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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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در حقيقت اولين 
سؤال اين است 
كه فراب چگونه 
اطمينان  بايستي 
حاصل مي نموده كه 
در مناقصات بعدي 

برنده خواهد شد 
يا بصورت ترك 
مناقصه پروژه را 
دريافت خواهد كرد 
و سفارش 10،000 
مگاوات براي 20 
سال خواهد داشت؟ 
سؤال دوم اين 
است كه آيا يك 
سرمايه گذاري100 
تا 150 ميليون 
دالري براي توليد 
10،000 مگاوات 
توربين و ژنراتور 
طي 20 سال، 
بازدهي مناسبي 
خواهد داشت؟

موسي رفان
 )مديرعامل سابق مپنا، رئيس/عضو سابق هيئت مديره فراب(:

خود  براي  فراب  كه  بودم  ايده  اين  طرفدار  هم  سال ها  همان  از  »من 
عملياتي  آمدم  مپنا  به  اينكه  از  پس  را  ايده  اين  و  باشد  داشته  كارخانه 
كردم. در كشور ما اينكه ابزار در اختيار خود مجموعه شركت باشد خيلي 
مي تواند به بهبود انجام مأموريت هاي آن شركت كمك كند. ما اگر از اول 
در فراب براي توربين و ژنراتور كارخانه درست مي كرديم خيلي در انجام 
كارها جلو بوديم. اكنون هم به نظر من ديگر كار از كار گذشته است و 
امروز فرصت آن است كه مطالعه شود فراب چه  خيلي دير شده است. 
فرصت هاي گرانقدري را تنها به دليل نداشتن كارخانه از دست داده است. 
فراب اين همه فرصت را از دست داد و فكر نمي كنم اين فرصت هرگز 

براي فراب تكرار شود.«

ماهنامه فراب، خرداد ماه 90، ص 11  

بهگماناینجانب،اظهاراتآقايموسيرفانحاويسهنکتهاست:
1-ازمنظرایشانهم،احداثکارخانهتولیدتوربینوژنراتوربرقآبي،یك
سرمایهگذاريموقتمحسوبميشودونهدرازمدت.یعنيآقايرفاننیز
تلویحًاتأییدنمودهاندکهباتوجهبهبازارتقاضايایران،درصورتیکهکارخانه
تولیدياحداثميشد،دردرازمدتسفارشکافيدردستنميداشت.به
همیندلیلاستکهاظهارميدارند" فراباینهمهفرصتراازدستدادو

فکرنميکنماینفرصتهرگزبرايفرابتکرارشود."
2-نظرمشارالیهایناستکهفراببایستيبرايهمین9000یا10،000

مگاواتسفارشيکهدردستداشتکارخانهاحداثميکرد.
3-اشارهنمودهاندکهچونتفکردراختیارداشتنابزارکار)وسایلتولید(
تفکردرستيبودهاست،زمانيکهخودشانمدیرعاملمپناشدهاند،اقدامبه

احداثکارخانجاتساختتوربینگازنمودهاند.
پاسخنظراتایشانبهشرحزیراست:

1و2-فراب،هیچگاهیكسفارش10،000مگاواتيبطورهمزمانویكجا
از دریافتنکردهاست.پروژههايبرقآبيبهمرورزمانوطي20سالو

طریقمناقصهوبعضًاتركمناقصهبهفرابواگذارشدهاند.
پروژههاي:کارون1)سال72(،گتوندعلیا)سال76(،کارون4)سال76(،
توسعهمسجدسلیمان)سال80(،سیاهبیشه)سال85(،سیمره)سال86(جمعًا

بهظرفیت5500مگاواتازطریقمناقصهوپروژههاي:
کارون3)سال74(،کرخه)سال75(،مسجدسلیمان)سال75(جمعًابه
است. شده واگذار فراب به مناقصه ترك طریق از مگاوات 3400 ظرفیت
زمانیکهقراراستیكسرمایهگذاريسنگینبراياحداثکارخانهايصورت
گیرد،اساسًاظرفیتماشینآالت،تعدادماشینآالتوچیدمانآنهابراساس
میزانتولیدمحصول)بازارتقاضا(محاسبهميشود.دراینموردخاصبازار
مگاوات؟ 2000 سالي مگاوات؟ 1000 سالي است؟ بوده میزان چه تقاضا

5000مگاوات؟
درحقیقتاولینسؤالایناستکهفرابچگونهبایستياطمینانحاصل
مناقصه یابصورتترك برندهخواهدشد بعدي مناقصات مينمودهکهدر
سال 20 براي مگاوات 10،000 سفارش و کرد خواهد دریافت را پروژه

خواهدداشت؟
سؤالدومایناستکهآیایكسرمایهگذاري100تا150میلیوندالري
برايتولید10،000مگاواتتوربینوژنراتورطي20سال،بازدهيمناسبي

خواهدداشت؟
توربینو ارزش فراب، فعالیت اول قیمتهايخریدطيدهه اساس بر
ژنراتوریكپروژه1000مگاواتيحدود50،000،000دالر)ماکزیمم(بوده
است.باتوجهبهاینکه10،000مگاواتسفارش،طيمدت20سالبایستي
و توربین مگاوات 500 حدود بایستي سالیانه پس است. ميشده تحویل
ژنراتورتولیدميشدهاست.ارزشاینتعدادتولیدتقریبًابرابر25،000،000
دالرخواهدبود.اگر10درصدسودبرايکارخانهدرنظرگرفتهشودسالیانه
ترتیبسرمایهگذاري بدین ایجادخواهدشد. حدود2،500،000دالرسود
100میلیوندالريطي40سالوسرمایهگذاري150میلیوندالريطي60
زیان و ضرر البته، سرمایهگذاري چنین حاصل شد. خواهد مستهلك سال

بسیارخواهدبود.
3-مقایسهفرابومپنانیزالبتهمقایسهايناهمگناست.بهدالیلزیر:

احداث براي سرمایهگذاري مورد در توانست زماني مپنا شرکت -
کارخانجاتتولیدتوربینگازاقدامنمایدکهیكسفارش3000مگاواتيرا
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واقعيت اين است 
كه نقطه قوت 

امروز فراب عالوه 
بر احاطه و تسلط 
بر طراحي نيروگاه 

برق آبي و دانش فني 
ساخت تجهيزات 

اصلي، احاطه كامل 
بر دانش فني 

طراحي توربين 
برق آبي است. به 

گمان بنده، فراب در 
زمينه نيروگاههاي 
برق آبي تنها يك 

بدهي ديگر به 
صنعت كشور دارد و 

آن دست يافتن به 
دانش فني طراحي 

ژنراتور برق آبي 
است

بهارزشمتجاوزاز1/2میلیارددالربهصورتیكجاازسازمانتوسعهبرق
ایراندریافتنماید.واقعیتيکههرگزدرموردفرابمحققنشد.

-تقریبًاتماميپروژههايواحدهايگازيسیکلترکیبي/بخاريواگذار
باتوجه مپنا مناقصهبودهاست.یعنيشرکت مپنا،بهصورتترك به شده
بهرشد6تا8درصديصنعتبرقکشورازیكطرفوراهبرددرازمدت
وزارتنیرووصنعتبرقکهتکیهگاهاصليخودرابرايتأمینبرقکشور،
توسعهنیروگاههايگازيوسیکلترکیبيقراردادهاندازطرفدیگر،بایك
بازارتقاضايتعریفشده،مشخصومعینروبروبودهکهميتوانستهاقدام

بهبرنامهریزيوسرمایهگذاريدرازمدتبنماید.
-درشرائطحاضرکهاقتصادایرانطيچندسالگذشتهبارکودمواجه
شدهونرخرشدبرقکشوراز6یا7یا8درصدبهیکيدودرصدکاهش
نیزبال یافتهاست،ظرفیتکارخانجاتتوربینسازيوژنراتورسازيمپنا
استفادهماندهوبهدلیلمسدودبودنمسیرصادرات،همتولیداتسالهاي
کاهش عامداً سالیانه، تولید ظرفیت هم و نیافته را خود فروش بازار قبل
دادهشدهواینصنعترابابحرانياساسيمواجهکردهاست،اگرچههمه
اقدام فراب بود قرار اگر است. بوده منطقي و معقول نیز قبلي محاسبات
مشابهيانجامدهددرحالیکههمینمحاسباتدرموردفرابازهمانابتدا

پاسخمثبتيدربرنداشت،آنگاهچهوضعیتيپیشميآمد؟
شاید که نتیجهگیري این با ميبرم پایان به جا همین در را بحث این
براينشاندادنوضعیتفرابدرمسئلهکارخانهداشتنیانداشتن،بهترین
جمعبنديایناستکهگفتهشود:»چهخوببوداگربازارتقاضابهگونهاي
بودکهاحداثکارخانهبرايساختتجهیزاتتوربینوژنراتورتوسطفراب
یكاقداماقتصاديمثبتتلقيميشدوفرابهمکارخانهايتأسیسميکرد
وبادردستداشتنطراحيتوربینوژنراتور)کهپسازاینتوضیحکوتاهي
ژنراتور و توربین اصلي کنندگان تولید جرگه به داد( خواهم آن مورد در

ميپیوست.«
بیانشود،آنستکهاساسًا -نکتهمهمدیگريکهبهتراستدرهمینجا
Tailor و دارد  Proto Type حالت برقآبي ژنراتور و توربین طراحي
madeاست.یعنياگرچهاصولومبنايطراحيثابتاستوليبرايهر
پروژهايوحسبدادههايفنياولیهمثلهد،دبي،شرائطهیدرولوژيو.....
توربینوژنراتورخاصطراحيميشود.درحقیقتتولیدتوربینوژنراتور
بود. متصور آن براي تولیدسریالي نميتوانخط و نیست پذیر تکرار آبي
تکسازياستونهتولیدانبوه.اماتولیدتوربینگازدریكظرفیتتعریف
شده،تکرارپذیراستوميتوانخطتولیدانبوهایجادکرد.بهمیندلیلاست
کهمپنااقدامبهخریددانشفنيساختتجهیزاتتوربینگاز)ونهدانشفني
طراحيتوربینگاز(واحدهاي160مگاواتيآنسالدوایتالیانمودوخطتولید

تکرارپذیروسریاليواحدهايV94.2رانصبکرد.درحالحاضر،مپنا
قادراستبادانشفنيخریداريشده،توربینگاز160مگاواتمدلآنسالدو
راتولیدکند.بدیهياستکهمپنابرايساختتوربینهايگازباظرفیتهاي
جداگانه ساخت فني دانش قراردادهاي یا و قرارداد بایستي بیشتر یا کمتر

منعقدکند.اماراهبردتکنولوژیكفراببهکليمتفاوتبودهاست.
دست برقآبي توربینهاي طراحي فني دانش به خود، بایستي، فراب -
فني دانش ،80 دهه اول سالهاي و 70 دهه دوم نیمه در فراب ميیافت.
ساختتجهیزاتتوربین،ژنراتوروشیرپروانهايرادراختیارگرفتوتقریبًا
داخلکشور در را برقآبي ژنراتور تجهیزات غالب و توربین اجزاء تمامي
تولیدنمود.امابهدلیلماهیتProto Typeبودنتوربینوژنراتورفراب
قادرنبودهاستکهدانشفنيطراحيراخریداريکندوبایستيخودرأسًا
دانشفنيطراحيراتولیدميکرد.آنچهبرايفرابمهمبودهاست،دست
یافتنبهدانشفنيطراحياستواینکارسترگابتداباجمعآورياطالعات
ودادههاياولیهطراحيهايانجامشدهتوسطشرکتهايخارجيدرپروژههاي
مکانیك مهندسي بخش توسط 3 کارون و 1 کارون مسجدسلیمان، کرخه،
:پوریا مثل او همکارانخوب و امیني فرزان یعني فراب مهندسي معاونت
اکبرزاده،فریدونجم،یوشارادپرور،حسنقهرماني،عطااصفهاني،احسان
عليعباسي،سمیراشریفيو.....سپستوسطبخشطراحيتوربینشرکت
توبایعنيرامینمیریانوهمکارانشسیروسرقاقي،محمدرضاشهمیرزادي،
در فراب و بهسرانجامرسید نهایتًا ..... و ابراهیمي احسان احمدي، سجاد
موقعیتيقرارگرفتکهقادرشدانواعتوربینهايفرانسیسراطراحيکند
وصحتطراحيهايخودرادرجریانتستمدلدرآزمایشگاههايمعتبر

جهانيبیازماید.
تبلیغاتپوك بودکهدرهجمه آن از مانع البته فراب، نجابتهمیشگي
وپوچزمانهودرهیاهويصداهايگوشخراشمردمانيکهکارناکردهرا
فریادميزدند،دستاوردسترگخودرابهخوبيبهنمایشبگذاردتاآنجاکه
زمانيکهدرمحافلعلميوکارشناسي،موضوعدستیابيفراببهدانش
بر را فراب دعوي مخاطبین، از برخي ميشد، مطرح توربین طراحي فني
که اساسي و بيپایه دعوي هزاران ردیف در را دعوي این و نميتابیدند
ميکردند. قلمداد ميشد، تبلیغ خصوصي و دولتي رسانههاي در روز هر
اماواقعیتایناستکهنقطهقوتامروزفرابعالوهبراحاطهوتسلطبر
کامل احاطه اصلي، فنيساختتجهیزات دانش برقآبيو نیروگاه طراحي
زمینه در فراب بنده، گمان به است. برقآبي توربین طراحي فني دانش بر
نیروگاههايبرقآبيتنهایكبدهيدیگربهصنعتکشورداردوآندست

یافتنبهدانشفنيطراحيژنراتوربرقآبياست.
ادامه دارد...
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فراب در هشتمين اجالس شوراي حكام
 مديريت آب شهري

اخبار

هش��تمیناجالسش��ورايحکاممدیریتآبشهريدر
روزهاي14و15ش��هریورماهس��ال91باحض��وروزیران،
معاونانونمایندگانکش��ورهاوسازمانهايعضوبهمیزباني

وزارتنیروبرگزارشد.
بهگزارشخبرنگارما،شرکتفراببهعنوانبزرگترین
ش��رکتفع��الدرزمینهطرحه��ايآبوان��رژيدرایران
حض��وريفعالدراجالسمربوطهداش��ت.دراینراس��تا
ضمنبرپایيغرفهش��رکتفرابدرمح��لوزارتنیروو
حضورنمایندگانفرابدرنمایش��گاهکهدرحاشیهاجالس
مذکوربرگزارميش��د،درمالقاتيکهبامقاماتدرحضور
جنابآق��ايدائميب��هتفصیلفعالیتهايش��رکتفراب
ب��ههم��راهتوانمنديهايگ��روهفرابتوضیحدادهش��دو
همچنینعالقهمنديش��رکتبهگس��ترشفعالیتهايخود

درکش��ورهايمذکوربهاستحضار
حضاررس��ید.

همچنیندرایننشست،گزارش
فعالیته��ايانج��امش��دهتوس��ط
مرکزمنطقهايمدیریتآبش��هري
– ته��ران،بی��نهفتمی��ناج��الس
هش��تمین و )1389 )اردیبهش��ت
اج��السش��ورايحکامب��ههمراه
گ��زارشماليفعالیتهاوهمچنین
برنام��هکارمرکزبرايس��ال2012
و2013میالديموردبررس��يقرار
گرف��توپسازارائ��هنقطهنظرها
وپیش��نهادهاياعض��ايحاضردر

نشست،بهتصویبرسید.
ش��رکتکنندگانایناجالسو
تماماعضايش��ورايح��کاممرکز

منطقهايمدیریتآبشهري،بررسيعملکرددوسالگذشته
وتصوی��ببرنامههاوپروژههايس��الآیندهمرک��زرادنبال

ميکنند.
آلمان،بنگالدش،پاکس��تان،تاجیکس��تان،س��وریه،عمان،
افغانس��تان،کوی��ت،لبنان،مص��ر،یمن،هند،ع��راق،بحرین،
زیمباب��وهوجمهورياس��الميایرانکش��ورهايعضومرکز
منطقهايمدیریتآبش��هريمحس��وبميش��وند.اجالس
شورايحکاممدیریتآبشهريبراساسقراردادمنعقدشده
بینایرانویونس��کوهمهس��الهبهمیزبانيیکيازکشورهاي
عضوبرگزارميش��ودوتاکنونایرانپنجب��اروعماندوبار
میزبانيایناجالسرابرعهدهداش��تهاند.شورايحکاممرکز
کهریاس��تآنراوزی��رنیروبرعهدهدارد،ب��رطبقموافقتنامه
منعقدهبیندولتجمهورياسالميایرانویونسکو،عاليترین
رک��نتصمیمگی��ريدرنهادمذکور
براس��اس و ميش��ود محس��وب
چارچوبتعیینش��دهدرموافقتنامه
یادشدهبهطورساالنهاجالسعادي
خ��ودراجه��تبررس��يعملکرد
سالگذش��تهوتصویببرنامههاو
پروژههايسالجاريمرکزتشکیل

ميدهد.
وزیرانونمایندگانکش��ورهاو
س��ازمانهايعضوازجمل��هعراق،
بحرین،س��وریه،عمان،افغانس��تان،
تاجیکستان،کویت،لبنان،بنگالدش،
زیمبابوه،جمهورياس��الميایرانو
یونسکووسازمانمللمتحددراین

اجالسحضورداشتند.

ادامه فعاليت هاي اجرايي نصب بويلر A سايت 
NGLخارگ

 ادامه نصب استراكچر Pipe Rack سايت 
NGLخارگ

انجام عمليات قالب بندي ديوار بيروني سامپ 
X-104  واحد 129 پروژه 22 تا 24 پارس جنوبي

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 ادامه نصب مخازن سايت NGLخارگ

ادامه نصب  بويلرهاي سايت NGLخارگ و 
آماده جهت شروع تست ها



فراب؛برنده مناقصه احداث
 نيروگاه سيكل تركيبي صنايع ملي مس ايران

بررسي بازار و شناسايي كارفرمايان كردستان عراق

اخبار

اخبار نارديس

 درتاریخ91/05/15پیش��نهادماليشرکتکنندگاندر
مناقصهاحداثنیروگاهس��یکلترکیب��يصنایعمليمس

ایرانبهظرفیتتقریبي500مگاواتبازگشایيشد.
پیش��نهادفنيفرابحائزکس��بباالتری��نامتیازفني
وپایینتری��نقیم��تمناقصهدرمیانش��شکنسرس��یوم
ش��رکتکنندهدرمناقصةمذکورگردید.ارزشتقریبياین
پروژهEPCمعادل6.135.000.000.000ریالميباشد.
ای��نموفقی��تکهدرادام��هبرندهش��دندرمناقصه
نی��روگاه500مگاوات��يپارسجنوب��يدربهارامس��ال
محققگردیدهاست،مرهونهمکاريوتالشهايتمام
همکارانذیربطميباش��دکهبدینوسیلهاززحماتاین

عزیزانتش��کروقدردانيميگردد.

دومیننمایش��گاهبینالمللينفتوگازاربیلدرراس��تاي
اهدافمشخصشدهدولتکردستانازقبیلجذبمتخصصین
صنعتنفتوگازوس��رمایهگذاريخارجيدربخشصنعت
نفتوگازدرروزهاي13الي16شهریورباحضورشرکتهایي
ازدوازدهکش��ورچونآمریکا،انگلس��تان،کانادا،آلمانوایران
برگزارش��د.درایننمایشگاهازکشورعراقشرکتهايگاز
ش��مال،شرکتپاالیش��گاهش��مال،Midland Refineryو

Oil Service،ازآمری��کاش��رکتWeatherforrdواز
ایرانش��رکتمپناحضوربسیارفعاليداشتند.همچنینتیمياز
توس��عهبازارشرکتهايناردیسونوتاشجهتبررسيبازار
وشناسایيکارفرمایانکردس��تانعراقازایننمایشگاهبازدید
بهعم��لآوردندوجلس��اتمختلفيباش��رکتهايحاضردر
نمایشگاه،کنسولگريایران،انجمنپیمانکارانکردستانعراق
وتعداديازشرکتهايخصوصيفعالدراقلیمبرگزارشد.

  پيشرفت مهندسي پروژه ها:
• پیشرفتمهندسيحدود66درصددرپروژهایران

LNG
• پیشرفتمهندسيحدود58درصددرپروژهستاره

خلیجفارس
پروژه در حدود93درصد مهندسي پیشرفت  •

یوتیلیتيخارگ
پروژه در حدود97درصد مهندسي پیشرفت  •

ایستگاهتقویتفشاروراوي

برگزاري جلسات فني مهم پروژه ها:
• برگزاريجلسهKOMباشرکت

 LV خصوص در »Abhar Wire Cable«
 POWER AND CONTROL CABLES

0.6/1KVپروژهستارهخلیجفارس
• برگزاريجلسهKOMباشرکت«AVE«در
Chemical Injection/Dosingخصوص

Packagesپروژهستارهخلیجفارس
• برگزاريجلسهKOMباشرکت»بهینگروه
PLANT LIGHTINGپارس«درخصوص

POLESپروژهستارهخلیجفارس
• برگزاريواتمامجلسات

3D Model Reviewبرايکلیهواحدهاي
LNGپروژهایران

سرخط اخبار 
مهندسي نارديس

بررسي بازار و شناسايي كارفرمايان كردستان عراق

 Runner عمليات مونتاژ نهايي واحد اول 
مورد  و  يافته  موفقيت خاتمه  با  آزاد  نيروگاه 
تجهيز پس  اين  قرار گرفت.   C رده بازرسي 
آماده  ديناميكي  باالنس  و   CMM انجام  از 
بخش  در  شد.  خواهد  كارفرماي  به  تحويل 
هيدرومكانيك نيز هم اكنون عمليات ساخت 
راهي  سه  واحد  يك  جوشكاري  و  مونتاژ  و 
خاتمه يافته و تست UT كليه خطوط جوش 
با موفقيت انجام شده است كه پس از انجام 

بازرسي رده C  به سايت ارسال خواهد شد.

پايان عملیات مونتاژ نهايي واحد اول 
Runner نیروگاه آزاد

سر خط اخبار
شركت توبا



ششمين صعود

اخبار

خبر تصويري

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش
 ادامه بك فيل و عمليات اجراي فونداسيون 

LNG پدستال هاي پايپ رك ها سايت ايران

 ادامه عمليات ساختمان هاي ضد انفجار، اتمام 
LNG فونداسيون ساختمان هاي سايت ايران

  شروع اجراي عمليات ساختماني و ساخت 
LNG ها سايت ايران Cable Trench

 ادامه نصب اسكلت فلزي BFP واحد 1 و 2 
نيروگاه سيكل تركيبي يزد

 نصب كمپرسورهاي هواي فشرده  نيروگاه  سيكل 
تركيبي  يزد

باردگرقلهپرشکوهدماوندباتمامصالبتوعظمتخویش
ش��اهدصعودموفقیتآمیزاعضایگروهکوهنوردیش��رکت
فراببود.همکارانش��رکتفراببرایشش��مینبارازتاریخ
15الي17ش��هریورتوانستندباعزموارادهایتحسینبرانگیز
قلهی5671متریدماوندراکه»باش��یرس��پهربستهپیمان«با
اس��تقامتوتالشدش��وارفتحنمایندونامفرابرابربامایران
زمینبنش��انند.فعالیتاعضایگروهدرروزحملهنهاییبرای
صعودقله،مشتملبرسیزدهساعتتالشپيدرپيوبیوقفه

درمجموعرفتوبرگشتبود.
اسامیاعضایگروهصعودتاقله:

آقايامیرطالبي

خانممهنازجلیلي
آقايفوادنجفي

خانممریموحیدينسب
آقايمهديافضلي
آقايحسینصادقي
آقايصابرعباسپور
آقايعليشایگان
آقايفرهاددانشور

خانمالهاممیرزارضي
خانمستارهامامي)صعودتاارتفاع4200متري(

آقايفرامرزنصیريسرپرستگروه

گزارش صعود موفقيت آميز گروه كوهنوردي فراب به قله دماوند

نمايي از پيشرفت بخش توليد بخار پروژه پتروشيمي ايالم



ثبت يك ركورد در ساخت  دستگاه سيستم نيتروژن فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

اتمام ساخت هوا  زداهاي پااليشگاه ميعانات گازي
 بندر عباس و حمل آنها به سايت پروژه

سر خط اخباراخبار نارديس
شركت توبا

 Draft پيشرفت پروژه داريان در دو جبهه 
ادامه دارد. عمليات   Stay Ring Tube  و 
واحد   Draft Tube سگمنت هاي  مونتاژ 
اول خاتمه يافته و پس از انجام بازرسي هاي 
و  مونتاژ  هم  به  دو  به  دو  مربوطه سگمنت ها 
به سايت ارسال خواهد شد، همچنين عمليات 
نيز   Stay Ring Stay Vane هاي  ساخت 

آغاز شده است. 

 با تالش همكاران توبا قطعات اصلي  مورد 
نياز بويلر ها جهت آغاز عمليات نصب، به سايت 
پروژه خليج فارس ارسال گرديد. اين تجهيزات 
در كارخانه آذراب در حال ساخت مي باشد و 

شامل مجموعا 10 دستگاه انواع بويلر است.

 عمليات تامين و ساخت سري اول سازه هاي 
فلزي به وزن 1100 تن در حال انجام مي باشد. 
عمليات نصب سازه هاي فلزي نيز هم اكنون آغاز 
گرديده است. با توجه به كارسازي پيش پرداخت 
از سوي كارفرما، قرارداد تامين، ساخت و نصب 
سري دوم سازه هاي فلزي به وزن 1100 تن نافذ 
مربوطه  تجهيزات  ساخت  عمليات  و  گرديده 
به زودي و پس از تكميل فعاليت هاي مهندسي 

آغاز مي گردد.

س��اختدس��تگاهسیس��تمنیتروژندرم��دتزمانکم
سابقهايدرپروژهپارسجنوبيبهانجامرسید.بهگزارش
خبرنگارما،دریكاقدامبس��یارکمسابقه،شرکتایتالیایي
س��ازندهسیستمنیتروژنتوانستدرمدت14ماهاززمان
انعقادقرارداد،س��اختایندس��تگاهرابرايفازهاي22تا
24پارسجنوبيبهاتمامرس��اندهوآنراتحویلدهد.این
دس��تگاهپسازحملهماکنونبهموقعی��تپروژهمنتقل

شدهاست.

درپروژهپاالیش��گاهمیعان��اتگازيبندرعب��استعداددو
Sprayه��وازداياتمس��فریك(ازنوع(Deaeratorدس��تگاه
type)اس��پريدار(باوزنخاليح��دود141تندرنظرگرفته
ش��دهکهدمايطراحيآنهاC° 295وفش��ارطراحيآنها3.7  
bargميباشدوتوسطشرکتمصنوعاتفلزيسنگینساخته
ش��دهاس��ت.طولکليای��ن mm Deaerator 24500  و
قطرآنهاmm6324ميباشد.غلظتاکسیژندرآبخروجي
ppb  Deaerator 7اس��ت.بدنههوازدانیزازجنسکربن
اس��تیلساختهشدهاست.حملایندوتجهیزباحضورآقاي
مهندسگروسينمایندهشهرستانمالرد-شهریار-قدس،آقاي
مهندسبوردفرماندارمالردونمایندگانشرکتناردیسانجام

گرفت.
حملدوDeaeratorراش��رکتس��تيبرعهدهداشتکه
ب��اتوجهبهوزنزیادوهمچنینبزرگيتجهیزحملتجهیزات
ذکرش��دهازویژگيخاصيبرخورداربود.دراینروشحمل
بااس��تفادهازجكهاي100تنيتجهیزبررويبوژيقرارداده
ش��د.بارگیريتجهیزبررويواگنيباعرضcm 390 تحت

نظارتانجامشد.الزمبهذکراستکهعرضپایهتجهیزحدود
600cmميباش��د.همچنینجهتمه��ارتجهیزبررويواگن
 200mm xازی��كپایهموقتو8عددس��اپورتباابع��اد
mm 20کهدرارتفاع600mmبررويدوپایهتجهیزجوش
ميشوند،استفادهميگردد.Deaeratorبخشيازعملفرایند
جداسازيگازهايموجوددرآب)اکسیژنودياکسیدکربن(
راب��همنظورجلوگیريازخوردگيدرلولهکش��يوتجهیزات
سیس��تمهايبخارمانندپمپهايBFW،بویلرهاوHRSGبر
عهدهدارن��دبهطوریکهدراینفرایندگازهابایدبهطورکاملاز
آبجداش��وندومیزانگازدياکسیدکربندرآببهصفرو
میزاناکسیژنمحلولبهکمترازLit/cc 0.0055برسد،گازهاي
محلولدرآببهویژهاکس��یژندراثرکاهشحاللیتناشياز
افزایشدمايآبازآبجداشدهوبخشتکمیلياینفرایندنیز
Oxygen scavengerازطریقتزریقBFWقبلازپمپهاي

بهآبانجامميگیرد.
ازای��نمنظ��رDeaeratorیک��يازمهمتری��نتجهیزات

سیستمهايتولیدبخارميباشد.

پیشرفت پروژه داريان در دو جبهه 
Stay Ring و  Draft Tube

MC فعالیت هاي توبا در پروژه هاي
پروژه بويلرهاي خليج فارس

پروژه سازه فلزي خليج فارس
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اذعان کارشناس وزارت دفاع آمريکا از توانايی ايران در بستن تنگه هرمز
کارشناسوزارتدفاعآمریکابااشارهبهاینکهایرانازبستنتنگههرمزبهعنوانآخرینگزینهاستفادهمیکندگفت:»بگذاریداینگونهبگویمکهاگرآنها
تصمیمبگیرند،منابعونیروهایکافیبرایبستنتنگهرادراختیاردارند.«ایراندرطیسالهایگذشتهبهمیزانقابلتوجهیتواناییهایخوددرمسدود
کردنتنگههرمزراکهمحلعبوریكپنجمنفتجهانمحسوبمیشود،ارتقادادهاست.اقتصادجمهوریاسالمیایرانهمچنانبهحملونقلدریایی
نفتازطریقاینتنگهوابستهاست.نگرانیاصلیآمریکاایناستکهتحریمهارهبراناینکشوررامتقاعدسازدکهآنهابامینگذاریتنگههرمز،غرقیك
تانکرویاحملهبهتاسیساتنفتیعربستانچیززیادیازدستنمیدهند.برخیمقاماتکاخسفیدنگراناینمسئلههستندکهایراندرآستانهانتخاباتآمریکا
درصددتالفیتحریمهاازطریقایجادبحراندرخلیجفارسوایجاداختاللدرعبورومرورازتنگههرمزبرآیدکهاینمسئلهمیتواندموجبباالرفتنقیمت
بنزینشود.مقاماتایرانیسالگذشتهوامسالچندینبارتهدیدکردندکهبهتالفیتحریمها،تنگههرمزراخواهندبست.مینگذاریویاغرقکردنیكکشتی
درتنگههرمزمیتواندعبورومرورتانکرهاازاینتنگهرامختلسازدوموجبافزایشهزینههایبیمهنفتکشهاشودکهدرنهایتمنجربهباالرفتنقیمتنفت
خواهدشد.ایجاداختاللدرعبورومرورکشتیهابهمدتزمانطوالنیدرذهنآنهابودهاست.نیرویدریاییآمریکادرجریانحملهبهکشتیایرانیاجردرسپتامبر
1987دریافتکهیكطرحجنگیبرایبستنتنگههرمزازسال1984بانامعملیاتغدیردرایرانبهتصویبرسیدهاست.زیردریاییهایکوچكایرانکهبا

هماننامغدیردرخلیجفارسگشتزنیمیکنند،تهدیددیگریاستکهمیتواندحملونقلدریاییدرخلیجفارسرابهمخاطرهبیاندازند.

پاسخ منفی پاکستان به سرمايه گذاری آمريکا در بخش انرژی اسالم آباد 
سخنگویوزارتخارجهپاکستانسرمایهگذاری280میلیوندالریآمریکادربخشانرژیپاکستانبهشرطکنارکشیدناسالمآبادازپروژهمشترك
گازیباتهرانراردکردهوبرعزمخودبرایهمکاریباایراندربخشانرژیوپیگیریپروژهخطلولهانتقالگازایرانبهپاکس��تانتاکیدکرد.این
کشورمصممبهتکمیلخطلولهانتقالگازایرانبهپاکستانتاپیشازسال2014استوهمکاریهاباآمریکادرزمینهانرژیارتباطیبهاینپروژه
ندارد.پروژهانتقالگازایرانبهپاکستان،کهارزشآن1.2تا1.5میلیارددالربرآوردشده،باهدفصدورروزانه21.5میلیونمترمکعبگازازایران
بهپاکس��تاندرحالانجاماس��ت.حداکثرحجمگازیکهازطریقاینخطلوله56اینچیمنتقلخواهدش��د،110میلیونمترمکعبتخمینزده
شدهاست.اینخطلولهدرخاكایرانبهطولبیشاز900کیلومترازبندرعسلویهتاایرانشهردراستانسیستانوبلوچستانامتدادمییابد.ایران

پیشترعملیاتاحداثبیشاز900کیلومترازاینخطلولهراکهدرخاكاینکشورقراردارد،بهاتمامرساندهاست.
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اخبار

و گاز

کشف يک ذخیره جديد نفتی در آب های برزيل
ش��رکتملينفتبرزیلدرتازهتریندورازفعالیتهایاکتش��افیخودموفق
بهکش��فنفتخاممرغوبدرآبهایبس��یارعمیقحوزهسرجیپ-آالگوئاسشده
اس��ت.اینشرکتستونیبهعمق300مترمتصلبهذخایرمرغوبنفتوگازدرحفاری
چاهیبهناممونیتابونیتاکشفکردهکهاینچاهنفتیدربلوكفراساحلیBM-SEALدرایالت
شمالشرقیسرجیپواقعشدهو100درصدآنمتعلقبهشرکتپتروبراساست.شرکتپتروبراس
بههمراهش��ریكخودآیبیویبرزیلپسازپایانکارحفارییكچاهنفتیدرهفتهگذش��تهمساحت
محدودهذخایرنفتیمنطقهباراراتعیینکردند.ش��رکتباراانرژیا،یکیازش��ریکانپتروبراسدرپروژههای
اکتشافیمنطقهفراساحلیسانتوسهفتهگذشتهاعالمکردهبود:شرکتپتروبراسموفقبهکشفیكذخیرهنفتی
بسیاربزرگدرمنطقهسانتوسدرمحدودهپری-سلت)Pre-Salt(واقعدرنزدیکیساحلایالتریودوژانیروبرزیل
شدهاست.اینشرکتبرزیلیعملیاتحفاریواکتشافنفتدراینمنطقهرااز15دسامبرسالگذشتهمیالدیآغازکردهبود.
شرکتپتروبراسکه90درصدتولیدنفتوگازبرزیلرابرعهدهدارد،بهدلیلکندبودنروندافزایشتولیدپسازکشفذخایر
نفتیبزرگدرمنطقهسانتوسدرمحدودهپری-سلت)Pre-Salt(باانتقادهایبسیاریروبهروبودهاست.باکشفمیدانهای
نفتیبزرگدرآبهایاطرافبرزیلدرسالهایاخیر،عزماینکشوربرایسرمایهگذاریدراکتشافنفتجدیترشدهاست؛بهطوری

کهقصددارددرسالهایآینده،بهششمینتولیدکنندهبزرگنفتجهانتبدیلشود.

فعال شدن ديپلماسی نفتی در اجالس نم 
وزارتنفتازفرصتبهدس��تآمدهدراجالسنمبهخوبیاس��تفادهکرد.درمیاناعضایجنبشغیرمتعهد،کش��ورهایعضواوپكو
پیرامونجغرافیاییایرانوبرخیدیگرازکشورهاحضورداشتندکهمقامهاینفتیایرانباتعدادیازآنانگفتوگوکردند.پیشترعضو
دیگرکمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمیبااشارهبهدیدارهایمهندسرستمقاسمی،وزیرنفتجمهوریاسالمیایران،درحاشیه
نشستوزیرانخارجهدربارهاهمیتنشست»نم«درحوزهبازارانرژیگفت:»تشکیلچنیناجالسیدرتهرانامتیازیبسیاربزرگ
برایکشوروامتیازمنفیبرایکشورهایغربیاست.بسیاریازکشورهایحاضردراجالسغیرمتعهدهاخریداراننفتیهستند
کهبرقراریارتباطاتاقتصادیبااینکشورهافرصتمناسبیبرایکشورپدیدمیآورد.«مهندسرستمقاسمیدربارهنتایج
دیدارهاوتوافقنامهباهمتایانخوددراجالسغیرمتعهدهاگفت:بخشیازطرفهایمذاکره،کشورهایهمسایههستند.
ويافزود:برایمثالباپاکستاندربارهانتقالگازایرانبهپاکستانونهاییشدنخطلولهانتقالوهمچنینباعراق

مذاکرهکردیمکهامیدواریمتاسالآیندهخطانتقالگازرابهعراقوصلکنیم.
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روسیه در آستانه انقالب ذخاير غیر متعارف نفت
قدیمیشدنمیدانهاینفتیروسیهوتالشاینکشوربرایحفظجایگاهخودبهعنوانبزرگترینتولیدکنندهنفت

جهان،احتمالالگوبرداریاینکشورازانقالبذخایرغیرمتعارفنفتراافزایشمیدهد.باقدیمیشدنمیدانهاینفتیسنتی
روسیه،بهویژهدرمنطقهسیبریغربی،اینکشورتمایلروزافزونیبهزمینههاینوینوپرهزینهتولیدنفتپیداکردهاست.افزون

برمیدانهاینفتیکهدسترسیبهآنهادشواراست،همچونمیدانهایفراساحلیقطبشمال،پیشبینیمیشودروسیهدرمناطق
توسعهیافتهترخودنیزذخایرگستردهایداشتهباشد.بااینهمه،تعییناحتمال،چگونگیوزمانبهرهبرداریازاینذخایرنوین،بهشدت
بهدومقولهمالیاتوفناوریوابستهاست.طبقبرآوردمؤسسهروسندرا،نهادملیذخایرزیرزمینیروسیه،منطقهباژنوفدرسیبریشرقی،

ممکناس��تدارای25میلیاردتن)182میلیاردبشکه(تا50میلیاردتنذخایرقابلبرداشتنفتفش��رده)tight oil(باشد.وزارتانرژی
روسیهپیشبینیمیکندتاسال2020میالدی،تولیدنفتمنطقهراژنوفاز800هزارتادومیلیونبشکهدرروزباشدکهحدودیكپنجمتولید

کنونیکهحدود10میلیونو200هزاربشکهدرروزاست،باشد.هماکنون،سهمذخایرنفتخامفشردهازمجموعتولیدنفتخامروسیهحدود
چهاردرصداستوشرکتهاینفتیبراییافتنکارآمدترینروشهایبهرهبرداریازاینذخایر،بهآزمایشهایزمینشناسیادامهمیدهند.ذخایرنفت

فشردهباژنوف،همچونمناطقمشابهآنیعنیآچیموفوتیومن،زیرذخایرنفتمتعارفقرارگرفتهاستوباتوجهبهتفاوتهایعمدهازنظرترکیبزمین
شناسی،چالشهایبیشتریپیشرویشرکتهاینفتیقرارمیدهد.بااینهمه،مهمترینچالشمربوطبهذخایرفشردهنفت،سطحبرداشتاندكوهزینه

باالیانتقالآنهابهسطحزمیناست.
ش��رکتروس��یلوكاویلبرآوردمیکندکههماکنون،سطحبرداشتدرمیدانهایمختلفنفتفشردهروسیه،دوتاهشتدرصدباشددرحالی
کهسطحبرداشتازدیگرذخایرنفتروسیه،به62درصدنیزمیرسد.اطالعاتشرکتهایمختلفنشانمیدهدهزینهبرداشتهربشکهنفتخام
فشرده،14تا40دالراست.درمقایسهباهزینههاییادشده،هزینهبرداشتهربشکهنفتخامدرپروژههاینویننفتمتعارفروسیه،بیشاز10دالر

استدرحالیکهاینهزینهبرایشرکتروسیروسنفتدرسهماهدومسالجاریمیالدی،سهدالربرایهربشکهوبرایلوكاویل،پنجدالربرایهر
بشکهبودهاست.اگرچهتوسعهمیدانهایمنطقهباژنوفتاکنونازنظراقتصادیبهصرفهنبودهاست،پیشبینیمیشودموفقیتهایتازهدربهرهبرداریاز
ذخایرنفتخامفشردهآمریکا،انگیزهبرایبرداشتازذخایرغیرمتعارفدردیگرنقاطدنیا،ازجملهروسیهراافزایشبدهد.بررسیهانشانمیدهدساختار
زمینشناختیمنطقهباژنوفروسیه،شباهتزیادیبامنطقهنفتخیزباکندرآمریکاداردوفناوریوتجربهشرکتهایآمریکاییمیتواندکمكزیادیبه
توسعهذخایرنفتفشردهروسیهبکند.روسنفت،بزرگترینشرکتنفتروسیه،هماکنونهمکاریباشرکتآمریکاییاکسونموبیلرابرایتوسعهذخایر

منطقهباژنوفدرسیبریشرقیآغازکردهاست.
ازمهمترینبخشهایتفاهمدوشرکتیادشده،افزونبرهمکاریدرتوسعهمیدانهاینفتیقطبشمال،استفادهازفناوریهایاکسونموبیلدرپروژههای
نفتخامفشردهروسیهاست.روسنفتواکسونموبیلقصددارندپسازتکمیلبررسیهایزمینشناختی،حفاریدرمنطقهباژنوفوآشیموفراازسال2013
میالدیآغازکنند.روسنفتدرچهارچوبتوافقیبااستاتاویلدرماهمهسالجاریمیالدی،برایتوسعهمیدانهاینفتفشردهجنوبروسیهنیزبااینشرکت
نروژیبهتوافقرسیدهاست.روسنفتبرآوردمیکندکهحدودپنجمیلیاردو800میلیونبشکهذخایرنفتخامفشردهدراختیارداشتهباشدکه13درصدذخایر
قابلبرداشتاینشرکترادربرمیگیرد.اینشرکتامیدواراستبتواندحجمتولیدمیدانهاینفتخامفشردهخودرابهبیشاز300هزاربشکهدرروزبرساند.
دیگرشرکتها،ازجملهسورگوتنفتگاز،باشنفوتاتنفنیزدرزمینهبرداشتازذخایرنفتفشردهتجربههاییداشتهاند.شرکتلوكاویلنیزبرای
برداشتازذخایرنفتخامچسبناكمنطقهیارکسکویوذخایرباژنوفدرسیبریغربی،ازروشهایآزمایشیاستفادهکردهاستکهدرذخایرمشابهدر
آمریکانیزبهکارگرفتهشدهبودند.لوكاویلتوانستهبوددرسال2011میالدی،550هزارتننفتخامفوقسنگینازمیدانیارکسکویبرداشتکند
وامیدواراستبابهکارگیریفناوریهاینوین،سطحبرداشتازاینمیدانرابهسهمیلیونو500هزارتندرسالبرساند.شرکتهایشلوگازپروم

نفتنیزدرقالبشرکتمشتركخودبانامسالیمپترولیومدیویالپمنتدرسیبریغربی،پروژهایآزمایشیراآغازکردهاندتاذخایرمنطقهباژنوف
راتوسعهدهندوامیدوارندبتوانندتاسال2014میالدیحفاریراآغازکنند.پیشبینیمیشودشرکتانگلیسی-روسیتیانکیبیپینیز

ذخایرقابلتوجهیدرمنطقهباژنوفداشتهباشدوتالشمیکندحجماینذخایرراتعیینکند.

