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اخبارداخلی

تفاهم نامه تامين مالي
 و اجراي نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد

اخبار

اخبار شركت نوتاش

درتاریخ91/9/16تفاهمنامهتامینماليواجراينیروگاهتلمبهذخیرهايسدآزاددرمحلشرکتSinomachدرشهرپکن
میانشرکتتوسعهمنابعآبونیرويایرانوکنسرسیومفراب-COAG  امضاومبادلهگردید.طرحنیروگاهتلمبهذخیرهايسد
آزادشــامل3واحد170مگاواتيوبهظرفیتکل510مگاواتدر70کیلومتريشــهرسنندجودرمحلسددرحالآبگیري
آزاداجراخواهدشــد.اینطرحبعدازنیروگاهسیاهبیشــه،دومیننیروگاهتلمبهذخیرهايکشــورميباشدکهشرکتفرابدر

احداثآنمشارکتخواهدداشت.

باتوجهبهتغییرتیممدیریتيشرکتنوتاش،شناسایينقاطقابلبهبودسازمانوتوانمنديهايآن،بهعنوانیکيازاهداف
اصلياینتیممطرحومصوبشدتاگامهاياساسيبراينیلبهاهدافبلنداینشرکتوباتوجهبهتعریفپروژههايبهبود
واجرايموفقیتآمیزآنها،درجهترشــدوتعاليسازمانوهمچنینافزایشرضایتکارفرمایانبرداشتهشود.دراینراستا،
کارگروههايداخليباحضورهیاتمدیرهوتیممدیرانارشدتشکیلشدوطيمجموعهجلساتي،بیانیههاياستراتژیكتعیین

وتدوینگردید.

تعيين بيانيه هاي استراتژيك شركت نوتاش

سرخط اخبار شركت نوتاش
 Economizer & Stack اجراي    

 Boilersسايت NGL خارگ

 NGL ادامه نصب تجهيزات بويلرهاي سايت  
خارگ

ادامه اجراي فونداسيون تجهيزات و عمليات   
اجرا و بك فيل فونداسيون تانك هاي ذخيره سايت 

LNG ايران

شروع عمليات حمل و نصب سازه هاي     
LNG سايت ايران

 XLPE اتمام عمليات كابل كشي كابل هاي  
نيروگاه برق آبي سياه بيشه



اخبار شركت تجارت و سرمايه

اخبار شركت نوتاش

مجمععموميعاديســاالنهشــرکتتجارتوسرمایه
گروهفراب)ســرمایهگذاريکارکنانفرابسابق(برايسال
مالــي139۲-1391درتاریخ1391/09/07باحضوربرخي
ازصاحبانسهامیانمایندگانقانونيآنهادرساختمانمرکزي
شــرکتتشکیلگردید.دراینجلســهپسازارایهگزارش
عملکردهیاتمدیرهتوســطآقايهاشميوارایهنظربازرس
قانونيواســتماعگزارشبازرسقانونيوحسابرسمستقل
شرکت،صورتهايمالي،شاملترازنامهوصورتحسابسود

وزیانبهتصویبرسید.
باتوجهبهثبتبازدهيســهامشرکتبهمیزان50درصد
وبــاعنایتبهپیشــنهاداعضامحترمهیــاتمدیره،مجمع
مصوبکردبهازايهرســهم500ریالسودبهشرحزیربه

سهامدارانپرداختشود:
-۲50ریالازطریقافزایشدرســرمایهواعطايســهام

جدیدبهسهامداران
-۲50ریالپرداختنقديبهسهامداران

همچنیندرمجمعفوقالعادهشرکتباعنایتبهگزارش
توجیهيهیاتمدیرهکهبهتاییدبازرسقانونيشــرکتنیز
رسیدهبود،مقررشدسرمایهشــرکتبهمبلغیکصدمیلیارد
ریالافزایشیابد.اعضايحاضردرجلســهتعیینارزشهر
سهمبرايافزایشسرمایهرابههیاتمدیرهمحولنمودندتا
درپایانهرســالمالي)مرحلهافزایشســرمایه(،نسبتبه
تعیینارزشپایهســهاماقدامشودوبراساسآن،سهامافراد

جدیدنیزافزایشیابد.

سرخط اخبار شركت نوتاش

ضد  ساختمان هاي  اجرايي  عمليات  ادامه    
انفجار و ادامه عمليات ساخت ديوار ها و سقف  
 Satellite Instrument و Substation

LNG سايت ايران  House

ادامه آرماتوربندي كف تراز 10 سالن توربين   
بخار نيروگاه سيكل تركيبي  شيركوه

خاكبرداري، تسطيح و رگالژ ترنچ مابين   
سالن توربين بخار و سوئيچ گير بخار نيروگاه 

سيكل تركيبي  شيركوه

آماده سازي شفت ژنراتور واحد دوم جهت   
نصب در موقعيت نيروگاه برق آبي سنگ توده۲

آماده سازي مجموعه تراست بيرينگ واحد   
دوم جهت نصب در موقعيت نيروگاه برق آبي 

سنگ توده۲

مجامع عمومي عادي ساالنه و فوق العاده شركت  تجارت و سرمايه گروه فراب برگزار شد

تصويب افزايش سرمايه به يكصد ميليارد ريال

آغاز حركت شركت نوتاش در پااليشگاه ستاره خليج فارس
بارویکردبههــدفاصليبهعنوان
مجريعملیاتاجرایــيدرپروژههاي
EPCفراب/ناردیس،شــرکتنوتاش
فعالیتخودرادرپاالیشــگاهســتاره

خلیجفارسآغازکرد.
بهگــزارشخبرنــگارمــا،نظربه
پتانسیلهايایجادشدهدرسازمانشرکت
نوتــاشوباتوجهبهسیاســتگذاري
فراب/ شــرکتهاي عامــل مدیــران

ناردیــس/نوتــاشوهماهنگيمدیران
اجراي درخصوص جــاري پروژههاي
کلیهفعالیتهاياجرایيتوسطشرکت
نوتاش،فعالیتاینشــرکتدرپروژه
پاالیشــگاهنفتستارهخلیجفارسواقع
در30کیلومتريبندرعباسآغازگردید.
هدفاصلياینپروژه،انجامفعالیتهاي
طراحيومهندســي)E(وتهیهوتامین
کاالوتجهیزات)P(توســطشــرکت

)C(ناردیسوانجامفعالیتهاياجرایي
توسطشــرکتنوتاشبارویکردجلب

رضایتکارفرماميباشد.
گفتنياستاینپروژهازاولديماه
1391درقالبمشارکتتیميبامدیران
ســتاديکلیدخوردهاستوپیشبیني
P،Eميگرددباپیشرفتفعالیتهايفاز
عملیاتاجرایينیزبهموقعوباکیفیت

مناسببهسرانجامبرسد.



اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

نصبایرداکتبویلرDدرواحد1۲1پروژه 
۲۲تا۲۴پارسجنوبي

راه اندازي شير كروي واحد ۳ و انجام تست   
عملكرد شيركروي و گاورنر نيروگاه برق آبي 

سياه بيشه

 Main AC كانكشن كابل هاي مربوط به تابلوي  
نيروگاه برق آبي سياه بيشه

در واحد 1۲1   F بويلر  نصب سوپرهيتر    
پروژه ۲۲تا۲۴پارسجنوبي

ادامه عمليات پايپينگ A/G در واحد 1۲1   
پروژه ۲۲تا۲۴پارسجنوبي

ممیزيسیستمهايمدیریتیکپارچهناردیسشاملISO9001:2008،ISO14001:2004،OHSAS18001:2007و
 ISO/TS29001:2010وHSE MS:1382توســطشــرکتSGSدرتاریخهاي11،9،8و1۲آذرماهسالجاريباممیزي
ازســایتپروژههايNGLخارك،یوتیلیتيفازهاي۲۲-۲۴پارسجنوبيودفترمرکزيشــرکتبرگزارشد.گفتنياستاین

ممیزيهابهصدورمجددوتمدیدگواهینامههايسیستممدیریتیکپارچهمنجرگردید.

اجرايعملیاتفونداســیون،ســاختونصبسازههاي
فلزيپــروژهمیعاناتگازيبندرعبــاسدرکلیهیونیتهاي

نواحيیوتیلیتيوپروسسانجامميشود.
عمدهاینســازههامربوطبهاتصالپایپركهايمحلگذر
رويجادههــابهیکدیگربهعنــوانپیشنیازاجرايعملیات
لولهکشــيروزمینــي)AG(بهمنظورقرارگیــريتجهیزات

فونداسیون پروژهميباشــد.کلیه
سازههاکهنقشــههايآنارسال
گردیده،ســاختهشدهوعملیات
نصبســازههانیزدرپروژهدر
حــالانجاماســت.وزنتقریبي
ســازههايپــروژه5،000تــن
ميباشــدکهازاینمقدارحدود
۴،000تنتوســطشــرکتهاي
فوالدپایهوآســتودردستورکار
ساختونصبقرارگرفتهاست.
عمدهتریــناینســازههادر
ناحیهیوتیلیتيمربوطبهســازه
دیریتــوربــاوزنتقریبــي600

تنبودهکهباتوجهبهوزنزیاد،تجهیزمذکورازحساســیت
بسیارباالیيدرزمانساختونصببرخورداربودهوعملیات

نصبآنبهطورکاملتکمیلگردیدهاست.
تامینموادکلیهســازههاتوســطکارخانجاتداخليبوده
وبرخيازتیروســتونهانیزبااســتفادهازتیــروورقدر

کارخانههايسازندهساختهميشود.

اخبار شركت نارديس

موفقيت نارديس در صدور مجدد و تمديد گواهينامه هاي 
سيستم مديريت يكپارچه

اجراي عمليات فونداسيون ، ساخت و نصب استراكچرهاي 
فلزي پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس



اخبار شركت  توبا

انجام موفقيت آميز تست اوليه مدل 
توربين طرح توسعه گتوند عليا در 

آزمايشگاه LMH لوزان سوئيس
مدلتوربینطرحتوسعهگتوندعلیاکهکلیه
مراحلطراحيآنتوسطشرکتتوباانجام
شدهبود،درآزمایشگاهLMHلوزانسوئیس
باموفقیتموردتستقرارگرفت.نتایجاین
مدلتستحکایتازآنداشتکهتوربین
بسیار راندمان توبا شرکت در طراحيشده
مطلوبيداردوباتوجهبهاینکهنتایجاولیهحاصله
مطلوبومنطبقبرپیشبینيهايصورتگرفته
براساستحلیلهاينرمافزاريبودهاست،امیدآن
ميرودکهنتیجهبررسيرفتارکاویتاسیونيتوربین
ونوساناتفشارو...نیزمطلوبوقابلقبول
باشد،اینموارددرآیندهنزدیكموردبررسي
واندازهگیريقرارخواهدگرفتونتایجآن

متعاقباًاعالمخواهدشد.

بازرسي جرثقيل هاي نيروگاه آزاد
بازرسيکارخانهايتجهیزاتجرثقیلمربوطبه
طرحنیروگاهآبيآزاد،شاملیكدستگاهجرثقیل
سقفينیروگاهباظرفیت5+30تنبادهانه1۲
متروارتفاعباالبريحدود10مترویكدستگاه
جرثقیلسقفيمنطقهنصبباظرفیت30تنو
دهانه5.3متروارتفاعباالبري13متر،دراواخر
آبانماهگذشتهدرکارخانهKGکرهودرحضور
نمایندگانشرکتهايتوسعهمنابعآبونیرو،
فرابوتوبابرگزارگردید.دراینبازرسيکلیه
تجهیزاتبرقي،مکانیکيوسازهجرثقیلمطابق
بادستورالعملمربوطهبازرسيوموردتایید
قرارگرفت.ازنکاتقابلتوجهحینبازرسي،
همکاريبسیارمناسبشرکتKGباتیمبازرسي
برايانجامتستهايموردنظربودکهبیانگر
تمایلزیاداینشرکتبهتوسعههمکاريهاي
خودبامشتریانایرانيوحضورفعالتردربازار
ایرانميباشد.اینتجهیزاتدرتاریخ16آذر
بهسمتایرانحملگردیدهوامیدواریمقبل
ازپایانسالجاريودرصورتمناسببودن
شرایطسایتنیروگاه،نصبوآمادهبهرهبرداري
گردد.درآخرازحسنهمکاريکلیههمکاران
اجرایي،مهندسيوکنترلکیفیتشرکتفراب

تشکرميگردد.

مجموعــهرانروشــفتواحداولنیــروگاهآزادباالنس
دینامیکــيشــد.بهطورمعمــولواحدهــاينیروگاهيآبي
تحتتاثیرانواعارتعاشاتقرارميگیرند.ارتعاشونامیزانی،
ميتواندبهعلتمشکالتمکانیکي،هیدرولیکيوالکتریکي
باشــد.دربینتمامعواملذکرشدهنامیزانیاجزايچرخشي
متدوالترینعلتارتعاشبیشازاندازهمجموعهميباشــد.
عليرغمدقتعمليکهدرساختوطراحيیكقطعهدوار
درنظرگرفتهميشــود،چهاینکهقطعهمزبوربهطورکـــامل
تـراشدادهشودویـاازطریقریختهگريدرستشدهباشد
ویااینکــهازنصبقطعاتمختلفبررويهمتهیهشــده
باشــد،عمومًابهطوریکنواختنخواهدچرخید)بهخصوص
درســرعتهايباال(.تغییراتحاصلدرابعاددراثرتراش،
تغییراتموجوددرروشجمعآوريقطعات،همگيســبب

ميشوندتامرکزثقلبررویمحوردورانمنطبقنباشد.
ازایــنروانجامتســتباالنــسرانــر)Runner(یکي
ازمهمترینتســتهایياستکهدرســاختتوربینتوسط

سازندگانانجامميشود.
دررانــرنیــروگاهآزادضمــندقتعملدرســاختو
ماشــینکاريHubوShroudوBlades،چیدمانپرههاي
رانربایكبرنامهکامپیوتري،بهگونهايانجامشــدکهمقدار
وزننامیزانی،کهازاینموردبهدستميآیدبهحداقلبرسد.
بــهگزارشخبرنگارماباالنــسدینامیکيمجموعهرانرو
شــفتنیروگاهآزاددرحضورنمایندگانشرکتفرابوتوبا
هــمبهصورتاضافهنمودنجرموهمبهصورتحذفجرم
انجامشدودرنهایتمیزانناباالنسي،بااضافهکردنجرمبه

حدمجازاستانداردرساندهشد.

واحددومدرفتتیوبنیروگاهداریانپسازانجامپیشمونتاژوتست،تحویلکارفرماوبهسایتارسالشد.درفتتیوب
واحدســومایننیروگاهنیزدرحالســاختوپیشمونتاژميباشدوابتدايديماهآمادهتحویلوارسالبهسایتخواهدبود.

شایانذکراستعملیاتساختمجموعههايSpiralCaseوStay Ringنیزدرحالانجامميباشد.

اخبار شركت توبا

 باالنس ديناميكي 
مجموعه رانر و شفت واحد اول نيروگاه آزاد

بازرسي درفت تيوب واحد دوم نيروگاه داريان



اخبارداخلی

انجــاممطالعــاتژئوتکنیــك)مطالعات
مکانیكخاك(درطرحنیروگاهسیکلترکیبي

متمرکزپارسجنوبي

نهائيسازينقشهساختمانهاياداريموقت
باکارفرماوانتخابپیمانکارمربوطهدرطرح

نیروگاهسیکلترکیبيمتمرکزپارسجنوبي


نهایيشدنقراردادتابلوهايMVوLVبا
تامینکنندهتجهیزدرپروژهتامینتجهیزات

تونلزیرگذرراهآهنتهران-تبریز


شروعتامینلوله،ساپورتوسینيکابلو
هماهنگيباشرکتنوتاشبرايشروعنصب
درماهآینــدهدرپروژهتامینتجهیزاتتونل

زیرگذرراهآهنتهران-تبریز


انجامعملیاتمونتاژBody شیرپروانهای
واحد1درطرحسیمره

انجامعملیاتنصبباســداکتواحد3در
طرحسیمره

ابالغقرارداداحداثتونلپایابوسدهابه
پیمانکارانمربوطهدرطرحاومااویا

برگزاريجلساتدووسهجانبهباشرکتهاي
DECوHECجهتنهایينمودنمواردفني/
بازرگانــيتجهیزاتتوربین،شــیروروديو

ژنراتورطرحداریان

سرخط اخبار فراب

تحويل نمونه كنتورهاي ۳ فاز ســاخته شده توسط شركت ناري چين 
به فراب در طرح هاي كنتورهاي هوشمند استان هاي زنجان و بوشهر

آغاز حفاري تونل TBM Adit در طرح اومااويا- سريالنكا عمليات نصب تابلوهایACگالری ترانس در طرح سيمره

انتقالهدكاور واحد ۳ به پيت توربين وشروع عمليات تنظيمات آن 
در طرح سيمره

انتقال روتور اسپايدر واحد ۳ به نيروگاه در طرح سيمره

عملیاتنصب
(STEAM DRUM BOILER A)

پروژهپاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس



بهاطالعهمکارانمحترمگروهفرابميرساند،در
مسیرارایهخدماتبیشتربههمکاران،شرکتتجارت
وسرمایهگروهفرابازابتدايآبانماه،فعالیتخودرا
درحوزهبیمهخودروآغازنمودهاستودرگاماول
صدوربیمهنامههايشخصثالثوبدنهخودروهاي
همکاراندردستورکارقرارگرفتهاست.درذیل
شرایطشرکتهايبیمهایرانوالبرزبهاستحضار

همکارانعزیزميرسد:
مزاياي ويژه براي همكاران: 

-اعمال۲0درصدتخفیفگروهيبیمهبدنهخودرو
-اعمال۲0درصدتخفیفبیمهبدنهبرايخودروهاي

صفرکیلومتر
درصورت بیمه حق تخفیف اعمال10درصد -

پرداختنقدي
)سقفتخفیفاتاعمازگروهيوعدمخسارتبراي
هرفقرهبیمهنامه،دربیمهایران60درصدودربیمه

البرز80درصدکلحقبیمهخواهدبود(
شرايط پرداخت شركت بيمه ايران:

شرایطپرداختحقبیمهشخصثالثخودرو:
-پرداخت۲5درصدحقبیمهبهصورتنقد

-پرداخت75درصدباقيماندهطي8قسطمساوياز
حقوقهمکارکسرميگردد.

شرایطپرداختبیمهبدنهخودرو:
-پرداخت۲0درصدحقبیمهبهصورتنقد

-پرداخت80درصدباقيماندهطي10قسطاز
حقوقهمکارکسرميگردد.

شرايط پرداخت شركت بيمه البرز:
شرایطپرداختحقبیمهشخصثالثخودرو:
-پرداخت۴0درصدحقبیمهبهصورتنقد

-پرداخت60درصدباقيماندهطي۴قسطمساوي
ازحقوقهمکارکسرميگردد.

شرایطپرداختحقبیمهبدنهخودرو:
-پرداخت۲0درصدحقبیمهبهصورتنقد

-پرداخت80درصدباقيماندهطي9قسطمساوياز
حقوقهمکارکسرميگردد.

ساير موارد :
سایر از قبل سالهاي خسارت عدم تخفیف -
شرکتهايبیمهاينیزاعمالميشود.برايمثال:
اگرشخصيسالقبلبابیمهپارسیانقراردادبسته
وبهدلیلعدمخسارتمشمولتخفیفباشد،این
تخفیفهمچناندربیمهنامهجدیدنیزاعمالميشود.

انواع تخفيف
بيمه نامه شخص ثالث

1.اعمال10درصدتخفیفگروهيدرصورتپرداختنقدي
۲.تخفیفسالاولعدمخسارت:10 درصد 
3.تخفیفسالدومعدمخسارت:15 درصد
۴.تخفیفسالسومعدمخسارت:۲0 درصد

5.تخفیفسالچهارمعدمخسارت:۳0 درصد
6.تخفیفسالپنجمعدمخسارت:۴0 درصد 
7.تخفیفسالششمعدمخسارت:50 درصد
8.تخفیفسالهفتمعدمخسارت:۶0 درصد

9.تخفیفسالهشتموبیشترعدمخسارت:۷0 درصد

انواع تخفيف
بيمه نامه بدنه

1.اعمال10درصدتخفیفنقدي
۲.اعمال۲0درصدتخفیفگروهي

۲0.3درصدتخفیفاعضايهیاتعلمي
۴.تخفیفسالاولعدمخسارت:۳0 درصد
5.تخفیفسالدومعدمخسارت:۴0 درصد
6.تخفیفسالسومعدمخسارت:50 درصد

7.تخفیفسالچهارمعدمخسارت:۶0 درصد
8.تخفیفسالپنجموبیشترعدمخسارت:۷0 درصد

انواع تخفيف
 بيمه نامه شخص ثالث

1.اعمال15درصدتخفیفگروهيبرايبیمهنامهشخصثالثدربخشمازاد
۲.تخفیفسالاولعدمخسارت:10 درصد
3.تخفیفسالدومعدمخسارت:15 درصد
۴.تخفیفسالسومعدمخسارت:۲0 درصد

5.تخفیفسالچهارمعدمخسارت:۳0 درصد
6.تخفیفسالپنجمعدمخسارت: ۴0 درصد 

7.تخفیفسالششمتاهفتمعدمخسارت:50 درصد
8.تخفیفازسالهفتمبهبعد:۷0 درصد

انواع تخفيف
بيمه نامه بدنه

1.اعمال۲0درصدتخفیفگروهي
۲0.۲درصدتخفیفخودروهايصفرکیلومتر

3.چنانچهبیمهگزارحقبیمهبدنهرانقداپرداختنمایدمجموعااز30درصد
تخفیفگروهيونقديبهرهمندميگردد.

۴.تخفیفسالاولعدمخسارت:۲5 درصد
5.تخفیفسالدومعدمخسارت:۳5 درصد
6.تخفیفسالسومعدمخسارت:۴5 درصد

7.تخفیفسالچهارمعدمخسارت:۶0 درصد

انواع تخفيف هاي شركت بيمه البرز

انواع تخفيف هاي شركت بيمه ايران

همكاران محترم جهت استفاده از اين خدمات يا كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن۸۸91۳۲1۶ يا داخلي ۲01۴ 
تماس حاصل فرمايند.

ارايه خدمات بيمه اي
به همكاران گروه فراب

يه
الع

اط

۷



اخبار صنعت
آب و برق جهان

ساخت نيروگاه Baliem-2 )اندونزي(
سازمانبرقاندونزيشروعبهساختاولینمرحلهنیروگاه
اول، فاز در است. نموده pupa استان در ۲-Baliem آبي
ظرفیت50مگاواتيایننیروگاهتوسط10واحد5مگاواتيتامین
خواهدشدودرسال۲017بهبهرهبرداريخواهدرسید.پروژه
تاظرفیت170مگاواترادارد.بر ارتقا Baliem-۲توانایي
Baliemاساسمطالعاتيکهدرسال1999بررويرودخانه
انجامشد،اینرودخانهظرفیتاحداثنیروگاههایيبامجموع

ظرفیت880مگاواترادارد.

Vranduk امضاي قرارداد ساخت نيروگاه
)بوسني هرزگوين(

تولیدکنندهاصليبرقدربوسنيهرزگوین)EpBiH(قرارداد
مالکیت30سالهپروژهVrandukراامضاکرد.اینقراردادشامل
Vrandukطراحي،ساختوراهاندازينیروگاه19.6مگاواتي
بررويرودخانهبوسنيخواهدبود.قراراستساختاینپروژه
تاپایانامسالشروعشدهوتاسال۲015بهپایانبرسد.هزینه
انتظارميرودساالنه و بوده میلیوندالر پروژه80.98 تقریبي

96.38گیگاواتساعتبرقتولیدکند.

 2-Punatsangchhu تجهيز پروژه
از سوي شركت BHEL )بوتان(

شرکتهنديBHELقرارداديبهمبلغ173میلیوندالربراي
Pu�10۲0مگاواتي تامینقطعاتالکترومکانیكپروژهبرقآبي
natsangchhu-۲امضا،کردهاست.اینقراردادشاملتامین
6توربین170مگاواتيفرانسیس،ژنراتوروتجهیزاتمربوطه
است.اینپروژهبررويرودخانهPunatsangchhuدرکشور

پادشاهيبوتانقرارگرفتهاست.

شروع به كار سومين واحد نيروگاه San La )ويتنام(
سومینواحدتولیدينیروگاهSan Laپسازانجامتستهاي
اولیهبهشبکهمتصلشد.دوتوربینقبلينیزدرژانویهوآوریل
شروعبهکارکردهبودندودرمجموع3.۲5گیگاواتساعتبرق
تولیدکردهاند.ساختایننیروگاه۲۴00مگاواتي1.8میلیارد
دالرهزینهداشتهاست.چهارمینواحددراواخردسامبرشروعبه
کارخواهدکردودوواحدباقيماندهنیزدراواخرسالآیندهبه
بهرهبرداريميرسند.ظرفیتهرتوربیننصبشده۴00مگاوات
استکهدرمجموعانتظارتولیدسالیانه10.۲تراواتساعتبرق

وجوددارد.

 Three Gorges آغاز به كار نيروگاه برق آبي
با تمام ظرفيت )چين(

بعدازاتماممراحلپایانينصب3۲واحدتولیدينیروگاهآبي
Threegorgesدرچین،ایننیروگاهباتمامظرفیتشروعبه
کارکرد.ایننیروگاهبزرگترینپروژهنیروگاهبرق-آبيدردنیا
است.نیروگاهThreeGorgesباظرفیت۲۲.۴گیگاوات،
سهم11درصديازکلظرفیتبرق-آبيکشورچینرابهخود
اختصاصدادهاست.ساختاینپروژهدرسال199۴برروي
رودخانهYangtzeآغازشدواولینواحد700مگاواتيآندر

جوالي۲003بهشبکهمتصلشد.

محمدرضا
نازآبادي * 
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توسعه نيروگاه Nedre Rossaga  )نروژ(
وزیرنفتوانرژينروژاعالمکردکهطرحيبرايتوسعهنیروگاه
۲70مگاواتيNedre Rossagaتاییدشدهاست.ایننیروگاهکه
درسال1955ساختهشدهاست،درحالحاضرداراي6واحد۴5
مگاواتياستودرسال۲تراواتساعتبرقتولیدميکند.عملیات
۲۲5 نیروگاه یك ساخت و فعلي واحد 3 بازسازي شامل توسعه

مگاواتياستکهتاپایانسال۲01۴بهطولميانجامد.

ساخت نيروگاه  Mrsovo )جمهوري صربستان(
شرکتComsar Energyقصدداردتایكنیروگاهآبي
۴۲مگاواتيبررويرودخانهLimاحداثکند.انتظارميرود
نیروگاهMrsovoساالنه165گیگاواتساعتبرقتولیدکند.
هزینهتقریبيبرآوردشدهبراياینپروژه111.۴میلیوندالر

استکهشاملساختسدونیروگاهميشود.

آماده شدن پروژه Ilarion براي تست )يونان(
پایان تا سازمانبرقیوناناعالمکردهاستکهتمایلدارد
امسالراهاندازيآزمایشينیروگاهآبيIlarionراانجامدهد.این
نیروگاهکهبررويرودخانهAliakmonواقعشدهاست،داراي
ظرفیت165مگاواتبودهودرسال330گیگاواتساعتبرق
تولیدخواهدنمود.شرکتAlstomدوتوربینعموديفرانسیس
77.66مگاواتي،ژنراتوروتجهیزاتمرتبطاینپروژهراتامین

نمودهاست.

سفارش تجهيزات براي پروژه Baxio Laguacu )برزيل(
شرکتآلستومقرارداديباشرکتNeoenergiaبرايتامین3
توربینکاپالن،ژنراتور،سیستمهايکنترليوالکترومکانیکيبراي
نیروگاهآبي350مگاواتيBaxio Iguacuدرکشوربرزیلامضا
نمودهاست.ارزشکلقرارداد160میلیونیورواستکهتجهیزات
هیدرومکانیکيوتجهیزاتباالبرندهنیزدرآندیدهشدهاست.سهم
شرکتآلستومازاینمبلغ110میلیونیورواست.اولینواحداین

نیروگاهدراواسطسال۲015شروعبهکارميکند.

فروش مجتمع برق آبي Tapoco )آمريكا(
شرکتAlcoa-تولیدکنندهآلومینیومدرکشورآمریکا-
Tapocoاعالمکردکهدراوخرژوئیهمجتمعنیروگاهبرقآبي
میلیون 600 ارزش به کانادایي Brookfield شرکت به را
دالرفروختهاست.فرآیندفروش۴نیروگاهآبي351مگاواتي
Tennesseeواقع Cheoahدرشرق بررويرودخانه که
Tapocoشدهاست،تاپایانامسالنهایيخواهدشد.نیروگاه
توسطشرکتAlcoaبرايتامینبرقموردنیازدرفرآیندذوب

آلومینیوماحداثشدهاست.
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اجرايي شدن توسعه 3 ميدان نفتی در استان فارس 
بهتازگيفعالیتهایمطالعاتیبرایتوسعهمیدانهایریگ،شورومودودرو
)رشــد(بامدیریتشرکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبیآغازشدهاست.
تولیدازاینمیدانهایکیازبرنامههایکالنتوســعهایدرمیادینزاگرسجنوبیاست
وقراراســتبرایتوســعهاینمیدانهاازماده۲۲ســرمایهگذاریخارجازصنعتنفت
اســتفادهشود.هرسهمیدانپروژهرشد،نفتیهستندوهدفازتوسعهآنهاتولیدروزانهبیشاز
30هزاربشــکهنفتاست.اینسهمیداندرمناطقســختگذرجغرافیاییقراردارندازاینروکار
توسعهآنهابسیارمشکلاست.اینپروژهدرسالهای1965تا1970میالدیازسویشرکتآجیپایتالیا
کشفشدند.حجمنفتخامدرجایاینسهمیدان۲۴76میلیونبشکهوحجمگازدرجایآنها1۴60میلیارد
فوتمکعبگازبرآوردشــده؛البتهایناطالعاتمحدودبهمحاســباتاولیهاســتوپیشبینیشدهباتکمیلفاز

مطالعاتی،اطالعاتمخزنیدقیقتریازسهمیدانبهدستبیاید.

توافق های جديد ايران و ترکمنستان برای افزايش همکاری های گازی
ایرانوترکمنســتاندربارهامکانافزایشصدورگازترکمنســتانبهایرانازسهنقطهمرزیمذاکرهکردندکهبراساسآن 
توافقهایخوبیدراینزمینهحاصلشد.دردورنخستمذاکرات،مهندسقاسمیوخوجهمحمداف،معاونرییسجمهورترکمنستانو
وزیرکابینهدرحوزهانرژی،درزمینهمبادالتانرژیدوکشور،افزایشصادراتگازترکمنستانبهایرانوهمچنینسایرموضوعهاازجمله
تامینادواتوتجهیزاتحوزهنفتوگازوتواناییهایکشــورماندرخصوصساختکاالهاینفتیگفتوگوکردند.درادامهمذاکراتقرار
اســتباحضوروزیراندوکشــور،تجارو30گروهازشرکتهاوگروههایتجاریدرنشستیمشتركدربارهافزایشهمکاریهایدوکشوردر

حوزههایدیگرازجمله،تامینخودروهایسبكوسنگین،مصالحساختمانیوصنایعفوالدنیزگفتوگوکنند.

کنار گذاشته شدن BP از قراردادهاي جديد نفتي آمريکا 
دولتاوبامابرنامهامضايقراردادهايجدیددولتفدراليباشــرکتBPراموقتابهحالتعلیقدرآوردودلیلآنرافقدانتمامیتتجاريBPوالزاماین
شرکتبهسپريکردنمراحلقضایيمربوطبهفاجعهنفتيخلیجمکزیكعنوانکرد.سازمانحمایتازمحیطزیستآمریکابرايمدتينامشخصشرکت
نفتيبریتیشپترولیومBPراازعقدقراردادهايجدیدبادولتاینکشورمنعکردهاست.اگرچهاینمنعقانوني،همکاريهايفعلياینشرکتراشاملنميشود.
بهگزارشرویترز،بدبیاريهايBPبههمینجاختمنميشود،چراکهپیشبینيميشودصالحیتاینشرکتانگلیسيدرطرحمزایدهلیزینگحفاريبهمنظور
اکتشافنفتوگازطبیعيتاییدنشودوایناوضاعتااطالعثانوي،یعنيتازمانبهپایانرسیدنزمانتعلیقنیزتغییرينخواهدکرد.BPدرحاليازآغازفعالیتهاي
جدیدوهمکاريبادولتآمریکامنعشدهاستکهدولتفدرالروزچهارشنبهبرنامهايترتیبدادتاطيآنبیشاز۲0میلیونقطعهاززمینهايفراساحليخلیج
مکزیكرابهفروشبرساند.برهمیناساس،BPحقشرکتدربرنامهخریدزمینهايفراساحليرانخواهدداشت.ایندرحالياستکهBPتاچندروزاخیراز
اتخاذچنینتصمیميازجانبدولتبيخبربود.BPتاچنديقبلمسوولیتتامینانرژينیروهايارتشآمریکارابرعهدهداشتهاستوعالوهبراینخدمات
BPحفاريوتولیدسوخترابرايدیگرآژانسهايانرژيازجملهآژانسمدیریتانرژياوشنارایهميکردهاست.سازمانحفاظتازمحیطزیستتعلیق
راعمليدرستواستاندارددانستهواعالمکردهاستکهاینتصمیمبهدنبالدامنهدارشدنمراتبقضایيپروندهفاجعهنفتيخلیجمکزیكاتخاذشدهاست.

