرشکلينیز
وجودنداردوپسازاجرايالیهشش��ماستکهنشستایننقطهآغازميشود.
بهدلیلیکسانبودنمدولاالستیسیتهمصالحدرهمهمدلهاتغییرشکلاالستیك
درهرمرحلهبارگذاريدرهمهحاالتیکسانبودهدرحاليکهنشستتحکیمي
درهرمرحلهازس��اختدرحالتهس��تهبانفوذپذیريباالتر،بیشترازحاالت

دیگراست.

درش��کل5نیزروندتغییراتفش��ارآبحفرهاياضافيدرمرکزکفهسته
درطولزمانساختسدبهازاينفوذپذیريهايمختلفهستهارائهشدهاست.
چنانکهمالحظهميش��وددرهرمرحلهخاکریزيبدنهمیزانافزایشفش��ارآب
حفرهايدرهمهمدلهایکس��اناستوليبهدلیلاختالفدرنفوذپذیريهسته
روندزائلش��دنفش��ارآبحفرهاياضافيدرآنهامتفاوتبودهبهنحويکهدر
حالتهستهبانفوذپذیريباالمیزانزائلشدنفشارآبحفرهايدرهرمرحلهاز
ساختبسیاربیشازحاالتهستهبانفوذپذیريکمترميباشد.درحالتهستهبا
نفوذپذیريافقيcm/s  5-10*1تقریباتماميفشارآبحفرهايتولیدشدهدر
هرمرحلهازبارگذاريزائلش��دهودرنهایتحداکثرفشارآبحفرهاياضافي
درکفهس��تهدرپایانساختمقدارناچیز KPa5ميباشدوایندرحالياست
کهدرحالتهستهبانفوذپذیريافقي cm/s 8-10*5 مقدارکميازفشارآب
حفرهاياضافيتولیدشدهدرهرمرحلهازساختزائلشدهودرانتهايساخت

 KPa 1360حداکثرفش��ارآبحفرهاياضافيدرکفهستهمقدارقابلتوجه
خواهدبود.

ابتدافش��ارآبحفرهايباش��یبقائمافزایشیافتهوس��پسدرطولزمان
س��اختآنالیهباش��یبمالیميکاهشميیابد.درلحظهابتدايخاکریزيبه
دلیلبارگذاريیکدفعهوزنخاکریزورفتارزهکشينشدههستهرسيتحتاین
بارگذاريآني،تقریباتمامتنشواردهتبدیلبهفشارآبحفرهاياضافيدرهسته
ميش��ودووقتيدرطولزماناجرايالیهاجازهتحکیموزهکشيآببههسته

دادهميشودمقداريازاینفشارآبحفرهاياضافيزائلميشود.

درش��کل6توزی��عنشس��تدرارتفاعس��ددرمحدودهمرکزهس��تهبراي
نفوذپذیريهايمختلفهستهآوردهشدهاست.دراینشکلمحلوقوعنشست
حداکثربدنهباافزایشنفوذپذیريهس��تهبهترازهايپایینترمنتقلميشود.در
حالتهستهبانفوذپذیريکمترچنانکهگفتهشدبهدلیلزائلشدنکمترفشارآب
حفرهاياضافيتولیدشدهدرترازهايپایینيهسته،نشستتحکیميکمتريدر
هستهنسبتبهحالتهستهبانفوذپذیريبیشتررخدادهودرنتیجهنشستهاي
االس��تیك،کهماکزیممآنهادرترازباالترینالیهرخميدهد،دارايوزنبیشتري
نس��بتبهنشس��تتحکیميبودهومحلوقوعنشستکلحداکثررابهسمت
ترازهايباالترجابهجاميکنند.ایندرحالياس��تکهوقتينفوذپذیريهس��ته
افزایشميیابدبهدلیلروندزائلشدنبهترفشارآبحفرهاياضافيکهبیشترین
مقادیرآندرترازهايپایینيهستهرخميدهد،نشستتحکیميبیشتريرخداده

ومحلنشستکلحداکثربهسمتترازهايپایینترپایینجابهجاميشود.

درشکل7توزیعفشارآبحفرهايدرارتفاعسددرمحدودهمرکزهستهبراي
نفوذپذیريهايمختلفهس��تهدرمرحلهپایانساختارائهشدهاست.چنانکه
انتظارميروددرهمهحاالتحداکثرفشارآبحفرهاياضافيدرکفهستهرخ

جدول 2- مقادير نفوذپذيري مختلف هسته براي انجام تحلیل ها

شکل 4- روند تغییرات نشست نقطه واقع در مرکز هسته باالي اليه ششم خاکريز )تراز 60 
متري از کف هسته( در طول زمان ساخت سد به ازاي نفوذپذيري هاي مختلف هسته

شکل 5- روند تغییرات فشار آب حفره اي اضافي در مرکز کف در طول زمان ساخت سد به 
ازاي نفوذپذيري هاي مختلف هسته

شکل 6- توزيع نشست در ارتفاع سد
در محدوده مرکز هسته براي نفوذپذيري هاي مختلف هسته
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با افزايش 
نفوذپذيري هسته 

مقدار نشست 
حداكثر بدنه در 

پايان عمليات 
ساخت سد افزايش 

و محل وقوع 
نشست حداكثر 

به ترازهاي پاييني 
هسته منتقل 

مي شود. همچنين با 
افزايش نفوذپذيري 

  cm/s  تا مقدار
6-۱0*۱ نشست 
حداكثر بدنه سد با 

نرخ زيادي افزايش 
يافته ولي با افزايش 
نفوذپذيري به بيش 
  ۱*۱0-6  cm/s از

نرخ افزايش 
نشست كاهش قابل 

مالحظه اي مي يابد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف ميدهدوباافزایشنفوذپذیريهستهفشارآبحفرهاياضافيکاهشميیابدبه

نحويکهدرحالتهس��تهبانفوذپذیريافقيcm/s  5-10*1تقریبافشارآب
حفرهاياضافيدرمرحلهپایانساختباقينماندهواینبدانمعنياستکهتقریبا
تحکیمبهصورتکاملدرهستهدرطولزمانساختانجامشدهونشستهاي

تحکیميهستهپسازساختسدناچیزخواهدبود.

درشکل8تغییراتنسبتقوسزدگيبهازاينفوذپذیريهايمختلفهسته
درمرحلهپایانعملیاتساختمانيسدآوردهشدهاست.چنانکهمالحظهميشود
درهمهحاالتیكتوزیعواحدبراينس��بتقوسزدگيدرارتفاعمرکزهسته
بهدس��تآمدهوعلتاینمسالهاینستکهدراینمدلهاتنهانفوذپذیريهسته
تغییرکردهوبهدلیلیکسانبودنمدولاالستیسیتهمصالحدرهمهمدلهانسبت
قوسزدگيتغییرينمينمایدوتنشهايکلدرهمهمدلهایکسانتوزیعشده

است.

باتوجهبهثابتبودننسبتقوسزدگيدرهمهمدلهاویکسانبودنتنشهاي
کلدرآنهاانتظارميرودباافزایشنفوذپذیريهستهباتوجهبهکاهشفشارآبحفرهاي
اضافيدرهسته،مقدارپارامترRuنیزکاهشیابد.اینمسالهدرشکل9مالحظهميشود.

درش��کلهاي10و11تاثیرپارامترنفوذپذیريهستهبرنشستحداکثربدنه
سدوپارامترRuدرمرحلهپایانساختآوردهشدهاست.درایناشکالبهدلیل
اختالفزیادنفوذپذیريهامحورافقي)نفوذپذیري(درمقیاسلگاریتميترسیم
شدهاست.درشکل10باافزایشنفوذپذیريتامقدارcm/s  6-10*1نشست
   cm/s  6-10*1باشیبتنديافزایشیافتهوليباافزایشنفوذپذیريبهبیشاز
شیبمنحنيکاستهشدهونشستبانرخکمتريافزایشميیابد.درشکل11نیز
باافزایشنفوذپذیريتامقدارcm/s  6-10*1، Ruباشیبتنديکاهشميیابد
وليباافزایشنفوذپذیريبهبیشازcm/s  6-10*1شیبمنحنيکاستهشده
وRuب��ان��رخکمتريکاهشميیابد.دلیلاینامرماهیتپدیدهتحکیمبودهو
اینکهچنانکهگفتهشددرحالتهستهبانفوذپذیريcm/s  5-10*1تقریبادر
انتهايساخت100درصدتحکیمدرهستهرخميدهدوایندرحالياستکهدر
تئوريتحکیمدرانتهاينمودارنشست-زمانتحکیمشیبنمودارکاهشیافتهو

نرختغییراتنشستوبهتبعآنفشارآبحفرهايکاهشميیابد.

 نتيجه گيري
الف-باافزایشنفوذپذیريهس��تهمقدارنشستحداکثربدنهدرپایانعملیات
ساختسدافزایشومحلوقوعنشستحداکثربهترازهايپایینيهستهمنتقل
ميش��ود.همچنینباافزای��شنفوذپذیريتامقدارcm/s  6-10*1 نشس��ت
حداکثربدنهسدبانرخزیاديافزایشیافتهوليباافزایشنفوذپذیريبهبیشاز

cm/s  6-10*1نرخافزایشنشستکاهشقابلمالحظهايميیابد.
ب-باافزایشنفوذپذیريهسته،حداکثرفشارآبحفرهاياضافيدرپایانعملیات
ساختکاهشوبهتبعآنپارامترRuنیزکاهشميیابدولياینافزایشنفوذپذیريتا
مقدارcm/s  6-10*1تاثیرزیاديدرکاهشمقدارحداکثرپارامترRuداشتهوافزایش

نفوذپذیريبیشازاینمقدارتاثیرکميدرکاهشپارامترRuدارد.
ج-پارامترنفوذپذیريهستهتاثیريدرتوزیعتنشهايکلبدنهسدنداشتهوبدین
علتباافزایشیاکاهشنفوذپذیريهسته،نسبتقوسزدگيحداکثروتوزیعآندر

ارتفاعسدکامالدرهمهحاالتیکسانميباشد.
* رئيس بخش مهندسي سيويل و سازه – مديريت مهندسي – شركت نوتاش افرا

شکل 7- توزيع فشار آب حفره اي اضافي
در ارتفاع سد در محدوده مرکز هسته براي نفوذپذيري هاي مختلف هسته

شکل 8- تغییرات نسبت قوس زدگي در ارتفاع مرکز هسته به ازاي نفوذپذيري هاي مختلف هسته

شکل 9- تغییرات Ru در ارتفاع مرکز هسته سد به ازاي نفوذپذيري هاي مختلف هسته

شکل 10- تاثیر پارامتر نفوذپذيري هسته بر نشست حداکثر بدنه سد
 در مرحله پايان ساخت )محور نفوذپذيري: لگاريتمي(

شکل 11- تاثیر پارامتر نفوذپذيري هسته بر Ru حداکثر در مرحله پايان ساخت 
)محور نفوذپذيري: لگاريتمي(



رضا
رياحي *

برنامهریزيواولویتبنديبینسهعامل:زمان،
کیفیتوهزینهاصليترینوظیفهسازمانمدیریت
پروژهبودهوس��ایرفعالیتهايتعریفشدهبراي
مدی��رپروژهعماًلذیلایناه��دافتعریفواجرا
خواهندش��د.پروژهنی��روگاه10مگاواتيآزاد،به
عن��وانیک��يازپروژههايکلیديش��رکتفراب
درحالحاضربهدنبالایجادمدلمناس��بيجهت
برقراريتعادلبیناینسهعاملميباشد.درادامه،
ابتداتوضیحاتاجماليدرموردساختگاهواهداف
پروژهارائهميشودوسپساقداماتاجرایيجهت
دس��تیابيبهاهدافپروژهبراساسمثلثفوقارائه

خواهدشد.
نی��روگاه10مگاوات��يس��دآزاددرمح��دوده
شهرس��تانسنندجودرباالدستروستايبنيدرو
بررويرودخانهکوماسيواقعشدهاست.دسترسي
ب��همحلنیروگاهازطری��ق75کیلومترجادهاصلي
وآس��فالتهس��نندجبهمریوانوازآنجاازطریق6
کیلومترجادهمنشعبشدهبهسمتشمالشرقو

بهموازاترودخانهکوماسيامکانپذیراست.
نی��روگاه10مگاوات��يآزاد،اولی��ننیروگاهي
اس��تکهاجزاياصليتوربینآنبهصورتکامل

درداخلکش��ورطراحيوس��اختهميشوند.نحوه
B.O.T)Builtاجراياینپروژهنی��زبهصورت
Operate Transfer(ب��ودهوبنابرای��نبه��ره
ب��رداريازآنبهمدت10س��البرعهدهش��رکت
فرابميباش��د.اهمیتاجراياینپروژهبراساس
زمانبندياولیهوراهاندازيبهموقعواحدهازماني
مش��خصميش��ودکهبدانیممی��زانحداکثرآب
وروديب��هنیروگاهبهص��ورتتقریبيدرحدود3
س��الخواهدبودوپسازآنبهدلیلبهرهبرداري
ازس��امانهانتقالآببهزمینهايکشاورزيبخشي
ازاس��تانکردستان،عماًلعمدهمیزانآبخروجي
ازس��دازطریقشبکهآبرسانيکهدارايمسیري

مس��تقلازنیروگاهاست،بهایندشتهاواردشده
وامکانبهرهبرداريحداکث��ريازنیروگاهکاهش

ميیابد.
مواردفوقنش��اندهندهاهمی��ترعایتمواعد
زمانيمن��درجدربرنامهزمانبندياولیهميباش��د.
براس��اسابالغکارفرماالزماس��تت��اراهاندازي
اولینواحددرابتدايتابس��تانسال92انجامشود.
ازس��ويدیگ��رباتوجهبهآنک��هطراحي،تامینو
نص��بتوربینبراياولینبارب��هصورتکاملدر
داخ��لکش��ورانجامميش��ود،الزماس��تتاکلیه
ریس��كهاياحتماليناش��يازاینموضوعنیزدر
برنامهزمانبنديدرنظرگرفتهش��ود.ریس��كهاي

مذکوربهشرحذیلميباشند:
1-بروزمشکالتحینساختتجهیزاتناشي

ازکاملنبودنبرخينقشهها.
2-اش��کالدرمونتاژقطعات)ب��هعنواننمونه
Distributerی��اRunner(ناش��يازوج��ود

ایراداتحینساخت.
3-عدموجودویاکمب��ودمواداولیهموردنیاز

جهتساختبرخيقطعاتازجملهرانر.
4-بروزمشکالتحیننصبناشيازاشکاالت

پايش مثلث اهداف پروژه نيروگاه 10 مگاواتي آزاد
 )PDCA( و چرخه بهبود مستمر دمينگ PMBOK بر اساس استاندارد 
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 نيروگاه ۱0 

مگاواتي آزاد، 
اولين نيروگاهي 
است كه اجزاي 
اصلي توربين آن 
به صورت كامل در 
داخل كشور طراحي 
و ساخته مي شوند. 
نحوه اجراي 
اين پروژه نيز به 
  B.O.T صورت
 )Built Operate

Transfer( بوده 

و بنابراين بهره 
برداري از آن به 
مدت ۱0 سال بر 
عهده شركت فراب 
مي باشد

ت
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به تجربه ثابت شده كه مهمترين فاكتور موثر در مديريت مطلوب پروژه، 
كنترل سه عامل زمان، كيفيت و هزينه مي باشد.  كنترل اين سه عامل به معني 
برقراري تعادل به منظور حصول اطمينان از دستيابي به محصول نهايي 

در چارچوب تعريف شده براي پروژه مي باشد. در بند 1-3 از استاندارد 
عنوان  به  فوق  عامل  سه  از   )2008 و   2004 )ويرايش هاي   PMBOK
محدوديت هاي كليدي و تعيين كننده در روند مديريت پروژه ياد شده است.  