کاهش سوددهی بزرگترين شرکت نفتی چین 
ضرردهیناش��یازفروشفرآوردههاینفتیبهقیمتتحمیلیدولتیدرچینس��ببشدسوددهیشرکتپتروچاینا،بزرگترین

تولیدکنندهنفتوگازچیندرنیمهنخست6،2012درصدنسبتبهسالگذشتهکاهشیابد.سودخالصاینشرکتبه62
میلیاردیوان،معادل9میلیاردو800میلیوندالرکاهشیافت؛درحالیکهس��وددهیآندرنیمهنخس��ت2011،حدود

66میلیاردیوانبودهاست.نظامکنترلقیمتسوختدرچینکهبرایجلوگیریازتورمایجادشدهاستازیكسو
وتأخیردراصالحنظامقیمتگذاریگازطبیعیدراینکشور،شرکتدولتیپتروچایناراباخسارتهاییرو

بهروکرد.پتروچاینابرایکاهشباراینخسارتها،توجهخودرابهسرمایهگذاریدرتولیدنفتافزایش
دادهاس��توقصدداردتاپایاندههجاریمیالدی،60میلیارددالربرایخریدداراییهایخارجی

سرمایهگذاریکند.افزایشقیمتداخلیسوختدرچیندرپیرشدقیمتجهانینفتخام
وثباترشداقتصادیاینکشورمیتواندنویدبخشسوددهیبیشترپتروچاینادرنیمهدوم

س��الجاریمیالدیباشد.چینبامصرفروزانهبیشاز9میلیونو750هزاربشکه
نفتخامدرسال2011میالدی،پسازآمریکابزرگترینمصرفکنندهنفت

خامجهانبهشمارمیآید.
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گرداوري: توسعه بازار نارديس
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فلسفه تاسيس 
شركت توبا در 
اصل مديريت 
بر ساخت داخل 
تجهيزات مختلف 
توربين، ژنراتور و 
شيرپروانه اي براي 
پروژه هاي آبي فراب 
بود. در حقيقت يك 
معاونت ساخت 
براي شركت فراب 
كه در غالب يك 
شركت مستقل 
قراردادهاي ساخت 
تجهيزات را با 
پيمانكاران بزرگ 
نظير آذراب، هپكو، 
ماشين سازي، 
نيرپارس و بسياري 
از پيمانكاران كوچك 
و بزرگ منعقد و 
ساخت تجهيزات از 
كانالي واحد پيگيري 
و اجرا شود
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ــان براي ورود به بحث  :جناب آقاي ميري
از سابقه خود در شركت توبا برايمان بگوييد؟ 

مندرس��ال73فوقلیسانسمهندسيمکانیك
راازدانش��گاهصنعتيشریفگرفتموپسازیکي
دوس��الکهدرجهادتحقیقاتکارکردمدرس��ال
76واردمجموعهفرابش��دهودربخشمهندسي
مکانیكبهعنوانکارش��ناسطرحکارون1مشغول
بهکارش��دم.درآنزمانشرکتفرابچهارطرح
بزرگرادرحالاجراداشتکهیکيکارون1بود
وبقیهبهترتیبکارون3وکرخهوفازاولمسجد
سلیمان.درسال79باتاسیسوشروعکارشرکت
توباباس��متمدیرطراحيومهندس��يبهشرکت
توب��ا،ابتدابهصورتماموروبعدهابهصورتدائم

منتقلشدم.

:چگونه شــد كه جنابعالي به مدير عاملي 
توبا برگزيده شديد؟ 

شرکتتوبادرس��ابقهکاريخودمدیریتهاي
مختلفيراتجربهکرد.تغییراتدرسیستممدیریت
توب��اهرباربهدالیلخاصخودصورتگرفتکه
مسلماًپیشرفتوحرکتشرکتتوباراباسکتهاي
مواجهميکرد.اخیرانیزتغییراتيدرس��طحهیات
مدی��رهدادهش��دودراینتغییراتبن��دهبهعنوان
مدیرعام��لورئی��سهی��اتمدیره،جن��ابآقاي
مهندسرش��یديکهمدیرس��اختتوباهس��تند،
بهعن��واننایبرئیسوآقايمهن��دسصفایيکه
درحالحاضرمدیریتبازرگانيشرکتناردیسرا
بهعهدهدارندبهعنوانعضوهیاتمدیرهش��رکت

توباانتخابشدیم.

: فلسفه تاسيس شــركت توبا در آغاز چه 
ــا در آغاز قرار بود به كدام نيازها  بود؟ يعني توب
پاســخ گويد كه تا پيش از آن فراب مستقيما آن 

كارها را بر عهده داشت؟ 
فلس��فهتاسیسشرکتتوبادراصلمدیریتبر
س��اختداخلتجهیزاتمختلفتوربین،ژنراتور
وش��یرپروانهايبرايپروژههايآبيفراببود.در
حقیقتیكمعاونتساختبرايشرکتفرابکه
درغالبیكشرکتمس��تقلقراردادهايساخت
تجهیزاتراباپیمانکارانبزرگنظیرآذراب،هپکو،
ماشینس��ازي،نیرپارسوبس��یاريازپیمانکاران
کوچ��كوبزرگمنعق��دوس��اختتجهیزاتاز
کاناليواحدپیگیريواجراشودکهاینکارتاقبل
ازتوباتوس��طمعاونتهايمختلفاجرایيفراب

توبا و ساز و كارهايش در گفتگو با رامين ميريان مدير عامل اين شركت

ماموريت: 
طراحي و ساخت داخل نيروگاه هاي آبي

رامين ميريان را به لبخندي كه هميشه بر لب دارد مي شناسند، به دقت 
نظرش در مسائل تخصصي و البته فروتني مثال زدني اش.حتي پيش از 
آنكه مدير عاملي توبا را بپذيرد هم مثل يك مدير وظيفه شناس در انديشه 
حفظ منافع و دستاوردهاي شركت محبوبش توبا بود چه رسد به اكنون كه 

در كسوت مدير عاملي اين شركت نشسته است و مسائل را از نزديك دنبال 
مي كند.با او كه هم اكنون شركت توبا را چون سازماني پويا با نيروهايي 
مجرب و كارشناس مديريت مي كند، درباره فلسفه تشكيل اين شركت و 

خط مشي هاي آن گفتگويي ترتيب داده ايم كه در ادامه مي خوانيد...
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پروژه افتخارآميز 
ديگر كه در 

مجموعه توبا درحال 
انجام است پروژه 
طراحي و ساخت 
تجهيزات توربين 

نيروگاه توسعه 
گتوند عليا است. 

 گرچه شركت 
آب- نيرو هنوز 
موافقت خود را 

درخصوص طراحي 
تجهيزات اعالم 
نكرده است ولي 

كار طراحي از سال 
گذشته در اين 

شركت شروع شده 
و درحال حاضر 

طراحي هيدروليك 
توربين را با كيفيتي 

بسيار خوب به 
انجام رسانده ايم
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رک
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پیگیريميش��دواینچندگانگيسلیقهدرتعامل
باپیمانکارانمشکالتيراسببشدهبودکهفلسفه

تاسیستوبادرآغازبود.
متعاقباتوبااقدامبهاس��تقراریكس��ازمانپویا
وهمچنی��نس��ازماندهيکارشناس��انومدی��ران
مجربک��ردوکارخودراباپروژهطرحتوس��عه
مس��جدس��لیمانش��روعک��ردودرادام��هوب��ه
موازات،پروژههايگتوند،کارون4،س��یاهبیشهو
س��یمرهرادرح��وزهکاريخودق��رارداد.دراین
پروژههاتجهیزاتمختلفدرس��طحبس��یاروسیع
ب��رايتوربی��ن،ش��یرپروانهايوژنرات��وربهوزن
تقریبي12000تنتوس��طش��رکتتوباس��اخته
ش��دهمچنیندرپروژهشهریار،تجهیزاتمتنوعي
ماننددریچههايقطاعي،فرازبند،انواعجرثقیلها،
دریچهه��ايغلط��ي،جكهايهیدرولیکي،ش��یر
پروانهايوهاولبانگروخطوطلولهتوسطشرکت
توباانجامش��د.درحالحاض��ردرزمینهطراحيو
ساختتجهیزاتهیدرومکانیكدرپروژههايآزاد،
داریان،سردشتوسیمرهنیزسهیمهستیم.البتهدر
پروژهداریانس��اختتجهیزاتتوربیننیزبهتوبا

محولشدهاستودرحالاجرااست.
درفراین��دس��اختتجهی��زات،ریختهگريو
عملی��اتحرارتيقطعاتت��اوزن16تنوآماده
س��ازيخ��مکاريوجوش��کاريورقهای��يتا
ضخامت180میليمتر،ماشینکاريمجموعههایي
باقطر8مت��رووزن80تنورعایتتلرانسهاي
ص��دممیليمت��ريازویژگيه��ايمنحص��ربفرد

تکنولوژياینفراینداست.
توباس��همتعیینکنندهوممتازيدرشناس��اندن
توانصنایعکشوربهشرکتهايصاحبتکنولوژي
خارجيداش��تهاس��ت.توباازطری��قبهکارگیري
کارشناسانمجربخارجيوبهرهمنديازنظارت
فنيآنهاموجباتتس��هیلانتقالفناوريپیش��رفته
ساختتجهیزاتنیروگاهيآبيرابهپیمانکارانو
سازندگانکشورمانفراهمکردهاست.شرکتهاي
آذراب،ماشینس��ازياراك،پ��ارسژنرات��ور،تتا
)تجهیزاتس��ازيهپک��و(،نیرپ��ارس،قالبهاي
صنعتيایرانخودرو،جهادتحقیقاتسهند،پاتله،
اخگر،تامکاراصفهان،پارسآذرخش،اس��تحکام
ماه��ر،پتروگس��تراراك،صنعتگرانج��وان،برش
لیزرطوس،ماشینسازيبرادرانابویي،هیدرونیك
سازه،ماشینس��ازيآریا،پیشگامانصنعتشایاو
بسیاريش��رکتهايدیگریاروهمکارمليمادر

اینحرکتموفقبودهاند.
ماموری��تمهمدیگرش��رکتتوب��ابوميکردن
تجهی��زات مهندس��ي و طراح��ي فن��ي دان��ش
نیروگاههايآبيبودهاس��ت.تالشهايزیاديدر
ای��نجهتانجامش��د.مابااس��تفادهازتجربیات
بس��یارارزندهايکهازاجرايپروژههايقبلياجرا
ش��دهدرفرابکس��بکردیموممارستوتمرکز

زی��ادرويطراحيتوربینوش��یرپروانهايبدون
ص��رفهزینههايهنگف��تخری��دتکنولوژياز
شرکتهايصاحبتکنولوژي،اکنوندراینحوزه
واردش��دهایموتوانایيطراحيپایه،هیدرولیكو
طراح��يجزئيتوربینوش��یرپروان��هايرابدون
هیچگونهمحدودیتيداریم.منتماماینموفقیتها
رامدیونتمامپرسنلخوب،بااستعداد،شایستهو
باپشتکارمدرمدیریتطراحيومهندسيشرکت
کهبهسرپرستيجنابآقايمهندسرقاقيبهنحو

احسنازانجاماینمهمبرآمدهاندهستم.


ــال از تاســيس  :امروز با گذشــت چند س
ــر مي كنيد توبا به فلســفه  شــركت، خودتان فك

وجودي تشكيل خودش وفادار مانده است؟ 
قطعاًباگذش��تبیشاز12س��الازتاس��یس
ش��رکتتوباميتوانگفتکهدقیقاًماموریتهاي
محولشدهرادنبالکردیم.عملیاتساخت،مونتاژ
وتس��تتجهیزاتبهویژهتجهی��زاتنیروگاههاي
آب��يازپیچیدگيبس��یارباالیيبرخورداراس��ت.
بوميسازيساختاینتجهیزاترابهحقميتوان
ی��كتحولبزرگدرتکنولوژيکش��وردانس��ت.
پیمودناینمس��یرافتخارآمیزمحصولاس��تراتژي
متعهدانهشرکتتوبادرچهارچوباستفادهحداکثر
ازتوانمنديهايفني،مهندس��ي،تولیديواجرایي
کشوروس��ازماندهيزنجیرهتوانمندپیمانکارانو

سازندگانداخليبودهاست.
همانطورک��هقبالعرضک��ردمماموریتمهم
دیگرش��رکتتوبابوميکردندان��شفنيطراحي
ومهندس��يتجهیزاتنیروگاهه��ايآبيبود.اولین
تجربهماطراحيش��یرپروانهاينیروگاهاستوربود.
عليرغماینکهپروژهبهدلیلمس��ائلهیدرولوژي
متوقفشدلیکنطراحيهیدرولیكومکانیكبه
همراهتمامينقش��ههاياجرایيساختتوسطتوبا
انجامش��دوتاییدشرکتتوربوانستیتونیزبهعنوان
ش��رکتصاحبتکنولوژيبراس��اسدرخواست

فراباخذشد.
بهطورج��ديازس��ال86فعالیتهايطراحي
توربینرابهپشتوانهبیشاز10سالبازنگريهاي
طراحيرويپروژههايانجامش��دهودردس��ت
اجرا،شروعکردیموتیمکامليازمتخصصانمدل
سازي،طراحيهیدرولیكوطراحيمکانیك،مواد
ومتالورژيومشاورین،سازماندهيکردیموبراي
دقتوس��هولتکارنرمافزارهايمختلفيرابراي

طراحيپای��ه-آنالیزقیمت،طراحيهندس��هرانر،
مسائلهیدرولوژيجریانسیالدرآبراههها،شبیه
س��ازيمنحنيهايعملکرديتوربینوغیرهراکه
درکنارنرمافزارهايتج��اريازآنهابهرهميبریم

درتوباتهیهکردیم.
طراحيتوربیننیروگاهمهریان2کهازمجموعه
نیروگاههايزنجی��رهايکهگیلویهوبویراحمدبود
راب��هظرفیت1500KW*2 درس��ال87بهاتمام
رساندیم.کلیهمحاسباتونقشههايکليوجزئي
س��اختودس��تورالعملهايمربوطهرااستخراج
کردی��مکهبهتاییدمهندس��يمعاونتنیروگاههاي
کوچكومتوسطوقتنیزرسید.بعدازآنتجربه
موفق��يدرطراحيرانرنیروگاهس��یمرهبهظرفیت
160MWداشتیمکهکارطراحيآندراوایلسال
1388شروعش��د.قطرخارجيرانرطراحيشده
ح��دود4متروبازدهيموردانتظارتوربینحدود
95درصدميباشد.پسازاتمامطراحيهیدرولیکي
تجهی��زاتتوربی��نوانج��امکلی��همحاس��باتو
تحلیلهاينرمافزاريالزم،تستمدلراهمجهت
اطمین��انازصحتنتایجانجامدادیم.نتایجبس��یار
قاب��لقبولوراندم��انرويپیك95/4درصدبود
ک��هرکورديپرافتخ��اردرطراح��ياولینتوربین
س��ایزبزرگدرداخلکشوربود.درمرداد89کار
طراحيتوربیننیروگاهآزاد3300KW*3 توس��ط
تیمطراحياینشرکتش��روعشد.درحالحاضر
طراحيبهاتمامرسیدهاستوساختاولینواحد
تماميتجهیزاتنیزدرحالاتماموارسالبهسایت

است.
درم��وردنی��روگاهخداآفریننیزق��رارداديکه
شاملطراحي،ساخت،تس��تونظارتبرنصب
دودس��تگاهش��یرپروانهايبهوزنتقریبيهرکدام
200ت��نبودب��افرابمنعقدکردی��م.قطرداخلي
اینش��یر6mوفش��ارکاريآن7/5barاست.
ازلحاظپیش��رفت،طراحيآنتمامش��دهومنتظر
ابالغش��روعبهساختهس��تیم.پروژهافتخارآمیز
دیگرکهدرمجموعهتوبادرحالانجاماستپروژه
طراحيوساختتجهیزاتتوربیننیروگاهتوسعه
گتوندعلیااس��ت.گرچهش��رکتآب-نیروهنوز
موافقتخ��ودرادرخصوصطراح��يتجهیزات
اعالمنکردهاس��توليکارطراحيازسالگذشته
دراینشرکتشروعشدهودرحالحاضرطراحي
هیدرولیكتوربینراباکیفیتيبسیارخوببهانجام
رساندهایمکهقراراس��تمدلآنرادرآزمایشگاه
لوزانسوئیستستکنیم.تماميمدلهايتستدر
آزمایش��گاهساختهش��دهوحدوداتایكماهدیگر
شاهدتس��تآنخواهیمبود.توباهیچمشکليدر
طراحيمکانیکيوطراحيجزئيتجهیزاتتوربین
ن��داردوامیدواریمباموافقتش��رکتآب-نیرو
کارس��اختتجهیزاتنیزبهزوديدرشرکتتوبا

آغازشود.
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درحال حاضر حفظ 
نيروهاي متخصص 
كنوني به عنوان يك 
دارايي ارزشمند و 
استفاده از تجربيات 
آنها در پروژه هاي 
موجود و آتي يكي از 
مهم ترين برنامه ها 
مي باشد و الزمه اين 
موضوع نيز موفقيت 
در جذب پروژه هاي 
جديد است. 
همچنين در اين 
راستا ارائه خدمات 
مديريت پيمان به 
شركت نارديس در 
دستور كار قرار دارد

       12

:به نظر مي رسد مهم ترين كار ويژه توبا در 
اين سال ها ساخت توربين باشد. كمي درباره اين 

افتخار آفريني بزرگ توبا برايمان بگوييد. 
بهنظ��رمنکارویژهتوباطراح��يرانرنیروگاه
س��یمرهومتعاق��بآنطراحيتوربی��نآزادبوده
اس��ت.همهميدانیمکهطراحيتوربینهايبزرگ
کهداراياهمیتباالیيازبابتعملکردوراندمان
هستند،کاريبسیارتخصصياستوشرکتهاي
انگش��تش��ماريدردنیاقادربهانج��اماینکار
باکیفیتخوبهس��تند.ماباس��عيوممارس��ت
بس��یارموفقبهانجاماینکارشدیم،تجربهخوبي
داش��تیموتوانس��تیمنش��اندهیمکهیكتوربین
بزرگ160MWراميتوانیمازلحاظهیدرولیکي
طوريطراحيکنیمکهعملکرديمش��ابهغربيها
داشتهباش��دعالوهبرایندرنیروگاهآزادساخت
تجهی��زاتمختلفآنرابهجزییاتتجربهکردیم.
البتهساختتوربیندرمقیاسسنگینراهمانطور
کهقباًلاش��ارهشددرپروژههايقبليبهطورکامل
انج��امدادهبودی��م؛درنتیجهحاالادع��اياینرا
داری��مک��هبهعنوانی��كتامینکنن��دهتجهیزات
توربی��نميتوانیمخودراب��هدنیامعرفيکنیم.در
موردتوربینطرحتوس��عهگتوندنیزطراحيخود
رابهزوديتس��تخواهیمکردوایننیزموفقیتي
ب��اارزشخواهدبود.توربین250MWتوس��عه
گتونددرمقی��اسطرحهایيکهبهطورمعمولدر
دنیاانجامميش��ودیکيازبزرگترینطرحهاست

وانجامآنواقعًایكموفقیتبزرگاست.

:توبا در پروژه هاي فراب چه نقشي دارد؟ 
نقش��يک��هتوب��ادرپروژههايفرابداش��ته:
مدیری��تس��اختداخلتجهی��زاتنیروگاهيو
طراح��يتوربینوش��یرپروانهايبودهاس��ت.به
گم��انمنقب��الجوابای��نس��والرادادهام.در
راستايماموریتنخست،شرکتتوباباسازماني
تخصصيمدیریتساختداخلتجهیزاتتوربین،
شیرپروانهايوژنراتورنیروگاههايتوسعهمسجد
س��لیمان،کارون4،گتوندعلیا،سیاهبیشه،سیمره،
داریانوتجهیزاتهیدرومکانیكسیمرهوشهریار
ب��هوزنتقریب��ي15000تنراعه��دهداربودهکه
بخشعمدهآنتحویلس��ایتگردیدهاستودر
موردماموریتدوم،شرکتتوباباکسبتجربیات
حاصلازمدیریتس��اختتجهیزاتوهمچنین
ایجادسازمانونیرويانسانيمناسب،موفقیتهاي
چش��مگیريدرحوزهطراحيتجهیزاتتوربینو

شیرپروانهايکسبکردهاست.

ــما از  : در حــال حاضر مهمترين انتظار ش
مديران توبا چيست؟ 

مدی��رانوکارکنانش��رکتتوباطي10س��ال
گذش��تهباهمدليوپیگیريهايخودتوانس��تهاند
علیرغ��ممش��کالتومحدودیته��ايمختلف،

پروژههاوتعهداتخودرابهنحومطلوببهانجام
رس��انندوزمینهرضایتنس��بيذینفعانرافراهم
آورندکهتدواموبهبوداینامرکماکانموردانتظار

ميباشد.
یکيازچالشهايپیشرويش��رکت،کاهش
حج��مکارهايآب��يوضرورتتوس��عهبازاردر
حوزههايدیگرصنعتميباش��دکهطيدوسال
گذش��تهاقداماتيشروعش��دهوضرورياستبا
تالشوپیگیريمستمرخود،بتوانیمبراینچالش
فائ��قآئیم.درفرابنیزمدیریتومدیرانهمواره
همهگونههمکاريومس��اعدتوپش��تیبانيالزم
راباتوباداش��تهاندوهموارهاینمس��الهالقاشده
استکهفضايالزمبرايدیدگاههايموثربرامور
ش��رکتوجودداردوانگی��زهومحرکيبرايآن
اس��ت.عملکردشایس��تهمدیریتيشرکتفرابو
همچنینفرهنگسازمانيمنحصربهفردآنهمواره
برايتوبابازخوردهايخوبيداش��تهوهمیشهاز

ایدههاونظراتمااستقبالشدهاست.

ــن دغدغه اي كه  ــد مهم تري ــر مي كني :فك
ــا با آن درگير اســت  ــا اين روزه ــه توب مجموع

چيست؟ 
مهمتری��ندغدغهتوب��ادرحالحاض��ربهغیر
ازنص��بوراهان��دازيواحدهاينی��روگاهآزادو
تس��تموفقیتآمیزتوربینتوس��عهگتوند،گرفتن
پروژهه��ايجدیدميباش��د،چ��هازداخلوچه
ازخ��ارج،چ��هازآب-نیرووچ��هازغیرآبو
نی��رو.اساس��يترینبرنامهتوباگرفتنس��هميدر
تامی��نتجهیزاتتوربینازهرجايممکناس��ت.
مادرزمینهطراحي،س��اخت،نصبوراهاندازي
نیروگاههايبرقآبيبهتجربیاتبسیارارزشمندي
درفرابوتوبادس��تیافتهایموس��ازمانيبسیار
منظ��موقويدرصنعتنیروگاهيش��کلدادهایم
واکنونزمانآنرس��یدهاس��تکهبابازاریابيو
ش��رکتدرمناقصاتداخليوخارجيپروژههاي

خوبيراازآنخودکنیم.

:چه برنامه هايي براي توسعه كمي  و كيفي 
توبا در نظر داريد؟ 

درحالحاضرحف��ظنیروهايمتخصصکنوني
بهعنوانیكدارایيارزشمندواستفادهازتجربیات
آنه��ادرپروژههايموجودوآتيیکيازمهمترین
برنامههاميباش��دوالزمهاینموضوعنیزموفقیت
درج��ذبپروژهه��ايجدیداس��ت.همچنیندر
اینراس��تاارائهخدماتمدیریتپیمانبهشرکت

ناردیسدردستورکارقراردارد.
شرکتتوباباتوجهبهکاهشحجمپروژههاي
نیروگاهيوپسازبررس��يهايمختلف،ورودبه
حوزهجرثقیلازطریقاخذنمایندگيازش��رکت
KGکرهجنوبيرادردس��تورکارخودقراردادهو

هماکنوندراینحوزهجدیدفعالیتهايخودرا
ادامهميدهد.

:سطح تعاملتان با شركت هاي تابعه فراب 
چگونه است؟ 

خوش��بختانهتعاملمناسبيباشرکتهايگروه
وج��ودداردوتوس��عهوبهبودمتقاب��لاینتعامل

هموارهدردستورکاراینشرکتقراردارد.

:آيا برنامه هايي نظير ساخت توربين را در 
آينده نيز در دستور كار داريد؟ 

قطعًاازمهمتریناهدافاس��تراتژیكش��رکت
طراحيوساختتجهیزاتتوربینهايآبياست.
زحمتوهزینهزیاديصرفاینکارش��دهاست
وبایستيباشرکتدرمناقصاتومذاکراتبراي
گرفتنپروژههايجدیداقدامکنیموموفقشویم.
باتوجهبهاینکهحوزهاصليفعالیتشرکتفراب
نیزنیروگاههايآبياس��ت،حتمًامعاونتتوس��عه
طرحهانیزدراینمس��یربام��اهمراهخواهدبود.
درضمنمذاکراتيدرم��ورداحداثنیروگاههاي
آبيرويخط��وطلولهآبرس��انيدروروديهاي
مختلفش��هرهايبزرگدرحالپیش��رويداریم
کهامیدواریمبهزوديموفقیتهایيبهدستآوریم.

:در مجموع پرسنل شركت توبا چند نفرند 
و برنامه هاي شما براي جلب رضايت شغلي آنان 
چيست؟ زيرا همان طور كه مي دانيد منابع انساني 
ــازمان محسوب مي شوند و  مهم ترين ركن هر س
ــظ آنها و جلب رضايتشــان مهم ترين وظيفه  حف

يك مجموعه است؟ 
توب��ادرحالحاض��ر56نفرپرس��نلدفتريو
کارگاه��يدارد.منابعانس��انيودان��شفنيجزء
ارکاناصليش��رکتمحس��وبميش��وند.بدین
منظورمدیرانبایستيارتباطاتقويترودوستانهاي
باهمکارانداش��تهباش��ندوهموارهبارعایتمنافع
طرفینبهاهدافعاليش��رکتدس��تیابند.توصیه
همیشگيمنبرايمدیرانومسئولینحفظشانپرسنل
وداشتنارتباطاتمناسببهجهتپیشبردبهترکارها
وجلوگیريازاتالفمنابعسازماناست.شرکتتوبا
مانندفرابیكشرکتمتکيبهنیرويانسانياستو
الزماستبهتمامجنبههايماديومعنويآنتوجه
خاصداشتهباشد.هرچقدرپرسنلباآرامشبیشترو
دغدغههايکمترروبهروباش��ندکیفیتعملکردآنها
بهترخواهدبود.درنتیجهبخشمنابعانسانيبایستي
اهدافواس��تراتژيهايخودراطوريجلوببردکه
همراهباپاس��خگویيبهنیازهايکارکنان،همجهت
بااهدافس��ازمانعملنماید.خوش��بختانهفرهنگ
س��ازمانيحاکمبرشرکتفرابوتوبانقشبسیاربا
اهمیتيدرنگهداريوحفظنیروهايمتخصصوبا

تجربهایفاميکند.
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در بحث هاي زيادي 
كه در ارتباط با 

ساخت داخل بوده 
است اينجانب 
اعتقاد دارم تا 

ماداميكه ساخت 
داخل اهداف پروژه 

را دچار اختالل 
نكند و به زمانبندي، 

كيفيت و بودجه 
پروژه آسيب نرساند 

خيلي خوب است

عليرشیديهستمدرسال1364دررشته
مهندسيمکانیكازدانشگاهعلموصنعتایران
فارغالتحصیلشدم،درسال1382وبامسئولیت
مدیرساختدرشرکتتوباآغازبهکارکردمو
تاکنونافتخارهمکاريبااینشرکترادارم.

درباره ساختار نيروي انساني 
تجهیزات ساخت به مربوط امور پیگیري
این عهده بر برق-آبي نیروگاههاي پروژههاي
مدیریتميباشدوباحداقلنیرويانسانيوبا
اعتقادکاملبهکارگروهيوتکیهبرتوانمندي
با اجراي در ميکند تالش خود متخصصین
کیفیت،بهموقعوباقیمتپروژههاگامبردارد،
دراینارتباطبرايهرپروژهیكمسئولانتخاب
مهندسي از ماتریسي بهصورت و ميگردد
واحدهاي کیفیت، واحد پروژه، کنترل پروژه،
سرویس و.... بازرگاني پشتیباني، مالي، اداري،
این سازماني فعالیتهاي از بخشي ميگیرد،

واحدبهشرحزیرميباشد:
• شناسایيسازندگانداخليجهتساختو
تأمینتجهیزاتتوربین،ژنراتور،شیرپروانهاي

وهیدرومکانیك
• امکانسنجي،ارزیابيوانتخابسازندگان

داخلي
• همکاريدربرگزاريمناقصه

• پیگیريتأمینمواداولیهدرعهدهشرکت
امور پیشرفت نحوه بر نظارت و پیگیري  •
توربین، هیدرومکانیك، تجهیزات ساخت

ژنراتوروشیرپروانهايدرکارخانهسازنده
مطابق تجهیزات ساخت تعهدات انجام  •

قراردادهايخارجيشرکت
امور پیشبرد براي سوپروایزر با همکاري  •

ساخت
کنترل و پروژهها زمانبندي برنامه تدوین  •
پروژهوارائهگزارشاتپیشرفتومقایسهاي

• تهیهوارائهگزارشاتمدیریت
• بررسيصورتوضعیتپیمانکاران

• کنترلهزینهتمامشدهقراردادها
• صدورصورتوضعیتبرايکارفرمایان

پروژه هاي توبا
80 سال از شده انجام پروژههاي مجموع 
درتوباحدود15000تنميباشدوهمچنین
زیردردست بهشرح را دیگر تن حدود1500

اقدامداریم:
شیرپروانهاي و توربین تجهیزات ساخت  •

توسعهمسجدسلیمانحدود2500تن

شیرپروانهاي و توربین تجهیزات ساخت  •
کارون4حدود2500تن

شیرپروانهاي و توربین تجهیزات ساخت  •
گتوندعلیاحدود2700تن

سیاه ژنراتور و توربین تجهیزات ساخت  •
بیشهحدود3000تن

تجهیزات نصب و ساخت طراحي،  •
هیدرومکانیكشهریارحدود1300تن

• ساختتجهیزاتتوربینوژنراتورنیروگاه
95درصد حدود )با تن 2350 حدود سیمره

پیشرفتفیزیکي(
ژنراتور از بخشي ساخت و مواد تأمین  •

سنگتودهبهوزنحدود800تن
تجهیزات نصب و ساخت طراحي،  •
حدود )با تن 70 حدود آزاد هیدرومکانیك

50درصدپیشرفتفیزیکي(
و توربین تجهیزات ساخت و طراحي  •
حدود )با تن 60 حدود آزاد شیرپروانهاي

74درصدپیشرفتفیزیکي(
هیدرومکانیك تجهیزات نصب و ساخت  •
پیشرفت )با تن 360 حدود سیمره توسعه

فیزیکيحدود53درصد(
تجهیزات نصب و ساخت طراحي،  •
پیشرفت )با تن 47 سردشت هیدرومکانیك

فیزیکيحدود90درصد(
• طراحي،ساختونصبدریچهاستاپالگ

داریانحدود60تن)دردستطراحي(
ژنراتور و توربین تجهیزات ساخت  •
داریانحدود840تن)پیشرفتفیزیکيحدود

10درصد(

درباره ساخت داخل 
باساخت ارتباط در که زیادي بحثهاي در
داخلبودهاستاینجانباعتقاددارمتامادامیکه
ساختداخلاهدافپروژهرادچاراختاللنکند
آسیب پروژه بودجه و کیفیت زمانبندي، به و
نرساندخیليخوباستوليگاهياوقاتعالوه
پروژه، بودجه و کیفیت زمانبندي، بحثهاي بر
باال همچون است نظر مد نیز دیگري اهداف
بردنتوانفنيمهندسيوتکنولوژیکيکههزینه
وزمانخودراميطلبدوباعثافزایشزمانبندي
وبودجهپروژهخواهدشدکهاثراتآنبایستيدر
محاسباتلحاظگردد.بارهاشنیدهشدهاستکه
خریدخارجطبقبرنامهزمانبنديباکیفیتتحویل
ميگرددوبهدلیلبهموقعانجامشدنآنادعاي
و.....و نميشود مطرح پیمانکاران ازطرف مالي
اصراربهخریدخارجشدهاست،اگراینتفکر

خواهد اتفاقي چه باشد کشور تماميصنایع در
افتاد؟آیندهصنعتچگونهخواهدشد؟افزایش
نرخبیکاري!،وابستگي!....بههرحالبنظرميرسد
راه داخلميتواند وارداتوساخت در تعادلي

گشايصنعتکشورباشد.

توباي كارخانه دار؟
همانطورکهاطالعداریدشرکتتوباساخت
داشتن بدون را خود نیروگاهي تجهیزات
و کشور کارخانجات از استفاده و کارخانه

بهصورتمدیریتساختبهانجامميرساند.
توربین تجهیزات ساخت 80 دهه اوایل در
مسجد توسعه نیروگاههاي پروانهاي شیر و
قرارداد توبا با 4 کارون و علیا گتوند سلیمان،
شد.اینتجهیزاتبهسهبخشسنگین،متوسط
وسبكتقسیمميشدندساختدوبخشآخر
درتعدادزیاديازشرکتهاقابلانجامبودولي
تعدادمحدوديشرکت فقط دربخشسنگین
)کمترازانگشتاندست(قادربهانجاماینکارها
بودند،ماشینآالتبورینگوکاروسلکهقادر
بهانجامچنینکارهایيبودنددرسراسرکشور
نقطه از آالت ماشین سالمت شدند، شناسایي
تعداد و گرفت قرار بررسي مورد دقت نظر
چنین انجام جهت آالت ماشین این کمياز

کارهایيموردتأییدقرارگرفتند.
این اینکه یکي بود، اهمیت حائز بحث دو
ماشینآالتعمدتًاجهتماشینکاريتجهیزات
بزرگ نیروگاههاي شیرپروانهاي و توربین
مورد بندرت صنایع دیگر در و بودند مناسب
استفادهقرارميگرفتودیگراینکهسهپروژه
سنگینهمزمانقراردادشدهبودوتعدادحدود
3 تا یك بین یك هر که قطعهسنگین یکصد
ماهماشینکارينیازداشتندوتصورفرمائیداین
حجمکاربا2تا3ماشیندرچهزمانيانجام

ميشود؟
بههرحالساختاینتجهیزاتباتاخیراتي
سایر اجرایي روند بهدلیل ولي بود همراه
عملیات توقف باعث پروژه، کاري جبهههاي

نصبپروژههانگردید.
این بودن انحصاري به توجه با طرفي از
هزینههاي بود مجبور توبا گاهًا آالت ماشین
ماشینکاريراباچندبرابرقیمتانجامدهدو
گاهياوقاتبرايتسریعدرکارنیزمجبوربه
جابهجایيقطعاتازیكکارگاهبهکارگاهدیگر

ميشد.
تاکنونپروژههايدیگريهمچونسیاهبیشه
وسیمرهرانیزبازمانبندينسبتًامناسبيباهمان

علي رشيدي، مدیر امور پروژه ها

راه گشاي صنعت كشور؛ تعادل در واردات و ساخت داخل
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شیوهپشتسرگذاشتهایموآخرینپروژهايکه
دردستساختداریمپروژهداریانميباشدکه
زمانبندي در بتوانیم موجود منابع با امیدواریم

مناسببهاتمامبرسانیم.
زمانبندي برنامه در ميتوانگفت بهجرأت
در توبا پروژههاي سنگین قطعات ماشینکاري
سایر قطعات ماشینکاري پیمانکار، شرکتهاي
نکرده وارد خللي کارفرمایان( )دیگر پروژهها
بنابراینتقریبًا است)شایدکمتراز10درصد(،
توبا اختیار در کارخانجات این تماميظرفیت
کردن اداره براي دیگر طرف از است، بوده
خاصي برتري هیچ هم توبا شرکت کارخانه،

نسبتبهدیگرپیمانکارانندارد.
لذاباتوجهبهمواردفوقداشتنکارخانهمزیت
قابلتوجهيبرايتوبانخواهدبودمگراینکهتوبا
تصمیمبهتولیدانبوهتجهیزاتخاصينمایدکه

داشتنکارخانهتوجیهاقتصاديداشتهباشد.