رسيدگي دادگاه فرانسه به درخواست نفتي ايران 
گروهتدبیرانرژيتقاضايخودرابرايسرمایهگذاريدرپاالیشگاهپتروپالسفرانسهمطرحميکند.قراراستبهتقاضايایراندردادگاهتجارياستانروآن
درفرانسهبرايسرمایهگذاريدرپاالیشگاهپتروپالسرسیدگيشود.پتروپالسمدتياستبامعضلکمبودنقدینگيدستوپنجهنرمميکندوتقاضایي
ازسويبرخيازکشورهاازجملهلیبيبرايسرمایهگذاريدرآنمطرحشدهاست.دادگاهبهتقاضايمدیرشرکتتدبیرانرژيکهازتهرانبرايطرحاین
مسالهبهفرانسهآمدهاست،رسیدگيخواهدکرد.تدبیرانرژيپیشنهادازسرگیريفعالیتاینپاالیشگاهباظرفیتایجاد500شغلرامطرحکردهاست.
طرحاینمسالهازسويایرانبیانگرتالشاینکشوربرايدسترسيمستقیمبهیکيازچهارراههايصنعتيفعالفرانسهدراستانایلدوفرانساست،
امابیشازهمهوضعیتاینشرکتنیزیکيازدالیلقرارگرفتنآندرکانونتوجهاتسرمایهگذاراناست.امامشکلاصلياینجاستکهایران
ازاولژوئیه۲01۲تحتتحریمهاياتحادیهاروپاقرارداردوورودمحصوالتنفتيایرانبهخاكاروپاممنوعاستوسوالاصلياینجاستکه
ایرانچگونهميتواندباتحریماتحادیهاروپاازحوزهنفتيدرفرانسهفعالیتداشتهباشد.زوایههوزل،یکيازنمایندگانفرانسويشرکتتدبیر
درفرانسهدراینبارهميگوید:موضوعژئوپولیتیكنیست،بلکهصنعتياست.درصورتيکهتدبیرانرژيباپروندههستهايایراندرارتباط
بود،ميتوانستدرلیستسیاهقرارگیرد،امااینطورنیست.گفتنياستاتحادیهاروپالیستيازشرکتهايایرانيحاضردراروپاراارایه
دادهبودکهتجارتآنهادراروپاراممنوعکردهبود.امادرصورتيکهدادگاهبهطورمســتقلپیشــنهادایرانراموردپذیرشقراردهد،
ایرانبامشکلحادتردیگريروبهروخواهدشدکهشلنامدارد.تحتفشاردولتفیون)نخستوزیردولتسارکوزي(،شرکت
پذیرفتهبودکهبافعالیتدرپاالیشگاه،تا15دسامبرنفتتولیدکند.درصورتپذیرشاینمساله،آیااینشرکتميپذیردکه
6ماهدیگرآنهمفقطبهخاطردرخواستشرکتتدبیربهفعالیتشادامهدهد؟درآنصورتآیاشرکتانگلیسي-هلندي
شلدرمعرضالبيهايضدایرانيحاضردرآمریکاوتحرکاتآنهاقرارنخواهدگرفت؟درواقعهمهچیزبهتصمیم

دادگاهودستگاهقضایيونحوهقضاوتآنهابستگيخواهدداشت.
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قطر  و فروش گاز با تخفيف به لهستان
امیرنشینکوچكقطرباتکیهبرذخایرگازيبزرگيکهدراختیارداردتصمیمگرفتهتاازاینپسبرايصادر

کردنگازطبیعيمایع)الانجي(بهلهســتانبهاینکشــورتخفیفدادهوباایناقدامخوداولیننفوذموفقاعراب
رادربازارســنتيگازروسیهبهنامخودثبتکند.وزیرخزانهداريلهستانازافتتاحاولفینپایانهLNGخوددردریاي

بالتیكدرنیمهدومســال۲01۴میالديخبرداد.بهنوشــتهرویترز،راهاندازياینترمینالبهلهستانکمكخواهدکردتا
عالوهبردسترسيبهبازارجهانيLNGازوابستگيخودبهوارداتپرهزینهوگزافگازروسیهبکاهد.قطروروسیهدرسال
۲009قراردادي۲0ساله،امضاکردندکهبهموجبآنشرکتدولتيقطرگازموظفاستساالنهیكسومظرفیتپذیرشگاز

درپایانهجدیدلهستانرافراهمکند.بهگفتهمیکالديبودزانفسکيوزیرخزانهداريلهستان،درچارچوباینقرارداد،لهستاندر
ازايهرهزارمترمکعبگازمبلغ3۴0تا380دالرپرداختخواهدکرد.ایندرحالياستکهلهستاناکنونبابتهرهزارمترمکعب

گازروسیه،هزینهايبالغبر۴00تا500دالرميپردازد.

عقب نشيني رسمي عراق از هدف گذاري براي افزايش توليد نفت 
معاوننخســتوزیرعراقدرامورانرژيازاحتمالتنزلســهمیلیونبشکهايهدفگذاريبغدادبرايتولیدنفتدرسال۲017خبرداد.حسین
الشهرستاني،معاوننخستوزیرعراقدرامورانرژيگفت:عراقممکناستهدفگذاريخودرابرايتولیدنفتبه9تا9.5میلیونبشکهدر
روزتنزلدهد.عراقدرحالحاضرباکمكشــرکتهايخارجيظرفیتتولیدروزانه1۲میلیونبشــکهتاســال۲017رابرايخودهدفگذاري

کردهاست؛هدفيکهتاحدزیاديغیرواقعبینانهبهنظرميرسد.

آغاز اکتشاف نفت در ليبی از سوي شرکت »انی«
شرکتانیباحفریكچاهدرحوزهنفتیسیرتدرغربلیبی،فعالیتهایاکتشافنفتدربخشهایخشکیاینکشورراآغازکرد.حفرچاهاکتشافی
مرحلهنخســتبرنامهحفاریدربخشهایخشــکیاستکهســالآیندهمیالدینیزادامهخواهدداشتوگاممهمیدرمسیرازسرگیریفعالیتهای
اکتشافوبرداشتشرکتانیدرلیبیبهشمارمیآید.پیشازآغازناآرامیهایسیاسیدرلیبیکهمنجربهسرنگونیرژیمقذافیشد،ایتالیاحدود10
درصدازگازمصرفیخودرابهوســیلهخطلولهگازیگرناســتریمازاینکشورآفریقایغربیواردمیکرد.صدمهبهتاسیساتوخطوطلولهنفتو
گازلیبیتاحدودیاهدافتولیداینکشورراتحتتاثیرقرارداد،شرکتآلمانیوینترشلماهگذشتهمیالدیاعالمکردکهدرنظرداردبرایانتقالنفت
خامبهپایانهصادراتیراسالنوفدرشــماللیبیباهمکاریشــرکتمیلنفتلیبییكخطلولهنفتیبسازد.باوجودنگرانیهادربارهشرایطامنیتی،
شرکتهاینفتیبینالمللیدرحالبازگشتبهصنعتنفتلیبیهستند.پسازسرنگونیرژیمقذافیدرسالگذشتهمیالدی،روندبهبودتولیدنفت
خاملیبی،شتابیچشمگیرداشته،بهگونهایکههماکنونتولیدنفتاینکشوربهسطوحپیشازبحران)حدودروزانهیكمیلیونو600هزاربشکه(
وبهحالعادیبازگشتهاست.لیبیدرنظرداردتولیدنفتخامخودراتامارسسالجاريمیالدیبهروزانهیكمیلیونو7۲0هزاربشکهافزایش
دهد.لیبی،بزرگتریندارندهذخایرنفتخامآفریقا،پیشازسقوطرژیمقذافیروزانهحدودیكمیلیونو600هزاربشکهنفتتولیدویكمیلیون

و300هزاربشکهآنراروانهبازارهایجهانیمیکرد.

تحويل نخستين محموله ال ان جی روسيه به ژاپن 
شرکتگازپرومنخستینمحمولهالانجیخودراازمسیردریایشمالبهژاپنتحویلداد.یكکشتیالانجیبرپسازبارگیرییك

 OB(محمولهالانجیازشــهرساحلیهمرفســتنروژواردپایانهالانجیدربندرتوباتاژاپنشدهاست.کشتیاستیجاریآبریور
River(شرکتگازپرومباهمراهییخشکنهایروسیههمراهبود؛اینسفردریاییطبقبرنامهوبدونهیچحادثهایانجامشد.سفر

موفقیتآمیزاینکشــتیالانجیبر،بهمااجازهمیدهدتارویاســتفادهکاملازمســیردریایشمالبرایعرضهالانجیبهدو
منطقهآسیا-اقیانوسیهوبازاراروپاحساببازکنیم.امکاناستفادهازمسیردریایشمالمیتواندبربرنامههایآیندهپروژههایالان

جیروسیهدرقطبشمالازجملهپروژهاشتوکمانگازپروموپروژهیامالالانجیشرکتنواتكروسیهتاثیرداشتهباشد.
آسیابزرگترینواردکنندهالانجیجهاناستومسیردریایشمالبهتاجراناینفرصترامیدهدکهسفردریاییاز

کارخانهالانجیاســنویتنروژبهژاپنراحدود3هفتهکاهشدهند.الانجینروژبهمقصدآسیاهماکنوناز
یكمسیرغیرمستقیموازطریقدریایمدیترانهانجاممیگیردکههزینههایزیادیرادرزمانترانزیتازکانال

سوئزبههمراهداردوآنهاراپیشازپایانسفردریاییبهآسیا،درمعرضخطردزداندریاییدرخلیجعدن
قرارمیدهد.شرکتنواتك،دومینتولیدکنندهبزرگگازروسیه،30تیر1391ساختبندریدرقطب

شــمالبهارزش30میلیارددالرراآغازکردهاست.اینبندربهعنواندروازهایبرایصادراتال
انجیطراحیشدهونشاندهندهتالشمسکوبرایتنوعبخشیبهمسیرهایصادراتگاز

درقالبالانجیوکاهشوابســتگیبهصادراتگازباخطلولهبهاروپاست.طرح
اجرایاینپروژهسال۲011ازسویپوتینتصویبشدوقراراستدرسال۲018

زمانآغازتولیدالانجیدوشــرکتتوتالونواتكازشبهجزیرهیامال
بهبهرهبرداریبرسد.
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پرونده اي براي پروژه نيروگاه شهيد رجايي

در  مسير »َتَجن«

شناسنامه پروژه: 
3*۴.5( 13.5مگاوات نيروگاه: ظرفيت  -

مگاوات(
-نوع نيروگاه: روزمیني

-موقعيت:ایران-مازندران-ساري
-كارفرما:توسعهمنابعآبونیرويایران

-مشاور:مهندسینمشاورالر
-توربين:3واحدتوربینفرانسیسباظرفیت

۴.5مگاوات
-سرعت:750دوربردقیقه

-ترانسفورماتور:دوواحدسهفاز
kv 63/6.3، MVA 10

ظرفیت با ژنراتور واحد سه ژنراتور: -
بدونجاروبك باسیستمتحریك MVA 5.2

)PMG(برپایهخودالقایي)BRUSHLESS(



دي ماه 1391 - شماره 2۷

سدشهیدرجایيدرمنطقهسلیمانتنگهواقعدر
جنوبساريدرسال76افتتاحگردید.هدفازاحداث
مصارف جهت تجن رودخانه آب ذخیره سد این
کشاورزيوجلوگیريازسیالبهايمنطقهايبود.
همچنینپیشبینيگردیدکهدرزمانآزادسازيآب
پشتسدجهتاستفادهکشاورزان،ازانرژيآبجهت

تولیدانرژيالکتریکينیزاستفادهگردد.
درهمینراستادرسال80شرکتتوسعهمنابعآب
ونیرويایران،عملیاتاجرایيساختنیروگاهشهید
رجایيرابهپیمانکاريبهغیرازفرابواگذارنمود.پس
ازتجهیزکارگاهوشروععملیاتساختماننیروگاه،براثر
بارندگيشدیدچندروزهورانشزمین،شیبمشرف
بهنیروگاهفروریختوتجهیزکارگاهپیمانکارومحل
ساختماننیروگاهوکلیهتجهیزاتپیمانکاربراثراین
رانشمدفونگردید.بعدازاینواقعه،کارفرمايطرح
)آبونیرو(اقدامبهواگذاريطرحبهصورتقرارداد
EPCدرزمینهساختمانيوتجهیزاتيبهشرکتفراب
نمود.الزمبهذکراستکهقراردادشاملکلیهخدمات
مهندسي،طراحي،تامین،نصبوراهاندازيدرزمینههاي
ساختمانيوتجهیزاتينیروگاهازبدنهسدتاپستبه
همراهایمنسازيشیبمشرفبهنیروگاهبودکهدرادامه
عملیاتساختمانيپستبههمراهسیستمهايکنترلو
حفاظتپستنیزازجانبکارفرماابالغگردید.شایان
ذکراستکهپروژهشهیدرجایيازجملهاولینپروژههاي
نیروگاهيبرقآبيميباشدکهعملیاتساختمانينیزبه

صورتEPCبهشرکتفرابمحولگردید.

موارد قابل توجه 
درنيروگاه هاي كوچك و متوسط: 

تفاوت نیروگاههايکوچكومتوسط -تجهیزات
عمدهايازلحاظتجهیزاتوروشنصببانیروگاههاي
بزرگنداردودرمواردينیزسختترميباشد.اینمهم
دررفعمغایرتهابیشترنمودپیداميکند.بهایندلیلکه
درنیروگاههايبزرگامکانمانوربیشترجهتاستفادهاز
تجهیزاتفراهماستدرصورتيکهدراینگونهنیروگاههابا
توجهبهکوچكبودنقطعاتوفضايکمرفعمغایرتها
بسیارسختوگاهيمینیاتوريميشود.دراینخصوص
ميتوانبهباالنسواحدنیزاشارهنمودکهباتوجهبهوجود
flywheelبینشفتتوربینوژنراتورودرنظرگرفتن
تلرانسهايماشینکاريودوربااليواحداینعملیاترا

سختتروپیچیدهترازواحدهايبزرگکردهاست.
متوسط و کوچك درنیروگاههاي جانمایي -
ازاهمیتباالیيبرخورداراست.باتوجهبهکمبودن
فضادرنیروگاه،کارواحدمهندسيدرچیدمانتجهیزات
باحساسیتبسیارباالیيهمراهاست.بهطوريکهدراین
فضايکوچكميبایستيکلیهتجهیزاتبهدرستي
درمحلخودقرارگیرندتابهرهبرداردرآیندهبامشکالت

عدیدهمواجهنگردد.
-وجودحداقلنفراتکارشناسيدرکارگاه،شرایط
خاصيبراياجرابهوجودميآوردبهطوريکهدرطول
پروژه،یكکارشناسساختماني،یكکارشناسبرقو
یكکارشناسمکانیكبایدهمکاريکنندواینشرایط
اجراراسختترخواهدنمودبهعنوانمثالکارشناس
مکانیكميبایستيدرژنراتوروتوربینوشیرپروانهاي
را تبحرالزم وهیدرومکانیك کمکي سیستمهاي و
داشتهکههمزماندرکلیهجبهههافعالیتنمودهوبا
مدیریتوکارشناسيفنيخودراهگشاباشد.اینمورد
درخصوصکارشناسانساختمانيوبرقنیزصادقاست.
-سرعتاجرايکاردراینگونهپروژههابایدبسیار
باالباشد.دلیلاینامرمهمزمانکوتاهپروژهومبالغ
پایینقراردادياست.دراینراستا،حمایتوهماهنگي
بینواحدهايمختلفپروژهدردفترتهرانوکارگاه
بیشترینتاثیررابرزمانپروژهخواهدگذاشت.اگرچه
عدمتجربهکافيدراجرايپروژهبهروشEPCتوسط
پیمانکارانوبهطورعامدرکشور،دستیابيبهاینامر

مهمراتحتالشعاعقراردادهاست.

مشكالت كارگاه: 
-باتوجهبهنزدیكشدنمحلنیروگاهبهمحلآب
خروجيسد،پاشششدیدآبدر6ماهابتدایيسال،
همزمانبااجرايعملیاتساختمانينیروگاه،کهبا
صالحدیدشرکتآبمنطقهايمازندرانجهتتامین
آبکشاورزانمنطقهانجامميشدموجبمشکالت
درروند بسیاري تحمیلي تاخیرات بروز و عدیده
اجرايپروژهميگردید.بهطوريکهمهمتریندغدغه
آرماتوربندي،قالببنديوبتنریزيدرزیرپاششآب
ازشیرهايبدنهسدوهمچنینجلوگیريازآبگرفتگي
استانداردهاي آوردن بهدست همچنین بود. نیروگاه
پاششآب بهشرایط باتوجه نیز HSEالزمجهت

بسیارسختبود.
شرکت کارشناسان متناوب حضور عدم -
پیمانکارخارجي، نبودن پاسخگو و توربواینستیتوت
شرایطکاريرابسیارسختنمودبهطوريکهدراکثر
زمانهاهموارهبهدلیلکمبودمداركومغایرتهاي
موجوددرمداركونبودکارشناسانمربوطهپروژهبا

تاخیراتزمانيهمراهبود.
-کمبودکارشناسمجربدرپیمانکارانمحليدر
قسمتهايدفترفنيواجرایينیزازمشکالتدیگرپروژه
بودکهاینمهمباعثحجمکاريبسیارباالتريبراي

کارشناسانفراببود.

 نكات ارزشمند پروژه: 
با که ادعا وبي سختکوش جواناني پرورش -
به تبدیل فراب، سازماني فرهنگ از تاثیرپذیري

به شدهاند، فراب شرکت در کارآمد متخصصیني
طوريکهباوجودمشکالتبسیارزیادونبودکارشناسان
خارجيوضعفهايمدیریتيوفنيپیمانکارانمحلي،
درزماننصب،پیشراهاندازي،راهاندازيوبهرهبرداري
موقتباهمتوجسارتخویشتوانستندکاررابه

اتمامبرسانند.
 TRIAL(درزمانبهرهبرداريموقتیكماهه-
RUN(بدونهیچگونهتریپدرهرسهواحد،واحدها

تحویلبهرهبردارکارفرماگردید.
-اینپروژهباکمتریندوبارهکاريبهاتمامرسید
بهطوريکههیچگونهتخریببتنيرادراینپروژه
شاهدنبودیمدلیلاینمهمنیزبرگزاريجلساتبین
همکاراناجرایيساختمانيوبرقومکانیكقبلاز
شروععملیاتاجرایيدرقسمتهايمختلفبودکه
کلیهمشکالتومغایرتهاوتداخالتبررسيونهایي

ميگردید.
-ساختاولیندستگاهسنگزنيبرايفونداسیون
فریمژنراتوروفلنجstay ringاسپیرالکیس)براي
بهدستآوردندقتماشینکاريصدممیليمتر(کهبا
توجهبهساختپیچومهرهاي،قابلاستفادهوتبدیلبه
سایزهايمختلفدرتمامپروژههاينیروگاهيکوچك
ومتوسطميباشد.)ازاینابزاربعدابههمینمنظوردر

پروژهکنیابهرهبرداريگردید.(
-فائقآمدنبرمشکلپاششآببادرنظرگرفتن

تمهیداتالزمتوسطهمکارانفرابوپیمانکاران
-تستراندمانبهروشگیبسونتوسطگروهدکتر

دورعلي
PLCباتوجهبهارایهنشدنبرنامههايمربوطبه-
پیمانکار جانب از SCADAو مختلف سیستمهاي
خارجي،جهتاصالحبرنامههاواصالحمشکالت
نرمافزاريباحمایتمدیریتکهباریسكباالیيهمراه
بودتوسطپیمانکارمجربواردبرنامهنرمافزارهاشده
ودرحاليکهکلیهنرمافزارهابهزبانکرواتنوشتهشده
بودآنهاراترجمهوتفسیرومعایبرااصالحکردیم.
-باتوجهبهاینکهساختماننیروگاهدرکناررودخانه
احداثگردیدهبود)بهفاصلهحدودا6متري(عمال
نیروگاهدر از طبقاتتوربینوشیرپروانهايدربیرون
محاصرهآببودونشتيآبازدیوارههاينیروگاهبسیار
باالبود.باتوجهبهاینکهميبایستيکلساختماننیروگاه
رنگميشددرابتداميبایستيازنشتيآببهنیروگاه
جلوگیريبهعملميآمد.دراینراستاوپسازجلسات
متعددکارشناسيتوانستیمبااستفادهازموادوندکسپالگ
)آنيگیر(ووندکس)موادجلوگیريکنندهازنشت
جزئيآبورطوبت(حدوداتا99درصدازنشتآب
بهداخلنیروگاهجلوگیريکنیمودرادامهبااستفادهاز

رنگهايآبپایهساختماننیروگاهرارنگکنیم.
* رئيس اجرايي پروژه شهيد رجايي

شهيد رجايي؛ نيروگاهي كوچك با دستاوردي بزرگ
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جانمايي 
درنيروگاه هاي كوچك 

و متوسط ازاهميت 
بااليي برخوردار 
است. باتوجه به 

كم بودن فضا 
درنيروگاه، كار واحد 
مهندسي درچيدمان 

تجهيزات باحساسيت 
بسياربااليي همراه 
است. به طوري كه 

دراين فضاي 
كوچك مي بايستي 
كليه تجهيزات به 

درستي درمحل 
خود قرار گيرند تا 
بهره برداردرآينده 

با مشكالت عديده 
مواجه نگردد

سيامك
حاجي احمد*
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پروژه اي كوچك با همكاراني بزرگ

متولــدتیرمــاه1355وفارغالتحصیلرشــته
حســابداريازدانشــگاهآزادواحدتهرانجنوب
سال1380هستم.شــروعکارمندرشرکتفراب
از86/۴/1بودهکهباتشخیصمعاونتمحترممالي
جنابآقايطهماســبيقرارشدفعالیتفرابيامدر
پروژههايکوچكومتوسطشاملنیروگاههايشهید
رجایيولواركباشــدوهماکنوندربخشمالي
وکنترلقراردادهايپروژهسنگتوده۲تاجیکستانو
طرحچندمنظورهاومااویادرســریالنکامشغولبه
فعالیتميباشــم.دربدوورودبندهمرحومجناب
آقايمهندسامیرحربيمقدممســوولیتمعاونت
نیروگاههايکوچكومتوسطرابعهدهداشتوبعد
ازمــدتکوتاهيجنابآقايمهندسمحمدعلي
سیفيمسوولیتاینمعاونترابعهدهگرفت،زماني
کهبندهمشغولفعالیتدرپروژهشهیدرجایيشدم
اوجکارهاياجرایيبــودوکارهاياجرایيپروژه
لواركنیزهمزمانپیگیريميشد.چارتسازماني
معاونتنیروگاههايآبيکوچكومتوسطبهنحوي
بودکهکلیهواحدهايدخیلدراجرايپروژهاعماز
مستقیموغیرمستقیمدریكجاجمعبودندواین
خودشــیوهبسیارخوبيبرايکوتاهترشدنفرآیند
اجرايپروژهبودویکيازمحسناتاینمعاونتنیز
محسوبميشد،ضمناینکهوجودهمکارانخوبي
درفرابمخصوصــادراینمعاونتاعمازمدیران
پروژه،تیماجرایيکارگاه،مهندســي،برنامهریزيو
بازرگانينیزازدیگرمحسناتآنبود.انجامکارهاي
ماليدربخشاجرایيفرابشاملطیفگستردهایي
ازفعالیتهاميباشــدکهبهطورخالصهمیتواندردو

بخشکارفرمایيوپیمانکاريبهآنهااشارهکرد.
دربخشکارفرمایيفعالیتهاعمدتاشامل:

-همکاريدرتهیهصورتوضعیتهايارساليو

پیگیريوصولآن
-شرکتدرجلســاتمرتبطبامباحثماليو
قرارداديوسایرمواردپیشآمدهبرحسبموردو

دربخشپیمانکارينیزعمدتاشامل:
-دریافتتضامینقرارداديازپیمانکارانوکنترل
آنباقراردادجهتتحویلضمانتنامههايریاليبه
معاونــتماليوتنظیمنامههايمربوطبهتمدیدیا
آزادســازيضمانتنامههاوکنترلتضامینقراردادي

پیمانکار
-بررسيورســیدگيبهصورتوضعیتهاي
دریافتيازپیمانکارانشاملصورتوضعیتهايکار
اصليوکاراضافيوپیگیريآنتامرحلهپرداخت.

-ثبت،رسیدگيوکنترلدریافتهاوپرداختها
بهپیمانکارانبراساسقراردادوالحاقیهها

-مکاتبهباســازمانتامیناجتماعيجهتاخذ
مفاصاحساببیمهقراردادهاباپیمانکاران

-ایجاد،بررســيوجمعبنديهزینههايانجام
شدهازتنخواهوشارژمجددآن

-رسیدگيوکنترلمواردقراردادهاوضمایمآنها
ونظارتبرعدمخروجازشــرایطتوافقشدهدر

قرارداد
-شــرکتدرجلســاتباپیمانکارانطرحدر
خصوصمواردقرارداديوماليوکنترلتعهدات

قرارداديپیمانکار
-تهیهپاسخقرارداديمکاتباتپیمانکارانمختلف

-حفظسوابققراردادهايطرح
ونهایتاتســویهنهایــيباپیمانکاربراســاس

قراردادهايمنعقده
شایداسمپروژههايکوچكومتوسطبرايبرخي
اینطورتداعيکندکهحتماکارهايآننیزکوچك
خواهدبودوليدرواقعاینطورنیســتودرگیري

هاومشکالتخاصخودرادارد،وبسیارمتفاوت
باپروژههايبزرگخواهدبوداینتفاوتحتمابه
معنايکمتربودنکاراجرایينیســت،رونداجراي
کاردربخشماليوقراردادهايیكطرحبهنحوي
استکهميبایستيارتباطدوجانبهايایجادشوداز
سویيسمتکارفرماوسويدیگرسمتپیمانکار
کهاینپروسهوارتباطدوسویهباکارفرماوپیمانکار
برحســبمورددارايظرایفخاصياســتکه
ميبایستيشخصيکهدربخشماليوقراردادهاي
طرحمشغولفعالیتمیباشدبهنحويعملنمایدکه
اینارتباطدوسویهکارفرمایيوپیمانکاريبهبهترین
روشممکنصورتپذیردتاازطرفيهمرضایت
کارفرماجلبشــودوازطرفدیگرنیزبهاجراي
پروژهازاینحیثخلليواردنشــودوپیمانکاران

جهتاجرايکاردغدغهایينداشتهباشد.
پاســخگویيبهانواعنیازهاياجرایيپروژهدر
خصوصمباحثماليوقرارداديتجربهگرانبهایي
اســتکهدرطــولاجرايپروژهمیتــوانآنرابه
وفورپیــداکردوفرابجزومعدودشــرکتهاي
داراياینخصوصیتاســت.درپــروژهنیروگاه
برقآبيشــهیدرجایينیزعلیرغــمکوچكبودن
حجمقراردادهــا،تعدادگردشماليآنقابلتوجه
بودودرگیريباپیمانکارانمحليکهخیليازقواعد
پیمانکارياطالعينداشتندگرفتاریهايخاصخود
راداشتوميباییستيقوانینحاکمبرقراردادرابه
نحويبهاینپیمانکارانارائهميکردیمکههمآنهااین
قوانینرارعایتکنندوهمازلحاظرعایتقوانین
پیمانکاريفرابکمترینانحرافراداشتهباشد.به
هرحالپایانپروژهشهیدرجایيبرايمنمملواز
تجربهبود،تجربهايکهتماميعواملدخیلدریك
پروژهاعمازمدیریتپروژه،مهندســي،بازرگاني،
برنامهریــزيوماليدریکجاجمعشــدهبودندتا
پــروژهبهبهترینروشممکنبهاتمامبرســد،که
اینجمعهنوزهمپسازاجرايپروژهبهبهانههاي
مختلفدورهمجمعميشوندوازخاطراتخوب
زمــاناجرايپروژهیادميکنندکهجادارددراینجا
ازمرحوممهندسامیرحربيمقدمنیزیاديشــود
کهباتجربهفراوانخودراهگشــاوراهنمايبسیار
خوبيبود.درپایانجاداردازحمایتویاريکلیه
همکاراندربخشــهايمختلففراببهخصوص
همکارانمعاونتاجرایــينیروگاههايکوچكو
متوســطومدیرمحترمپروژهتشکرنمایم،وآرزو
ميکنمموفقیتهايفرابروزبهروزبیشــترشده
وخوشحالمازاینکهسهمکوچکيدراینموفقیت

داشتهاموخداوندراازبابتاینالطافشاکرم.
* مسئول مالي معاونت نيروگاه كوچك و متوسط
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شايد اسم 
پروژه هاي كوچك و 
متوسط براي برخي 
اينطور تداعي كند 
كه حتما كارهاي 
آن نيز كوچك 
خواهد بود ولي در 
واقع اينطور نيست 
و درگيري ها و 
مشكالت خاص 
خود را دارد، و بسيار 
متفاوت با پروژه هاي 
بزرگ خواهد بود 
اين تفاوت حتما به 
معناي كمتر بودن 
كار اجرايي نيست

عليرضا
 جهانگيري* 
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يكي از چالش هايي 
كه مجموعه مهندسي 

و اجرايي با آن درگير 
بودند تغييرات در 
جانمايي نيروگاه و 

نقشه هاي ساختماني 
به دليل مشكالت 

ناشي از لغزش زمين 
در شيب مشرف 
به نيروگاه بود. با 

تغييرات در محل قرار 
گيري نيروگاه عالوه 
بر تغييرات در داخل 
ساختمان و محدود 

شدن فضاهاي داخل 
نيروگاه، تغييراتي نيز 

در مسير پنستاك 
نيروگاه و همچنين 

موقعيت پست ايجاد 
گرديد

ژه
رو

ه پ
ند

رو
پ

حسين
ديبايي *

خرد جمعي،حالل مشكالت بود

درتابستانسال1379براياولینبارازطرف
شــرکتنیرپارسبرايرفعاشــکاالتسیستم
کنترلتجهیزاتهیدرومکانیكسدشهیدرجایي
بهآنسایترفتم.طبیعتزیبايمنطقهودریاچه
پشتســدتصویرچشمنوازيایجادميکردکه
هربینندهايرامجذوبخودميســاخت.مدتي
پسازآندرموقعیتيقرارگرفتمکهبطورمستقیم
باپروژهنیروگاهسدشهیدرجایيدرارتباطبودم

واینباردرشرکتفراب.
ورودمنبهشــرکتفرابمصــادفبودبا
تشــکیلمدیریتيبهناممدیریــتراهاندازيو
بهرهبرداريکهعهدهدارتهیهمداركراهاندازي،
بهرهبرداريوتعمیراتپروژههايکرخه،مسجد
ســلیمانوکارون1گردید.همزمــانباتکمیل
مــداركراهانــدازيوبهرهبــرداريوتعمیرات
اینســهپروژه،دوپروژهنیــروگاهآبيلواركو
شــهیدرجایيبهشرکتفرابابالغشد.باتوجه
بهاینکهایندوپــروژهازنظرظرفیتتولیددر
گروهنیروگاههايمتوســطقــرارميگرفتواز
ســويدیگردرآنزمانافقروشــنيدرحوزه
نیروگاههايآبيکوچكومتوســطدرکشــور
وجودداشــت،شــرکتفراباقدامبهتاسیس
معاونتنیروگاههايآبيکوچكومتوسطنمود
کــهبدنهاصليآنراتیممدیریــتراهاندازيو
بهرهبرداريتشــکیلميداد.ساختاراینمعاونت
جدیدبهگونهايتعریفشدهبودکهبخشهاي
مختلــفاجرایي،مهندســيوبازرگانيدرکنار
یکدیگــرودریكمعاونتقرارگرفتهبودند.در
آنزمانمرحوممهنــدسحربيبهعنوانمعاون
نیروگاههايآبيکوچكومتوسطوجنابآقاي
مهندسقنبريبهعنوانمدیرمهندســيمنصوب

گردیدند.
باابالغپروژهشهیدرجایيبهفراب،فعالیتهاي
مهندســيدرمدیریتمهندسينیروگاههايآبي
کوچكومتوســطباارزیابيفنيتامینکنندگان
تجهیزاتآغازشــد.مدیریتمهندسيبهمنظور
انتخابپیمانکاربخشهايمختلفنیروگاهاقدام
بهتهیهمشخصاتفنيتامین)POS(نمود.پس
ازدریافتپیشــنهاداتمختلفازســازندگان،
نهایتاًپیشنهادشرکتتوربواینستیتوتازکشور
اســلوونيکهیكشرکتمعتبردرزمینهطراحي
وســاختتجهیزاتمکانیکينیروگاههايآبي
کوچكومتوسطاستبهمنظورتامینتجهیزات
اصليوبخشــيازتجهیزاتکمکينیروگاهبه
همراهسیســتمکنترلوحفاظتموردتاییدقرار
گرفت.دربخشساختمانينیزمشارکتپردیسان

سازه-پارسهپایداربهعنوانپیمانکارساختماني
انتخابگردید.شــرکتپیشگامانصنعتبراي
براي ICS تجهیــزاتهیدرومکانیك،شــرکت
سیســتمارتباطمخابراتي،شرکتایرانترانسفو
برايتامینترانسهاياصلينیروگاه،شرکتماه
نیروبرايتامیندیزلژنراتوروتعداددیگرياز
پیمانکارانجهتتامینتجهیزاتدرطولاجراي
پروژهانتخابگردیدندکــهدرتماماینمراحل
ارزیابيفنيســازندگانوتامینکنندگانتوسط

مدیریتمهندسيصورتگرفت.
مرحلهبعديپسازانتخابپیمانکاران،نهایي
نمودنمباحــثفنيوقرارداديباهریكازآنها
بود.دراینمرحلهنیزمدیریتمهندســيضمن
بررسيدقیقپیشــنهاداتفنيتامینکنندگانو
مطابقتآنباالزاماتفنيکارفرما،استانداردهاي
بینالملليوتجربیاتکســبشدهازپروژههاي
قبلي،نظراتخودراجهتاصالحپیشــنهادبه
پیمانکاراعالممينمودتانهایتاًقراردادبراســاس
پیشنهادفنياصالحشدهپیمانکارمنعقدگردد.