شكل شماره1: محل احداث نيروگاه آزاد
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احتماليدرمداركونقشههايمربوطه.
مواردپیشگفتهنشاندهندهوضعیتپروژهدر
ابتدايشکلگیريس��ازمانمدیریتپروژه)مدیر
پ��روژه،مدیرانتامینوکارش��ناسکنت��رلپروژه(
ميباش��د.اینش��رایطنشاندهندهس��ختيمسیر
دس��تیابيبهمثلثاهدافپ��روژه)کیفیت،زمانو
هزینه(نیزهس��ت.ازسویيبراياولینبارتوربین
طراحي،تامینونصبخواهدش��د]مس��الهحفظ
کیفیت[،ازس��ويدیگرباتوجهبهسرمایهگذاري
ف��راببرايتامینماليپ��روژهوکمبودمنابعمالي
کافي،الزماس��تتاپروژهباحداقلهزینهبهاتمام
برس��د]مس��الهکنترلهزینه[وازس��ویيدیگربه
منظ��ورحفظترازماليمثبتپروژه،الزماس��تتا
راهاندازيواحدهاطبقبرنامهدرابتدايتابستان92
انجامشود]مسالهکنترلزمان[.بهمنظوردستیابيبه
اهدافسهگانهفوقبهصورتمطلوب،برنامههایي
تدوینوبهمرحلهاجرادرآمدکهدرادامهبهش��رح

آنهاخواهیمپرداخت.
ــالغ نهايي  ــت نظرات و اب ــن، درياف 1- تدوي

مدارك مديريت پروژه:
PMBOKهمانگونهکهدربند4ازاستاندارد

اش��ارهش��دهاس��ت،کنترلمح��دودهپ��روژه،از
وظایفاصليتیممدیریتپروژهميباش��د.بهاین
Azad execution«منظورس��نديتحتعنوان
strategy«تدوی��نوجه��تاع��المنظ��رب��ه
معاونتهايس��تاديمرتبط)مهندسيوبازرگاني(
ومدیریتکنترلکیفیتارس��الگردید.اینس��ند
نش��انگرنحوهانجامفازهايطراحي،تامین،نصب
وراهاندازيبس��تههايمختل��فموجوددرپروژه

ميباشد:
درای��نمدرك،اوالًبس��تههايکاريپروژهبه
ص��ورتکام��لدرجميش��ودوثانیانح��وهانجام
مراح��لمختلفهریكازاینبس��تههامش��خص
ميش��ود.بهعنواننمونهبخشهايمختلفبس��ته
کاريHydraolic Turbineبهشرحذیلانجام

ميشوند:
• فازطراحي)Engineering(:توسطشرکت
توباانجامخواهدش��دوبازنگريمداركتوس��ط

معاونتمهندسيفرابانجامميشود.
• ف��ازتامی��ن)Procurement(:کلیهمراحل
تامینمواداولیهوساختتوسطتوباانجامخواهد
شداماعملیاتگمرکيوهمچنینحملتجهیزات

بهعهدهمعاونتبازرگانيشرکتفرابميباشد.
:)Construction(فازنصبوراهان��دازي •
نص��بوراهان��دازيتوس��طش��رکتف��رابو

سوپروایزريتوسطشرکتتوباانجامميشود.
Azad Master«مدركدیگريتحتعن��وان
Plan«نی��زب��ههم��راهم��دركف��وقتهی��هوبه
معاونتهايستاديش��رکتارسالگردید.دراین
مدركزمانبن��ديفازهايطراحي،تامین،نصبو
راهاندازيبراس��اسبرنامهکل��يمنضمبهقرارداد
درجگردیدهاست.اینزمانبنديبهفراینداولویت
بن��ديوتخصیصمنابعانس��انيب��هخصوصدر

معاونتمهندسيکمكمينماید.
Trading MethodAzadمدركسوم،مدرك
ميباش��د.درای��نمدركنحوهتولی��دمداركخرید
بس��تههايکاريمندرجدراستراتژياجرايطرحبه
صورتکاملدرجميش��ود.بهعن��واننمونهدراین
مدركمش��خصميشودکهبرايخریدنوعخاصي
)P.O.SیاM.R(ازفیلت��رویاپمپ،مدركخری��د
مستقلتولیدميشودویاخریدبهصورتکاتالوگي
)انتخابتجهیزازرويکاتالوگفروش��نده(صورت
ميپذی��رد.تهیهوتوزیعاینم��دركبهمعاونتهاي
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مدرك ديگري تحت 
 Azad« عنوان

 »Master Plan

نيز به همراه مدرك 
فوق تهيه و به 

معاونت هاي ستادي 
شركت ارسال 
گرديد. در اين 

مدرك زمان بندي 
فازهاي طراحي، 

تامين، نصب و راه 
اندازي بر اساس 
برنامه كلي منضم 

به قرارداد درج 
گرديده است. اين 

زمان بندي به فرايند 
اولويت بندي و 
تخصيص منابع 

انساني به خصوص 
در معاونت مهندسي 

كمك مي نمايد

ت
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شكل شماره3: بخشي از مدرك زمان بندي اصلي پروژه آزاد

شكل شماره2: بخشي از مدرك زمان بندي استراتژي اجرا
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 پايش هزينه هاي 
پروژه به نحوي 
كه پروژه با بودجه 
مصوب اوليه به 
اتمام برسد، از 
مهمترين وظايف 
تيم مديريت پروژه 
مي باشد. نوع اجراي 
 )B.O.T( پروژه آزاد
و همچنين ميزان 
نقدينگي موجود در 
شركت، نشان دهنده 
لزوم كنترل 
هزينه اي پروژه و 
كاهش آن تا حد 
امكان مي باشد

مهندس��يوبازرگاني،موجبکاهشفرایندتامیناز
طریقجلوگیريازرفتوبرگشتوجلساتمتعدد

براينحوهخریدبستههايپروژهميشود.
ویرای��شاولکلی��همداركمذکورتوس��طتیم
اجرای��يپروژهتهیهوپسازبرگزاريجلس��اتبا
معاونته��ايس��تاديودرجاصالحاتموردنیاز،

ویرایشنهایيتهیهوابالغگردید.
ــه زمان بندي و كنترل مواعد  2- دريافت برنام

زماني فازهاي طراحي و تامين پيمانكاران
بن��د6ازاس��تانداردPMBOKب��هتفصی��ل
درم��ورد»مدیریتزمان«درفرایندمدیریتپروژه
ميپردازد.دراینبند6قدمجهتحصولاطمینان
ازانجامصحیحمدیریتزماندرپروژهپیشبیني

شدهاست:
1-تعریففعالیتها

2-تعیینتواليبینفعالیتها
3-تعیینمنابعبرايفعالیتها

4-تعیینمیزانزمانبري)Duration(انجام
هرفعالیت

5-تهی��هبرنامهزمانبنديبراس��اساطالعات
پنجگانهفوق

6-کنترلبرنامهزمانبندي
PDCA6مرحلهفوقعماًلبراس��اسچرخه
PDCA.چرخ��هدمینگ(طراحيش��دهاس��ت(
Plan،Do،Check،Act کلم��ات مخف��ف
ميباش��د.پنجمرحل��هاول،ف��ازPlanningاز
چرخهدمینگراتش��کیلميدهندومرحلهششم،
فازه��ايCheckوActراش��املميش��ود.به
منظوردس��تیابيب��ههدفراهان��دازيواحدهابا
کمتری��نتاخیر،بهکارگی��رياینچرخهبهمنظور
پای��شفعالیتهايمربوطب��هپیمانکارانفرعيو
همچنینمعاونتمهندس��يفرابدردس��تورکار
قرارگرفت.نحوهبهکارگیريآننیزبهشرحذیل

است:
Plan:درای��نمرحلهبرنامهتفصیليطراحيو
تامینازپیمانکارمربوطهاخذميش��ود.اینبرنامه
بایدش��املآیتمهايکلیديازجملهتاریخصدور
مدارك،تاریخش��روعس��اختهری��كازاجزاي
سیس��تموهمچنی��نتاریخاتمامآنهاباش��د.این
برنامهپسازبررسيواطمینانازکفایتاطالعات
موج��وددرآن،معیاريب��رايکنترلهايبعدي
ق��رارميگی��رد.نکتهمه��مدرتدوینای��نبرنامه
تفصیليآناس��تکهبدانیمبرنام��هزمانبنديدر
طولفرایندچندماههطراحيوتامین،دستخوش
تغیی��راتخواهدش��د.البت��هاینتغیی��راتنباید
بدوناخذتائیدیهکارفرم��ا)درمورداینموضوع
ش��رکتفراب(موجبافزایشزمانقراردادشود
ام��اميتواندش��املریزترش��دنبرخ��يمراحل
طراحي،تامینیانصبباش��د.بهعنواننمونهدر
ق��رارداديیكونیمس��الهکهمربوطبهس��اخت

تجهیزمهميمانندتوربیناس��ت،طبیعتًاپیشبیني
زمانتحویلدهيقطعاتیدکيمربوطبهسیستم
کنترلوابزاردقیقدرابت��دايپروژه)یكماهاول
پ��روژه(کاريعملينب��ودهوهیچگونهتاثیريدر
روندبرنامهریزيوکنترلنخواهدداشت.متاسفانه
برخ��يازکارفرمایانباتاکیدبرای��نگونهموارد
درابتدايپروژه،فرایندتهیهزمانبنديتفصیليرا
طوالنيکردهوعماًلزمانزیاديرابهجايکنترل
مواردبس��یارروش��ن،بهبرنامهریزيمواردبسیار
مبهمون��هچندانبحرانيتلفمينمایند.باتوجه
بهاینموضوع،برنامهزمانبنديطراحيوساخت
توربینطيی��كماهاولعقدقراردادباش��رکت
توباپسازبرگزاريجلس��اتوبررسيجزئیات
مه��موبحرانيزمانبندي)مانندزمانعقدقرارداد
تجهیزاترانر،دیستریبیوترو...(،نهایيگردید.
Do:پیمانکاراندردورههايمش��خصزماني
)بهعنواننمونهبرايش��رکتتوبادورههايس��ه
هفتهاي(بهانج��امفعالیتهايمن��درجدربرنامه
زمانبنديوهمچنینمواردتوافقشدهدرجلسات

اقداممينمایند.
Check:درای��نمرحل��ه،برنامههايدورهاي
)براس��اسبرنامهتفصیليپایه(باعملکردواقعي
مطابقتدادهميش��ود.اینکارجزووظایفواحد
کنت��رلپروژهمدیری��تپروژهدرش��رکتفراب
تعریفش��دهاست.درفازطراحي،لیستمدارك
صادرش��ده،مداركبازنگريشدهونامههايفني
بررس��يش��دهودرصورتيک��هتاخیراتيوجود
داشتهباش��د،زمانبنديجهتجبرانتاخیراتدر
نظرگرفتهميشود.بررسيعملکرددرفازساخت
پیچیدهتراست.دراینفازعمدهتاخیراتناشياز
کمبودنقدینگيودربرخيمواردناش��يازکمبود
تجرب��ةالزماس��ت.درهرصورتب��راياینفاز
نیزراهکارهايجبران��يبرايکاهشتاخیراتدر
نظرگرفتهشدهودرصورتجلساتدرجميشود.
ACT:درای��نمرحل��هفعالیتهايمندرجدر
صورتجلس��اتانجامميشودتاتاخیراتحادث

شدهجبرانشوند.
باتوجهبهچرخهفوق،اوالًبرنامهزمانبنديدر
طولزماناجراودرمواردلزومجزئيترميش��ود
وثانیًاتاخیراتپیشآمدهدرانجامفعالیتهاپایش
شدهوراهکارهايجبرانيدرنظرگرفتهميشود.
3- كاهش هزينه ها در فرايند تجهيز كارگاه

هم��انگون��هک��هدرفص��ل7ازاس��تاندارد
PMBOKتاکیدش��ده،پای��شهزینههايپروژه
ب��هنحويک��هپروژهب��ابودجهمص��وباولیهبه
اتم��امبرس��د،ازمهمترینوظایفتی��ممدیریت
)B.O.T(پروژهميباش��د.نوعاجرايپروژهآزاد
وهمچنی��نمی��زاننقدینگيموجوددرش��رکت،
نش��اندهندهلزومکنترلهزین��هايپروژهوکاهش
آنتاح��دامکانميباش��د.بااینه��دفگیري،

