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در سالي كه گذشت، 
با همت همكارانمان 
در كارگاه هاي 
اجرايي، توانستيم 
چهار واحد نيروگاه 
برق آبي 1000 
مگاواتي گتوند عليا 
و دو واحد گازي 
160 مگاواتي 
نيروگاه شيركوه را، 
به عنوان اولين طرح 
سرمايه گذاري فراب 
در حوزه نيروگاه هاي 
سيكل تركيبي، 
راه اندازي و با شبكه 
برق كشور سنكرون 
نماييم

همكاران گرامي، سالم
فرارسیدنسالنوراتبریكعرضمينمایموبرايشماعزیزان،سالمتي
بابهرهگیريازتجربیات امیدوارمدرسالجدید وموفقیتراآرزومندمو
کسبشدهدرسالهايگذشتهوتالشکلیههمکارانوهمراهانگروهفراب،
ساليموفقدررویارویيبامشکالتموجودوتداومحرکتروبهجلوگروه

فرابداشتهباشیم.
بوي و رنگ کمتر که نمایم شروع دستاوردهایي از ميخواهم اینبار
پروژهايدارند.ازمهمترینمواردقابلتقدیروتشکردراینزمینه،طراحي
علیا،توسطمتخصصانشرکت توسعهگتوند نیروگاه توربین250مگاواتي
توباوتستموفقیتآمیزمدلآندریکيازمعتبرترینمراکزتستدرکشور
سوئیس،کسبرتبهاولکشوردرصدورخدماتفنيومهندسيودرنتیجه
پیاپي، برايسومینسال نمونهکشور عنوانصادرکننده به فراب از تجلیل
دریافتگواهینامهرتبهزرینطرحمليرتبهبنديکارتهايبازرگانيوکسب
رتبهنخستدرمرحلهاولجایزهمليبهرهوريایراندرگروهخدماتفني
ومهندسي)درشاخصدرآمدسرانهوسودخالص(است.همچنینحضور
پروژه مدیریت بینالمللي آزمون در فراب گروه همکاران از نفر 18 موفق
حرفهايوکسبگواهینامهPMP،ازگامهايمهمفرابدرجهتارتقاي

دانشمدیریتپروژهدرگروهفراببودهاست.
اقتصادي شرایط که هرچند پروژههايجدید، اخذ و بازاریابي زمینه در
را منعقدشده قراردادهاي همه نمودنجدي فعال امکان کارفرمایان، فعلي
مبادله بر موفقشدیمعالوه نیروگاههايحرارتي، نساخت،درحوزه میسر
قراردادنیروگاهسیکلترکیبي500مگاواتيپارسجنوبيباشرکتنفتو

گازپارس،درمناقصهنیروگاهسیکلترکیبي500مگاواتيمسسرچشمهنیز
برندهشویم.درحوزهنیروگاههايبرقآبي،قراردادخریدتضمینيبرقطرح
نیروگاه130مگاواتيمگريدرکشورارمنستانرامبادلهوتفاهمنامهتامین
تلمبه و گتوندعلیا مگاواتي 1000 نیروگاه توسعه طرحهاي اجراي و مالي
ذخیرهاي500مگاواتيآزادراامضانمودیم.درحوزهطرحهايصنایعریلي
نیزقراردادهايتاسیساتتونلراهآهنتهران-تبریز،طرحتوسعهخطیك
مترويتهرانوهمچنینمترويمهرشهر-هشتگردباکارفرمایانمحترممبادله
گردید.امضايقراردادطرحهايکنتورهايهوشمنددراستانهايزنجانو
شیرینکن آب بزرگترین از بهرهبرداري و احداث قرارداد انعقاد و بوشهر
جنوبکشوردربندرعباسبهروشBOOوبهصورتمشارکتي،ازدیگر