درگامبعــدي،پیمانکارمــداركطراحيرا
براســاسزمانبنديقراردادجهتبررســيو
اعالمنظرارســالمينمود.درایــنمرحلهتیم
مهندسيمداركارسالشدهرابررسيونظرات
اصالحــيراجهتبازنگريطراحيبهپیمانکار
اعالممينمود.همچنیننظراتکارفرماومشاور
کارفرمااخذميگردیدوپسازحصولاطمینان
ازعــدممغایــرتطراحيبامشــخصاتفني
قراردادواســتانداردها،تاییــدطراحيبهمنظور
شروعفرایندســاختیاتامینبهپیمانکارابالغ

ميگردید.
باتوجهبهاینکهقسمتعمدهايازتجهیزات
تامینميگردید، توسطشرکتتوربواینستیتوت
بخشزیاديازفعالیتهايمدیریتمهندســي
درموردپروژهشــهیدرجایيمعطوفبهبررسي
مداركطراحياینشرکتگردید.مداركارسالي
توربواینستیتوتابتداتوسطکارشناسانمدیریت
مهندسيبررسيگردیدوسپسبدلیلمحدودیت
زمانيپروژهوبهمنظورسرعتبخشیدنبهکار،
جلســاتيباحضورنمایندگانمشاوروکارفرما
بصــورتمنظــمدرطيیكماهبرگزارشــدو
جمعبندينظراتبرايشــرکتسازندهارسال
گردید.پسازمکاتباتباسازنده،تیميمتشکل
ازنمایندگانفراب،کارفرماومشــاوربهمنظور
نهایينمودنموضوعاتموردبحثبهکشــور
اسلوونياعزامشــدندوطيیكهفتهجلسات
کارشناســيفشــرده،نظراتاصالحيبرروي

مداركطراحيسیســتمهايمختلفنیروگاهبه
سازندهمنتقلگردیدومقررشدبراساسنظرات
ارایهشدهعملیاتساختتجهیزاتدرکارخانه

سازندهآغازگردد.
درموردسایرپیمانکاراننیزفرایندکموبیش
مشــابهيطيگردیدتامداركطراحيتوســط

مدیریتمهندسيموردتاییدقرارگیرد.
یکيازچالشهایيکهمجموعهمهندســيو
اجرایيباآندرگیــربودندتغییراتدرجانمایي
نیروگاهونقشههايساختمانيبهدلیلمشکالت
ناشيازلغزشزمیندرشیبمشرفبهنیروگاه
بود.باتغییراتدرمحلقرارگیرينیروگاهعالوه
برتغییراتدرداخلســاختمانومحدودشدن
فضاهــايداخلنیروگاه،تغییراتينیزدرمســیر
پنستاكنیروگاهوهمچنینموقعیتپستایجاد
گردیدوطراحيواجرايســهراههوپنستاكو
ارتباطبیننیروگاهوپسترابامشکالتيمواجه

نمود.
درطيمراحلســاختتجهیــزاتمدیریت
مهندســيدرکنارتیماجرایيومدیریتکنترل
کیفیتفرابوظیفهنظارتبرساختتجهیزات
راعهدهداربود.دراینمرحلهنیزبازرســيکلیه
تجهیزاتمکانیکياصلــيوکمکينیروگاهدر
شرکتتوربواینســتیتوتدریكمرحلهتوسط
تیميازنمایندگانفراب،مشــاوروکارفرمادر
کشوراسلوونيانجامگرفت.درخصوصژنراتور
نیزبطورهمزمانبازرسيدرمحلشرکتسازنده

)شرکتکنچارازکروواسي(صورتگرفت.
تیممهندســيدرزماننصــبوراهاندازي
تجهیزاتنیــروگاهنیزدرکنارتیماجرایيپروژه
حضوريفعالومســتمرداشتوپشتیبانيفني
الزمجهــتانجامصحیــحفعالیتهاينصبو
راهاندازيراارایهنمود.باتوجهبهعدمارایهکامل
مداركراهاندازيتوســطپیمانکاران،تکمیلاین
مداركوتهیهدستورالعملهايپیشراهاندازيو
تعمیرات راهاندازيوهمچنیندستورالعملهاي
ونگهداريتوســطمدیریتمهندســيصورت
گرفت.قرارگرفتــنبخشهايمختلفاجرایي،
مهندســيوبازرگانيدرکنــاریکدیگردریك
مجموعهفرصتمناســبيرافراهمآوردهبودتا
درفضایيدوســتانهوصمیمــيوبدورازتنش
بینبخشهايمختلــف،همدليوهمکاريدر
راستاياجرايپروژهشکلبگیردوبخشزیادي
ازمشــکالتپروژهباخــردجمعيوکارتیمي

بخشهايمختلفمرتفعگردد.
*مدير مهندسي معاونت نيروگاه كوچك و متوسط
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به هرحال پرونده 
معاونت نيروگاههاي 
آبي كوچك و متوسط 
بسته شد و پروژه  
شهيد رجايي در 
مرحله تحويل نهايي 
به كارفرما مي باشد، 
از مهمترين محاسن 
آن معاونت كه اثر 
بسيار مثبتي در پروژه  
داشت همكاري 
نزديك گروه اجرايي 
و مهندسي بود هر 
دو گروه از نزديك 
مشكالت يكديگر را 
لمس مي كردند و در 
حل آنها يكديگر را 
ياري مي كردند و مرز 
جداكننده اي بين آنها 
وجود نداشت

درســال138۲همزمانباورودبــهفرابدر
معاونتنیروگاههايآبيکوچكومتوسطمشغول
بهکارشــدم.اینمعاونتیكمعاونتتازهشکل
گرفتهبودکهبنابهتصمیممدیریتشرکت،متولي
انجامپروژههايآبيکوچكومتوســطازصفرتا
صدبود.بهاینترتیبکارهايمهندســي،اجرایي،
بازرگانيوماليهمهدرونمعاونتانجامميشد.
نیروگاهشهیدرجایيســومینپروژهايبودکهبه
اینمعاونتواگذارشــدهبود.قبلازآنپروژههاي
لواركوفازپایانيکوهرنگدراینمعاونتشروع
شدهبود.پروژهشهیدرجایياولینپروژهفراببود
کهبخشساختمانيآننیزميبایستتوسطفراب
انجاممیشــدوازآنجاکهپیمانکارساختمانينیز
اولیــنکارنیروگاهيخودراانجامميداددرفصل
مشتركتجهیزاتوســاختمان،مشکالتزیادي
بروزميکــرد.طراحيوتامیــنتجهیزاتاصلي
نیروگاهشاملشیرورودي،توربین،ژنراتوروگاورنر
بهشرکتتوربواینستیتوتکهدرزمینهتستمدل
توربینســابقهخوبيداشتواگذارشدهبود،البته
اینپیمانکارژنراتورراازیكشــرکتکرواسیایي
بهنامهکنچارتامینمينمود.همچنینازسیستمهاي
کمکينیروگاهبهجزسیســتمهايآتشنشــاني،
تصفیهفاضالبوآبآشامیدني،طراحيوتامین
 Drainage &(سیســتمهايتخلیــهوزهکــش
)Cooling( خنكکننــده آب ، )Dewatering
وهوايفشــردهبرعهدهآنشــرکتبود.یکياز
بزرگترینمشکالتيکهاینپروژههمچوندیگر
پروژههايکوچكومتوسطباآنمواجهبود،نبود
 General(مشــخصاتفنيعموميوخصوصي
)and Particular Technical Specifications
خاصنیروگاههايکوچكومتوســطبود.بهاین
معنيکهمتاســفانههمانمشخصاتفنيکهبراي
نیروگاههايآبيبزرگســالهامورداستفادهقرار
گرفتهبود،بــااندکيتغییراتبراياینپروژهارایه
شــدهبودواینامربهخصــوصبرايپیمانکاران
خارجيغیرقابــلپذیرشبود.تبعاتاینموضوع
باعثتحمیلهزینههایيبهپروژهميشدکهباابعاد
وظرفیــتنیروگاهوهزینهموردانتظاربرايپروژه
همخوانينداشت.چندنمونهازمشکالتيکهدراین
پروژهزمانزیاديصرفآنشدوشایدهنوزهمبه

نتیجهنهایينرسیدهباشدبهشرحزیراست:
-ارایهگزارشتستمدلتوربین،ازآنجاکه
تســتمدلهزینهزیاديدارد،برايتوربینهاي
کوچكومتوســطانجامنميشــودوپیمانکار
بایــدازمدليکهقبالتســتشــدهوبانمونه
کنونيتشــابهدارداســتفادهکند.دراینموارد

پیمانکارحتيبرايارایهگزارشنیزمبلغزیادي
رادرخواســتميکند،درپروژهشــهیدرجایي
شرکتتوربواینستیتوتفقطحاضربهنشاندادن
گزارشدریكجلسهفنيشدکهاینامرتوسط

مشاورموردپذیرشقرارنگرفت.
-تعدادونوعقطعاتیدکــي،بهعنوانمثال
تامینیكرانریدکيدرمشخصاتفنيخواسته
شدهبودکهازسويپیمانکارقابلپذیرشنبود.
-وجــودابهامدرظرفیتنیروگاه،متاســفانه
مشــخصاتفنيتوربینوژنراتورازنظرظرفیت
بایکدیگرهمخواننبودندواینامرباعثشــده
بودتوربینيکهتوربواینستیتوتطراحيکردهبوداگر
چهبراساسمشخصاتفنيتوربینبودوليظرفیت

نهایينیروگاهرابااندکيتفاوتتامینميکرد.

-اصرارمشــاوربراندازهگیــريراندمانبه
روشمطلق،اینامربایــدبرايکلیهپروژههاي
کوچكومتوسطبینکارفرما،مشاوروپیمانکار
بهبحثوبررســيوتصمیمگیريگذاشتهشود.
اینمســالهکهآیابراينیروگاهيکهظرفیتشدر
ظرفیتکلنیروگاههايکشورتاثیرزیاديندارد،
اندازهگیريدقیقراندماننیروگاهچقدربایدمورد

تاکیدقرارگیرد.
-قرارداشــتننیــروگاهدرپايســدونیاز
مبرمپاییندســتبهآببرايآبیاري،کشاورزي
وپــرورشماهــي،باعــثميشــدبازکردن
شــیرهايهاولبانگرپاشــشآبشــدیديدر
محوطــهنیروگاهایجادکندکــهاینامردرروند

پیشرفتکارهاتاثیربسزایيميگذاشت.
ســوايمواردذکرشــدهدرباالمواردمثبت
زیاديدرپروژهوجودداشــتکــهازآنجمله

ميتوانبهچندموردزیراشارهکرد:

-جهتبررســيوجمعبندينظراتمشاور
وکارفرماجلساتطوالنيمدتيطيماهرمضان
برگزارشد.همکاريسهجانبهمشاور،کارفرماو
شرکتفرابدراینزمینهبسیارمثمرثمربود.

-انجامتستهايکارخانهايوتحویلگیري
تجهیزاتدرشــرکتتوربواینستیتوتوکنچار
بــرايکلیهاقالمدریكزمــانودرمدتيکوتاه
صورتميگرفتکهاینامرنیزباهمکاريمثبت

کارفرماومشاوربهخوبيانجامشد.
متاســفانهپروژهنیروگاهشــهیدرجایيبنابه
دالیلمختلفيطوالنيشــد،بــهنظرمندالیل
عمدهآنعدماعزامبهموقعسوپروایزرونیزایجاد
وقفهطوالنيبیــنزمانهاياعزامآنها،همچنین
بروزاختالفبینشرکتهايتوربواینستیتوتو
کنچاربود.ازدیدگاهمنازدیگرموارديکهپس
ازتاثیرپذیــريپروژهازمشــکالتفوقرخداد
تصمیمشــرکتبرانحاللمعاونتنیروگاههاي
کوچكومتوســطبودکهاینمســالهقبلازبه
ثمررسیدنپروژههاصورتگرفت.قبولدارمکه
طوالنيشــدنپروژههاباعثشدهبودسوددهي
وهزینههايمترتــببرپروژهبابرآوردهاياولیه
مطابقتنداشــتهباشداماعمدهدالیليکهباعث
اینمسالهشدهبودبهدلیلوجوداینمعاونتو
افرادحاضــردرآننبود.بهنظرمناینمعاونت
کارهايخودرادرمهجورينســبيانجامدادتا
حدیکهاغلبافــرادخارجازحوزهاینمعاونت
ازاینکهاینمعاونتکارهايمهندسيپروژههارا

خودانجامميدهدمطلعنبودند.
بههرحــالپروندهمعاونــتنیروگاههايآبي
کوچكومتوسطبستهشدوپروژهشهیدرجایيدر
مرحلهتحویلنهایيبهکارفرماميباشد،ازمهمترین
محاسنآنمعاونتکهاثربســیارمثبتيدرپروژه
داشتهمکارينزدیكگروهاجرایيومهندسيبود
هردوگروهازنزدیكمشــکالتیکدیگررالمس
ميکردندودرحلآنهایکدیگررایاريميکردندو
مرزجداکنندهايبینآنهاوجودنداشت،اینمساله
حتيدرسایتنیزبهوضوحقابلمشاهدهبودواگر
مشکليایجادميشدفارغازاینکهچهگروهيباعث
ایجادآنشدهاستهمهسعيدرهمکاريسهجانبه

برايحلآنراداشتند.
تجربهحضــوردراینپروژهبرايمنبســیار
ارزشمنداستودراینمجالتالشهمههمکاراني
کــهازابتداتاانتهایابنابهدالیليتانیمهراهدراین

پروژهحضورداشتندراارجمينهم.
* رئيس بخش مكانيك و ساختمان
معاونت نيروگاه كوچك و متوسط

پروژه شهيد رجايي و همكاري نزديك اجرايي با مهندسي

فاطمه
 مسعوديان*
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: جناب آقــاي جمالي، چگونه جنابعالي 
انتخاب شديد؟  اين طرح  به عنوان مدير پروژه 
مختصــري از بيوگرافــي كاري خود را براي 

خوانندگان ما بازگو نماييد؟ 
اینجانــبمتولد13۴8تهرانوفارغالتحصیل
دانشــگاهصنعتي از رشــتهمهندســيمکانیك
امیرکبیــروفوقلیســانسمهندســيعمراناز
دانشــگاهتربیتمدرسميباشــم.ابتدافعالیت
کاريخودرادرشرکتهايخصوصيدرزمینه
طراحيماشینآالتصنعتيآغازکردموپساز
3سالبامجموعهگروهصنعتيسدیدوشرکت
سدیدتدبیرآشناشــدهوادامهفعالیتدادم.در
شــرکتســدیدتدبیربهعنوانطراحتجهیزات
هیدرومکانیكســدونیــروگاهکارون3فعالیت
نمودهوپساز3ســالبهشــرکتفرابوارد
شدم.درشــرکتفرابنیزدرمعاونتاجرایي
کارون3همکاريخــودراآغازکردمودراین
مدتطراحيوساختتجهیزاتهیدرومکانیك
ســدونیروگاهکارون3درداخــلوخارجاز

کشورپیگیريوتکمیلگردید.

: سابقه اجراي پروژه شهيد رجايي به چه  
زماني بر مي گردد؟

ســابقهپروژهنیروگاهبرقآبيشهیدرجایيبه
اواخرســال138۲برميگردد.زمانیکهاطالعات
موردنیازجهتاستعالمقیمتتجهیزاتپروژهو
تهیهلیســتبرآوردتجهیزاتمــوردنیازپروژهاز
طریقمعاونتنیروگاههايمتوسطوکوچكآغاز
گردید.توافقاتاولیهشــرکتآبونیروبافراب
دراجرايپروژهشــهیدرجایــيبهصورتترك

تشریفاتمناقصهبودهاست.

: به طور مشخص چه فرايندهايي طي شد 
تا اينكه اين پروژه به شركت فراب واگذار شد؟ 
اینپــروژهتاقبلازواگذاريآنبهشــرکت
فــراب،دراختیارپیمانکاردیگريقرارداشــتتا
اینکهدرجریانحادثهرانشزمیندرمنطقهنیروگاه
ومدفونشدنبخشــيازتجهیزکارگاهپیمانکار،
تصمیمآبونیروبراینقرارشدتااجرايپروژه
رابهصورتEPCیاکلیددردستبهشرکتفراب
واگذارنماید.بههمیندلیلدرقراردادفیمابیننیز

موضوعتثبیتشیرواني)ترانشه(مشرفبهنیروگاه
تعریفگردیدکهازموضوعاتبحثبرانگیزوپُر
دردســردرپروژهشــد.همچنینکارفرماموضوع
تثبیتشیروانيمشرفبهنیروگاهراقبلازواگذاري
پروژهبهفراب،ازطریقشــرکتمهندسینمشاور
پژوهابموردارزیابيقراردادکهبررسيکامليدر
حالتهاياســتاتیکيولرزهايشیبانجامگرفت
ونتیجهمطالعاتبرمبنايفهرســتبهايکارهاي
ســاختمانيدرســال8۲بابرآوردقیمتحدود۲
میلیــاردتومانگزارششــد.درنتیجــهباتوجه
بهباالبودنقیمتوروشــننبــودنماهیترفتار
شــیبمشرف،تصمیمنهایيکارفرمابراینشدتا
بهمنظورپوششریســكهاياحتمالي،باتعریف
پروژهبهصورتEPC،کلیهریسكهاومشکالت

پیشبینينشدهرابهپیمانکارمنتقلنماید.

: مختصري درباره پروژه نيروگاه شــهيد 
رجايي و موقعيت جغرافيايي آن برايمان بگوييد؟ 
نیروگاهبرقآبيشــهیدرجایي۴0کیلومتري
جنوبشهرســاريدرمنطقهسلیمانتنگهوپایین

در گفت وگو با مدير پروژه فراب در پروژه شهيد رجايي مطرح شد

نيروگاه شهيد رجايي؛ پروژه اي سخت با سرانجامي نيك
»مشكالت موجود در پروژه هر كدام به تنهايي مي توانست روند پيشرفت 
پروژه را در مقاطع زماني مختلف به طور كامل متوقف نمايد. ولي با 
هماهنگي و همدلي ميان مسوولين فراب و كارفرما، بر مشكالت فائق 
آمديم و ترديد و ابهام در به ثمر رسيدن پروژه نزد برخي از افكار، به لطف 
خداوند محقق نشد«؛ اين بخشي از اظهارنظر سيد مسعود جمالي، مدير 
پروژه فراب در پروژه شهيد رجايي است؛ پروژه اي كه اكنون به اتمام 

رسيده و رضايت نسبي نيز از عملكرد آن وجود دارد.در طول زمان احداث 
نيروگاه، اين پروژه با مشكالت متعددي از حيث جغرافيايي و تعامل با 
برخي شركت هاي همكار روبه رو بود كه با تعامل مثبت مجموعه فراب 
با شركت آب و نيرو، تمامي اين مشكالت مرتفع شد و پروژه با كمترين 
ايراد به بهره برداري رسيد. آنچه در ادامه مي خوانيد شرح اين مسايل و 

مشكالت با مدير پروژه فراب در پروژه شهيد رجايي است.
 اين پروژه تا قبل 
از واگذاري آن به 
شركت فراب، در 

اختيار پيمانكار 
ديگري قرار داشت 
تا اينكه در جريان 
حادثه رانش زمين 
در منطقه نيروگاه و 

مدفون شدن بخشي 
از تجهيز كارگاه 

پيمانكار، تصميم آب 
و نيرو بر اين قرار 

شد تا اجراي پروژه 
 EPC را به صورت
يا كليد در دست به 

شركت فراب واگذار 
نمايد. به همين دليل 

در قرارداد فيمابين 
نيز موضوع تثبيت 

شيرواني )ترانشه( 
مشرف به نيروگاه 

تعريف گرديد
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دستســدشــهیدرجایيقراردارد.ایننیروگاه
داراي3واحــدتوربینفرانســیسبهظرفیت۴.5
MWوبــاظرفیتکلMW 13.5ميباشــد.از
آنجائيکهســدشــهیدرجایيبهمنظورتامینآب
کشاورزيدراراضيپاییندستبررويرودخانه
تجناحداثگردیده،درنتیجهنیروگاهفوقفصلي
وازاردیبهشتتاشهریورهرسالباتوجهبهمیزان
بارندگــيودبيآبموردنیــاز،قابلبهرهبرداري

است.

: از ويژگي هاي خاص اين طرح برايمان  
بگوييد؟ اين طــرح به كدام نيازهاي منطقه اي و 

ملي پاسخ مي گويد؟ 
بــهنظرميرســدکهدرتعریــفنیروگاههاي
متوســطوکوچكتوســطوزارتنیرووشرکت
توســعهمنابعآبونیرويایران،اشــتغالزایياز
اهمیتباالیيبرخوردارباشــد.اگرچهدرنیروگاه
برقآبيشــهیدرجایيوباوجــودکمبودبرقدر
منطقهمازندران،ظرفیتموجودبهدلیلگستردگي
وتعددروســتاهاوواحدهايمسکونيدرمنطقه
شــمالازارزشباالیيدردیسپاچینگبرخوردار
است،وليباارزیابياقتصاديومشکالتفراواني
کهدرمســیراجرايپروژهبهوجــودميآید،این
پارامتــرکمرنگترميشــود.درحالحاضرهزینه
اجرايپروژهنیروگاهشــهیدرجایيبدوندرنظر
گرفتنهزینهاحداثســدبتنيدوقوسيآن،بهازا
هــرکیلوواتبیشاز۲برابرهزینهاجراينیروگاه
بــزرگ)بهعنوانمثالکارون3(بــادرنظرگرفتن
هزینهساختسدميباشــد.درحاليکهاینطوربه
نظرميرســدکهاینتناسبميبایستبرعکسو

بسیارکمترازاینباشد!
ازطرفدیگرآبخروجيازنیروگاهپتانسیل
تولیدنیرووتوانراداشــتهومنطقياســتتااز
آناســتفادهشود.اگرچهتولیدبرقدرنیروگاههاي
کوچكدردنیانیزهزینهباالترينسبتبهطرحهاي
بزرگدارد،وليقطعــاتعریفصحیحچارچوب
اجــرايکاروقرارداد،تجربهپیمانکارانوذینفعان
پــروژهوحلمنطقيمشــکالت،ميتوانداجراي
اینگونــهطرحهاراازنظراقتصــاديتوجیهپذیر
ســازد.دراینصورتاجــرايپروژههايطرحو
ساختیاکلیددردســت،ميتواندروشمناسبي

دراجرايپروژههايصنعتيباشد.

: آيا اين پروژه تفاوتي اساســي با ساير  
پروژه هاي شركت فراب داشت؟ زيرا پروژه هاي 
فراب عمدتا پروژه هاي بزرگ هستند و اين پروژه 
در مقايســه با آنها پروژه به نسبت كوچكي به 

حساب مي آيد؟ 
همانطورکهاشــارهشــدتفاوتهاياساسي
پــروژهنیروگاهبــرقآبيشــهیدرجایي،بهغیراز

کوچكبودنظرفیتآنبهعنواناولیناختالفدر
EPC،مقایســهبانیروگاههايبزرگشرکتفراب
بودنقرارداد،باالبودندورتوربینبهعنوانتفاوت
فنيومشکالتژئوتکنیكشیبنیروگاهدربخش

ساختمانيميباشد.
همانطورکــهفرمودیدظرفیــتپاییننیروگاه
شــهیدرجایيدرمقایسهباطرحهايبزرگفراب
ازویژگيهاياساســيآنبهشمارميرود.مشکلي
کــهميتوانآنرابهعنــوانروححاکمبرنگرش
پروژهتلقينمودوهمــوارهموجبقضاوتهاي
نادرســتدرخاللاجرايپــروژهچهدرفرابیا
کارفرماگردیدهاست،مقایسهنیروگاههايبزرگو
کوچكازنظراجراميباشــد.نکتهايکهبایدبدان
توجــهکرددردرجهاولتفاوتســازماناجرایي
نیروگاههايبزرگوکوچكاست.دردرجهبعدي
علیرغممشــابهبودنتماماجزاهردوگروهپروژه،
سیاســتهاياجرایيدربرخوردبــاهرکدامنیز
ميبایســتمتفاوتباشــد.بههمیندلیلتعریف
پروژهنیروگاهآبيکوچكبهصورتکلیددردست
وپذیرشریسكهايپروژهبابرنامهریزيصحیح
توسطپیمانکارودرنظرگرفتنسود،منطقدرستي
است.وليدرپروژهرجایي،رفتارمجموعهمشاور
وکارفرمــا،انتظاراتطرحهــايبزرگوبرخورد
بهصورتقراردادسهعاملياست.درواقعکوچك
نگاهکردنوبزرگخواستنازدوجنبهمشکالتي
رابهوجودمــيآوردکهاوليبياهمیتدانســتن
پروژهیاسهلوآسانتلقيکردناجرايتعهداتو

دوميمطالباتفراترازتعهدات.

: موقعيت خاص جغرافيايي اين پروژه چه  
ســختي ها و مشكالتي را براي كار درآن شرايط 

ويژه ايجاد كرده بود؟ 

همانطــورکهذکرشــدنیــروگاهبهدلیلقرار
داشتندرمنطقهرانشيبهلحاظطبیعيوساختاري
وقرارگیريدرپاییندستسدوزیرپاششآباز
شیرهايهاولبانگرودریچههايخروجيتحتاني
سدبهلحاظتعارضباپروژه،مشکالتعدیدهاي
راجهتگودبرداري،بتنریزي،احداثساختمان
نیروگاهوپایابونصبتجهیزاتبهوجودآورده
بودند.باتوجهبهاینکهمشکلپاشششدیدآباز
دریچههايخروجيســدبهخصوصدرنیمسال
اولوجودداشت،اینموضوعازابتداموردتوجه
الزمقرارنگرفتودرنتیجهمشکالتاجرایيآن
نیزپوشــیدهماند.بعدهــاودرهنگامگودبرداري
نیروگاهعلیرغمجمعشدنمقادیرزیادآبدرمحل
اجرايســاختمان،پاشششــدیدآبنیزکارهاي
ســاختمانيرابکنديپیشميبردودرواقعتحت
آنشرایطجويعلیرغمتجهیزنفراتبهلباسهاي
پاُلر،چکمــهوبادگیرهايضــدآب،فعالیتدر
اینشــرایطراگاهغیرممکنميساخت.ازدیگر
مشکالتاجرایيپروژهکهازابتداهزینههايآنبا
توجهبهمنطقهاجرايپروژهپیشبینينشد،کمبود
یانبودپیمانــکارانفنيموردنیازدرمنطقهبودکه
حسبموردونیاز،هزینهباالیيرابهپروژهتحمیل
مينمودچهبســاوجودشــرایطغیرمتعارفدر
کارگاهوپاششآب،آنراتشدیدنیزميکرد.الزم
بهذکراستکهعلیرغممشکالتمذکوردرطول
زماناحداثوبهرهبــرداريازنیروگاه،حادثهاي

برايپرسنلاتفاقنیفتاد.

: وضعيت مقوله ساخت داخل و جايگاه آن 
در اين پروژه چگونه بود؟ 

بــاتوجهبهاینکــههنوزتکنولــوژيطراحي
نیروگاهبرقآبيدرکشورحداقلتاآنزمانوجود

به نظر مي رسد كه در 
تعريف نيروگاه هاي 
متوسط و كوچك 
توسط وزارت نيرو 
و شركت توسعه 
منابع آب و نيروي 
ايران، اشتغال زايي 
از اهميت بااليي 
برخوردار باشد. اگر 

چه در نيروگاه برق 
آبي شهيد رجايي و 
با وجود كمبود برق 
در منطقه مازندران، 
ظرفيت موجود 
به دليل گستردگي 
و تعدد روستا ها و 
واحد هاي مسكوني 
در منطقه شمال از 
ارزش بااليي در 
ديسپاچينگ برخوردار 
است، ولي با ارزيابي 
اقتصادي و مشكالت 
فراواني كه در مسير 
اجراي پروژه به وجود 
مي آيد، اين پارامتر 
كمرنگ تر مي شود
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نداشتهاست،طراحيوساختاجزااصلينیروگاه
توسطشــرکتهايمعتبراروپایيانجامشدودر
بخشداخلنیزبهغیرازتجهیزاتهیدرومکانیك
وپنستاك،ترانسهايقدرتتوسطشرکتایران

ترانسفوطراحيوتامینگردید.

: بــه عنوان مدير پروژه طرح بفرماييد كه   
آيا در طول مدت اجراي پروژه با مشــكلي كه 
منجر به تاخير در بهره برداري نهايي پروژه شود، 

برخورد داشتيد يا خير؟ 
ازمهمتریــنمشــکالتيکهباعــثتاخیردر
اجرايپروژهگردید،مســالهپاششآبميباشد
کهفعالیتهايســاختمانيراتحتتاثیرخودقرار
دادهودرشرایطپاشششــدیدآبدرنیمهاول
ســال،آنراغیرممکنميســاخت.اینموضوع
باعــثطرحادعايپیمانکارســاختمانيوبهتبع
آنفرابنیزقرارگرفتکهتابهامروزکارفرمااز
پذیرشآنخوددارينمودهاست.درصورتيکهبه
ادعايفرابومطابققراردادپاشــشآببهعنوان
معارضپروژهبودهوکارفرماميبایستنسبتبه
رفــعآناقدامميکردیاتبعاتهزینهوزمانآنرا

ميپذیرفت.
ازدیگــردالیــلمهــمدرتاخیــرپــروژه،
توســطشــرکت مناســب عدمســرویسدهي
Turboinstitutاســتکهاعزامکارشناسانآنها
بافواصــلزمانيطوالنيگاهتاچنــدماهبهطول
ميانجامیــد.وضعیــتپرداختهايقــراردادي
نیــزبگونــهايبــودکهبهدلیــلشــرایطتوافق،
ضمانتنامههايپیمانکارتنهااهرمفشاربهپیمانکار

بودهوهست.
انتخابپیمانکارســاختمانيبهعنوانشرکت 
مشــاوريکهتابهحالتجربهاجرايکارساختماني

درپروژهنیروگاهيرانداشتهاستوواگذاريکار
بهایشانبهصورتتركتشریفاتمناقصه،موجب
تاخیردرکارهايساختمانيودرنتیجهعدمتفاهم
باپیمانکارگردید.بــههمیندلیلدرمقطعزماني
خاصي،پیمانکارخلعیدگردید.همچنینشرکت
Turboinstitutنیزبهقــرارمعلوماولینتجربه
طراحيتوربینباظرفیتبیشترازMW 2راتجربه
مينمودکهبهنوبهخودضعفدرطراحيوبهطول
انجامیدنسرویسدهيمناسبوبرنامهریزيشده
راميتوانازجملهمشــکالتقابلتوجهودالیل
تاخیردرپروژهذکرکرد.مشــکالتيمانندسرماي
بيســابقهدرسال86وکمبودسیماندرمنطقهکه
بتنریزيسهراههپنســتاكنیروگاهرادچاروقفه
کردیاتغییرمجریانطرحدرکارفرماکهمسوولیت
توافقاتقبليرابالاثرمينمود...ازدیگرمســایل
پیشرويپروژهبودندکههرکدامتاثیرخودرادر

تاخیراتبهسهمخودبجايگذاشتند.

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

كارفرما و مشاور چگونه بود؟ 
درمجمــوعميتوانگفتکــهعلیرغمتغییر
مجریانطرحدرآبونیــرو،تعاملباکارفرمااز
وضعیتمطلوبيبرخورداربود.همانطورکهذکر
شد،مشکالتموجوددرپروژههرکدامبهتنهایي
ميتوانســتروندپیشــرفتپــروژهرادرمقاطع
زمانــيمختلفبهطورکاملمتوقفنماید.وليدر
هرصورتباهماهنگيوهمدليمیانمســوولین
فرابوکارفرما،برمشــکالتفائقشدیموتردید
وابهامدربهثمررسیدنپروژهنزدبرخيازافکار،
بهلطفخداوندمحققنشد.درموردمشاورطرح

نیزهموارهســعيبراینبودتــادرکنارکارفرما،
تعامــلخوبيصورتبگیــردچراکهبدونکمك
مشاورینوجلبنظرورضایتایشان،رسیدنبه
اهدافپروژهمیســرنبود.درهرصورتازمشاور
الرهموارهانتظارميرفتتاعلیرغمرعایتضوابط
درچارچوبقرارداد،حلمشــکالترادرقالب
EPCبودنآننیزمدنظرقراردادهوپیشــنهادهاي

راهگشایيمطرحنماید.
درحالحاضــربــاوجــودتعریــفمعاونت
طرحهايبهرهبرداريدرآبونیرووانتقالپروژه
شــهیدرجایيکهدرحالبهرهبرداريميباشــد
بهآنمعاونت،امیداســتکهفــازاختتامپروژهو
حلمشــکالتباقيماندهروندمعقوليراباجلب

رضایتطرفیندرگیردرپروژهطينماید.

: امروز كه پروژه خاتمه  يافته و به مرحله  
بهره برداري رسيده است، اگربخواهيد يك ارزيابي 
كلي از روند اين پروژه داشــته باشــيد به چه 

مسايلي اشاره مي كنيد؟ 
االن۲واحــدازنیــروگاهدرمرحلهتحویلدائم
ميباشــدویــكواحدنیــزدرآخریــنروزهاي
بهرهبرداريوتحویلموقت1ساله،درتیرماه1390
دچارمشکلصداوارتعاششدکهاینمشکلتاکنون
دردســتبررســيفنيوآزمایشميباشد.امروزه
پروژههايEPCدرداخلکشــوررشــدفزایندهاي
داشــتهوبهعلتمزایاياصلــيآنیعنياطمیناناز
قیمــتنهایيوتاریخقطعياتمامطرحبااســتقبال
بیشتريمواجهميگردند.نکتهحائزاهمیتدرمورد
انتخابروشاجرايپروژههاتوجهبهفراهمنمودن
زیرســاختهايالزمبراياجرایيساختنآنهاست.
بنابرایندرصورتيکهشــرایطپــروژهایجابنماید
روشEPCیاطرحوساختميتواندروشمناسبي
براياجراباشــد،البتهبهشرطيکهزیرساختهاي
مــوردنیازجهتتحققآندرکشــوربهوجودآمده
باشــد.درغیراینصورتاینروشنیزهمانندروش
سهعامليقبلي)کارفرما،مشاوروپیمانکار(کهفاقد
هرگونهاشکالمحتوایيوفنيبود،محکومبهشکست
خواهدبود.زیرساختهايموردنیازجهتموفقیت
روشEPCوســایرروشهاينوینمدیریتيبراي
اجراپروژهها،دربرگیرندهزیرساختهايآموزشي،
مدیریتي،اقتصادي،قانوني،اجتماعيوفرهنگيبوده
وفقــدانیاضعفهریكازایــنعاملهاميتواند
موفقیتطرحرابااشــکاالتجديمواجهســازد.
بنابراینميبایستزمینهآشنایيمدیرانوکارشناسان
باروشهايعلميونوینمدیریتيفراهمگردیدهو
پیمانکارانموجودباتقویتتوانمهندسيخودقادر
باشــندتابدوندخالتسایرمشاورین،پروژههارابا

کیفیتمطلوباجرانمایند.