مدیریتکنترلهزینهش��رکتف��رابباهماهنگي
تیممدیریتپروژهس��ندبودجهمصوبپروژهرا
دربهمنماهس��ال90تهیهوابالغک��رد.بهمنظور
دس��تیابيبهبودج��همصوب،کاه��شهزینههادر
فراین��دتجهی��زکارگاهب��رايکاه��شهزینههاي
اجرايپروژهدردس��تورکارق��رارگرفت.بااین
رویکرد،کانکسهاياداريومسکونيپروژههاي
کارون3وآبادانمجدداًبازس��ازيشدهوبرروي
فونداسیونهايآمادهشدهدرنزدیکيسایتپروژه
آزادقرارگرفتند.همچنینس��ولهمورداستفادهدر
پروژهمس��جدسلیمانبهمحلکارگاهحملوپس

ازاجرايفونداسیونمونتاژميشود.
4- استفاده از افراد باتجربه در مرور مدارك طراحي 
هم��انگونهکهدرابتدايایننوش��تاراش��اره
ش��د،طراحيوتامی��نتوربینپ��روژهآزادبراي
اولینباردرش��رکتتوبادرحالانجامميباش��د
وطبیعت��ًاالزماس��تتاطراحيهاتوس��طافرادبا
تجربهمرورشوند.بههمینمنظور،همدرشرکت
توباوهمدرمعاونتمهندسيشرکتفرابافراد
دارايتجربهکاف��يدرزمینهطراحيتوربیناقدام
بهبازنگريودرجنظراتدرموردمداركطراحي
کردند.درس��ازمانمدیریتپ��روژهنیزازافرادي
کهس��ابقهنصبوراهاندازيدرپروژههايآبيرا
دارنداستفادهش��دتامداركطراحيتاحدامکان
درهن��گاماجراباکمترینمغایرتمواجهش��وند.
طبیعتًااینموضوعموجبکاهشهزینههايناشي
ازدوبارهکاريهاوهمچنینتس��هیلدس��تیابيبه

زمانبنديپایه)Baseline(پروژهخواهدبود.

جمع بندي و نتيجه گيري:
دس��تیابيبهمثلثاهدافپروژه)هزینه،زمان،
کیفی��ت(بدونوجودبرنامههايمدوناگرنگوئیم
نميشودحداقلميتوانگفتبهسختيامکانپذیر
است.رویکردهاينظامیافتهکهبراساستجارب
پروژههايقبليتدوینميشوند،موجبدسترسي
آس��انتربهاهدافس��هگانهفوقخواهدش��د.در
پروژههایيمانندآزادکهپیچیدگيهايخاصفني
نیزعالوهبرسایرمشکالتجارياضافهميشود،
لزومبهکارگیرياینرویکردهايمدونبیش��تربه
نظرميرسد.برایناساسميتواننتیجهگرفتکه
اس��تفادهازمداركمدیریتپروژه،استفادهازافراد
باتجرب��هکافيدرمرورم��داركطراحي،دریافت
برنامهزمانبنديوکنترلمواعدزمانيودرنهایت
کاهشهزینههادرفراین��دتجهیزکارگاه،مواردي
هستندکهموجبتسهیلدسترسيبهاهدافپروژه

خواهندشد.
آزاد پ��روژه واح��د اولی��ن م��يرود امی��د
1392 س��ال در زمانبن��دي برنام��ه طب��ق
راهان��دازيش��دهوآغازيب��رايورودف��راببه

بازارهايوسیعترداخليوخارجيباشد.
* كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه آزاد
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حوزه هاي دانش

گروه هاي فرايندي مديريت پروژه

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

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

4-4نظارتوکنترلکارپروژه
4-5انجامکنترلتغییریکپارچه

4-6خاتمهپروژهیافاز

5-1جمعآوريالزامات5-مدیریتمحدودهپروژه
5-2تعریفمحدوده

WBS5-3ایجاد

5-4ممیزيمحدوده
5-5کنترلمحدوده

6-1تعریففعالیتها6-مدیریتزمانپروژه
6-2تواليفعالیتها

6-3برآوردمنابعفعالیتها
6-4برآوردمدتزمانفعالیتها

6-5توسعهزمانبندي

6-6کنترلزمانبندي

7-1برآوردهزینهها7-مدیریتهزینهپروژه
7-2تعیینبودجه

7-3کنترلهزینهها

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

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

9-4مدیریتتیمپروژه

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

10-5گزارشعملکرد

11-1برنامهریزيمدیریتریسك11-مدیریتریسكپروژه
11-2شناسایيریسكها

11-3انجامتحلیلکیفيریسك
11-4انجامتحلیلکمیریسك

11-5برنامهریزيپاسخهايریسك

11-6نظارتوکنترلریسكها

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

مديريت منابع انساني پروژه
مطلبي با خوانندگان 

هر يك از 5 گروه فرايندي مديريت پروژه، شامل  فرايندها و فعاليت هايي است كه جهت تكميل پروژه، مديريت موفق انتظارات ذينفعان و 
برآورده كردن الزامات، تعيين كننده مي باشند. از بين 42  فرايند مذكور، 4  فرايند )توسعه برنامه منابع انساني در گروه  فرايندي برنامه ريزي، تشكيل 
تيم پروژه، توسعه تيم پروژه و مديريت تيم پروژه در گروه  فرايندي اجرا( وظيفه سازمان دهي، مديريت و رهبري تيم پروژه را بر عهده دارند كه 
در قالب حوزه دانشي »مديريت منابع انساني پروژه« گروه بندي مي شوند. مديريت و رهبري تيم پروژه همچنين شامل تاثير گذاري و كنترل عوامل 

منابع انساني موثر بر روند پروژه و نيز ايجاد اطمينان از پايبندي اعضاي تيم پروژه به رفتارهاي اخالقي و حرفه اي مي باشد. 
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هر يك از ۵ گروه 
فرايندي مديريت 

پروژه، شامل  فرايندها 

و فعاليت هايي است 
كه جهت تكميل 

پروژه، مديريت موفق 
انتظارات ذينفعان 

و برآورده كردن 
الزامات، تعيين كننده 
مي باشند.  مديريت 
و رهبري تيم پروژه 

همچنين شامل 
تاثير گذاري و كنترل 
عوامل منابع انساني 

موثر بر روند پروژه و 
نيز ايجاد اطمينان از 
پايبندي اعضاي تيم 

پروژه به رفتارهاي 
اخالقي و حرفه اي 

مي باشد

نيوشا
معتضدي *
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فرايند توسعه تيم 
پروژه شامل بهبود 
شايستگي ها و 
تعامالت اعضاي 
تيم به منظور ارتقاي 
عملكرد پروژه 
است. از آنجا كه 
كار تيمي از عوامل 
اصلي موفقيت پروژه 
است، لذا مديران 
پروژه بايد با توسعه 
اثربخش تيم ها، 
فضايي را ايجاد 
نمايند كه كار تيمي 
تسهيل گردد. هدف 
از توسعه تيم پروژه، 
عمدتا بهبود دانش و 
مهارت هاي اعضاي 
تيم براي تكميل 
فعاليت هاي پروژه، 
ارتقاي حس اعتماد 
و همدلي در بين 
اعضاي تيم به منظور 
بهبود كار تيمي و نيز 
ايجاد يك فرهنگ 
تيمي پويا جهت 
افزايش بهره وري 
فردي و تيمي و 
به اشتراك گذاري 
دانش و تخصص 
مي باشد

36

توسعه برنامه منابع انساني 
فراین��دتوس��عهبرنامهمنابعانس��اني1ش��امل
پ��روژه، نقشه��اي مستندس��ازي و شناس��ایي
مس��ئولیتها،مهارتهايموردنی��از،نمودارهاي
س��ازماني،خطوطگزارشدهيونیزایجادبرنامه

مدیریتکارکنانميباشد.
برنامهمنابعانس��اني،بخش��يازبرنامهمدیریت
پروژهاس��تک��هدرآننح��وهتعری��ف،تجهیز،
مدیریت،کنترلودرنهایتترخیصمنابعانساني
مشخصميش��ود.ازآنجاکهمهارتوشایستگي
منابعانس��انيبرهزینه،زمانبندي،ریسك،کیفیت
وس��ایرحوزههايپروژهتاثیرگذاراس��ت،لذادر
برنامهری��زياثربخشمنابعانس��انيبایدهمهاین

عواملمدنظرقرارگرفتهشود.
برنامهمنابعانس��انيپسازبررس��يکارشناسي

مولفههايزیرتدوینميشود:
ــت2:درتدوینبرنامه ــع فعالي - الزامات مناب
منابعانسانيپروژه،ازبرآوردانواعومقادیرمنابع
موردنیازبرايهریكازفعالیتهااستفادهميشود
والزام��اتمقدماتيدررابطهب��اافرادموردنیازو
شایس��تگيهاياعضايتیمپروژهبهعنوانبخشي
ازفرایندبرنامهریزيمنابعانسانيتشریحميشود.
ــل محيطي:ش��امل)ونهمح��دودبه( -عوام
س��اختاروفرهنگسازماني،منابعانسانيموجود،

سیاستهاياداريکارکنانوشرایطبازار.
ــازمان:ش��امل)و ــرمايه هاي  فرايندي س - س
نهمحدودبه(سیاس��تهاوفرایندهاياس��تاندارد
س��ازماني،الگوهاينمودارسازماني،شرحشغلها
واطالعاتمربوطبهس��اختارهايسازمانيمورد

کاربرددرپروژههايپیشین.
درنهایتبرنامهمنابعانس��انيشاملمداركو
مستنداتزیر)ونهمحدودبهآن(تدوینميشود:
-ش��رحوظای��ف،اختی��ارات،مس��ئولیتهاو
شایستگيهاي)مهارتوقابلیت(اعضايتیمپروژه
کهعمدتابهوسیلهیكنمودارسلسلهمراتبي،نمودار
ماتریس��يتخصیصمس��ئولیت)RAM 3(یابایك

فورمتمتنينمایشدادهميشود.
-نموداره��ايس��ازمانيپ��روژهش��املی��ك
نمایشگرافیک��يازاعضايتیمپ��روژهوروابط

گزارشدهيآنها
-برنام��همدیری��تکارکن��انش��املبرنام��ه
اس��تخدامکارکنان،تقویممناب��ع،برنامهترخیص
کارکنان،برنامهآموزش��يتیمپروژه،برنامهتوزیع
پ��اداش،اس��تراتژيهايتطاب��قوسیاس��تهاو

دستورالعملهايحفظایمنياعضايتیم.

تشكيل تيم پروژه 
فرایندتشکیلتیمپروژه4شاملحصولاطمینان
ازدردس��ترسبودنمنابعانسانيموردنیازونیز
جذبایشانبهمنظورانجاموظایفپروژهاست.

درانتخ��ابوانتصاباعض��ايتیمپروژهباید
توجهگرددکهمنابعانسانيباتخصصها،تجارب
وتوانایيه��ايم��وردنی��ازدرزم��انمقتضيدر
دسترسباش��ندتاناتوانيدرجذبمنابعانساني؛
زمانبن��دي،بودجه،ریس��كها،کیفی��تپروژهو

رضایتمشتريراتحتتاثیرقرارندهد.
تش��کیلتیمپروژهپسازبررس��يکارشناسي

مولفههايزیرانجامميشود:
ــروژه5:ازبرنام��همنابع ــت پ ــه مديري - برنام
انس��انيمندرجدربرنام��همدیریتپروژه؛مهارت
وشایستگينیرويانس��اني،تعدادافرادموردنیاز
درپ��روژه،دورههايزمانيموردنیازبههریكاز
اعضايتیموسایراطالعاتمربوطبهشکلگیري

تیمپروژهاستخراجميشود.
ــل محيطي:ش��امل)ونهمح��دودبه( - عوام
اطالع��اتمربوطبهدردس��ترسبودنافرادمورد
نیاز،س��طوحشایس��تگيآنه��ا،تجربیات،عالیق
کاريون��رخهزین��هايه��ریك،سیاس��تهاي
مدیریتکارکنان،س��اختارس��ازمانيوجایگاهیا

چندجایگاهي.
ــازمان: ش��امل)و ــرمايه هاي  فرايندي س - س
نهمحدودبه(سیاس��تهاياس��تانداردسازماني،

فرایندهاوروشهاياجرایي.
درنهایتفرایندتشکیلتیمپروژهبهشرحزیر

انجامميشود:
- انتصاب كاركنان پروژه:افرادمناس��ببابه
کارگیريروشهايمختل��ف)مانندواگذاريکار
بهگروههاوش��رکتهايخاصازطریقمناقصه،
مذاکرهباافرادداخلوخارجسازمان،جذبافراد
براساسآییننامههاياستخداميداخلي،استخدام
مشاورانخصوصي،تشکیلتیمهايمجازيو...(

منصوبميشوند.
- ايجــاد تقويم منابع:دورهه��ايزمانيکههر
عضوتیمپروژهميتوان��ددرپروژهفعالیتنماید

مستندميشود.
ــاني برنامه مديريت پروژه:برخي -به روزرس
عناصربرنام��همدیریتپروژهمانن��دبرنامهمنابع
انسانيبهروزميش��ود.بهطورمثال،بهروزرساني
برنامهمنابعانسانيميتواندبهمنظورایجادتطابق
بینافرادمنصوبشدهدرپروژهباالزاماتپرسنلي

مندرجدربرنامهمنابعانسانيانجامپذیرد.