مشكالت و محدوديت ها 
داراي مواد تامین مساله با کار شروع در
سنتي بازار ميشویم، روبهرو معتبر گواهینامه
پاسخگوينیازهانميباشد،تامینازطریقمنابع

ویژه سفارشگذاري به نیاز هم داخلي معتبر
داردکهموجبطوالنيشدنزمانميگردد،با
توجهبهمحدودیتبازارگاهيجایگزینيمواد
پیشنهادوازطراحتاییدگرفتهميشودمعموالً
وقتيبهمرحلهساختميرسیمميخواهیمهمه
زماني بنابراین کنیم جبران را گذشته تاخیرات
مجبور و نداریم مواد سفارشگذاري براي
هستیمازطریقبازارسنتيوباانجامنمونهگیري
ازموادوانجامتستهايموردنیازاقدامکنیم
کهزمانوهزینهخودرادارد،درموارداندکي
ميگردد قطعه هزینه از بیش آزمایشها هزینه
پرداخت کیفیت براي اینهزینهاياستکه و

ميشود.
قطعات نیروگاهي تجهیزات جوشکاري در
و مونتاژ که دارد وجود سنگیني بسیار
جوشکاريآنبسیاربااهمیتاست،درصورت
عیوب جوشکاري، استانداردهاي رعایت عدم
زیادي اعوجاج و پیچیدگي و فراوان جوش
دراثرتنشجوشدرقطعهبهوجودميآیدلذا
به ناچار مذکور مشکالت از جلوگیري جهت
رعایتمواردزیرهستیمکههزینههايزیاديرا

بهپروژهتحمیلخواهدکرد:

• تهیهWPS/PQRوالزامبهانجامآن
• استفادهازجوشکارانباصالحیت
• جوشکاريهمزمانچندجوشکار

• رعایتتعدادپاسجوشدرهرقطعه
• استفادهازالکترودبافروشندهمعتبر

• کالیبراسیوندستگاههايمرتبطباجوش
• کنترلحینفرایند)جوشکار،الکترود،آمپر،

پیشگرم،...(
توربین، اصلي قطعات ماشینکاري بخش در
ژنراتوروشیرپروانهايکهوزنهریكبالغبر50
تن،قطرتا12مترودقتماشینکاريباالیيدارندبا
محدودیتماشینآالتکاروسلوبورینگروبهرو
ميشویم؛کهدراینارتباطسعيکردهایمبابررسي
درداخلکشوروهمچنیندرکشورهايهمسایه
منابعماشینکاريراافزایشدهیم،ماشینمناسبي
انتخابکنیموتغییردرپروسههايماشینکاري
بدهیمتاازماشینآالتدیگرينیزبهرهبرداري
کنیم.پیمانکارانراحمایتکنیمتاماشینآالت
قدیميراتعمیروکالیبرهکنندوهمچنینازابزار
وفیکسچرهايخاصجهتماشینکارياستفاده
حتي را ماشینکاري محدودیتهاي تا نمائیم

المقدورمرتفعنمائیم.

متولد1351ازتهران،دارايمدركلیسانس
تهران واحد آزاد دانشگاه از جامدات مکانیك
اجرایي مدیریت لیسانس فوق و جنوب
سال 19 هستم. صنعت و علم دانشگاه از
تخصصي دورههاي گذراندن ضمن که است
صنعت وارد نیاز مورد مدیریتي و مهندسي
دوران این در که شاکرم را خداوند شدهام.
انجاموظیفه به پروژههايملي عمدتادرعرصه
توبا به ازورود فعالیتهايمنقبل پرداختهام.
برزمینههايطراحي،ساخت،نصبو متمرکز
راهاندازي،مشاورهومدیریتپروژهتجهیزات
هیدرومکانیكسدهايخاکيوبتنيپروژههایي
چونکارون3،کرخه،عباسپور،مسجدسلیمان،
و ساخت بر نظارت و نمرود و طالقان ماملو،
نصبتجهیزاتبندري)جرثقیلهايپاناماکسو
سوپرپاناماکس(وتجهیزاتنیروگاهي)کازرون،
یزدودماوند(بودهاست؛کهدرنهایتاینجانب
همکاريخودراباشرکتفراب-توبادرخرداد

ماه1390بهعنوانمدیرپروژهآغازکردهام.
به اقدام شرکت، این در فعالیت آغاز در
شرایط واجد پیمانکاران ارزیابي و بررسي

ساختسازههايفلزيبرايپروژهایرانالان
ازجمعبنديهاو نهایتپس جيکردمکهدر
پیمانکارانبرگزیده، از نمایندگانکارفرما بازدید
و نهایي کارفرما تایید مورد شرکتهاي لیست
ادامه مالي تامین عدم بهدلیل اما گردید، تدوین
فعالیتمتوقفگردیدومتعاقبامسئولیتمدیریت
ساختونصبتجهیزاتانحرافسدسردشت
فعال با بهطورموازيو اینجانبواگذارشد. به
شدنپروژهساختونصبسازههايفلزيطرح
پاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس)ستارهخلیج
عهدهدار را پروژه این هدایت مسئولیت فارس(
شدم.دراینراستا1200تنسازهفلزيدرشرکت
بوده نصب و حالساخت در فارس پایه فوالد
و1200تننیزباشرکتآستوقراردادشدهکه
شده آغاز آن اجرایي و مهندسي فعالیتهاي
است.ضمنابهمنظورساختنزدیكبه4000
تنسازههايموردنیازدرپروژهایرانالانجي
با کار شروع رایزني و سازندگان با مذاکرات

شرکتناردیسدرحالپیشروياست.
الزمبهذکراستکهبرخالفتصوريکهدر
خصوصسهولتانجامطراحي،تامینوساخت

ونصبسازههايفوالديپاالیشگاهينسبتبه
جاري ذهنها در است ممکن تجهیزات سایر
اینپروژههادارايحساسیتهايخاص باشد،
و مهندسي مالحظات چنآنچه که است خود
اجرایيوکیفيالزمدرزمانخودنسبتبهآنها
صورتنگیرداحتمالبروزمشکلوتاخیردر
کالنپروژهراموجبشود.محدودیتهایيکه
درزمانحالدرپروژهساختسازههايفوالدي

باآنمواجههستیمعبارتنداز:
به توجه با ساخت شیوه در محدودیت -

محدودیتدرتامینموادخام
به توجه با طراحي شیوه در محدودیت -

محدودیتذکرشده
تاییدو مورد فروشندههاي در -محدودیت

قبولکارفرماها
-اشباعسازندگانشناختهشدهوموردتایید

ازحیثظرفیتي
زمان حیث از پروژها بودن اضطراري -
تحویلسازهها،بهعبارتدیگرفشردگيبرنامه

تامینموردانتظارکارفرمایان
-محدودیتدرتامینمنابعماليموردنیاز

امير حسين ميرابي، مدیر پروژه ساخت سازه هاي فوالدي

محدوديت در تامين منابع مالي؛يك مشكل اساسي
الزم به ذكر است 
كه برخالف تصوري 
كه در خصوص 
سهولت انجام 
طراحي، تامين و 
ساخت و نصب 
سازه هاي فوالدي 
پااليشگاهي نسبت 
به ساير تجهيزات 
ممكن است در 
ذهن ها جاري باشد، 
اين پروژه ها داراي 
حساسيت هاي 
خاص خود است كه 
چنآنچه مالحظات 
مهندسي و اجرايي 
و كيفي الزم در 
زمان خود نسبت به 
آنها صورت نگيرد 
احتمال بروز مشكل 
و تاخير در كالن 
پروژه را موجب شود

       14
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شركت توبا يك 
محيط استثنايي براي 

رشد و  يادگيري 
است. اين شركت 
از بدو تاسيس آن 

توسط شركت فراب،  
متولي بخش ساخت 

داخل نيروگاه هاي آبي 
بزرگ  بود، تجهيزات 

نيروگاه هاي آبي 
بزرگ مانند هدكاورها، 
انواع رينگ ها، ويكت 

گيت ها و... در نوع خود 
داراي پيچيدگي هاي 

منحصر به فردي 
هستند كه در كمتر 

صنعتي يافت مي شود

متولد1353وفارغالتحصیلمهندسيمتالورژي
تهران( تکنیك )پلي امیرکبیر صنعتي دانشگاه از
آذراب صنایع شرکت در را کارآموزي ميباشم.
گذراندموپسازآن7سالدرشرکتهايمختلف
درحوزةساختیابازرسيانواعمبدلهايحرارتي،
توربوکمپرسورهايگاز)تحتلیسانسزیمنسو
به و... سدها هیدرومکانیك تجهیزات آلستوم(،
ماه فروردین در بودم. مشغول مهندسي فعالیت
سال1386باعنوانکارشناسمهندسيکیفیتوارد
شرکتتوباشدم.پسازمدتيباعنوانسرپرست
مهندسيکیفیتبهفعالیتخودادامهدادم.ازاواسط
سال1389بنابهعالقهشخصيوباکسبموافقت
مدیریتشرکت،بهامورپروژههامنتقلودرحال
از برخي راهبري پروژه« »مدیر عنوان به حاضر
پروژههايفعالدربخشپروژههايپاالیشگاهي
مانندپروژهپیشبردتامینتجهیزاتبویلرهايطرح
انجيالخارك)دردستساختتوسطشرکت
و خنك هوا کولرهاي تامین پیشبرد  آذراب(،
کندانسورهايفاز22تا24پارسجنوبي)دردست
ساختتوسطشرکتدمافین(و...رادردستدارم.
اینپروژههادرراستايتعاملبینناردیسوتوباو
درقالبمدیریتساختتعریفشدهاند.دراینجا
فرصت محترميکه مدیران تمام از ميدانم الزم
حضورورشددرخانوادهفرابوشرکتتوبارا
بهاینجانبدادند،بهویژهآقایانمهندسبنیادي،
مهندسعباسقليزادهومهندسرفیعيتشکرکنم.
رشد براي استثنایي محیط یك توبا شرکت
ویادگیرياست.اینشرکتازبدوتاسیسآن
توسطشرکتفراب،متوليبخشساختداخل
نیروگاههايآبيبزرگبود،تجهیزاتنیروگاههاي
آبيبزرگمانندهدکاورها،انواعرینگها،ویکت
پیچیدگيهاي داراي خود نوع در و... گیتها
منحصربهفرديهستندکهدرکمترصنعتيیافت
ميشود.ابعادبزرگاینتجهیزاتهمراهبادقتهاي
تا شد باعث هندسه، و بعد در میليمتري صدم
دانشفنياختصاصياینصنعتباکمكطراحان
هم شرکتهایي از خارجي معتبر فني وناظران
Voith-Siemens Alstom.Voith چون
Fuji.Litostroj –....بهاینشرکتمنتقلشود.
قطعاتجربیاتبهدستآمدهتوسطشرکتتوبادر
مقولةطراحي،ساختوتستشیرهايپروانهاي
قطورنیروگاهيوماشینکاريفوقسنگین،ساخت،
مونتاژوتستدیستریبوترها،ساختاجزايژنراتور
و...تجاربمتفاوتباسایرتجهیزاتصنعتياست.
شایدگفتنیانوشتناینخبرکه»شیريبهقطر
داخليبیشاز5مترساختهشودودرفشارهاي

باال)24بار،32بارو...(تستشودوباحداقل
نشتي)درحدپذیرش(بهسایتارسالشود«بسیار
سادهباشداماشرکتتوبا– بهعنوانقدیميترین
عضوخانوادةفراب– بامدیریتخودوبادانش
بااليمهندسانومدیرانخودوبابهکارگیريو
در شد موفق داخلي سازندگان بهترین هدایت
عملایناخباررانهبررويکاغذکهدرتاریخ
صنعتاینکشورماندگارنماید.واقعیتایناست
کهنقششرکتفراببهعنوانشرکتمادردربه
ثمررساندنپروژههاينیروگاههايآبيبههیچوجه
فراموششدنينیست.قطعاباراصليمسئولیت
سنگیناحداثایننیروگاههادربعدهايمختلف
)مهندسي،مالي،الکتریکال،نصبوراهاندازيو...
(برعهدةفراببودهاستامادرکناراینابعاد،بعد
بسیارمهم»ساختداخل«بهشرکتتوباواگذار
شد.اینبعدازیكسوحیثیتيبودوعدمموفقیت
درآنميتوانستلطمةسنگینيبهاعتبارمجموعة
فرابباشد،ازسويدیگرساختداخلتجهیزات
مجموعه این اولیة هدف به نوعي به نیروگاهي
تبدیلشدهبود.باموفقیتتوبادربراوردهکردناین
هدف،ایجادقابلیتطراحينیروگاهآبيبهعنوان
یكپروژةاستراتژیكدرتوباتعریفشد.اینپروژه
تاآناندازهاهمیتداشت)ودارد(کهبعضاازآنبه
عنوان»آرمان«اینشرکتیادميشود.امريکهبا
طراحياجزاينیروگاهآزاد،شیرخداآفرین،رانر
یدکيسیمرهو...نخستینگامهايموفقیتراطي
ميکند.بهعنواننتیجهگیريمعتقدهستمتاکنون
کارتبلیغيکافيروياینقابلیتهاانجامنشدهاست
زیرااگرایناتفاقميافتادامروزشرکتفرابوبه
تبعآنشرکتتوبادرعرصةبینالملليجایگاهي
بهمراتببهترازجایگاهامروزخودميداشت؛هر
چندکهجایگاهامروزيشرکتفرابدرشرایط
دشوارکنونيتحسینبرانگیزاست.ميخواهماز
اینفرصتکهدراختیارمناستنهایتاستفادهرا
ببرموبهجايتعریفازموضوعاتکاريمتداول
وکلیشهاي،باانگیزةبهبودمستمر،چندجملهاي
درموردموانعتسریعدرساختوارسالتجهیزات
بهسایتبگویم؛موضوعيکهدرصورتپیگیري
ميتواندهزینةتمامشدةپروژههاراکاهشودورة
بهرهبرداريراقریبالوصولميکند:دردوسال
گذشتهتمامتالشمادرشرکتتوبااینبودهاست
کهباحفظکیفیت،زمانتامینتجهیزاتراکوتاه
کنیم.براساسمشاهداتمستقیميکهدراینمدت
داشتمهیچعامليبهاندازةدوربودنعواملطراحي
ازهموازکارگاههايساختدرتطویلاجباري
قصد جا این در من است. نبوده مؤثر پروژهها

ایراداتهامیابیانایراددرسیستماجرايپروژهها
راندارمبلکهميخواهمباذکرایننکته،یكمسیر
آزمایششدهبرايبهبودمکانیزمهايمدیریتپروژه
درداخلمجموعةفرابرایادآورشوم.براياین
منظوراجازهدهیدمنظورخودرابانگاهيبهگذشته
بیانکنم.سنهمةمابهگونهايستکهدورانبدون
شبکةجهاني،دورانبدونایمیلوبدونموبایلرا
بهیادداریم.درآنزمانفقطسواالتکلیدياز
طریقفاکسیاتلفنازنفراتدورازکارگاهاستعالم
ميشد.امروزهباورودوتوسعةتکنولوژيهاي
ارتباطي،حساسیتهايمانیزبیشترشدهوتمایل
بهتفویضاختیارکاهشیافتهاستایندرحالي
استکهتفویضاختیار،یكاصلمدیریتيمورد
قبولوازشرایطموفقیتاست.اجازهدهیدباچند
مثالازتعامالتماباکارخانةآذرابکهتولیدکنندة
بویلرهايبزرگپاالیشگاهيونیروگاهيدرایران
استمنظورخودراشفافتربگویم.اینشرکت
درسهسالگذشتهسهپروژةبسیاربزرگبویلر
سازيباشرکتناردیساجراکرد.درپروژةفاز22
تا24پارسجنوبي،یكتصمیممدیریتيازسوي
با تاتجهیزات باعثشد کارفرماياصليپروژه
مداركفنيشرکتآذراب)وبدونانتظاربراياخذ
نظرمهندسيکارفرما(تولید،بازرسيوترخیص
شوند.اینتصمیممدیریتيیکيازدالیلموثري
استکهباعثشدشرکتآذرابدرتولیدتجهیزات
اینپروژهبهنوعيرکوردتازهايبرايخودثبت
کند)البتهاینتصمیمقطعاباریسكهایيهمراهبوده
است(.دردوپروژةدیگربهدلیلعدماتخاذچنین
تصمیميازسويکارفرما،فرایندمهندسيبسیارزمان
براست.منقائلبهاینهستمکهبایدبااستقرار
ازمهندسيکارفرمادرواحدطراحي نمایندگاني
پیمانکاررابطةایندوگروهراازرابطةغیرمستقیم
بهرابطةمستقیمچهرهبهچهرهتبدیلکرد.همچنین
حضورکارشناسانواحدمهندسيدرکارگاههاي
ساختونصبوحتيدرحینبهرهبرداري،براي
بررسينقاطضعفوقوتطراحيهايانجامشده
رانیزبسیارمفیدومهمميدانم.هرچندنميتوان
اینانتظارراداشتکهتمامتیممهندسيکارفرمابه
کارگاههامنتقلشونداماحضورحداقلیكنمایندة
صالحیتدارکهبتواندمشاهداتخودواستدالالت
سازندهرابهنفرمقصدمنتقلکندودرعینحال
موردوثوقکاملایشانباشد،امريبسیارضروري
ومفیداست.کاريکهشرکتهايفرابوتوبادر
تجربةچندسالةخوددرساختنیروگاههايآبيدر
کارخانةآذرابوسایرسازندگان،بهخوبيبهآن

پرداختندونتیجةمطلوبيازآنحاصلشد.

محمد مسعودي، مدیر پروژه ساخت بویلرها

توبا، بي حاشيه و پر بازده در ميدان هاي حساس
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مجموع پمپ هاي 
درحال پيگيري 
نزديك به يكصد 
و پنجاه دستگاه 
بوده و شامل انواع 
الكتروپمپ، توربو 
پمپ و ديزل 
پمپ مطابق با 
استاندار هاي API و 
 ISO و NFPA20
مي باشد. به موازات، 
اقدامات جدي تر 
براي ورود به بازار 
ساخت و تامين پمپ 
در حال انجام است 
كه در اين زمينه 
تاكنون با شركت 
پمپ سازي بركه 
توافقنامه مشاركت 
در ساخت پمپ ها 
به امضا رسيده و 
مذاكرات ديگري 
نيز جهت خريد 
سهام يك شركت 
پمپ سازي در جريان 
مي باشد
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متولد1347وفارغالتحصیلسال69دررشته
از فلزات دادن متالورژيگرایششکل مهندسي
ازسال1371 دانشگاهصنعتيشریفهستمکه
واردصنعتکشورشدهاموعمدهسوابقممرتبطبا
بازرسيتجهیزاتمختلفنفتوگازوپتروشیمي
باشرکتهايمختلف اینزمینه ميباشدکهدر
بینالملليازجملهSGSوGLهمکاريداشتهام
مواد انتخاب و درخصوصخوردگي همچنین
فلزينیزدرشرکتهايمهندسینمشاورازجمله
نامورانوبینافعالیتداشتهام.درخصوصبازرسي
همچنین و خشکي و دریایي حفاري دکلهاي
تجهیزاتدریایيوسرچاهيجزمعدودبازرسان

فعالدرکشورميباشم.
باتوجهبهگسترشپروژههاينفتيوضرورت
مشارکتواحدهايبزرگصنایعمختلفازجمله
آبونیروگاهيوورودشرکتهايتابعهفراباز
جملهتوبابهپروژههاينفتي،زمینههمکاريبنده
باشرکتناردیسدرابتداوپسازآندرشرکت
توبابهعنوانمدیرپروژهفراهمگردید.نظربهاینکه

فعالیتتامینکاالوپیشبردکاالنزدیکيووابستگي
بسیارزیاديبامسائلبازرسيکاالداردلذاتجارب
گذشتهامرادرزمینهپیشبردوتامینکاالدرتوبادر
پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارسبهکارگرفتهام،
اینپروژهازبزرگترینپروژههايکشورعزیزمان
ایراناستکهبهواسطهشرکتناردیسقسمتياز
پیشبردکااليآنبهتوبامحولشدهاست.پروژه
ستارهخلیجفارستاکنونبامشکالتزیادياز
جملهتغییرمشارکتاولیه،توقفکارپروژهوتاخیر
درتامینکاالمواجهبودهاست.لذاپیشبردکاالاز
حساسیتویژهايبرخورداراستوتنوعکااليآن
باعثشدهشرکتتوباگروههايمختلفکاريرا
درشهرهايمختلفازجملهتهران،شیرازواراكو
درشرکتهايمختلفجهتارائهمناسبخدمات
پیگیري فعالیت نماید.عمده تجهیز کاال پیشبرد
وپیشبردکااليتوبامربوطبهمجموعا10عدد
بویلرساختشرکتآذرابدراراكميباشدکهبا
توجهبهمحدودیتزمانياعالمشدهتوسطکارفرما
شرکتنفتستارهخلیجفارسوتنوعتجهیزات؛

زمانبندي،هماهنگيوپیگیريزیاديراطلبميکند
کهخوشبختانهارسالقطعاتمقدماتيجهتآغاز
به مربوط دودکشهاي و بویلرها نصب عملیات
سایتبندرعباسانجامگرفتهاستونیازمندتالش
فراوانهمهجانبهبرايرسیدنبهبرنامهزمانبندي
کارفرمااست.ازمشکالتپیگیريوپیشبردکاال
ميتوان پیمانکاران با مستقیم ارتباط به توجه با
مسائلپیشپرداختهاوپرداختصورتحساب
پیمانکارانکهبهصورتارزيدرقراردادپیشبیني
نامبردکهتاخیردرفرایندپرداختهاي شدهرا
به را آنان کار انجام کندي و توقف پیمانکاران
دنبالداردکهپیشبردکاالراباچالشاساسيمواجه
ميکندهمچنینزمانبنديوتامینقطعاتومواد
خامتهیهشدهازخارجباتوجهبهشرایطموجود
مشکالتزیاديبرايپیشبردکاالایجادمينماید.
بتوانیم ناردیس مساعدتهمکاران با است امید
همراهباافزایشحجمکارهايمرتبطباکاالنظر
مساعدوخوبشرکتنفتستارهخلیجفارسو

ناردیسراازآنخودنمائیم.

لیسانس مدرك داراي تهران، در متولد1353
مکانیكگرایشحرارتوسیاالتازدانشگاهآزاد
اسالميواحدجنوبتهرانميباشم.درسال1377
درشرکتتولیدپمپهايبزرگوتوربینهايآبي
)پتکو(،کهبزرگترینسازندهپمپهايسفارشيو
خاص،مرتبطباصنایعنفتوگازوپتروشیميدر
کشورميباشدمشغولبهکارشدم.اشتغالقریب
کارگاه، مختلف بخشهاي در سال هفت به
طراحيومهندسي،کنترلکیفي،آزمایشگاهتست
آن پروژه و فروش مهندسي و بازاریابي پمپ،
شرکت،تجربیاتفراوانيبراياینجانبداشت.
تولید، مختلف بخشهاي در چالش و حضور
کار و آن فراوردههاي و نفت پخش و پاالیش
نفت  جنوب، خیز نفت مناطق شرکتهاي با
فالتقاره،پخشفراوردههاينفتي،مجتمعهاي
ارتباط همچنین پتروشیميو...، و پاالیشگاهي
مستقیمباتامینکنندگانوسازندگانتجهیزات
توربین الکتروموتور، جمله از پمپها جانبي
تابلو دقیق، ابزار مکانیکي، بندهاي آب بخار،
تخصصي دورههاي گذراندن ضمن و... کنترل
بیشتر هرچه رشد باعث مدیریتي، و مهندسي
دانشمندرارتباطباصنعتپمپوتوربینهاي

آبيگردید.ادامهکاراینجانبنیزدرشرکتهاي
کااليپمپ،پترودوارصنعتوپتروشیماگسترو
ارتباطنزدیكباشرکتهايپمپپارس)پیرلس
سابق(،پتروپدموپمپنبراس،مکملتجربیاتقبلي
بود.منهمکاريخودراباشرکتتوبادرخرداد
ماه1390بهعنوانمشاوروسپسبهعنوانکارشناس
پمپآغازکردهام.عالقمنديشرکتتوبابرايورود
بهبازارپمپباعثشدتادرابتدا،کاراینجانببا
بررسيهايفنياقتصاديآغازگردد.سپسمسولیت
پیشبردتامینپمپهايپروژههايایرانالانجي،
ستارهخلیجفارسوفازهاي22و23و24که
توسطشرکتناردیسبهپمپسازانداخليواگذار
گردیدهبودبهاینجانبمحولشد.مجموعپمپهاي
درحالپیگیرينزدیكبهیکصدوپنجاهدستگاه
بودهوشاملانواعالکتروپمپ،توربوپمپودیزل
پمپمطابقبااستاندارهايAPIوNFPA20و
ISOميباشد.بهموازات،اقداماتجديتربراي
ورودبهبازارساختوتامینپمپدرحالانجام
استکهدراینزمینهتاکنونباشرکتپمپسازي
برکهتوافقنامهمشارکتدرساختپمپهابهامضا
رسیدهومذاکراتدیگرينیزجهتخریدسهامیك

شرکتپمپسازيدرجریانميباشد.

سيد محمدرضا نيك نژاد، مدیر پروژه پيشبرد كاالي ستاره خليج فارس 

بهرام جواهریان، كارشناس پروژه

مشكل زمانبندي و تامين قطعات و مواد خام تهيه شده از خارج

عالقمندي شركت توبا براي ورود به بازار پمپ
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از سال هاي 81 
به بعد با افزايش 
سهم قراردادهاي 

شركت توبا و 
مشاركت در ساخت 

تجهيزات توربين 
و شيرپروانه اي 

و ژنراتور نيروگاه 
برق آبي، شركت 

فراب ناگزير به 
ايجاد بخش مالي 

در شركت توبا شد. 
با افزايش حجم 

قراردادهاي توبا لزوم 
استقرار سيستم هاي 

مالي و تدوين 
آيين نامه هاي مالي 

ضرورت يافت

رشته در ارشد کارشناسي فارغالتحصیل
و هستم تهران آزاد دانشگاه از حسابداري
داراي15سالسابقهکاريدرحرفهحسابداري،
انجمن پیوسته عضو و حسابداري وآموزش
حسابداران انجمن وعضو ایران حسابداري
خبرهميباشم.شروعکارمدرحرفهحسابداري
ازسال1376درپژوهشکدههواپیمایيوابسته
1379 تا 1377 سال از بود. دفاع وزارت به
ریاستجمهوري، به وابسته معین درموسسه
ازسال1379تاسال1385درامورماليشرکت
فرابوازسال1385تاکنونبهعنوانمدیرمالي

اداريدرشرکتتوبامشغولبهکارميباشم.

قلمرو مديريت مالي
چه چیست؟ شرکت در مالي امور نقش
وظایفویژهايبهعهدهمدیرماليگذاشتهشده
است؟چهابزارکارومتدهایيدردسترسمدیر
و درشرکتها مالي امور نقش ميباشد؟ مالي

اقتصادکشورواهدافمليچیست؟
مسیحوجود میالد از قبل حرفهحسابداري
درحدود مالي مدیریت حرفه اما است، داشته
معرفي خاص رشته یك 1900بهعنوان سال
متوجه هنگام، همان از مالي ومدیران شد
،1920 شدند.دردهه سرمایه ساختار اهمیت

اولویت شرکتها، کوتاهمدت نقدینگي مساله
بزرگ رکود زمان در شد. مالي مدیران دوم
سازمان وتجدید ورشکستگي مساله اقتصادي،
شرکتهاموردتوجهمدیرانماليقرارگرفت.
از مالي تامین مساله تاکنون 1950 سال از
به وسرمایه دارایيها برساختار مدیریت نظر
از وباید پیداکرده بستگي خاص تصمیمگیري
ابزاروروشهایياستفادهکردکهازنظرماهوي
مالي مدیران که ابزارهایي دارد. تحلیلي جنبه
عبارتند ميکنند استفاده آن از درحالحاضر
و علومکامپیوتر علماقتصاد، علمحسابداري، از:

تجزیهتحلیلهايکمي.
درسالهاياخیرمدیریتمالينقشمهميدر
شرکتهاي تلفیق و سرمایه هزینه محاسبه
است داشته بزرگ شرکتهاي توسط کوچك
وباعنایتبهپیشرفتهايسریعدرتکنولوژي
ووسایلارتباطجمعيباعثافزایشتوجهبه
و تورم مهار نهایت در و بینالمللي مالي امور
افزایشقیمتهاوافزایشدستمزدونرخبهره
شدهاست.اثراتافزایشنرختورمبسیارياز
استراتژيهاوطرزعملماليراتحتتاثیرقرار

ميدهد.
»علم ميکنند: تعریف چنین را حسابداري
بر مالي اطالعات تلخیص طبقهبندي، ثبت،

از حاصل نتایج »تفسیر و پولي« واحد اساس
آن«کهبخشاولتعریفهماناموردفترداري
استکهموردنظرعمومنیزميباشد.امانقش
نتایج تفسیر مالي اصليحسابداريومدیریت
حاصلازفعالیتهايماليشرکتميباشدکه
نظیر: شرکتها ومشکالت مسائل پاسخگوي
ماشین آیا شرکت، تولید خط ساختار اصالح
آالت ماشین یا نماییم؟ آالتجدیدخریداري
قدیمرابازسازيوتعمیرکنیم؟یاماشینآالت
جدیدرااجارهنمائیم؟ازروشهايتامینمالي
ميباشد؟ بهصرفه مقرون کدامروش شرکتي،
یا قرضه؟ اوراق انتشار طریق از مالي تامین
یا بانکي؟ مدت بلند وام ازطریق مالي تامین
تامینماليازطریقافزایشسرمایه؟وسواالتي

اینچنین.

نقش مديريت مالي اداري درتوبا
حجم که 81 لغایت 79 سالهاي در
اسناد نبوده اهمیت با شرکت قراردادهاي
امور توسط آن قانوني دفاتر وثبت حسابداري
از اما ميگردید. ثبت فراب مرکزي دفتر مالي
سالهاي81بهبعدباافزایشسهمقراردادهاي
تجهیزات ساخت در مشارکت و توبا شرکت
برق نیروگاه ژنراتور و شیرپروانهاي و توربین
مالي ایجادبخش به ناگزیر آبي،شرکتفراب
درشرکتتوباشد.باافزایشحجمقراردادهاي
تدوین و مالي سیستمهاي استقرار لزوم توبا
آییننامههايماليضرورتیافت.بدینمنظور
همکاران مالي سیستم مذکور سالهاي در
مقرراتي و مالي وآییننامههاي استقرار سیستم
شامل:آییننامهمعامالت،آییننامهتنخواهگردان

وسایرآییننامههايمرتبطتدوینشد.
مالیاتيجهت امور دررسیدگيهايسازمان
تعیینمالیاتعملکردوتکلیفيشرکتازبدو
با مبالغ متاسفانه 1384 سال پایان تا تاسیس
اهمیتيمطالبهشدکهبهمنظوراصالحساختار
ماليومالیاتيازسال1385بهبعدساختارمالي
تغییرات دستخوش کلي به توبا شرکت

وبازنگرياساسيشد.
بعدجهتاصالحساختار به ازسال1385
ماليومالیاتيشرکت،اقدامبهاصالحساختار
کدینگحسابهاواستقرارزیرسیستمارزيو
آیین استقرارسیستمحقوقودستمزد،اصالح

نامههايماليومقرراتيکردیم.
حسابهاي مذکور اقدامات انجام با
فيمابینکارفرمایان)شرکتهايفویت،توربو
)شرکتهاي پیمانکاران و فراب( اینستیتوت،

عبداله موالیي، مدیر مالي و اداري شركت توبا 

نقش مديريت مالي اداري درشركت توبا
وبا
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در حوزه بازرسي  
بيش از 10 بازرس 
مجرب و كار آزموده 
در محل كارخانجات 
و كارگاه هاي 
پيمانكاران حضور 
دارند كه همگي زير 
نظر اين مديريت 
مشغول انجام وظيفه 
مي باشند. عمده اين 
بارزسان سال هاي 
سال تحت مديريت 
شركت SGS با اين 
مديريت همكاري 
داشته اند كه پيرو 
سياست سال گذشته 
توبا، طي يك توافق 
با شركت SGS )كه 
پيمانكار بازرسي 
توبا محسوب 
مي شد( عمدة 
بازرسان نيروگاهي 
به شركت توبا منتقل 
و به استخدام توبا 
درآمدند
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پارس هپکو، اراك، ماشینسازي آذراب،
فوالداخگر تحقیقات، جهاد نیرپارس، ژنراتور،
شد. اصالح کلي بهطور و...( اصفهان
درسالهاي1385بهبعدشرکتتوباباحضور
موفقدرسازمانامورمالیاتيوهیاتهايحل
اختالفمالیاتيتوانستمالیاتهايتشخیصي
قابل سطح به را مالیاتي امور سازمان توسط
ميتوان نمونه بهعنوان نماید. تعدیل قبولي
کرد اشاره 1384 و 1383 سال عملکرد به
عملکرد جهت تشخیصي مالیات مبالغ که
سالهايمذکورتوسطوزارتدارایيبسیاربا
اهمیتبودهکهتاسال1390باپیگیريچندین
است. شده تعدیل عمدهاي مبالغ به ساله
کشور جاري قوانین رعایت منظور به ضمنا
و کارفرمایان با منعقدشده قراردادهاي کلیه
پیمانکارانازجنبههايکسوراتقانونيتجدید
نظرشدهواصالحاتعمدهايدراینخصوص
انجامشد.مدیریتمالياداريشرکتتوبااز
سال1385بهبعدکاماًلمنعطفعملکردهو
بنابهدرخواستهریكازمدیریتها،نسبت
این است. کرده اقدام مناسب پاسخگویي به

اقدماتعمومًاشاملتامینماليپروژهها،تهیه
زیان و سود تعیین پروژهها، گزارشاتخاص
تهیه پروژهها، و شرکت بودجه تهیه پروژهها،
آموزش سرمایه، افزایش توجیهي گزارشات

حسابداريجهتمدیرانغیرماليو....
درحسابرسيوبازرسيبهعملآمدهتوسط
حسابرسانمستقل،درسالهايمذکورشرکت
توباگزارشمقبولراازحسابرسانخوددریافت
کردهاست.ازبدوتاسیسشرکتتوباتاکنون
موسسه نمودگرروش، حسابرسي موسسه سه
حسابرسان موسسه و ارقام بهبود حسابرسي
نیكروشانتهرانبهعنوانحسابرسمستقلو

بازرسيقانونيانتخابشدهاند.
1385 سالهاي از اداري مالي مدیریت
و مصاحبه استخداميپرسنل، امور در بعد به
تعامل پرسنل، حقوق تعیین پرسنل، انتخاب
باکلیههمکارانشاغلدرشرکت،پاسخگویي
بهپرسنلنسبتبهمسائلماليوادارينقش
اواخر در توبا است.شرکت ایفاکرده بسزایي
سال1389باتغییردرموضوعاساسنامهشرکت
کرده پیدا ورود گاز و نفت جدید حوزه به

خدمات قرارداد تنظیم با حوزه این در است.
قراردادهاي در توبا شرکت مهندسي، فني
22تا24 بویلرهاي خارك، NGL بویلرهاي
پارسجنوبي،پمپهايایرانLNGوسازههاي
مشارکت ناردیس پروژههاي اجراي در فلزي
مينماید.بخشعمدهزماناینمدیریتضمن
انجامعملیاتامورمالياداريطيسال،صرف
پروژهها، مدیران ارشد، مدیران به پاسخگویي
اداره ممیزین امورمالیاتي، سازمان ممیزین
نقدینگي تامین افزوده، ارزش بر مالیات کل
ماليشامل گزارشات تهیه پروژهها، و شرکت
بودجه ماهه، ماليسالیانهوشش صورتهاي
اظهارنامههاي مالیاتي، اظهارنامه شرکت،
سایر خرید، گزارش افزوده، ارزش بر مالیات
جلسات در حضور درخواستي، گزارشهاي
و استخدام بهجذب، مربوط مسائل مدیریتي،
پشتیباني اداري مسائل پیگیري پرسنل، تعدیل
مشکالت شرکتها، ثبت مسائل شرکت،
انجمنهايحرفهايو در شهرداري،عضویت

سایرامورشرکتشدهاست.