: خواهــش مي كنم چنانچه نكته اي از قلم  

 از مهم ترين 
مشكالتي كه باعث 

تاخير در اجراي 
پروژه گرديد، مساله 
پاشش آب مي باشد 

كه فعاليت هاي 
ساختماني را 

تحت تاثير خود قرار 
داده و در شرايط 

پاشش شديد آب در 
نيمه اول سال، آن را 

غير ممكن مي ساخت. 
اين موضوع باعث 

طرح ادعاي پيمانكار 
ساختماني و به تبع 

آن فراب نيز قرار 
گرفت كه تا به امروز 

كارفرما از پذيرش 
آن خود داري نموده 

است
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به دليل هماهنگي 
كامل بخش هاي 
سيويل، برق، مكانيك 
و كنترل كيفيت در 
حوزه هاي ستادي 
و كارگاهي حتي 
يك مورد كوچك 
نيز شاهد تخريب 
بتن نبوديم. نكته اي 
كه در طول مدت 
اجراي نيروگاه رجايي  
چشمگير و قابل 
بيان است، وجود كار 
تيمي و بهره گيري از 
خرد جمعي در تيم 
كارگاهي و ستادي 
نيروگاه شهيد رجايي 
به معني واقعي 
كلمه بود
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افتاده، به آن اشاره نماييد.
درپــروژهشــهیدرجایيبــراياولیــنبــار
اندازهگیــريراندماننیروگاهتوســطفرابوتیم
Pressure Timeآقايدکتردورعليبــهروش
یاGibsonصــورتگرفت.همچنیــنکنترلو
مانیتورینگارتعاشــاتنیروگاهکهازجملهموارد
ازقلمافتادهدرقراردادباپیمانکارتجهیزاتبودهبا
توجهبهتوانایيهايتیمفوقبهایشانواگذارشد

کهبهطورکاملآزمایشوتحویلشد.
اگربخواهیمازمشــکالتتاثیرگذاردرپروژه
سخنبگوییم،اختالفتعهداتفراببهآبونیرو
وفرابباپیمانکارتجهیزاتاست.ایناختالفات
ازطرفــيدرقالبقــراردادEPCقابلبررســي
اســت،اگرباهمیندیددرابتدايتوافقاتبهآنها
توجهشدهباشد.درصورتيکهبادیدگاهمشاورو
کارفرمايپروژهدرمقایســهباآنچهبهطورمعمول

درطرحهــايبــزرگصورتميگیــرد،هرگونه
تغییريدرمشــخصاتفنيقراردادقابلپذیرش
نبودهودرهرصورتفــرابملزمبهاجرايآنها
است.همچنینتعهداتفراببهکارفرمادربخش
ساختمانينیزبیشترازآنچهدرقراردادساختماني
باپیمانکارتعریفشده،ميباشدکهبازهمبهنوبه
خــودباعثبهوجودآمدناختــالفدرروندکار

گردید.
ازدیگرمســایليکهطرحنیروگاههايکوچك
راهمبهدلیلنیازبهبرقآنوهماشــتغالزایيدر
منطقه،بهلحــاظاقتصادينیزتوجیهپذیرمينماید،
باالبردنقیمتخریدبرقبــهازايهرکیلووات
ســاعتمصرفياســت.ایــنموضــوعانگیزه
ســرمایهگذاريدراینگونــهطرحهــاراافزایش
ميدهــد.اگرچهدراینخصوصقبالتوافقاتيدر
وزارتنیرودرموردنیروگاههايکوچكباظرفیت

کمترازMW 10صورتگرفتهاست،ولينیروگاه
شهیدرجایيبااحتسابظرفیتکلبیشترخطاب
مستقیماینتوافقنبودهوبعدهانیزبااجرايطرح
هدفمنديیارانههاوآزادشدنیارانهانرژي،نیازمند

سیاستجدیداست.
درخاتمهجاداردتــایادمرحومآقايمهندس
حربــيراگرامــيداشــتهوازحمایتهايموثر
جنابآقايمهندسحاجيرسولیهاوجنابآقاي
مهندسلطفيدرحلمشکالتپروژهسپاسگزاري
نمایم.همچنیــنازتالشهايمدیرانوقتآقایان
مهندســینســیفي،صفایي،قنبري،دیبایي،خانم
مهندسمســعودیانوتكتــكهمکارانيکههر
کدامبهنوبهخوددرســایربخشهايفرابوظیفه
خــودرابهنحواحســنانجــامدادهودربهثمر
رساندناهدافپروژهنقشبسزایيراایفاکردهاند،

کمالتشکررادارم.

نيروگاه شهيد رجايي ظاهري آرام اما باطني نمناك و سخت

اولبگویمکههدفازاحداثنیروگاهبرقآبيشــهیدرجایيتولید31
میلیونکیلوواتساعتانرژيدرسالاست.

احداثنیروگاهشــهیدرجایيدرابتدابرعهدهشرکتفرابنبودبلکه
بهصورتســهعامليبهیكشــرکتپیمانکاريویكشرکتمهندسین
مشــاورواگذارشــدهبود.دراثربارشبارانبهمدت7۲ساعتدرپاییز
سال83شــیبمشــرفبهنیروگاهرانشنمودهوبخشيازتجهیزکارگاه
درحالســاختپیمانکاروقتدرزیرحجموســیعيازخاكوســنگ
مدفونميگردد.دراثرایناتفاقکارفرمايطرحدرفروردینماهســال8۴
بهصورتE.P.Cپروژهرابهشــرکتفرابواگذارمينماید.پسازانجام
مطالعاتوبررســيهايبســیاربهدلیلزمینلغزهبودنموقعیتنیروگاهو
پسازتصویبشدنجانمایينیروگاه،ازسهماههاولسال85گودبرداري

نیروگاهتوسطشرکتفرابآغازگردید.
احداثساختماننیروگاهوسازههايجانبيآندرحوزهسیویلوسازه
باســهچالشاساسيروبهروبود.چالشاولاینکهششماههنخستسال
دریچههايسددوقوسيبتنيشهیدرجایيجهتآبرسانيبهشالیزارهاباز
ميشدکهدبيخروجيآببه30مترمکعببرثانیهميرسید.نظربهاینکه
نیروگاهبااختالففاصلهکميدرپاییندســتسدقرارداشتبنابرایندر
شــشماههنخستسالعماًلمحلساختگاهنیروگاهزیرپاشششدیدآب
همراهبابادشــدیدواقعبودبهطوريکهاجرايعملیاتساختمانيراعماًل
غیرممکنميســاختوليبههرحالميبایستبراینقسممشکالتفائق

ميآمدیم.
درایــنچالشســختترینقســمتهازمانيبودکهميخواســتیم
گودبردارينیروگاهواجرايفونداسیونهايلولهپنستاكراشروعکنیمکه
شدتبادوپاششآببهحديبودکههرنفربامسلحشدنبهلباسهاي
مخصــوصکوهنورديتنهاقادربــود10دقیقهدرآنفضاطاقتبیاوردو
دندانهایشبياختیاربههمســابیدهنشــوند.چالشدومشــشماههدوم
سالبودکهبهدلیلکوهستانيبودنمنطقهطرحاجرايعملیاتساختماني
همراهميشــدباشــروعبرفوبارانوبورانکهنیازمنداجرايتمهیدات
خاصجهتاجرايعملیاتســاختمانيدرفصلسرمابود.دراینچالش

ســختترینقسمتزمانيبودکهدرزمستانبسیارسختومعروفسال
86ميبایستبیشاز۲000مترمکعببتنریزيکهنیازمندحدود900تن
ســیمانبوددرمحلسهراهينیروگاهانجامميدادیم،ازیكطرفوجود
سرمايشدیدوبارشبسیارسنگینبرف،کهنتیجهآنمسدودشدنراههاي
ارتباطيوعدمامکاناجــرايعملیاتآرماتوربنديوقالببنديبودواز
ســویيقطعيگازاستانمازندرانودرنتیجهتعطیليکاملکارخانهسیمان
نکا)محلتامینســیمانطرح(بود.کهبــهیاريخداوندمتعالوهمتو
تالشکلیههمکارانســتاديوکارگاهي،براینمشــکلنیزغلبهنمودیم.
چالشســومنوعوساختگاهنیروگاهازبعدزمینشناسيبود؛زمینيبسیار

سختکهپسازحفاريهوازدهشدهوبهشدتریزشيميشد.
بااســتنادبهنتایجآزمایشهاوطبقآنچهدراستانداردACIآمدهاست
EXCELLENTبتنهاياجراشــدهدرنیروگاهرجایيهمگيدارايدرجه

ميباشند.
بهدلیلهماهنگيکاملبخشهايسیویل،برق،مکانیكوکنترلکیفیت
درحوزههايستاديوکارگاهيحتيیكموردکوچكنیزشاهدتخریب
بتننبودیــم.نکتهايکهدرطولمدتاجراينیروگاهرجایيچشــمگیر
وقابلبیاناســت،وجــودکارتیميوبهرهگیريازخــردجمعيدرتیم

کارگاهيوستادينیروگاهشهیدرجایيبهمعنيواقعيکلمهبود.
* مسئول نظارت ساختماني نيروگاه شهيد رجايي

مهرداد
فرشاد *
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: جناب آقاي تازه دل! براي ورود به بحث  
لطفا خودتان را معرفي كنيد و بفرماييد كه از چه 

زماني با آب و نيرو همكاري مي كنيد؟ 
بندهمتولد13۴3درشهرستاننیشابوروداراي
مدركفوقلیسانسمکانیك)طراحيکاربردي(از
با ازسال1370 و اصفهانهستم دانشگاهصنعتي

شرکتآبونیروهمکاريميکنم.

: از اهميت اين پروژه و چرايي اجراي آن  
برايمان بگوييد؟ 

در شهیدرجایي سد مستحضرید همانگونه
سال1375بهبهرهبرداريرسیدکهدرهمانزمان
بدنهسدجهت پنستاكدر اولیهیك همطراحي
نیروگاهدرنظرگرفتهشدهبودکهدرزمانساخت
سدوبهدالیلمختلفازجملهاینکهآبمنطقهاي
را نیروگاه احداث مازندرانتخصصالزمجهت
نداشته،نیروگاهاجرانشدهبودوایندرحاليبود
از مترمکعبآب میلیون کههرسالهحدود13۴
جهت سد بدنه در شده تعبیه دریچههاي طریق
مصارفکشاورزيرهاسازيميشدوعمالانرژي
آناستحصالنميگردید.بنابراینباتوجهبهشرایط
موجودوتعبیهپنستاكدربدنهسد،وجودنیروگاه

بسیاربااهمیتوضروريبود.

: چرا فراب را به عنوان پيمانكار اين طرح  
برگزيديد؟ 

پروژههايشهیدرجایيولواركجزوپروژههایي
بودندکهبهصورتتركتشریفاتبرگزارگردیدند.
که 1380 و 1379 سالهاي در اینکه به توجه با
مذاکراتانجامميشدند،عمالشرکتفرابباتوجه
بهتوانایيهایش،تنهاگزینهمطرحبود،بههمیندلیل

اینپروژهبهفرابواگذارشد.

با  پروژه  اين  اجراي  از  قبل  حد  چه  تا   : 
مجموعه فراب آشنا بوديد؟ 

ازسال اینجانب همانطورکهقبالعرضکردم
1370درشرکتآبونیرومشغولبهکارشدم،به
مرورباشرکتفرابآشناشدموازسال137۴که
باطرحکارون3همکاريداشتیمبهصورتمستقیم
درگیرفعالیتهايمرتبطبافرابشدموعمالقبلاز
پروژهشهیدرجایيکهدرسال138۲بافرابشروع

گردید،بامجموعهفرابآشنایيکاملداشتم.

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

پروژهنیروگاهشهیدرجایيجزواولینکارطرح
EPC بهصورت متوسط و کوچك نیروگاههاي

ميباشدوعمالجزواولینکارهایيبودکهبخش
ساختمانيپروژهنیزبرعهدهفرابگذاشتهشدهبود
وعمالدرابتدايکارباعنایتبهاینکهکارهايقبلي
هموارهبهصورتسهعامليانجامميگردید.مبنيبر
سه پروژههاي روح با EPC پروژههاي روح اینکه
عامليتفاوتعمدهايدارد،کاربسیارسختيبودکه
خوشبختانهباکمكطرفهايمورداشارهمسایلحل

وفصلگردیدند.
الزمبهذکراستکهباتوجهبهEPCبودنپروژه
و ساختماني بخش در آن مهندسي مسوولیت و
تجهیزاتباشرکتفرابسعيشدقراردادفیمابین
نیزباهمینرویکردتهیهشودتاسطحورودکارفرما
یامشاوردرمسایلمشخصگرددتاخدشهايدر

مسوولیتهايفرابپیشنیاید.

: همانطوركه مستحضريد ، فراب به صورت  
كامال شفاف كارفرماهاي خود را در جريان امور 
جاري پروژه ها قرار مي دهد. آيا در اين پروژه هم 

شما از اين موضوع رضايت داشتيديا خير؟ 
معموالرویکردفرابدرپروژههايباآبونیرو
بههمینصورتاستکهگفتهشدازجملهپروژه
بندهدرآنمشغول ازاینپروژه، کارون3کهقبل
بودم.درپروژهشهیدرجایينیزبارهااینموضوع

پروژه نيروگاه شهيد رجايي از اولين 
پروژه هايي بود كه هم ساخت نيروگاه  
فراب  به  آن  ساختماني  بخش  هم  و 
اين حال عملكرد فراب  با  واگذار شد و 
اين حوزه ها به نحوي بود  در هر دو 
كه هم رضايت كارفرما را در اين پروژه 
به دنبال داشت هم رضايت مشاور را. 
اين  ديگر  اصلي  ويژگي هاي  جمله  از 
پروژه عملكرد فراب پس از پايان ساخت 
اين نيروگاه بود و بنا به گفته كوروش 
تازه دل نماينده كارفرما دراين پروژه: 
در  فراب  مثبت شركت  نقاط  از  »يكي 
پروژه هاي مختلف كه اينجانب با آنها 
در ارتباط بودم، پشتيباني و همكاري 
اتمام  از  پس  نيرو  و  آب  با  تنگاتنگ 
پروژه ها مي باشد« و اين اتفاقي بود كه 
دراين پروژه هم روي داد.در گفت وگويي 
كه در ادامه مي خوانيد، نماينده كارفرما 
پروژه  در  فراب  عملكرد  به  نگاهي 

نيروگاه شهيد رجايي انداخته است.

در گفت وگو با نماينده كارفرما در پروژه نيروگاه شهيد رجايي مطرح شد

پشتيباني در دوره راه اندازي
 مهم ترين مزيت فراب در اجراي پروژه ها

الزم به ذكر 
است كه با توجه 

به EPC بودن 
پروژه و مسووليت 

مهندسي آن در 
بخش ساختماني و 

تجهيزات با شركت 
فراب سعي شد 

قرارداد فيمابين نيز 
با همين رويكرد تهيه 

شود تا سطح ورود 
كارفرما يا مشاور 

در مسايل مشخص 
گردد تا خدشه اي در 
مسووليت هاي فراب 

پيش نيايد
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اتفاقافتادکهفراببامطرحکردنمشکلبهصورت
شفاف،درخواستهمکاريآبونیروراداشتهواین
شرکتنیزباتوجهبهشرایط،تاجایيکهامکانداشت

همکاريمينمود.

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

رضايت داشتيد؟ 
شهید پروژه در زمینلغزه مشکل به توجه با
دادوخطر ماهسال81رخ مرداد در که رجایي
بروزآن،الزمبودتاتعاملکامليبینآبونیروو
فرابجهتانجامکاروجودداشتهباشدچراکهبا
وجودخطرزمینلغزهدرتماممراحلگودبرداري
تنگاتنگي تعامل نیروگاه ساختمان ساخت و
ميبایستبینکارفرماوپیمانکاروجودداشتهباشد

تامراحلبدونهیچخطريبهاتمامبرسد.

برايمان  شهيد رجايي  پروژه  مشكالت  از   : 
بگوييد؟ آيا اين پروژه با مشكالت خاصي روبه رو بود؟ 
یکيازمشکالتعمدهاینپروژهوجودخطر
که بود پست و نیروگاه مجاورت در لغزه زمین
مراحل کلیه آن مجدد وقوع احتمال به توجه با
گودبرداريوساختماننیروگاهميبایستباشرایط

خاصوحسابشدهانجامميگردید.

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

اجرايي اين پروژه بگذارد؟ 
پروژه بر را تاثیراتخاصخود مسلماتحریمها
داشتندکهازآنجملهميتوانبهحملتجهیزاتازکشور
اسلوونيبهایراندرسال1385اشارهکردکهطرف
خارجيبهخاطربعضيمسایلمرتبطباتحریمهاازبیمه

کردنتجهیزاتخوددارينمودکهباپیگیريهمکاران
فرابومذاکراتفشردهباطرفخارجي،مشکلحلو

تجهیزاتبهموقعبهایرانحملگردیدند.

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

شما به عنوان كارفرما جامه عمل بپوشاند؟ 
عملکردفرابدرپروژهشهیدرجایيوبامشکالتي
کهدرقبلبهآناشارهشددرمجموعخوبارزیابي
ميگرددکهالبتهازنظراینجانبميتوانستبهترازاین
نیزباشدبهخصوصدرفازراهاندازيوبهرهبردارياز
واحدهاکهپروسهآنکميطوالنيگردیدوباعث
احسن نحو به نتوان نیروگاه کامل ظرفیت از شد

بهرهبردارينمود.

: اكنون كه اين پروژه در حال بهره برداري  
است، عملكرد آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

درحالحاضرواحدهايیكوسهنیروگاهدرحال
بهرهبرداري)درفصولکشاورزي(ميباشندوواحد
۲نیروگاهبهدلیلمشکالتيکهدارددرسالزراعي
گذشتهقابلبهرهبردارينبود.عملکردواحد1و3
بسیارخوبوازشرایطمناسبيبرخوردارهستنداما
واحد۲هنوزمشکالتآنمرتفعنگردیدهوفراب

مشغولبرطرفکردنآنميباشد.

در طول  و  پروژه  اتمام  زمان  در  فراب  آيا   : 
ماه هاي گذشته هم با شما همكاري داشته است؟ 

یکيازنقاطمثبتشرکتفرابدرپروژههاي
بودهام ارتباط در آنها با اینجانب که مختلف
پس نیرو و آب با تنگاتنگ همکاري و پشتیباني
ازاتمامپروژههاميباشدکهازآنجملهميتوانبه
پروژهکارون3اشارهنمودوبهتبعآندرپروژه

شهیدرجایينیزهمکاريخوبيپسازاتمامپروژه
وجودداشتهاست.

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

كاهش پيدا كند؟ 
پروژهها اینگونه در مسایل مهمترین از یکي
مدیریتزمانورعایتزمانبنديپروژهميباشدچرا
کهبارعایتزمانبنديپروژهازتاخیراتدرپروژهکه
مسلماهزینهدربردارندجلوگیريميگردد.بهنظر
بندهاگرشرکتفرابدربخشکنترلپروژهقويتر
واردبحثشودهمميتواندبهموقعوزودترکارفرما
رادرجریانمشکالتآتيپروژهقراردهدوهماز
تاخیراتپروژهجلوگیريکندچراکهطوالنيترشدن
پروژهبهضررفرابودرمرحلهبعدبهضررکارفرما

تمامميشود.

تجربه اي بزرگ در بازرسي نيروگاه هاي برق آبي كوچك و متوسط

اینجانبدرديماه1380بهعنواناولینبازرسنصببرقوابزاردقیق،
بازرســيوکنترلکیفیتبهاستخدامشــرکتفرابدرآمدموتاکنوندر
پروژههايمسجدســلیمان،کارون3،توسعهمسجدسلیمان،شهیدرجایي
وتاناانجاموظیفهکردهامودرحالحاضردرپروژهســیاهبیشــهمشغولبه

خدمتهستم.
نیروگاههايبرقآبيکوچكومتوســطبرخالفذهنیتيکهاسمشانالقا
ميکنند،دارايحساسیتهاينصبهمســانبانیروگاههايبرقآبيدیگر

ميباشند،اگرچهابعادوفواصلدرایننیروگاههافرقدارد.
اماتفاوتهایيدرپروژهشهیدرجایيوجودداشتکهدرنیروگاهبزرگ

درگیرآننیستیم:
1-بهلحاظنوعوحجــمفعالیتهايالکترومکانیــکال،ازپیمانکاران
کوچكوحتيمحليبهرهميبردیمکهفاقدتشکیالتيهمچوندفترفنيو
کنترلکیفیتبودند.اینامرباعثميشدتاکلیهفعالیتها،برنامهریزيهاو

بازرسيهاتوسطاکیپکارشناسانموجودهماهنگگردد.
۲-مشــخصادراینپروژهپیمانــکارخارجيبراينصــبالکتریکال
ســوپروایزرينداشــتوهدایتوهماهنگيپیمانکاردســتدومایراني

مربوطهبرعهدهکارشناسانفراببود.
3-برايراهاندازيسیســتمها،فقطاکیپکارشناســانموجودبههمراه

سوپروایزرهادرگیرفعالیتبودند.
۴-عالوهبرسیســتمهايمعمولدیگرنیروگاههانظیرسیستمهايتغذیه
DCوAC،هیدرولیك،کنتــرل،DCS، SCADAو...،آنچهدرایننیروگاه

داشتیمکنترلوحفاظتپست63کیلوولتبود.
درنهایــتهمبگویمکهکاردراینپروژهتجربهايمتفاوتوفوقالعاده
بودکهبادیدنماحصلمقبولآن،احســاسرضایتوخوشــاینديدربر

داشتهاست.
* تكنيسين بازرسي پروژه شهيد رجايي

نيروگاه هاي برق آبي 
كوچك و متوسط 
برخالف ذهنيتي 
كه اسم شان القا 
مي كنند، داراي 
حساسيت هاي 
نصب همسان با 
نيروگاه هاي برق آبي 
ديگر مي باشند

معتصم
صادقي *
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معرفي روش گيبسون براي محاسبه دبي
دراینروشبابستنیكدریچهکهميتواندپرههايراهنمایاهرشیرو
یادریچهايکهسببقطعشدنجریانميشود،باشدوثبتنوساناتفشاربه
وجودآمدهدراثراینبستهشدندردومقطعبافاصلهمعینوباانتگرالگیري
ایننوساناتفشار،دبيجریاناندازهگیريميشود.دراینروشبرپایهقانون
نیروهايفشارياستکهدرمرزهاي تابع المانازسیال نیوتن،شتابیك
المانبهآنواردميشود.معادالتيکهدراینروشبراساسآنهادبيمحاسبه

ميشودعبارتنداز:
 )1(



باانتگرالگیريازمعادلهباالدرزمانبستهشدندریچهداریم:

 )۲(


معرفافتفشارحاصلازاصطکاكاست.درنتیجهدبياز دررابطهباال
رابطهزیربهدستميآید:

 )3(

Avtدبياستکهپسازبستهشدندریچه،داخلمجراوجوددارد.چون

هنگامبستهشدنویکتگیت،مجرايآبوروديبهتوربینبستهميشود
ميتوانآنرابرابرصفردرنظرگرفت.دررابطه3ترمهايAوLوρدر
طولتستثابتهستندوبااندازهگیريدرسایتبهدستميآیند.ترممربوط

بهاختالففشارنیزازمقادیرخواندهشدهتوسطسنسورهايفشارنصبشده
رويخطلولهبهدستميآید.برايثبتایننوساناتوانجاممحاسباتفوق
نیازبهسیستمجمعآوريدادهبادقتباالونوشتنبرنامهايکهاینمحاسبات

راانجامدهدميباشد.

روش انجام تست
همانطورکهدرروشگیبسونشرحدادهشدبایستياختالففشاردردو
مقطعاندازهگیريشود،دراینجادرهرمقطعاز۲ترنسدیوسرفشاراستفاده
شدتامقادیريکهدوترنسدیوسرنشانميدهندبایکدیگرمقایسهشوندتادر
صورتوجودخطادریکيازترنسدیوسرهابتوانآنراتشخیصداد.براي
استفاده )DAQ( دادهبرداري ازیكکارت کامپیوتر اینسیگنالهادر قرائت
بسته به شروع لحظه بایستي گیري انتگرال زمان تعیین براي همچنین شد.
شدنویکتگیتولحظهايکهویکتگیتبهطورکاملبستهميشودرا
نیزثبتنمود.اینسیگنالهانیزازتابلويکنترلنیروگاهبهکارتدادهبرداري
دادهشدند.درشکل1شمايکليمداراتصالتجهیزاتنشاندادهشدهاست.



پروژه اندازه گيري راندمان نيروگاه شهيد رجايي
مطابق  رجايي  شهيد  نيروگاه  راندمان  اندازه گيري  جهت  پروژه  اين 
استاندارد IEC41 تعريف گرديد. يكي از فاكتورهاي مهم در تعيين راندمان 
يک نيروگاه بحث تعيين دبي است. روش هاي اندازه گيري دبي به دو دسته 
كلي نسبي و مطلق تقسيم بندي مي گردند كه طبق استاندارد روش هاي 
نسبي بايستي بر اساس يک روش مطلق كاليبره شوند. در نيروگاه شهيد 

رجايي اندازه گيري دبي به روش نسبي وينتر كندي انجام مي گيرد، لذا 
نياز به كاليبراسيون با يک روش مطلق انگيزه انجام اين پروژه بود. روش 
مطلق انتخاب شده روش گيبسون مي باشد.  پس از  محاسبه دبي با اين 
روش، با روابط مربوطه راندمان كلي نيروگاه محاسبه گرديد و تجهيز 

مربوط  به اندازه گيري به روش وينتر كندي كاليبره شد.

شكل1- شكل كلي مدار اتصال تجهيزات

محمد 
دورعلي *

مهدي
حسيني

عليرضا 
قاسمي

 روش گيبسون: 
در اين روش با 

بستن يك دريچه 
كه مي تواند پره هاي 

راهنما يا هر شير و يا 
دريچه اي كه سبب 
قطع شدن جريان 

مي شود، باشد و ثبت 
نوسانات فشار به 

وجود آمده در اثر اين 
بسته شدن در دو 

مقطع با فاصله معين 
و با انتگرالگيري اين 
نوسانات فشار، دبي 
جريان اندازه گيري 

مي شود
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تجهيزات استفاده شده
ویژه اي اهمیت از اطالعات خواندن سرعت و دقت گیبسون روش در

برخورداراست،ادواتاستفادهشدهدراینتستعبارتنداز:
ترنسدیوسرهايفشارساختآلمانبههمراهبرگکالیبراسیونکارخانهبا

مشخصاتزیر:

جدول )1( مشخصات اصلي ترنسديوسرها

National InstrumentبیتيسرعتباالساختشرکتDAQ 16کارت-
آمریکا

-لپتاپوبوردهايواسط

عمليات اجرايي
هم مقابل کامال سوراخ دو پنستاك روي بر تجهیزات آمادهسازي جهت
درهرایستگاهانجاموبراساساستانداردوروديآنهابهپنستاكتمامکاري
متر بافاصلهحدودي۲0 اندازهگیريفشار ایستگاه برايدو اینکار گردید.
تکرارشد.ازهروروديیكخطلولهبهیكکالکتوردرهرایستگاهمنتقلو
بهدوترانسدیوسرکهبههرکالکتورمتصلشدهبودندمرتبطگردید.درشکل

۲اینسنسورهاوطریقهنصبرويپنستاكنشاندادهشدهاست.



شكل۲- نمونه سنسورهاي نصب شده روي پنستاك

کابلانتقالاطالعاتبهنیروگاهمنتقلودرآنجاباسیستمدادهبرداريمتصل
سیستم به و دریافت توربین کنترل تابلو از الزم سیگنالهاي همچنین شد.

دادهبرداريدادهشد.
براي5سطحتوان،واحدراهاندازيوپسازرسیدنبهشرایطتعادلدر
حالتولیدوانتقالبهشبکهدستورتوقفسریعبهواحددادهشد.اینکار
برايهرسطحتوانچندبارتکرارگردید.واطالعاتدریافتيدرکامپیوترثبت
گردید.جهتآنالیزاطالعاتدریافتيومدیریتدریافتاطالعاتقبلازانجام
تست،یكکدمحاسباتينوشتهشد.نمايبرنامهطراحيشدهونمونهنتایج

بهدستآمدهدراشکال3و۴نشاندادهشدهاست.



شكل۳- برنامه طراحي شده

 شكل۴- نمونه فشار هاي ثبت شده در يك اجرا

محاسبه راندمان و كاليبراسيون وينتر كندي 
پسازمحاسبهدبيبهروشگیبسونوداشتنهدآبونیروگاهوتوان
خروجيبهشبکه،راندمانکلينیروگاهمحاسبهگردید.درحینآزمایشهادر
هرمورددبياندازهگیريشدهتوسطسیستمموجوددرنیروگاهکهبراساس
اتمامآزمایشها نیزقرائتوثبتگردید.در روشوینترکنديکارميکند
روشوینترکنديمطابقبادبيگیبسونکالیبرهشد.درشکل5دبيبهدست

آمدهدرهردرصدتوانبهکمكهردوروشرسمگردیدهاند.

شكل 5 مقايسه دبي به روش گيبسون و وينتر كندي

انجاماینکاردرایرانبراياولینبارنشانگرتوانایيداخليبرايانجامآندر
مواردمشابهاست.امیداستکهدرسایرپروژهاینافتخاربهتیممجريداده
شودتادرکنارفرابقدميدرراهبوميسازيفرآیندتحویلگیرينیروگاهها

توسطمشاورانداخليبرداشتهشود.

قدرداني
ازکلیهپرسنلمحترماجرایيپروژهشهیدرجایيبهخصوصآقایانمهندس
جماليومعتصمصادقيکهدرنهایتصمیمیتدرطولپروژهباتیممجري

همکارينمودند،قدردانيميگردد.
* دانشگاه صنعتي شريف- دانشكده مهندسي مكانيك

جهت آماده سازي 
تجهيزات بر روي 
پنستاك دو سوراخ 
كامال مقابل هم در 
هر ايستگاه انجام و 
بر اساس استاندارد 
ورودي آنها به 
پنستاك تمام كاري 
گرديد. اين كار 
براي دو ايستگاه 
اندازه گيري فشار با 
فاصله حدودي 20 
متر تكرار شد. از هر 
ورودي يك خط لوله 
به يك كالكتور در 
هر ايستگاه منتقل و 
به دو ترانسديوسر 
كه به هر كالكتور 
متصل شده بودند 
مرتبط گرديد
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مانيتورينگ سطح روغن ياتاقان ها
شــروعاینپروژهبهدرخواستمدیریتاجرایيپروژهشهیدرجایيبراي
تامینونصــبتجهیزاتســنجش،مونیتورینگوآالرمینگســطحروغن
یاتاقانهايواحدهاينیروگاهرجایيبود.اینموضوعدرظاهراگرچهخریدو
نصبیكسنســورسطحبهنظرميآیدلکنبهدلیلنبودسنسورمناسببراي
اختالفســطح،دقتوکارهايمورددرخواستکارفرمادرعملبهطراحيو
ساختیكسنسورسطحخاصتبدیلگردید.اینسنسورقابلیتاندازهگیري
اختالفســطحروغنباهرتفاوتياز1میلیمتربهباالوارســالسیگنالدر
ســطوحباالوپایینباتکرارپذیريبســیارخوبراداراست.کلیهمالحظات
استاندارديدرطراحيسنسورلحاظشــدهوقابلیتاستفادهدرسایرطرحها
راداراميباشــد.بدنهآنودایزشده،مالحظاتالکتریکالوقطعاتباعمرباال
سنســوررادرسطحیكسنســورمرغوبصنعتيباالآوردهاست.مجموعه
سنســورهاازطریقیكواسطایزولهکنندهبهپيالسينیروگاهمرتبطبودهو
درصورتعدولازحدودمجازآالرموتریپالزمهرابهاپراتورميدهند.



جدول مشخصات سنسور



سنسور نصب شده در كنار ياتاقان پايين

پروژه مانيتورينگ و آناليز ارتعاشات
هدفازاینپروژهسنجشارتعاشاتپوستهیاتاقانسهواحدنیروگاهشهید
رجایيوآنالیزوقایعوتصمیمگیــريدرصورتعدولازحدودمجازمورد
درخواســتکارفرمابودهاســت.برايهرواحددردومحلودرهرمحلدو
سنســورمتعامد،یكسنســوردرجهتوروديآب)جهتx(ویكسنسور
عمودبهجهتورودآب)جهتy(نصبشــدهاند،مقادیرسنسورهادرتابلو
اصليتوسطDAQخواندهشدهوبهکامپیوترصنعتيبرايتحلیلوذخیرهبا

سرعت1Ks/secارسالميشوند.
دراینسیســتمتدابیرزیاديبرايبدونخطا)fault free(بودنسیستمو
هوشــمندعملکردنآندرشــرایطمختلفدرنظرگرفتهشدهاست.یکياز
قابلیتهايسیستمتشخیصوصرفنطرمحدودازارتعاشاتزمانراهاندازي

وتغییرمودپسازکارکرددرحالتعادياست.
درســاختاینسیســتمازبهترینقطعاتبرندهايبینالمللياســتفاده

شدهاست،ازجمله:
-سنسورهايارتعاشاتيغیرتماسيVS125.01ساختفرانسه

-ترنسمیترDSCA40/41ساختآمریکا
National InstrumentباســرعتودقتباالســاختDAQکارت-

آمریکا
VINMATEکامپیوترصنعتيبانمایشگرلمسيساختشرکت-

پروژه مانيتورينگ سطح روغن و آناليز ارتعاشات ياتاقان هاي 
واحدهاي نيروگاه شهيد رجايي

در اين پروژه تجهيزات مانيتورينگ سطح روغن و ارتعاشات ياتاقانهاي 
سه واحد نيروگاه شهيد رجايي ساخته ، نصب و تحويل كارفرما شدند.  از 
ويژگيهاي اين پروژه ســاخت سنسور سطح روغن در ايران و طراحي و 

ساخت سيستم مانيتورينگ ارتعاشات ياتاقانها و تدوين برنامه جمع آوري 
و آناليز ديتا ارتعاشات با مشخصات مورد درخواست كارفرما توسط يک 

تيم در دانشگاه صنعتي شريف بوده است.
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محمد 
دورعلي *

مهدي
حسيني

مجيد
ساده دل

امير 
عليش زاده

پروژه مانيتورينگ و 
آناليز ارتعاشات:

هدف از اين پروژه 
سنجش ارتعاشات 
پوسته ياتاقان سه 

واحد نيروگاه شهيد 
رجايي و آناليز وقايع 

و تصميم گيري در 
صورت عدول از 
حدود مجاز مورد 

درخواست كارفرما 
بوده است
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 تابلوي مانيتورينگ نصب شده براي سه واحد

دراینسیســتمبرايمانیتورینگوآنالیزارتعاشــاتدونرمافزارطراحي
شدهاست.نرمافزارمانیتورینگهموارهدرحالکاروذخیرهاطالعاتميباشد،
امانرمافزارآنالیزدرمواقعيکهنیازبهمروراطالعتقبليوتحلیلآنهاباشد
اجراميشود.ســیگنالبهدوصورتمقدارمتوسط)rms(واطالعاتواقعي
)real data(بهتابلويکنترلارسالميگرددکهتوسطآنهادرصورتعدول
ازحدودوبازهزمانيتعیینشــدهســیگنالآالرموتریپصادرشــدهوبه
کامپیوترنیروگاهفرستادهميشودوعینحال،کلیهوقایعودادههايواقعينیز

برايمدتتعیینشدهضبطوذخیرهميگردند.