توسعه تيم پروژه 
فراین��دتوس��عهتی��مپ��روژه6ش��املبهب��ود
شایس��تگيهاوتعام��التاعضايتیمب��همنظور
ارتقايعملکردپروژهاس��ت.ازآنجاکهکارتیمي
ازعواملاصليموفقیتپروژهاس��ت،لذامدیران
پ��روژهبایدباتوس��عهاثربخشتیمه��ا،فضایيرا
ایجادنمایندکهکارتیميتس��هیلگردد.هدفاز
توسعهتیمپروژه،عمدتابهبوددانشومهارتهاي
اعضايتیمبرايتکمیلفعالیتهايپروژه،ارتقاي
حساعتمادوهمدليدربیناعضايتیمبهمنظور
بهب��ودکارتیم��يونیزایجادی��كفرهنگتیمي
پویاجه��تافزایشبه��رهوريف��رديوتیميو
بهاش��تراكگذاريدانشوتخصصميباشد.الزم
بهیادآورياستکهاهدافتوسعهتیمپروژهتنها

محدودبهموارداشارهشدهنیست.
توس��عهتیمپروژهپسازبررس��يکارشناس��ي

مولفههايزیرانجامميشود:
- اسناد انتصاب كاركنان پروژه:فرایندتوسعه
تیمپروژهبادردس��تداشتنفهرستاعضايتیم
پروژهآغازميش��ود.اس��نادانتص��ابکارکنان،به

 D e v e l o p  H u m a n  R e s o u r c e  P l a n



شهريور ماه 1391 - شماره 23

فرايند مديريت تيم 
پروژه شامل پايش 

عملكرد اعضاي 
تيم، فراهم سازي 

بازخورد، حل 
مسائل و مشكالت 

و مديريت تغييرات 
جهت بهينه سازي 

عملكرد اعضاي 
تيم پروژه مي باشد. 

در اين  فرايند تيم 
مديريت پروژه رفتار 

تيم را مشاهده 
مي كند، تعارضات را 

مديريت مي نمايد، 
مسائل را مرتفع 

مي سازد و عملكرد 
اعضاي تيم را 

ارزشيابي مي نمايد
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شناسایياعضايتیمکمكميکند.
- برنامه مديريت پروژه: ازبرنامهمنابعانساني
من��درجدربرنامهمدیریتپروژه،اس��تراتژيهاي
آموزشيوبرنامهتوسعهتیمپروژه)موارديمانند
پاداشهاآموزشهاياضافي،اقداماتانضباطيو

...(استخراجميشود.
-تقوی��ممناب��ع:زمانهای��يکهاعض��ايتیم
ميتوانن��ددرفعالیتهايتوس��عهتیم،مش��ارکت

نماینددرقالبتقویممنابعشناسایيميشود.
توس��عهتیمپ��روژهمعم��والازطریقتوس��عه
مهارته��ايمیانفردياعض��ايتیم)مانندحس
هم��دردي،خالقی��ت،تاثیرگ��ذاريو...(،ارای��ه
آموزشهايمناسب،استفادهازاستراتژيهممکاني
)اس��تقراراعضايکلیديوفعالتیمپروژهدریك
م��کانفیزیکي(،قدردانيازاعض��ايتیموارایه
پ��اداشبهعملک��ردمطلوبآنها،وض��عقوانین
عملکرديوتیمسازيبهشکلاثربخشميباشد.
درنهای��تنیزخروجيهايفرایندتوس��عهتیم

پروژه،بهشرحزیرمحققميشود:
ــم:پ��سازانج��ام ــرد تي ــي عملك - ارزياب
اقداماتدرخصوصتوس��عهتی��مپروژه،ميباید
اثربخشياقداماتمذکورموردارزیابيقرارگیرد.
ش��اخصهايارزیابياثربخش��يی��كتیمممکن
اس��تم��وارديمانندمی��زانبهب��وددرمهارتو
شایس��تگياعضايتیم،نرخکاه��شدرتعویض
کارکن��ان،میزانافزایشپیوس��تگيتیمومانندآن
باش��د.انجامارزیابيعملک��ردمیتواندبهتعریف
اقدام��اتاصالحيچ��ونشناس��ایيآموزشهاي
خاص،توصیهها،مربیگري،اعمالتغییراتدرتیم

و...منجرگردد.
- به روزرساني عوامل محيطي: عواملمحیطي

کهممکناستدرنتیجهفرایندتوسعهمنابعانساني
بهروزگردندش��امل)ونهمحدودبه(بهروزرساني
اسنادآموزشکارکنانوارزیابيمهارتهايایشان

ميباشد.

مدیریت تيم پروژه 
فرایندمدیریتتیمپروژه7شاملپایشعملکرد
اعضايتیم،فراهمس��ازيبازخورد،حلمسائلو
مش��کالتومدیریتتغییراتجهتبهینهس��ازي
عملکرداعضايتیمپروژهميباشد.دراینفرایند
تی��ممدیریتپروژهرفتارتیمرامش��اهدهميکند،
تعارض��اترامدیریتمينماید،مس��ائلرامرتفع
ميس��ازدوعملک��رداعض��ايتیمراارزش��یابي
مينماید.اینفرایندنیزپسازبررسيوروديهاي

زیرصورتميپذیرد:
-اسنادانتصابکارکنانپروژه

-برنامهمدیریتپروژه
نتای��ج از ــم:  تي ــرد  عملك ــاي  ارزيابي ه  -
ارزیابيه��ايمس��تمريک��هبهصورترس��ميو
غیررس��ميازعملکردتیمپ��روژهبهعملميآید
ميت��واناقدامات��يرابرايحلمس��ایل،اصالح
ارتباطات،توجهبهتعارضاتوبهبودتعاملتیمي

بهعملآورد.
ــرد:اطالعاتگزارش��ات - گزارشــات عملك
عملک��رديپروژه)خصوص��ادرحوزههایيمانند
کنت��رلزمانبندي،کنترلهزین��ه،کنترلکیفیتو
ممیزيمحدوده(ومقایسهوضعیتجاريپروژهبا
پیشبینيهايمربوطه،درتعیینالزاماتآتيمنابع
انس��اني،قدردانيوپاداشهاونیزبهروزرس��اني

برنامهمدیریتکارکنانکمكمينماید.
ــازمان: ش��امل)و ــدي س ــرمايه هاي  فراين - س

نهمح��دودبه(گواهینامهه��ايتقدی��ر،روزنامهها،
وبسایتها،س��اختارهاياضافهپرداخت،چیدمان
سازمانيودیگرعایديهايسازمانياضافهبرحقوق.
فراین��دمدیری��تتی��مپ��روژهب��ابهکارگیري

ابزارهایيبهشرحزیرامکانپذیرميباشد:
ــو:ازایناب��زاربراي 1-مشــاهده و گفت وگ
درتم��اسبودنباکار،رفت��ارومنشاعضايتیم

استفادهميشود.
ــم پروژه:  ــرد اعضــاي تي ــي  عملك 2- ارزياب
ارزیاب��يدورهايعملک��رداف��رادميتواندباعث
شفافسازينقشهاومسئولیتها،ارایهبازخورد
سازندهبهاعضايتیم،توسعهبرنامههايآموزشي

و...گردد.
3- ثبت موضوعات: کلیهموضوعاتوموانعي
کهباعثميشوداعضايتیمدردستیابيبهاهداف
پ��روژهبازبمانن��دثبتميش��ودتاازای��نطریق،
حلموضوعاتخاصتوس��طمس��وولذيربط

امکانپذیرباشد.
از اس��تفاده ــردي: ف ــان  مي ــاي  مهارت ه -4
مهارتهايمی��انفرديمانندمهارتهايرهبري،
تاثیرگذاري،تصمیمگیريموثرو...مدیرانپروژه
رادرتحلیلشرایطوتعاملمناسببااعضايتیم

پروژهیاريميدهد.
درنهایتنتایجفرایندمدیریتپروژهدرقالب

مواردزیرمحققميشود:
-به روز رساني عوامل محيطي:عواملمحیطي
کهممکناستدرنتیجهفرایندمدیریتتیمپروژه
بهروزرس��انيشودشامل)ونهمحدودبه(ارزیابي
عملکردسازمانيومهارتهايکارکنانميباشد.

-بهروزرس��انيس��رمایههايفراینديسازمان:
س��رمایههايفراینديس��ازمانيکهممکناس��ت
درنتیج��هفرایندمدیریتتیمپروژهبهروزرس��اني
گردندشامل)ونهمحدودبه(مستنداتاطالعات
تاریخيودرسهايآموختني،الگوهاوفرایندهاي

استانداردسازمانيميباشد.
ــر: تغیی��راتکارکنان - درخواســت هاي تغيي
ميتواندشاملجابهجایيشغليافراد،برونسپاري
برخ��يکارهای��اجایگزین��ياعضای��يازتیمکه

رفتهاندباشد.
ــروژه: این ــاني برنامه مديريت پ - به روزرس
بهروزرس��انيميتواندش��امل)ون��همحدودبه(

بهروزرسانيبرنامهمدیریتکارکنانباشد.

1. Develop Human Resource Plan
2. Activity Resource Requirements 
3. Responsibility Assignment Matrix
4. Acquire Project Team
5. Project Management Plan
6. Develop Project Team
7. Manage Project Team 

* كارشناس سيستم ها و روش ها

 D e v e l o p  H u m a n  R e s o u r c e  P l a n
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 امروزه لزوم 
استفاده از آنتي 
ويروس براي 
كامپيوترهاي 
شخصي ، لپ تاپ، 
تبلت  و حتي اخيراً 
تلفن هاي همراه 
براي كاربران بسيار 
روشن شده است. 
اهميت اين موضوع 
وقتي بيشتر است 
كه دستگاه مورد 
نظر به اينترنت 
)اين كارزار نبرد!( 
نيز متصل باشد. 
به اين ترتيب، در 
اين زمان، يكي 
از مشخص ترين 
نيازهاي كاربران 
پاسخ به اين 
پرسش است: "آنتي 
ويروس مناسب را 
چگونه انتخاب كنم؟

38

ياشار
 نظمي *

اگر انتظار داريد تكنولوژي مشكالت امنيتي شما را حل كند

 بايد بگويم كه نه مشكالتتان را مي شناسيد و نه درك درستي از تكنولوژي داريد. 

بروس اشناير  )تحليلگر امنيتي(

آنتي ویروس 
مناسب را 

چگونه انتخاب 
كنيم؟

تأملدرجملهبروساشنایرمقدمهخوبيبرايتوضیح
رویکرددوگانهتکنولوژيدرامنیتاطالعاتاست.اولین
اصليکهبایددرمقولهامنیتاطالعاتبهآنتوجهش��ود
ایناس��تکههراندازهکهبرايافزایشامنیتبایدازابزار
تکنولوژياستفادهکرد،بههماناندازهبایددرنظرداشتکه
ازدیگرابزارتکنولوژيبرايشکستندیوارامنیتياستفاده
خواهدش��دواینپیکاردائمبینامنیتوضدامنیتاست
کهبازاریکيازپرطرفدارتریننرمافزارهايامنیتاطالعات
یعن��ي»آنتيوی��روس«رارونقميبخش��د.آنتيویروس
ابتدایيتری��نالیهامنیت��يرادرمقابلحمل��هبدافزارهاي
مختلف،برايدستگاهش��ماایجادميکند.الیههايبعدي
توس��طن��رمافزارهايجانب��يهمچونآنتياس��پم،آنتي
ورم،آنت��يفیش��ینگ،آنت��يتروجانوفایروالپوش��ش
دادهميش��ود.هماکنوناکثرنرمافزارهايآنتيویروس��ي
کهدربازارموجوداس��ت،ازمجموع��هايازاینامکانات
امنیتيبهصورتمحصوليواحد)باپسوندهايناميچون
SmartوTotal Protection،Internet Security
Scan(تشکیلشدهاند.امروزهلزوماستفادهازآنتيویروس
برايکامپیوترهايش��خصي،لپتاپ،تبلتوحتياخیراً
تلفنهايهمراهبرايکاربرانبسیارروشنشدهاست.اهمیت
اینموضوعوقتيبیشتراستکهدستگاهموردنظربهاینترنت
)اینکارزارنبرد!(نیزمتصلباشد.بهاینترتیب،دراینزمان،
یکيازمشخصتریننیازهايکاربرانپاسخبهاینپرسش

است:»آنتي ويروس مناسب را چگونه انتخاب كنم؟«

جنگ دراتاق كار
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ارائه فهرستي 
از بهترين آنتي 

ويروس هاي روز 
دنيا، كار دشواري 

است. چراكه 
شركت هاي 

توليدكننده اين 
محصوالت در رقابتي 
دائم با يكديگر سعي 
در برآوردن حداكثري 

نيازهاي كاربران 
)براساس سه دسته 
شاخص اشاره شده 

در باال( دارند و در 
نتيجه جايگاه اين 
شركت ها در يك 

چنين فهرستي سال 
به سال و حتي ماه 

به ماه در حال تغيير 
است. بهترين كاري 

كه مي توان انجام 
داد شناخت مراجع 
معتبر بين المللي در 

مقايسه فني اين 
محصوالت و استفاده 

از فهرستهاي ارائه 
شده توسط آنها 

مي باشد

ب��رايانتخابآنتيویروسمناس��بنیازمان،ابتدا
بایدمشکلامنیتيپیشرويخودرادقیقتربشناسیم.
بههمینجهتس��ريميزنیمبهگزارش»تهدیدات
امنیتي«سال2011شرکتس��وفوس.اینگزارشبه
چهارعاملاصليدرگس��ترشبدافزارهادراینسال
اشارهداشتهاس��ت:نرمافزارهايآنتيویروسقالبي،
تکنیكهايتبلیغاتياینترنتي،ش��بکههاياجتماعيو
اس��پم.دراینگزارشهمچنیندرموردنقاطضعف
متداولمورداستفادهبراينفوذبدافزارهاوخرابکاران
سخنگفتهشدهاست.ایننقاطضعفعبارتبودند
از:پسوردهايضعیف،دستگاههايهمراه،شبکههاي
اجتماعي،ضعفهاينرمافزارهايکاربردي)همچون
Windows Media Player، Flash Player
و...(،حافظههايجانبي،ضعفهايسیس��تمعامل
وس��رویسهايوب.باتوجهبهعواملگس��ترشو
راههاينفوذبدافزارهايش��ناختهشده،ميتوانبهدو
نتیجهمهمرس��ید:یکياینکهاصليترینعلتآلوده
شدنیكدس��تگاهرفتارنادرستکاربردرمواجههبا
عواملبرشمردهدرباالاست.دوماینکهنصبیكآنتي
ویروسمناسبوبهروزکردندائمآنگاميمهموالبته

اولینگامدرارتقايسطحامنیتيدستگاهماميباشد.
آنچ��هدرانتخ��اببی��نچندمحص��ولمختلف
ميتواندیاریگرماباش��د،یکيآگاهيبهشاخصهاي
مؤثردرتصمیمگیريودیگريش��ناختمراجعمهم
جهتمشاورهاست.درادامهاینمطلبسعيشدهتا
درموردایندوموضوعصحبتش��ود.شاخصهاي
اصليدرمقایسهآنتيویروسهايمختلفبایکدیگر
درس��هدستهنرختشخیص،قابلیتپاکسازيآنهاو
تأثیرنامطلوبش��انبرعملکردسیس��تم)بهخصوص
س��رعت(،قابلدستهبنديميباش��د.عالوهبرتوجه
بهاینش��اخصهاموارددیگرينی��زوجوددارندکه

درتصمیمگیريبایددرنظرداشت:
• نیازامنیتيخودرابهخوبيبشناسیموبراساسآن
اقدامبهتهیهآنتيویروسنماییم.بهطورمثالآیابراي
کامپیوترش��خصيمنزلخوداحتیاجبهایننرمافزار

داریمیابرايطرحامنیتيشبکهداخليیكشرکت.
• ترجیح��اًازمحص��والتAnti-X)مجموع��ه
امکاناتامنیتيکهشرحشدرباالرفت(استفادهشود.