فارغالتحصیلسال66ازدانشگاهعلموصنعت
گرایش با مواد و متالورژي رشته در ایران
صنایع در سال 15 مدت هستم. ریختهگري
صنایع در سال نزدیك2 و ایران ریختهگري
ریختهگريآلمانمشغولبهکاربودموازسال84
تاکنون)حدود7سال(باشرکتتوباهمکاري
ميکنم.بهچهارزبان)حداقلدرحدرفعنیازهاي
فنيوارتباطاتاجتماعي(صحبتميکنم.مدرس
عهدهدار اکنون هم و ایران ریختهگران جامعه
در کیفیت تضمین و کنترل بازرسي، مدیریت

شرکتتوباهستم.
حوزههاي بخواهم اگر  جاري:  فعاليت هاي 
بیان ساده بهطور را ام سرپرستي تحت فعالیت
اصلي، وظیفة آنجائیکه از کنم اشاره باید کنم
اعمالکنترلواطمینانازکیفیتتجهیزاتمورد
ساخت)تامین(درشرکتتوباميباشدوجهت
اعمالاینکنترلهموارهنیازبهدوحوزهفعالیتي
الف(بازرسيب(مهندسيکیفیتبودهبانضمام
اینکهجهتحصولاطمینانازتداومساخت)
تامین(تجهیزاتوارائةخدماتمرتبطباآنبا
کیفیتموردانتظار،فعالیتهایيدرحوزهتضمین
کیفیت)ج(ضرورتميیابند،لذاذیاًلبهشرح
مذکور عنوانسهحوزه فعالیتهايالزمتحت

ميپردازم:

الف ( حوزة  بازرسي:
درحوزهبازرسيبیشاز10بازرسمجرب
وکارآزمودهدرمحلکارخانجاتوکارگاههاي
پیمانکارانحضوردارندکههمگيزیرنظراین
مدیریتمشغولانجاموظیفهميباشند.عمدهاین
شرکت مدیریت تحت سال سالهاي بازرسان
SGSبااینمدیریتهمکاريداشتهاندکهپیرو
سیاستسالگذشتهتوبا،طيیكتوافقباشرکت
SGS)کهپیمانکاربازرسيتوبامحسوبميشد(
عمدةبازرساننیروگاهيبهشرکتتوبامنتقلو
بهاستخدامتوبادرآمدند.هماکنوناینبازرسان
نزدپیمانکارانمختلفدرشهرهاياراك،تهران،
اصفهانوشیرازبرحسبنیازاستقراریافتهودر

حالانجاموظیفهبازرسيميباشند.
اعمال در تعیینکننده و اصلي ابزار بازرسي
کنترلبرکیفیتمحصوالتتولیدياستونقش
این وظایف بخواهم اگر  مينماید. ایفا کلیدي
مدیریترادرحوزهبازرسيبهاختصاربیانکنم

عبارتخواهندبوداز:
• برنامهریزيوانجامردههايمختلفبازرسي

پیگیريوتالشجهترفعموانعموجود  •
نزدپیمانکارانبرسرراهارتقايکیفیتساختو

همچنینانجامبازرسي
• انعکاسبازرسيبهصورتگزارشاتمختلف

)روزانه،هفتگيوماهانهوموردي(برحسبنیاز
ذینفعان

• آنالیزعیوبومشکالتکیفيپیشآمدهو
تصمیمگیريدرموردوضعیتقطعه،انجاماقدام
اصالحيوپیشگیرانهجهتاجتنابازتکرارآنان

ویابهحداقلرساندناحتمالوقوعآنان.
• مدیریتوانجامممیزیهايدورهايپیمانکاران
جهتاطمینانازوجودبسترمناسببرايدستیابي

بهکیفیتهايموردانتظار.
• مدیریترسیدگيبهمغایرتها،پیگیريتعیین
تکلیف،رفعمغایرتوتائیدیاردیاقبولمشروط

محصولبرحسبمورد.
• پایشآزاد)حینفرایند(باانجامبازرسيهاي
روي از شده انجام برنامهریزي مبناي بر آزاد

گزارشاتپیشرفتکارمدیرانپروژه.
از ( ثالث بازرسي سازمانهاي مدیریت  •
نظارتبربازرسي،مصاحبهوتائیدبازرسو...تا
بررسيصورتوضعیتهايآنان(درصورتاخذ

خدماتازآنان.
• نظارتبرتداركتدریجيوتکمیلنهائي

کتابچههاينهایيتجهیزات.
ب( حوزه مهندسي كيفيت:

مرز از فني نظر از که عملي هر انجام براي
روش که مدارکي به نیاز ميکند عبور سادگي

فرید بنيادي، مدیر تضمين و كنترل كيفيت شركت توبا

تهيه و تدوين روش هاي كنترل كيفي و بازرسي تجهيزات
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براي انجام هر 
عملي كه از نظر 

فني از مرز سادگي 
عبور مي كند نياز به 

مداركي كه روش 
صحيح انجام آن را 
توضيح دهد وجود 
دارد، چه ساخت و 

چه بازرسي و.. اين 
مدارك كيفي كه 

به خواننده بايد ها 
را تعريف مي كند 
مي بايست در هر 
سطحي از پروژه 

وجود داشته باشند

19

صحیحانجامآنراتوضیحدهدوجوددارد،چه
اینمداركکیفيکه بازرسيو.. ساختوچه
ميبایست ميکند تعریف را بایدها خواننده به
باشند.در ازپروژهوجودداشته درهرسطحي
بحثساختتجهیزاتنیزمانندسایرپروژهها،
وجودمداركفنيکیفيکهجریانپایش،اندازه
گیري،مقایسهوقضاوتراازحالتسلیقهاي
خارجودرچارچوباستاندارديتعریفنماید،
الزمميباشد.بهاینترتیبباتوجهبهتوضیحات
فوق،فعالیتهائينیزدرزمینةمهندسيکیفیتدر
سطحساختتجهیزاتبرايامربازرسيبهشرح

زیرصورتميگیرند:
و کیفي کنترل روشهاي تدوین و تهیه  •

بازرسيتجهیزات
همکاري با تجهیزات QCPهاي تدوین  •

واحدهايمهندسيوپروژه
• مدیریتتهیهمداركکیفينزدپیمانکاران

تااخذتائیدیهازکارفرمایان
دقت انجام و برنامهریزي بر مدیریت  •
ویژه )به دستگاهها کالیبراسیون و سنجيها
همچنین و سنگین ماشینکاري دستگاههاي
دستگاههايجوشکاريوتستهايغیرمخرب(،

ابزارهاوتجهیزاتمورداستفادهپیمانکاران
عیوب درخصوص اطالعاتي بانك ایجاد  •
مغایرتهايحاصلهجهتگزارشگیريهاي و
مختلفکیفيوانجامتحلیلهايآماريدرمورد

آنان.
اسناد تهیه جهت الزم همکاریهاي انجام  •
مناقصه،انعقادقراردادوتهیهالحاقیههايمربوطه.
• پشتیبانيفنيبازرسانجهتحلمشکالت

فني.
ج ( حوزه تضمين كيفيت:

تداومساخت از اطمینان توباجهت شرکت
سیستم مناسب، کیفیت با تجهیزات )تامین(
ابزاريجهت عنوان به را ایزو کیفیت مدیریت
دسترسيبهتضمینکیفیتانتخابکردهاستکه
درهمینراستاموفقبهاخذگواهینامهایزو9001
ورژن2008ازشرکتDNVدرسالهايقبل
وازشرکتتوفنورددرسالاخیرشدهاست.

و حفظ پیادهسازي، جهت که است بدیهي
از ذیل نگهداريچنینسیستميانجاموظایف

الزاماتخواهدبود:
• طرحریزي،پیادهسازي،مستندسازي،حفظ
وبهبودنظامکیفیتباجلبمشارکتکارکنان
• مدیریتبرفراهمکردنمنابعکافيبهمنظور

اجراياثربخشسیستممدیریتکیفیت
واحدهاي فعالیت و عملکرد بر نظارت  •
سازمانيدرارتباطباسیستمکیفیتتدوینشده
• بررسيوتجزیهوتحلیلشکایاتمشتریان
بهمنظورکشفنقاطضعفسیستموپیگیریهاي

الزمجهترفعآنان
• برنامهریزيونظارتبرممیزیهايداخليو

خارجي
• مدیریتبرآموزشکارکنانبهمنظورافزایش
توانومهارتآنانوایجادفرهنگکیفیتمحوري

درسازمان.
• اطمینانازاثربخشيسیستمکیفیتوحصول

بهاهدافکیفيسازمان.
• ارتباطباطرفهايبرونسازمانيدرارتباطبا

سیستمکیفیتتدوینشده.
• پایشوحصولاطمینانازاستقرار،اجراو

حفظنظامکیفیتبهطرقمختلف
مشکالتموجود:

• فقدانفرهنگکیفیتمحوريدرنزدبسیاري
کوچك شرکتهاي ویژه )به پیمانکاران از
پیمانکاريکهدیدگاههزینهايبهکیفیتدارند(.

• باالبودنسطحکیفيموردانتظاردرتجهیزات
نیروگاههايآبي)تجهیزاتباابعادگستردهودر

عینحالمحدودههايتلرانسيبسیاربسته(.
• محدودبودنمنابعماشینکاريسنگیندقیق

دستگاههاي و ابزارها منابع، بودن محدود  •
)منظور بزرگ مقیاس در دقیق مستقل کنترلي
ساخت در که است دستگاههائي از مستقل
CMM ميشوند.مانند گرفته بهکار تجهیزات

بزرگویاپرتابلو...(
این خاص مجرب بازرس بودن محدود  •

صنعت.
نزد کیفیت کنترل اختیارات بودن محدود  •
پیمانکاران)بهویژهشرکتهايپیمانکاريبزرگ(
وعدمتمکینکافيپیمانکارانازدرخواستهاو
ابالغیههايکیفي.دراینخصوصوجهترفع
تائیدصورت سیستم تا است الزم نقیصه، این
وضعیتپیمانکاراناصالحوبخشکنترلکیفیت

نیزدرتائیدآنانسهیمباشد.
• مشخصنبودنالزاماتمحصولموردنیاز
بااین کارفرمایان)فراب(بههنگامعقدقرارداد

شرکت.ایننقصکهبعضاًدربرخيقراردادها
میزان سردرگميدر باعث ميشود مشاهده
ایستگاههاي و الزمه کنترلهاي و بازرسيها
در حضور جهت کارفرمایان انتظار مورد
بازرسيميگرددکهعینابهناچارازطرفتوبا
ملزم طرفي از ميگردد. منتقل پیمانکارنیز به
کیفي مشخصات تامین به پیمانکاران ساختن
قطعًا )که آنان با قرارداد عقد از پس جدید
هزینههايپیشبینينشدهايرابهآنانتحمیل
در زا مشکل هم و عادالنه غیر هم ميکند(

ساخت،خواهدبود.
پروژه مدیران تعلقخاطر درمیزان تفاوت  •
نسبتبهامرکیفیت.بدیهياستایجادکیفیت
رغم علي ساخت مورد تجهیزات در مناسب
مشخصات در کیفیت سطح براي که تعاریفي
فنيپروژهصورتميگیردبسیاربستگيبهمیزان
تا و ( پروژه مدیر نگرش بودن محور کیفیت
حدودبسیاريهمبهمیزانبودجةپروژه(دارد.
حداقلهاي تأمین و هزینهها کاهش چالش لذا
کیفيازیكسووتأمینسطحکیفیتباالتروبه
همراهشافزایشهزینههاازسويدیگر،همواره
و اجرائي مسئولین بین بعضا که است واقعیتي

کیفيپروژههامشکلآفرینميشود.
 نقاط قوت واحد بازرسي، كنترل و تضمين 

كيفيت توبا:
• داشتننیروهايانسانيمتخصصدرزمینه
فرایندهايساختتجهیزاتمکانیك)جوشکاري،
و و...( نورد فورج، ماشینکاري، ریختهگري،

شناسائيوخواصمواد.
ساخت زمینه در مجرب بازرسین داشتن  •

تجهیزاتمکانیكنیروگاهي.
و بررسي فعالیتهاي بودن سیستماتیك  •

گردشمدارك،کنترلمغایرتهاو....
• هماهنگيکاملباکنترلکیفیتکارفرمایان
)شرکتهايفرابوناردیس(درکنترلتجهیزات

موردساخت.
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نقطه ضعف عمده 
در انجام وظايف 
محول، مرتبط 

با عدم امكان 
سازماندهي مناسب 
و پاسخگو به دليل 
ضعف مكانيزم 
مالي تعريف شده 
فيمابين است كه 
به اتكاي آن قدرت 
هزينه كردن بهينه 
در انتخاب نفرات و 
سازماندهي الزم را 
از توبا سلب كرده 
و به تبع آن ممكن 
است موجبات 
نارضايتي نارديس 
در بعضي حوزه ها 
را نيز فراهم كرده 
باشد

درمردادماه1385باماموریتتوسعهکميو
بر متمرکز عمدتا که توبا، ساخت منابع کیفي
توبا شرکت وارد بود، سنگین فوق ماشینکاري
شدم.مطالعه،ارزیابيسازندگان،مذاکراتاولیهو
درنهایتانتخابماشینهايسنگینموردنیازدر
ساختتجهیزاتنیروگاهيوانتخابسازندگان،
پیشنویسهاي و توافقنامهها امضاي و تدارك
مورد تاسیسات جانمایي طراحي و قراردادي
نیازظرفدوسالکارفشردهبهانجامرسید.در
نهایتطرحتوسعهتوبادرمراحلپایانيخودکه
شاملطرحاحداثکارگاههايماشینکاريسنگین
وساختتجهیزاتميشدبامشکلمواجهوبه
حالتتعلیقدرآمد.نزدیكبهدوسالهمبهعنوان
مدیربازرگانيوتوسعهبازاردرشرکتفعالیت
داشتهاموهماکنونمسئولیتپروژههايمدیریت
ساختتجهیزاتپاالیشگاهيدرچارچوبامور

پروژههابااینجانباست.

ورود به حوزه
ساخت تجهيزات پااليشگاهي

فلسفهورودتوبابهحوزهپروژههايپاالیشگاهي
کهازسال1389آغازشدهاستراميتوانناشياز

مواردذیلدانست:
که فراب شرکت کلي رویکرد تغییر الف-
بهواسطهاتمامتدریجيپروژههاينیروگاههايآبي
وکاهشپتانسیلبازارداخليبرقآبي،صورت

گرفتهاست.
ب-ساختارفعالیتهايپروژهايدرایرانکه
عمدتامتاثرازپروژههاوبازارنفتوگازاست
پروژه، مدیریت یكشرکت بهعنوان نیز توبا و

نميتواندخودراازاینقاعدهمستثنيکند.
پ-ساختارچابكوتجربهکاريبااليموجود
بهکارگیري و وضرورتحفظ توبا درشرکت
تهران در موجود بازرسي و اجرایي نیروهاي
بازارهاي به ورود آمادگي که تهران، از وخارج

جدیدرافراهموسرعتميدهد.

اقدامات انجام شده و در حال اجرا
برایناساسوباعنایتبهاینکهشرکتناردیس
کهمتوليپروژههاينفتوگازوپتروشیميدر
مجموعهفرابميباشدنزدیكترینبازاربهتوبا
بودهوتوبانیزميتوانددراتصالبهناردیسدر
تکمیلحلقهکاريمرتبطبااینپروژههاوایجاد
همافزایيدرمجموعهفرابنقشتعیینکنندهداشته
باشد،ازسال89ودرتعاملباشرکتناردیس

اقداماتمشروحهذیلصورتگرفتهاست:

22تا24 فازهاي یوتیلیتي پروژه به ورود -1
مدیریت مسئولیت قبول طریق از پارسجنوبي
ساخت6دستگاهبویلر160تني)بخاردرساعت(
کهساختآنهادرسال89درکارخانجاتصنایع
آذرابشروعوبهشکرخداامروزبهپایانرسیده
است.اینپروژهدرمقایسهباپروژههايمشابهو
پروژههاي از یکي زمانيخاصخود ظرف در
موفقپارسجنوبياستوشرکتتوبانیزمفتخر
این در تحسین قابل تاثیرگذاري و حضور به
در پروژه این مدیریت نقش ميباشد. موفقیت
ناردیسوحسناعتماديکهدراولینگامازاین
سريفعالیتهايتوبادوستانناردیسنسبتبهما
داشتند،ستودنياست.عمدهفعالیتهايتوبادراین
فعالیتمشتملبرمشارکتدرمباحثاولیهشروع
قرارداديکار،ساختارسازياجرايپروژه)مذاکره
وتوافقبرCBSوPMSوITPموردنیازدر
بازرسيمورد تیماجرایيو پروژه(،سازماندهي
نیازبرايهدایتکاردرکارخانهوتهران،نظارت
وپیگیريوبازرسيمستمربراجرادرکارخانه،
وضعیتهاي صورت وتایید بررسي و دریافت
آذرابوبالطبعپایشپیشرفتفعالیتهايخرید
تجهیزاتتوسطآذرابوارسالبهسایتواعالم

هشدارهايضروري،بودهاست.
2-بهموازاتودرامتدادپروژهبویلرهاي22تا

24پارسجنوبيسطحهمکاريتوبادرپروژههاي
ساختتجهیزاتپاالیشگاهيمتعلقبهناردیس
توسعهقابلتوجهکردهاستوتاکنونتوانستهایم
مسئولیتمدیریتساختبالغبر100میلیونیورو
ازقراردادهايمنعقدهشرکتناردیسباسازندگان

ایراني،بهشرحزیرراعهدهدارشویم:
-چهارواحدبویلریوتیلیتي160تنيان.جي.

الخارك،درشرکتآذراب
ترکیبي تنيسیکل بویلر125 -هفتواحد
پاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس)ستارهخلیج

فارس(،درشرکتآذراب
-سهواحدبویلر275تنيیوتیلیتيپاالیشگاه
میعاناتگازيبندرعباس)ستارهخلیجفارس(،

درشرکتآذراب
-بالغبر70دستگاهانواعپمپAPI،پمپ
آتشنشانيوتجهیزاتجانبيپاالیشگاهمیعانات
گازيبندرعباس)ستارهخلیجفارس(،درشرکت

پتکو
-بالغبر90دستگاهانواعپمپAPIطرحایران

الانجي،درشرکتپتکو
-6دستگاهانواعپمپAPIفازهاي22~24

پارسجنوبي،درشرکتپتکو
shell& tube حرارتي مبدل -10دستگاه
موردنیازدرپاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس

غالمرضا رفيعي برزكي، مدیر امور پروژه ها شركت توبا

درباره ورود توبا به حوزه ساخت تجهيزات پااليشگاهي
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در راستاي تعامل 
سازنده با شركت 

نارديس و كمك به 
حل معضالت موجود 
در پروژه ها شركت 

توبا مسئوليت 
نظارت فني و 

پيگيري امور اجرايي 
ساخت 8 واحد 

ايركولر از پروژه 22 
تا 24 پارس جنوبي 

جمعاً شامل 44 آيتم 
به ارزش تقريبي 

2/5 ميليون يورو را 
كه پيمانكار اصلي آن 
يك شركت خارجي 
است، به نمايندگي 
از طرف آن شركت 
پذيرفته و در حال 

پيشبرد مي باشد

)ستارهخلیجفارس(،درشرکتپیدمکو
-6دستگاهبرجپاالیشگاهيپاالیشگاهمیعانات
گازيبندرعباس)ستارهخلیجفارس(،درشرکت

فاتحصنعتکیمیا
-سهدستگاهراکتور

-قریب4000تنسازههايفوالديپاالیشگاه
میعاناتگازيبندرعباس)ستارهخلیجفارس(،در

شرکتفوالدپایهفارسوآستو
طرح فوالدي سازههاي تن 4000 قریب -
ایرانالانجينیزدرمرحلهمذاکرهباپیمانکاران

ساختميباشد.

عمق حضور 
عمقحضورشرکتتوبادرپروژههايمذکور
برحسبنیازودرخواستناردیسمتفاوتبوده
استوبعضاًازمناقصهومذاکراتقراردادي)مثل
تنظیم شامل و شده شروع فوالدي( سازههاي
قرارداد،تهیهضمائم،برنامهزمانبندي،کنترلبرنامه
اجرایي،تسریعوتسهیلفرایندهايتامین،مشاوره
فني،بازرسي،بررسيوتاییدیااعالمنظرروي

صورتوضعیتهاو...ميباشد.

نقاط ضعف
پروژههاي در توبا عملکرد که است طبیعي
برایند اما باشد هم ضعف نقاط داراي مذکور
کليحضوراینشرکتدرکاهشزمانپروژهها،

کاهشریسكو...مثبتتلقيميشود.
محول، وظایف انجام در عمده نقطهضعف
مرتبطباعدمامکانسازماندهيمناسبوپاسخگو

بهدلیلضعفمکانیزمماليتعریفشدهفیمابین
استکهبهاتکايآنقدرتهزینهکردنبهینهدر
انتخابنفراتوسازماندهيالزمراازتوباسلب
کردهوبهتبعآنممکناستموجباتنارضایتي
ناردیسدربعضيحوزههارانیزفراهمکردهباشد.
نموداینضعفدرتخصیصتیمکنترلپروژه،
جهت مهندسي مجرب تیم نیز و مستندسازي
مطالعهمداركونقشههاوکسبآمادگيبیشتر
)برحسب سازنده با کارشناسيتر مواجهه براي
نیاز(باتیمهايبازرسيحوزهکارفرمایي،جهت
عبورسریعترازمشکالتنظري– فنيکهگاهي

بروزميکند،ميباشد.

عبور از اصول كنترل كيفي
 خط قرمز فعاليت هاي اجرايي در توبا

توبا توسط شده انجام پروژههاي تمام در
اصلکليحاکم،حفظوارتقايکیفیتکاالبوده
اصول رعایت با که است این ما است.تالش
کیفيوبدونعبورازخطوطقرمزکیفي،زمان
تامینکاالراکاهشدهیم.شرکتتوباچهدر
اجراوچهدرگزینشوشکلدهيتیماجرایي
اقالمو ازکیفیت تا هموارهتالشکردهاست
تجهیزاتتأمینمحافظتنماید.درهمینراستا
استفادهازپرسنلدارايسوابقکاريمستقیمدر
امورکیفیتوبازرسيجهتپیشبردامورکاالرا
جزءنقاطقوتخودميدانیم.زیرابدینترتیب
خطوطقرمزکیفي-چهدرارتباطبافرایندهاو
چهدرارتباطبامحصولبرايهمکاراناجرایي
شناختهشدهميباشدوبهواسطهآنزبانمشترك

وتعاملبهتربینبازرسانمقیموهمکارانشاغل
دراموراجرایي)پیشبردکاال(برقرارميگردد.

صدور خدمات مهندسي
ناردیس شرکت با سازنده تعامل راستاي در
پروژهها در موجود معضالت حل به کمك و
شرکتتوبامسئولیتنظارتفنيوپیگیريامور
اجرایيساخت8واحدایرکولرازپروژه22تا24
پارسجنوبيجمعاًشامل44آیتمبهارزشتقریبي
یك آن اصلي پیمانکار که را یورو میلیون 2/5
شرکتخارجياست،بهنمایندگيازطرفآن
شرکتپذیرفتهودرحالپیشبردميباشد.تجربه
فنياجرایينمایندگانتوباوپلهايارتباطيبا
شرکتسازندهداخليباعثتسریعدراقدامات
طراحي،تغییراتطراحي،تامینوسایرفعالیتها
وروابطفیمابینذينفعانشدهاست.اگرچهمبلغ
قراردادموضوعاینفعالیتباپیمانکارخارجيدر
نهایتممکناستبهپنجاههزاریوروبرسدومبلغ
چشمگیريتلقينميشودولیکنميتواندشروع
موفقيبرايصدورخدماتمهندسيازطرفتوبا

تلقيگردد.

توسعه بازار در راستاي
 تامين تجهيزات با ارزش افزوده باال

ازمواردبسیارپراهمیتکهمدتهاستدرتوبا
موردبحثوارزیابيبودهاست،شناسایيخال
ارزش داراي تامینتجهیزاتيکه بازاردرحوزه
اقتصاديوفنيمطلوبيباشند،استتاپرکردن
اینخالبتواندیكمنبعاقتصاديوتامینمالي
اساس این بر نماید. فراهم توبا براي را مستمر
یکيازحوزههايشناسایيشده،تامینانواعپمپ
500 ساالنه ایران بازار فعلي تقاضاي ميباشد.
میلیوندالرتخمینزدهميشودکهپتانسیلتولیدیا
تداركتوسطشرکتهايداخليموجودکمتراز

20درصداینتقاضااست.
تامین استراتژي پیشبرد براي توبا شرکت
پمپهاي تامین باال، افزوده ارزش با تجهیزات
موردنیازدرمجموعهفرابرابهیکيازروشهاي

زیرتعقیبمينماید:
خارجي ساز پمپ یك از نمایندگي اخذ -
در و قطعات، تامین پمپ، تامین جهت معتبر،

نهایتانتقالدانشفني
-خریدبخشيازسهامیكشرکتپمپسازي
در سازي پمپ شرکت یك با مشارکت -

اجرايپروژه
بهمنظورفراهمکردنبسترفنيواجرایيالزم
یك همکاري با توبا شرکت خصوص این در
شرکتپمپسازداخليطيیكسالگذشتهدر
مناقصاتتولیدوتامینپمپمجموعابهارزش

150میلیاردریالشرکتکردهاست.
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 دومين امتحان 
بزرگ توبا فرا 
رسيده و آن طراحي 
و تست مدل طرح 
توسعه گتوند عليا 
مي باشد كه روزهاي 
پاياني ساخت مدل 
را سپري مي كند 
و انتظار مي رود در 
اوايل پاييز به تست 
برسد. كار طراحي 
و ساخت مدل اين 
توربين نزديك 
يكسال است كه 
در دستور كار قرار 
گرفته و در حال 
اتمام است

22

پسازاتمامدورهلیسانسوهمزمانباشروع
سال در تبریز دانشگاه در لیسانس فوق دوره
1380درکارخانهشرکتپمپوتوربین)پتکو(

مشغولبهکارشدم.
و تحقیق واحد کارشناس بهعنوان ابتدا
توسعهوسپسرئیسبخشمذکورونیزمدیر
همکاري شرکت آن با تحقیقاتي پروژههاي
داشتم.آنچهدرادامهميخوانیدبخشيازاهداف
وآرمانياستکهبندهراطيچندسالگذشته
بهادامهکاردراینزمینهمتمایلساختهاست.

اسفندسال1380بود.دراتاقممشغولمطالعه
بودمکهمدیرعاملشرکتقبلیموارداتاقشدو
پسازیكگپوگفتکوتاهبامنوهمکارانم،
مدارك گذاشت. میز روي را پمپي مشخصات
مربوطبهیكپمپطراحيخارجيبود.گفت
کهباقبولتماميریسكهاياحتمالي،ميخواهد
راه با تا بسازد کرده، طراحي را پمپ این
اندازيتبلیغاتيدرخارجازکشور،قیمتهارا
بشکند.ماکهتجربهچنینکاريراتاآنموقع
مجموعه، مدیرعامل گفته علیرغم نداشتیم،
طراحي و مطالعه به شروع فراواني استرس با
باتالشفراوانومشارکتدر اینکه تا کردیم.
تماميمراحلکار،ازطراحيگرفتهتامدلسازي
از پس شدیم موفق مونتاژ، و ریختهگري و
ششماه،اولینپمپطراحيداخليراباهمان
مشخصاتاولیه،طراحيکنیموبسازیم.باکمك
خداوندمتعالنیز،نتایجتستبسیارخوببود
تاجائیکهدربرخيمواردحتيعملکردبهتري
ازپمپمشابهخارجيهمداشت.وليمتاسفانه
پیشازاتمامپروژهمذکوروتست،فرديجدید

هدف و کار نتیجه در و شد شرکت سکاندار
باهمبهدستفراموشيسپردهشدند.بعدازآن،
کار اولین اولینکارطراحيمنودراصل که
که کشور داخل در شده انجام پمپ طراحي
با را تست و ساخت و طراحي تماميمراحل
بیست ميآمد، بهحساب بود موفقیتگذرانده
در و شد ساخته و طراحي دیگر پمپ تیپ
تدوین مرکز از گریز پمپهاي طراحي نهایت
وآمادهگردید.وليهیچگاهایناقدامجسورانه
وبزرگ،نهتنهادرخارجازمرزها،کهحتيدر
داخلهمکردخارجيپیدانکردودرنهایتدر
داخلهمانشرکتنهفتهماند.تااینکهدرسال
86ازطرفشرکتتوبادعوتبههمکاريشدم
توسعه و تحقیق بخش اندازي راه مسئولیت و
درزمینهطراحيتوربینهايآبيبهمنواگذار
شد.ناگفتهنماندکهپیشتراکثرابزارهايطراحي
توسطهمکارانم آن تجهیزاتجانبي و توربین
افتخار یك ایشان کنار در کردن کار امروز که
برایممحسوبميشود،تهیهوتدوینشدهبود
آقاي ستایش قابل پشتکار با آن از پس ولي
الیقترین از یکي من بنظر که میریان مهندس
ميرود بهشمار فراب شرکت سطح در مدیران
را آبي توربین رانر طراحي افزار نرم توانستیم
کهپایهخیليازطراحيهايبعديقرارگرفت
در دوستانم اطالع به ميدانم الزم نماییم. تهیه
نرم داراي ما امروز که برسانم فراب مجموعه
افزاريبرايطراحيرانرهستیمکهتمامًاداخلي
در شماري انگشت شرکتهاي شاید و بوده
جهاندارايچنینامکانيباشند.اینکاربعدها
باگردآوريمجموعهايازدانشآموختگانبرتر

کشوروتهیهنرمافزارهايداخليفراوانيتکمیل
محاسبات و طراحيها اکثر اکنون اینکه تا شد
مربوطهتوسطنرمافزارهايتولیدشدهدرتوبا
انجامميشود.درنهایتدرآبانسال89طراحي
در توبا طراحي توربین اولین مدل تست و
حضورنمایندگانکارفرماوشرکتآبونیروي
شد. انجام تمام سربلندي و موفقیت با ایران،
مسئولیت که مگاواتي توربیني163 مدل تست
نتایج درخصوص فراوان احتماالت و طراحي
تست،سنگینترینفشارهايروانيرابهماوارد
مورد آزاد نیروگاه طراحي در نهایت در کرد
کار سال دو از پس حال گرفت. قرار استفاده
مداوموشبانهروزيمنوهمکارانمدرشرکت،
امیدواریمباراهاندازينیروگاهآزادبهعنواناولین
نیروگاهملي،خستگيازتنبهدرکردهوبتوانیم
بزرگ افتخار این درشادي را ایران مردم همه
مليشریكکنیم.وليایناولینوآخرینهدف
نبودهوهمیشهقلهايدرچشماندازميبینیمکه
بخواهیمفتحکنیم.دومینامتحانبزرگتوبافرا
رسیدهوآنطراحيوتستمدلطرحتوسعه
ساخت پایاني روزهاي که ميباشد علیا گتوند
مدلراسپريميکندوانتظارميروددراوایل
پاییزبهتستبرسد.کارطراحيوساختمدل
دستور در که است یکسال نزدیك توربین این
کارقرارگرفتهودرحالاتماماستواینبار
نیزباکمكخداوندمتعال،یکباردیگراعتمادو
ریسكپذیريمسئوالنومدیرانرابهشاديو
افتخارمليتبدیلخواهیمکردوثابتخواهیم

کردبااعتمادبهافتخارميتوانرسید.

مهندسي رشته فارغالتحصیل و 1353 متولد
را آزادهستم.همکاريخود دانشگاه از صنایع
باشرکتتوبادرسال1381بهعنوانکارشناس
هم و کردم آغاز قراردادها امور و برنامهریزي
توبا شرکت در بازرگاني مدیر بهعنوان اکنون

افتخارهمکاريدارم.
توبا، بازرگانيشرکت واحد اصلي ماموریت
تامینمواداولیه،اقالماستانداردوتجهیزاتمورد
نیازپروژههايشرکتازطریقتامینکنندگانو
پیمانکارانداخليوخارجيموردتاییدميباشد.
فرایندتامینبادریافتدرخواستتامینازمدیران

به نسبت بازرگاني واحد ميگردد. آغاز پروژه
پیمانکاران/ از استعالم اخذ یا مناقصه برگزاري
صالحیت واجد و شده ارزیابي کنندگان تامین
)لیستفروشندگان(اقدامکردهوپسازارزیابي
معامالت، کمیسیون در مالي فني پیشنهادهاي

گزینهمناسبانتخابميگردد.
معموالًمراحلتامینمواداولیه،اقالماستاندارد
داخلي/ منابع طریق از سبك ساختني اقالم و
خارجيومستقیماًتوسطواحدبازرگانيپیگیري

ميگردد.
درصورتنیازبهانعقادقراردادباپیمانکاران

جهتساختتجهیزات،مراحلتنظیمومذاکرات
قرارداديتاابالغقراردادبهپیمانکارتوسطاین
قرارداد پیگیري و نظارت فرایند و انجام واحد

توسطمدیرانپروژهصورتميپذیرد.
بخش شامل قبلي شده اجرا پروژههاي در
شیرپروانهاي و توربین تجهیزات داخل ساخت
طرحهايتوسعهمسجدسلیمان،کارون4وگتوند
بیشه، ژنراتورسیاه و توربین تاحدودي و علیا
نحوهتقسیمکارباشرکتهايفویتولیتستروي
بهنحويبودکهعمدهموادوقطعاتتوسطاین
پروژههاي در ولیکن ميگردید تامین شرکتها

سيروس رقاقي، رئيس بخش طراحي پروژه هاي نيروگاه  برق-آبي

حسين عقيقي، مدیر بازرگاني شركت توبا

با اعتماد به افتخار مي توان رسيد

همه چيز در خدمت افزايش رضايت مشتري
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رضايت مشتري 
را مي توان حاصل 
سه پارامتر اصلي 

كيفيت، زمان و هزينه 
دانست كه به نحوي 

اين واحد در هر 
سه پارامتر مي تواند 

اثر گذار باشد. با 
توجه به نقش كليدي 

مواد اوليه و قطعات 
در كيفيت محصول 

نهايي و همچنين 
تامين به موقع جهت 

حصول رضايت 
كارفرما از يكسو و 
رعايت منافع مالي 

شركت از سوي 
ديگر، در فرايند 

تامين با اولويت دادن 
به دو عامل كيفيت و 

زمان نسبت به هزينه 
و همچنين تعامل 
مثبت با واحد هاي 

سازماني كنترل 
كيفيت در مديريت 

پروژه و مالي تالش 
مي شود كه برايند 
پارامترها در جهت 

حصول رضايت 
كارفرما باشد

سیمره،سنگتوده،آزادوداریان،بخشعمدهمواد
اولیهوقطعاتاستانداردتوسطاینواحدتامین
موازات به و اخیر سال سه طي است. گردیده
فرایند اینواحدعهدهدار بازرگاني، فعالیتهاي
توسعهبازارنیزبودهودراینراستاحضوردر
مناقصاتهیدرومکانیكوجرثقیلدردستورکار

قرارگرفتهاست.

افزايش رضايت مشتري 
رضایتمشتريراميتوانحاصلسهپارامتر
اصليکیفیت،زمانوهزینهدانستکهبهنحوي
اینواحددرهرسهپارامترميتوانداثرگذارباشد.
باتوجهبهنقشکلیديمواداولیهوقطعاتدر
کیفیتمحصولنهایيوهمچنینتامینبهموقع
جهتحصولرضایتکارفرماازیکسوورعایت
منافعماليشرکتازسويدیگر،درفرایندتامین
بااولویتدادنبهدوعاملکیفیتوزماننسبت
واحدهاي با مثبت تعامل همچنین و هزینه به
و پروژه مدیریت در کیفیت کنترل سازماني
ماليتالشميشودکهبرایندپارامترهادرجهت

حصولرضایتکارفرماباشد.

سازمان اجرايي واحد بازرگاني 
همکارانبندهدرواحدبازرگانيشرکت،سه
نفرميباشندکهجادارددراینمجالازایشان

تشکرنمایم.آقايحمیداشرفکهازسال1383
اقالم تامین عمدتاً ميکند، همکاري شرکت با
استانداردوساختنيسبكراعهدهدارميباشدکه
باتوجهبهتنوعوتعدددرخواستهايخریدو
همچنینمشکالتحاکمبربازار،اینبخشازکار

باسختيهايخاصخودمواجهاست.
سرکارخانممهندسجوانمرد،درسال1385
فاصله از غیر به و ملحقشدند توبا بهشرکت
زمانيسالهاي1387-1389کهباواحدمهندسي
شرکتهمکاريداشتند،درواحدبازرگانيعمدتًا
عهدهدارتامیناقالمازمنابعخارجيوهمچنین
پیمانکاران از استعالم مناقصه/ فرایند برگزاري

بودهاند.
سلیماني رضا مهندس آقاي نیز تازگي به
1377 سال در ایشان شدند. ملحق ما تیم به
در و کردند شروع فراب با را خود همکاري
اوایلسال از بهتوبامنتقلشدندو سال1386
1391همکارواحدبازرگانيشدند.انتظارداریم
کميو توسعه موضوع بتوانیم ایشان حضور با
کیفيپیمانکارانراجديتردنبالنماییم.باتوجه
بهقابلیتهاوتوانمنديهايموجوددرشرکت،
دو قبلي ساخت مدیریت پروژههاي بر عالوه
حوزههیدرومکانیكوجرثقیلبهعنوانبازارهایي
کههمدرداخلشرکتفرابازپتانسیلخوبي
برخورداراستوهمميتواندرخارجازفراب

درآنفعالیتکرد،شناسایيگردیدهاست.البته
طيدوسالگذشتهحوزههايدیگرينیزمورد
مطالعهقرارگرفتهاندکهبعضاًازدستورکارخارج
شدهیادرحالبررسيميباشند.شرکتتوباپیرو
اجرايپروژههیدرومکانیكشهریار)حدود1300
هیدرومکانیك بخش سال1389 اواخر از تن(،
کارهاي حجم درحالحاضر و کرد ایجاد را
تجهیزات شامل اجرا دست در هیدرومکانیك
و سردشت داریان، آزاد، نیروگاه هیدرومکانیك
سیمرهحدود600تنميباشد.طيسالاخیراز
سويبرخيشرکتهايپیمانکارومشاورمورد
استعالمقرارگرفتهایمکهامیدواریمبتوانیمدراین
حوزهمشتریانخودراافزایشدهیم.درخصوص
از مختلف بررسيهاي از پس جرثقیل، حوزه
حیثقابلیتهايموجودوقابلایجاددرشرکت
برايشرکتهاي کنوني آمده پیش توبا،شرایط
نیازهاي همچنین و حوزه این در فعال داخلي
شرکت یك از نمایندگي اخذ بازار، موجود
بهدنبال و تعیین استراتژي بهعنوان کرهاي معتبر
آنشرکتKG CRANEانتخابگردید.هم
اکنونعالوهبرجرثقیلهايپروژهآزادکهبهزودي
آمادهتحویلميشود،برايتعداديازپروژههاي
فرابهمپیشنهادارائهدادهایم.همچنیندرخارج
ازفرابهمازطریقشرکتدرمناقصاتبهدنبال

توسعهبازارهايخودميباشیم.
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طي يكسال گذشته 
موضوعات كاري 
متنوعي توسط 
مديران شركت 
مورد ارزيابي قرار 
گرفت كه در كنار 
مباحث صنايع معادن، 
نفت و پتروشيمي، 
تمركز  بر طراحي و 
مهندسي تجهيزات 
هيدرومكانيك 
دردستور كار قرار 
گرفت. به طور كلی 
شركت توبا در 
حوزه تجهيزات 
هيدرومكانيك از 
ابتدا فعال بوده است 
اما از اواخر سال 
1389 به بعد طراحي 
و مهندسي اين 
تجهيزات در واحد 
پروژه هاي شركت 
توبا قرار گرفت

رشته در فارغالتحصیل و 1346 مرداد متولد
مهندسیمکانیكگرایشطراحیجامداتازدانشگاه
صنعتیشریفهستم.شروعفعالیتهایحرفهای
اینجانبازسال1371درجهادخودکفایینیروی
تعمیراتمکانیکی بهعنوانمسئول ارتش زمینی
ماشینآالتافزاربهمدتیكسالونیمبودهاست.
پسازآندراواخرسال1372باشرکتسدیدتدبیر
یکیازشرکتهایتابعهگروهصنعتیسدیدآشنا
شدموهمراهباشروعپروژههایسدسازیبهعنوان
برای هیدرومکانیك تجهیزات طراحی کارشناس
کرخه،طرح مانندسدخاکی مختلفی پروژههای
توسعهسدشهیدعباسپور،سدکارون3وطرح
توسعهسدمسجدسلیمانمشغولبهکارشدمکهاین
همکاریتاسال1380وپایانمباحثطراحیادامه
داشت.پسازآندرپروژهانتقالآبشرباززابلبه
زاهداننزدشرکتمهندسیساپتابهعنوانکارشناس
مکانیكپروژهتایکسالمشغولبهکارشدهوسپس
عنوان به ادامه در و طراحی کارشناس عنوان به
مدیرطراحیومهندسیونهایتامدیرپروژههای
اشتغال نفت حوزه پتروشیمیدر و پاالیشگاهی
داشتم.اگرچهفعالیتدرپروژههایصنعتنفتتا
سال1389ادامهداشتاماخوشبختانهدراینمدت
ارتباطبندهبامباحثطراحیوساختتجهیزات
هیدرومکانیكازطریقشرکتهایمختلفازجمله
شرکتفرابومهندسینمشاورالردرپروژههای
مختلفیمانندسدتلمبهذخیرهایسیاهبیشه،سدکمال
صالحدرشازنداراك،سدماملودرتهرانوسدتانا
درکشورکنیاهیچگاهگسستهنگردید.ازاواخر1389

تاحالنیزافتخارهمکاریدرشرکتتوبارادارم.