نرمافــزارمانیتورینگتوانایيذخیرهســازيتماميدادههايسنســورها
بــهمدت۴8ســاعتممتدودادههــاي5دقیقهقبلوبعــدازوقوعهر
آالرمرادرفایليجداگانهدارد.بعالوهآنالیزهایيکهازیكآســتانهباالتر
هســتندبهصورتبيانتهابادرجزمانوموردذخیرهميشــوند.تنظیمات
ذخیرهســازيدادههــاوظاهرنرمافزارتنظیماتســطوحآالرموتریپو
همچنینمقادیرکالیبراســیونسنســورهادرســطوحمختلفدسترسيبا
ورودنامکاربريوکلمهعبورقابلدسترســيوتغییرميباشــند.نرمافزار
مانیتورینگبااســتفادهازدریچههايمتعددقادراســتشرایطعملکردرا

بهطورآنالیننمایشدهد.
نرمافــزارآنالیزارتعاشــاتداراي6پنجرهدیدميباشــدکــهعبارتنداز:
انتخــابداده)Select Data(،دادهخام)Raw Data(،تبدیلســریعفوریه
 Power Spectral(چگالــيطیفيتــوان،)Fast Fourier Transform(
Density(،نمودارآبشــاري)Waterfall(وتاریخچه)History(.درشکل

صفحاتمختلفاینبرنامهنشاندادهشدهاست٪
سیستممانیتورینگارتعاشاتطراحيشدهدارايقابلیتهاياضافيدیگرينیز
ميباشدکهبراساسپروژهوسنسورهاينصبشدهبررويیاتاقانهاقابلانتخاب
وبهکارگیريميباشــند.انجاماینکاربهشکلشرحدادهشدهتوانایياینسیستم
رانسبتبهانواعمشابهبهکارگرفتهشدهدرصنعتدرسطحباالتريقرارميدهد.

قدرداني
ازکلیهپرسنلمحترماجرایيپروژهشهیدرجایيبهخصوصآقایانمهندس
جمالــيومعتصمصادقيکهدرنهایتصمیمیتدرطولپروژهباتیممجري

همکارينمودندکمالتشکرميگردد.
* دانشگاه صنعتي شريف- دانشكده مهندسي مكانيك

دريچه ديد شرايط عملكرد و آالرم هاي مربوطه

پنجره ديد انتخاب داده ها

دريچه ديد داده هاي واقعي به صورت آنالين

پنجره ديد داده هاي خام

دريچه ديد فرامين صادره

پنجره ديد تبديل سريع فوريه
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دريچه ديد تنظيمات سطوح آالرم و تريپ

پنجره ديد دياگرام چگالي طيف تواني
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 سيستم مانيتورينگ 
ارتعاشات طراحي 
شده داراي 
قابليت هاي اضافي 
ديگري نيز مي باشد 
كه بر اساس پروژه 
و سنسورهاي 
نصب شده بر 
روي ياتاقان ها 
قابل انتخاب 
و به كارگيري 
مي باشند. انجام 
اين كار به شكل 
شرح داده شده 
توانايي اين سيستم 
را نسبت به انواع 
مشابه به كار گرفته 
شده در صنعت در 
سطح باالتري قرار 
مي دهد
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1- آينده پروژه هاي هيدرومكانيك: 
دغدغهبسیاريازفعاالنصنعتهیدرومکانیكچگونگيادامهحیاتاین

حوزهازمهندسياستواغلباینسواالتمطرحميشود:
-آیافعالیتهادرپروژههايهیدرومکانیكروبهاتماماست؟
-ادامهحیاتبرايسازوکارایجادشدهچگونهخواهدبود؟

-چگونهبایســتيمســیرباقيماندهراطينمودتاپروژههاينیمهتمامبه
درستيموردبهرهبرداريقرارگیرند؟

فارغازدیدگاههايکالناقتصاديوصنعتيواینکهآیاسرمایهگذاريکالن
شرکتهايبزرگدراینحوزهسودآورخواهدبودیاخیر،ازدیدگاهحرفهاي
وباعنایتبهنیازفراوانجامعهدرحالتوســعهبهراهحلهايمهندسيحتي

درابعادکوچكومحدود،بنبستيبرايپروژههايهیدرومکانیكوجودندارد
ودالیلزیاديراميتوانبرايآنذکرنمودکهچندنمونهازآنبهشرحذیل

ميباشد:
نیازبــهآببهعنوانمایعحیاتدرشــرایطکمبودروزافــزونمنابعدر
دســترسانکارناپذیراستولذابرايزندهماندنجامعهبایستيمنابعمحدود
آبمدیریتشــوندواینمهمباتوسعهصنایعمهندسيمرتبطمیسرخواهد
بود.هنوزمنابعآببســیاريدرکشورچهبهصورتجاري،دائميیافصليو
چــهبهصورتبارشبارانوبرفدرحالهدررفتناســتوکنترليبرآنها

اعمالنميگردددرحاليکههمچنانزمینهايتشنهبسیاريوجوددارد.
تجهیزاتبســیاريدراینصنعتوجودداردکهبهراندمانمطلوبخود

آينده پروژه هاي هيدرومكانيك

در چند دهه گذشته، پروژه هاي هيدرومكانيک 
ما  كشور  در  فعال  صنايع  از  يكي  به عنوان 
شناخته شده است و اكنون نيز شاخصي براي 
توسعه اقتصادي به حساب مي آيد. اما همواره 
صنعت  اين  فعاالن  اذهان  فراروي  چالش  اين 
سد سازي  پروژه هاي  »آينده  كه  است  بوده 
»آيا  اينكه  و  است؟«  چگونه  هيدرومكانيک  و 
پروژه هاي سد سازي رو به افول است يا خير؟« 
در اولين بخش از اين شرح مايلم نظر خود را 
برخي  ادامه  در  نمايم.  بيان  خصوص  اين  در 
خالصه  به صورت  هيدرومكانيک  تجهيزات  از 
يادآوري  اين  براي  البته  كه  مي گردد  تشريح 
در سال هايي  فراب  دارد. شركت  داليلي وجود 

اصلي  پيمانكار  به عنوان  را  خود  پيشتر 
نيروگاه هاي آبي در حوزه صنعت آب و برق 
ايران و جهان معرفي نموده است و بدين لحاظ 
نه تنها تجهيزات هيدرومكانيک در درون سازمان 
بيشتر  را  شركت  اين  بلكه  نيست  ناشناخته 
به عنوان پيمانكار اصلي تجهيزات سد هاي آبي 
مي شناسند. اما بديهي است با رشد و توسعه 
مجموعه فراب به شركت ها و بخش هايي فراتر 
از پروژه هاي آبي و همچنين تغيير در گروه هاي 
روزي  كه  صنعتي  بازخواني  و  معرفي  كاري، 
خاستگاه شركت فراب بوده است مي تواند خالي 
توبا  شركت  اينكه  خصوصا  نباشد.  لطف  از 
زيرمجموعه  شركت هاي  از  يكي  به عنوان  نيز 

ابتدا  و  اين تغييرات بوده است  فراب مشمول 
با هدف مديريت ساخت تجهيزات نيروگاهي و 
هيدرومكانيک سدها تاسيس شده است اما امروز 
در تالش است خود را در حوزه طراحي، تامين، 
تجهيزات  نصب  مديريت  و  ساخت  مديريت 
هيدرومكانيک نيز معرفي نمايد. لذا به منظور 
هماهنگي بيشتر مجموعه و بهره وري بيشتر از 
امكانات موجود، ضروري است مباني تجهيزات 
هيدرومكانيک به طور خالصه يادآوري و مرور 
گردد. نهايتا كلياتي از پروژه هاي هيدرومكانيک 
كه در حال پيگيري هستند معرفي خواهد شد 
بخش  براي  آتي  شده  پيش بيني  وبرنامه هاي 

هيدرومكانيک تشريح خواهد شد.
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ي 
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ن

          نمونه موردي؛عملكرد شركت توبا

ريز
سر

 و 
سد

ي 
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از 

ي 
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 ن

 نياز به آب به عنوان 
مايع حيات در 
شرايط كمبود 

روز افزون منابع در 
دسترس انكار ناپذير 

است و لذا براي 
زنده ماندن جامعه 

بايستي منابع محدود 
آب مديريت شوند و 

اين مهم با توسعه 
صنايع مهندسي 

مرتبط ميسر خواهد 
بود.هنوز منابع آب 
بسياري در كشور 

چه به صورت جاري، 
دائمي يا فصلي و 

چه به صورت بارش 
باران و برف در حال 

هدر رفتن است 
و كنترلي بر آنها 

اعمال نمي گردد در 
حالي كه همچنان 

زمين هاي تشنه 
بسياري وجود دارد

علي احمد
كيانمهر *
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نرســیدهاندوهمچنانمشــکالتيازجنسمهندســيدارند.بهبودمستمردرف

محصوالتوســاختههايبشرموجبشدهاســتابزارهايسادهدرحدیك
ایدهابتدایيباقينمانندوبارفعنواقصوباالرفتنکیفیت،کارایيبیشتريدر
برابرهزینهکمترارایهدهند.درطرحسازههايهیدرومکانیكموجودنیزانتظار

چنیناصالحاتيقابلدركاست.
اگربهتعبیريمهندسيرابهمعنايقرارگرفتندانستههايعلميودانشگاهي
درکنارتجاربعمليبدانیمبهگونهايکهپروژههاباموفقیتبهنتیجهمطلوب
خودبرســند،لذامهندســيتجهیزاتهیدرومکانیكنیزبابهرهگیريازمباني
علميواســتانداردهايشناختهشدهوهمچنینتجارباندوختهشدهبزرگان
اینصنعت،بایســتيهمچنانفعالبماندونیازهــايموجودرامرتفعنماید.
بایســتيآنگونهکهشایستهجامعهايپیشرفتهاســت،منابعآبدردسترسو

کنترلباشد.

2- تجهيزات هيدرومكانيك: 
ســرریز)Spillway(واوجي)crest(بهعنواناولینانتخاببرايکنترل
آبرودخانهها،کانالهاوســدهادرمدیریتمنابعآببهحســابميآیدکه
نسبتبهدریچههاوشیرآالتنهتنهاهزینهکمتريدرتعمیرونگهداريتحمیل

مينمایندبلکهدارايقابلیتاعتمادبیشتريهستند.
امادرخصوصآبهايفصليوشــرایطيکهعمقرودخانههاومیزاندبي
عبوريآنهامتغیرباشــدبدیهياســتبرايکنترلجریانبایستيازتجهیزات
هیدرومکانیــكمتحركاســتفادهنمود.دریچههاوشــیرآالتبرايکنترلو
مدیریتســیالبهامورداســتفادهقرارميگیرندوتعییننوعآنهابستگيبه
شــرایطمحلوموردکاربردومالحظاتاقتصاديدارد.معیارموفقیتنصب
تجهیزاتهیدرومکانیكشرایطهیدرولیکيجریاندرباالدستوپاییندست
تجهیزاتوهمچنینشرایطجریانهايروگذروزیرگذرازتجهیزميباشد.

بهطــورکليدریچههــادردوگروهبرايجریانهايآزادومجاريبســته
تقســیمميشوند.اگرچهانواعمشابهايازدریچههارادردوگروهميتواندید
امادریچههایيکهمســتغرقهستندوخصوصاتحتهدآبزیاديهستندبا

مالحظاتخاصيطراحيميشوند.
باوجــوداینکهانواعزیاديازدریچههاوجــوددارداماتعدادمعدودياز
آنهابهدلیلمزایايفراوانشــانکاربردبیشــتريدارنــد.درکانالهايروباز
وســرریزها،دریچهقطاعــي)Radial Gates(اولینانتخاباســتامادر
مجاريبســتهاغلبازدریچههایياستفادهميشــودکهبهصورتقائمبازو
بستهميشوند)Vertical�Lift Gates(.دریچههايقطاعيفضايعملکردي
بیشتريميخواهنددرحاليکهدرنوعدریچههايتختفضاينصبکمتري
موردنیازاســت.درمقابلوجودشــیاردربتنبرايمحلنصبدریچههاي
تختقائمموجبمشــکالتهیدرولیکيتحتجریانهايعبوريباسرعت
بــاالميگردد.درادامهبهشــرحمختصريازهریــكازکاربرديترینانواع

دریچهبسندهميگردد.

 :)Bulk Head Gate( 1-۲- دريچه بالكهد
دریچهبالکهدســازهاياستفوالديکهدرشیاربتنيباپوششفلزيقرار
گرفتهوسطوحآببنديبینفوالدضدزنگوالستیكآببنددریچه،انسداد
مجرارامیســرمينماید.اغلبایننوعدریچهقبلازپمپها،آشــغالگیرهاو
دریچههايسرویسدرنظرگرفتهميشودوتوسطجرثقیلمورداستفادهقرار
ميگیرد.اگرآببندپیشــانينیزبرايآنپیشبینيشود،قادراستارتفاعآب
بیشــترازارتفاعخودرانیزتحملنماید.سیســتمآببنديایننوعدریچهبا
استفادهازفشارآبعملمينمایدلذاآببنديازیكسمتامکانپذیرخواهد
بود.برداشتندریچهتحتجریانمیسرنیستواگرنیرويوزنيبهاندازهکافي

تامینشود،بستندریچهتحتجریانامکانپذیرميگردد.



 :)Draft Tube Gate( ۲-۲- دريچه درفت تيوب
هدفازکاربــرددریچههايدرفتتیوبمحافظــتازتجهیزاتداخلي
نیروگاهآبيمانندتوربینميباشــدکهباانسدادمجرايخروجيدرفتتیوب
امکانتخلیهآبهنگامتعمیراتیاشــرایطاضطراريرافراهمميآورد.بیشتر
 StopLog(دریچههايدرفتتیوبجزودریچههايبالکهدیااستاپالگها
Gate(نیزمحسوبميگردندوتحتشرایطباالنسفشاروبهصورتقائمبا

استفادهازتیرباالبر)Lifting Beam(حرکتمينماید.


دریچهبالكهد و تير باالبر )باال( -دريچه استاپالگ

دریچههايبالكهد و مونوريل و تير باالبر پارك شده

اگر به تعبيري 
مهندسي را به 
معناي قرار گرفتن 
دانسته هاي علمي 
و دانشگاهي در 
كنار تجارب عملي 
بدانيم به گونه اي كه 
پروژه ها با موفقيت 
به نتيجه مطلوب 
خود برسند، لذا 
مهندسي تجهيزات 
هيدرومكانيك نيز با 
بهره گيري از مباني 
علمي و استانداردهاي 
شناخته شده و 
همچنين تجارب 
اندوخته شده بزرگان 
اين صنعت، بايستي 
همچنان فعال بماند 
و نيازهاي موجود را 
مرتفع نمايد. بايستي 
آنگونه كه شايسته 
جامعه اي پيشرفته 
است، منابع آب در 
دسترس و كنترل 
باشد
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تیرباالبر

 :)Fixed Wheel/Roller Gate( ۳-۲- دريچه چرخدار
دریچههايچرخداراغلببهمنظورکنتــرلجریاندرمجاريوآبراهههاي
بزرگکاربرددارند.سازهايماننددیگردریچههايتختدارندکهالبتهبهچرخو
محورساختهشدهبافوالديآلیاژيوگاهيضدزنگمجهزميباشند.متناسببا
طرحقطعاتمدفونمربوطهنیزریلگذاريبرايچرخهااضافهميگردد.تمامي
نیروهايواردهبردریچهناشــيازفشــارآببهچــرخوریلانتقالميیابدو
بدینلحاظحرکتدریچهتحتهدآبمیســرميگردد.کاربردآناغلببراي
نیروگاههايبرقآبيکوچك،کنترلســیالبدربدنهســدميباشدکهتوسط

باالبرهايکابليعملمينماید.


دریچههايچرخدار انحراف سردشت توسط توبا

 : )Radial Gate( ۴-۲- دريچه قطاعي
دریچههايرادیالاغلبیرايشرایطيکهعرضآبراههنسبتابزرگاستو
نیرويباالبريواوزانکمتريازنظراقتصاديمدنظراســتاستفادهميگردد.
ایننوعتجهیزاتشــاملپوســتهايمنحنيشکلاســتکهتوسطورقهاو
پروفیلهايفوالديتقویتشدهاســتوتوســطبازوهايشعاعيتماميبار
واردهازفشــارآبرابــهمحورویاتاقانهايتکیــهگاهدرمرکزانحنامنتقل
مينماید.ایننوعتجهیزاتاغلبدرکانالهايآبیاري،مجاريکنترلسیالب

ونیروگاههايآبيکاربرددارد.

 


دریچههايقطاعي



 :)Steel Liners & Penstock( 5-۲- پوشش هاي فلزي و پنستاك  
پنستاكمجرایيتحتفشاراســتکهیکيازکاربردهايآنانتقالآباز
منبعبهتوربینهايآبياستوطرحآنبراساسموقعیتپروژههايگوناگون
متفاوتخواهدبود.براســاسطرحنیروگاهانشــعاباتوچندراهههادراین
سیستمپیشبینيميگردد.انواعاصليآنشاملپنستاكهايمدفوندرخاكیا

بتن،پنستاكهايروزمینيوپایهداروتونلهايفشارميباشد.



دریچههايقطاعي

طرحپنستاك آزاد و قطعات اصلي آن توسط توبا

پنستاك مجرايي 
تحت فشار است كه 

يكي از كاربردهاي 
آن انتقال آب از منبع 

به توربين هاي آبي 
است و طرح آن 

بر اساس موقعيت 
پروژه هاي گوناگون 
متفاوت خواهد بود. 

بر اساس طرح 
نيروگاه انشعابات و 
چند راهه ها در اين 
سيستم پيش بيني 

مي گردد. انواع 
اصلي آن شامل 

پنستاك هاي مدفون 
در خاك يا بتن، 

پنستاك هاي رو زميني 
و پايه دار و تونل هاي 

فشار مي باشد
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3- پروژه هاي هيدرومكانيك در شركت توبا
پروژههایيکهدرطيیكســالهاخیردرحالپیگیريميباشدوطراحيو

مهندسيآنهادرشرکتتوباانجامشدهاستبهشرحذیلميباشد:
طرحسردشت-مجرايتونلانحراف-دریچههايچرخداروقطعاتمدفون

طراحي،تامین،ساخت،نصبوتستنهایيبهاتمامرسیدهاست.
طرحنیروگاهآزاد-پنستاكنیروگاه

طراحيوتامینبهاتمامرســیدهاســتوســاختونصبدرحالانجام
ميباشد.

طرحنیروگاهآزاد-دریچههايدرفتتیوبوقطعاتمدفون،تیرباالبرو
سیستمجرثقیلمونوریل

طراحيبهاتمامرسیدهاستوتامین،ساختونصبدرحالانجامميباشد.
طــرحنیروگاهداریان-دریچههايدرفتتیوبوقطعاتمدفون،تیرباالبر

وسیستمجرثقیل
طراحيبهاتمامرسیدهاستوتامین،ساختونصبدرحالانجامميباشد.

طرحسیمره-وروديپاییني-دریچههايتعمیرات
تامینبهاتمامرسیدهاستودرمرحلهساختونصبميباشد.

طرحسیمره»وروديپاییني«آشغالگیرهايورودي
تامینبهاتمامرسیدهاستودرمرحلهساختونصبميباشد.

طرحسیمره»سرریز«دریچهاستاپالگ
تامینبهاتمامرسیدهاستودرمرحلهساختونصبميباشد.

4- نقش توبا در مجموعه فراب در زمينه پروژه هاي هيدرومكانيك
اززمانتشکیلرســميبخشهیدرومکانیكدرشــرکتتوبامواردذیل

بهعنوانبخشيازاهدافاصليمدنظربودهاست:
-رفعمشکالتونواقصدرپروژههايپیشینمانندطرحشهریار

-تشکیلتیمطراحيومهندسيبرايطراحيتجهیزاتهیدرومکانیك
-ایجــاداطمینــانازتوانایيموجــودودرحالشــکلگیريبرايانجام
پروژههايهیدرومکانیكدرشــرکتهايکارفرمایينهتنهادرشــرکتفراب
بلکهبهصورتمستقیمباشرکتتوسعهمنابعآبونیرويایران)آبونیرو(

وهمچنینبرخيازشرکتهايآبومنطقهاي
باعنایتبهاینکهاینســاختاريجدیددرشرکتتوباميباشدوسابقاتیم
مهندســيتجهیزاتهیدرومکانیكبااینمیزانازاحجامکاريروبهرونبوده
بدیهياستکمبودهايبســیاريدراینحوزهدرشرکتوجودداردکهالبته
تالشبسیاريبرايرفعمشکالتوکمبودهاوتامیننظرکارفرمایاندرحال

پیگیرياست.
هــدفنهایيبخشهیدرومکانیــكتوباخودکفایيکامــلدرپروژههاي
هیدرومکانیكباشناسایيمنابعفراوانمهندسيوکارگاههايساختاستتا
نهایتااینشرکتبهعنوانیكمتخصصحرفهايدرصنعتهیدرومکانیكو
آب،شناسایيشدهوموردارجاعمشتریانقرارگیردوبدینترتیبسهميدر

رفعمشکالتآبدرکشوررابخوداختصاصدهد.
* رئيس پروژه هيدرومكانيك-توبا

تحلیلتنش در Displacement Chamber طرح سياه بيشه در اثر حركت گسل

هدف نهايي بخش 
هيدرومكانيك توبا 
خودكفايي كامل 
در پروژه هاي 
هيدرومكانيك با 
شناسايي منابع 
فراوان مهندسي و 
كارگاه هاي ساخت 
است تا نهايتا اين 
شركت به عنوان يك 
متخصص حرفه اي در 
صنعت هيدرومكانيك 
و آب، شناسايي 
شده و مورد ارجاع 
مشتريان قرار گيرد و 
بدين ترتيب سهمي 
در رفع مشكالت آب 
در كشور را بخود 
اختصاص دهد
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روسازيراه،سازهاياستکهبررويآخرینالیهمتراکمشدهخاكزمین
طبیعيموجودیااصالحشده،خاکریزيها،یاکفبرشهايخاکيویاسنگي

کهبهطورکليبسترروسازينامیدهميشود،قرارميگیرد.
روســازيمعموالًمتشکلازقشــرهايمختلفنظیرزیراساس،اساسو

الیههايآسفالتيیابتنيویاترکیبيازآنهاست.
روسازيها،ازنظرنوعمصالحمصرفيدرقشررویه،شاملبتن،آسفالتو

یامختلط)بتنوآسفالت(ميباشد.
روســازيهادارايانواعمختلفهستندکهازنقطهنظرنحوهگسترشتنش

درآنهاونحوهتحملبارهايواردبرآنهابهسهدستهزیرتقسیمميشود:
)Rigid Pavemet(روسازيسختیابتني-

)Flexible Pavement(روسازيانعطافپذیریاآسفالتي-
)Composite Pavement(روسازيمختلط-

)Rigid Pavemet(روسازي سخت يا بتني
دراینروســازي،رویهراهبابتنســاختهميشــودودرآنازیكیاچند
الیهباسختيزیاداستفادهميشود.ایننوعروسازيبارهايترافیكرا،بدون
تغییرشــکلصفحهبتنيدرسطحگســتردهتريبهخاكبسترروسازيمنتقل

ميسازد.

)Flexible Pavement( روسازي انعطاف پذير يا آسفالتي 
روسازيانعطافپذیرکهشاملانواعروسازيهايآسفالتيوشنيميباشند،
روسازيهایيهســتندکهدرآنهاازالیههايباسختي)ضریبارتجاعي(کم

اســتفادهميشود.ایننوعروسازيهابارهايخارجيرابدونگسترشزیادو
دریكسطحنسبتاًکوچكبهخاكبسترروسازيمنتقلميکند.

درموردروســازيهايقابلانعطاف،خاكبسترنقشفوقالعادهمهميدر
طرحروسازيبازيميکندوازایننظربررسيومطالعهخاكبسترروسازي
بایدبادقتبیشتريانجامشود.درروسازيآسفالتيمعموالًازسهالیهمتمایز
زیراساس)Subbase(،اساس)Base(وآسفالت)Surface(استفادهميشود.




شکل۲: روسازي انعطاف پذيرياآسفالتي

روســــــازي
راه

شکل1: روسازي سخت يا بتني

روسازي راه، 
سازه اي است كه 

بر روي آخرين اليه 
متراكم شده خاك 

زمين طبيعي موجود 
يا اصالح شده، 

خاكريزي ها، يا كف 
برش هاي خاكي و 

يا سنگي كه به طور 
كلي بستر روسازي 

ناميده مي شود، قرار 
مي گيرد.  روسازي 
معموالً متشكل از 
قشرهاي مختلف 
نظير زير اساس، 

اساس و اليه هاي 
آسفالتي يا بتني و يا 

تركيبي از آنهاست

رضوان
مدبر *



دي ماه 1391 - شماره 2۷

۳۲

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

)Composite Pavement(  روسازي مختلط
روســازيکهترکیبيازدونوعروسازيســختوقابلانعطافميباشد،

روسازيمختلطنامیدهميشود.
درروســازيمختلطهمازمخلوطآســفالتيگرموهمازبتناســتفاده
ميشود.استفادهازبتندرالیهپایینيومخلوطآسفالتيدرالیهباالیيتشکیل
یكروســازيایدهآلراميدهد.بههرحالایننوعروسازيخیليپرهزینه

ميباشــد.بهعنوانمثالدرروسازيفرودگاه
کهباروســازيسختوبتنيمطرحميشود،
دالبتنيرامعموالًبررويقشريازآسفالت
)معموالًاساسقیري(قرارميدهند.درواقع
درروسازيهايمختلطویاترکیبي،روسازي
ازالیههايمختلفغیرآســفالتي،آسفالتيو

بتنيتشکیلميشود.


مقايسه روسازي هاي بتني
 )صلب( و آسفالتي )انعطاف پذير(
مزیترویهبتنيدرمقایسهباآسفالتي:

-رویهبتنيدرنواحيبامقاومتبسترکم
وترافیكسنگیننسبتبهروسازيآسفالتي

ارجحیتدارد.
-هزینههايتعمیرونگهداريروســازي

بتنيدرمقایسهباآسفالتيکمتراست.
-عمــرمفیدرویههــايبتنيبیشــتراز

روسازيهايآسفالتياست.
-بهدلیلفراهمساختندیددرشببراي
اســتفادهکنندگان،روسازيبتنيازنظرایمني

نسبتبهآسفالتارجحتراست.
-ضخامتروسازيهايبتنيدرمقایسهباروسازيآسفالتيکمتراستو
درنتیجهدرنواحيکهمحدودیتضخامتوجودداردارجحیتداشــتهودر

عینحالدرمصرفمصالحنیزصرفهجویيميگردد.
-بهدلیلصرفهجویيدربهکارگیريمصالحدرالیههايبتنيتخریبمنابع

طبیعيومحیطزیستکمترصورتميگیرد.
-درشرایطمحیطيبادمايزیادعملکردروسازيبتنيبهترازآسفالتياست.

معايب روسازي هاي بتني در مقايسه با روسازي آسفالتي:
-هزینهاولیهســاختروسازيبتنيدرمقایسهباروسازيآسفالتيبیشتر

است.
-اجرايتعمیراتوعملیاتترمیمدرروسازيبتنيمشکلتراست.

-وجــوددرزهايانبســاطبهعنوانیکيازنقاطضعــفرویههايبتني
محسوبميگرددکهدرتشدیدخرابيهاوتخریببتننقشمهميدارد.

-بــروزپدیــدهپامپینگ)خــروجآبو
خاكبســترازمیاندرزهاوتركهادرطول
کنارههايروســازيکهدراثــرحرکتدال
بتنيبهسمتپایینبهموجببارهايمحور
سنگینرخميدهد(وخارجشدنمصالحریز
دانهازمحلدرزهايانبساطدرصورتعدم
اســتفادهازمصالحزهکشبهعنوانیکياز
ضعفهايروسازيبتنيمحسوبميگردد.

-دانشفنيوتجربهساختروسازيهاي
آســفالتيدرمیانپیمانکارانکشــورماندر
مقایسهباروسازيهايبتنيبسیاربیشتراست.

موارد كاربرد روسازي هاي بتني
-درقســمتهایيازمســیرراهیــاباند
فرودگاهکهمقاومتبسترآنضعیفاست.

-درتقاطعهاومیادینيکهنیرويشــدید
برشيناشــيازترمزبهروســازيراهوارد

ميشود.
-درمناطقيکهفاصلهحملوهزینهحمل
مصالحسنگيبهمحلکارغیراقتصادياست.

منابع:
آییننامه روسازي راه آسفالتي ايران، نشريه ۲۳۴ ،تجديد نظر اول،  سال 90

روسازيراه، دكترامير محمد طباطبايي، دانشكده فني دانشگاه تهران، سال ۷9
راهنمايطراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه هاي كشور ، نشريه ۳5۴ ، سال۸۸

*كارشناس سيويل 1- نارديس

شکل۴: روسازي مختلط با رويه بتنيشکل۳: روسازي مختلط با رويه آسفالتي

شــکل5: مقايسه روســازي هاي بتني 
)سخت( و آسفالتي )انعطاف پذير(

در روسازي مختلط 
هم از مخلوط 
آسفالتي گرم و 
هم از بتن استفاده 
مي شود. استفاده از 
بتن در اليه پاييني و 
مخلوط آسفالتي در 
اليه بااليي تشكيل 
يك روسازي ايده 
آل را مي دهد. به 
هر حال اين نوع 
روسازي خيلي 
پر هزينه مي باشد. 
به عنوان مثال در 
روسازي فرودگاه كه 
با روسازي سخت و 
بتني مطرح مي شود، 
دال بتني را معموالً 
بر روي قشري از 
آسفالت )معموالً 
اساس قيري( قرار 
مي دهند
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مديريت تداركات پروژه
مطلبي با خوانندگان 

مديريت تداركات پروژه شــامل فرايندهاي ضروري براي خريد يا دريافت محصوالت، خدمات يا نتايج مورد نياز از خارج از تيم پروژه اســت. 
اين حوزه همچنين شامل فرايندهاي مديريت قرارداد و كنترل تغيير مورد نياز جهت توسعه و اداره قراردادها يا خريد سفارش هاي صادرشده توسط 

اعضاي داراي مجوز از تيم پروژه مي باشد.

حوزههايدانش

گروههايفرايندي مديريت پروژه

گروهفرايندي خاتمهگروهفرايندي نظارت و كنترلگروهفرايندي اجراگروهفرايندي برنامه ريزيگروهفرايندي آغازين

۴-3هدایتومدیریت۴-۲تکوینبرنامهمدیریتپروژه۴-1تکوینمنشورپروژه۴-مدیریتیکپارچگيپروژه
اجرايپروژه

۴-۴نظارتوکنترلکارپروژه
۴-5انجامکنترلتغییریکپارچه

۴-6خاتمهپروژهیافاز

5-1جمعآوريالزامات5-مدیریتمحدودهپروژه
5-۲تعریفمحدوده
WBS5-3ایجاد

5-۴ممیزيمحدوده
5-5کنترلمحدوده

6-1تعریففعالیتها6-مدیریتزمانپروژه
6-۲تواليفعالیتها

6-3برآوردمنابعفعالیتها
6-۴برآوردمدتزمانفعالیتها

6-5توسعهزمانبندي

6-6کنترلزمانبندي

7-1برآوردهزینهها7-مدیریتهزینهپروژه
7-۲تعیینبودجه

7-3کنترلهزینهها

8-3انجامکنترلکیفیت8-۲انجامتضمینکیفیت8-1برنامهریزيکیفیت8-مدیریتکیفیتپروژه

9-۲تشکیلتیمپروژه9-1توسعهبرنامهمنابعانساني9-مدیریتمنابعانسانيپروژه
9-3توسعهتیمپروژه

9-۴مدیریتتیمپروژه

10-3توزیعاطالعات10-۲برنامهریزيارتباطات10-1شناسایيذینفعان10-مدیریتارتباطاتپروژه
10-۴مدیریتانتظاراتذینفعان

10-5گزارشعملکرد

11-1برنامهریزيمدیریتریسك11-مدیریتریسكپروژه
11-۲شناسایيریسكها

11-3انجامتحلیلکیفيریسك
11-۴انجامتحلیلکمیریسك

11-5برنامهریزيپاسخهايریسك

11-6نظارتوکنترل
ریسكها

1۲-۴خاتمهتدارکات1۲-3ادارهتدارکات1۲-۲هدایتتدارکات1۲-1برنامهریزيتدارکات1۲-مدیریتتدارکاتپروژه

مديريت تداركات 
پروژه شامل 

فرايندهاي ضروري 
براي خريد يا 

دريافت محصوالت، 
خدمات يا نتايج 

مورد نياز از خارج 
از تيم پروژه است. 
اين حوزه همچنين 

شامل فرايندهاي 
مديريت قرارداد و 
كنترل تغيير مورد 
نياز جهت توسعه 

و اداره قراردادها يا 
خريد سفارش هاي 

صادرشده توسط 
اعضاي داراي مجوز 
از تيم پروژه مي باشد

شاهرخ
ميرسعيدي *
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مطابقاســتانداردPMBOKفرایندهاياصلي
مدیریتتدارکاتبهشرحزیرميباشد:

مستندســازي فرایند تدارکات: 1-برنامهریزي
تصمیماتخریدپروژه،تعریفرویکردوشناسایي

فروشندگانبالقوه
۲-هدایتتــدارکات:فراینداخذپاســخهاي
فروشندگان،انتخابیكفروشندهوعقدقرارداد.