• سعيش��ودتاازنسخههاياصليآنتيویروس
استفادهشدهوازنسخههايکركشدهاستفادهنشود.
البتهبرخيازآنتيویروسهابهصورترایگانازطرف
شرکتهايس��ازندهدراینترنتعرضهشدهاستکه
هرچندبسیارسادهترازس��ایرآنتيویروسهابودهو
سایرامکاناتجانبيامنیتيرابرايکاربرفراهمنميکند،
وليدرکاربريهايسادهمثلاستفادهبررويکامپیوتر
ش��خصيدرمنزل،انتخاببس��یارمناس��بيميتواند
باشد.درپژوهش��يکهتوسطنشریهتخصصيعلوم
کامپیوترpcworldباهمکاريمؤسس��هغیرانتفاعي
AV-Testدراوایلامسالصورتگرفتچهارآنتي
ویروسAVG،Avast،PandaوAviraبهترتیب

بهعنوانبرترینآنتيویروسهايرایگانبرگزیدهشدهاند.
• بروزشدنآنبيدردسربودهوامکانبهروزرسانيآفالیننیزبرايآنتعبیهشدهباشد.

ارائهفهرس��تيازبهترینآنتيویروسهايروزدنیا،کاردشوارياست.چراکهشرکتهايتولیدکننده
اینمحصوالتدررقابتيدائمبایکدیگرسعيدربرآوردنحداکثرينیازهايکاربران)براساسسهدسته
شاخصاشارهشدهدرباال(دارندودرنتیجهجایگاهاینشرکتهادریكچنینفهرستيسالبهسالوحتي
ماهبهماهدرحالتغییراست.بهترینکاريکهميتوانانجامدادشناختمراجعمعتبربینالملليدرمقایسه

فنياینمحصوالتواستفادهازفهرستهايارائهشدهتوسطآنهاميباشد.
ازاینمیانميتوانبهسهمؤسسهغیرانتفاعيمطرحدراینزمینهاشارهکرد:

www.av-comparatives.org،www.av-test.org،www.virusbtn.com
اینمؤسساتگزارشاتيماهیانهوسالیانهدرموردمقایسهعملکردآنتيویروسهايموجوددربازار،با
آزمودنآنهادرزمینههايمختلف،منتشرميکنند.بایددقتداشتکهنتایجبهدستآمدهازاینگزارشات

بیشترميتواندبرايانتخابآنتيویروسمناسببرايیكسیستمتكمورداستفادهقرارگیرد.
*كارشناس شبكه و ارتباطات

شكل1- نتيجه حاصل از آزمون دفاعي  مؤسسه AV-test در سال 2011 )سطح دفاعي هر محصول امنيتي(
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فصلتابس��تانراميتوانبهدلیلگرمشدنهوا،
مناس��بترینزمانبرايآغازسفرهايگردشگري
طبیعيدانس��توهرگوشهايازطبیعتزیباوبکر
س��رزمینمانميتوانددراینفصل،مقصدیكسفر

خاطرهانگیزباشد.
درآخرینپنجشنبهماهتیروبراياجرايبرنامهاي
دیگرازتقویمگلگشتش��رکتفراب،باتعداد26
نفرعازمجنگلهايابردر45کیلومتريشمالشرق
شهرستانشاهرودميشویم.آغازحرکتمانساعت
5/15دقیقهازمقابلساختمانمرکزيشرکتاست
وخیليزودباعبورازخیابانهايخلوتتهرانخود
رادربزرگراهخاورانودرمسیرسمنانميیابیم.بعد
ازپاکدشت،پاركعموميش��هرایوانکيرابهخاطر
فضايس��بزوامکاناتمناسبيکهداردبرايتوقف
چهلوپنجدقیقهايوصرفصبحانهانتخابکرده
ودرس��ایهساريخنك،سفرهگستردهخودراپهن

ميکنیم.
باآغازدوبارهس��فر،طبیعتوچش��ماندازهاي
متفاوتدوسويجادهنظرمانرابخودجلبميکند.
ج��ادهايکهدرمرزردیفبيپایانکوههاوتپههاي
س��بزدرشمالومناظربیابانيوکویريدرجنوبما
رابهطرفسمنانوش��اهرودميبرد.ساعت11به
شاهرودميرسیمکهبزرگترینوپرجمعیتترین
شهراستانسمناناست.شهريکهآنراقارهکوچك
نیزنامیدهاندچراکهطبیعتآندرمیانهکویروجنگل،

اغلبشرایطاقلیميراداراميباشد.
دریکيازمیادینش��اهرودوبرايتهیهباقیمانده

تدارکاتغذایياعضايگروه،توقفينیمس��اعتهرا
انجامدادهوپسازصرفناهاردریکيازپاركهاي
زیبايش��هرکهبادرختانکهنس��الچنارمس��افران
بس��یاريرابراياس��تراحتدرخودجايدادهبود،
درحدودس��اعت15عازمبس��طامميشویم.طبق
برنامهریزيوزمانبنديپیشبینيشدهفرصتداریم
کهدرمس��یرخودوقبلازرس��یدنبهروستايابر،
دیداريازآرامگاهبایزیدبسطاميوهمچنینآرامگاه

شیخابوالحسنخرقانيداشتهباشیم.
فاصلهش��اهرودتابسطامفقط5کیلومتراستو
مامس��تقیمابهطرفآرامگاهبایزیدميرویم.یکياز
ب��زرگترینعارفانقرندومهج��ريقمريکهدر
سالهاي161تا234ميزیستهواکنونآرامگاهاودر
شهربسطاممسافرانزیاديرابسويخودميکشاند.
مجموعهبایزیدبهعنوانیکيازجاذبههايگردشگري
ش��هربسطامازچندینبناواثرتاریخيتشکیلشده
اس��تکهعبارتنداز:مس��جداولبایزید،صومعهو
مس��جددومبایزید،منارسلجوقي،گنبدغازانخان،
مقب��رهامام��زادهمحم��دو...پارهايس��خنانونقل
قولهايمنسوببهبایزیدميتواندباحالوفضاي

سفرماهمخوانيداشتهباشد:
»روزياحمدبنخضرویهبلخيبهمحضربایزید
امد.وياحمدراگفت:تاکيگردجهانهميگردي؟
احمدگفت:آباگردرجایيدرنگکندبدبوشود.
بایزیدگفتش:پسدریاش��و...«مقصدبعديخرقان
استوآرامگاهشیخابوالحسنخرقاني.باطيکردن
فاصله20کیلومتريبسطام_ خرقان،حدودساعت

16/30دقیقهبهمقابلآرامگاهاینش��یخنامآشنادر
تاریختصوفکش��ورمانميرس��یم.کسيکهعطار

نیشابورياورااینگونهتوصیفکردهاست:
آنبحراندوه،آنراسخترازکوه،آنآفتابالهي،
آنآس��ماننامتناهي...کهعاليهمتوبزرگمرتبه
بودساختمانآرامگاهازآجراستوویژگيخاصي
نداردامادرمحرابآنگچبريهایيزیباواس��تادانه
چشمهاراخیرهميکند.ازشیخابوالحسنخرقانينیز
نقلقولهایيبرجايماندهاستکهميتواندبهادامه

سفرمارنگدیگريبدهد:
س��فرپنجاس��ت:اولبهپاي،دومبهدل،سومبه

همت،چهارمبهدیداروپنجمدرفناينفس
بع��دازگرفت��نتع��داديعکسی��ادگاريدر
کنارمجس��مهعظیمش��یخ،س��فرخ��ودرابهطرف
روس��تايابرپيميگیریم.فاصلهخرقانتاروستاي
ابرحدود15کیلومتراس��توچش��ماندازکوههاي
نهچن��دانمرتفعاماابرگرفت��هروبهرومانبهخوبي
دلی��لنامگذارياینمنطقهبهابررابرایمانروش��ن
ميکند.فرصتخوبياس��تکهتوضیحاتالزمدر
ب��ارهتوپوگرافيخاصاینمنطق��هبهاعضايگروه
دادهش��ود.کوههايالبرزشرقيدراینمنطقهداراي
کمترینارتفاعبودهواینخودموقعیتمناس��بيرا
ب��رايعبوروگ��ذردائميتودههايعظیمابرومهاز
دامنههايشماليبهسويسرزمینهايخشكجنوبي
فراهمميآورد.س��اعت17/30دقیقهبهروستايابر

ميرسیم.درآستانهابرومهوجنگل!
طب��قهماهنگيه��ايازقبلص��ورتگرفتهو

سفر به سرزمين ابر و مه
گزارش برنامه گلگشت در جنگل ابر

فرامرز نصيري

با آغاز دوباره سفر، 
طبيعت و چشم 
اندازهاي متفاوت دو 
سوي جاده نظرمان 
را بخود جلب مي كند. 
جاده اي كه در مرز 
رديف بي پايان 
كوه ها و تپه هاي سبز 
درشمال و مناظر 
بياباني و كويري در 
جنوب ما را به طرف 
سمنان و شاهرود 
مي برد. ساعت ۱۱ 
به شاهرود مي رسيم 
كه بزرگ ترين و 
پرجمعيت ترين شهر 
استان سمنان است. 
شهري كه آن را قاره 
كوچك نيز ناميده اند
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 در اينجا كوچك ترين 
نشاني از گرماي 

اواسط تابستان وجود 
ندارد. با خنكي هوا و 
بازي باد و مه همراه 

مي شويم تا جاده 
كوهستاني پرپيچ 

و خم را پشت سر 
بگذاريم. تماشاي اين 

مناظر زيبا و ديدن 
كوه ها و ابرهايي كه 

به هم پيچيده اند، 
نويد آغاز روزي خوب 

و فراموش نشدني را 
مي دهد

تالشهايآقايحامدرستمیان،خانهايدرروستاي
ابربرايش��بمان��يگروهپیشبینيش��دهکهبا
پیوستنراهنمايمحليخیليزوددرآنمستقر
ميش��ویمتاصبحروزبعدب��هطرفارتفاعات

کوهستانيوجنگليمنطقهحرکتکنیم.
بیدارباشدومینروزبرنامهدرساعت5/30
دقیقهبامدادانجامميش��ودوساعت7همراه
باراهنم��ايمحليخانهمح��لآقامتخود
وروس��تايزیبايابررات��ركميکنیم.در
جادهايخاکيوب��اهماناتوبوسخودبه
طرفباالميرویموهرچهباالترميرویم

برتعداددرختانوبرپوش��شگیاهيمنطقه
افزودهميش��ود.دراینجاکوچكتریننشانيازگرماياواسطتابستانوجود
ندارد.باخنکيهواوبازيبادومههمراهميش��ویمتاجادهکوهستانيپرپیچ
وخمراپش��تس��ربگذاریم.تماشاياینمناظرزیباودیدنکوههاوابرهایي
کهبههمپیچیدهاند،نویدآغازروزيخوبوفراموشنشدنيراميدهد.در
نقطهايمناسبودقیقارويگردنه،متوقفميشویموپسازتوصیههايالزم
بهدوستانبرايبههمراهداشتنوسایلوتجهیزاتالزم،راهپیمایيخودرادر
دلمهآغازميکنیم.مهچنانغلیظاس��تکهبیشتربهدریاميماند.دریایيکه
ميتواندرآنراهرفت،نفسکشیدوزندگيکرد.درهرقدمکهجلوميرویم
درختانچناروبلوطواورسدرمرزپیداوناپیدایيدرمقابلدیدگانمانپدیدار
ميشوند.گویيدرمرزواقعیتوخیالوبابويخوشيکهازطراوتسبزهها

همراهباخیسيمهبرگونههامانمينشیندگامبرميداریم!
زیبایيطبیعتجنگلابر،وصفناپذیروتمامنشدنياست.راهپیمایيمنظم
وگردشمادرچش��ماندازهايجنگليومهآلودمنطقهحدود5س��اعتبه
طولميانجامدوطبقاطالعاتجيپياس7کیلومترپیمایشمس��یرانجام
ميدهیم.زمانيکهحدودساعت14برايصرفناهارتوقفميکنیموضعیت
جويمنطقهآرامآرامتغییرچهرهميدهد.باکاس��تهشدنازغلظتووسعت
مه،ميتوانیمبس��یاريازکوههاودامنههايفوقالعادهزیباياطرافراببینیم.
س��اعت15باردیگربهمحلاتوبوسخودرس��یدهوآمادهبازگشتبهطرف
تهرانميشویم.انساندرهرمرحلهاززندگيخودميتواندشاهدشکلگیري
خاطراتبس��یاريباشداماس��فربهجنگلابرازآنگونهخاطراتدلنشینو