آينده پروژه های هيدرومكانيک
دغدغهبسیاریازفعاالنصنعتهیدرومکانیك
چگونگیادامهحیاتاینحوزهازمهندسیاستو

اغلبسواالتیمطرحمیباشد:

-آیافعالیتهادرپروژههایهیدرومکانیكرو
بهاتماماست؟

-ادامهحیاتبرایسازوکارایجادشدهچگونه
خواهدبود؟

-چگونهبایستیمسیرباقیماندهراطیکردتا
بهرهبرداری مورد درستی به تمام نیمه پروژههای

قرارگیرند؟
صنعتی و اقتصادی کالن دیدگاههای از فارغ
بزرگ آیاسرمایهگذاریکالنشرکتهای واینکه
دراینحوزهسودآورخواهدبودیاخیر،ازدیدگاه
حرفهایوباعنایتبهنیازفراوانجامعهدرحال
توسعهبهراهحلهایمهندسیحتیدرابعادکوچك
ومحدود،بنبستیوجودنداردودالیلزیادیرا
میتوانبرایآنذکرکردکهچندنمونهازآنبه

شرحذیلمیباشد:
• نیازبهآببهعنوانمایعحیاتدرشرایطکمبود
روزافزونمنابعدردسترسانکارناپذیراستولذا
برایزندهماندنجامعهبایستیمنابعمحدودآب
مدیریتشوندواینمهمباتوسعهصنایعمهندسی
مرتبطمیسرخواهدبود.هنوزمنابعآببسیاریدر
کشورچهبهصورتجاریدائمیویافصلیوچه
بهصورتنذوراتوغیرهدرحالهدررفتناست
وکنترلیبرآنهااعمالنمیشوددرحالیکههمچنان

زمینهایتشنهبسیاریوجوددارد.
• تجهیزاتبسیاریدراینصنعتوجودداردکهبه
راندمانمطلوبخودنرسیدهاندوهمچنانمشکالتی
ازجنسمهندسیدارند.بهبودمستمردرمحصوالت
وساختههایبشرموجبشدهاستابزارهایساده
درحدیكایدهابتداییباقینمانندوبارفعنواقص
وباالرفتنکیفیت،کاراییبیشتردربرابرهزینهکمتر
ارائهدهند.درطرحسازههایهیدرومکانیكموجود
نیزانتظارچنیناصالحاتیقابلدركاست.اگربه
تعبیریمهندسیرابهمعنایقرارگرفتندانستههای
علمیودانشگاهیدرکنارتجاربعملیبدانیم

بهگونهایکهپروژههاباموفقیتبهنتیجهمطلوب
خودبرسند،مهندسیتجهیزاتهیدرومکانیكنیز
بابهرهگیریازمبانیعلمیواستانداردهایشناخته
شدهوهمچنینتجارباندوختهشدهدراینصنعت،
را نیازهایجوامع و بماند فعال بایستیهمچنان
مرتفعنمایدآنگونهکهشایستهجامعهایپیشرفته
استومنابعآبدردسترسوکنترلباشدوجامعه

ازفوایدجانبیآننیزبهرهمندشود.

گذشته، حال و آينده 
پروژه های هيدرومكانيک در شركت توبا

متنوعي کاري موضوعات گذشته یکسال طي
توسطمدیرانشرکتموردارزیابيقرارگرفتکهدر
کنارمباحثصنایعمعادن،نفتوپتروشیمي،تمرکز
هیدرومکانیك تجهیزات مهندسي و طراحي بر
دردستورکارقرارگرفت.بهطورکلیشرکتتوبا
فعال ابتدا از هیدرومکانیك تجهیزات حوزه در
بودهاستاماازاواخرسال1389بهبعدطراحيو
مهندسياینتجهیزاتدرواحدپروژههايشرکت
توباقرارگرفت.اینموضوعباتوجهبهتغییراتیکه
دررویکردبهپروژههایآبیکوچكمطرحبودانجام
شد.موضوعمهندسیتجهیزاتهیدرومکانیكبه
عنواندسترسترینموضوعراهخودرایافتهواکنون
نیزدرحالتوسعهوسازماندهیبرایپروژههای
و طراحی از جامع بهصورت که میباشد جدید
مهندسیتاتامینمواد،ساختونهایتانصبرادربر
میگیرد.اکنونشرکتتوبابهعنوانپیمانکاریبرای
تجهیزاتهیدرومکانیكازجانببرخیازشرکتها

مانندآب-نیروموردرجوعقرارمیگیرد.
ازجملهطرحهاییکهدرشرکتتوبادرحال

پیگیریمیباشدمواردذیلرامیتواننامبرد:
• طرحشهریار،تجهیزاتتکمیليطرحوبررسي

آبگیريموقت
انحراف، تونل مجرای سردشت، طرح  •
طراحی، مدفون؛ قطعات و چرخدار دریچههای
تامین،ساخت،نصبوتستنهاییبهاتمامرسیده

است.
• طرحنیروگاهآزاد– پنستاكنیروگاه؛طراحیو
تامینبهاتمامرسیدهاستوساختونصبدرحال

انجاممیباشد.
• طرحنیروگاهآزاد،دریچههایدرفتتیوبو
قطعاتمدفون،تیرباالبروسیستمجرثقیلمونوریل؛
طراحیبهاتمامرسیدهاستوتامین،ساختونصب

درحالانجاممیباشد.
• طرحنیروگاهداریاندریچههایدرفتتیوبو
قطعاتمدفون،تیرباالبروسیستمجرثقیل؛طراحی
بهاتمامرسیدهاستوتامین،ساختونصبدرحال

علي احمد كيان مهر، ریيس پروژه هيدرومكانيك

آينده پروژه های هيدرومكانيك
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علي رغم دقت 
عملي كه درطراحي 

و ساخت يك 
قطعه دوار در نظر 

گرفته مي شود، چه 
اينكه قطعه مزبور 

به طور كــامـل 
تـراش داده شود 
و يـا از طـريـق 
ريـخته گــري و 
يا اينكه از نصب 

قطعات مختلف بر 
روي هم تهيه شده 
باشد، عموماً به طور 
يكنواخت، به ويژه 
در سرعت هاي باال 

نخواهد چرخيد

انجاممیباشد.
• طرحسیمره،ورودیپایینی،دریچههایتعمیرات
تامینبهاتمامرسیدهاستودرمرحلهساخت

ونصبمیباشد.
• طرحسیمره،ورودیپایینی،آشغالگیرهایورودی
تامینبهاتمامرسیدهاستودرمرحلهساختو

نصبمیباشد.
• طرحسیمره،سرریز،دریچهاستاپالگتامین
بهاتمامرسیدهاستودرمرحلهساختونصب

میباشد.
اززمانتشکیلرسمیبخشهیدرومکانیكدر

شرکتتوبامواردذیلبهعنواناهدافاصلیمد
نظربودهاست:

• رفعمشکالتونواقصدرپروژههایپیشین
مانندطرحشهریار

• تشکیلتیمطراحیومهندسیبرایطراحی
تجهیزاتهیدرومکانیك

ازتواناییموجودودرحال • ایجاداطمینان
هیدرومکانیك پروژههای انجام برای شکلگیری
فراب شرکت در تنها نه کارفرمایی تیمهای در
منابع توسعه شرکت با مستقیم بهصورت بلکه
برخی وهمچنین )آب-نیرو( ونیرويایران آب

ازشرکتهایآبمنطقهایباعنایتبهاینکهاین
ساختاریجدیددرشرکتتوبامیباشدوسابقا
تیممهندسیتجهیزاتهیدرومکانیكبااینمیزان
بدیهیاست نبودهاست، ازحجمکاریروبهرو
داشته وجود حوزه دراین بسیاری کمبودهای
باشدکهالبتهتالشبسیاریبرایرفعمشکالتو
کمبودهادرحالپیگیریاستونهایتاامیدواراست
نظرکارفرمایانومشتریاناینحوزهراجلبنماید
درصنعت حرفهای متخصص عنوان به بتواند تا
هیدرومکانیكوآبشناساییشدهوموردتوجهو

ارجاعمشتریانقرارگیرد.بهامیدآنروز.

در 1349/04/10 متولد عابدي امیر اینجانب 
تهرانميباشم.درسال1370دیپلمخودرادررشته
ریاضيفیزیكگرفتمودرسال1375موفقبهاخذ
لیسانسمکانیكگرایشطراحيقطعاتوماشین

آالتشدم.
در سال مدت12 به تا1387 سال1375 از 
شرکتماشینسازياراكدرپستهايرئیسپروژه
مخازنتحتفشارشرکتمليگاز،سرپرستيو
رئیس فازیك، پارسجنوبي پروژه مواد مدیریت
خریدخدماتپیمانکاري،کارشناسارشدبازاریابي

وبرآوردپروژه،...مشغولخدمتبودم.
ازمهرماهسال1387باعنوانکارشناسبازرگاني
داخليدرپروژهLNGواردشرکتناردیسشدم.

درتیرماه1388باعنوانرئیسپروژهساختدر
بدو در و پیوستم توبا شرکت به پروژهها امور

ورودعهدهدارپروژهسدشهریارشدم.
Stator Frameدرسال1389ساختوتامین
وRotor Rim Sheetپروژهسنگتودهبهاینجانب
واگذارگردیدکهپروژهمذکوردرزمانقابلقبولو
باکیفیتمناسبباموفقتبهاتمامرسیدوبهکشور

تاجیکستانارسالشد.
ساخت مدیریت عهدهدار 1390 سال از
آزاد سد نیروگاه شدم. آزاد سد نیروگاه پروژه
اولیننیروگاهياستکهطراحيوساختکلیه
تجهیزاتتوربینآنبااتکابهتوانمليکارشناسان
اینشرکتصورتپذیرفتهودرحالاجرااست.
آفرین افتخار و تحسین قابل کارهاي از یکي
توربین چرخ ساخت و طراحي پروژه این در
کنم استفاده ميخواهم فرصت این از ميباشد.
کاري موضوعات و فعالیتها تشریح از جدا و
ساخت پروسه به بیشتر شرکت، این در خودم
چرختوربینکهشایدبرايخوانندگانقابلتوجه

باشدبپردازم.
چرختوربین)Runner(یکيازمهمترینو

حساسترینقسمتهايتوربیننیروگاههايبرق
آبيبودهوارتباطمستقیمباراندمانژنراتوردارد
برایناساسطراحيوروشساختآنازلحاظ
موادوابعاد،ازپیچیدگيخاصيبرخورداراست.
قطعهمذکورپیشازاینازکشورهايخارجي
آن ساخت و طراحي انحصار و ميشد تامین
به اتکا با اکنون است. بوده کشورها این براي
اینمجموعه اینسرزمین کارشناسان ملي توان
است. شده ساخته و طراحي کشور داخل در
بدیهياستساختاینقطعهميتواندبابهترین
کیفیتوکمترینزماندرداخلکشورانجامشده

وصرفهجویيارزيرابههمراهداشتهباشد.
چرختوربین)Runner(ازسهقسمتعمده

تشکیلشدهاست:
)HUB(1-هاب

)BLADES(2-پرهها
)SHROUD(3-شرود

پروسهساخت:
1-تامینموادخامقطعات

)HUB-BLADES-SHROUD(
2-آمادهسازيقطعات

3-مونتاژقطعات
4-جوشکاري

5-سنگزنيوتمیزکاري
NDT6-تستهاي
7-عملیاتحرارتي

CMM8-ابعادبرداريبهروش
9-باالنسدینامیکي

•جنسموادخامقطعاتهاب،شرودوپرهها
مواد تامین و ميباشد 1.4313 ضدزنگ فوالد
وبا ميپذیرد صورت ریختهگري طریق از اولیه
پروژه این در فرمميدهند. قطعه به ماشینکاري
UNS41500 ورق از  پرهها خام مواد جنس

تامینشدهاست.

و ابعاد و بهحجم توجه با رانر نوع این در
همچنیندرجهتباالبردندقتمونتاژ،قطعات
کمك با )HUB-BLADES-SHROUD(
مونتاژ هم به خاص شابلونهاي و فیکسچر

ميگردند.
کردن tack weld و رانر مونتاژ از پس
درصورت و انجام آن ابعادي بازرسي قطعات،
تأیید،جوشکاريآغازميگردد.برایجلوگیری
ازپیچیدگیقطعه،جوشکاریخطوطجوشپره
باhubوshroudتحتتواليوشرایطخاصي

صورتميگیرد.
UT/MTجهتصحتجوشکاري،آزمونهاي
بررويخطوطجوشانجامميگیرد.درصورت
عدموجودعیب،Rزنيوبازرسينهایيبرروي

مجموعهرانرصورتميپذیرد.
از ناشي تنشهاي کردن خارج جهت
جوشکاريمجموعهرانرتحتعملیاتحرارتي

قرارميگیرد.
ازعملیاتمونتاژوجوشکاريدرجهت بعد
قابل نقاط کلیه رانر، مجموعه ابعادي کنترل
مورد و ابعادبرداري CMM روش به دسترس
بین فاصله پروسه دراین قرارميگیرند. بازرسي
پرههادرارتفاعهايمختلفاندازهگیريميگردند.
عليرغمدقتعمليکهدرطراحيوساخت
اینکه ميشود،چه گرفته نظر در قطعهدوار یك
قطعهمزبوربهطورک��ام�لت�راشدادهشودوی�ا
ازط�ری�قری�ختهگريویااینکهازنصبقطعات
مختلفبررويهمتهیهشدهباشد،عموماًبهطور
نخواهد باال سرعتهاي در ویژه به یکنواخت،

چرخید.
و تراشکاري اثر در درابعاد حاصل تغییرات
تغییراتحاصلهازجوشکاري،همگيسببميشوند
تامرکزثقلبررویمحوردورانمنطبقنباشد.لذا
بعدازساخترانر)Runner(درتوربینهايآبي

 امير عابدي،رئيس پروژه نيروگاه سد آزاد 

درباره چرخ توربين
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اينكه تعريف كيفيت 
چيست و چگونه 
بايد اجرا شود  بر 
عهده متخصصين 
اين حوزه است اما 
قطعا از شفاف نبودن 
اين تعاريف و نحوه 
اجراي آنها صدماتي 
متوجه پروژه ها شده 
است. خيلي وقت ها 
كيفيت كار داخلي با 
يك سازنده اروپايي 
قياس مي شود اين در 
حالي است كه نه مواد 
اوليه ما از آن كيفيت 
باال برخوردار است و 
نه پرسنل شاغل در 
كارگاه ها آموزش هاي 
كامل و سازمان 
يافته اي داشته اند

بایدتستباالنسبررويآنهاانجامشود.براي
تست ابزار روي بر را رانر ابتدا باالنس انجام
قرارميدهند.دراینصورتمقدارجرمنامیزانی
راميتوانبهوسیلهریختنسربمایعدرنقطه
با یا و کرد اضافه رانر به نامیزانی وزن مقابل

کمکردنآنازطریقتراشکاريخارجازمرکز،
همانتأثیرراایجادکرد.درنهایتدرصورتيکه
کمتر آن مجاز مقدار از آمده بهدست نامیزاني

باشد،باالنسقابلقبولاست.
درپایانضمنتشکرازتماميهمکارانکهاین

فرصترادراختیاربندهقراردادندکمالتشکرو
قدردانيدارموامیدوارمباکمكدیگرهمکارانتا
قبلازپایانسال1391ساختکلیهتجهیزاتو
همچنیننصببخشعمدهايازتجهیزاتنیروگاه

سدآزادبهپایانبرسد.

مهندسي کارشناسي هستم. 1359 سال متولد
متالورژيرادرسال1381ازدانشگاهصنعتياصفهان
دریافتکردموپسازطيدوسالخدمتسربازي
درسال1383بهعنوانکارشناسدرمجموعهشرکت
مليفوالدایرانمشغولبهکارشدم.درسال1386
افتخارآشنایيباشرکتهايفرابوتوباحاصلشد
کهپسازآنبهعنوانکارشناسساختتجهیزاتدر
شرکتتوبااستخدامودرحالحاضربهعنوانمدیر
پروژهمسئولیتتامینتجهیزاتموارديهمچون
ژنراتورسیمرهوداریانرابرعهدهدارم.درابتداي
ورودبهتوباچندماهبهعنوانناظرمقیمدرشرکت
نیرپارسحضورداشتم.درآنزمانشیرهايپروانهاي
پروژهکارون4درآنشرکتدرحالساختبود.
پسازآنمسئولیتاجرایيپروژههايسیاهبیشه،
ژنراتورسیمرهوداریاندرشرکتتوبابهاینجانب
محولشد.همکاريباشرکتتوبافرصتيرادر
اختیارمنقراردادتاضمنآشنایيباصنعتنیروگاهي
وبهویژهتوربینوژنراتورآبي،تجربیاتفراواني
مقولهساخت پروژههاوهمچنین رادرمدیریت
تجهیزاتسنگینصنعتيکسبنمایم.درفرصتيکه
پیشآمدهمناسبدیدممطالبيکهدرارتباطبااجراي
اینپروژههادغدغهذهنيایجادکردهراباهمکارانم
درمیانبگذارم.مهمتریناینمطالبدرموردهمان
حوزههاياصليمدیریتپروژهیعنيزمان،هزینهو
کیفیتاست.درزمینهنحوهتعاملباسوپروایزرهاي
خارجينیزمطالبيبهذهنرسیدکهدرزیربهعرض

خواهدرسید:
• مديريت زمان 

زمانانجامیكپروژهیکيازنکاتکلیدياست
کهازابتداتاانتهايپروژهتحتکنترلقرارميگیرد.
برآوردصحیحاولیهزمانانجامپروژه،پیگیريهاي
زمان تعیین ميکند. منطقيتر و آسانتر را بعدي
انجامهرپروژه،بایدپسازتعیینساختارشکست
فعالیتهايآنوتخمینزمانفعالیتهايجزئي
بهدستآید.دراینفرایندبایدواقعیتهايموجود
درحوزهکسبوکارداخلکشورمدنظرقرارگیرد.
اتفاقيکهدرعملميافتدبراینمبنانیست:کارفرمایان
پروژههادرقریببهاتفاقمواردزمانبنديخودرا
دارندوابالغمينمایندکهاینمجموعهقطعات،باید
دراینمدتزمانساختهشود.درزمانتعیینشده
توسطکارفرمابعضابرخيازمتغیرهايتاثیرگذاردر

نظرگرفتهنميشود.مثالًاینکهمواددرداخلکشور
وجودداردیااینکهبایدازخارجازکشورتهیهشوند؟
ظرفیتپیمانکارانساختچهمقداراست؟آیاطي
فرایندساختگلوگاهمنابعساختمثالًمحدودیت
منابعماشینکاريخواهیمداشت؟حجمپروژههاي
دیگريکهدرکارگاههايپیمانکاراندرحالاجرا
استبهچهمیزانميباشد؟عالوهبراینسوؤاالت
نظر مد نیز را پیمانکاران اقتصادي وضعیت باید
قرارداد:باتوجهبهبحراناقتصاديکهتمامدنیابا
آندستوپنجهنرمميکند،پیمانکارانداخلينیز
مشکالتپرسنليواقتصاديزیاديدارند.نتیجه
بهدستآمدهایناستکهدربسیاريازمواردبرنامه
زمانبنديکهتوسطپیمانکارساختارائهميشودبر
مبنايواقعیتهايموجودنیستوصرفاجهتتامین
خواستههايکارفرماتنظیمميشود.باپیشرفتکار،
تاخیرهادرمقایسهبابرنامهموجودآغازميشودواین
شرکتتوبااستکهبایدپاسخگوياینمشکالت
باشدایندرحالياستکهبسیاريازمشکالتپیش
آمدهدراثرتحمیلشرایطمحیطيمذکوربهپروژه
واقعیات نظرگرفتن راستا،در این در بودهاست.
موجودازطرفکارفرمایانعزیزراهگشاخواهدبود.

• مديريت كيفيت 
اینکهتعریفکیفیتچیستوچگونهبایداجرا
شودبرعهدهمتخصصیناینحوزهاستاماقطعااز
شفافنبودناینتعاریفونحوهاجرايآنهاصدماتي
کیفیت است.خیليوقتها پروژههاشده متوجه
ميشود قیاس اروپایي سازنده یك با داخلي کار
ایندرحالياستکهنهمواداولیهماازآنکیفیت
باالبرخورداراستونهپرسنلشاغلدرکارگاهها
آموزشهايکاملوسازمانیافتهايداشتهاند.شرکت
توبادرطيسالهااجرايپروژههايمختلفزحمات
زیاديرادرراستاياستقرارسیستمهايکیفيقابل

قبولدرمجموعهپیمانکارانکشیدهاست.
و آرماتور مانند اولیه مواد کلیه دیگر ازسوي
استفاده مدفون قسمتهاي در مثاٌل که ورقهایي
ميشوندبایدتاییدیهکیفیتداشتهباشند.بازارمواد
خامکشورچنیناستعداديرانداردونميتواندبراي
هرموادخاميباهرمقداريکهخریداريشود،تاییدیه
کیفيارائهنمایدلذااینوظیفهبرعهدهتوباوپیمانکار
ميکنند تهیه که آنچه هر براي که است ساخت
نمونهگیريوتستانجامدهند؛حتيبرايواشرها،

مهرههاوپیچهايکوچك.اینمقولهبسیارهزینه
زاووقتگیراستودستاندرکارانپروژهرااز
پرداختنبهمسایلاصليتربازميدارد.بهنظرميرسد
ميتواندربعضيازقوانینموجودتجدیدنظرهایي
داشتوموارديرابهصورتدستورالعملموردقبول
همهطرفهايپروژهتهیهکرد.مورددیگرمداركو
مستنداتجوشکارياستکههنوزوپسازانجام
پروژههايمتعدددرتعدادمحدوديپیمانکاراصلي،
مجموعهايمدونازWPSوPQRنداریم.برايهر
پروژهمجدداًوقتوپتانسیلزیاديصرفميشودتا
اینمداركبرايجوشکاريتهیهشوند.اینمشکل
بایدراهحليداشتهباشدوبایستيباتشریكمساعي

ازهدررفتهزینهوپتانسیلجلوگیرينمود.
• مديريت هزينه

تازمانخاتمه انعقادقرادادها طولمدتزمان
در شده پیشبیني مدت از بیش معموالً پروژه،
قراردادهاميباشد.ایندرحالياستکهکشورما
شاهدنوساناتاقتصاديوتغییراتمکرردرنرختورم
ونرخبرابريارزباپولملياست.بنابراینهمیشه
پروژههابهقیمتيکهپیشبینيشدهاندخاتمهنميیابند.
اینواقعیتازاهمیتيبسیارباالبرخورداراستودر
حقیقت،اجرايپروژهايکهتوجیهاقتصادينداردنه
بهنفعیكبنگاهاقتصادياستونهپرسنلدرگیر
تمایلچندانيبهاجرايآندارند.شرکتتوباطي
اجرايپروژههايمختلفازاینناحیهدچارضررو
زیانزیاديشدهاست.بااینحسابشایدمنصفانه
ترینروشاجرايپروژههابرايشرکتيمثلتوبا

روشCost– Plusباشد.
• مديريت روابط با طراح و سوپروايزر 

درپروژههایيکهتاکنوندرتوبااجراشدهاست
)بهجزپروژهآزاد(طراحخارجيحضورداشتهاست
واینطراحنسبتبهفرستادننماینده)سوپروایزر(
مبادرتميورزد.برقراريارتباطمناسبباسوپروایزر
ضرورياست.بسیاريازمشکالتفنيکهدرزمان
اجرايپروژهپیشميآیدبامذاکرهدرستوبهموقع،
بهسادگيقابلحلميباشد؛امابهنظرميرسددراین
راستابایدجنبهاعتدالدربرخوردهارارعایتکرد.
سوپروایزروحتيشرکتمتبوعاوکهطراحپروژه
بهحسابميآیدپیمانکارفرابهستندونبایدپارا
ازاینفراتربگذارندومانیزنبایداینفرصترادر

اختیارایشانقراردهیم.

سعيد مسعودي، ریيس پروژه داریان

مديريت هماهنگ زمان، هزينه و كيفيت؛ مساله اين است!
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درحال حاضر در 
كشورهاي آمريكا 
و چين، بيشترين 
و پيشرفته ترين 

تحقيقات در جهت 
بررسي خواص نانو 

سيمان ها انجام 
شده است و لذا 

بسياري از مقاالت 
معتبر در خصوص 

بررسي خواص نانو 
سيمان ها مربوط به 
دانشگاه ها و مراكز 

صنعتي دو كشور 
مي باشد. به طور كلي 

مهم ترين عامل در 
كنترل خواص نانو 

سيمان ها، عالوه بر 
خواص نانو ذرات، 

اختالط مناسب 
نانو ذرات و سيمان 

مي باشد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

امروزهفناورينانوکاربردوسیعيدرحوزههايمختلفازجملهصنایعغذایي،
دارویي،پزش��کي،بیوتکنولوژي،الکترونیك،کامپیوت��ر،ارتباطات،حملونقل،
انرژي،محیطزیس��ت،هوافضاو...دارد.تغییرمقیاسس��اختباعثتغییراتي
اساس��يدرنحوهطراحيسیس��تمهاخواهدش��د،زیرادرمقیاسنانو،نیروهاي
بینمولکوليونیروهايمرتبطدیگرنیزواردمحاسباتطراحيميشوند.کنترل
مواددرمقیاسنانوبهمعنايس��اختنس��اختارهايبنیانيدرمقیاس��يکهدرآن
ابعاد،خواصاساسيموادتعیینميگردد)نانوآخرینمقایسبااندازه10بهتوان
منهاي9،درتولیدميباشد(وبنابراینکنترلخواصموادحاويذراتنانو،بهتر
امکانپذیرميباشد.نانوذراتافزودنيبهسیمان)ذراتيباقطرکمتراز500نانو
متر(ميتوانندهمازترکیباتتش��کیلدهندهخودسیمان)اکسیدسیلیس،اکسید
آهنوآلومینا(باش��ندوهمازترکیباتيدیگر)برايمثالکربونانوتیوب(کهدر

جهتایجادخواصيمشخصومعیندرسیمان،کاربرددارند.
بهعنوانمثال،برايدس��تیابيبهس��یمانيباخواصمناسبجهتاستفادهدر
چاههاينفت،افزودننانوذراتمناسبميباشد.درحالحاضرمتخصصینایراني
پژوهشگاهصنعتنفتبهدانشفنيموردنیازبرايساختنانوافزودنيخاصو
مناسبيبرايکنترلخواصسیمانکاريجدارهچاههاينفتيدستیافتهاند.هدف
اصلياستفادهازنانوافزودنيهادرسیمانجدارهچاههاينفتي،مقابلهبامشکالتي
ازلحاظپایینبودنفشارمخزنوضرورتایجادفشارالزم،توسطسیماناستفاده
شدهميباشد.همچنیناستفادهازکربننانوتیوب،بهعنواننانوافزودنيدرسیمانبه

علتوجودیكمادهتقویتکنندهایدهآلوهمچنینیکسانبودناندازهقطرآنبا
قطرذراتکلسیم�سیلیکات�هیدرات،خاصیتفوقالعادهقويدرسختيسیمان
ایجادميکند،ازدیگرکاربردهايکربننانوتیوبدرصنعتساختمان،استفادهاز
آنبهعنواناجزايساختاريوعاملانتقالحرارتميباشدبهنحويکهیکيدیگر

ازکاربردهايآن،گرمکردنساختمانهااست.
درحالحاضردرکشورهايآمریکاوچین،بیشترینوپیشرفتهترینتحقیقاتدر
جهتبررسيخواصنانوسیمانهاانجامشدهاستولذابسیاريازمقاالتمعتبر
درخصوصبررسيخواصنانوسیمانهامربوطبهدانشگاههاومراکزصنعتياین
کشورميباشد.بهطورکليمهمترینعاملدرکنترلخواصنانوسیمانها،عالوه
برخواصنانوذرات،اختالطمناسبنانوذراتوسیمانميباشد.نانوسیمانها
بهدلیلمقاومتباالوخواصس��اختاريبهبودیافت��ه،کاربردهايزیاديدارند
برايمثال،ازایننوعسیمانها،برايساختسازههايبلندمرتبه،ساختمانهاي
نظاميضدانفجارومقابلهباپدیدهخورندگيدرسازهها،استفادهميشود.بهطور
کلي،قبلازارائهتوضیحاتبیشتردرخصوصنانوسیمان،مطالبمختصريدر
خصوصس��یمان،تشکیالتساختاريوانواعسیمانوهمچنینجایگاهجهاني

ایراندرصنعتسیمانونانوسیمانهادرادامهمطلبارائهميگردد:

معرفي سيمان 
اگرچ��هاززمانهايبس��یاردوراقوامومللمختلفبهنحويازس��یماندر

فناوري نانو و صنعت سيمان

رضا
 آقانوري *
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به طور كلي بتن كه 
خود داراي اجزايي 
چون سيمان، مصالح 

سنگي، آب و موارد 
افزودني مي باشد 
به عنوان يكي از 
پر مصرف ترين 
مصالح ساختماني 
در صنعت ساخت 
و ساز محسوب 
مي گردد و همان طور 
كه در مقدمه مطلب 
نيز عنوان گرديد نانو 
ذرات مورد استفاده 
در ساخت سيمان 
تا به امروز همان 
تركيباتي مي باشند 
كه در ساخت 
سيمان از آنها 
استفاده مي گردد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

ساختبناهايخوداستفادهميکردند،امااولینباردرسال1824،سیمانپرتلندبه
نام»ژوزفآسپدین«کهیكمعمارانگلیسيبود،ثبتشد.بهلحاظشباهتظاهري
وکیفیتبتنهايتولیدشدهازسیمانهاياولیهبهسنگهايناحیهپرتلنددرجنوب
انگلیس،سیمانبهنامسیمان»پرتلند«معروفشدوتابهامروزلغت»پرتلند«براي
سیمانهایيکهازمخلوطکردنوحرارتدادن-موادآهکي،رسي،موادحاوي
سیلیس،آلومینا،اکسیدآهن،تولیدکلینکرودرنهایتآسیابکردنکلینکربهدست
ميآید-استفادهميشود.کلمهسیمانازیكلغتالتینبهنام)cement(گرفته
شدهومادهاياستکهدارايخاصیتچسبانندگيموادبهیکدیگرودرحقیقت،

واسطهايبرايچسباندناست.
امروزهانواعدیگريازس��یمانهادرصنایعوشاخههايعلمپزشکيازجمله
دندانپزشکيوارتوپديکابردفراوانيدارند،امامقصودازکلمهسیماندرمتن
حاضر،آننوعازسیماناستکهریشهآهکيداردوچسبانندهمصالحسنگيبه

یکدیگرميباشد.

ساختار سيمان: 
اساساسیمانبهوسیلهآس��یابکردنموادخاميازقبیلسنگ،آهك،آلومینا،
سیلیس��يکهبهصورتخاكرسیاسنگهايرسيوجودداردومخلوطکردن
آنهابانسبتهايمعینوباحرارتدادندرکورههايدوارتاحدود1400درجه
سانتيگرادبهدستميآید.دراینمرحله،مواددرکورهتبدیلبهگلولههايتقریبا
سیاهرنگيميشوندکه»کلینکر«نامیدهميشود.کلینکرپسازسردشدن،بامقداري
سنگگچبهمنظورتنظیمگیرش،مخلوطوآسیابشدهوپودرخاکستريرنگي
حاصلميشودکههمانسیمانپرتلنداست.باتوجهبهنوعوکیفیتموادخام،
سیمانبهوسیلهدوروشتروخشكتولیدميشود،البتهامروزهعموم�اًازروش
خش��كدرتولیدسیماناستفادهميشود،مگردرموارديکهموادخام،روشتر
راایجابکند،زیرادرروشخشك،انرژيکمتريبرايتولیدموردنیازميباشد.
معموالچهارترکیبعمدهذیلبهعنوانعناصراصليتشکیلدهندهسیماندرنظر

گرفتهميشوندکهعبارتنداز:
)C3S(سهکلسیمسیلیکات •
)C2S(دوکلسیمسیلیکات •
)C3A(سهکلسیمآلومینات •

)C4AF(چهارکلسیمآلومینوفریت •

AراباAl2O3وSراباSiO2وCراباCaOکهبهطورمختصراکسیدهاي
وFe2O3راباFنش��انميدهند.سیلیکاتهايC3SوC2Sمهمترینترکیبات

سیماندرایجادمقاومتخمیرسیمانهیدراتهميباشند.درواقعسیلیکاتهادر
سیمان،ترکیباتکامالخالصينیس��تند،بلکهداراياکسیدهايجزئيبهصورت
محلولجامدنیزميباشند.ایناکسیدهااثراتقابلمالحظهايدرنحوهقرارگرفتن
اتمها،فرمبلوريوخواصهیدرولیکيسیلیکاتهادارند.البتهترکیباتدیگري

نیزدرسیمانوجودداردکهازنظردرصدوزنيقابلمالحظهنميباشند.

انواع سيمان: 
اصوالًتقس��یمبنديسیماندرکش��ورهايمختلفمتفاوتميباشدومبناي
مختلفيبرايتقسیمبنديآنهادرنظرگرفتهشدهاستامااجماعدستهبنديبیشتر

کشورهايپیشرفتهدراینصنعتبهصورتزیرميباشد:
• براساسمقاومتفشاري.

• براساسنوعسیمانواینکهازچهمنبعيتهیهشدهباشد،مانندسیمانپرتلند،
سیمانروباروسیمانپوزوالن.

• براساسمشخصاتویژهمانند:سیمانباگرمايهیدراتاسیونپایین،سیمان
بامقاومتشیمیائيدرمقابلسولفاتها،قلیایيهاومانندآنها.

کهدرحالحاضرتولیدس��یمانایرانيفقطشاملتولیدانواعسیماناستاندارد
پرتلندوس��یمانپرتلندپوزوالنيبراساساس��تانداردملي3432،389و4543

ميباشد.

نانو ذرات مورد استفاده در سيمان و بتن: 
بهطورکليبتنکهخودداراياجزایيچونسیمان،مصالحسنگي،آبوموارد
افزودنيميباش��دبهعنوانیکيازپرمصرفترینمصالحساختمانيدرصنعت
ساختوسازمحسوبميگرددوهمانطورکهدرمقدمهمطلبنیزعنوانگردید
نانوذراتمورداس��تفادهدرساختس��یمانتابهامروزهمانترکیباتيميباشند
کهدرس��اختسیمانازآنهااس��تفادهميگرددوحصولاستفادهازفناورينانو
درساختبتننیزبهدوصورت:الف(استفادهازفناورينانودرساختسیمان
وب(اس��تفادهازفناورينانوافزودنیهادرساختبتنميباشدوبهطورخالصه
نتایجتحقیقاتدانش��مندانعرصهساختسیمانوبتنبااستفادهازاینفناوري

عبارتاستاز:

• استفادهازفناورينانودرساختسیمان
1-نانوآلومینا:

افزودنایننانوذرهبهسیمانباعثافزایشمقاومتفشاريومدولاالستیسیته
نس��بتبهس��یمانهايمعموليميگردد.بهعنوانمثالمدولاالستیسیتهسیمان
ح��اوي5درصدنانوآلومینادرطي28روز،143درصدافزایشیافتهحالآنکهدر
سیمانهايحاويمیکروسیلیکااینعددمعادل15درصدميباشد.همچنیننتایج
نشانميدهدکهمقاومتفشاري7روزهسیمانهايحاوينانوآلومینا30درصد

نسبتبهسیمانپرتلندمعموليبیشترميباشد.
2-نانواکسیدآهن:

اس��تفادهازایننانوذرهدرس��یماننیزباعثافزایشمقاومتفشاريسیمان
ميش��ود.البتهبراياس��تفادهازنانواکسیدآهنمقداربهینهوجودداردزیرامقدار
بیش��ترآنباعثعدمپراکندگيمناس��بوتجمعنانوذراتدرس��یمانگشتهو

موجبکاهشمقاومتفشاريميگردد.
3-نانواکسیدروي:

مصرفایننانوذرهبهجايدرصديازCaOموجوددرکلینکرسببپایداري
فازC3Sشدهوافزودن5درصدازایننانوذراتبهسیمانموجبحداکثررشد

مقاومتفشاري166مگاپاسکالميگردد.
4-نانوسیلیکا:

س��یلیکانقشمهم��يدرچس��بندگيوپرکنندگيبتنایفاميکن��د.نانوذرات
س��یلیکادارايش��کلگلولهايباقطرکمتراز100نانومترهس��تندکهبهصورت
ذراتخش��كپودريیابهصورتمعلقدرمایعمحلولقابلانتش��ارميباشند.
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سيليكا نقش 
مهمي در چسبندگي 

و پركنندگي بتن ايفا 
مي كند. نانوذرات 

سيليكا داراي شكل 
گلوله اي با قطر 

كمتر از 100نانو متر 
هستند كه به صورت 
ذرات خشك پودري 

يا به صورت معلق 
در مايع محلول قابل 

انتشار مي باشند

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

ف
خصوصيات و كاربردنوعردی

اینسیمانهمانسیمانمعموليورایجترینوپرمصرفترینسیماندرساختوسازهابهشمارميرودواغلبکارخانههايسیمانپرتلندتیپیك1
دنیادرشرایطعادياینسیمانراتولیدميکنند.

اینسیمانازنظرخواصمتوسطاستبدینمعنيکهتاحديکندگیربودهوتاحديدرمقابلحملهسولفاتهامقاوماستسیمانپرتلندتیپدو2
بنابرایندرصورتتاییدمشاورطرحميتواندرپروژههايصنعتيبهکارگرفت.

اینس��یمانتقریبااجزااولیهس��یمانتیپ1رادارد،بااینتفاوتکهبهش��دتریزترآسیابشدهوبههمینجهتگیرشسیمانپرتلندتیپسه3
سریعتريدارد.

اینسیمانکندگیربودهودرهنگامگیرشحرارتکميتولیدميکندبنابرایندرمناطقگرمکاربردزیاديدارد.سیمانپرتلندتیپچهار4

درساختاینسیمانسعيميشودحتياالمکانC3AوC3SرابهحداقلبرساندودرمقابلC2Sبیشتريمصرفنمایند.سیمانپرتلندتیپپنج5
ولذاميتوانبادرصدترکیباتمختلففوقازحملهشدیدسولفاتهامحافظتنمود.

6Aاینسیمانهمانسیمانتیپ1،بودهکهبااضافهکردنموادمناسبيبهآنخاصیتهوازایينیزدرآنایجادشدهاست.سیمانتیپیك

7Aاینسیمانهمانسیمانتیپ2،بودهکهبااضافهکردنموادمناسبيبهآنخاصیتهوازایينیزدرآنایجادشدهاست.سیمانتیپدو

8Aاینسیمانهمانسیمانتیپ3،بودهکهبااضافهکردنموادمناسبيبهآنخاصیتهوازایينیزدرآنایجادشدهاست.سیمانتیپسه

اینسیمانهمانسیمانتیپ5استکهباترکیبدياکسیدآهنبسیارزیاد،سیمانضدسولفاتویژهتولیدميگردد.سیمانضدسولفاتویژه9

رنگتیرهسیمانبهدلیلوجودسولفاتآهنوسولفاتمنزیمدرسیماناست.لذادرتولیدچنینسیمانيازترکیباتفوقسیمانسفید10
کمتراستفادهشدهاست.