3-ادارهتــدارکات:فراینــدمدیریــتروابط
تــدارکات،نظارتبــرعملکردقــراردادوایجاد

تغییراتواصالحاتدرصورتنیاز.
۴-خاتمهتــدارکات:فرایندتکمیلهریكاز

تدارکاتپروژه
فرایندهــايمدیریــتتــدارکاتپــروژهبا
قراردادهایــيقانونــيســروکاردارنــدکهبین
فروشندگانوخریدارانعقدميشوند.هرقرارداد
توافقياستکهفروشندهرامتعهدبهارایهمحصول/
خدمتیانتایجيميکنــدوخریدارراهممتعهد
بهپرداختهزینهیاعاملارزشــمنددیگري.این
مسوولیتتیممدیریتپروژهاستکهاطمیناندهد
فراینــدتدارکات،تمامنیازهايخاصپروژهرادر
راستايسیاســتهايسازمانيمربوطبهتدارکات
تامینمينماید.بستهبهحوزهکاربرد،یكقرارداد
راميتوانباعناوینيچــونتوافقنامه،تفاهمنامه،
قرارداددســتدومیاسفارشخریدذکرنمود.در
بیشترسازمانهارویههاودستورالعملهایيوجود
داردکهقوانینتدارکاترابهصورتخاصمستند
نمودهوبهطورمشخصتوضیحميدهدچهکسي
حقامضاونظــارتبرچنینتواققاتيرابهنیابت

ازسازماندارد.
اگرآنچهفروختهميشودمصالح،محصولویا
کاالیيآمادهومعمولينباشــد،روندارایهآنبراي
فروشــنده،یكپروژهخواهدبود.دراینصورت

مواردزیربرقراراست:
-خریــداریكمشــتريبــودهوبنابراینیك

ذينفع1کلیديپروژهبرايفروشندهاست.
-کارتیممدیریتپروژهفروشندهبهفرایندهاي
حوزهدانشمدیریتتــدارکاتمحدودنبودهوبا
تمــامحوزههايدانشمدیریتپــروژهدرارتباط

خواهدبود.
-عباراتوشــرایطقــرارداديبهوروديهاي
کلیديبســیاريازفرایندهايمدیریتفروشــنده
ماننــدتحویلشــدنيهاياصلي،مایلســتونهاي

کلیديواهدافهزینهايتبدیلميشوند.


برنامه ريزي تداركات
فرایندمستندسازيتصمیماتخریدپروژه،تعریف
رویکردوشناســایيفروشــندگانبالقوهاست.این
فرایندنیازهایيراکهميتوانندیابایدازطریقخرید
محصول،خدماتیانتایجيخــارجازحوزهپروژه
برآوردهشــوندمشخصميکند.همچنینمشخص
ميکندکهکدامنیازهاازخارجازسازمانبایدبرآورده

شوند،چگونهبرآوردهشوندوتدارکاتمرتبطباآنها
بهچهترتیبيانجامشود.هرگاهبرايعملکردپروژه
نیازبهمحصول،خدماتویانتایجيازخارجسازمان
باشــدفرایندهايمدیریتتدارکاتپروژهبرايتك

تكاقالمپروژهاجراخواهدشد.
شناســایيفروشــندگانبالقــوهنیــزدرفرایند
برنامهریزيتدارکاتانجامميشــود.همانگونهکه
الزامــاتزمانبنديتاثیرفراوانيبرتــدارکاتدارد
تصمیمگیريهايانجامشدهدرحوزهتدارکاتنیزبر

زمانبنديتاثیرميگذارند.
یکــيازابزارهاوتکنیكهاياینبخشتحلیل
ساختیاخرید۲ميباشدکهیكتکنیكمدیریت
عمومياستودرپاســخبهاینپرسشاستکه
آیااجرايیكکارمشــخصبهتراســتتوســط
تیمپروژهانجامشــودیااینکــهازمنابعخارجي
خریداريشــود.گاهياوقاتممکناســتیك
توانایيدرونســازمانپروژهوجودداشــتهباشد
امامتعهدبهکاربررويدیگرپروژههاباشــد،در
اینحالتپروژهممکناستبرايتامینتعهدات
زمانبندي،کاررابهخارجازســازمان3بســپارد.
همچنینمحدودیتهايبودجهايممکناستبر

تصمیماتساختیاخریداثربگذارند.
ازدیگرابزارهاوتکنیكهاياینبخشميتوانبه
تعییننوعقرارداداشارهکردکهمبحثبسیارمهميدر
اینفرایندميباشدچراکهنحوهتخصیصریسكو
مراوداتبینفروشندهوخریدارراتعیینخواهدنمود.
اگرچهممکناستقراردادقیمتکامالثابتازنظر
خریدارترجیحدادهشودوليدرغالبمواردبایددر
نظرداشتکهبرايپروژهکدامنوعقراردادبیشترین

سودرادربرخواهدداشت.
باتوجهبهاهمیتيکهاینبخشداردکميبیشتر
درارتباطباآنتوضیحخواهیمداد.ازمنظراستاندارد
مدیریتپــروژهPMBOK،تماميروابطقراردادي
حقوقيمعموالدریکيازدوخانوادهبزرگقرارداد
قیمتثابــت۴یاقراردادهزینهقابــلپرداخت5قرار
ميگیرند.همچنیننوعســوميازقراردادنیزدراین
استانداردوجودداردکهبهصورتترکیبيازدونوع
قبلياستوبهقراردادزمانومصالح6معروفاست.

قرارداد قيمت ثابت: 
اینقــراردادیکيازمتداولتریننــوعقراردادها
ميباشــد.درایننوعقراردادبینکارفرماوپیمانکار
مبلغثابتيتعیینميگــرددکهدرازايانجامکلکار
پرداختميگــردد.ایننوعقــراردادبرايکارفرما
ریســكکمتروبرايپیمانکارریسكبیشتريدارد.
زمانيکهنوعودامنهکارتقریبامشخصباشدپیشنهاد
ميگرددکهازایننوعقرارداداســتفادهگردد.بهاین
قراردادLump Sumنیزميگویند.انواعاینقرارداد

بهشرحزیراست:
1-قیمتکامالثابت7

ایننوعقراردادپرطرفدارتریــننوعقراردادبین
سازمانهايخریداراستزیراقیمتکاالهادرآغاز
روشنميشودوقابلتغییرنبودهمگراینکهمحدوده
کارتغییرکند.درایننوعقراردادخریداربایدبهدقت
محصولیاخدماتيراکهبایدتهیهشوندوهرگونه
تغییراتدرمشــخصاتتدارکاتراکهميتوانندبه
افزایشهزینههايخریدارمنجرشوندازابتداتعریف

نماید.
۲-قیمتثابتبههمراهتشویقوجریمه8

برخيقراردادهاباقیمتثابتوهمراهباتشویقو
جریمهتنظیمميشوند.اینقراردادهامانندقراردادهاي
نوعقبلهســتندبااینتفاوتکهبرايمناســبیا
نامناســببودنعوامليمانندزمانتحویلوکیفیت،

جریمهوپاداشتعیینميشود.
3-قیمتثابتبههمراهتعدیل9

ایننوعقراردادمعموالوقتياســتفادهميشودکه
دورهعملکردفروشــندهبیشترازیكسالاست.در
اینقراردادهاقیمتثابتاســتوليبراساستورم
وافزایشیاکاهشقیمتهــايموثردرکار،قیمت
ثابت،تعدیلميگردد.درایننوعقراردادعمالارزش
پوليکهپرداختميشودبهاندازهروزپیشنهادقیمت
ثابتباقيميمانددرحاليکهمبلغبهتناسبشرایط،

تغییرميکند.
بایددقتنمودکهفرمولمحاســبهمبلغتعدیل

افزایشهزینههاراپوششدهد.

قرارداد هزينه قابل پرداخت: 
درایننوعقراردادپیمانکارانبراســاسصورت
وضعیتارساليومیزانکارکرد،پولدریافتميکنند.
ایننوعقراردادبرايکارفرماریســكزیادتروبراي
پیمانکارریسكکمتريدارد.زمانيکهنوعودامنهکار
مشخصنباشد،پیشنهادميگرددکهازایننوعقرارداد
اســتفادهگردد.الزمبهذکراستانواعاینقراردادبه

شرحزیراست:
1-هزینهبههمراهحقالزحمهثابت10

دراینقراردادهاهزینهتمامکارهايمجازفروشنده
بههمراهمبلغثابتيکهسودوياستپرداختميشود.
معموالمبلغثابت،درصديازبرآورداولیهاستوبا
تغییرهزینهنهایيبازبینينميشود.مبلغثابتراپس
ازتکمیلکارپرداختميکنندواگرمحدودهکارتغییر

کند،مبلغثابتهمبازبینيميشود.
۲-هزینهبهعالوهکارمزدتشویقي11

فروشندهتماميهزینههايمجازانجامکارقرارداد
رابازپسميگیردوتشویقهاوجریمههایيبراساس
معیارهايکارکرديبهويتعلقميگیرد.درایننوع
قراردادچنانچههزینهنهایيکمتریابیشترازبرآورد
اولیهشودانحرافهزینهبهنسبتيازپیشتعیینشده

بینخریداروفروشندهتقسیمميشود.
3-هزینهبهعالوهپاداش1۲

درایننــوعقرارداد،عالوهبــرهزینههايمجاز

 فرايندهاي مديريت 
تداركات پروژه با 
قراردادهايي قانوني 
سروكار دارند كه 
بين فروشندگان 
و خريداران عقد 
مي شوند. هر قرارداد 
توافقي است كه 
فروشنده را متعهد 
به ارايه محصول/ 
خدمت يا نتايجي 
مي كند و خريدار را 
هم متعهد به پرداخت 
هزينه يا عامل 
ارزشمند ديگري. 
اين مسووليت تيم 
مديريت پروژه است 
كه اطمينان دهد 
فرايند تداركات، 
تمام نيازهاي 
خاص پروژه را در 
راستاي سياست هاي 
سازماني مربوط 
به تداركات تامين 
مي نمايد
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فروشنده،مبلغينیزبهصورتتشویقيبهعنوان
سودفروشندهپرداختميشود.البتهقسمتعمده
اینمبلغدرصورتيپرداختميشودکهخریدار
ازمحصــول،خدماتیانتایــجرضایتکامل
داشتهباشد.تعیینحقالزحمهمنحصرابراساس
تشــخیصخریدارازکیفیتعملکردفروشنده

استومعموالقابلاستینافنیست.

قرارداد زمان و مصالح:
ایننــوعقراردادترکیبيازقراردادهايقیمت
ثابــتوقراردادهايبازپرداختهزینهاســت.
معمــوالایننوعقراردادهابرايتکمیلکارکنان،
جذبکارشناســانوهرگونهپشتیبانيخارجي
وقتــيکهیكبیانیهدقیــقازکاررانميتوانبه
سرعتتجویزکرداستفادهميشوند.معموالبراي
قسمتبازپرداختهزینهقراردادسقفيدرنظر

ميگیرندتامبلغقراردادازحديباالترنرود.

هدايت تداركات
مهمترینبخشهاياینفرایند،اخذپاسخهاي
فروشنده،انتخابفروشــندهوعقدقرارداداست.
دراینفرایند،تیمپروژهپیشنهادهایامناقصاترا
دریافــتميکندوباتوجهبــهمعیارهايارزیابي
ازقبلتعریفشــده،اقدامبــهانتخابیكیاچند
فروشــندهايکههمبرايانجامکارواجدشرایط
بودهوهمبهعنوانفروشــندهقابلپذیرشباشند
مينماینــد.دراقالمتدارکاتيعمــده،فرایندکلي
درخواســتپاســخهاازفروشــندگانوارزیابي
پاســخهايآنهــاميتوانددرچنــدمرحلهتکرار
شــود.ميتوانبراساسپیشــنهادهاياولیهلیست
کوتاهيازفروشندگانذيصالحتهیهکردواسناد
دقیقتــررادراختیارآنگروهقــرارداد.برخياز
شرکتهاوسازمانهايبزرگمانندشرکتنفت،
فهرســتي13ازتامینکنندگانتجهیزاتمختلفرا
دراختیارپیمانکارانخــودقرارميدهندوآنهارا
فقطمجازبهتامینتجهیزاتازفروشندگانلیست
مذکورميدانند.ميتوانبرايارزیابيازترکیبياز
شــاخصهايوزنداراستفادهکردتایکيازنتایج

زیرحاصلشود:
-انتخابیكفروشندهبرايعقدقرارداد

-رتبهبنديپیشنهادهاوتعیینترتیبمذاکره
ازجملــهابزارهــاوتکنیكهايقابلاســتفاده
درایــنفراینــد،برگزاريجلســاتهماهنگيبا
پیشنهاددهندگانميباشد.دراینگونهجلساتکه
گاهياوقاتکنفرانسهايپیمانکاران،کنفرانسهاي
فروشــندگانویاکنفرانسهايپیشازپیشــنهاد
نامیدهميشــوندتمامفروشــندگانبالقوهحضور
دارند.برگزارياینجلســاتبهمنظوراطمیناناز
وجودیكدركواضحومتعارفازقلمتدارکاتي
درتمامفروشندگانشاملالزاماتفنيوقراردادي
ميباشد.پاســخبهســواالتيکهدراینجلسات

مطرحميشوند،دراســنادتدارکاتنیزقرارداده
ميشــوند.خریداروظیفهداردشرایطيفراهمکند
کهتمامفروشندگانازسواالتفروشندگاندیگرو

پاسخخریدارمطلعگردند.

اداره تداركات
اداره تــداركات؛فرایندمدیریتروابطتدارکات،
نظارتبرعملکردقراردادوایجادتغییراتواصالحات
درصورتنیازاســت.فروشــندهوخریــدارهردو
تدارکاتراادارهميکنند.هردوطرفبایدمراقبباشند
کهبهتعهداتقرارداديخودعملکنندوحقوققانوني
خودرانیزحفظکنند.مســالهمهمدرادارهتدارکات
پروژههايبزرگيکهتامینکننــدگانمتعدديدارند،
مدیریتتاثیرهايمتقابلتامینکنندگاناســت.اداره
تدارکاتبهکاربردنفرایندهايمناسبمدیریتپروژه
درقبالروابطقرارداديویکپارچهکردنخروجيهاي
آنهادرمدیریتکالنپروژهاســت.وقتيفروشندگان
متعددباشندیکپارچهســازينیزدرسطوحمتعددي
انجامميشوند.اینفرایندهمچنینیكجزءمدیریت
ماليداردکهبانظارتبرپرداختهابهفروشــندهدر
ارتباطاستواطمینانميبخشدکهضوابطپرداخت
ذکرشدهدرقراردادتامینگردیدهوپرداختبهفروشنده
باپیشرفتکار،مطابقبامفادقرارداد،انجامميگردد.
بایدشــرایطپرداختبهخوبيدرقراردادشفافشده
ودرزماناجرانیزبرعملیاتيشــدندقیقآنهانظارت
شود.ادارهتدارکاتچگونگيعملکردفروشندهرادر
مقایسهباقرارداد،تعیینومستندميکندواگرالزمباشد
اقداماتاصالحيالزمراپیشنهادميکند.بایدعملکرد
فروشندهارزیابيشودتادرصورتنیازپیشازپایان
کارتــدارکات،بهقراردادخاتمهدادهشــودوازبروز
مشکالتبیشترجلوگیريگردد.ایناطالعاتبراي
ارزیابيوانتخابفروشندهدرآیندهنیزکاربرددارد.از
ابزارهاوتکنیكهايموجوددراینفرایندميتوانبه
بازنگريعملکردتدارکاتاشارهنمودکهیكبازنگري
ساختاریافتهازپیشرفتفروشندهدرراستايتحویل

محدودهوکیفیتپــروژهدرچارچوبهزینهو
زمانبندياستبهگونهايکهباقراردادمقایسهشود
وميتواندشاملیكبازنگريازمداركمستندشده
توسطفروشــندهوبازرسيهايخریداربههمراه
ممیزيهايکیفیتکهدرطولاجرايکارتوسط

فروشندهانجامميشودباشد.

خاتمه تداركات
فرایندتکمیــلوپایاندادنبههریكازاقالم
تدارکاتيپروژهاست.فرایندخاتمهپروژهیافاز
اختتامراپشــتیبانيميکندتابررسيشودتمام
کارهاوتحویلشــدنيهاپذیرششدهاند.فرایند
خاتمهتــدارکات،همچنینبــاادارهفعالیتها
ازقبیــلنهایيکردنادعاهايباز،بهروزرســاني
مداركجهتانعکاسنتایجپایانيونیزبایگاني
اطالعاتبراياستفادهآیندهدرارتباطاست.این
امکانوجودداردکهپسازخاتمه،ادعاهايرفع
نشدهدرمعرضدادخواهيقرارگیرند.فسخقرارداد
حالتخاصازخاتمهتدارکاتاستکهبهعنوانمثال
ميتواندازیكتوافقدوطرفهبینطرفینیاانصراف
خریدار-کهبایددرقراردادپیشبینيشــدهباشــد-
ناشيشود.حقوقومسوولیتهايطرفیندروقوع
یكفسخ،دربندفسخقراردادگنجاندهميشود.بسته
بهضوابطوشــرایطتدارکات،خریدارممکناست
حقفسخکلقراردادیابخشيازپروژهرابنابرعلتي،
درهرزمان،داشــتهباشد.البتهدراینحالتخریدار
مجبوربهپرداختغرامتبهفروشندهخواهدبود.در
صورتاتمامقراردادميتوانباحسابرسيتدارکاتبه
شناسایيموفقیتهاونقایصيپرداختکهبازشناسي،
آمادهسازيیاادارهدیگرقراردادهايتدارکاتيپروژه
یادیگرپروژههايدرونســازماناجرایيراتضمین

مينماید.
درصورتفســخقراردادنیزبایدتوجهداشتدر
تمامــيروابطتدارکاتي،حلوفصلمنصفانهنهایي
تماممسایل،ادعاهاومنازعاتباقيماندهبااستفادهاز
مذاکرات،هدفاولیهاست.اگرحلوفصلازطریق
مذاکرهمســتقیمقابلحصولنبود،برخيشکلهاي
جایگزینرفعمنازعاتمانندوساطتیاحکمیترا
ميتواندنبالنمود.درغیراینصورتدادخواهياز

طریقدادگاههاگزینهقابلانتخابخواهدبود.
* كارشناس كنترل هزينه

1� stakeholders
2�Make or Buy
3�Outsource
4�Fixed Price Contracts
5�Cost Reimbursable Contracts
6�Time and Material Contracts
7�Firm Fixed Price 
8�Fixed Price Incentive Fee 
9�Fixed Price with Economic Price adjustment 
10�Cost Plus Fixed Free 
11�Cost Plus Incentive fee
12� Cost Plus Award Fee
13�Vendor List

فرايند مديريت 
روابط تداركات، 

نظارت بر عملكرد 
قرارداد و ايجاد 

تغييرات و اصالحات 
در صورت نياز است. 

فروشنده و خريدار 
هر دو تداركات را 

اداره مي كنند. هر دو 
طرف بايد مراقب 

باشند كه به تعهدات 
قراردادي خود عمل 
كنند و حقوق قانوني 

خود را نيز حفظ 
كنند. مساله مهم 
در اداره تداركات 
پروژه هاي بزرگي 
كه تامين كنندگان 

متعددي دارند، 
مديريت تاثيرهاي 

متقابل تامين كنندگان 
است
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چنانچهتصمیمگرفتهشوددارایيهايانسانيدر
صورتهايماليگزارششود،بهچندپرسشاساسي

بایدپاسخدادهشود.
1-چهمخارجيبایدمخارجسرمایهايتلقيشود؟

۲-اینمخارجچگونهبایدمستهلكشوند؟
3-ایــندارایيهاتحــتچهشــرایطيبایداز

حسابهاحذفشوند؟
۴-سرمایهگذاريدرمنابعانسانيچگونهبایددر

صورتهايماليگزارششوند؟
پرسشنخست،اساسيترینپرسشازاینموضوع
اســت.اینموضوعدرواقعطبقهبنديکردنمخارج
منابعانســانيبهعنوانهزینههايجــاريومخارج
ســرمایهاياست.ضابطهاصليبرايتعیینآنکهچه
مخارجيبایدجاريبهحســابآیدیادارایي،کهبه
امکانبالقوهخدماتآیندهآنمخارجمربوطميشود.

برايمثالمخارجآموزشيکارکنانمشخص.
اگرچهدارایيهاينامشــهود،عمرمفیدنامحدود
دارنــد،اماازلحاظحســابداريبایدطيعمرمفید
برآورديمســتهلكشــوند.دارایيهايانسانينیز
بهعنوانهزینهايتخصیصميیابندکهاستهالكنامیده
ميشوند.هدفاصليازاستهالكدارایيهايانساني
تطابقاســتفادهازدارایيبامنافعحاصلازآناست.
بهطورمعمولاینامردرحسابداريتطابقهزینههابا
درآمدهانامیدهميشود.عمرسرویسدهي)خدمت(
برخــيازدارایيهايانســانيممکناســتمعادل
دورهانتقالموردانتظارفرددرســازمانباشد،عمر
سرویسدهيبرخيدیگرممکناستمعادلدورهاي
تلقيشــودکهانتظارميرودفردپستمعینيرادر
یكسازماناشغالکند.عمرسرویسدهيبرخيدیگر
ممکناستتابعيازوضعیتموردانتظارتکنولوژي

باشــد.برايمثالمخارججذبواستخدامافراددر
سازمانبهتناســبدورهايکهانتظارميرودفرددر
اســتخدامسازمانباشد،ممکناســتبرايسازمان

بهصرفهباشد.
اگرچهاســتهالكروشاصلــيبرايتخصیص
تدریجيدارایيانســانيبههزینههاست،دربرخي
شرایطووضعیتهاالزماستکهحسابدارایيهاي
انسانيتعدیلشوند،برايمثالدارایيانسانيممکن
اســتبهدلیلتركخدمتکارکنــانیاتغییردربر
آوردهايدورههايخدمت،تعدیلیاازحســابها
حذفشــود.ماندهمستهلكنشــدهحسابدارایي
انســانيبایدبهعنوانزیاندورهايتلقيشــودکه
تغییررخدادهاست.یكجنبهدارایيهايانسانيکه
مشکالتگزارشــگريخارجيرابهوجودميآورد
احتمالتركخدمتکارکناناست.برخيازسازمانها
باکارکنانخودقراردادهاياســتخداميدارندکهجا
بهجایيآنهارامحدودميکندامابدیهياســتکه
انســانهادرمالکیتســازمانهاقرارندارند.پرسش
اصليحســابداريایناستکهچگونهميتواناین
مســالهرابادرنظرگرفتنذخیرهايبرايهزینههاي

موردانتظارتركخدمتحلکرد.

حسابداري منابع انساني و اخالق
موافقان و مخالفان

اززمانيکــهتالشهایيدرجهــتاندازهگیري
جنبههايمختلفحســابداريمنابعانسانيصورت
گرفت،هموارهاختــالفنظرهایيمیانمحققاندر
موردمفهــوماندازهگیريمنابعانســاني،روشهاي
اندازهگیريآن،نــوعطبقهبنديونحوهانعکاسآن
درصورتهايماليوجودداشــتهاست.بهعبارتي

ازوقتيحسابداريمنابعانسانيبهعنوانیكتکنیك
حسابداريموردتوجهقرارگرفت،دیدگاههايمتفاوت
وکشمکشهایيحولاینموضوعوجودداشتهاست.
حسابداريبهعنوانیکيازشاخههايعلوماجتماعي
درصددگزارشوضعیــتماليوعملکرداقتصادي
اشخاصاعمازحقیقيوحقوقيميباشد.ماداميکه
انسانبهعنوانیكعنصربرايگزارشوضعیتمالي
ونتیجهعملیاتمدنظرقرارنگرفتهباشــدارزشهاي
انسانينیزجایيدرحسابداريندارد.حسابداريمنابع
انسانيبهعنوانیکيازشاخههايحسابداريمطرح
شدهاســتوبهتبعخودمباحثاخالقيوارزشــي
رامطرحکردهاســتکهعدهايآنرایادآورشــیوه

حسابداريدورانبردهداريميدانند.
عدهايبراینباورندکهانسانهاقابلتملكنیستند
ولذانبایدبهعنواندارایيتلقيگردندومســتهلك
شوند.درپاسخبهاینگروه،طرفداراناینرشتهاظهار
داشتندآنچهدرحسابداريمنابعانسانيبرايدارایي،
موردبحثقرارميگیردخدماتمتصوروموردانتظار
ازمنابعانســانيدرطولعمرخدمتيآندرسازمان

استنهخودانسان.
پارهايازکشورهااســتفادهازحسابداريمنابع
انسانيرامغایرباارزشهاياخالقيومذهبيخود
ميداننــد.لذاگزارشانســاندرصورتوضعیت

ماليمنفورومذمومشمردهشدهاست.
عدهايمعتقدندکهانسانعالوهبرجنبههايمادي،
دارايجنبههايروحيومعنويميباشدبنابرایننباید
باآنبهمثابهیكدارایيبيجانبرخوردشود.درپاسخ
بهاینعدهگفتهشدهاستکهثبتارزشهايانسان
درگزارشهــايماليدلیلبرنادیدهگرفتنجنبههاي
معنويانســاننیســتوابدالطمهايبهاعتقادات،

حســـابداري
 منابع انســـاني 3
نحوه گزارش دارايي هاي انساني

 در دو شماره پيشين نشريه فراب،حسابداري منابع انساني از زواياي گوناگون
 مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت. در اين شماره كه قسمت پاياني اين مقاله

 مديريتي است،نحوه گزارش دارايي هاي انساني و داليل توسعه حسابداري منابع
انساني مورد بررسي كارشناسانه قرار گرفته است

عده اي بر اين 
باورند كه انسان ها 
قابل تملك نيستند 
و لذا نبايد به عنوان 
دارايي تلقي گردند و 
مستهلك شوند. در 
پاسخ به اين گروه، 
طرفداران اين رشته 
اظهار داشتند آنچه 
در حسابداري منابع 
انساني براي دارايي، 
مورد بحث قرار 
مي گيرد خدمات 
متصور و مورد انتظار 
از منابع انساني در 
طول عمر خدمتي آن 
در سازمان است نه 
خود انسان

    هاشم 
اسكندری هريسی *
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ارزشهاوباورهايانسانيواردنميکندحسابداري
منابعانسانيمخلوقنیازهايعصرخودیعنيرشد
وگســترشدانشبشــريونیزنیازهاياطالعاتي
اســتفادهکنندگاناطالعاتحســابدارياست.به
هرحالتاکنونبهدلیلشکلسنجشمنابعانساني
سالمکاربردحسابداريمنابعانسانيدرواديعمل
موفقیتينداشــتهاســتودرنتیجهبحثدرمورد
مســایلتبعــيآنازجملهمســالهارزشواخالق

ازحساسیتبرخورداراست.

مشكالت و انتظارات: 
انتقادهاومشــکالتدرموردحســابداريمنابع
انسانيبرســهمحوراساســيمتمرکزاست.اولین
موضوعرفتارهايمدیریتسازماناست.اهمیتدادن
بیشازحدبهفعالیتهاياجرایي،مدیرانرامحتاط
ومجبوربهمقاومتدرمقابلحسابداريمنابعانساني

ميکند.
دومینموضوع،پیچیدگيالگوهاياندازهگیري
اســت،انتظارمدیران،واقعيبودن،ممکنبودنو

مؤثربودنهزینههاست.
سومیننکته،نگرانيمدیراندرموردواکنشکارکنان
نسبتبهموضوعاست.یكسیستمحسابداريمنابع
انسانيممکناستموجبمقاومتهایيدرکارکنان
سازمانشودزیراآناناینمسالهرابهعنوانعرصهايبراي

اندازهگیريفعالیتهايخودتلقيميکنند.
گروهيدیگردرمخالفتبــااینمقولهعنوان
کردندکهدرموردمنافعآتيوخدماتموردانتظار
ازمنابعانســانيونیزبرآوردعمرمفیداینمنابعو
تعییندورهمنافعآتيسرمایهگذاريدراینمنابع،
اطمینانوجودنداردوگاهــيمعتقدندکهارزش
کليخدماتنیرويانسانيدرهردورهماليکاماًل
برابرهزینهاياســتکهدرهمــاندورهبراياین
منظورصرفميشــود)هزینهحقوق(وبنابراین
طبقاصلمحافظهکاري،ســرمایهگذاريبرمنابع
انسانيبایدبهعنوانهزینهدرگزارشهامنظورشود
نهبهعنواندارایي.درپاســخبــهاینگروهميتوان
اظهارداشــتکهگرچهتاحدودياینادعامعتبر
وقابلقبولاســتوگرچهایــنعدماطمیناندر
موردعمرمفیددیگردارایيهانیزتاحدوديوجود
داردوليدرمورددارایيهايانسانيمحسوسترو
پررنگاســت.بایدتوجهداشتآنچهاهمیتدارد
رعایتاصلتطابقدرآمدوهزینههااســتواین
اصلهیچگاهنبایدفداياصلمحافظهکاريشود.

بهعنوانمثالمخارجيکهصرفآموزشوتعلیم
وایجادمهارتدریكنیرويمتخصصميشــودبا
اینانتظاراســتکهدردورههايآتي)نهفقطدوره
جــاري(ازاینتخصصبهرهبرداريشــود.لذادر
صورتيکهســرمایهگذاريبرمنابعانسانيدرهمان
زمانوقوع،بهحســابهزینهمنظورشودومتعاقبًا
ازاینســرمایهگذاريدردورههايماليآتياستفاده
شودوموردبهرهبرداريقرارگیرد،تطابقهزینههاو

درآمدهابههیچعنوانرعایتنشدهاســتواینامر
موجبتحریفعمدهصورتهايماليميشــود،
چراکــههزینههادریكدورهبیشازواقعودردوره
دیگرکمترازواقعگزارشميشــودونیزدرآمدهاو
منافعنیزبهدرســتيدرصورتهايماليدورههاي
منتفعازآنگزارشنميشوند.بنابراینبادرنظرگرفتن
ســرمایهگذاريدرمنابعانسانيهمیشهامکانبالقوه
تحریفدرصورتسودوزیانوجوددارد.ازطرفي
ترازنامهبهدلیلعدمافشايدارایيهايانساني)مخارج
سرمایهايمنابعانساني(تحریفشدهقلمدادميشود.
بهاینترتیبصورتهايماليدورازواقعیتتهیهو

ارایهميشود.

داليل توسعه حسابداري منابع انساني: 
توسعهحسابداريمنابعانسانيراميتوانبهعنوان
یكپاسخوواکنشبهتغییراتوگسترشدرسطح
کالن)اجتماعي(ودرسطحخرد)شرکتها(موارد
بررســيکرد.امــروزهافزایشاهمیــتدارایيهاي
نامشــهودســببشــدهکهایندارایيهانسبتبه
دارایيهايمشهودنقشمؤثرترومهمتريدرایجاد

ثروتورفاهعموميداشتهباشد.
1ـ سطح كالن: 

دوعامــلمهمدرســطحکالنکهدرتوســعه
حسابداريمنابعانسانيتأثیرگذاشتعبارتنداز:

ـتغییرالگوهايتولید،سازماندهيکاروالگوهاي
استخدامي.

ـتغییردرقوانینومقرراتحکومتي،شرکتيونیز
اشخاص)عرف(

۲ـ سطح خرد: 
عواملزیرازعواملتوسعهحسابداريمنابعانساني

درسطحخردهستند:
1ـبهترکردنمدیریتمنابعانساني

۲ـغلبهبرمشکالتبهوجودآمدهازاندازهگیري
دارایيهاينامشهود

3ـغلبهبرمشــکالتموجــوددرفراهمکردن
اطالعاتکافيبرايســرمایهگذاراندرصورتهاي

سنتي
۴ـتوجهبهکارکنانبهعنواندارایيهابرايتفکیك
مســوولیتهاياجتماعيبینبخــشخصوصيو

عمومي
5ـبرايشکلدادنشرکتوبهترکردنتصویرآن

6ـبراينگهدارينیرويکارصالحیتدار

7ـبرايجلبکارمندانآتي
بســیاريازکانونهايمدیریتي،صرفاًیكیادو
دلیلازدالیلفوقرابرايحســابداريمنابعانساني
داراهستند.اماواضحاســتکهرابطهشدیديبین
حسابدارينیرويانســانيداخليوخارجيوجود
داردوگاهياوقاتممکناستیکيپیشنیازدیگري
شــود.بهطورمثالاگرشرکتيتصمیمبهانتشاریك
گزارشاجتماعيبگیرد،الزماستشاخصهایيراکه
دراینگزارشاجتماعيمطرحميشونداندازهگیري
کند.بــااندازهگیرياینشــاخصها،مدیراندانش
بیشترينسبتبهسازمانتحتسرپرستيشانبهدست
ميآورند.دراینفرایند،مدیریتسازمانزمینههایي
کهامکانرشــدوبهترشدنراداراهستند،مشخص

ميکند.اینهمانمدیریتمنابعانسانياست.