رویائياس��تکههیچگاهفراموشنخواهدشد.بازگشتمانبهطرفتهران
ازهمانمس��یرش��اهرودوس��منانصورتميگیردوساعت22روزجمعه
29تیرماه91درمقابلس��اختمانمرکزيپایانبرنامهايپرباررابهدوس��تان

اعالمميکنیم.
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از حدود سن هفده 
سالگي فراگيري ساز 
تار را آغاز كردم. 
اين نكته قابل توجه 
مي باشد كه در 
خانواده ما هميشه 
صداي موسيقي به 
گوش مي رسيد و 
من هم در همان 
سنين نوجواني با 
شنيدن صداي تار 
استاد فرهنگ شريف 
به وجد مي آمدم و 
هميشه صداي تار 
بسيار برايم دلنشين 
بود. مشوق اصلي 
دراين زمينه پدرم 
بود چراكه ايشان 
هميشه از صداي تار 
بسيار لذت مي برند 
و به همين دليل مرا 
تشويق به يادگيري 
اين ساز كردند
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ساز اهل دل
»بهترين ساز آن سازي است كه نوازنده احساس كند اين ساز در آغوش و دستان او به راحتي قرار گرفته است 

و صدايي طبيعي و مطبوع نسبت به ذائقه فرهنگي او به وجود مي آورد.« 
كيوان كريم نژادي از ديگر هنرمندان فراب در زمينه موسيقي سنتي است كه فعاليت هنري خود را از دوران 
نوجواني زير نظر استاداني چون بهروز همتي، محمدرضا ابراهيمي و بر اساس رديف ميرزاعبدا... به صورت 
حرفه اي آغاز كرده است تا جايي كه توانست به موفقيت هايي از جمله كسب مقام دوم در قسمت گروه نوازي 
جشنواره موسيقي كانون هاي هنري دانشگاه ها دست پيدا كند و با اجراي كنسرت هاي گروه نوازي و تك نوازي 
قدم هاي خود را دراين عرصه محكم تر بردارد. اين هنرمند تارنواز فراب، اندوهي كه در ساز تار وجود دارد را 
تسكين دهنده خستگي ها و نا ماليمات موجود در زندگي مي داند... در اين شماره از نشريه فراب گپ و گفتي با 

ايشان ترتيب داده ايم كه خواندنش خالي از لطف نيست...

تار
: آقاي كريم نژاد لطفا براي ورود به بحث مختصري 

از بيوگرافي خود را براي همكاران بفرماييد. 
درآذرماهسال1357درتهرانمتولدشدم.فارغالتحصیل
کارشناس��يمهندسيش��یميازدانش��گاهصنعتيامیرکبیر
هستم.هماکنونبهعنوانکارشناسPIPINGدرمدیریت

مهندسيتاسیساتمشغولبهکارهستم.

: از چه زماني وارد عرصه موسيقي شديد و آيا در 
اين زمينه مشوقي هم داشتيد؟ 

ازحدودس��نهفدهس��الگيفراگیريس��ازتارراآغاز
کردم.ایننکتهقابلتوجهميباشدکهدرخانوادهماهمیشه
صدايموسیقيبهگوشميرسیدومنهمدرهمانسنین
نوجوانيباش��نیدنصدايتاراس��تادفرهنگش��ریفبه

وجدميآمدموهمیشهصدايتاربسیاربرایمدلنشینبود.
مشوقاصليدراینزمینهپدرمبودچراکهایشانهمیشهاز
صدايتاربس��یارلذتميبرندوبههمیندلیلمراتشویق

بهیادگیرياینسازکردند.

ــوابق خود در زمينه نوازندگي تار  : مختصري از س
را برايمان بگوييد. 

ازس��ال1373بهصورترسميفراگیرياینسازرادر
محضراس��تادبهروزهمتيآغازکردموازحضورایش��ان
بهرهجس��تم.سپسخدمتاس��تادمحمدرضاابراهیميبه
فراگیريردیفمیرزاعبدا..پرداختم.ازسال1383تاکنون
نیزخدمتآقايعليصحفيمشغولبهفراگیريهستمو
هماکنوندورهعاليردیفنوازيرادرمحضرایش��انفرا

 گفتگو با زهرا شهاليی
كيوان كریم  نژادي همكار فراب
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گ ميگیرم.درضمندرحینورودبهدانشگاهصنعتي
امیرکبیرباکانونموسیقيدانشگاههمکاريکردمو
دردورانتحصیلچندیناجرادردانش��گاهداشتم.
همچنیندرجش��نوارهموس��یقيکانونهايهنري
دانش��گاههاهمراهباگروهدانش��گاهبهمقامدومدر
قسمتگروهنوازيرسیدیموهمینطوریكاجراي
گروهنوازيوتكنوازيدرآبانماهسالگذشتهدر

تاالرمحرابداشتم.

: از آنجايي كه تار يكي از مهم ترين سازهاي 
ــيقي است و از حدود 200 سال پيش، از آن  موس
ــازهاي اصلي موسيقي ايراني  به عنوان يكي از س
نام برده شده است. كمي درباره اين ساز برايمان 

بگوييد.
جمل��هايدرهن��رنوازندگ��يوج��ودداردکه
ميگوید:بهترینس��ازآنسازياس��تکهنوازنده
احس��اسکنداینس��ازدرآغوشودس��تاناوبه
راحتيقرارگرفتهوصدایيطبیعيومطبوعنسبت
بهذائقهفرهنگ��ياوبهوجودميآوردوالحقکهبا
نگاهيدربینس��ازهادرخواهیمیافتکهتاریك

چنینسازياست.
نغمههای��يبس��یارروحانگی��زداردووقتيدر
آغوشنوازندهاشقرارميگیردگویيکهاینچوب
وپوستازروحنوازندهخودجانميگیرندوزنده
ميش��وند.تاریکيازقدیميترینس��ازهايایراني
استکهبهآنوترنیزگفتهميشود.اگرچهماهنوز
اطالعاتدرس��تيازتاریخدقیقپیدایشوساخت
آننداری��موليازقرارمعلومبهزمانابونصرفارابي
ب��رميگردد.موس��یقيدانانقدی��موبزرگيچون
صفيالدی��نارموي،خواجهبهاالدی��نوابوالفرج
اصفهانيوتنيچندازشاعرانونویسندگاندوران
گذشتهدربارهتقسیمفواصلپردههایيکههمخوان
وموافقپ��ردههايتارنیزميباش��دمطالبيگفته،

شعريسرودهویاديکردهاند.
بهعنوانمثالباباطاهرهمدانيشاعرشوریدهو
عارفایرانکهدرنیمهقرنپنجمهجريميزیست
درس��رودهايازخوداینسازراچنینیادميکند:
دليدیدومچومرغپاشکس��ته،چوکشتي،برلب
دریانشس��تههمهگویندطاهر،تاربنوازصداچون
ميدهدتارشکسته.شکلظاهريکاسهتارشبیهدل
استوشایدبهخاطرهمیناستکهتارراسازاهل
دلوحالوتس��کیندهندهروانآدميلقبدادهاند
زیراتاردارايصدايلطیفودلربااستکهبسیاري
ازمتفکرین،عارفان،فیلسوفان،وارستگانوصوفیان

پاكدلبهآنعشقميورزند.
ت��ارصدایيگرفته،محزونوکامالش��رقيدارد
وازجنبهداش��تنرزونانس،ق��درتصدایيباالو
دراجرايدستگاههاوآوازهايموسیقيسنتيایران
برترینوکاملترینسازایرانيمحسوبميشود.

تارازیكکاسهکهرويآنپوستکشیدهدرست

شدهاستکههمینکاسهنیزبهدوقسمتبزرگو
کوچكتقسیمميشودکهقسمتبزرگراکاسهو
کوچكرانقارهمينامند.دستهتارمعموال45تا50
سانتيمتراستکهبرکنارههايجلويآندوروکش
استخوانيکارگذاشتهشدهاستدرانتهايدستهتار
جعبهايتعبیهشدهکهبهجعبهگوشيمعروفاست،
کهازهرطرفآنس��هگوشيبرسطوحجانبياین
جعبهقراردادهش��دهکهسیمهايتاررابهدورآنها
ميپیچند.تعدادس��یمهايتارش��شعدداستکه
ازآخرکاسهیاش��کمشروعشدهوازرويخرك
کهبهمنظورباالنگاهداش��تنسیمهابررويپوست
قرارگرفتهميگذرد.اینش��شس��یمدرتمامطول
دستهکشیدهش��دهوبهداخلجعبهگوشيهارفته
وبهدورآنهاپیچیدهشدهاست.سیمهايششگانه
عبارتنداز:دوس��یمسفید)پائین(کههمصداکوك
ميش��وند.دوس��یمزرد)همصدا(یكسیمسفید
نازكب��هنامزیرویكس��یمزرد)بم(کهدوتاي
آخريغالبابهفاصلهاکتاوکوكميش��وند.فاصله
سیمهايهمصوتس��فید،نسبتبهسیمهايزرد
غالباچهارموس��یمهايسفیدنس��بتبهسیمبم
معموالفاصلهاکتاویاهفتمراتشکیلميدهند.تار
ب��امضرابيکوچكازجن��سبرنجبهطولتقریبي
سهس��انتيمترنواختهميشود.درقسمتيازنصف
طولمضراب،برايآنکهدردستهاينوازندهراحت
قرارگیردبامومپوش��یدهش��دهاس��ت.درگذشته
سازندگانتاردرگوش��هوکنارکشوربسیاربودند
کهناميازایش��انبهجاينماندهوتنهاتنيچنداز
ایشانمثلاستادخاجیك،هامبارسون،فرجاهلل،آقا
قلي،یحیي،برادرانصنعتواستادحاجيوپسرش
رمضانش��اهرخشناختهشدهاند.کسانيکهبهبقاي
اینسازوتکاملآنکمكکردندوعمرخودرابر

سراینکارنهادند.

ــاز تار به  : همانطــور كه مي دانيد قدمت س
دوران قاجار بر مي گردد. افرادي مانند يحيي اول 
ــتي از سازندگان  و يحيي دوم و جعفر صنعت دس
ــار چطور  ــد. به نظرتان ت ــاز بوده ان ــه اين س اولي
توانست محبوبيت و جايگاه خود را در اين زمان 

بس طوالني اينچنين حفظ كند؟ 
بهنظرمنصدايبس��یاردلنشینومحزوناین
س��ازکهگویيازدرونوجودنوازندهبیرونميآید
اینس��ازرادربینایرانیانبس��یارمحبوبکردهبه
گونهايکههرکس��يصداياینس��ازراميشنود
گویيکهزخمهاینس��ازبهتاره��ايوجوديآدم
ميزندوبههمیندلیلشنوندهراشیفتهومجذوب
خودميکند.البتهتالشاس��اتیداینس��ازدرحفظ
موسیقيسنتيوآموزشسینهبهسینهايسازباعث
شدهکهاینسازپسطياینهمهسالجایگاهخود
راحفظکند.اساتیديمانندآقامیرزاحسینقلي،میرزا
عبدا..،علياکبرخانشهنازي،رکنالدینمختاري،
درویشخان،اس��تادجلیلش��هناز،اس��تادفرهنگ
ش��ریف،استادبیگجهخاني،اس��تادلطفا..مجد،
استادمحمدرضالطفي،استادحسینعلیزاده،استاد
هوشنگظریفوبقیهاس��اتیدمعاصرکهباتالش
ف��راوانوباتوجهبهش��رایطخاصفرهنگيایران

جایگاهاینسازراحفظکردهاند.

ــي بر  ــي اجتماع ــر دگرگون ــروزه تاثي : ام
ــش جوانان و  ــنتي، با توجه به گراي ــيقي س موس
نوجوانان به سبك هاي مختلف موسيقي مانند رپ 
و راك نسبت به موسيقي سنتي را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
خوشبختانههنوزهمگرایشجوانانبهموسیقي
سنتيمناسباستچراکهاینموسیقيبهنظرمن
ازفطرتانسانشکلميگیردوبههرحالدرضمیر

اکثرجواناناینحسوجوددارد.

ــيقي  ــناخت موس : همانطور كه مي دانيم ش
كالســيك از طريق رسانه در شبكه هاي جهاني به 
گونه اي جايگاه خود را پيدا كرده است ولي تا به 
ــانه ها به منظور ترويج موسيقي  امروز رويكرد رس
سنتي و فرهنگ سازي براي اين سبك ضعيف بوده 
است، آيا شما هم با اين موضوع موافق هستيد؟ 

بلهموافقهستم،متاسفانهرسانههايموجودحرمت
موردنیازبهموسیقيس��نتيرابرآوردهنميکنندوبا
برخوردهايگاهيتعصبآمیزبهجايرشدواعتالي

فرهنگموسیقيتالشدرسرکوبآننیزدارند.

: و حرف آخر...
ميتوانمبگویمکهس��ازآرامشبسیارزیاديبه
منميدهدوخس��تگيکاروهمچنیننامالیمات
موج��ودراتس��کینميدهدودربدترینش��رایط

روحيتنهارفیقمنميباشد.