سیمانبنایينبایدبرايساختبتنمصرفشودوبراياستفادهدرمواقعيکهمالتبنایيبامقاومتهايکمترازسیمانتیپسیمانبنایي11
1موردنیازاستمانندمالتجهتکارهايآجريوسنگيونازكکارياستمصرفميشود.ایننوعسیمانساختهشده

ازسنگتراسپودرشدهوماسهاست.

12sاینسیمانازترکیبسیمانپرتلندمعمولي،باپوزوالنوموادهوازابادرصدوزنيمعینميباشدکهاغلببرايآنکهآبدریاسیمانپوزوالنتیپ
وآبهايسولفاتداردرزمینهايگچيدربتنسیمانياثرمخربایجادنکندبهسیمانبتن،پوزوالنميافزایند.)پوزوالن

همانسربارهکورهآهنگدازيميباشد(

13ismاینسیمانازترکیبسیمانپرتلندمعمولي،باپوزوالنوموادهوازابادرصدوزنيمعینميباشد.سیمانپوزوالنتیپ

14isاینسیمانازترکیبسیمانپرتلندمعمولي،باپوزوالنوموادهوازابادرصدوزنيمعینميباشد.سیمانپوزوالن

15ipاینسیمانازترکیبسیمانپرتلندمعمولي،باپوزوالنوموادهوازابادرصدوزنيمعینميباشد.سیمانپوزوالن

16ipmاینسیمانازترکیبسیمانپرتلندمعمولي،باپوزوالنوموادهوازابادرصدوزنيمعینميباشد.سیمانپوزوالن

مشابهسیمانمعمولياستکهمقداريمادهدافعآببهآنافزودهشدهاست.سیمانپرتلندضدرطوبت17

سیمانهایيکهبهرنگقرمز،زرد،آبيو...همانسیمانهايعاديهستندکهدرساختآنهااز2الي15درصدپودرسنگهايسیمانهايرنگي18
رنگياستفادهشدهاست.

ایننوعسیماندرتهیهمالتوبتندرکلیهموارديکهسیمانپرتلندنوعیكبهکارميرودودوامبتنرادربرابریخزدن،سیمانپرتلندآهکي19
آبشدنوامالحیخزاوعواملشیمیایيبهبودميبخشد.

اینسیمانبرايدرزگیريچاههاينفتبهکارميرودوعمدهایننوعسیمانهادیرگیربودهودربرابردماهاوفشارهايباالسیمانچاهنفت20
مقاومميباشند.

اینسیمانبهگونهايکنترلوساختهميشودکهميتواندبتنيبازمانهايگیرشازچنددقیقهتا1ساعتتولیدکند.سیمانباگیرشتنظیمشده21

ازسیمانهايبادرجهزودگیريباالميباشد.سیمانآلومینیوم22

اینسیماندارايترکیباتمنبسطشوندهميباشد.سیمانمنبسطشونده23

ازاینسیمانبهعنوانمادهاينسوزدرصنایعاستفادهميگردد.سیماننسوز24

سیمانهایيبامقاومتباالدربرابریخبندانهاوذوبمکرریخزدگي.سیمانهوازا25

جدول )1( ، انواع سیمان براساس تقسیم بندي هاي فوق
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امروزه با مصرف 
روزانه 14 ميليون 
متر مكعب بتن در 
دنيا و280 هزار متر 
مكعب در ايران 
)2 درصد مصرف 

جهاني(، دانشمندان 
علم اقتصاد بر اين 
اعتقادند كه تمدن 
بشري امروزه 
مرهون گسترش 
صنعت سيمان 
در دنيا مي باشد 
و استفاده از 
محصوالت سيماني 
و بتني گسترش 
شهرنشيني و ايجاد 
جلوه هاي گسترده و 
زيباي  شهرسازي، 
پلسازي و سد سازي 
و غيره سهم 
به سزايي داشته 
است
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 و 
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تحقیقاتنش��انميدهدکهواکنشپذیريومقاومتفش��اري7روزهو28روزه
س��یمانهايحاويذراتنانوسیلیکابیشترازس��یمانهايحاويذراتمیکرو
سیلیکاميباشد.همچنیننانوس��یلیکابهعنوانیكمادهپرکنندهدرساختاربتن
عملکردهوافزودن3درصدنانوس��یلیکابهمالتس��یمانباعثکاهشاندازه
کریستالهايهیدراتکلسیمميشودوبهعبارتيجمعترشدهودرنتیجهسطح
مشتركموادواکنشدهندهمناسبترميگردد.اضافهکردننانوسیلیکازمانگیرش
راهمتحتتاثیرقرارميدهدبهگونهايکهگیرشاولیهسریعترشدهوتفاوتبین
زمانگیرشاولیهوگیرشنهائيبهدلیلکاهشنفوذپذیري)متراکمبودنساختار

نانوسیمان(بیشترميشود.
• استفادهازفناورينانودرساختبتن

باتوجهبهبهکارگیريبتنمس��لحبهآرماتوربهعن��وانپرمصرفترینمصالح
س��اختمانيدردنیاونی��ازبهتولیدبتنهايباعملکردب��االجهتجلوگیرياز
خرابيهایيچون-خوردگي،کاهشدوام،کاهشمقاومت،کاهشانعطافپذیري
وکاهشسایشسطحيدربتن،دردههاخیرفناورينانوموردتوجهبسیارزیاد
بخشدانش��گاهوصنع��تقرارگرفتوحاصلآناس��تفادهازکربننانوتیوپ،

نانوتیتانیوماکسید،نانوالیاف،نانوسیلیس
بهعن��وانافزودنيدرس��اختبتنهابوده
ک��هنتای��جآنه��مافزایشخ��واصبتن
درحوزهه��ايچس��بندگي،پیوس��تگيو
یکپارچگيخمیرسیمانوفوالد،مقاومت
دربرابرعبورتشعشعاترادیواکتیو،حفظ
ان��رژيدرس��اختمانها،مقاومتدربرابر

خوردگيوسایشبودهاست.

جايگاه صنعت سيمان ايران در دنيا 
امروزهب��امصرفروزان��ه14میلیون
مترمکعببت��ندردنی��او280هزارمتر
مکعبدرایران)2درصدمصرفجهاني(،
دانش��مندانعلماقتصادبرای��ناعتقادند
کهتمدنبش��ريامروزهمرهونگسترش
صنعتس��یماندردنیاميباشدواستفاده
ازمحصوالتس��یمانيوبتنيگس��ترش
شهرنش��ینيوایجادجلوههايگستردهو
زیبايشهرس��ازي،پلسازيوسدسازيو
غیرهسهمبهسزایيداش��تهاست.جایگاه

صنعتس��یماندرایرانقبلازافتتاحاولینکارخانهس��یماندرسال1312)در
جوارش��هرريودرامتدادکوهبيبيش��هربانو(بهعنوانچهارمینواردکننده
سیمانوباقدمتي79سالهبهعنوانصنعتيزیربنایي،روندتوسعهخودرامستمراً
طيکردهاس��ت.امروزهکشورمانبابرخوردارياز67کارخانه،92خطتولیدو
ظرفیتتولیدبیشاز190هزارتندرروز،ازنظرتولیداینمحصولاستراتژیك
بهخودکفایيرسیدهوجزءکشورهايعمدهصادرکنندهسیمانمحسوبميشود.
تمرکزبرنامههاياقتصاديدولتهايوقتکش��وردرصنعتسیماننتایجقابل

مالحظهايدربخشهايذیلداشتهاست:
• س��همتولیدسیمانازتولیدناخالصمليبراساسقیمتهايجهانيحدود

4درصدتولیدناخالصمليميباشد.
• رتبهایراندرردهتولیدکنندگانس��یماندرجهان،طيس��الهاياخیرهمواره

ارتقایافتهوازرتبهچهاردهمدرسال1384بهرتبههشتمدرسال1389رسیدهاست.
• مقدارس��رمایهگذاريدراینبخشطي5سالگذشتهحدود6100میلیارد

تومانبودهاست.
• میزاناش��تغالزایيمستقیموغیرمس��تقیماینصنعتحدود200هزارنفر

ميباشد.
• درمباحثزیس��تمحیط��يوکاهش
مصرفانرژينیزميتوانبهباالرفتنسطح
کیفیتفیلترها،استفادهازتجهیزاتبامصرف
سوختحداقلاشارهکردوهمچنیناستفاده
ازایدهس��وزاندنپسماندهايبیمارستانيدر
کارخانههايسیمانوتولیدبرقازحرارتهاي

مازاداینبخشازکارخانه.
• اجرايطرحهايمختلفدراینصنعت
موجبارتقايسطحتولیدعلموتکنولوژي
کشوردرجنبههايدانشگاهيوصنعتيشده
است.بهطوريکهمرکزتحقیقاتسیماندانشگاه
علموصنعتبهعنواناولینمرکزپژوهش��ي
حرفهايایراندرسال1374ایجادگردیدهوسهم
بزرگيدرقرارگرفتنرتبهدوازدهمایراندرسال
2011میالديدرزمینهتولیدمقاالتعلمينانو،
درس��طحجهانداش��تهاس��ت.)جدول)2(،
خالصهايازسیرترقيایراندرجهانمربوطبه

تولیدعلمنانورانشانميدهد.(
* كارشناس ساختمان طرح داالهو

رتبه در جهانسال )ميالدي( 
 )ISI براساس تعداد مقاالت چاپ شده در(

200060

200152

200248

200351

200442

200536

200631

200725

200819

200915

201014

201112

جدول )2(، رتبه بندي ايران در تولید علم نانو
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�سبَّحِلماِفيالّسمواِتَوااَلرضَوُهَوالَعزیُزالرَّحیم)سورهحدیدآیه1(

ّشٍيَّحي)سورهانبیاءبخشيازآیه30( �َوَجَعلناَِمنالماٍءٌکلُّ

أَنتُْمتَْمتَُروَن)سورهانعامآیه2( یِعنَدهُثُمَّ َقَضیأََجالًَوأََجٌلمُّسمًّ َِّذيَخَلَقُکممِّنِطیٍنثُمَّ �ُهَوال

�َواَنَْزلنَاالَحِدیدفیِهبَاٌسشدیٌدومناِفُعللِنّاس)سورهحدیدبخشيازآیه25(

�ٌهَواَنَشاُکممَناالَرْضواْستََعَمرکمفِیها)سورههودبخشيازآیه62(

عاًمِنَخِشیهال)سورهحشربخشيازآیه21( �لَْواَنَْزلناهَذاالٌقراَنَعليَجبٍللَِرایَتُِهخاِشعاًُمتََصِدّ

همهچیزدرعالمازانسانومالئكتاجانورانوگیاهانوحتيجامداتتسبیحخدا
رابهجاميآورند.اینتسبیحازجانبجماداتبربشرچندانروشننیست.پسازروشن
شدنهوشمندبودنآبوتاثیرپذیريازمحیطوانرژيهايماديومعنويبهعنوانمایع
ونیزمایهحیاتبودنوپرمصرفترینمادهدرکرهزمین،اینكجامداتينظیرسیمانو
بهویژهبتنباتلفیقيازآبوسیمانوسنگدانهوبهعنواندومینپرمصرفترینمادهجهان
وبهعنوانمادههوشمندقرنبیستویکمشناختهميشود.برايتشخیصاینهوشمندي
ونیزخواصذاتيونهفتهدراینمادهالزماستعلمودانشخودرانسبتبهخاكکه
بهوجودآورندههمهچیزدراطرافماستوالبتهسیمانبهعنوانمادهاستراتژیكدرعمران
وساختفراسازههادرکرهزمینکهیکيازرسالتهايبشردرزندگيمادياینجهان
است،بیافزاییمکهاینكبرمتخصصانوعلماياینعلموصنعتوتکنولوژيآشکار
شدهاستکهتنهادرصدبسیارکميازخواصوپیچیدگيهايبتنبرماروشنشدهاست
ودراینعالمفانيوزودگذرفرصتدركعلميخواصخاكفراهمنیستبلکهتنها

درقیامتخواصخاكوبهنوعيگنجینههاينهفتهدرآنبربشرروشنخواهدشد.
اینكانس��انبهعنواناشرفمخلوقاتدرتالشاستتاکاربردبهینهخاكومواد

خامدرعالموتولیدمواديباخواصجدیدوبادوامباآلودگيکمتردرتولیدوایجاد
سازههایيباعمرمفیدتا1000سال،درجهتتوسعهپایداربرايگذرانچندصباحيدر
جهانماديبیابد.بتنهوشمندميتوانداینآرزويبشرراتحققبخشد،مشروطبرآنکه
باعلمودانشالزموالبتهباضمیرووجدانآگاهآنرابسازیموعرضهکنیم.بااینوجود
وهمانندبدنانسانوبهعنوانمادهايهوشمندازمحیطتاثیرپذیرفتهوانرژيهايمختلف
ميتوانندبرآناثربگذارندوسرطانبتنرانظیرسرطاندربدنانساندرطولحیاتو

عمرمفیدبتنایجادنمایند.
بهعلتهمانپیچیدگيهایيکهدربدنانس��اناس��تومتخصصینوپزش��کان
درحالحاضرعاجزازدرمانسرطانهستند،سرطانبتنهمناعالجوفعالًدرحالتحقیق
وبررسيبرايپیشگیريیادرمانآناست.پروژههايبزرگعمرانيدردنیانظیرسدها،
پلهاواغلبسازههايآبيدرکشورهايبسیارپیشرفتهجهاندچارسرطانبتنگشتهو
پسازشناختومشاهدهاینپدیدهدرسال1940میالديهنوزنهتنهاعللومکانیزماین
پدیدهبربشرروشننگشتهاست،بلکهتالشهايبسیاردرکنترلیادرمانآنباصرف
هزینههايفراوانکهالزمهتحقیقدراینامربودهاست،اندكحقایقيراازاینپدیدهو
واکنشهاواندرکنشهايپیچیدهآنروشنکردهاست.همچنینعدمشناختمادهونیز
بتنوفوالدوخاكوآجرو....سببطراحيهاوساختسازههایيگشتهاستکهدریك
زلزله،گاهجاندههاهزارنفرراگرفتهاست.باعنایتبهضعفبشردرآگاهيازطبیعت
ورفتارموادوجامداتوازجملهبتنبهعنوانیكسنگمصنوعيساختدستبشر،
اینكزمانآناستکهدرکسبعلموآشنائيبهخواصاینمادههوشمندبسیاربیشتراز
گذشتهبکوشیموبتوانیمسازههایيبادواموعمرمفیدبسیارزیادودرجهتتوسعهپایدار
ایجادنمائیمتارسالتخوددراینجهان)َواْستَْعَمْرُکم(وعمرانوآباديدررويخاك

سرطـــان بتن
Concrete Cancer

پروژه هاي بزرگ 
عمراني در دنيا 

نظير سدها، پل ها و 
اغلب سازه هاي آبي 
در كشور هاي بسيار 

جهان  پيشرفته 
دچار سرطان بتن 

گشته و پس از 
شناخت و مشاهده 

اين پديده در سال 
1940 ميالدي 

هنوز نه تنها علل و 
پديده  اين  مكانيزم 

بر بشر روشن 
است،  نگشته 

تالش هاي  بلكه 
بسيار در كنترل 
يا درمان آن با 

هزينه هاي  صرف 
فراوان كه الزمه 

تحقيق در اين امر 
بوده است، اندك 
حقايقي را از اين 

پديده و واكنش ها 
اندركنش هاي  و 

پيچيده آن روشن 
كرده است

مهرداد
فرشاد *
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اينكه  عليرغم 
مدت نسبتا زيادي 

از پيدايش بتن 
شناخت  نمي گذرد، 

علل فساد در 
تحقيقات  پروسه 

و جلوگيري  ميداني 
از بروز آن  ، مقاومت 

زياد، استحكام و 
بتن  شكل پذيري 

استفاده از اين 
مواد را با استقبال 
روز افزوني مواجه 

ساخته است. با 
به گستردگي  توجه 

استفاده از بتن 
نتايج بهره وري از 

آن همواره رضايت 
بخش نبوده و در 

پاره اي از موارد 
و مشكالتي  مسائل 
به وجود آورده است

مقدسرابدونوقفهانجامدادهودرقیامتوزمانارزیابيدقیقازکارهایمان،سرافکندهو
پشیماننگردیم.اگرامروزهمباایننیتوهدف،تالشراآغازکنیم،قطعاًدرراهمستقیم

هدایتخواهیمشدودرغیراینصورتفردابسیاردیرخواهدبود.
بادوخاكوآبوآتشبندهاند/بامنوتومرده،باحقزندهاند

َمواُتالَسبّعوااَلرض....)اسراءآیه44( تُسبُِّّحلَُهاٌلسَّ

 Concrete Cancer بيماري مهلک سرطان بتن
آماريازکش��ورهايصنعتيجهاننش��انميدهددرحالحاضرترمیموبازسازي
سازههايزیربنایيآسیبدیدهاینکشورهادرحدود1000میلیارددالرهزینهدربردارد.

کشورماایران،درحالاجرايطرحهايعمرانيوزیربنایيمتعدديميباشدوالزم
استدرمراحلمختلفمطالعاتيعالوهبرهزینههاياحداث،بههزینههايدورانبهره
برداريوعمرمفیدسازهتوجهکافيمبذولگرددتابهزوديشاهدتحمیلمخارجترمیم

وبازسازيپرهزینهبربودجهعمرانيکشورنباشیم.
یکيازعللخرابيسازههايبتنيپدیدهواکنشقلیایيسنگدانههااست.درگذشته
عقیدهبراینبودکهسنگدانههادربتنعضويخنثيوازنظرشیمیایيپایدارميباشند،ولي
ازدهه1940بهتدریجمعلومشدبعضيسنگدانههادربتنکهمحیطيباقلیایيباالميباشد
واکنشازخودنشانميدهندواینواکنشهاسببانبساطزیانآور،تركخوردگيو
خرابيبتنميشوند.علیرغماینکهمدتنسبتازیاديازپیدایشبتننميگذرد،شناخت
عللفساددرپروسهتحقیقاتمیدانيوجلوگیريازبروزآن،مقاومتزیاد،استحکامو
شکلپذیريبتناستفادهازاینموادرابااستقبالروزافزونيمواجهساختهاست.باتوجه
بهگستردگياستفادهازبتننتایجبهرهوريازآنهموارهرضایتبخشنبودهودرپارهاي
ازمواردمسائلومشکالتيبهوجودآوردهاست.درسازههايبتنياینپرسشمطرح
استکهآیابتنباترکیباتاولیهخویشبهتنهایيتوانستهاستدرشرایطزمانيومکاني
مختلفعملکردبهینهايداشتهباشد؟متأسفانهبررسيهاوتحقیقاتانجامشدهدراین
زمینه،پاسخمنفيرابهدستميدهد.فسادپذیريسازههايبتنيکهکاهشدوامسازهايرا
بههمراهدارد،اسبابنگرانيسازههايمهميچونمجتمعبندريشهیدرجائي،سدمیناب
بندرعباس،خطانتقالآبمیناب– بندرعباسودههاپروژهدیگرراایجادکردهاست.

واكنش قليايي– سيليسي در بتن 
پدیدهواکنشقلیایي– سیلیسيبراثرواکنشبینهیدروکسیدقلیادرسیمانومواد
معدنيسیلیسيموجوددرسنگدانههارخميدهدکهدرنتیجهژلسیلیکاتيقلیایيحاصل
ميشود.واکنشقلیایي– سیلیسياغلببعداز5الي10سالظاهرميشود؛اینواکنش
یکيازعواملمخرببتنميباشدکهازداخلبتنشروعميشودوبدینلحاظکنترل
یاجلوگیريازوقوعآنمش��کلوحتيدربسیاريازمواردغیرممکناست.دراکثر
موارد،اینپدیدهپسازشروعتاتخریبکاملسازه،بهطورمستمرادامهپیداميکند.
بررسيخساراتناشيازواکنشقلیایي–سیلیسيبررويسازههايبتني،دلیلاطالق
واژه»سرطانبتن«بهاینپدیدهراروشنميسازد.واکنشقلیایيسنگدانههایاسرطان
بتنپدیدهایس��تکهدربرخيازس��دهايبتنيدرجهانرخدادهاست.دراینپدیده
سنگدانههايواکنشزايسیلیسيوکربناتيباقلیایيهايسیمانواکنشدادهوژلباانبساط
زیاديتولیدميکنندکهمنجربهتركوخرابيبتنسدهاميشود.اینپدیدهدررطوبت
زیادکهدرسدهاوسازههايهیدرولیکيموجوداستتشدیدميشود.بهمنظورکاهش
AASHTO،،واکنشقلیایي– سیلیسيآئیننامههاوس��ازمانهايمتعدديازجمله
ASTM،انجمنسیمانپرتلند،انجمنبتنآمریکا)ACI(ومرکزتحقیقاتبینالمللي
سنگدانه،روشهایيراشناسایيوارائهکردهاند.بهطورکليبرايکاهشواکنشقلیایي– 
سیلیسي،استفادهازسیمانباقلیايپایینبرايکاهشواکنشبهتنهایيکافينميباشدبلکه
ميبایستبخشيازسیمانراباخاکسترباديیاسربارهکورهآهنگدازيیاترکیبيازهردو
جایگزینکرد.عالوهبرآناستفادهازدودهسیلیس)میکروسیلیس(موجبکاهشواکنش
قلیایي– سیلیسيميشود.همچنینبهمنظورمقابلهباسنگدانههايواکنشزا،ميتوان
نمكهايلیتیومرابهمخلوطبتناضافهکرد.درهرحالاستفادهازخاکسترباديیاسرباره
کورهآهنگدازيبهدالیلاقتصاديوفني،مناسبترميباشند.استفادهازخاکسترباديیا
سربارهکورهآهنگدازيدرکاهشبتن،عالوهبرکاهشواکنشقلیایي– سیلیسيمزایایي

نظیرکاهشهزینهساختبتن،کاهشدمايهیدراسیون،نفوذپذیري،افزایشدوام،کاهش
تولیدگازCO 2و...رابهدنبالخواهدداشت.


 )Alkali – Aggregate Reaction , ARR( انواع واكنش قليايي

دونوعواکنشقلیایيسنگدانهتاکنونشناسایيشدهاست:
Alkali–silica Reaction.ASRواکنشقلیایيسیلیسي-

Alkali– Carbonate Reaction.ACRواکنشقلیایي– کربناته-

شرايط وقوع پديده واكنش قليايي سنگدانه ها 
سهشرطاساسيبرايشروعوادامهپدیدهواکنشقلیایيالزماست:
1-وجودسنگدانههايحاويموادمعدنيفعالومستعدواکنشزایي

2-دسترس��يسنگدانههابهمیزانقلیايکافيکهمنبعاصليآنسیمانمصرفي
استوليميتواندازطریقآب،موادافزودنيیاحتيسنگدانههاواردسیستمشود.
3-وجودرطوبتباال)رطوبتنسبيبیشاز85درصددرمحیطاطرافبتن(

روش هاي آزمايشگاهي: 
آزمایشهايتعیینپتانسیلواکنشقلیایيراميتوانازجهتيبهدودستهتقسیمکرد:
دسته اول:آزمایشهایيکهرويسنگانجامميشوندیاواکنشسنگدربرابر
قلیایيهاموردتوجهقرارميگیرد.آزمونپتروگرافي (ASTM C 295)وآزمایشهاي

شیمیایي(ASTM C 289)و(CSA A23.2 - 26A)جزوایندستههستند.
ــته دوم: آزمایشهایيکهرويمالتیابتنس��اختهشدهازسنگدانهانجام دس
  CSA A23.2 -ومنش��وربتني (ASTM C 227)ميگیرد.آزمایشمنش��ورمالتي
 14Aازایننوعهستند.اغلبمحققینبرایننکتهتوافقدارندکهآزمونپتروگرافي
ASTM C 295هموارهبایدبهعنواناولینقدمدرراهشناسایيخصوصیاتکیفي
سنگدانهمدنظرقرارگیرد،زیراپتروگرافماهربامشاهدهمقاطعنازكسنگدانهتوسط
میکروسکوپمناسب)ترجیحااستریومیکروسکوپپوالریزان(ميتواندموادمعدني
بالقوهواکنشزاراتشخیصدادهودرمقایسهباتجاربقبلياظهارنظرنماید.هرچند
آزمونپتروگرافيبهتنهایينميتواندمشخصههايانبساطپذیريیكمخلوطبتنرا
پیشبینينماید،ولينتایجآنميتواندبرايانتخابآزمایشهايتکمیليمناسب)بر
اساسطبیعتسنگدانه(مورداستفادهقرارگیردتابدینوسیلهازحجمبررسيهاي
تکمیليکاستهشود.ازمزایايدیگرآزمونپتروگرافي،صرفهزینهوزماننسبتاکم
استوليدرمقابللزومتجربهومهارتکافيپتروگرافباتوجهبهانگشتشمار

بودنمتخصصیناینرشتهجزومعایباینروشبهشمارميرود.

نتيجه گيري: 
روندبررسيسنگدانههايبتنازلحاظامکانواکنشزایيباقلیایيهايسیمانباید
قواعدخاصيرادنبالنماید،درغیراینصورتامکاننتیجهگیرياشتباهوجوددارد
کهموجبتركخوردگيسازههايبتنيقبلازپایانعمرمفید،یاافزایشبيمورد
هزینههاياجرایيخواهدش��د.دربعضيمواردنیازبهارزیابيسریعسنگدانههاي
بتنقبلازش��روعمرحلهاجرایيپروژه،مهندس��ینرابطرفاستفادهازروشهاي
سریع،ساده،کمهزینهوقابلاطمینانسوقميدهد.بدونشكآزمونپتروگرافي
همیشهاولینقدمميباشد.بعدازانجامآزمونپتروگرافيميتوانباانتخابصحیح
آزمایشهايتکمیليبهمرحلهتصمیمگیريقبولیاردمنبعقرضهپیشنهاديرسید.
روشش��یمیایي CSA,A23.2-26Aروشس��ریع،سادهوبس��یارسودمندبراي
س��نگدانههايآهکيحاصلازمعادنسنگاستکهمشکوكبهواکنشقلیایي-
کربناتهباش��ند.درصورتيکهسنگدانهمشکوكبهواکنشقلیایي-سیلیسيباشد،
انجامآزمایشمنشورمالتيتسریعش��دهCSA,A23.2-25Aتوصیهميشود.اگر
س��نگدانهازاینآزمایشهاموفقبیرونآید،معموالمشکلينخواهدداشتوليدر
صورتوجودهرگونهنتایجتردیدآمیزمعموالچارهايجزانجامآزمایشطوالني

مدتمنشورهايبتنيCSA,23.2-14Aنیست.
* سرپرست دفتر فني تصفيه خانه آب شيراز مهر ماه 1391 - شماره 24



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 ارتباطات پروژه
مطلبي با خوانندگان 

مديريت ارتباطات پروژه1، هفتمين حوزه دانشــي راهنماي گستره دانش مديريت پروژه PMBOK Guide مي باشد. همان طور كه در شماره هاي 
ــاره گرديد، حوزه دانشــي مديريت ارتباطات پروژه از حوزه هاي تسهيل گر در مديريت پروژه مي باشــد. مديريت ارتباطات پروژه، شامل  پيشــين اش
فرايندهاي مورد نياز جهت اطمينان از به موقع بودن و مناســب بودن توليد، جمع آوري، توزيع، نگهداشــت، بازيابي و در نهايت تعيين تكليف اطالعات 

پروژه است.

مديريت ارتباطات 
پروژه، هفتمين 

حوزه دانشي 
راهنماي گستره 
دانش مديريت 

 PMBOK پروژه
Guide مي باشد. 

همان طور كه در 
شماره هاي پيشين 
اشاره گرديد، حوزه 

دانشي مديريت 
ارتباطات پروژه از 

حوزه هاي تسهيل گر 
در مديريت پروژه 
مي باشد. مديريت 

ارتباطات پروژه، 
شامل فرايندهاي 

مورد نياز جهت 
اطمينان از به موقع 

بودن و مناسب بودن 
توليد، جمع آوري، 

توزيع، نگهداشت، 
بازيابي و در نهايت 

تعيين تكليف 
اطالعات پروژه است

سعيد
فراهاني *
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مديران طرح، 
پروژه هاي مرتبط 
را به روشي 
هماهنگ در راستاي 
كسب منافعي 
كه از مديريت 
مجزاي هر پروژه 
به دست نمي آيد، 
مديريت مي نمايند. 
مدير طرح با 
تمامي مديران 
پروژه به منظور 
ارائه پشتيباني 
و راهنمايي در 
خصوص هركدام از 
پروژه ها، در تعامل 
است

ازآنج��اک��همدیرانپروژه،بیش��ترزمانخ��ودرادرارتباط��اتبااعضاي
تی��مودیگرذینفعانپ��روژهصرفميکنند،خواهآنکهای��نذینفعاندرداخل
)تماميسطوحسازماني(یاخارجازسازمانباشند؛ارتباطاتموثر،ميتواندپلي

بینذينفعانگوناگوندرگیردرپروژهایجادکند.
ارتباطات،ابعادبالقوهبسیاريداردازجمله:

-ارتباط��اتداخل��ي)درونپروژه(وارتباطاتخارجي)مش��تري،س��ایر
پروژهها،رسانههاو...(

-ارتباطاترس��ميمانندنامهها،گزارش��اتو...وارتباطاتغیررسميمانند
ایمیلهاو...

-ارتباطاتعموديباباالوپایینس��ازمانوارتباطاتافقيباپس��تهاي
هممرتبه

-ارتباطاتشفاهيوارتباطاتغیرشفاهيو...
بیش��ترمهارتهايارتباطيبرايمدیریتپروژهوسایرمدیریتها،مشترك

هستند.برخيمهارتهايارتباطيعبارتنداز:
-شنیدنفعاالنهوبهطورموثر

-طرحسوالوداشتنطرزفکرکاوشگرانه
-آموزشجهتافزایشدانشتیم

-یافتنحقیقتدرراستايشناسایيیاتاییداطالعات
-تنظیمومدیریتانتظارات

-ترغیبفردیاسازمانجهتانجامیكاقدام
-مذاکرهدرراستايدستیابيبهتوافقاتقابلپذیرشبینطرفهايمختلف

-حلتعارضات
-خالصهکردنوشناسایيگامهايبعدي

،»PMBOK Guideمطاب��ق»راهنمايگس��ترهدان��شمدیریتپ��روژه
فرایندهايمدیریتارتباطاتپروژهعبارتنداز:

-شناسایيذینفعان2
-برنامهریزيارتباطات3

-توزیعاطالعات4
-مدیریتانتظاراتذینفعان5

-گزارشعملکرد6
اینفرایندهابایکدیگروبافرایندهايس��ایرحوزههايدانش��يدرتعامل

هستند.درادامهبهتشریحهریكازفرایندهايفوقپرداختهميشود.

شناسايي ذينفعان
شناسایيذینفعان،فرایندشناسایيتماميافرادیاسازمانهايمتاثرازپروژه
ومستندسازياطالعاتمربوطهدرخصوصتمایالتآنها،نوعدرگیريآنها

باپروژهواثراتشانبرموفقیتپروژهاست.
ذینفعانپروژه،افرادوس��ازمانهایيازقبیلمش��تریان،حامیان،س��ازمان
اجرای��يوعمومافراديهس��تندکهبهصورتفعالدرپ��روژهدرگیربودهیا
تمایالتشان،ممکناستبهصورتمثبتیامنفي،توسطاجرایاتکمیلپروژه
متاثرگردد.ذینفعانممکناس��تدرس��طوحمختلفي،درونس��ازمانبودهو
ممکناس��تسطوحقدرتمتفاوتينیزداشتهباشندیااحتمالداردخارجاز

سازمانپروژهباشند.
برخيذینفعانميتواندشاملمواردزیرباشد:

-مشتريان/ كاربران: افرادیاسازمانهایيهستندکهازمحصولیاخدمت
یانتیجهپروژه،استفادهميکنند.مشتریان/کاربران،ممکناستداخلیاخارج

ازسازماناجرایيباشند.
-حامي7: ش��خصیاگروهياس��تکهمنابعمالي)نقديیاغیرنقدي(را

برايپروژهفراهمميسازد.
-مديران پورتفوليو8/ كميته بررسي پورتفوليو:مدیرانپورتفولیو،مسئول
نظارتسطحبااليمجموعهايازپروژههایاطرحهاهستندکهممکناست
مس��تقلیاوابستهبهیکدیگرباش��ند.کمیتهبررسيپورتفولیومعموالًتوسط
قس��متاجرایيسازمانایجادميش��ودوبهعنوانیكواحدانتخابپروژه
عم��لميکند.اینکمیتههرپروژهايرابهلحاظبازگش��تس��رمایهگذاري،
ارزشپ��روژه،ریس��كهايمرتب��طباپ��روژهودیگرویژگيه��ايپروژه،

بررس��يميکند.
ــران طرح:مدیرانط��رح،پروژههايمرتبطرابهروش��يهماهنگ -مدي
درراس��تايکس��بمنافعيکهازمدیریتمجزايهرپروژهبهدستنميآید،
مدیریتمينمایند.مدیرطرحباتماميمدیرانپروژهبهمنظورارائهپشتیبانيو

راهنمایيدرخصوصهرکدامازپروژهها،درتعاملاست.
ــروژه9:دفترمدیری��تپروژه)PMO(،ی��كگروهیا ــر مديريت پ -دفت
واحدس��ازمانيبامس��ئولیتهايمتنوعمربوطبهمدیریتمتمرکزوهماهنگ
پروژههايتحتحوزهخودميباشد.مسئولیتهايیكPMOميتواندطیفي
ازوظایفپش��تیبانيمدیریتپروژهگرفتهتامس��ئولیتمدیریتمستقیمیك
پروژهراشاملشود.برخيازوظایفPMOميتواندشاملمواردزیرباشد:

-خدماتپشتیبانياداريازقبیلسیاستها،متدولوژيهاوالگوها
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-آموزش،مشاورهومربیگريمدیرانپروژه
-پشتیبانيپروژه،راهنمایيوآموزشچگونگيمدیریتپروژههاواستفاده

ازابزارها
-تنظیممنابعپروژه)کارکنانپروژه(

-ارتباطاتمتمرکزبینمدیرانپروژه،حامیانپروژه،سایرمدیرانودیگر
ذینفعان

ــروژه:مدیرپروژهازطرفس��ازماناجرایيبرايدس��تیابيبه ــر پ -مدي
اه��دافپروژه،منصوبميش��ود.مدیرپروژه،فرداولمس��ئولارتباطاتبا
تماميذینفع��ان،بهخصوصحاميپروژه،تیمپ��روژهودیگرذینفعانکلیدي

است.
-تيم پروژه:تیمپروژه،متش��کلاستازمدیرپروژه،تیممدیریتپروژه
ودیگ��راعضايتیمک��هکاريانجامميدهنداماضرورت��ًابامدیریتپروژه

درگیرنميباشند.
-مديران وظيفه اي:مدیرانوظیفهاي،افراديکلیديهس��تندکهعهدهدار
مدیریتدریكحوزهوظیفهايیااداريمانندمنابعانساني،ماليو...ميباشند.
-مديران عملياتي: مدیرانعملیاتي،افراديهس��تندکهعهدهدارمدیریت
درحوزههاياصليکسبوکارازقبیلتحقیقوتوسعه،طراحي،ساختو...

ميباشند.
- فروشندگان/ شركاي تجاري:فروشندگانکهتامینکنندگانیاپیمانکاران
نیزنامیدهميش��وند،ش��رکتهایيخارجازسازمانهس��تندکهازطریقیك
توافققراردادي،اجزایاخدماتموردنیازپروژهراتامینمينمایند.ش��رکاي
تجارينیزشرکتهایيخارجازسازمانهستندکهفراهمکنندهیكتخصص
خاصیااجراکنندهیكنقشویژهمانندنصب،آموزشیاپشتیبانيميباشند.
- ساير ذينفعان:س��ایرافرادیاسازمانهایيکهمنافعوتمایالتشانممکن
اس��تبهص��ورتمثبتیامنفي،اجرای��اتکمیلپروژهرامتاث��رنماید؛مانند

نهادهايقانوني،سازمانهايحفاظتازمحیطزیستو...
دربس��یاريازپروژهها،تع��دادزیاديازذینفعانمختل��فوجوددارد.با
توجهبهمحدودیتزمانيمدیرپروژهولزوماس��تفادهکاراازاینزمان،پس
ازشناس��ایيذینفعانمختلفپروژه،اینذینفعانبایدبرحسبتمایالت،تاثیر
ومیزاندرگیریش��اندرپروژه،دستهبنديگردند.اینامر،مدیرپروژهراقادر
ميس��ازدبرروابطضروريباذینفعانجهتاطمینانازموفقیتپروژهتمرکز

نماید.
یک��يازتکنیكهاوابزارهای��يکهدرفرایندشناس��ایيذینفعانبهجهت
طبقهبن��ديذینفعانمورداس��تفادهق��رارميگیرد،تکنیك»تحلی��لذینفعان«
ميباش��د.تحلیلذینفعان،فرایندجمعآوريوتحلیلسیس��تماتیكاطالعات
کميوکیفيدرراس��تايتعیینتمایالتيازذینفعانميباشدکهبایددرطول
پروژه،موردتوجهق��رارگیرند.اینتحلیل،تمایالت،انتظاراتواثرذینفعان

راشناسایيميکند.
تحلیلذینفعان،بهصورتخالصهشاملسهگامزیرميشود:

گام اول:شناس��ایيتماميذینفعانبالقوهپروژهواطالعاتمربوطهازقبیل
نقش،سازمان،تمایالت،سطوحدانشي،انتظاراتومیزانتاثیرآنها

گام دوم:شناس��ایيحمایتیااثربالق��وهايکههریكازذینفعانميتواند
ایج��ادکندودس��تهبنديآنه��اجهتتعریفاس��تراتژيمربوط��ه.مدلهاي

دستهبنديمتفاوتيوجودداردازجمله:
ــبكه Power/Interest:منظ��ورایناس��تکهذینفع��انمختلف -ش
برحس��بقدرتومیزانتمایالتش��اندس��تهبنديگردند.بهعن��وانمثالدر
ش��کل)1(کهذینفعانAتاHشناسایيشدهاند،ذینفعانB،HوFذینفعاني
هس��تندکهدارايقدرتومیزانتمایالتباالیيهستندواستراتژيبرخورد
بااینذینفعان،»مدیریتدقیق«تعریفگردیدهاس��ت.درمقابل،اس��تراتژي

تعریفش��دهبرايس��ایرذینفعانکهدرنواحيدیگريقرارگرفتهاند،»حفظ
رضایتمندي«،»نظارت«و»مطلعنگهداشتن«ميباشد.

ــبكه Power/Influence:منظ��ورایناس��تک��هذینفعانمختلف - ش
برحسبقدرتومیزانتاثیرشاندرپروژهدستهبنديگردند.

ــبكه Influence/Impact:منظورایناس��تک��هذینفعانمختلف -ش
برحس��بتاثیرش��اندرپ��روژهوتوانای��يآنه��ادراثرگذاريب��رتغییراتدر

برنامهریزيواجرايپروژهدستهبنديگردند.
گام ســوم:ارزیابيچگونگيواکنشیاپاس��خذینفعانکلیديدرش��رایط
مختلفبهمنظ��وربرنامهریزيدرجهتافزایشحمای��تذینفعانازپروژهو

کاهشاثراتمنفيبالقوه
س��هگامفوقميتوان��ددرقالبماتریستحلیلذینفع��انارائهگرددکهدر

انتهايمقالهبهصورتجدولآوردهشدهاست.