نتيجه گيري
ارتقايســرمایهانســانيوتأثیرآنبرجنبههاي
مختلفعملکردســازمانودرسطحيگستردهتربر
توسعهاقتصاديواجتماعيجامعهبرکسيپوشیده
نیســت.ارتقاياینســرمایهشــاملمجموعهاياز
شایســتگيهابراياستفادهدانشومهارتبهمنظور
رسیدنبهنتایجبرنامههاست.تالشبراياندازهگیري
فعالیتهايمرتبطباتشکیلسرمایهانسانينیازمند
استفادهازابزارولوازممربوطوقابلاتکاست.بااستفاده
ازحسابداريمنابعانسانيميتوانسرمایهگذاريهاي
پیشنهاديرويمنابعانســانيرابراساسمدلهاي
موجوداندازهگیريکردودرگزارشهايحسابداري
ومدیریتوصورتهايمالياساســيافشــاکرد
عملســنجشوگزارشاطالعاتحسابداريمنابع
انسانيبایدمدیرانرابهگونهايتحتتاثیرقراردهد
کهافشايروشحسابداريمنابعانساني،انسانهارا
همچونسرمایهايبلندمدتتلقيکند،نهبهصورت

مخارجيکوتاهمدتکهبایستيبهحداقلبرسند.
بااســتفادهازحسابداريمنابعانســانيميتوان
سرمایهگذاريهايپیشــنهاديرويمنابعانسانيرا
براساسارزشهزینهارزیابيکرداینفناطالعات
الزمبرايتصمیمگیريهایيازقبیلتخصیصبهینه،
پــرورشوموازنهنیرويانســانيرافراهمميکند.
بيتردیددردنیايروبهرشــدودانشمحورامروز
توجــهبهنیرويانســانيبهعنوانمحورتوســعهو
سیســتمهايشناســایيواندازهگیرياینمنبعمهم
وارزشــمندازضروریاتميباشد.درخاتمهنباید
فراموشکردکهامروزهیکــيازمهمترینابزارهاي
توســعه،مدیریتاســتواگرموفقیتيدرتوسعه
حاصلشود،مرهونتوجهبهنیرويانسانيومحیط
اجتماعياســت.بيتردیدتوجهبهنیرويانسانيو
افزایشســطحبهرهوريرابایــدجديگرفتودر
اینمیاننقشمدیرانبهعنوانتصمیمگیرانسازماني
وحسابدارانبهعنوانتصمیمســازاناینعرصه،پر

رنگتروحساسترخواهدبود.
* كارشناس مالي و اداري شركت سنگاب

توسعه حسابداري 
منابع انساني را 

مي توان به عنوان 
يك پاسخ و واكنش 

به تغييرات و 
گسترش در سطح 

كالن )اجتماعي( 
و در سطح خرد 

)شركت ها( موارد 
بررسي كرد. امروزه 

افزايش اهميت 
دارايي ها ي نامشهود 

سبب شده كه اين 
دارايي ها نسبت به 
دارايي هاي مشهود 

نقش مؤثرتر و 
مهم تري در ايجاد 

ثروت و رفاه عمومي 
داشته باشد
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رمزهــاميتوانندکلیدورودبههرچیزيباشــند
مثلايمیلشــما،صفحهفیسبوكشمایاحساب
بانکيشــما.آیاميدانیدبرخيافرادهنوزازعباراتي
مانند»password«یا»1۲3۴56«برايرمزگذاري
اســتفادهميکنند؟نیازيبهبیاناینموضوعنیست
کهاســتفادهازیكعبارتسادهبرايتمامرمزهایتان
کاريخطرناكاست.کافياستیكهکرتنهایکي
ازرمزهايشــماراهكکند.شماميبایستجهت
ایجادامنیترمزهایيمنحصربهفردبرايهرنیازایجاد
کنید،رمزهایيکهبهآســانيکشفنشوند.حال،آیا
ميدانیدچگونهميتوانیكرمزخوبســاخت؟و
چطورميتوانبیشازیكرمزرابهخاطرسپرد؟در
اینجاچندنکتهوتکنیكبرايساخترمزهایيقوي

ومنحصربهفردارایهشدهاست.


مشخصات يك رمز ايمن
-درفرهنگلغاتموجودنباشد.

-شاملاعدادوکاراکترهايخاصيباشد.
-ازترکیبيازحروفبزرگوکوچكتشــکیل

شدهباشد.
-حداقلاز10کاراکترتشکیلشدهباشد.

-ازطریقاطالعاتشخصيشمابهراحتيقابل
حدسنباشد.)تاریختولد،شمارهشناسنامه،شماره

تلفن،شمارهموبایلوغیره(


ايجاد رمزي كه فراموش نمي شود
تکنیكهايبســیاريبرايایجادیكرمزخوب
وبهیادماندنيوجودداردکهشــماميتوانیدازآنها

استفادهکنیدودراینجاچندتکنیكارایهميشود.
-جملهايرابهعنوانعبارترمزخودانتخابکنید
وآنرابههرشکليکهخودميدانیدمخففکنیدمثاًل

باحروفاولکلماتآنجمله.
EverythingIDoIDoItFor«برايمثال

»EIDIDIFY«ميشود»You
-بهصورترندومحــروفرابااعدادجایگزین

.fl1r7ميشودflirtکنید.برايمثال
-کلمــهايراانتخــابکنیــدودیکتــهآنرا
برعکــسکنید،همانبــازيســادهدورانکودکي.
ميشــود« »neighborhood« مثــال بــراي

."doohrobhgien
اینهافقــطچندمثالنهچندانایمنهســتند.
هرچندهیچیكازرمزهايباالدرفرهنگلغاتیافت
نميشوند،اماهنوزدیگرمشخصاتیكرمزایمنو
مطمئنراندارد.ســعيکنیدترکیبيبیابیدکهبتوانید

تماممشخصاتیكرمزایمنرادرآنایجادکنید.
 E1d_1D!«رمزيکهمنبااینعبارتميسازم
 (:4Y«خواهدبودوتماممشــخصاتراشــامل
ميشــود.درفرهنگلغاتنیست،شــاملاعدادو
کاراکترهايخاصياست،ترکیبيازحروفبزرگو
کوچكاست،داراي11کاراکتراستوازاطالعات
شــخصيمنقابلحدسنیست)مگراینکهشمابه

عالقهمنبهبرایانآدامزمظنونشدهباشید.(.


خالق باشيد
یكکامپیوترســریعترازآنچهشمافکرميکنید،
الگوهارامحاســبهميکند،بسیارسریعترازمغزهر
انســاني،اماآنچهنميتواندانجامدهد،خالقبودن
استواینبرتريبزرگشمانسبتبهابزارهايهك
است.همانطورکهدیدید،مندررمزيکهایجادکردم
برخيازحروفرابااعدادوکاراکترهايمشــخص
جایگزینکردموليبااینوجودازیكقانونخاص
برايجایگزینياستفادهنکردم.منحرف»I«رایکبار
با»1«ویکباربا»!«جایگزینکردم.استفادهازقوانین
مشخصبرايجایگزینکردنکاراکترهارمزشمارا
ضعیفخواهدکرد.)برايمثالاستفادههمیشگياز
»@«بهجايحرف»a«و...(وبهیادداشتهباشید
ازسمبلهايجایگزینمرسوماستفادهنکنید.)براي

)A/aمثال@براي


رمز خود را تست كنيد
آیاميخواهیدمطمئنشویدرمزيکهساختهاید
ThePasswordMeterایمنهست؟وبســایت
رمزشــماراارزیابيميکنــدونقاطقوتوضعف
آنرامشــخصميکند.توجهداشــتهباشیدکهاگر
رمزشمابیشازحدطوالنيباشد،بیشازحدایمن
خواهدبودواینتستجوابنخواهدداد.رمزهایي

منحصربهفردبرايهریكازنیازهایتانایجادکنید.
وقتيشماموفقشدیدیكرمزایمنوفراموش

نشدنيبسازید،ميتوانیدازآنبهعنوانرمزپایهبراي
هریكازنیازهایتاناستفادهکنید.یکيازسادهترین
راههابرايایجادرمزهايمختلفافزودنسهحرف
ازابتداينامسرویسموردنظربهانتهايرمزخودتان
اســت.بــرايمثــال E1d_1D! 4Y:) GMa براي

.eBayبرايE1d_1D! 4Y:) eBaیاGmail


فوق ايمن باشيد
برايفوقایمنبودنشماميبایستدورمزپایه
داشتهباشید.یکيبراينیازهايخیليمهمودیگري
براينیازهاينهچندانمهم.چراکهاحتمالهكشدن
رمزشمادرجاهاينهچندانمهمبسیاربیشتراست
وشمابااینکارریسكازدستدادنرمزپایهخود

راباالخواهیدبرد.


رمز خود را به صورت متناوب به روز كنيد
اینســختترینمرحلهکاراســت.برايحفظ
امنیتشماميبایستهرچندهفتهیاماهيیکباررمز
خودراتغییردهید.اینکاررابهروشهايمختلفي
ميتوانیدانجامدهید.دراینجاچندایدهبرايراحتتر

کردناینکارارایهميشود.


تغيير رمز پايه: 
-هربارفقطیكکاراکترمشخصراتغییردهید.
-حروفکوچكوبزرگخودرابرعکسکنید.

-رمزخودراباکلیدSHIFTتایپکنید.


تغيير كل رمز: 
-روشتشخیصسرویسموردنظردررمزخود
راتغییردهید.برايمثالازسهحرفانتهایيبهجاي
سهحرفابتدایيســرویسموردنظراستفادهکنید.

)BayميشودeBaیاailميشودGMa(
-موقعیتکاراکترهایيکهمشخصکنندهسرویس
موردنظرهســتندراتغییردهید.بــرايمثالبهجاي
انتهايرمزپایهدرابتدايآنیاوسطآنیابعدازتعداد

کاراکترمشخصازآنقراردهید.(
-تاریــخآخرینتغییررابــهآناضافهکنیدوآن

تاریخرادرتقویمخودمشخصکنید.
* رئيس بخش سخت افزار و پشتيباني فني

 چگونه يك رمز خوب بســازيم 
كه هيچ گـاه فرامـوش نشــوند

 يك كامپيوتر 
سريع تر از آنچه 
شما فكر مي كنيد، 
الگوها را محاسبه 
مي كند، بسيار 
سريع تر از مغز هر 

انساني، اما آنچه 
نمي تواند انجام 
دهد، خالق بودن 
است و اين برتري 
بزرگ شما نسبت 
به ابزار هاي هك 
است. همان طور كه 
ديديد، من در رمزي 
كه ايجاد كردم 
برخي از حروف را با 
اعداد و كاراكترهاي 
مشخص جايگزين 
كردم ولي با 
اين وجود از يك 
قانون خاص براي 
جايگزيني استفاده 
نكردم

هومن
مساح تاش *
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شرح مختصر حادثه:
حدودساعت11صبحمورخ91/7/17یکيازتابلوهايتوزیعبرقمصرف
داخليدورانتجهیزکارگاهنیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهیزد،واقعدرضلعشمالي
مخازنسوختنیروگاهکهازرینگ۲0کیلولتتغذیهميگردد،دچاراتصاليو
حریقشدهکهبالفاصلهبااستفادهازچندکپسولاطفايحریقCO2کوچكحریق

مهارميگرددوخسارتچندانزیاديبهبارنميآورد.
باتوجهبهاهمیتآشنایيهمکارانبااینحادثهوبهکارگیريتجاربناشياز
آندرپیشگیريسایرحوادث،بهویژهحوادثحریقدرکارگاهها،اقدامبهتشریح
اینحادثهميگرددوامیداستکهموردتوجهکاربرانمحترمقرارگیرد.یاداوري
ميگرددکهاتصاالتالکتریکي،یکيازاصليترینعللبروزحریقدرکارگاهها،

مراکزصنعتيوحتيمنازلمسکونيمحسوبميگردد.


 علل ريشه اي و تجزيه و تحليل حادثه: 
دربررسيظاهريازتابلوبهنظرميرسدکهتابلومورداستفادهنوبودهوداراي
حداقلتجهیزاتالزمبرايتامینبرقمصرفيمصرفکنندگانسایتباشد.اینتابلو
دارايتعداديفیوزکتابيبودهکهرويفیوزهاتوسطیكکاورپالستیکيپوشانیده
شدهاست.همچنینرويباسبارهانیزمشابهتصویرزیربایكپوششعایق

پالستیکيشفافجهتافزایشضریبایمنيتابلوپوشانیدهشدهاست.
بروزاتصالکوتاهاحتمالي،موجبافزایشدماوذوبشدنپایهفیوزهاو
پوششپالستیکيبهکاررفتهرويفیوزهاوهدایتحریقبهپوششپالستیکي

رويباسبارها،مطابقتصاویرزیرميگردد.
پسازآن،توسعهحریق،موجبآسیبرسانیدنبهسایرتجهیزاتمورداستفاده
دردرونتابلو،مثلولتمتر،آمپرمتر،کاوربریکر،قابکلیدفیوزوغیرهميشود.

دالیلمتعدديدربروزاینحادثهميتواندموثرباشدکهازمهمترینآنها
ميتوانبهمواردزیراشارهکرد:

1-عدمطراحيوانتخابمناسبحفاظتهايالکتریکيومکانیکيتابلو
باتوجهبهمحلاستفادهتابلو)Outdoor(،حفاظتهاي)IP(مناسبباآن
ميبایستدرنظرگرفتهميشد.همچنینباتوجهبهتنوعمصرفکنندههايمتصل
بهاینتابلووجریانهايهجومي)Inrush Current(ناشيازبرخيازاین
مصرفکنندهها،حفاظتهايالکتریکيمناسبتريبراياینتابلوميبایستبهکار

ميرفت.
۲-عدماستفادهازتجهیزاتمناسب

بهکارگیريتجهیزاتنامناسبدرتابلودربروزحریقوافزایششدتآننقش
مستقیميداشتهاست.

3-عدمانجامبازرسيهايدورهايازتابلو،بهطوريکهدربازرسيسادهازتابلو
ميتوانازشلبودناتصاالت)Loose connection(جلوگیرينمود.

ممکناستشلشدناتصالیکيازفازهابافیوزمربوطه،موجبافزایش
مقاومتموضعيونهایتاایجادحرارتنقطهايدرمحلپایهفیوزوذوبشدن

تدریجيتجهیزاتونهایتاحریقشدهباشد.
۴-افزایشجریانمصرفيدراثرOVER LOADشدنیااتصالکوتاهدریکي
ازفیدرهايپاییندست،موجبگسترشحادثهبهتابلوياصليشدهوقبلازقطع
کاملتوسطفیوزهايموجود،دمابهحديافزایشیافتهکهموجبایجادحریقدر

تابلوشدهاست.
Cut�out5-عدمعملکردبهموقعفیوز

آموختههايناشيازاینحادثه:
باتوجهبهحادثهفوق،مواردایمنيزیربرايبهرهبرداريایمنترازتابلوهاي

الکتریکيتوصیهميگردد:
1-الزماستطراحيسیستمهايتوزیعبرق،متناسببانوعمصرفکنندگانو

محلاستفادهآنهاطراحيوتامینگردد.
۲-هموارهازسیستمهايحفاظتيمناسب)الکتریکيومکانیکي(درتابلوهاو
نیزتجهیزاتباالدستوپاییندستآنهااستفادهنماییمودقتگرددکهازتجهیزات

مناسبدراینزمینهاستفادهشود.
الکتریکيبهمواردفنيمختلفبهویژه 3-دربازدیدهايادواريتجهیزات
احتمالشلشدناتصاالت،سالمتفنيسیستمهايحفاظتيوتنظیماتمربوطه،

نظافتداخليتابلووغیرهدقتنماییم.
۴-دقتگرددکهتجهیزاتایمنيمورداستفادهدرتابلوها،نبایدناایمنباشند.
پوششهايمورداستفادهرويفیوزهاوباسبارهابایدعالوهبرمقاومتعایقي

الکتریکيمناسب،دارايمقاومتکافيدربرابرحرارتوحریقنیزباشند.
* رييس بخش ايمنی و حراست

تجزيه و تحليل يك حادثه 
در كارگاه نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه

نمایياز تجهيزات تخريب شده داخل تابلونمایياز موقعيت تابلو برق مصرف داخلي

محسن خرسندی *

حدود ساعت 
11 صبح مورخ 

۹1/۷/1۷ يكي از 
تابلو هاي توزيع برق 
مصرف داخلي دوران 
تجهيزكارگاه نيروگاه 

سيكل تركيبي 
شيركوه يزد، واقع در 
ضلع شمالي مخازن 
سوخت نيروگاه كه 

از رينگ 20 كيلولت 
تغذيه  مي گردد، 

دچار اتصالي و 
حريق شده كه 

بالفاصله با استفاده 
از چند كپسول 

 CO2 اطفاي حريق
كوچك حريق مهار 
مي گردد و خسارت 
چندان زيادي به بار 

نمي آورد
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دولتهابادستزدنبهچنینفعالیتهایيممکن
است،متهمبهخرابکردنبازارشوندتااصالحآن.
آنهابهجاينوآوريازدورویيحمایتميکنند.آنها
تولیدکنندگانغیرکارآمدرابهمصرفکنندگانترجیح
ميدهندورقابتبینالملليراتهدیديبرايامنیت
توسعه براي الزم امري تا ميآورند شمار به ملي

اقتصاديجهان.
باحمایت اقتصادي اینشکلجديجاسوسي
دولت،موردتاییدصنایعروبهزوالوناتوانازرقابت
ميباشد.اینگونهصنایعکهازسوبسیدوحمایتهاي
گروههايدیگردولتبرخوردارندازگروههايفشار
استقبالنمودهوباتشکیلاینگروههاسعيدارندتا
اطالعاتيراکهدولتازجامعهاطالعاتيبهدست
آورده،کسبکنند.نتیجهايکهباایناقدامدردراز
احتماال ميشود حاصل کشور اقتصاد براي مدت
خواهد صنعتي سیاست در تالشها سایر همانند
رقابت، از ناتوان داخلي تولیدکنندگان یعني بود،
داده ترجیح مالیاتدهندگان و مصرفکنندگان به
ميشوند.منابعباارزشوکمیاببهغلطبهجاهایي
نبایدصنایعضعیفو اختصاصدادهميشوندکه
ناتوانازنظررقابتبیشازپیشبهدولتوابسته
شوند،صنایعيکهقادربهرقابتهستندوطبیعتانه
این نهتمایليبرايجلب اینحمایتو به نیازي
محیط که ميخواهند دولت از دارند،صرفا کمك
منصفانه،باثباتوقابلپیشبینيایجادکندکهدرآن

بتوانندتجارتکنند.
تحلیلهاي در اغلب که بحثي فني، نظر از

تحلیلگرانممالكآمریکايشماليعلیهجاسوسي
صنعتيبهچشمميخورد،ایناستکهاطالعاتبه
دستآمدهازاینطریق،بهلحاظتاکتیکيبودنآنبه
دالیلمختلفبيفایدهاست.فقداندانشصحیحاز
یكتجارتیاتکنولوژيمربوطبهآننزدماموران
اطالعاتي سرویسهاي راه سر بر مانعي اطالعاتي
درگیردرکارجاسوسيصنعتيبهشمارميرود.با
دورانجنگسرد،سرویسهاي درطول اینحال
اطالعاتيوقتوانرژيبسیاريصرفجمعآوري
اطالعاتپیچیدهنظامينمودند،کهالبتهتاحدودي
همموفقبودند،اماماموراناطالعاتيمسوولدانش
عمیقيازمسالهنداشتند.اگربهسرویسهاياطالعاتي
اعتمادميشدتانهمستقیمبلکهازطریقمامورانیا
پیچیده اطالعات دنبالجمعآوري به راههايدیگر
نظاميباشند،جمعآورياطالعاتپیچیدهبازرگاني
ناممکن مشابه جاسوسي تکنیكهاي از استفاده با
نميشدوتکنیكهايجمعآورياطالعاتهستهاي
جمعآوري به چنداني مشکل بدون ميتوانست

اطالعاتپیچیدهبازرگانيتبدیلشود.
البتههمهافرادجاسوسياقتصاديباحمایتدولت
بامطرحشدن رااتالفمنابعنميخوانند.درواقع
نسبتا استراتژیكSTPکهنظریه بازرگاني سیاست
ميتوان ميباشد، اقتصادي روابط درمورد جدیدي
بر مبتني اقتصادي، باجاسوسي مخالفت که گفت
نظریهايمنسوخدرمورداقتصادجهانوچگونگي

عملکردآناست.
دائمي سود امروزه بینالمللي بازرگاني سود

کشورهايصادرکنندهميباشد.اینسودهايموقت
ازرقابتنادرست،فروشکالنیاتجربهجمعيیا
پیشرفتتکنولوژيبهدستميآید.باتوجهبهاینکه
چگونگيبهدستآوردنبسیاريازاینسودهامبتني
قابل تاحدودي بنابراین بردانشتجاريميباشد،

انتقالازملتيبهملتدیگراست.
پیشرفتهاي به بستگي اغلب کشورها مهارت
تکنولوژیكآنهادارد.برخيصنایعکهسوددهيباالیي
دارندوميتوانندطرفداراننظریهSTPرازیادکنند
معتقدندکهدولتهابایدبهگونهايعملکنندکهاز
اینمحیطهاياستراتژیكسودببرند.براساسنظریه
STPاینعملراميتوانباکمكدولتوازطریق
اعطايسوبسیدبهکارخانههایيکهاستراتژیكبهشمار
ميروندانجامداد.دولتهاباکاهشهزینهها،بهاین
کارخانجاتاجازهميدهندتاسودبیشتريببرندکهبه
طورکليبهنفعکشوراست.کنسرسیوماروپاالگوي
ميباشد. استراتژیك بازرگاني برايسیاست خوبي
اقتصاديیكکشورودیدگاهآندرمورد ساختار
دخالتدولتدربخشخصوصي،عاملکلیديدر
هرسیاستيکهحاميجاسوسياقتصاديباشدبهشمار
دولت دخالت شاهد سالها که کشوري ميرود.
درصنعتبوده،بازارآزادرامانعبسیاربزرگيبرسر
راهجاسوسياقتصاديميشمارد.سیاستبازرگاني
استراتژیکيکهازجاسوسياقتصادياستقبالمينماید
درکشورياتخاذميشودکهدولتوصنعت،روابط
تنگاتنگيبایکدیگرداشتهباشندوکارخانجاتآن
قهرمانانمليبهشماربروندوبنابرایندریافتکنندگان

شسوموپایاني(
)بخ

مختلف  ابعاد  گذشته،  شماره  دو  در 
مختلفي  شيوه هاي  و  اقتصادي  جاسوسي 
به  آن  طريق  از  اقتصادي  جاسوسان  كه 
اقتصادي  اطالعات  كسب  و  جاسوسي 
مي پردازند بررسي شد. در اين شماره بخش 

سوم و پاياني اين مقاله را مي خوانيد.

اقتصادي جاسوسي  مهارت كشورها 
اغلب بستگي 
به پيشرفت هاي 
تكنولوژيك آنها 
دارد. برخي صنايع 
كه سود دهي بااليي 
دارند و مي توانند 
طرفداران نظريه 
STP را زياد كنند 
معتقدند كه دولت ها 
بايد به گونه اي 
عمل كنند كه از 

اين محيط هاي 
استراتژيك سود 
ببرند. بر اساس 
نظريه STP اين 
عمل را مي توان 
با كمك دولت و 
از طريق اعطاي 
سوبسيد  به 
كارخانه هايي كه 
استراتژيك به شمار 
مي روند انجام داد. 
دولت ها با كاهش 
هزينه ها، به اين 
كارخانجات اجازه 
مي دهند تا سود 
بيشتري ببرند كه 
به طوركلي به نفع 
كشور است
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احتمالياطالعاتباشند.امادرکشوريکهقهرمانان
مليوجودنداشتهباشندودولتمایلبهانجام
جاسوسياقتصاديتهاجميباشد،ممکناستبا
اتکابهکنسرسیوم،جایگزینيمناسببرايقهرمانان
مليبهوجودآورد.اطالعاتنیزهمچونسوبسید
ميتواندازطریق،کنسرسیوماعطاشودوبدین
طریقمشکلتوزیعاطالعاتراحلنماید.تعیین
اینکهچهشرکتيازمیانشرکتهايمتعددباید
اطالعاتبهدستآمدهازطریقجاسوسياقتصادي
رادریافتکند،برنامههايدولترامختلميسازد.
براساسنظریهSTPتئوريجاسوسياقتصادي،
بخشيازسیاستبازرگانياستراتژیكکشوربه
پیچیدهاي مشکالت عمل در اما ميرود، شمار
بهدنبالميآورد.اینمسالهروشنشدهکهوقتي
را استراتژیکي بازرگاني سیاست کشور چندین
اتخاذميکنند،یاجاسوسياقتصاديرادرپیش
ميگیرندوبایکدیگررقابتميکنند،وضعهمگي
آنهابدترميشود.چنانچهمنافعدولتهاقدريبا
یکدیگردرتضادوقدريباهمهماهنگباشددر
نظرگرفتنمنافعشخصيووجودرقابتآزادبه
طورکلينتیجهخوبيدرپيندارد.دراینحالت
بهنفعتماميکشورهااستکهدستبهجاسوسي
اقتصادينزنند،بااینکهنفعهریكاقتضاميکند
نميزنند کار این به دست دیگران که مادامي
دیگر مزیت کند. جاسوسي به اقدام کشور آن
جاسوسياقتصادي،سودآناست.چندعملیات
درستهدایتشدهميتواندکشورهاراقادرسازد
اقتصادي انجامچندعملیاتجاسوسي درازاي
نسبتاکمهزینهسودزیاديببرند.شواهديبراي
اثباتاینمدعاوجوددارد.درگزارشهايمنتشر
شده،مقاماترسمياظهارکردهاندکهجاسوسي
اقتصاديمیلیاردهادالربهروسیهوشرکتهاي
کمك توسعه و تحقیق هزینههاي تامین در آن
که داشتهاند اذعان نیز فرانسويها است. نموده
چندعملیاتجاسوسياقتصاديسوديبیشاز
بودجهسرویسفرانسهبهدنبالداشتهاست.البته
ادعاومواردمشابهدیگررا این مشکلميتوان
ارزیابينمود.بااینحالآنهاسودسرشارحاصل
ازجاسوسياقتصاديراتاییدميکنند.بایددر
اینرابطهایننکتهرادرنظرداشتکهجاسوسي
اقتصاديصرفادرموردتکنولوژيپیچیدهنیست،
بلکهمسایليهمچونطرحهايبازرگانيوصنعتي
وپیشنهادهايتجاريرانیزدربرميگیرد.اینگونه
اطالعاتاغلبمطمئنتروقابلدسترستراز
اطالعاتپیچیدهتکنولوژیکياستکهممکناست
مورداستفادهقراربگیرد،یانگیرد.بهعنوانمثال
جمعآورياطالعاتدرموردپیشنهادقیمترقیب،
و ميسازد رقیبخارج ازدست را برنده برگ
سودقطعيکوتاهمدتيدارد،بدونآنکهمشکالت
جمعآورياطالعاتتکنولوژیکيراداشتهباشد.

بنابرایندالیل،کشورهاممکناستمعتقدباشندکه
بعیداستجاسوسياقتصاديموجببرتريدائم
بررقیبشود،امابرايبهدستآوردنسودهاي
کوتاهمدتمناسباست.اینکشورهاهمچنین
دچاردردسرکمترينیزميگردند.برايآنهاامنیت
اقتصاديبهمنزلهامنیتنظامياست.کسانيکه
میانآنچهکهبراساسامنیتنظامي-سیاسيقابل
قبولاستوآنچهکهدرامنیتاقتصاديقابلقبول
استتمایزقایلنميشوند،ناآگاهتلقيميشوند.

پیرماریونرئیسسابقسرویساطالعاتيفرانسه
موضعکشورهایيراکهعلیههمپیماناننظاميو
سیاسيخوددستبهجاسوسياقتصاديميزنند،
اینگونهتشریحنمود:ماحقیقتاهمپیمانهستیم،
تکنولوژیکي و اقتصادي رقابت زمینهي در اما
رقیبهستیمنههمپیمان.استانفیلدترنررئیس
اشاره مطلب این به نیز کارتر زمان در سیا
در مهمي عامل اقتصادي قدرت اگر ميکند:
نظامي قدرت با و ميآید شمار به ملي امنیت
و ربودن نگران باید آمریکا چرا است، برابر
مورداستفادهقراردادناطالعاتاقتصاديباشد.
اقتصادي امنیت در دولت روزافزون دخالت
نشان خود از خصوصي بخش که واکنشي و
بامشکالت را ميدهد،سرویسهاياطالعاتي
این مورد در بنابراین ميسازد. مواجه بسیاري
گرفته تصمیم اطالعاتي جامعه از خارج امر
اکثر کهموضع است نکتهروشن این ميشود.
اقتصادي جاسوسي ضد از طرفداري دولتها
است،امامواضعدولتهادرموردانجامعملیات
جاسوسياقتصاديمبهماست.تصمیمگیريدر
موردشرکتدراینفعالیتمناقشهآمیز،بیشتر
بینالمللي اقتصادي رقابت وجود دلیل به
برخي کشور. اقتصادي امنیت از دفاع تا است
راخصومت بینالمللي تجاري روابط دولتها
آمیزتلقيميکنندوآنرابهدیدهرقابتنظامي
طرف و برنده طرف یك آن در که مينگرند
پیچیدگيها عليرغم و ميشود بازنده دیگر
اقتصادي جاسوسي در موجود مشکالت و
تهاجميبهسمتآنجلبميشوند.کسانيکه
ازتوسعه بینالملليرابخشي اقتصادي رقابت
مصرفکننده نفع به هم که ميدانند اقتصادي
استوهمتولیدکنندگانداخليرابهحالترقابت
نگاهميدارد،احتمالکمتريوجودداردکهدست
بهایناقدامبزنند.بدینترتیبمسالهجاسوسي
اقتصاديوتاحدوديامنیتاقتصاديراميتوان
بهعنوانبخشيازبحثجاريدرموردماهیت
روابطاقتصاديبینالملليدرنظرگرفت.برخورد
یكملتبامسالهجاسوسياقتصاديشایدبتواند
تاحدودزیاديباپاسخبهاینسوالتعیینشود:آیا

رقباياقتصاديدشمنیکدیگرند؟
تهيه شده در مديريت ايمني و حراست

درادامهبحثبیماریهاياضطرابيبهچندنوعدیگراز
اضطرابهايشایعاشارهميکنیم.

الف: بيماري هاي اضطراب فراگير:یعنياضطراب
یا واقعه چند درباره تحمل غیرقابل نگراني و شدید
فعالیت)مثلنگرانيشدیددرخصوصمسایلشغلي،
تحصیلي،معیشتي،خانوادگي،...(دراکثرروزهايهفته،
دراینبیماريفرداحساسميکندکنترلنگرانيبرایش

مقدورنیستوحداقلدارايچندینعالمتاست،
1-بيقراريواحساستنشوعصبيشدن

۲-خستگيزودرس
3-اشکالدرتمرکزواحساسکارنکردنمغز

۴-تحریكپذیري
5-انقباضعضالنيودرد

6-اشکالدرخوابکهميتواندمشکلدرشروع
بابيقراري، یاتداومآنباشدیاخوابهمراه خواب
حرفزدندرخواب،خوابهمراهباوولخوردنهاي
زیادکهصبحروزبعدشخصاحساسخستگيناشياز

خوابوعدمرضایتازخوابشرادارد.
ب:اضطراب فوبي يا ترس اختصاصي:یعنيترس
غیرواقعيازیكعاملکهبخوديخودترسناكنیستو
ذهنماآنراترسناكنشانميدهداینترسپایداربیش
ازحدوغیرقابلقبولاستوباحضوریاانتظارحضور

آنعاملایجادميشود.
مانند:ترسازارتفاع،حیوانات،تزریقآمپول،دیدن
خونو...ایننوعاضطرابدرکودکانبهشکلگریه
وکجخلقي،ماتومیخکوبشدنوچسبیدنزیادبه

والدینظاهرميشود.
پ: اضطراب اجتماعي:ایناضطراببهمعنايترس
غیرمنطقيازحضوردرموقعیتهايخاصاست.مثل:
حرفزدندرجمع،غذاخوردندرجمعبهویژهجمع
باحضورافرادغریبهوناآشنا،نوشتندرحضورجمع،
سخنرانيوارایهگزینشدرحضوراساتیدیامدیرانباال
دست،ارایهمطلبدرجمعهمساالنوحتيدرموارد
شدیدترکهطيآنفردباافراديناآشنامواجهميگرددیا
احتمالميدهدموردبررسيوارزیابياجتماعيدیگران
قرارگیردایجادميشودوفردميترسدبهگونهايرفتار
کندکهموردتحقیریاارزیابياحتماليدیگرانقرارگیرد.
یا گرفتگيصدا قلبي، تپش دچار فرد موارد اینگونه
احساسبيقراريوبازيکردنباانگشتانیاخودکار
یاهرچیزدردسترسميشودوبهواسطهایناضطراب
مواجه بامشکل نیز ارایهمطلب و کاهشیافته تمرکز
ميگرددکهایننکتهخودباعثتشدیدشکلدرشرایط
مشابهبعديميشود.لذادرجامعهافراديراميبینیمکه
عليرغمهوشوتوانباالبهواسطهاینکسالتازپذیرفتن
هرگونهمسوولیتيکهمستلزمارایهگزارشبهسایرافراد
شودسربازميزنندومشاغلانفراديوتكنفرهرابر
ميگزینندوعلیرغمتوانمنديبهمراتبباالتراداريو
سازمانيراهپیدانميکنند.ادامه دارد...