به نظر من صداي 
بسيار دلنشين و 
محزون اين ساز 
كه گويي از درون 

وجود نوازنده بيرون 
مي آيد اين ساز را در 

بين ايرانيان بسيار 
محبوب كرده به 

گونه اي كه هر كسي 
صداي اين ساز را 
مي شنود گويي كه 
زخمه اين ساز به 

تارهاي وجودي آدم 
مي زند و به همين 

دليل شنونده را 
شيفته و مجذوب 

خود مي كند
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»هش��دارتلخاینکتابایناس��تکهواژههاي
نوش��تهش��دهبررويیكکاغذ،یكس��ازمانرا
دگرگوننميکند؛امااینانتهايراهنیست!ميتوان
بهتکنولوژيايدستیافتکهنیاتاستراتژیكرا
بهنتایجاستراتژیكتبدیلکند.اینکتابراجعبه
علمنیس��ت.درموردتکنولوژياست:تکنولوژي
نرمتحوالتاس��تراتژیكسیس��تمهاياقتصادي
اجتماعي.«ایننوشتهبخشيازکتابجاريسازي

استراتژياست.
استراتژيذاتاًجذاباست.مدیریتاستراتژیك
بهعنوانیک��يازمباحثکارامد،جای��گاهویژهو
معتبريدرمیانقش��رمدیراندارد.بس��یاريدواي
ناکارامديوعدمپیشرفتسازمانخودرامدیریت
استراتژیكیافتهاند.آشنایيبامدیریتاستراتژیك
سببتغییرذهنیتبسیاريازمدیرانسنتيوجدید
کش��ورشدهاست.بس��یاريازماراغبهستیمتا
استراتژيرادرسازمانخودعمليکنیم.اماهرچه

کردهایمنتوانستهایمآنهارابهعملدرآوریم.
دربخشيازکتابميخوانیم:»بسیاريازماشاهد
استراتژيهایيبودهایمکههیچگاهپیادهنشدهاندیادر
کشاکشرویارویيباناهمواريهايداخليومحیطي

ازپیشرويبازمان�دهاند.اینشرای�طبرايهیچکس
مطلوبنیستوليبههرصورتاتفاقافتادهوهنوز
همميافتد،چرا؟زیراجاريس��ازياستراتژيدنیایي
پیچیدهوبزرگاس��تکهبایدآنرابهخوبيدنیاي

برنامهریزياستراتژیكشناخت.«
دراینکتابس��عيشدهاس��تمتدولوژياي
کامل،س��اختیافتهوکاربرديارایهشود.اینالگو
همانندیكنقشهراهنما،درهرمقطعازسیرحرکت
استراتژیك،ضرورتهاياصليراآشکارساختهو
اولویته��ايمدیریتيوراهبريرادرکانونتوجه

قرارميدهد.
بهجراتميتوانگفتکتاب»جاريس��ازي
اس��تراتژي،راهنم��ايگامب��هگامپیادهس��ازي
اس��تراتژيدرعمل«ازمع��دودکتابهايحوزه
مدیریتاس��تراتژیكاستکهبهنحوماهرانهاي
ميتواندکمكکندتابرنامهاس��تراتژیكتدوین
ش��دهیكسازمانجاريش��ود.اینکتاببراي
کس��انيکهميخواهن��دیک��يازمعروفترین
روشهايپیادهس��ازياس��تراتژيرابهصورت
خودآموزفراگیرند،بس��یارمناسب،مفیدوموثر
اس��ت.کتابسعيداردبهسادهتریننحوممکن

روشپیادهس��ازي»کارتامتی��ازيمت��وازن«یا
Balanced Score cardرابهخوانندهبیاموزد.
نویسندهکتابدکترمجتبيلشکربلوکيازاساتید
ومشاورینحوزهمدیریتوتحوالتاستراتژیك
اس��تکهعالوهبرتدوینچندکت��ابوچندین
مقال��هدراینحوزه،دربیشاز30پروژهمدیریت
استراتژیكمش��ارکتداش��تهوازمدرسانبهنام
مدیریتاستراتژیك،تحوالتاستراتژیكوحوزه
تصمیمگیريوتفکراست.اوکتابخودرادر12
فصلو1پیوستنگاشتهاست.درطول11فصل
ابعادوگامهايمختلفجاريسازياستراتژيباز
وتش��ریحشدهاندودرفصل12اینگامهاوابعاد
جمعبنديشدهودریكمدلجامعترکیبشدهاند.

عنوان كتاب: جاري سازي استراتژي، راهنماي 
گام به گام پياده سازي استراتژي در عمل

تاريخ انتشار: 1390
نويسنده: دكتر مجتبي لشكربلوكي

تعداد صفحات: 352
نوبت چاپ: دوم

شابك: 978-600-6227-09-2
انتشارات: گروه پژوهشي صنعتي آريانا

جاري سازي استراتژي
راهنماي گام به گام پياده سازي استراتژي در عمل

»گفته بودی به هر حال« و ۱۱ داستان ديگر
اب

کت

44

عليرضا زارعي

ش��امل12داس��تانکوتاهاستکهش��خصیتاصلی
همهآنهازنیاس��تک��هباقرارگرفت��ندروضعیتو
موقعیتهایمختلفکشمکشهایروحیوبازتابهای
بیرون��یرفت��اراووجهیازابع��ادوج��وداورانمایان

میسازد.
عناویناینداس��تانهاعبارتاس��تاز:آفتابگردانها
آفت��ابگرفتهان��د،ردنردهه��ا،راهوبی��راه،ش��بآخر
کنس��رت،مردس��رخابی،زنبرفی،رزهایگچیخانه
مادرب��زرگ،برایمقصهبگو،پش��هها،بویقرمهس��بزي،

سیبوبههرحال.
دربخشیازاینکتابمیخوانیم:ببینچهخونیراه
افتادهازدستم.دستمرامیکشمرویبرفها،چهنقاشی

قشنگیشده.بیااینهمیكتصویراستثنایی.کاشبودی
وعکسمیگرفتی.یادممیآیدکهازماش��ینپیادهشدم
وبالگدزدمآدمبرف��یاتراخرابکردم.رویبرفها
باالوپایی��نپریدم.چنگزدموبرفهاراگولهکردمو
کوبیدمبهشیش��هماشینت.درماشینرابازکردم.ساکت
بودیوچیزینگفتیرویشیشهبخارگرفتهخطخطی
میکردی.کولهامرابرداشتمفقطنگاهکردی.دررابستم،
ماش��ینتکانخورد.وقتیپیادهشدمشنیدمحرفیزدی،
مثلاینکهگفتهباش��یبههرحال...اینمجموعهداستان
88صفحهایراکهانسیهملکانبهرشتهتحریردرآورده
است،درشمارگان1100نسخهوبهقیمت3500تومان

ازسویانتشاراتمرواریدراهیبازارشدهاست.

به جرات مي توان 
گفت كتاب 
»جاري سازي 
استراتژي، راهنماي 
گام به گام 
پياده سازي استراتژي 
در عمل« از معدود 
كتاب هاي حوزه 
مديريت استراتژيك 
است كه به نحو 
ماهرانه اي مي تواند 
كمك كند تا برنامه 
استراتژيك تدوين 
شده يك سازمان 
جاري شود. اين 
كتاب براي كساني 
كه مي خواهند يكي 
از معروف ترين 
روش هاي 
پياده سازي استراتژي 
را به صورت خودآموز 
فراگيرند، بسيار 
مناسب، مفيد و موثر 
است
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»ضد گلوله«
كارگردان: مصطفي كيايي

»ضد گلوله« روايت مردي است كه براي شهادت به 
جبهه مي رود اما دست تقديراتفاقات خاصي را براي او 

رقم مي زند...
بازيگران: مهدي هاشمي، مسعود كرامتي، ژاله صامتي، 

سعيد آقاخاني

»كاله قرمزي و بچه ننه«
كارگردان: ايرج طهماسب

سومين قسمت از فيلم كاله قرمزي داستان شيطنت هاي 
ــه كاله قرمزي و آقاي مجــري را به  پسرعمه  زاســت ك
ــر مي اندازد و ماجــراي جديدي پيش مي آيد كه  دردس

منجر به ورود مهمان ناخوانده اي مي شود...
بازيگران: حميد جبلي، ايرج طهماسب، خسرو احمدي

»بي خداحافظي«
كارگردان: احمد اميني

ــران: رضا صادقي، محمدرضــا فروتن، پگاه  بازيگ
آهنگراني، شقايق فراهاني

ــتان سه جوان را روايت مي كند  بي خداحافظي داس
ــيدن به هدفي از بندر عباس عازم  كه هر كدام براي رس

تهران مي شوند و ...

گفت وگوي چنگ و ني
تنظيم كننده:  فردين الهور پور

انتشارات: آواي باربد

پرواز در بيكران
آهنگساز: هومان رومي و حميد قنبري

انتشارات: رهگذر هفت اقليم / راوي آذر كيميا

مينياتورها
 آهنگساز: صهبا اميني كيا

انتشارات: نشر موسيقي هرمس

ساقي
نويسنده و كارگردان: امير دژاكام

ــيوه چند صدايی روايت و  اين نمايش با تكيه بر ش
به صورت قصه در قصه اجرا می شــود. اين شيوه، كه 
روش قصه گويی اصيل ايرانی هاســت، باعث می شود 
ــتان از طول و عرض به يك اندازه رشــد كرده و  داس

پيش برود.
نمايش "ساقی" هر روز، غير از شنبه ها، ساعت 21 

در تاالر اصلي تاتر شهر به روي صحنه مي رود.
بازيگران: محبوبه بيات، اصغر همت، اميريل ارجمند

به دهكده جهاني خوش امدي پينوكيو
كارگردان: مسعود موسوي 

داستان اين نمايش 70 دقيقه اي شرح حال پينوكيو 
مي باشد كه از فرشته مهربان مي خواهد او را به انسان 
تبديل كند اما پدر ژپتو با او به شدت مخالف است و...
ســاعت 19:30در تاالر قشقايي ميزبان عالقه مندان 

خود مي باشد. 
بازيگران: محســن بابايي، معين عشــاقي، شاهين 

عاليي نژاد، مسعود موسوي

۳۳ درصد نيل سایمون
كارگردان: افسانه ماهيان

نويسنده: محمد يعقوبي / براساس داستاني از نيل سايمون
بازيگران: علي سرابي، آيدا كيخايي، اليكا عبدالرزاقي

ساعت اجرا: 20:00
ــاخانه ي ايرانشهر، سالن ســمندريان خيابان  تماش

طالقاني، خيابان موسوي شمالي

شايد بعد از كارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تالش كرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم.  
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نگاهي به وقايع
شهريور 1320

حضور متخصصان آلمانی؛ بهانه ای برای اشغال ایران
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 رضاشاه برای 
انگليسی ها به منزله 
ماری بود كه در 
آستين پرورش داده 
بودند. چراكه آنان 
بودند كه سراردشير 
ريپورتر را به نزدش 
برده و به انجام كودتا 
در سوم اسفندماه 
۱299 تشويق و 
تطميع اش كرده 
بودند. ولی حاال 
رضاخان ميرپنج بر 
خالف توقعی كه از 
او داشتند، ميدان 
بسياری به آلمانی ها 
 داده بود

متنباالنوشتهاياس��تکهمحمدعلیفروغی
تحریرکردوپهلویاولدرواپس��ینروزسلطنت
شانزدهس��الهخوددرطهرانوبهعنواناستعفانامه
ازسلطنت،توشیحکرد.حکومتیکهباهجومقوای
قهری��هودرلباسکودتاآغازش��دهبودباحضور
نیروهایمتفقینبهنقطهپایانیخودرس��ید.حمله
نیروهایمتفقینبهخاكایرانکهنتیجهآغازجنگ
بینالمللدومبوددرحالیساعت4:10بامدادروز
سومشهریورماه1320صورتعملیبهخودگرفت
کههزارکیلومت��رآنطرفدرطهرانهمهازجمله
ش��اهونخس��توزیردرخواببودند.امادرست
درهمینلحظاتبودکهس��رری��درویلیامبوالرد؛
س��فیرکبیرانگلستانوآندرهاسمیرنوف،سفیرکبیر
شورویدرطهرانس��رزدهوغیرمنتظرهخودرابه
خیابانشاهرضادرحوالیدروازهشمیرانرساندند
ورجبعلیمنصورراکهدرخوابسحرگاهیبهسر
میبُ��ردبیدارکردهومت��نتلگرافیراکهحاکیاز
ورودقوایکش��ورمتبوعش��انبودبهاورسانیدهو
وپسازبیانش��فاهیحادثه،خانهنخستوزیررا
تركگفتند.امابوالردنیزچنینمینگارد:»نخس��ت
وزیراطمینانهایس��ابقراتکرارکردوگفت:در
برنامهتسریعخواهدشد،همهچیزمیتوانددوستانه
ترتیبیابداگرجلویپیشروینیروهاگرفتهشود.
منبهنخس��توزیریادآورش��دمک��هاخطارهای

زیادیدربارهآلمانیهابهدس��تآنهارسیدهاستو
گفتمکهخوداودرپاس��خبهتلگرافمنچهگفته
اس��تومتذکرش��دمکهتنهامیتوانمبهیادداشت

کتبیوبیانمکملشفاهیآنهااکتفاکنم.«
پسازرساندنخبرهجومبیگانگانبهمیهنبود
کهابهترضاش��اهدرهمشکستهشد.اینراهمان
مقاماتلشکریوکشوریایاعالمکردندکهبرای
شرکتدرجلسهمهمواضطراریصبحهمانروز،
خودرابهکاخسعدآبادرسانیدهبودند.اماشاهجلسه
راباچندجملهخشكوتلخآغازکرد:»باورکردنی
نیس��ت.دوستانانگلیس��یماباماهمانرفتاریرا
میکنندکههیتلربابلژیكوموسولینیبایونانکرد.
نمیتوانمبفهممچطوردرحالیکهماحاضربودیم
هرچهراکهانگلیسیهامیخواستندباصلحوصفا
بهآنهابدهیم،آنهاهمراهباروسهااقدامبهحملهبه

یكصلحجویکوچكکردهاند؟«
امارضاش��اهبرایانگلیسیهابهمنزلهماریبود
کهدرآس��تینپرورشدادهبودند.چراکهآنانبودند
کهسراردش��یرریپورتررابهنزدشبردهوبهانجام
کودتادرسوماسفندماه1299تشویقوتطمیعاش
ک��ردهبودند.ولیحاالرضاخ��انمیرپنجبرخالف
توقعیکهازاوداش��تند،میدانبسیاریبهآلمانیها
دادهبود.آلمانیکهدیگردرردیفدولمحورودر
کنارایتالیاوژاپنایستادهبودوحتیلندن؛پایتخت

امپرات��وریایکههی��چگاهآفتابدرممالكتحت
سلطهاشغروبنمیکردرابهخاكوخونکشیده
بود.چش��مآنانترسیدهبودوحاالتنهازورشانبه
ایرانرس��یدهبود.هرچندایرانهمدوس��الزودتر
ودرهمانابتدایجنگ،تکلیفراروش��نکردو
محمودجم؛نخستوزیروقتدر11شهریورماه
1318دربیانیهایرسمیخطاببهدوطرفدرگیر
درجنگ،بیطرف��یدولتایرانرااعالمکرد:»در
اینموقعکهمتاس��فانهنایرهجنگدراروپامشتعل
گردیدهاست،دولتشاهنشاهیایرانبهموجباین
بیانیهتصمیمخودرابهاطالععموممیرس��اندکه
درای��نکارزار،بیطرفماندهوبیطرفیخودرا
محفوظمیدارد.«اگرچهدرهمانزمانسرهوراس
ِس��یمورکهس��فیرکبیربریتانیادرطه��رانبود،این
اعالمیهرابهلندنمخابرهنمودودربخش��یازپیام
خ��ودنیزبیانکردکه:»بدانوس��یلهتصمیمدولت
شاهنشاهیرادایربروصولبیطرفیآندولتدر
جنگیکهدراروپارخدادهبهدوس��تداراطالعداده
بودند،بهاطالعمیرسانم.«،اماآنانکهبهدنبالبهانه
بودندتاخ��اكایرانرابهتوب��رهبندند،ازحضور
تکنس��ینهاومتخصصانآلمان��یدرایرانبهنحو
احسنسودبردهودرطیدواولتیماتومدرروزهای
28تیرو25مردادماه1320خواستارخروجفوری
چهارپنجمش��شهزارتبعهآلمانیازایرانشدند.