برنامه ريزي ارتباطات
برنامهری��زيارتباطات،فرایندتعیی��ننیازهاياطالعات��يذینفعانپروژهو
تعریفیكرویکردارتباطاتياس��ت.فرایندبرنامهریزيارتباطات،بهنیازهاي
اطالعاتيوارتباطاتيذینفعانپاسخميدهد؛برايمثالچهکسانيچهاطالعاتي
نیازدارند،چهزمانيآنهارانیازدارند؛اطالعاتچگونهبهآنهادادهميش��ودو

توسطچهکسي؟
باوجوداینکهتماميپروژههادرنیازمندبودنبهاطالعرسانياطالعاتپروژه

مشتركميباشند،نیازهاياطالعاتيوروشهايتوزیع،بسیارمتنوعند.
یکيازابزارهاوتکنیكهایيکهدرفرایندبرنامهریزيارتباطاتمورداستفاده
قرارميگیرد،تحلیلنیازمنديهايارتباطاتيميباش��د.دراینتحلیل،نیازهاي
اطالعاتيذینفعانپروژهباترکیبيازنوعوفرمتایناطالعاتهمراهباتحلیلي
ازارزشایناطالعاتمشخصميگردد.بهکمكاینتحلیل،منابعپروژهفقط

صرفتوزیعاطالعاتيميشودکهدرموفقیتپروژه،موثرهستند.
خروج��ياصليفرایندبرنامهریزيارتباط��ات،»برنامهمدیریتارتباطات10«

ميباشدکهاینبرنامهمعموالًًًشاملمواردزیراست:
-نیازمنديهايارتباطاتيذینفعان

-اطالعات��يکهبایدتوزیعش��وندب��ههمراهزبان،فرمت،محتواوس��طح
جزئیاتایناطالعات

-دلیلتوزیعایناطالعات
-چارچوبزمانيوتناوبتوزیعاطالعاتموردنیاز

برنامه ريزي 
ارتباطات، فرايند 

تعيين نيازهاي 
اطالعاتي ذينفعان 

پروژه و تعريف 
يك رويكرد 

ارتباطاتي است. 
فرايند برنامه ريزي 

ارتباطات، به 
نيازهاي اطالعاتي و 
ارتباطاتي ذينفعان 

پاسخ مي دهد؛ براي 
مثال چه كساني چه 
اطالعاتي نياز دارند، 

چه زماني آنها را 
نياز دارند؛ اطالعات 
چگونه به آنها داده 

مي شود و توسط چه 
كسي؟ 

H تا A با ذينفعان Power/Interest شكل )1( - مثالي از شبكه
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توزيع اطالعات، 
فرايندي است كه 
طي آن، مطابق 
برنامه ريزي هايي 
كه قباًل )در فرايند 
برنامه ريزي 
ارتباطات( صورت 
گرفته است، 
اطالعات مرتبط در 
دسترس ذينفعان 
پروژه قرار مي گيرد. 
در واقع در اين 
فرايند كه در گروه 
فرايندي اجرا قرار 
دارد، تمركز اصلي 
بر پياده سازي برنامه 
مديريت ارتباطات 
و همچنين پاسخ 
به درخواست هاي 
غيرمنتظره اطالعات 
است.

36

-فردمسئولبرايتوزیعاطالعات
-فردمسئولبرايصدورمجوزارسالاطالعاتمحرمانه

-فردیاگروههايدریافتکنندهاطالعات
-شیوههایاتکنولوژيهايانتقالاطالعاتمانندنامه،ایمیلو...

-منابعتخصیصیافتهبرايفعالیتهايارتباطاتيشاملزمانوبودجهو...
برنامهمدیریتارتباطاتبخشيازبرنامهمدیریتپروژهیابرنامهفرعيآن
اس��ت.اینبرنامهبس��تهبهنیازهايپروژه،ميتواندرسميیاغیررسمي،بسیار

مشروحیاخیليخالصهباشد.

توزيع اطالعات
توزی��عاطالعات،فرایندياس��تکهطيآن،مطاب��قبرنامهریزيهایيکه
قباًل)درفرایندبرنامهریزيارتباطات(صورتگرفتهاس��ت،اطالعاتمرتبط
دردس��ترسذینفعانپروژهقرارميگی��رد.درواقعدراینفرایندکهدرگروه
فرایندياجراقراردارد،تمرکزاصليبرپیادهس��ازيبرنامهمدیریتارتباطات

وهمچنینپاسخبهدرخواستهايغیرمنتظرهاطالعاتاست.
اطالعاتپروژهميتوانندبااس��تفادهازابزارهايمتنوعيازجملهمواردزیر

توزیعگردند:
-اسنادچاپيو...

-ابزارهايارتباطاتيالکترونیکيمانندایمیل،فاکس،نامهصوتي،تلفنو...
-ابزاره��ايالکترونیکيبرايمدیریتپروژهمانندواس��طههايتحتوب

جهتزمانبنديونرمافزارمدیریتپروژهو...

مديريت انتظارات ذينفعان
مدیریتانتظاراتذینفع��ان،فرایندارتباطاتوکارباذینفعانجهتتامین

نیازهايآنهاوتوجهبهموضوعات،هنگاموقوعآنهااست.
مدیریتانتظاراتذینفعانش��املفعالیته��ايارتباطاتيباذینفعانپروژه
درراس��تايتاثیربرانتظاراتشان،توجهبهنگرانيهاوحلموضوعاتيازقبیل

مواردزیرميباشد:
-مدیریتفعالانتظاراتذینفعاندرراستايافزایشاحتمالپذیرشپروژه
ازطریقمذاکرهوتاثیرگذاريبرخواس��تههايآنهاجهتدستیابيونگهداري

اهدافپروژه
-توج��هب��هنگرانيهایيکههنوزبهمس��الهتبدیلنش��دهاندومعموالًبه
پیشبینيمش��کالتآیندهمربوطميشوند.ایننگرانيها،نیازمندکشفشدن

وبحثدرخصوصریسكهانیازمندارزیابيميباشند.
-شفافس��ازيوحلموضوعاتيکهشناسایيشدهاند.مدیریتانتظارات
ذینفع��انازطری��قحص��ولاطمین��انازآگاهيذینفعاننس��بتب��همزایاو
ریس��كهايپروژه،بهافزای��شاحتمالموفقیتپروژهکم��كمينماید.این
فراین��د،ذینفعانپروژهرابهحامیانفعالپروژهتبدیلمينماید.مدیریتفعال
انتظاراتذینفعان،ریسكشکس��تتامیناهدافپروژه،ناشيازموضوعات
حلنش��دهذینفعانراکاهشميدهد.مدیرپروژه،مس��ئولمدیریتانتظارات

ذینفعاناست.
ازجمل��هابزاره��اوتکنیكهایيک��هدرفرایندمدیریتذینفعاناس��تفاده

ميشودمهارتهايشخصیتيومهارتهايمدیریتيميباشد.
مدیرپروژهبهمنظورمدیریتانتظاراتذینفعانازمهارتهايش��خصیتي

نظیرمواردزیراستفادهمينماید:
-ایجاداعتماد

-حلتعارضات
-شنیدنفعال

-غلبهبرمقاومتدربرابرتغییر
مهارتهايمدیریتيکهتوس��طمدیرپروژهدراینفراینداس��تفادهميش��ود

عبارتنداز:
-مهارتهايارائه

-مذاکره
-مهارتهاينوشتاري

-سخنرانيعمومي
گزارش عملكرد

گزارشعملکرد،فرایندجمعآوريوتوزیعاطالعاتعملکرد،شاملگزارشات
وضعیت،اندازهگیريهايپیشرفتوپیشبینيهااست.

گزارشاتعملکردبایداطالعاترادرحدمقتضيبرايهرمخاطب،فراهم
نماین��د.فرمتآنممکناس��تگس��ترهايازیكگزارشس��ادهوضعیتتا
گزارش��اتبسیاردقیقتررادربرگیرد.یكگزارشسادهوضعیت،ممکناست
نشاندهندهاطالعاتعملکرديماننددرصدتکمیلو...باشدوگزارشاتدقیقتر

ممکناستشاملمواردزیرباشد:
-تحلیلعملکردگذشته

-وضعیتجاريریسكهاوموضوعات
-کارتکمیلشدهدرطيدوره

-کاريکهبایددرآیندهتکمیلشود
-خالصهتغییراتتصویبشدهدردوره

-دیگراطالعاتمرتبطکهبایدبازنگريوبحثشوند.
یكگزارشکامل،همچنینبایدتکمیلپیشبینيشدهپروژه)ازجملهزمان
وهزینه(رادربرگیرد.اینگزارشاتممکناستبهصورتمنظمیابهصورت
مورديتهیهشوند.ازجملهابزارهاوتکنیكهایيکهدرفرایندگزارشعملکرد
مورداستفادهقرارميگیرد،تحلیلانحراف)تفاوتبینعملکردواقعيوخط
مبنا(وروشهايپیشبینيگرایش��اتعملکردآیندهپروژهبراساسعملکرد

واقعيدرزمانجاريميباشد.
* كارشناس سيستم ها و روش ها

1. Project Communications Management
2. Identify Stakeholders
3. Plan Communications
4. Distribute Information
5. Manage Stakeholder Expectations
6. Report Performance
7. Sponsor
8. Portfolio
9. Project Management Office
10. Communications Management Plan

استراتژي بالقوه در راستاي كسب حمايت يا كاهش موانعارزيابي اثرتمايالت ذينفعان در پروژهذينفعان

A

B

.

.
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 اجراي دستورالعمل 
 lock out tage

out كه اصطالحا 

loto ناميده مي شود 

در مواضع راه اندازي 
الزامي است. به 

عبارتي هر تجهيزي 
كه بدون انرژي 

مي گردد بايستي 
توسط پرسنل 
راه اندازي تا 

اتمام فعاليت هاي 
تعميراتي يا نصب، 
قفل گرديده و كليد 
اين قفل ها فقط نزد 

پرسنل راه اندازي 
نگهداري شود

ني
يم

ا

37

شرح مختصر حادثه 
نیروگاهس��یکلترکیبيشیرکوهیزدش��امل2واحد
نی��روگاهگازيویكواحدنیروگاهبخارباظرفیت484
مگاواتميباشد.جهتخنكکردنسیستمروغنتوربین
وژنراتورواحدهايگازيازتجهیزاتيبهنامفینفنکولر
استفادهميشود.اینتجهیزهمانندسایرتجهیزاتاصلي
وکمکينیروگاه،بایدپسازاتمامعملیاتنصب،تحت
عملیاتراهاندازيقرارگیرد.دراواخرخردادماه91دو
نفرازنفراتپیمانکارينصابفینفن)ش��رکتطلوع
انرژي(،حدودس��اعت8بامدادجهتاتمامفعالیتهاي
نصبوتنظی��مپرههايفینفنواحد2ازموقعیتزیر
فینفنبهمحدودهعملکردپرههاواردش��دهواقدامبه
تنظی��مآنمينمایند.ناگهانموت��ورفنبهصورتکامآل
اتفاقيوناش��ناخته،درلحظاتيکوتاهاستارتخوردهو
بالفاصلهoffميگرددکهاینموضوعموجببهحرکت
درآمدنپرههايفنميگردد.نفراتنصابپیمانکارکه
درموقعیتپرههايفنوفضايمحدودآنموقعیتقرار
گرفته،درنتیجهاصابتپرههايفینفندچارمصدومیت
مختص��رميگردند.دراینحادثهیک��يازنفراتنصاب
ازناحیهبینيدچارشکس��تگيميگرددکهبالفاصلهبه

بیمارستانمنتقلوتحتدرمانقرارميگیرد.

علل ريشه اي و تجزيه و تحليل حادثه: 
عدمتوجهبهقواعدمجوزانجامکاردرفعالیتهاي

راهاندازي.

آموخته هاي ناشي از اين حادثه 
-جاريس��ازيمجوزانج��امکاردرعملیاتراه

اندازيبایدالزاميباشد.
-قبلازش��روعهرگونهفعالیتدرمحدودههاي
تحتراهاندازيبایدنس��بتبهص��دورمجوزانجام
کاراقداموتیمراهاندازپسازبررسيکاملخطرات
احتماليوانجاماقداماتاصالحيوپیشگیرانهنسبت
ب��هتاییدمجوزانجامکارواخذمجوزورودبهواحد

تحتراهاندازياقدامنماید.
-الزماس��تهنگامکاربررويهرواحد،نس��بت
بهقطعان��رژيآناقدامواطمین��انحاصلگرددکه
آنموقعیتفاقدبرقیاهرپتانسیلخطردیگريمثل

مایعاتقابلاشتعالوغیرهميباشد.
-الزماس��تموقعیتهايراهاندازيشدههرچند
وقتیكباربهصورتلیستيبهسایرگروههايکاري
اعالمودرخواس��تگرددکههرگونهفعالیتيدرآن
محدودههاحتماباکس��بمج��وزازواحدراهاندازي

صورتپذیرد.
-اجرايدس��تورالعملlock out tage outکه
اصطالحاlotoنامیدهميش��وددرمواضعراهاندازي
الزامياس��ت.بهعبارتيهرتجهی��زيکهبدونانرژي
ميگرددبایس��تيتوس��طپرس��نلراهاندازيتااتمام
فعالیته��ايتعمیراتيیانص��ب،قفلگردیدهوکلید
اینقفلهافقطنزدپرسنلراهاندازينگهداريشود.
* رئيس بخش ايمني و حراست

  تجزيه و تحليل يك حادثه در كارگاه شيركوه يزد
محسن

خرسندي *
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اكثر ما درايوي را 
براي ذخيره كردن 
اطالعات شخصي 
خود انتخاب كرده 
و كليه اطالعات از 
قبيل يادداشت هاي 
شخصي، عكس ها، 
فيلم ها و بسياري 
از آيتم هاي ديگر 
را كه مايل نيستيم 
ديگران آنها را 
مشاهده كنند، در 
چنين درايو هايي 
ذخيره مي كنيم

38

ترفنـــدهاي ويندوز

خاموش كردن ويندوزXP در كمتراز 4 ثانيه
اغلبوقتيخیليعجل��هداریدتاکامپیوترزودتر
خاموشش��ود،زمانکشميآی��دویكعمرطول
ميکشد!امروزیكراهتضمینيارائهميکنیمتاراس4
ثانیهکامپیوترخاموششود،درادامهمطلبراهکاري

براياینموضوعبهشماارائهميکنیم...
برايخاموشيسریعسیستمميتوانیدکلیدپاوررا
چندثانیهدرحالتفشردهنگهداریدولياینکاربهمرور
زمانبهسیستمآسیبميزند.یكراهمطمئنتراستفاده
ازصفحهWindows Task Mangerاست.براي
دسترسيبهاینصفحهسهکلیدCtrl+Alt+Delرا
همزمانفشاردهید.حاالدرحاليکهکلیدکنترلرانگه
داشتهایدازمنوShut DownگزینهTurn Offرا
انتخابکنید.خواهیددیدکهدرعرض4ثانیهکامپیوتر
خاموشميشود.اینعملبررويسایرگزینههايمنو

Shut Downنیزعملياست.

 حذف پيام هاي مداوم ويندور ويستا و هفت
اگرازسیس��تمعاملویس��تایا7استفادهميکنید
هنگامنصببرنامههايقدیميی��ابرنامههايپرتابل
بااینپیغامسیس��تمعاملمواجهش��دهایدکهازشما
ميپرس��دبرنامهدرس��تنصبش��دهیانه!وهربار
مجبوری��دگزین��هinstalled correctlyرابزنیدتا
بهویندوزبفهمانیدکهدرنصببرنامهاشکالينیست.
اگرميخواهیدویندوزدادناینپیغامهارامتوقفکند،
کافیس��تتنظیماتزیررااعمالکنید.مطابقتصویر
عبارتservices.mscرادرقسمتجستجويمنوي
Programاستارتتایپکنیدواینتررابزنید.گزینه

Compatibility Assistantرابیابید.




بعدازپیداکردنعبارت،رويآندوبارکلیكکنید
،Generalودرصفحهجدیدمطابقتصویردرتب
Disableآنرابهحالتstartup typeمقابلگزینه

تبدیلکنیدوتنظیماتراذخیرهکنید.
برايبازگرداندنتنظیماتبهحالتاولميتوانید

عملیاتباالرامعکوسانجامدهید.



جلوي Restart كردن ويندوز را بگيريد
کامپیوت��ررارهاکردهایدتاوقتيبرگردیدفایليرا
دانلودکردهباشد،وليهنگاممراجعهمتوجهميشوید
سیس��تمآپدیتویندوزفعالش��دهاس��توبهطور

اتوماتیكدستگاهراریستارتکردهاست.
برايجلوگیريازاینعملواردرجیستريکامپیوتر
ش��وید.بهاینترتیبکهعبارتregedit.exeرادر
قسمتجس��تجويمنوياستارتتایپکنید.بعداز
بازکردنصفحهرجیستريمسیرزیرراانتخابکنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Policies\Microsoft\
Windows\WindowsUpdate\AU



حالیكکلیدDWORDازنوع32بیتيبسازیدونام
NoAutoRebootWithLoggedOnUsersآنرا

بگذاریدوسپسمقداریكرابهآننسبتبدهید.

آسان ترين روش براي پنهان كردن 
درايوها در ويندوز

اکثرمادرای��ويرابرايذخیرهکردناطالعات
شخصيخودانتخابکردهوکلیهاطالعاتازقبیل
یادداشتهايشخصي،عکسها،فیلمهاوبسیاري
ازآیتمهايدیگرراکهمایلنیستیمدیگرانآنهارا
مشاهدهکنند،درچنیندرایوهایيذخیرهميکنیم.
مس��ئلهاینجاستکهویندوزبهطورپیشفرض
بهماکم��كنميکندکهبتوانیممحدودیتخاصي
ب��ررويچنیندرایوهایياعم��الکنیم.درهمین
رابطهیکيازس��ادهترینروشهايموجودبراي

محافظتازچنیندرایوهایي،پنهانکردنآنهااز
دیددیگرکاربراناست.




البتهبراياینکارمجبوریدبهرجیستريمراجعه
کردهوتنظیماتخاصيرااعمالکنید.

درعینحالبااستفادهازنرمافزارخوشدستي
ک��هدرادامهباآنآش��ناخواهیدش��د،کارپنهان
س��ازيدرایوهارابهس��ادگيهرچهتمامترانجام
NoDrivesخواهیددادنامنرمافزارموردنظرما

Managerاست.
بعدازاجرايبرنامه،پنجرهايکهدرآنلیست
کلیهدرایوهامشاهدهميشودراخواهیددید.کافي
اس��تدرایوم��وردنظرخودراانتخ��ابنماییدو
Write current setting toسپسرويگزینه
the registryکلی��كکنید.برايپنهانکردنکلیه
Hide all drivesدرایوه��اهمميتوانی��دروي
http://nodrvman.کلیكنمایید.لینكدانلود

sourceforge.net
*رئيس بخش سخت  افزار و پشتيباني فني

هومن
مساح تاش *
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TPM)1( مخفف 

 Trusted

 Platform

Module بوده كه 

 Chip در واقع يك
سخت افزاري 

مي باشد. كه بر روي 
 Main Board

جديد قرار گرفته و 

مي توانيم كليد رمز 
  Bitlocker گذاري

 Chip را در اين
ذخيره نماييم. در 
اين حالت كاربر 

تنها در زماني متوجه 
 Bitlocker عملكرد
مي شود كه سيستم 
عامل در آن سيستم 

تغيير كند. در واقع 
اگر كامپيوتر دزديده 

شود باز سيستم 
به خطر می افتد 
 Hard اما اگر

Disk به سرقت 

برود اطالعات قابل 
دسترسی نيست

عباس
مويد زاده *

 Bitlockerآشنايي با قابليت
در

Windows 7
امروزهباتوجهبهافزایشاس��تفادهازLaptopدرزندگيافرادوهمچنین
باتوجهبهافزایشسرقتاینوسیله،لزوماستفادهازیكسیستمامنیتيجهت
غیرقابلاس��تفادهک��ردناطالعاتموجودبررويLapTopبرايس��ارقین
بیشازپیشاحس��اسميشود.بدینمنظورش��رکتMicrosoftقابلیتيرا
UltimateودرنسخههايWindows 7درسیستمعاملBitlockerبهنام
وEnterpriseاضاف��هکردهاس��ت،کهبهموجبآنک��هدرعینامنیتباال،
مزاحمتیبرایکارش��ماایجادنکندوبهصورتنامحسوسودرپشتصحنه
اطالع��اترارمزنگاریوذخیرهنمای��د.درواقعBitlockerبهنحوهخاصي
اطالع��اتراEncryptميکن��دکهحتماًبرايرمزگش��ایيبایدکلیدآندر
دس��ترسباش��د.اینقابلیتبررويهردرایويقابلپیادهسازيميباشدولي
بهترینمحلبرايپیادهس��ازيدرایوياس��تکهسیس��تمعام��لبررويآن
قرارميگیرد.چآنچهقصدداش��تهباش��یدازاینقابلیتدردرایوسیستمعامل
استفادهنمایید،ميبایستقبلازاینکهسیستمعاملبارگذاريشودحتماًکلید
Bitlockerرادرداخ��لسیس��تمقراردهید.بهطورمث��الاگرکلیدرابرروي
USBذخی��رهکردهایم،حتماًدرزمانروش��نکردندس��تگاهبایدآنراداخل
USBدرای��وقراردهیمتاپسازبررس��يکلیدمذکوراجازهLoadش��دنبه

سیستمعاملرابدهد.

Bitlocker روش هاي رمز گذاري
قبلازاینکهبهروشهايمختلفرمزگذاريبپردازیمبایدبهاینمسئلهتوجه
داشتهباشیمکهنگهداريازکلیدبسیارمهمميباشدودرصورتازدستدادنآن

امکاندستیابيبهاطالعاتمیسرنميباشد.

TPM ONLY MODE
TPM)1(مخف��فTrusted Platform Moduleب��ودهکهدرواقعیك
Chipس��ختافزاريميباش��د.کهبررويMain Boardجدیدقرارگرفتهو
ميتوانی��مکلیدرمزگ��ذاريBitlockerرادراینChipذخیرهنماییم.دراین
حالتکاربرتنهادرزمانيمتوجهعملکردBitlockerميشودکهسیستمعاملدر
آنسیستمتغییرکند.درواقعاگرکامپیوتردزدیدهشودبازسیستمبهخطرمیافتد

امااگرHard Diskبهسرقتبروداطالعاتقابلدسترسینیست.

TPM WITH STARTUP KEY
Startup KeyراراهاندازيکنیمبایدیكBitlockerدراینحالتاگر
دریكسختافزارمانندFlash memoryبسازیمتاسیستمعاملازطریق
اینکلیدراهاندازيشودعالوهبراینتوسطTPMازمحیطBootمحافظت

ميشود.

TPM WITH PIN )Personal Identification number(
درصورتراهاندازيدراینحالتکاربرميبایستقبلاززمانراهاندازي

سیستمیكکدشناسایيراواردنماید.

TPM WITH STARTUP KEY & PIN
دربینحاالتمختلف،اینروشامنترینروشميباش��دزیرادراینروش
عالوهبراینکهکاربرميبایستکدشناسایيراواردنمایدبایدسختافزاريمانند
Flash Memoryکهحاويکدمربوطهميباشدبهسیستممتصلباشدتادرعین

حالTPMنیزازمحیطBootمحافظتکند.
*كارشناس كامپيوتر و ارتباطات شركت توبا

 TPM يك چيپ
برروی مادربورد
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بوسيدن روي ماه 
كارگردان: همايون اسعديان

زمان: 100 دقيقه
خالصه داستان: فيلم، داستان احترام السادات و فروغ 
خانم است كه در همسايگي هم زندگي مي كنند و بيش 

از 20 سال است كه در انتظار فرزندشان هستند... 

من همسرش هستم
كارگردان: مصطفی شايسته

داستان اين فيلم در مورد دو زوج خوشبخت هست 
كه  با حساسيت زن خانواده يك راز در زندگی اش پيدا 

می شود و…

نمايشگاه سه دوره آثار »پرس بوک"
مكان:نگارخانه مرتضی مميز

زمان: نهم تا هجدهم مهر ماه1391 از 14 تا 20

موسيقی برای كودكان
انتشار توسط موسسه ماهور

ــيقی برای كودكان )كارناوال حيوانات- پيتر و  موس
گرگ(

كارناوال حيوانات: كاميل سن سانس
پيتر و گرگ: سرگئی پروكوفيف

رهبری و روايت: لئونارد برنستاين
اركستر فيالرمونيك نيويورك و تك نوازان جوان

نوايي ديگر
آهنگساز :حيدر كاكي
تنظيم: مهدی رفعتی 

آلبوم نوايي ديگر  شامل همنوازی های تنبور و پيانو و 
سازهای كوبه ای است. خيال، بيداد، مهتاب، هجران، 
خرامان، هورامان، بيكران و آمان) قطعه محلی( عنوان 
قطعات اين آلبوم است كه توسط مركز موسيقی حوزه 

هنری منتشر و وارد بازار شده است.

كلمه، سكوت، كلمه
كارگردان: مائده طهماسبي 

ژانر: اجتماعي
بازيگر: فرهاد آئيش، مريم سعادت، رامين ناصرنصير، 

فرشته صدرعرفايي و... 
اين نمايش بر اساس سه نمايشنامه از ديويد آيوز با 
دراماتورژي فرهاد آئيش هر شــب ساعت 20 به مدت 
50 دقيقه در تاالر استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر 

به صحنه مي رود.
 www.sayehtheater.com :خريد اينترنتي

سيمرغ
كارگردان: كيومرث مرادي

تاالر اجرا: تاالر چهارسو
زمان اجرا: 5 شهريور تا 14 مهر 1391

ساعت اجرا: 20:00
مدت اجرا: 70 دقيقه 

بهاي بليت: 10.000 تومان
ــران: پيام دهكردي، نازگل نادريان، محســن  بازيگ

رستگارو... 

خدای كشتار
كارگردان:  عليرضا كوشك جاللی

تاالر اجرا:  تاالر اصلی تاتر شهر
زمان اجرا:  30 شهريور تا 30 مهر 1391 

ساعت اجرا: 19:00
ــيما تيرانداز ،  بازيگران )به ترتيب حروف الفبا( : س

اشكان خطيبی ، الدن مستوفی ، رضا مواليی
مدت اجرا: 80 دقيقه

بهای بليت:  12.000 تومان

راهزنان
كارگردان:  عليرضا كوشك جاللی

تاالر اجرا:  تاالر اصلی
زمان اجرا:  30 شهريور - 30 مهر

ساعت اجرا: 21:00
مدت اجرا: 80 دقيقه

بهای بليت:  12.000 تومان

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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از نگاه درون گرايانه 
اگر شاه سمبل 
روح يا ماهيت 

اصلي انسان تلقي 
شود، دگر مهره ها 

به مثابه استعدادها و 
ويژگي هاي اخالقي 

هستند. يكايك 
مهره ها در خانه و 
موقعيت منحصر 

به خود قرار دارند و 
توانمندي ويژه اي 
دارند. مثالً دو فيل 

همرنگ عملكرد 
متمايز و مكمل هم 

دارند، يكي خانه سياه 
و ديگري خانه سپيد 

را پوشش مي دهد

:سركار خانم حيدرعلي! لطفا براي ورود به 
بحث مختصري از بيوگرافي خود را براي همكاران 

بفرماييد.
س��میهحیدرعليهس��تم،دهس��الپیشفعالیت
خ��ودرادرزمینهعلومارتباط��اتاجتماعيوحیطه
روابطعموميآغازکردموازسال88بهخانوادهبزرگ
فرابپیوستمودربخشروابطعموميهمکارفراب

شدم.
:از چه سالي بازي شطرنج را آغاز كرديد؟ 

آنچهدردفترچهخاطراتذهنمحكش��ده؛آغاز
بازيش��طرنجبهسالهايپایانيدبستانبرميگرددو
تداومآندردورهراهنمایيبودکهشطرنجدرآنزمان

یکيازعالیقجانبيامبود.
:تاثير اين ورزش را در زندگي خود چگونه 

ديديد؟ 
شطرنجماهیتياستراتژیكداردکهبانوعفعالیتدر

حیطهاصليروابطعموميمتجانساست.
ــه مي دانيد شــطرنج يكي از  :همانطــور ك
كهن ترين بازي هايي است كه از ديرباز در ميان مردم 
ــته؛ به طوري كه قدمت اين بازي را  جهان رواج داش
بيش از 1500 سال تخمين زده اند. كمي از تاريخچه 

شطرنج و ورود آن به كشور ايران برايمان بگوييد. 
طبقمس��تنداتتاریخيش��طرنجپی��شازدوره
ساسانیاننیزدرایرانوجودداشتهاست.همچنیندر
دورهقاجاروپسازآنبرخيازتغییراتایجادشدهدر
قواعدبازيتوسطایرانیانتحصیلکردهدرخارجکشور
ومقیمخارج،واردکش��ورشد.درسال1329انجمن

تربیتبدنيرسماتاسیسفدراسیونشطرنجایرانرا
اعالمکردودرس��ال1331فدراسیونشطرنجایران
بهعضویتفدراس��یونبینالملليشطرنج)فیده(در
آمد.نکتهاصليکهازبررسيتاریخچهشطرنجاستنتاج
ميشودایناستکهاینبازيبرگرفتهازاهمیتدیرین
جایگاهتفکرواندیش��هدرمیانمردممتمدنآس��یاي
پهناوربودهونش��اتگرفتهازنگرشوبرخورداري
م��ردماینقارهکهنبهتعق��لوتدبرواهمیتمقوله

»اختیار«درمقابل»جبر«ازگذشتهدوربودهاست.
:اگر اهميت مهره هاي مختلف شطرنج را به زباني 
روحاني و معنوي معنا كنيم آنگاه شاه، سمبل قلب يا 
روح و ديگر مهره ها هر كدام نماد قوه اي از قواي نفس 
خواهند بود هر يك از اين مهره ها نماد و نشانه اي در 
زندگي واقعي هســتند تا چه اندازه اين نمادها را در 

زندگي خارج از بازي خود لمس كرده ايد؟ 
ازنگاهدرونگرایانهاگرشاهسمبلروحیاماهیت
اصليانسانتلقيشود،دگرمهرههابهمثابهاستعدادها
وویژگيهاياخالقيهستند.یکایكمهرههادرخانه
وموقعیتمنحص��ربهخودقراردارن��دوتوانمندي
ویژهايدارند.مثاًلدوفیلهمرنگعملکردمتمایزو
مکملهمدارند،یکيخانهسیاهودیگريخانهسپید
راپوش��شميدهد.آنچهمهماسترسیدناینکلو
ترکیببنديبهنتیجهايمعینوواحدومنتهيش��دن

کثرتبهوحدتاست.
:يكــي از مزيت هاي بازي شــطرنج، قدرت 
انديشه ورزي و گسترش فكر مي باشد تا چه اندازه 

اين موضوع بر زندگي واقعي تاثير مي گذارد؟ 

دراینب��ازيتوانایيه��ايفک��رياف��رادارزیابي
ميشودوازاثراتآنتمرکزبرقدرتپیشبیني،تفکر
وتصمیمگیريبهموقعاس��ت.درواقعميتوانگفت
کهبازيشطرنجوزندگيواقعيتاثیريتعامليبرهم

دارند.
ــاكن  :شــطرنج يك ورزش ايســتايي و س
اســت دقايقي طول مي كشــد تا بازي شكل گيرد، 
تصميمي گرفته شــود تا مهره اي جابه جا شود چه 
نكته اي در اين بازي نهفته است كه به عنوان ورزش 

خوانده مي شود؟ 
برخالفبرخيبازيها)مانندنرد(کهبرپایه»جبر
واحتمال«استونتیجهآنچنداندراختیاربازيکننده
نیست،بازيشطرنجبابرخورداريازقدرت»اختیار«
بازيکنندهمتکيبرفکرواندیشهاستواینویژگي
ازدالیلياس��تکهبهموجبآنشطرنجبهمسابقات

بینالملليراهیافتهاست.
ــي كه در شــركت فراب برگزار  :از دوره هاي
ــور متوالي  ــد و اينكه به ط مي شــود برايمان بگويي

مقامي كسب كرده ايد؟ 
ازدورههایيکهدرشرکتبرگزارميشودازجمله
آنمس��ابقاتشطرنجبرايبانواناس��تکهدرسال

گذشتهنیزبرگزیدهاینمسابقاتشدم.
:و حرف آخر... 

درطریقتهرچهپیشس��الكایدخیراوست/در
صراطمستقیمايدلکسيگمراهنیست/تاچهبازي
رخنمایدبیدقيخواهیمساخت/عرصهشطرنجرندان

رامجالشاهنیست.

شطرنج ماهيتي
 استراتژيك دارد

شايد در روزهايي كه دغدغه هاي زندگي روزمره، مجالي براي تمركز 
باشد؛  انسان  اصلي  دغدغه هاي  از  يكي  تمركز  است،  نگذاشته  باقي 
تمركزي كه حالل بسياري از مشكالت است و باز كننده گره هاي كور 
زندگي. در ميان ورزش هاي گوناگون اما، تنها يكي است كه به انسان 
قدرت تمركز مي دهد و البته قدرت تحليل:شطرنج. ماه گذشته، ماهي 
ورزشي براي گروه فراب بود؛ ماهي كه در آن مسابقات شطرنج گروه 

فراب در آن برگزار شد و فراب قهرمانان شطرنج خود را شناخت.آنچه 
روابط  بخش  كارمند  حيدرعلي  سميه  حرف هاي  مي خوانيد  ادامه  در 
عمومي  است كه توانست در دوره هاي مسابقات شطرنج شركت فراب  
در دو سال 90 و 91 مقام هاي دوم و اول را از آن خود كند. به اين بهانه، 
در اين شماره از نشريه فراب گپ و گفتي با ايشان ترتيب داده ايم كه 

خواندنش خالي از لطف نيست...

 زهرا شهاليی

گفت و گوي صميمي  با سميه حيدر علي قهرمان مسابقات شطرنج بانوان فراب



 تا زمان رسيدن به 
مبدا صعود، مسيري 
كم و بيش طوالني را 

پشت سر مي گذاريم. 
عبور از گردنه قوچك، 
لشكرگ، فشم، 
شمشك و گردنه 
ديزين و سپس 
جاده اي خاكي و 
كوتاه كه به سايت 
مخابرات منتهي 
مي شود. ساعت 8 در 
محوطه كوچك مقابل 
سايت توقف كرده 
و قبل از آغاز برنامه، 
مراسم هميشگي 
معارفه و ارائه 
توضيحات مربوط به 
نحوه و شكل اجراي 
برنامه انجام مي شود
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 موقعيت جغرافيائي 
قلهکلونبس��تكباارتفاع4150متردربخش
میانيرش��تهکوهه��ايالبرزمرکزيودرش��مال
غربروستايشمش��كدرمنطقهرودبارقصران
قراردارد.اینقلهتوس��طدوخ��طالراسبزرگ
وطوالنيدرامتدادهايجنوبيوش��رقيخودبه
دیگرمناطقکوهس��تانيالبرزمتصلميگرددونام
محل��يآننزداهالي»خورتوئ��ك«بهمعنيجایي
ک��هصبحگاهان،اولینپرتوه��ايطالئيآفتاببر
تاركبلندآنمينش��یند،است.کلونبستكغالبا
شرایطآبوهوایيناپایداريداردوبادهاينسبتا
شدیديکههموارهازغربوشمالغربميوزد
ازویژگيهايخاصاینقلهبهشمارميآید.براي
کوهنوردانيکهازش��هرهايته��رانوکرجقصد
صع��ودیكروزهاینک��وهرادارند،گردنهمرتفع
دیزینميتواندمناسبتریننقطهبرايآغازبرنامه

باشد.