بهداشت رواني)4(

اضطراب اجتماعي: 
اين اضطراب 

به معناي ترس 
غير منطقي از حضور 

در موقعيت هاي 
خاص است. كه 

طي آن فرد با 
افرادي نا آشنا مواجه 

مي گردد يا احتمال 
مي دهد مورد بررسي 

و ارزيابي اجتماعي 
ديگران قرار گيرد 

ايجاد مي شود و فرد 
مي ترسد به گونه اي 

رفتار كند كه مورد 
تحقير يا ارزيابي 
احتمالي ديگران 

قرار گيرد

منوچهر
 سرحدي
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پيامبري كه بايد از نو شناخت

محمد)ص(        
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پــسازقرنچهــارممیــالديواززمانيکه
امپراطــورانرومبهمســیحیتگرویدندوعقاید
کلیسارابهعنوانآراوعقایدرسميترویجکردند،
بنــايمخالفتراباحوزههايفکريوعلميآزاد
گذاشــتندتااینکهســرانجامژولتينین،امپراتور
رومشرقيدرســال5۲9میالدمسیح)قرنششم
میالدي(دستورتعطیليدانشگاههاوبستنمدارس
ومراکــزعلميراصادرکردودانشــمندانازبیم
جانمتواريشدندوچراغعلموفلسفهدرقلمرو
امپراتوريرومخاموششد.درستدرهمینزمان
بود،قرنششممیالديومقارنباخاموشيچراغ
علمودانــشدرروم،بزرگترینحادثهتاریخبه
وقوعپیوستوشــبهجزیرهعربستانشاهدبعثت
بهترینمخلوقخداوند،محمدامین)ص(شدکه
درنخستینگامبهفراگیريعلمودانشفراخوانده
شــد،»بخوانبهنامپــروردگارتکهآفریدت«و
ســپسپیروانخودرابهآموختنعلمودانشاز
آغــازتاپایانزندگيباروایــت»اطلبالعلممن
المهــدالياللحد«فراخواند.آريچنیناســتکه
دکترشریعتيدربیانشخصیتارزندهپیامبرخاتم
چنینمينگارد:بهراستيميتوانگفتکهمحمد
راایــنچنین»بایدازنودید«،»ازنوشــناخت«،
اورابانگاهيکهاشــیاواشــخاصرامينگریم
نبایدنگریست،بایدازروانشناسي،جامعهشناسي
وتاریخ،نگاهيتازهســاختوبرسیمايمحمد
)ص(افکنــد.اورابایددرصفشــخصیتهاي
عظیــمتاریخ،قیصرانوحکیمــانوانبیادید،در
جمعپیامبرانبزرگرقنشــاندوتماشایشکرد.
دراینهنگاماستکهتصویراودرچشمماچنان
شگفتوتوصیفناپذیرمينمایدکهگویيهرگز
اوراندیدهایموهرگزچنینتصویريراازمردي
درجهاننميشــناختهایم.برايشــناختدقیقو

تصویرکليوتمامهرمذهبي،شناختنخدايآن،
کتابآنوپیغمبرآنضرورياســتواینروش
سادهترین،ممکنترینودرعینحالعلميترین

ومطمئنترینروششناختیكمذهباست.
محمدترکیبيازموســيوعیسياست،گاهاو
رادرصحنههــايمرگبارجنگميبینیموگاهوي
راميبینیــمکهوقتيهــرروزدررهگذرشمرد
یهوديازبامخانهاشخاکســتربرسرشميریزد
واونرمترازمســیح،همچونبایزید،رويدرهم
نميکشدویكروزکهازکنارخانهويميگذرد
وازخاکســترمردخبرينميشود،ميپرسدرفیق
ماامروزسراغمانیامد؟وچونميشنودکهبیمار
شدهاســتبهعیادتشميرود.دراوجقدرتدر
آنلحظهکهسپاهیانشمکهرا،شهريکه۲0سال
اوویارانشراشــکنجهدادهوآوارهکردهاست،
اشــغالکردهاند،برمســندقدرتامادرسیماي
مهربانمسیح،کنارکعبهميایستدودرحاليکه10
هزارشمشیرتشنهانتقامازقریش،دراطرافشبرق
ميزنندوميپرسد؛»ايقریشفکرميکنیدباشما
چهخواهمکرد؟«،قریشکهســیمايمســیحرا
دراینموســایيکهاکنونسرنوشتشــانرادردم
شمشیرخویشدارد،خوبميشناسندوبهچشم
ميبینند،پاســخميدهندکه»تــوبرادريبزرگوار
وبرادرزادهايبزرگــواري«وآنگاهباآهنگيکه
ازگذشــتومهربانيگرمشــدهاست،ميگوید:

»بروید،همگيآزادید.«
آري،پسازآنکهبهبعثتبرانگیختهشد،اولین
کسيکهبهويایمانآوردحضرتعلي)ع(بود،
عليبودکهباويهمپیمانشــدوازآنپسهمه
لحظــاتعمررادراینپیمــانوپیوندنهادودر
پرســتشخداوندووفايمحمدودوستيخلقو
پارســایيروح،آیتيشگفتشدوباصدهارشته

پنهانوپیداباروحواندیشــهوقلبمحمدپیوند
یافت.پیغمبرکهتاریــخآنهمهازارادهوتصمیم
وقدرتشسخنميگویدوخسروانوقیصرانو
قدرتمندانحاکمبرجهانآنهمهازشمشــیرش
ميهراســندودشمنازشــدتغضبشميلرزد،
درعینحالمردياستســختعاطفي،بادلي
کهازکمترینمــوجمحبتيميتپدوروحيکهاز
نوازشنرمدســتصداقتي،صمیمیتيولطفيبه
هیجانميآید،درخانهوخانوادهنیزچنیناســت.
دربیرون،مردرزموسیاســتوفرماندهيوقدرت
وابهتاستودرخانهپدريمهربان،شوهرينرم
خويوســادهوصمیمي،ويهرگزنميکوشیدتا
خــودرامرموزوغیرعــاديوموجوديعجیبو
غریبدرچشمهابنمایاند،بلکهبعکسحتيبهمادي
بودنتظاهرميکرد،نهتنهااززبانقرآنميگویدکه
»منبشــريهستمبمانندشــماوفقطبهمنوحي
ميشود،/کهف110«.وجودعلي)ع(وفاطمه)س(
کههمچوندوبالبرايپیغمبربودندوفرزندانآنها،
تحملزندگيپرتالطموپرمشقترابرايپیغمبر
)ص(آسانترکردهبود،چنانچهدکترشریعتيدر
ادامهميگوید:»امااینهاهمهآرامشپیشازتوفان
بودوتوفاندررسیدسیاه،هولناكوبرباددهنده
آشــیانهوویرانکنندهخانــهاو.«)آريپساز۲3
سالرســالتپیامبريوهدایتمردم(پیغمبردر
بســترافتادودیگرنتوانستبرخیزدوبهاینگونه
استکهمحمدورسالتچندبعديودوجهتش
شایســتگيآنرادارندکهآرزويبزرگانســان
امروزراتحققبخشد.دکترشریعتيدرکتابهاي
»فاطمه،فاطمهاســت«و»سیمايمحمد)ص(«به
تفضیلبهبیانابعادشــخصیتيحضرتنبياکرم
)ص(ميپردازدوآنراشــرحميدهدکهقطرهاي

ازآندریادراینمقالمرقومگردید.

براي شناخت 
دقيق و تصوير 
كلي و تمام هر 

مذهبي، شناختن 
خداي آن، كتاب 
آن و پيغمبر آن 

ضروري است و اين 
روش ساده ترين، 

ممكن ترين و 
در عين حال 
علمي ترين و 

مطمئن ترين روش 
شناخت يك مذهب 

است

بيست و هشــتم صفر- آخرين رسول حق مهر سكوت بر لب می نهد 
و جبرائيل در حريم ملكوت گوشــه عزلت می گزيند چرا كه اينک خاک 
پيكر آن پاک را در خود نهفته و عرش اعلی و بهشت ابقی جان عزيزش 
را پذيرا گشــته است. از اين پس درهای آسمان بسته است، از اين پس 
جز به مدد نور ســتارگان امامت درشب تاريكی كه با غروب خونرنگ 
دهم محرم ســال 61 هجری آغاز شــده اســت نمی توان راه جست و 
يافت. تا كی باشد كه شمشــير آخته دوازدهمين پيشوا و رهبر، همنام 
آخرين رسول حق اين تيرگی را بشكافد و خورشيد راستی و عدالت را 
بر ديدگانمان بنشــاند. چگونه می توان از اين روح پاک و جان رسيده 
 به افالک ســخن گفت؟ آنچه ما مسلمين، پيروان اين آخرين پيامبر الهی 
می گوئيم و می نويســيم با عشقی بزرگ و شناختی اندک همراه است 
و آنچه اسالم شناســان غربی و غيرمسلمان می گويند و می نويسند 
با شناختی سترگ و برگرفته از برگه های تاريخ و بی عشقی هر چند 

اندک توام اســت. كجا می توان وصف اين بزرگ مرد را يافت كه عشقی 
ســترگ و شــناختی بزرگ با آن همراهی كند. كجا می توان آينه تمام 
نمای حبيب خدا را يافت و در چهره درخشان آن پاک اهورايی نگريست. 
 بی شــک جز در نهج البالغه كالم شــگفت آور اميرمومنان علی بزرگ، 
نمی توان وصف راســتين و چهره بی آاليش رسول حق، پيامبرختمی 
مرتبت محمد مصطفی )ص( را يافت. در كالم اميرالمؤمنان هيچ وصفی 
بدون تفكر و هيچ ستايشی بی اساس نمی توان يافت. در سخن ايشان 
هر چه هست راستی بر خواسته از آگاهی و دانش است و كجا می توان 
دو جان را چون پيامبر و علی )عليهماالســالم( به يكديگر نزديک يافت، 
نزديک نه ! آشــنا و هم خانه و هم اصل و يک ريشه يافت. چه جان علی 
جدای از جان پيامبر نيست. علی در دامان پيامبر رشد كرده و باليده و 
پيامبر بر ســينه علی و در آغوش آن يارترين يار جان به جان آفرين 

تسليم كرده است.



44

يخ
تار

م 
وي

تق

حميد رضا 
محمدي 

آذر ماه 1391 - شماره 26

يك آمريكايي، اصالح گر 
امور ماليه ايران

نگاهي به حضور هشت ماهه مورگان شوستر در 
ايران؛ يكصد و يك سال پس از خروجش از ايران 
در دي ماه 1290

آبانوآذر1۲89پایتختایران،روزهايآشفتهاي
راازســرميگذراندوخزانهداريکشــور،اوضاع
نابسمانيداشت.»دخالتدولتهايخارجيدرامور
ایران،ناامنيناشيازغارتگريعشایردرنقاطمختلف
کشور،بحراناقتصاديوقروضکمرشکنناشياز
وامهايمتعــددازجملهمعضالتيبودکهحکومت
مرکزيباآنهادســتبهگریبانبود.«»تابستانهمان
ســال،میرزاحسنخانمستوفيالممالكبهمجلس
پیشــنهادکردتابرايرفعایننقایص،کارشناســان
خارجياستخدامنمایدکهالبتهدولروسوانگلیس
نیزتلویحاآنراپذیرفتند.سرانجامِمذاکراِتوکالي
مجلس،مجوزاستفادهازکارشناسانآمریکایيبراي
اصالحامورماليوچندسوئديبرايتاسیسنیروي
امنیتيمقتدربود.«برایناســاس،سومديماه1۲89
حســینقليخاننوابکهآنروزهاِسَمِتباالترین
مقاموزارتخارجهایرانرابرعهدهداشت،درنامهاي
خطاببهعليقليخاننبیلالدوله؛کاردارسفارت
ایراندرواشنگتن،خواستتافوراتقاضايدراختیار
گذاشتنچندمتخصصامورماليبهمدتسهسالرا

بهوزیرخارجهآمریکاابالغنماید:

- واشنگتن: سفارتخانه ايران
فورابهوزیرخارجهدولتآمریکااظهارنمایید

کهشمارابهکسانيکهدرامورمالیه
آمریــکامهارتتامــيدارند
مذاکرات نمــودهو معرفي
اســتخدام براي را ابتداییه
یكنفرخزانــهدارکلکه
ازمردمانکافــيوکاردان
بــيآالیشآمریکاوامینو
موثقباشد،بهجهتتجدید
تشکیلوپیشــرفتونظم
جمعوخــرجمالیــهایران
بهمدتســهســال،بهعمل

بیاورید؛ونیزیكنفرمستوفي
ومحاسبماهرویكممیزبراي

نظارتوتعیینمیزانالزمهمالیات

ایــاالتویكنفررئیسبــرايادارهکردنوتنفیذ
مالیاتهايمستقیمه،بهمعاونتیكنفرمفتشکاردان
کهدارايصفاتممیزســابقالذکرباشدالزم،ولي
قبولمشارالیهمبهتصویبمجلسخواهدبود.وزیر
مختارنیزاطالعدادهکهوزیرخارجهبرايمذاکرات
مزبورهحاضروراضياست.پسدراینکاربهآراو
نصایحدیگراناعتنانکردهوازدخالتاشخاصغیر

مسوولپرهیزواجتنابنمایید.
ایــنتلگرافرابــهوزیرمزبورارایــهنمودهو
دســتورالعملهايمشــارالیهراعملنمودهونتیجه

اقداماتخودتانرامختصرااطالعدهید.
نمره9876.حسینقلي«

»درپيمذاکراتدوســتانهايکهبیننمایندگي
سیاســيایراندرواشنگتنووزارتخارجهآمریکا
صورتگرفت،دولتایرانموافقت»ویلیاممورگان
شوستر«راباقراردادسهسالهتصديمقامخزانهدار
کلدولتشاهنشــاهيبرايســازماندهيواجراي
جمعوخرجدرآمدهايکشــوربهدستآورد.چهار
دستیارآمریکایينیزبههمینشکل
استخدامشدندتاخزانهدارکلرا

دراینامرخطیریاريدهند.«
شوســترکهدرآنزمانچهل
وسهسالهبود،مسوولیتگمرك
کوبا)1899(وفیلیپین)1901(
راازســرگذرانــدهبودو
تجربهاياندوختهبود»بنابه
توصیهویلیامهاواردتافت؛
رئیسجمهورآمریکا،براي

اینکارمعرفيشد.«.
ويدرخاطراتخود
نوشتهاست:»پیشازآن
منهرگزخواِبرفتنبه
ایــرانراهمندیدهبودم،
وليبرخوردهايگرممیرزا
عليقليخان،کاردارایران
درواشــنگتنتردیدهاياولیه
مراازبینبُردونهایتاکهازهیچ

کوششيبرايکمكبهملتيکهشواهدنشانميدادبه
نهادهايماوروشهايکاريمااعتقادپیداکردهبودند،
فروگذارنکنم.«سرانجامشوستربا»حقوقپایهشش
هزاردالر«،بههمراهچهارمعاونوخانوادههایشانبه
نامهاي»بروسدیکي؛کارشناسمالیاتي،فرانكکرِنز
وچارلزمكکاســکي؛کارشناسانمسایلگمرکيو
رالفهیلز؛متخصصدرامورحسابداريوممیزي«
،»ساعت9صبحروز18اردیبهشتماه1۲90)7مه
1911(«»باکشتيروسيباریاتینسکي«واردبندرانزلي
شــدند.آنانسهروزبعدکهبهطهرانرسیدند،رسما
کارشــانراآغازکردندو»درآنزمان،تنهاموجودي
خزانهدولتایران،یكحواله600هزارتومانيبود.«
یكماهپسازورودشوستربهپایتخت،انگلیسيها
وروسها،ازهمانابتدابادیدهســوظنشــدیدبه
شوسترواقداماتشمينگریستند.»زیرابرايدوقدرت
بزرگ...آساننبودتاطرِفمستقلسوميرابپذیرند
کهپاســخگويآنهانبود.شوستربيدرنگدستبه
کارشــدوتقریبااعجازکرد،هرچندکاريازپیش
نَبُرد.«»بااینحالاکثرقريببهاتفاقمجلس)اعماز
دموکراتهاواعتدالیون(ازاصالحاتماليشوستر
جانبــداريميکردنــد.بهترینگواهبــراینادعا،
تصویبقانونبیستوســومجوزا)خرداد(1۲90
)شــانزدهمجماديالثانــي13۲9/چهاردهمژوئن
1911(بودکهبهوياختیارتامميداد.براساساین
قانون،شوســتراختیارداشتبهجمعآوريمالیات
کلکشــوروتماميحســابهايدولترسیدگي

کند.«
برایناساسخزانهداريکلایرانتاسیسگردید
وبــهموازاتآننیــزژاندامريخزانــهراهاندازي
شد.اماســپردنمسوولیتادارهژاندامريخزانهبه
یك»وابســتهنظاميانگلیسبهنامسرهنگچارلز
اســتوکسآنهمبهاینسببکهمشهوربودبهتر
ازســایرخارجیاِنمقیمتهران،ایرانراميشناسدو
بهزبانفارســيتکلمميکند.«کهبرخالفمعاهده
ننگین1907بود،خشــمدولتروسیهوبهتبعآن،
انگلیسرابرانگیختوازآنروزبهکارشــکنيدر
کارهاياصالحياودســتزدندودراولینگام،با

هركــس هفتــه اي در ايــران زندگــي كنــد، پــي مي َبــَرد كــه اصــالح 
مالــي ايــن كشــور بســتگي تــام و تمــام بــه احيــاي فــوري امنيــت 
و ايجــاد يــک دولــت مركــزي قــوي دارد، دولتــي كــه بتوانــد ابــراز 
ــد...  ــش را بخوانن ــور خط ــاط كش ــن نق ــد و در دورتري ــود كن وج
ــي ايــران بــه تنهايــي بــراي تخليــه منابــع كشــور  مشــكالت داخل
كافــي اســت، بــه حــدي كــه پيشــرفت كشــور را ســال ها بــه تعويــق 
خواهــد انداخــت. اگــر زورگويــي شــرم آور بيگانــگان و ديپلماســي 
ارعــاب و اســكات را هــم بــه آن اضافــه كنيــم، كارد بــه اســتخوان 
خواهــد رســيد... بــي گمــان در ايــن روزهــاي بــازار گرمــي اصــوِل 
ــه روزگار  ــه چ ــورش ب ــرزمين ك ــي، س ــودِت جهان ــاني و م انس

منحوســي دچــار آمــده اســت.
ويليــام مــورگان شوســتر، بخشــي از نامه سرگشــاده بــه روزنامه 

تايمزِ لنــدن، 21 اكتبــر 1911 

هركس هفته اي 
در ايران زندگي 
كند، پي مي بََرد كه 
اصالح مالي اين 
كشور بستگي تام 
و تمام به احياي 
فوري امنيت و ايجاد 
يك دولت مركزي 
قوي دارد، دولتي كه 
بتواند ابراز وجود 
كند و در دورترين 
نقاط كشور خطش 
را بخوانند..
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تطمیعمحمدعليشــاهِمخلوع،اورا»در۲6تیرماه
1۲90ازدوجبههبنــدرترکمنوبینالنهرینعلیه
حکومتمرکزيشوراندند.«»ولياستقاللشوسترو
نوآوريهاياودرامورماليدستبهدستهمدادو
دولتکهمواجبسربازانشراپرداختهبودتوانست
تالشمحمدعليشاهرابرايحملهبهکشوروپس
گرفتنتاجوتختخنثيکند.حکومتایراننهتنها
ازعهدهپرداختحقوقنظاميهابرآمد،بلکهشوستر
ترتیباتيدادتــاهرکجاکهقوايمهاجمپیشــروي
ميکرد،وجوهدولتيمســتردشودتابهدستیاغیان
نیفتــد.«»اودرادامهمقاماتبلژیکيگمركبهویژه
مورناردراکهازحمایتروسهابرخورداربودند،
بازرسيميکرد؛برايگردآوريمالیاتکشورحتي
درایاالتشــمالينیرويویژهايتشــکیلداد؛و
امالكشاهزادهايراکهمدعيبودتبعهروساست
ملكمنصورمیرزاشعاعالســلطنهوليدولتاورا
خائــناعالمکردهبود،توقیفکــرد.بهگفتهوزیر
مختارانگلیس،ایناقدامکاســهصبرتزاررالبریز
کرد.«همهایناتفاقاتســببشدتادولتروسیه
تزاريدر»۲۲آبانماه«،اولتیماتوم۴8ســاعتهايرا
بهایرانبدهدتاخواســتههايزیررابرآوردهکند«
دولتایراندراعادهمراســلهخودشانکهدرباب
تقاضايانفصالجنرالقنسولروسنوشتهبودند،
رضایتداشتهباشندووزیرامورخارجهایرانباید
ازتوهینيکــهژاندارمهايایرانيباصاحبمنصب
قونسولگريروسواردنمودهبودند،اظهارتاسف
بنمایدواخیــراژاندارمهاازمنزلشعاعالســلطنه
برداشتهشــوندوقزاقایرانيبهجايآنهاگماشته
شود.«»امانمایندگانمجلس،ایناولتیماتومِروسها
رادرجلســهروزبعد،ردکردندوخواستارتمدید
دورهدوسالهمجلستاپایانگرفتنبحرانشدند.«
۲6آبانسفارتروسیهبهدولتایراناطالعداد
کهچوناولتیماتــومرانپذیرفتهروابطدیپلماتیك
قطعشدهاســت.«متعاقبآن،اولتیماتومدیگريدر
ظهرروزهشــتمآذرماهازسويروسهابهدولت

ایراندادهشــدکهدرصورتعدمتامینآنظرف
شــشروز،چهارهزارســربازمســتقردررشت،

پایتخترابهتصرفدرخواهندآورد:
»1-عزلمســترشوسترومســترلُکفر.دخالت
اشخاصدیگرکهمســترشوسترآنهارابهخدمت
دعــوتنموده،بایدموافقفقــرهدوماینتقاضاها

رعایتشود.
۲-متعهدشــدندولتعلیهایرانکهاشخاص
خارجهراتااینکهقبالرضایتســفارتینروسو
انگلیــسراتحصیلبکنند،بهخدمتایراندعوت

ننماید.
3-پرداختندولتعلیهایرانمخارجلشکرکشي
راکهحالیهبهایرانشدهاســت.مقدارمبلغيکهبه
دولتامپراتوريبایدبرســدوترتیبپرداختنآن،
بعدازوصولجوابدولتعلیهبعدمعینخواهد
شد.«»همچنینباانتشارخبراولتیماتومدرنجفو
کربال،دوروحانيبرجسته،آخوندمالمحمدکاظم
خراســانيوآخوندمالعبــداهللمازندرانيتصمیم
گرفتنــدبهطــرفایرانحرکتکننــدکهبافوت

ناگهانيآخوندخراساني،موضوعمنتفيشد.«
ســهروزبعدمجلسدوممشروطه،بازهماین
شروطراردکردوخواســتارمذاکرهمستقیمشد.
»ازســويدیگر،باانتشــاراولتیماتومدومروسیه،
هیجانعموميکشــوررافراگــرفتودرتهران
وشهرســتانهااقشــارمختلفجامعهبهتظاهرات
پرداختنــد.درتهران،دانشآموزانمدارسباپرچمو
شعار»یامرگیاوطن«درخیابانهابهراهافتادند«و
»300زنباطپانچههايپنهاندرزیرِچادرهایشــان،
بــهراهروهايمجلسریختنــدوتهدیدکردندکه
هرنمایندهپذیرنــدهاولتیماتومروسهاراخواهند
کشــت.«استوکس،بیســتودومآذر،ایرانرابه
مقصدهندوســتانتركکرد.سرانجام،درسومدي
ماه»جلســهايبزرگباحضورناصرالملك؛نایب
الســلطنه،هیاتدولتوبرخينمایندگانمجلس،
جلســهايتشــکیلگردیدوبنابهپیشنهاددولت،

ناصرالملك؛نایبالسلطنه،انحاللمجلسرااعالم
کردویپرمخانارمنيمامورشدتادرهايمجلس

راُمهرومومنماید.
ضمنااعالمقبولياولتیماتومبهسفیرروسیهنیز
بهوثوقالدوله؛وزیرخارجهمحولگردید.«حکم
پایانماموریتمورگانشوستروهمکارانش،»عصر
روز۲5دسامبر«)۲7(مطابقباچهارمديبه»زبان
فارســيوازسويمنشيمخصوصوزیرخارجه«

بهويتسلیمگردیدکهبدینشرحبود:

 خدمت عالي جناب مستر شوستر
چنــانکهخودمطلعید،کمیســیونيکهغروب
۲9ذيحجه13۲9انتخابشــدوبرايحلمساله
اولتیماتومدولتروسیهازمجلساختیارتامگرفت،
روزآخــرهمینماهپسازمشــاورهباهیاتوزرا
تصمیمبهقبولمواداولتیماتومگرفتواینتصمیم

بهسفارتروسیهاطالعدادهشد.
بهجهتآنکهشــرایطاولتیماتوماقتضاميکند
حضرتعاليازخدمتدولتایرانمستعفيشوید
وازامــورمالياینمملکتکنــارهبگیرید،بدین
وسیلهآنرابهاطالعجنابعاليبرسانیم.درباب
ادارهخزانهداريکلوفرديکهدفاترومسوولیت
راتحویلاوخواهیدداد،همچنینوضعکارگزاران
آمریکایيکهبهاســتخدامدولــتایراندرآمدهاند،

تصمیمدولتمتعاقبااعالمخواهدشد.«
درنهایــتاو،همکارانشوخانوادههایشــان،
شانزدهروزبعدپاركاتابكدرتهرانرابا»اتومبیل
مخصوصشــاه«و»ســاعت5:30عصرروز۲3
ديماه1۲90،بایكکشــتيروسي،بندرانزليرا
برايهمیشهتركگفتند.«پسازاو،برخالفمیل
باطنياش،مورناردِبلژیکيتاسال1۲97خزانهدار
کلایرانشد.مرديکهشوستردربارهاشگفتهبود:
»کارشازبدناميهمگذشــتهبودوازفسادمالي

شدیددستگاهتحتاختیارشخبرداشتم.«
* منابع در دفتر مجله موجود مي باشد.                     

 در نهايت او، 
همكارانش و 

خانواده هايشان، 
شانزده روز بعد 
پارك اتابك در 

تهران را با »اتومبيل 

مخصوص شاه« و 
»ساعت 5:۳0 عصر 

روز 2۳ دي ماه 
12۹0، با يك كشتي 

روسي، بندر انزلي 
را براي هميشه 

ترك گفتند.« پس 
از او، بر خالف ميل 
باطني اش، مورنارِد 

بلژيكي تا سال 
12۹۷ خزانه دار كل 
ايران شد. مردي كه 

شوستر درباره اش 
گفته بود: »كارش از 

بدنامي هم گذشته 
بود و از فساد مالي 

شديد دستگاه تحت 
اختيارش خبر داشتم



دي ماه 1391 - شماره 2۷

گزارش برنامه: 
بــراي اجــراي برنامــه دو روزه صعود قله 
كركس، روز پنج شــنبه 1۸ آبان 91 و در قالب 
تيمي 10 نفــره از اعضاي گــروه كوه نوردي 
شركت فراب، عازم استان اصفهان و شهرستان 
نطنز مي شويم. ساعت حركت از تهران 5 صبح 
است و طي كردن فاصله طوالني و حدودا ۳50 
كيلومتري تا نطنز مي تواند فرصت مناسبي براي 
خواب و استراحت يا تماشاكردن و لذت بردن 
از مناظر و چشم اندازهاي اطراف باشد. در ميانه 
پاييز هســتيم و درجه برودت هــوا پايين آمده 
است. جاده نيز خلوت است. اتوبانهاي تهران-

قم  كاشان و اصفهان از جاده هاي خوب كشور 
هستند و يكي دو رســتوران و مجتمع خدمات 
بين راهي با وضعيت مناســب و تميز مي تواند 

رضايت مسافران اين جاده ها را جلب نمايد.
با نزديك شدن به كاشــان، مي توانيم نشاني 
از بارش هــاي پاييزي برف را در ارتفاعات اين 
منطقه ببينيم و با نزديك شــدن به نطنز نيز جبهه 

شمالي و سپيد پوش كركس را. مسيري را كه ما 
براي صعود خود انتخاب كرده ايم رخ جنوبي و 
بنابراين آفتاب خور كوه است و حتي مي توانيم 
انتظار داشــته باشــيم كه در مسير خود با برف 

چنداني مواجه نشويم. 
نطنز را پشــت سر مي گذاريم و براي رسيدن 
به مبدا صعود راه خود را به طرف اصفهان ادامه 
مي دهيم تا بعد از مسافتي در حدود ۳0 كيلومتر 
به روســتاي زيباي طرق برسيم و سپس از جاده 
اصلي جدا شــده و در امتداد غرب راه روستاي 
كشــه را در پيش بگيريم. ساعت 1۳ به محل در 
حال احداثي به نام مجتمع تفريحي گردشــگري 
كركس رسيده و پياده مي شويم. زماني كوتاه را 
براي آماده سازيهاي شخصي اعضا در نظر گرفته 

و خيلي زود صعود خود را آغاز مي كنيم.
در هوايي كامال معتدل و در امتداد شــمال به 
طرف باال مي رويم. مسير داراي پاكوبي مشخص 
و در كنار بستر پر از سنگالخ رودخانه اي بزرگ 
و خشك شــده ادامه مي يابد. در آن سوي بستر 

خشــك رودخانه اما جــاده اي خاكي نيز ديده 
مي شــود كه خيلي زود ناچار به پيمايش در آن 
مي شويم. جاده سازي در كوه ها به وسيله انسانها 
براي رسيدن به نقطه اي مسكوني، باغ ها يا معادن، 
متاسفانه صدمات و لطمات جبران ناپذيري را بر 
وارد  محيط هاي طبيعي كوهستان هاي كشورمان 
آورده است كه بخشي از آن مانند زخمي عميق 

بر تن كوهستان زيباي كركس نشسته است.
ســاعت 1۷ و بعد از پشت سرگذاشتن شيبي 
تند و نفســگير به محل پناهگاه مي رســيم. اين 
پناهگاه در ارتفــاع ۳۳00 متري و به همت كوه 
نوردان شــركت مخابرات اصفهان در سال ۸۳ 
احداث گرديــده و داراي موقعيت و امكانات 
مناســبي جهت اقامت كوه نورداني كه از نقاط 
مختلف كشــور براي صعــود كركس مي آيند 
مي باشد. خســتگي ســفر طوالني و صعود با 
كوله هاي سنگين را مي توانيم با استراحتي خوب 

در پناهگاه كركس به فراموشي بسپاريم.
روز جمعه 19 آبان، بيدارباش براي صعود در 

بر بلنداي كوير
گزارش صعود به قله كركس

 كركس با ارتفاع 3895 متر در رشته كوه هاي ممتد مركزي واقع شده و مرتفع ترين كوهستان در حاشيه كوير بزرگ مركزي 
ايران است. اين قله از شمال به روستاي گورآباد و هنجن و از جنوب به ده بزرگ كشه و طار و از غرب به منطقه اردهال دليجان 
و از شرق به نطنز محدود مي شود. كوهستان كركس، مجموعه اي از قلل بزرگ و كوچک با صخره ها و ديواره هاي بلند مي باشد 
و آن را حاصل گدازه هايي مي دانند كه از شــكاف هاي پوسته زمين به بيرون راه يافته اند. بارش هاي سنگين برف در زمستان 
موجب گرديده كه كركس تقريبا در نيمي از ســال پوشــيده از برف باشــد و منبع اصلي چشمه هاي متعددي كه در دامنه هاي 

پهناور آن جريان دارد. نيمه هاي بهار و پاييز را مي توان بهترين زمان براي صعود اين قله دانست. 
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نطنز را پشت سر 
مي گذاريم و براي 
رسيدن به مبدا 
صعود راه خود را 
به طرف اصفهان 
ادامه مي دهيم تا 
بعد از مسافتي در 
حدود ۳0 كيلومتر به 
روستاي زيباي طرق 
برسيم و سپس از 
جاده اصلي جدا شده 
و در امتداد غرب 
راه روستاي كشه 
را در پيش بگيريم. 
زماني كوتاه را براي 
آماده سازيهاي 
شخصي اعضا در نظر 
گرفته و خيلي زود 
صعود خود را آغاز 
مي كنيم

فرامرز نصيري
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ساعت ۴/۳0 دقيقه انجام مي شود و پس از صرف 
صبحانه اي مختصر در ساعت 5 و در شرايطي كه 
هنوز هوا تاريك و در عين حال بسيار سرد است، 
در زير نور هد المپ هــا صعود را آغاز مي كنيم. 
حركت اعضاي گروه با پوشــش كامل زمستاني 
صورت مي گيرد و بنابراين كوچكترين مشكلي با 
سرماي شديد هوا نداريم و با حركتي آرام و منظم 

شيبهاي تند مسير را طي مي كنيم.
با روشنتر شدن هوا و باال آمدن آفتاب، شرايط 
صعود بهتر مي شــود. ساعت ۸/50 دقيقه به اولين 
قله فرعي بر روي خط الراس مي رسيم. استراحت 
كوتاهي كرده و ســپس با تراورســي كم و بيش 
طوالني در دامنه هــاي صخره هاي و كامال برفي، 
خود را به زير قله اصلي مي رسانيم وسرانجام در 
ساعت 9/۳0 دقيقه و به همراه تمامي اعضاي گروه 
بر فراز قله ۳۸95 متري كركس مي ايستيم. دوستان 
موفقيت يك كار گروهي منظم و برنامه ريزي شده 
را به هم تبريك ميگويند و يك بار ديگر نام فراب 
را بر فراز يكي ديگر از قلل مرتفع كشورمان ثبت 

مي كنند.
آنچه از فراز قله مي بينيم چشــم انداز كويرهاي 
بي انتها در يك سو و كوه هاي مرتفع استان اصفهان 
در سوي ديگر است. تعدادي پرنده شكاري هر از 
گاهي باالي سر ما پرواز كرده، چرخي مي زنند و 
در نقطه اي محو مي شوند. ديدن منظره كوير بزرگ 
در آن ارتفاع، از جمله جاذبه هاي صعود كركس 
اســت و دل كندن از آن و تصميم به بازگشــت 
گرفتن كاري سخت و دشوار. ساعت 10 بازگشت 
به طــرف پناهگاه و از همان مســير صعود آغاز 

مي شــود. در چهره تمامي دوستان، رضايت و شادماني صعود موفقيت آميز و قرار گرفتن در دل 
طبيعتي بســيار زيبا كامال مشهود است. ســاعت 1۲/۳0 به پناهگاه رسيده و پس از يك ساعت 
اســتراحت و گرفتن تعدادي عكس يادگاري در كنار ســاختمان پناهگاه به طرف كشه حركت 
مي كنيم. صرف ناهار و خريد ســوغاتي در شــهر نطنز انجام مي شود و ساعت ۲1 همان روز در 
مقابل ســاختمان مركزي شركت فراب پايان يك برنامه به يادماندني و خاطره انگيز را به دوستان 

اعالم مي كنيم.

شركت كننده گان در برنامه: 
خانم ها: مريم وحيدي نسب، ستاره امامي

آقايان: مهدي افضلي، حسين صادقي، حامد حاجيا، فيض اله سقر، امير طالبي، رضا بيژن و يك 
همراه، فرامرز نصيري )سرپرست( 

ي
رد

نو
وه

ک

4۷

آنچه از فراز قله 
مي بينيم چشم انداز 

كويرهاي بي انتها در 
يك سو و كوه هاي 

مرتفع استان 
اصفهان در سوي 

ديگر است. تعدادي 
پرنده شكاري هر از 

گاهي باالي سر ما 
پرواز كرده، چرخي 

مي زنند و در نقطه اي 
محو مي شوند. 

ديدن منظره كوير 
بزرگ در آن ارتفاع، 
از جمله جاذبه هاي 

صعود كركس است 
و دل كندن از آن و 
تصميم به بازگشت 

گرفتن كاري سخت 
و دشوار
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