نظ�ر به اينكه من همه قوای خود را در اين چند س�اله مصروف 
امور كش�ور كرده و ناتوان ش�ده ام، حس می كنم كه اينك وقت آن 
رس�يده اس�ت كه يك قوه و بنيه جوان تری به كارهای كش�ور كه 
مراقبت دايم الزم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم 
آورد. بنابراين امر س�لطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض 
كردم و از كار كناره نمودم. از امروز كه روز 25 شهريور ماه 1320 
اس�ت، عموم ملت از كشوری و لشكری، وليعهد و جانشين قانونی 
مرا به رس�ميت بشناسند و آنچه نس�بت به من از پيروی مصالح 

كشور می كردند، نسبت به ايشان بكنند.
كاخ مرمر، طهران، 25 شهريورماه 1320

حميد رضا 
محمدي  *  
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حتیبوالرددرخاطراتروزدوممردادماه1320مینویسد:»بهوزیرامور
خارجه)ایران(خاطرنشانشدکهحکومتاعلیحضرت)پادشاهانگلستان(با
حکومتشورویکهمایلاستدراسرعوقتشاهدکاهشعدهآلمانیهاتا
هشتاددرصدهمراهباشد...«امادولتایرانمعتقدبودکهتعدادآلمانیهای
مقیمایراننهتنهادوهزارنفربودهبلکهاکثرشانرانیززنانوبچههاتشکیل
میدادند.ولیآنانگوششانبهاینحرفهابدهکارنبود.آخرایرانرا»پل
پیروزی«میدانستندومیخواستندتاازهمینراهآهنیکهآلمانیهاساخته
بودندوحاالخواهاناخراجش��انازای��رانبودند،نیروومهماتبهخاك
ش��ورویبرسانندتابتوانددربرابرقوایآلمانکهدرآستانهفتحمسکوقرار

داشتبهنبردبپردازد.
ناگوارترآنکهمتفقیندرورودبهایرانبامشکلیمواجهنگشتند.چراکه
س��ربازخانههاخالیگشتهبودوفرمانتحویلاسلحهصادرشدهبود.حاال
هماندانشجویاندانش��کدهافسریکهبایدنگهبانمرزهایوطنمیبودند
وبرایچنینروزهاییتربیتش��دهبودندوحتیرضاش��اهکهدرنطق29
مردادم��اه1320خطاببهآنانگفتهبودک��ه:»...همینقدرمیگویمالزم
اس��تارتشوافس��رانارتشباکمالتوجهبهجری��اناوضاع،عالقهمند
باشندودرمواقعلزومازهیچگونهفداکاریوجانبازیخودداریننمایند.«
بهخانههایخودبازگش��تهبودند.هرچندهن��وزهمجوانانودلیرمردانی
باقیماندهبودندتاازخاكمیهندفاعنمایندوجانش��یرینخودرافدای
آنکنن��د.اتفآقاکمهمنبودن��دبهگونهایکهتعدادآن��انرادرهمانروز
اولاش��غالتاپانصدتنهمشمارشکردهاندکهشاخصترینشاندریادار
غالمعلیبایندر؛فرماندهنیرویدریاییوناخدانقدی؛رئیسس��تادنیروی
هواییبودهاند.تکمله:پرداختنبهجزییاتحوادثتلخش��هریورماه1320
وپسازآن،فرصتیبیشترمیخواهدکهدراینمجالنمیگنجید.اماسعی
میش��ودتادرآیندهوبهفراخورمناس��باتتاریخی،گوشههایبیشتریاز

وقایعناگوارآنروزهاتشریحگردد.

در تقويم رسمي ايران،شهريور ماه همزمان شده است با بزرگداشت چهار 
شخصيت بزرگ علمي و فرهنگي ايران زمين.آنچه در ادامه مي خوانيد شرحي 

است بر زندگي و آثار اين شخصيت هاي بزرگ ملي...

ابوبكر محمد بن زكریا بن یحيي رازي  
ابوبکرمحمدبنزکریابنیحیيرازي،درشهرريبهدنیا
امد.ريازش��هرهايکهنایراناس��تکهنامآندراوستانیز
آمدهاس��ت.اینش��هردرآنروزگارمرکزعل��موادبایران
بودوبزرگانودانش��مندانزیاديازآنشهربرخاستند.رازي
بزرگترینپزش��كایرانياستکهدرزمینهشیمي،فیزیكو
فلسفهنیزپژوهشهايارزندهايداشتهاست.شمارکتابهاو
رس��الههاياورابیشاز200نوش��تهاندکهدانشنامهپزشکيالحاوي،شناخته

شدهترینآنهاست.کشفالکلواسیدسولفوریكرابهاونسبتميدهند.

ابوریحان محمدبن احمد بيروني
ابوریحانمحمدبناحمدبیرونيدانشمندبزرگوریاضيدان،
ستارهش��ناسوتاریخنگارس��دهچهارموپنجمهجريایران
اس��توبعضيازپژوهندگاناوراازبزرگترینفیلس��وفان
مش��رقزمینميدانند.اودرخوارزمکهدرقلمروسامانیانبود
ب��هدنیاآمدهبودوزادگاهاوکهدرآنزمانروس��تايکوچکي
بودبعداًبه»بیروني«تغییرنامدادهشدهاست.مرگشدرغزنه
دراوانانقالبس��لجوقیانوپادشاهيمس��عودبنمحمودغزنويبودهاستو
برخيدرگذشتاورادر440هجريقمريميدانند.دانشنامهعلومچاپمسکو
ابوریحانرادانشمندهمهقرونواعصارخواندهاست.دربسیاريازکشورهانام
بیرونيرابردانشگاهها،دانشکدههاوتاالرکتابخانههانهادهولقب»استادجاوید«
بهاودادهاند.بیرونيگردشخورشید،گردشمحوريزمینوجهاتشمالو

جنوبرادقیقاًمحاسبهوتعریفکردهاست.

 محمد حسين شهریار
سیدمحمدحسینبهجتتبریزيمتخلصبهشهریار،شاعر
پارس��يگويآذريزبان،درس��ال1285هجريشمس��يدر
روستايخشکنابدربخشقرهچمنآذربایجانمتولدشد.او
تحصیالتخودرادرمدرسهمتحدهوفیوضاتومتوسطهتبریز
ودارالفنونتهرانگذراندووارددانشکدهطبشد.سرگذشت
عشقآتشینوناکاماوکهبهتركتحصیلويازرشتهپزشکي
درسالآخرمنجرشد،مسیرزندگياوراعوضکردوتحوالتدرونياورابه

اوجمعنويویژهايکشانیدوبهاشعارششوروحاليدیگربخشید.


ابوعلي حسين بن عبد اهلل بن سينا
ابوعليحسینبنعبداهللبنسینادرروستایيدرحوالي
بخاراچشمبرجهانگشود.ابنسینابسیارتابعفلسفهارسطو
بودوازایننظربهاس��تادشفارابيش��باهتدارد.مبحث
منطقونفسدرآثاراودرواقعهمانمبحثمنطقونفس
ارسطووشارحاناونظیراسکندرافرودیسيوثامیسطیوس
است.اماابنسیناهرچهبهاواخرعمرنزدیكميشد،بیشتر
ازارس��طوفاصلهميگرفتوبهافالطونوفلوطینوعرفاننزدیكميشد.
ويصاحبتألیفاتبسیارياستومهمترینکتابهاياوعبارتاندازشفا

درفلسفهومنطقوقانوندرپزشکي.

اين چهـــــــــار نفر

سيد محمدحسين 
بهجت تبريزي 

متخلص به شهريار،  
شاعر پارسي گوي 

آذري زبان،  در سال 
۱2۸۵ هجري 

شمسي در روستاي 
خشكناب در بخش 
قره چمن آذربايجان 

متولد شد. او 
تحصيالت خود را 

در مدرسه متحده و 
فيوضات و متوسطه 

تبريز و دارالفنون 
تهران گذراند و وارد 

دانشكده طب شد
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اندر احواالت كارمندي
گوناگون

مشاهده استخدامي؛كدامشان استخدام كنيم

اسدآبادي خواست به تو گفتند، کرماني میرزارضا به شکنجهگران روزي
ناصرالدینشاهراکشتهايوحالاسیرشدهايواوبهریشتوميخندد.اوجواب
داداگراوبهریشمنبخنددحتماریشمنخندهداردواینازآنروستکه

عشقومحبتپایههايرابطهدوانسانرااستوارساختهبود.
به آمد که انگاه و ماند درچشمه ساعتها لیلي انتظار در مجنون که روزي
تعجیلگفتبمانتازودبازگردمورفتوبعدازروزهايبسیارامدودراین
حالمجنونينحیفیافتکههنوزدرانتظاراوایستادهبود،بيهیچخستگيیا
اثر بهدرستيميتوانگفتهیچ بود. رابطه استوار زیراعشقستون دلآزردگي،
بهکهکشانروابطواالي باعشقخلقنميشودوهیچرابطهاي برجستهايجز
عاشقاننميرسد.ميگویندزمانيابنسیناشاگرديداشتکهسختبهاودلبسته
بود.هرروزشاگردازاوميپرسیدچراشماادعايپیامبرينميکنید!ابنسینادر
اینمیاننميدانستچگونهاینمستخدمسادهلوحراازناتوانيخودآگاهسازد.
تااینکهسحرگاهيرسیددرماهرمضانوآندردلديماه،صدايموذنازمناره
برخاستوابنسیناموقعرامغتنمشمرد.نوکرراازخواببیدارکردوگفتگویا
بارانميآید:سريبزنوببینآیاچنیناست؟نوکرازخوابخوشبیدارشدهبود
خواستاربابراسنگینميشماردباچشماننیمبستهگفت:»آقاهماندمگربه
رادستبزن،اگرتراستمعلومميشودکهبارانآمدهاست«ودوبارهبهخواب
رفت.ابنسیناباردیگراوراصداکرد.اینبارگفت:منظورمناینبودکهپاسخ

سوالهمیشهتورادادهباشم.
توازمنميخواهيادعايپیامبريکنموحالآنکهبرايتونوکرجیرهخوارم
حتيآنقدراهمیتندارمکهبرخیزيودقیقهايهوايبیرونرابنگري،درحالي
کههرروزدستدرسفرهمنداريوخودرانیزمریدمنميداني،حالگوش
کن.صدايموذنيرابشنوکهدردلسیاهشبتاریکيوسرمايسختديماهرا
بهسخرهگرفته،بهبااليمنارهرفتهاستچونمحمدپیامبرخداقرنهاقبلچنین
خواستهبود،بدونآنکهاصرارورزداذانسحرراواجبشمارد.حالميبینيبین

منواوچقدرتفاوتاست؟
راميآفریند. بزرگترینقدرت برایناستکهتسخیرقلبها راعقیده برخي
احوال برايمعشوقدرهمه آسمانيعشق،دلسراپاميتپدوعاشق رابطه در

دلميسوزاند.
شعرجاودانهمادرایرجمیرزانیزنشانازتبوتابعشقيآسمانيدارد:پسر
دلدرگرودلداريداردکهتمنايقلبمادراورامينمایدواوقلبمادررابه
تحفهبرايمعشوقستمگرميبرد.درراه،چونبهشتابميرود،پایشیهسنگ
ميخوردوبرزمینميافتدووقتيبرميخیزدصداينالهايازقلبمادربگوشش

ميرسدکهميگوید»اخکهپايفرزندمآسیبدید«
بدانامیدکهروابطانسانيهمچونمیثاقآسمانيبهحسابآیندوهرگزهیچ
رابطهايبناکاميوحرمانننشیندودرخاکسترنیستيجاينگیردوهیچخانهدلي

خاليازعشقنباشد:بهشعرزیبايموالناتمسكميجوییم.
هرکجاجانیستجايعشقباد

جملهعالمفدايعشقباد


ساروخانيباقر،1371،تهران،کتابجامعهشناسيارتباطات،انتشاراتاطالعات

روابط انساني مهرنوش
 خالدي

ماهي تيمي؛ متفاوت اما هماهنگ

اصالح الگوي مصرف

گردآورنده: رقيه زياری