گزارش برنامه: 
دراولینجمعهش��هریورماه91،ساعت6/15
دقیق��هازمقابلس��اختمانمرکزيش��رکتفراب
ب��رايصعودکلونبس��تكکهیک��يازقللچهار
هزارمتريرش��تهکوهالبرزمرکزياستبهطرف

منطقهشمش��كوگردنهدیزی��نحرکتميکنیم.
ب��رايدوهفت��هدیگرکهقراراس��تبرنامهاصلي
گروهدرنیمس��الاولیعنيصعودبهدماونداجرا
شوددس��تیابيبهارتفاعکلونبس��تكميتواند
موقعی��توتمرینيمناس��ببرايه��مهوائيو

آمادگيجسمانيشرکتکنندگانباشد.
تازمانرس��یدنب��همبداصعود،مس��یريکم
وبیشطوالنيراپش��تس��رميگذاری��م.عبور
ازگردن��هقوچك،لش��کرگ،فش��م،شمش��كو
گردنهدیزینوس��پسج��ادهايخاکيوکوتاهکه
بهس��ایتمخابراتمنتهيميش��ود.ساعت8در
محوط��هکوچكمقابلس��ایتتوقفکردهوقبل
ازآغ��ازبرنامه،مراس��مهمیش��گيمعارفهوارائه
توضیحاتمربوطبهنحوهوش��کلاجرايبرنامه
انجامميش��ود.صرفصبحانهنیزدرهمانمحل
صورتميگیردوس��پسدرس��اعت8/30دقیقه
برنام��هصعودخودراازیالجن��وبغربيکلون

بستكآغازميکنیم.
درکناراعضايباس��ابقهوقدیميترگروهکوه
شرکتفرابکهجهتآمادگيوتمرینهمهوائي
برايصعوددماونددراینبرنامهش��رکتکردهاند
تعداديدیگ��رازهمنوردانماندارايتجربهکمتر
بودهوتازهواردمحسوبميشوندومانندهمیشه

الزماس��تپ��ارهايازاص��ولوروشه��ايگام
برداشتنصحیحدرکوهبرایشانگفتهشود:

»درکوهپیمایي،قدمهايمتعادلوآهنگثابت
وس��رعتیکنواخت،رکنياساس��يمحس��وب
ميش��ود.چنآنچهی��كروشکوهپیمایيبس��یار
مهمراخواس��تهباشیمتعیینکنیمکهبراساسآن
س��رعتراهپیماتنظیموان��رژيذخیرهوبهطور
متعادلمصرفگرددآنروشقدمبرداش��تنتوأم
بااس��تراحتميباش��د.راهپیمایيدرکوهس��تان
همراهباصرفانرژيزیاداس��تلذاپاوششها
احتی��اجبهیكزم��انکوتاهاس��تراحتدرخالل
حرکتپیداميکنند.درقدمآهس��تههمانطورکه
دره��رگامیكلحظهومک��ثوجوددارد،تعداد
تنف��سميبای��دبااینجری��انتطبیقدادهش��ود.
بهط��ورمثالدرش��رایطمعموليهرس��هیاچهار
گامیكعملدموهرس��هیاچه��ارگامدیگربا
عملبازدمهماهن��گميگردد،دراینمثالگامها
س��ریعترازریههايش��خصعم��لميکندودر
واقعگامهابایددرمکثبهوجودآمدهاس��تراحت
کنندلکندرارتفاعاتيکههوارقیقاس��تریهها
احتیاجبهمکثدارندودرازايهردو،سهیاپنج
نفسیكقدمبرداش��تهميشود.درارتفاعاتباال
کوهنوردانبایس��تيآگاهانهنفسعمیقوسریعو

عود 
ک ص
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 قله
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فرامرز نصيري
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 شيب هاي تند 
مسير را با حركتي 
بسيار آرام و مانند 

هميشه منظم، 
پشت سر گذاشته و 

اندك اندك ارتفاع 
مي گيريم. نگاه مان 

كه به اطراف 
مي چرخد مي توانيم 

پيست اسكي 
ديزين، ويالهاي 

كوهستاني با 
شيرواني هاي رنگي 
و جاده پرپيچ و خم 

شمشك را ببينيم

پشتسرهمبکش��ند.درارتفاعاتپایین
عضلههايپاهس��تندکهاحتی��اجبهزمان
بیش��تريجهتکس��بانرژيدارند.یك
عاملمهمدرراهپیمایيتوأمبااستراحت،
هماهنگيفکريوروحيميباش��د.وقتي
ک��هقل��هدوروغیرقابلدس��ترسبهنظر
ميرس��دش��خصميبایدب��هاینروش
اعتمادنمایدکهمسافتهايباقيماندهرا
بهکنديوليپیوس��تهپش��تسربگذارد.
درایننوعحرکتگامهاميبایدآهستهتر
ازمواقعمعموليبرداش��تهشود،بهنحوي
کهنفسکشیدنمانعصحبتکردننشود.
قدمبرداشتنآهس��تهومتعادل،احتیاجبه

اس��تراحتثابتوایس��تايکمتريپیدامينماید
وبس��یاربهترازقدمبرداش��تنس��ریعياستکه
مس��تلزمتعداداس��تراحتبیش��تريميباشد.یك
کوهپیماميبایدبدوننیازبهاستراحت،الاقلبراي
مدتیكس��اعتراهپیمایيکردنبتواندبرروي
ش��یبهايتندباهماهنگيقدمبرداش��تهوتنفس

خودراکنترلنماید...«
ش��یبهايتندمس��یرراباحرکتيبسیارآرام
ومانندهمیش��همنظم،پشتس��رگذاشتهواندك
ان��دكارتف��اعميگیری��م.نگاهمانکهب��هاطراف
ميچرخدميتوانیمپیستاسکيدیزین،ویالهاي
کوهستانيباش��یروانيهايرنگيوجادهپرپیچو

خمشمشكراببینیم.
برنامهریزيصعودبهگونهاياس��تکهبعداز
»هریكس��اعتحرکت،دهدقیقهتوقف«داش��ته
باش��یم.توقف��يکهب��همنظوراس��تراحتوبراي

جب��رانکاه��شطبیعيقندخ��ونوجلوگیرياز
انباشتاسیدالکتیكوگرفتگيعضالنيصورت
ميگی��رد.دراینتوقفها،تعداديازهمنوردانبا
ه��مصحبتميکنندوتع��داديدیگرهمترجیح
ميدهنددرس��کوتبهمناظروچش��ماندازهاي

کوهستانيزیباوبيانتهايالبرزچشمبدوزند.
س��اعت10/30دقیق��هازنوارصخ��رهايمیانه
مس��یرعبورکردهوباتراورسيکموبیشطوالني
خودرابهزیرش��یباصليقلهميرسانیم.وزش
تندباده��ايس��ردحتيب��رايلحظ��هايهمقطع
نميش��ود.آخریناس��تراحتگ��روهدرارتفاع
4000متريصورتميگیردوسپسخودرابراي
حرکتنهائيآمادهميکنیم.شیبانتهائي،مسیري
کامالس��نگي_ صخرهايدارد.آراموبااحتیاطو
ازمس��یريپاکوبوکامالمش��خصازآنعبور
کردهوس��اعت12برفرازقله4150متريکلون
بستكميایس��تیم.مانندهمیشهصعودقلهباشور

ونشاطخاصيهمراهاس��ت.درتماشايمناظر
وچش��ماندازهايباش��کوهالبرزميتوانیمتمام
خس��تگيودش��واريراهرافراموشکنیم.علم
کوهدرش��مالغرب،آزادکوهدرش��مال،خلهنو
درش��مالش��رقوس��رانجامدماونددرشرق،
مهمترینوزیباترینارتفاعاتيهستندکهازفراز

کلونبستكميتوانیمآنهاراببینیم.
ساعت12/30دقیقهباگرفتنچندعکسیادبود
وهمراهبانش��انگروهکوهنورديشرکتفراببه
طرفپایینسرازیرميشویم.مسیربازگشتکامال
ازهمانمس��یرصعودانجامميگی��ردوحدوددو
س��اعتبعددرنقطهايکهدیگرازآنتندبادهاي
سردخبرينیس��ت،توقفينیمساعتهرابهمنظور
صرفناهارواس��تراحتانجامميدهیم.ساعت15
باردیگربهمحوطهمقابلسایتمخابراتميرسیمو
برايپرهیزازمواجههباشلوغيوترافیكجادهفشم،
ب��دونفوتوقتبهطرفته��رانحرکتميکنیم.
س��اعت17/30دقیق��هدرمقابلس��اختمانمرکزي
ش��رکتفراب،پایانبرنامهايخوبوموفقیتآمیز

برايدوستاناعالمميشود.

اعضاي شركت كننده در برنامه: 
ــان:نویدش��یخالوکالیي_ امی��رطالبي_  آقاي
فوادنجفي_ فرهاددانش��ور_ صابرعباس��پور_ 
مهديافضلي_ امیرگلپرور_ حس��ینصادقيو
فرامرزنصیري)سرپرست(خانم ها:لیالمسعودي
_ س��پیدهبیات��ي_ مهنازجلیل��ي_ مریموحیدي
نسب_ س��تارهامامي_ سمانهدروديوهمسر_ 

لیالبیاتميآّبادي

مهر ماه 1391 - شماره 24



مهر ماه 1391 - شماره 24

يخ
تار

م 
وي

تق

40

جهان هاي موازي
 نويسنده: ميچيو كاكو

ترجمه: سارا ايزديار – علي هاديان
انتشارات: مازيار  

علومپایه،زبانهايش��ناختهستياند.حلیكمعادله
ریاضيمثلیكتجربهعارفانهميتواندسکرآورباشد.مطالعه
یكنظریهزیبايکوانتوميیاخیرهش��دنبهآس��مانبیکران
همانقدرزیباستکهسیرعالمدرون.نظریاتفیزیكجدید،
ش��ایدچونبههستيشناس��يآدميکمكميکنند،هیچگاه
خستهکنندهنميشوند.اندیشههايعمیقهستيشناسيهستند
کهانسانرابهژرفايدریايوجودميکشانند.شگفت،ژرف،
مهیب،آمادهيکاوشوکشفو....زیبا!همهياینهاچهرههاي
)Michio Kaku(گوناگونشناختهستياند.میچیوکاکو
متول��د24ژانوی��ه1947درس��نخوزهآمریکااس��ت.این
فیزیکدانآمریکایيبااصلیتژاپنيدررش��تهفیزیكنظري
دانشگاههارواردفارغالتحصیلشدوسپساز"البراتوارپرتوي
برکلي" دکترايفلسفهگرفت.کاکو،بااستفادهاستادانهازشوخ
طبعيوتمثیل،صبورانهخوانندهرابانظریاتمتفاوتموجود

درموردجهانهايموازيآشناميسازد،نظریاتيکههمگي
ازمکانیكکوانتومي،کیهانشناسيوتئوريهايجدیدنشات
ميگیرند.ويدرکتابجهانموازي،استعدادشگرفخودرا
بهخدمتگرفتهتابهیکيازعجیبترینوهیجانانگیزترین
دستاوردهاياحتماليفیزیكمدرنبپردازد:اینکهممکناست
جهانماتنهاجهانيدربینجهانهايمتعددباشد؛شایدبي
نهایتجهاندریكشبکهگستردهکیهانيوجودداشتهباشند
کهکلجهانمافقطیکيازآنهااست.کتابمذکوردرسه
بخشبهرشتهتحریردرآمدهاست.کانونبنیاديبخشاولبر
محورمطالعهجهاناست.دربخشدومشاهدبررسينظریات
نوبنیادجهانهايچندگانههستیمکهباتمرکزبرمشروحتوابع
حلقههايفضا-زمانتکوینشدهاستودستآخرويدر
فصلسومبهمقولهاحتمالانجمادبزرگوسرنوشتکیهاناز
دیددانشمندانميپردازدکهاوجتجليطغیاندادههايجدید
بش��ررانمایشميدهد.اینکتابراچونسفريشگفت
انگیزمطالعهکنید،س��فردرکیهانيکهنیروهايواقعيآن،ما
رامجبورميسازندتابهسمتمرزهايتخیلکشیدهشویم
.چراکهبهنقلقوليازاینشتین»زیباترینتجربهايکهميتوان

داشتاسراراست.«

ببر سفيد
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هاله
امري كاظمي

محمد
استقامت*

ببر سفيد
نويسنده: آرواريد آديگا

 ترجمه: مژده دقيقي
انتشارات: نيلوفر

ببرس��فیداولینکتابایننویس��ندههندي
اس��ت.اینرماندرس��ال2008منتش��رشده
اس��تودرهمینس��الجایزهم��نبوکررادر
بخشداس��تانبهدس��تآوردهاست.اینکتاب
طن��زيتلخدرن��گاهبهپهن��ايتاریكزندگي
درهندوس��تاناست.س��رزمینيباتصویرگل
ورن��گوس��ازوآوازدرذه��نجهانیان.ببر
سفیدداس��تانيقويدربارهبيعدالتيوقدرت
درجامعهسرش��ارازتناقضامروزهنداس��ت.
ببرس��فیدماجرايیكرانن��دههنديازطبقات

فرودس��تاس��تکهدرنامهايبهنخستوزیر
چینکهبههندسفرکردهاست،ماجرايزندگي
خودشراش��رحميدهد.داس��تانبهشیوهطنز
نگاشتهشدهکهنویسندهباهنرنویسندگيخود
درکمالظرافتودقت،زندگيس��ختمردم
هند،دستگاهفاس��داداري،آدابورسومغلط
و...مردمسرزمینشرابهتنديموردانتقادقرار
دادهاس��ت.تصویريکهآدیگاازهندامروزبه
خوانندگانشارائهميدهدبسیارکاملودردناك
استامااوباهوشمندي،قهرمان)ضدقهرمان(
داس��تانشرادرپای��انماجرابهس��مترهایي
ونج��اتراهنمایيميکندتاه��مازبارتلخي
داس��تانبکاهدوهمنوی��دبخشدنیايبهتري
برايکسانيکهميخواهندباشد.هرچندکهاین
روش��نيمستلزمعبورازس��یاهيهايبيحدو

غیرانسانيباشد.بالرامحلوایيشخصیتاصلي
وپیچی��دهايدررمان»ببرس��فید«اس��ت.وي
خدمتکار،فیلس��وف،کارآفرینوقاتلياس��ت
کهطيهفتش��بزیرنورپراکندهچلچراغي
مضحك،داستانهولناكوحیرتآورموفقیت
خودرادرزندگيبازميگوید؛موفقیتيکهتنها
بهکمكذکاوتخودبهآندس��تیافتهاست.
آراوین��دآدیگادراکتبر1974درش��هرمدرس
درهندوس��تانبهدنیاآمدهاس��ت،درنوجواني
همراهخان��وادهاشبهاس��ترالیامهاجرتکرده
اس��توازدانش��گاههايکلمبی��اوآکس��فورد
فارغالتحصیلشدهاست.ويمدتهاگزارشگر
مالينشریاتيچونتامیز،فاینشنالتایمزوماني

بودهاست.اواکنوندربمبئيزندگيميکند.
* مسئول راهبري نرم افزار فراب
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سفر آقاي فيل
 نويسنده: ژوزه ساراماگو
ترجمه: كيومرث پارساي
انتشارات: دانش بهمن  

»سفرآقايفیل«آخریننوشتهژوزهساراماگواست
کهبهفارسيمنتشرشدهاست.اینرمانسفریكفیل
رادراروپانشانميدهد.نویسندهدرسالهايپایاني
زندگيخود،اثريتمثیليدربارهانسانهاخلقکرده
ودرآنبهنقدبرخيرفتارهايبش��رپرداختهاست.
سفرآقايفیلدرسال2008براينخستینبارمنتشر
شد.داستاناینکتابدراواسطقرنشانزدهممیالدي،
درزم��انژوانس��وماتف��اقميافتد.ژوانس��وم،به
عموزادهاشدوكبزرگماکسیمیلیانوياتریشي،فیلي
آسیایيهدیهميکند.اینرمانماجرايسفرقهرمانانه
آنفیلاستکهسالموننامداشتوبهدلیلتمایالت
ش��اهانهواس��تراتژيهايپوچميبایس��تاروپارا
ميپیمود.سفرآقايفیلکتابيتاریخينیست،ترکیبي
اس��تازماجراهايحقیقيوساختگي،کههمچون
ه��راثرادبيبزرگ،امکاندركواقعیتوخیالرابه
صورتيتفکیكناپذیرمیسرميکند.بازتابيازانسانیت
کهطنزوطعنهراباشفقتيکهژوزهساراماگودرتحلیل
ضعفهايبشريدارد،درهمآمیختهاست.ساراماگو
درس��فرآقايفیلت��الشنميکندب��هدرونذهن

س��المونراهیابد،اماباگفتوگوهایيکهدرسراسر
کتابآوردهاست،خوانندهاثربااحساساتوتمایالت
اینفیلآشناميش��ود.دراینرمان،مخاطبنکاتي
دربارهانسانهاوفیلهاکشفميکندکهبسیارفراتر
ازمرزهاوطبقهبنديهايبیانشدهدربارهموجودات
جهاناس��ت.اینرمان،داس��تانياستکهگروههاي
س��نيمتفاوت،مخاطبآنهستند.تمرکزنویسنده
دررمانسفرآقايفیل،بررفتاربشریتاستکهدر
مجرايفشارهاياجتماعيوفرهنگي،تاحدزیادي
تاسفآوروخندهدارميشود.ساراماگودراینکتاب
بانثرچندالیهخودوایجادکردناحساسهمدردي
درمخاطب،واکنشهایينسبتبهطبیعتبشرنشان
ميدهدونوعينقداجتماعيرامطرحميکند.مانند
آثارقبليایننویسنده،س��فرآقايفیلهمبازبانو
داس��تانيساده،مفاهیمعمیقتريازمسائلبشريرا
روایتميکند.س��اراماگو،برندهجایزهنوبلادبیات،
شاعر،داس��تاننویس،فیلنامهنویسوروزنامهنگاري
ب��ودکهدراغل��بکارهایش،ازتمثیله��ايفراوان
استفادهميکردودیدگاهيبرحوادثتاریخيداشت؛
حوادثيکهدرآنها،ساراماگوبرتاثیرعواملانساني
تاکیدفراوانيداشت.ژوزهساراماگو،نویسندهپرآوازه
پرتغالي،درابتدابارمانکوريبهجامعهادبيمامعرفي
شدوبعدازاس��تقبالازآن،اغلبداستانهاياودر
اختیارفارسيزبانانقرارگرفت.اونویسندهاياست

کهباخلقشرایطخاصدرنوعيازجامعهيانساني،
عکسالعمله��ايم��ردمآنجامعهرانس��بتبهآن
ویژگيخاصموشکافيوبررسيميکندوبازخورد
آنرابازبانيشیواوگیرانشانميدهد؛اینسبكدر
اغلبرمانهاياو،مانندکوري،مردتکثیرشده،دخمه
و...،دیدهميشودواوراازاینحیثميتوانباروبر
مرلفرانسويمقایسهکرد.ساراماگودرکتابسفرفیل
نیزباورودفیلدرمیاناروپاییانقرنشانزدهم،نوعي
شرایطخاصراترسیمکردهوتلفیقيازدنیايواقعي
وویژگيهايخیاليرابهصحنهيداستانآوردهاست
واینسبکياستکهدراغلبرمانهایشبهکاربرده،
اماسفرفیلیكتفاوتعمدهباسایررمانهایشدارد
وآنطنزآلودبودنداس��تاناست.همچنیناینکتاب
تنهایكرماننیست،بلکهیكماجرايتاریخياست
کهاطالع��اتزیاديدرم��وردفرهنگهايرایجدر
س��رزمینهايگوناگونارائهميدهدوروابطانساني
وعاطف��يمیانس��اکنانآنهارابهتصویرميکش��د.
همانگونهکهاش��ارهشد،شهرتس��اراماگودرمیان
خوانندگانفارس��يزبانبهخاطررم��انمعروفوي
یعني،کورياس��ت؛امابهواقعبای��دآخریناثراین
نویسندهبزرگیعنيسفرآقايفیلراخواندتافهمید

کهوينویسندهايچیرهدستوقويبودهاست.

مفاهيم كليدي در مطالعات خانواده
نويسنده: جين ريبنز مك كارتي/ روزاليند ادواردز

ترجمه:  محمد مهدي لبيبي
انتشارات: علم

   
کتاب»مفاهیمکلیديدرمطالعاتخانواده«براي
نخس��تینباردرس��ال2011توسطانتشاراتسیج
منتش��رگردیدهاس��ت.اینکتابحاويمهمترین
نکاتوموضوعاتدرزمینهمطالعاتخانوادهبودو
ازاینجهتميتوانآنراکتابيمرجعدراینحوزه
دانس��ت.نویس��ندگاناینکتابازجامعهشناسان
معاصرواندیش��مندانصاحبنامحوزهمطالعات
خانوادهمحس��وبميش��وند.خانمدکترجینمك
کارتيهماکنونبهعنواناس��تادجامعهشناسيدر
دانشگاهاوپنانگلستانمشغولبهتدریسميباشد.او
سالهاقبلازورودبهدانشگاهعالقمندبهتحقیقدر
موضوعاتمرتبطباخانوادهبودهوهمینعالقمندي
باعثش��دتارسالهدکتريبارتبهعاليداشتهباشد
تحقیقاتگستردهايدراینزمینهانجامدهد.دکتر
م��كکارتيعالقهخاصيبهانجامروشهايکیفي

درجامعهشناسيداردومعتقداستبااستفادهازاین
روشهاميتوانبسیاريازواقعیتهايپنهانخانواده
راشناخت.تحقیقاتاوعمدتابهشناختوتحلیل
روابطخانوادگيوخویشاونديمربوطميشوددر
سالهاياخیرپژوهشهايدیگريدرموردشرایط
زندگيافرادسالمنددرسالهايقبلازمرگانجام
دادهوس��عيکردهاحساساعضايخانوادهبهویژه
افرادجوانونوجوانپسازمرگپدرومادرشانرا
ازطریقانجاممصاحبههايکیفيموردمطالعهقرار
ده��د.ازدکترمكکارتيمقاالتمتعدديدرزمینه
خان��وادهدرژورنالهايمعتبردنیابهچاپرس��یده
کهبهبرخيازآنهااش��ارهشدهاست.کتابحاضر
حاصلتدریسمش��تركایندوجامعهشناسطي
چندینس��الپژوهشومطالعهب��ودهوميتوانان
رادرزمرهجدیدترینوکاملتریناثارمنتش��رشده
درحوزهخانوادهدانس��ت.بهقولدیویدمورگاناز
چهرهايسرشناسحوزهجامعهشناسياینکتابي
ارزشمنداستکهبرخيازمهمترینمفاهیمامروزي
درمطالعاتخانوادهرابهخوبيتشریحکردهاست.
هریكازچهلوششبخشکتابدرحکممقاالتي

جداگانهخوانندهرابامفاهیمنظريونتایجتحقیقات
تجربيدرحوزهمطالعاتخانوادهآشناميسازد.از
ویژگيهايجالباینکتابکهنویسندگانآنبارها
براناش��ارهکردهانداناستکهآنچهتحتعنوان
مفاهیمکلیديمطرحش��دهاس��تبرداشتکلياز
اینمفاهیماستواینبرداشتکليدرکشورهاي
غربيباآنچهکهدرس��ایرنقاطجهانازاینمفاهیم
دركميشودتفاوتبسیاريدارد.ازایننظرميتوان
گفتنویسندگانکتابتنهابهنقلآنچهبرداشتهاي
مفهوميازواژگانخاصدردنیايغرببودهاکتفانکرده
وخوددربسیاريموارداندیشهوتفکرغربيرانقد

کردهونقائصوکاستيهايآنرانشاندادهاند.

همسفر با  آقاي فيل

مفاهيم كليدي در مطالعات خانواده 

فواد شمس

مهرنوش خالدي
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عصاره ملت

نگاهي به وقايع  مهرماه 1285 و 
چگونگي تشكيل مجلس شوراي ملي
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نگذاشتند كه بين 
پيروزي در انقالب و 
تشكيل مجلس اول 
زياد فاصله بيفتد. 
اگرچه در انقالب 
اسالمي اين اتفاق 
پس از 22 روز به 
وقوع پيوست اما 
مردم پس از شصت 
روز كه مبارزات شان 
در انقالب مشروطه 
به نتيجه مثبت 
رسيده بود، شاهد 
تشكيل نخستين 
مجلس شوراي ملي 
شدند. اما شكل گيري 
»دارالشوري« در 
ايران به سادگي 
ميسر نشد

نگذاش��تندکهبینپیروزيدرانقالبوتشکیل
مجل��ساولزیادفاصلهبیفت��د.اگرچهدرانقالب
اس��الميایناتفاقپساز22روزبهوقوعپیوست
ام��امردمپسازش��صتروزکهمبارزاتش��اندر
انقالبمش��روطهبهنتیجهمثبترس��یدهبود،شاهد
تشکیلنخس��تینمجلسش��ورايمليش��دند.اما
شکلگیري»دارالشوري«درایرانبهسادگيمیسرنشد.
اگربخواهیمنگاهيبهاینسیرداشتهباشیمدرخواهیم
یافتکهاینمبارزاتکهازپنجسالقبلآغازشدهبود،
درآذرماه1284بهنقطهاوجخودرسید.آنهمزماني
کهسیدهاشمقنديازتجارخوشنامطهرانوبهبهانه
اعت��راضبهگرانيقیمتقندکهدرمقابلانظارمردم
بهفلكبس��تهش��د.پسازاینبودکهمردمدودسته
شدندوبهنشانهاعتراض،اقدامبهبستنشینيکردند.
گ��روهاولعلمایيبودندکهبهحضرتعبدالعظیمو
پسازمدتيبهقمرفتند.عدهدیگرنیزکهعموماشامل
تجارميشدند،ترجیحدادندتادرپایتختبمانندودر
باغسفارتانگلیسمقیمشوند.عاقبتهممظفرالدین
شاهترسويبیمار،عليرغمسرسختيهايعبدالمجید
میرزاعی��نالدولهکهدرآنزمانبرمس��ندصدارت
عظميتکیهزدهبود،تسلیمخواستمردمشدوعاقبت
بهامضايفرمانمش��روطهدرروزدوشنبهچهاردهم
مردادم��اه1285)14جم��اديالثان��ي1324(تندر
داد.پ��سازاینبودکهمجلس��يموقتيکهکثیري

ازاعیانوبزرگانراش��املميگشت،تشکیلشد
ت��انظامنامهانتخاباتراتدوی��نوتصویبنمایند.
مجلسدرروزشنبه26مردادماهودرسرايمدرسه
نظامافتتاحگش��ت.هفتهايدوروز،تشکیلجلسه
ميدادتادرنهایتدرروزیکش��نبه17شهریورماه،
آنرابهدستینهشاهرسانید.احمدکسرويدرتاریخ
مشروطهایرانمينویس��د:»ایننظامنامهمردمرابه
ش��شگروه)طبقه(ميبخشیدبدینسان:شاهزادگان
وقاجاری��انچهارت��ن،علماوطلبهه��اچهارتن،
بازرگان��اندهتن،زمیندارانوکش��اورزاندهتنو
پیشهورانس��يودوتنکههرگروهينمایندگان
جداگان��هبرگزیند،وبرايطهرانش��صتنماینده
بهدیدهميگرفت.«ام��ایرواندآبراهامیاندرتاریخ
م��درنایرانوقتيبهمجلساولميرس��د،اش��اره
ميکندکهب��رايانتخابنماین��دگانبرخيازاین
گروهها،ش��روطينیزمشخصشد:»...تجارداراي
مکانمعینکس��بوکار؛زمینداراندارايامالکي
بهارزشحداقلهزارتومان؛وپیشهورانوصنعت
کارانازاصن��افش��ناختهش��دهدارايدکان��يکه
اجارهاشبرابرباحداقلمیزاناجارهمتوس��طمحل
باشد.دراینمیانمشاغلدارايدستمزدهايپایین
نظیرباربران،کارگرانوشتربانانازانتخابشدنیا
انتخابکردنمحرومبودند.«افزونبرایننامزدهاي
نمایندگيميبایستميتوانستندکهبهزبانفارسي

بخوانند،بنویس��ندوصحبتکنند.ازس��ويدیگر
کلکش��وربه156حوزهانتخابیهتقس��یمشدهبود
کهشصتکرسينیزمتعلقبهپایتختو96کرسي
مربوطبهس��ایرایاالتبود.انتخاب��اتایاالتدردو
مرحلهانجامميشداماانتخاباتطهراندریكمرحله
انجامميگرفت.طهرانبهچهارمنطقهتقسیمشدهبود
کههریكدربرگیرندهچهارمحلهاصليبهاس��تثناي
ارگش��اهيبود.ضمناحداقلسنرايدهندگان25
س��الدرنظرگرفتهشد.دراینمیان،صحبتيازحق
رايزناننش��دهبود.مجلسشورايمليسرانجامدر
روزیکشنبهچهاردهممهرماه1285)18شعبان1324(
وباحضورمظفرالدینش��اهدرتاالرموزهمبارکهکاخ
گلستانگشایشیافت.پیامشاهرانظامالملكقرائت
کردکهمهمترینبخشآنچنیناست:»منتخداي
راکهآنچهس��الهادرنظرداش��تیمامروزبهعونال
تعال��يازقوهبهفعلدرآمدوبهانجامآنمقصودمهم
بهعنایاتالهیهموفقشدیم.زهيروزمباركومیمون
کهروزافتتاحمجلسشورايملياست.مجلسيکه
رش��تههاياموردولتيومملکت��يرابههممربوطو
متص��لميداردوعالیقمابیندولتوملترامتین
ومحکمميسازد.مجلس��يکهمظهرافکارعامهو
احتیاجاتاهاليمملکتاس��ت.«سپس110توپ
ازمیدانتوپخانهش��لیكگردی��د.روزبعدمرتضي
قل��يخانصنیعالدولهبهعنوانرئیس،وثوقالدوله

»فق�ط وجود قوانين كافيه، اع�م از آنكه مكتوب در دفاتر يا 
محفوظ در خواطر بوده باش�د، ب�دون آنكه به موقع اجرا آرند 
يقين است كه منتج نتيجه و مفيده فائده نخواهد بود. از قواعد 
متين�ه، وقتي اخذ فائده مي ش�ود كه آنها را ب�ه اجرا آرند و در 
تنفي�ذ مجازات مقرره،  مالحظه ش�خصيه را بركن�ار نهند. در 
حقيق�ت فائ�ده و خاصيت مجلس ملي براي ما همين اس�ت كه 
قواعد و احكام اس�الميه مجري شود و از محاق تعطيل بيرون 

آيد تا فائده اش ظاهر و آشكار گردد.«
مقاله سوال و جواب در فوايد مجلس شوراي ملي، حاج سيد نصراهلل تقوي 

اخوي، شماره هاي 424_421 روزنامه تربيت، شعبان 1324 ق.

حميد رضا 
محمدي
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منوچهر
 سرحدي

بهعنواننایبرئیساولوحاجيمحمدحس��ینآقاامینالضرب
نیزبهعنواننایبرئیسدومانتخابشدند.اگرچهدو،سهنشست
اولدرمدرس��هنظامبرگزارگردیداماچونمکانمناس��بيبراي
محلدائميمجلسنبود،نمایندگاننیزنامهايبهش��اهنوشتندکه
ادامهماجراراکسرويدرتاریخمشروطهایرانچنینمينگارد:»با
دس��توراوکاخبهارستانراکهشادروانحاجيمیرزاحسینخان
سپهس��االردرپهلويمسجدومدرسهخودس��اختهبود،جایگاه
مجلسگرفتندونشس��تهارادرآنجابرپاکردند.«واینچنینبود
کهملتایراننیزصاحبخانهايبرايخودش��دند.اتفاقيکهتا

پیشازآندرهیچکدامازممالكآسیایيسابقهنداشت.

لغو امتياز انحصاري باستان شناسي فرانسوي ها در ايران
کش��ورایرانبهعنوانمهدتمدنایرانوخاس��تگاهدولتهاي
بزرگيچونهخامنشیان،اشکانیانوساسانیانهموارهموردتوجه
ایرانشناس��ان،باستانشناسانومستشرقینبودهاست.همینامر
موجبشدتادرروز24اردیبهشتماه1279)13ماهمي1900(
ودرزمانس��لطنتمظفرالدینشاهقاجار،قراردادغیرمنصفانهاي
بیندودولتایرانوفرانس��همنعقدگرددکهطيآنامتیازمطالعه
وحفاريدرسراس��رایرانبهانحصارهیاتهايباس��تانشناسي
فرانس��ويدرآید.آنهاکهسابقهخوش��اینديازکاوشدرشوش
داش��تند،بخشعمدهنیرويخودرادراستانخوزستانومحوطه
تاریخيش��وشبهکارگرفتند.فرانسویانبهتنهایيقادرنبودندتا
تماميمحوطهه��ايتاریخيایرانراپوش��شدهندوقراردادفوق
الذکرنیزمانعازکارهیاتهايباس��تانشناس��يدیگرميگردید.
ل��ذاپسازاعتراضهايمختلفيکهبهمحت��وايقراردادانحصار
مطالعهوکاوشباس��تانشناس��يدرایرانگردی��د،در25مهرماه
1306مجلسشورايمليامتیازانحصاريفرانسهدرایرانرالغو
کردوبهاینترتیبمطالعاتوکاوشهايباستانشناسيدرایران
واردمرحلهتازهايشد.سپسادارهعتیقاتشکلیافتودرگام
بعدادارهکلباس��تانشناسيومرکزباستانشناسيایرانتاسیس
گردیدتابهامرساماندهيونظارتبرفعالیتهايباستانشناسي

درایرانبپردازد.

بهداش��تروانيشاخهايازعلمروانپزشکياس��توبهکلیهروشهاوتدابیري
اطالقميشودکهبرايجلوگیريازابتالبهبیماريروحيروانيبهکارميرود.

بیماريروانيچیست؟درشرایطفعليعلیرغمرشدفرهنگي،فکريوعلميمردم
وآموزشه��ايف��راوانجرایدوصداوس��یماهنوزهمعدهکثی��ريازمردمتصور
ميکنندبیمارروانيبهشخصياطالقميگرددکهعریانشدهودرکويوبرزنداد
وهوارکندوبهمردمحملهکردهوشیش��ههارابش��کندوباعثاذیتوآزاردیگران
شودتغییردرحاالتروحي،فکري،هیجانيوعاطفيوبروزحاالتروانپریشيو
روانرنجوريبرایش��انمبهماس��توکسيراکهبهواسطهاشکالدرشرایطفکري،
روحيوعملکرديبهروانپزش��كیاروانش��ناسمراجعهنمای��دموردمزمتقرار
ميدهندوصراحتابهويميگویندمگردیوانهشديکهنزدروانپزشكیاروانشناس
م��يروي؟کهالبتههمهاینهابهعلتآگاهيکم،س��وادپایینوفرهنگخاصحاکم
برجامعهاس��ت.درمللغربيخانوادههادارايمش��اورحقوقيومشاوربالینيثابت
بودهوهرگونهمش��کالتخانوادگي،ش��خصي،فکري،ش��غليوجنسيخودرابا
آناندرمیانميگذارندوبراس��اسصالحدیدآناندرمانالزمراپیگیريميکنندو
هیچک��سدیگريرابهدیوانگيمتهمنميکندوليچرادرجامعهماکهالگويتمدن
وفرهنگتماممللهس��تیماینضعفعمیقوجوددارد؟شایدبدینخاطراستکه
هنوزمتولیانبهداش��تودرمانجامعهدرجهتآگاهس��ازيمردمتمامتوانخودرا
بهکارنبس��تهاندیاخودنیزچونعالئميازاینگروهبیماريهارادارندکلیتآنرا
قبولنداش��تهوزیربارپذیرشمس��ئولیتخودنميروند.بیماريهايروحيطیف
وسیعيازاختالالترادربرميگیردکهمختصريدرخصوصبرخيمشکالتکه
ميتواندمقدمهايازبیماريهايروحيوعصبيباشدرابهبحثميگذاریمتاشاید
قدميباشدجهتبهبودکیفیتزندگيخودمانودیگران.بابحثکردندرخصوص
آنپيميبریمکهدرچهمواقعيضرورياس��تجهتبهترشدنزندگيوعملکرد
خانوادگيوش��غليبهروانپزش��كیاروانش��ناسمراجعهکنیموازآنانیاريطلب
نمائیم.)اضطراب،دلهره،تپشقلب،بهمخوردنحالدرشرایطاسترسزا،بيقراري،
ناآرامي،س��ردردهايمقاومبهمسکنها،سردردهايتکرارشوندهصبحگاهي،ناخن
خوري،جویدنلبها،احساساینکهممکناستهرلحظهخبريبدبهشمابدهند،
نگرانيمفرطدرخصوصس��المتياعضايخانوادهودوس��تان،احساسغمگیني،
دلتنگ��ي،گریهوعدملذتاززندگي،کمرنگش��دنمطالبش��اديآفرینولذت

بخش،یکنواختيزندگيوکاهشمیزانخندهوشاديها...(
ادامه دارد

بيماري هاي روحي 
طيف وسيعي از 
اختالالت را در 
بر مي گيرد كه 
مختصري در 

خصوص برخي 
مشكالت كه 

مي تواند مقدمه اي از 
بيماري هاي روحي 

و عصبي باشد را به 
بحث مي گذاريم تا 

شايد قدمي باشد 
جهت بهبود كيفيت 

زندگي خودمان و 
ديگران. با بحث 

كردن در خصوص 
آن پي مي بريم 

كه در چه مواقعي 
ضروري است جهت 
بهتر شدن زندگي و 
عملكرد خانوادگي و 
شغلي به روانپزشك 

يا روانشناس مراجعه 
كنيم و از آنان 

ياري طلب نمائيم

بهداشت رواني چيست؟
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اندر احواالت كارمندي
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ماهي بدبين

بدون شرح

گزارش بازديد از روستای تاريخی هنجن
روستايهنجنجنگليداردکهمردمبوميبهآنبیشهميگویند.بسیارباصفاوخرموباغاتي
کهانواعمحصوالتانار،گردو،بادام،آلووغیرهدرآنعملميآورند.مردمهنجنبسیارمهربان
ودوستداشتنيومهماننوازند.درانتهايروستايهنجنراهياستکهنیمساعتهشمارابه
روستايتاریخيابیانهميرساند.اماصدافسوسکهدردربرابرشهرتابیانه،اینهنجناستکه
قربانیشدهاست.ازمیاناینروستارودخانهايميگذردکهاکنونتبدیلبهنهرشدهاماهنوزهم
آبآنمظهرپاکيوزالليوشیرینياست.باغهايسبزودرهماینروستادرامتدادرودخانه،
قرارداردواهاليهرکدامنوبتآبيدارند.غیرازرود،چشمهايهمدرهنجنجریانداردکه
تعریفنميکنیمتاتشویقبهدیدنآنبشوید.امابرخيازاهاليشهرهاياطرافمانندنطنز،قم،
کاشانوحتيتهرانازوقتيبااینمکانآشناشدهاندروزهايتعطیلاینمکانمسکونيوقدیمي
راتبدیلميکنندبهپارکینگاتومبیلهايخودومشغولتفریحوبهقولخودشانپیكنیكمي
شوند.اینافرادبدوناجازه،میوههايباغهارابهتاراجميبرند،شاخههايدرختانکهنسالرا
ميشکنند،چشمهورودخانهراآلودهميسازندوالبتهروستاییانمهربانهنجنيحیاميکنندبه
آنهااعتراضکنند.روستايهنجنازتوابعبخشمرکزيشهرستاننطنز،بامختصاتجغرافیایي
51درجهو44دقیقهطولشرقيو33درجهو67دقیقهعرضشمالي،در20کیلومتريشمال
غربينطنزو150کیلومترياصفهانواقعشدهاست.اینروستادرارتفاع1560متريازسطح

دریاقرارداردوآبوهوايآنسردوکوهستانياست.
"هنجن" درگویشرایجروستاازواژهي"هنجیدن" بهمعني"آبازچاهکشیدن" یا"آبرا
فراگیرکردن" گرفتهشدهاست.بنابراینميتوانمعناي"هنجن" رابهجایيتعبیرکردکهآباز
زمینميجوشد،چنانکهدردوسويروستايهنجندورودخانهي"برزرود" و"چیمهرود" 
جاريميباشد.روستاي"هنجن" دارايآبوهوايمعتدلوخشكاستورودخانهي"برزرود" 
ازشمالآنورودخانهي"چیمهرود" ازمیانروستاميگذرد.کوه"الوزه" درجنوبوکوه
"برزقو" درغربروستاقراردارد.برزرودکهمهمترینرودخانهدرحومهشهرستاننطنزاستاز
کوهکالهبرفيدرباخترآباديابیانهسرچشمهميگیردوپسازآبیاريآباديهايابیانه،طره،
کمجان،یارندوهنجنبانامرودهنجنامتدادمسیرميدهندودربخشخاورينطنزبهزمینهاي
اطرافبادرودمنتهيميشود.حیاتوحشمنطقهحکایتازوجودگونههایيازحیواناتشامل
گرگ،روباه،شغال،خرگوش،بزکوهي،گرازوحشيوانواعپرندگاناست.آثاربهجاماندهاز
دورههايمختلفتاریخيمانندقلعهتاریخيپیشازاسالم،خانههايبافتقدیموبقعةامامزاده
سیدداوود،پیشیینةتاریخياینروستارابهدورههايپیشازاسالممربوطميسازد.روستايهنجن
دردورةصفویهوقاجاریهنیزازرونقخوبيبرخورداربودهاست.امادردورهپهلويودهههاي
اخیرروبهافولنهادهاست.مردمروستايهنجنبهزبانراجیهنجنیسخنميگویند،مسلمانو
پیرومذهبشیعهجعفريهستند.ودرسال1385جمعیتاینروستا213نفرگزارششدهاست.

شاخصه های معماری و گردشگری 
و دیدنيها جمله از ميآید عمل به آنها در متنوعي میوههاي که روستا اطراف باغات
تفرجگاههايعمومياست،کهدرفصولبهاروتابستانموردتوجهگردشگرانقرارميگیرند.
حواشيرودخانهروستا،باانبوهيازدرختانسرسبز،جلوهوزیبایيخاصيبهروستابخشیده
است.بافتقدیمروستايکوهستانيهنجنبهصورتمتمرکزشکلگرفتهاست.درساخت
واحدهايمسکونيعموماًازمصالحبوميمانندگل،سنگوچوباستفادهشدهاست.پنجرههاو
درخانههايقدیميازجنسچوبوبیشتروروديهادراندازههايکوچكانتخابشدهاندتااز
ورودهوايسردوخشكبهداخلخانهجلوگیريشود.جهتواحدهايمسکونيجنوبياستو
ایوانآنهاعاملتعدیلهوااست.عبوررودخانهازداخلروستاسرسبزيوسیمايعموميروستا
راموجبشدهاست.بافتتاریخيروستانیزدربردارندةبناهايازعهدقاجاراست.کهدرشمار

زیباترینسکونتگاههايییالقيتاریخمعاصرایرانبهشمارميآیند.

هم آغوش با کویر
فرشيد

ابراهيمی

گردآورنده: رقيه زياری

فقط رنگ مي كنيم: 
شكست در برنامه ريزي، برنامه ريزي براي شكست