رویدادهايمهمدرزمینهبازاریابيدرسال91محسوبميشود.
درساليکهگذشت،باهمتهمکارانماندرکارگاههاياجرایي،توانستیم
چهارواحدنیروگاهبرقآبي1000مگاواتيگتوندعلیاودوواحدگازي160
در فراب سرمایهگذاري طرح اولین عنوان به را، شیرکوه نیروگاه مگاواتي
باشبکهبرقکشورسنکرون حوزهنیروگاههايسیکلترکیبي،راهاندازيو
نماییم.همچنیندراینسال،شاهداتمامموفقیتآمیزدورهتضمینهرچهار
واحدنیروگاه1000مگاواتيکارون4وهمچنینچرخشموفقیتآمیزاولین
واحدنیروگاهسیاهبیشه،بهعنواناولیننیروگاهتلمبهذخیرهايکشور،بودیم.
درطرحسدونیروگاهاومااویادرکشورسریالنکا،فعالیتهايمهندسي،
بازرگاني،تجهیزکارگاهونیزعملیاتاجرایيحفاريتونلها،عليرغموجود
مشکالتوموانعبینالملليباحداکثرتواندنبالميشود.طرحهايسیمره
و داریان طرحهاي اجرایي عملیات و شدهاند راهاندازي آماده سیاهبیشه و

پيام نوروزي مديرعامل
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آزادباوجودمشکالتمالي،بهپیشرفتهاست.پروژهکیندارومادرکشور
کنیابهاتمامرسید.عملیاتاجرایيواحددومطرحسنگتودهدونیزهمزمان
بابهرهبرداريمداومازواحداولایننیروگاه،درطولسالدرحالانجام
مالي تامین عدم دلیل به حرارتي، نیروگاه طرحهاي حوزه در است. بوده
هزینههايباقيماندهازجانبکارفرما،پروژهنیروگاهپارسیانمتوقفشدو
تامینتجهیزاتاصلينیروگاهسیکلترکیبيداالهونیزبهعلتعدمگشایش
اعتبارارزيپروژهازمحلصندوقتوسعهملي،میسرنگردید.دراینحوزه
فعالیتهايآغازینطرحنیروگاهسیکلترکیبيپارسجنوبيراپیشبردیم،
هرچندکهعدمدریافتپیشپرداختمانعازآغازجديترفعالیتهاياین
انجام حال در نیز عراق کشور در الصدر پروژه فعالیتهاي گردید. پروژه

است؛امامشکالتماليپروژهمانعازپیشرفتمطلوبآنشدهاست.
درحوزهنفتوگازوباتالشهمکارانگرانقدرماندرشرکتناردیس،
عالوهبرانجامموفقیتآمیزمذاکراتقرارداديکهدرنهایتمنجربهامضاي
میانمشارکت میدانگازيکیش پاالیشگاه فازنخست موافقتنامهاحداث
فراب،ناردیسونامورانباشرکتمهندسيوتوسعهنفتگردید،طرحهاي
نفتوگازوپتروشیميگروهفراب،شاملیوتیلیتيفازهاي22تا24پارس
جنوبي،پاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس،شیرینسازيگازمایعایرانالان
جي،یوتیلیتيNGLخارك،بازیابيسکوينفتيفروزانوپاالیشگاهمیدان

گازيکیشهدایتوراهبريشدهاست.
انجامعملیات با اینسال نیزدر توانمندماندرشرکتنوتاش همراهان
بهحوزه فرابوورود آبيوحرارتيشرکت نیروگاهي اجرایيطرحهاي

اجرايطرحهاينفت،گازوپتروشیميدرپروژههايشرکتناردیس،گروه
فرابرادردستیابيبهموفقیتهايبرشمردهیارينمودند.

درحوزهبهرهبرداريونگهداريازنیروگاهها،بااستقرارهمکارانآموزش
دیدهدرنیروگاههايگتوندعلیا،سنگتودهدووشیرکوه،بهصورتعملیاتي
در حیطه، این در موفق عملکردي ارایه با و کارشدیم از اینحوزه وارد
آستانهعقدقراردادبهرهبرداريونگهدارينیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشه

ميباشیم.
امیدوارمدرسالجدید،باصبوري،درایتونگاهدقیق،خالقانهوآیندهنگر
همکارانعزیزمدرگروهفراببتوانیمبرمشکالتوموانعپیشروغلبهکرده
اخذ یکدیگرشکلدهیم. با را آیندهمطلوبي بهشرایطموجود، توجه با و
پروژههايجدیددرحوزههايفعالیتگروهفراب،ورودبهحوزههاينواز
جملهطرحهايصنایعمعدني،ورودبهبازارهايجدیدکنتورهايهوشمند
اجرایي عملیات شروع اجرا، دردست پروژههاي موفق اجراي منطقه، در
موفقیت سرچشمه، مس و جنوبي پارس ترکیبي سیکل نیروگاه طرحهاي
دربرداشتنقدمنهایيدرتامینماليطرحهايداالهو،خداآفرین،مگريدر
کشورارمنستانوعینيدرکشورتاجیکستانوتهیهوپیادهسازيسیستمجامع

نرمافزاريفرابازجملهاهدافشرکتدرسال92ميباشد.
الزمميدانمدراینجا،ازشماهمکارانخوبمدرگروهفراببهخاطر
تالشوکوششخستگيناپذیرتاندرجهتدستیابيبهاهدافمانتشکرنمایم.
و شاد است. من قلبي آرزوي عزیزان، شما یکایك سربلندي و شادي

سربلندوپیروزباشید.

در حوزه نفت و گاز 
و با تالش همكاران 

گرانقدرمان در 

شركت نارديس، 
عالوه بر انجام 

موفقيت آميز مذاكرات 
قراردادي كه در 
نهايت منجر به 

امضاي موافقت نامه 
احداث فاز نخست 

پااليشگاه ميدان 
گازي كيش ميان 
مشاركت فراب، 

نارديس و ناموران با 
شركت مهندسي و 
توسعه نفت گرديد، 

طرح هاي نفت و 
گاز و پتروشيمي 

گروه فراب هدايت و 
راهبري شده است



با حضور رئيس جمهور صورت گرفت

افتتاح بخش گازي نيروگاه 480 مگاواتي
سيکل تركيبي شيركوه يزد

دکترمحموداحمدينژاددرجریانســفربهاســتانیزدبا
حضوردرمحلنیروگاه480مگاواتيسیکلترکیبيشیرکوه
یزد،ضمــنافتتاحبخشگازيایننیروگاهازقســمتهاي
مختلفآنبازدیدوباتوضیحمســووالندرجریانچگونگي

انجامفعالیتهاوپیشرفتکارهاقرارگرفت.
نیروگاهشــیرکوهیزد،باهدفتولیدمتوسطانرژيساالنه
بهمیزان3.325گیگاواتساعتوافزایشتوانتولیديشبکه
برقسراســريکشوربهمیزان484مگاواتباسرمایهگذاري

600میلیــاردریالبهعالوه247میلیــونیوروافتتاحومورد
بهرهبرداريقرارگرفتهاست.رییسجمهورهمچنینباحضور
دراتاقکنترلایننیروگاهازدســتاندرکارانومتخصصان
کشــوردرراستايساختوراهاندازينیروگاهسیکلترکیبي

شیرکوهیزدتقدیروتشکرکرد.
ایننیروگاهدارايدوواحــدگازيباظرفیتتولید162
مگاواتبرقویكواحدبخارباظرفیتتولید160مگاوات

برقاست.

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
تكميل عمليات نصب بويلرB و آماده سازي   
جهت عمليات هيدروتست- پروژه NGLخارك

LNG ادامه عمليات نصب سازه فلزي پروژه ايران  

بخار-پروژه  توربين  سالن  سقف  پوشش  
نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد

 Propane treatment نصب 6 تجهيزات
LNG به وزن تقريبي 288 تن پروژه ايران

اخبار فراب



اخبار توبا

انجام موفقيت آميز تست مدل توربين 
طرح توسعه گتوند عليا در آزمايشگاه لوزان سوئيس

بازرسي رده C قطعات يدكي ويکت گيت توربين سيمره

آزمایشهايپایانيتستمدلتوربینطرحتوسعهگتوند
علیادرتاریخ91/11/23درموسســهلوزانســوئیسودر
حضورنمایندگانشــرکتهايتوســعهمنابعآبونیروي
ایران،مهندسيمشــاورمهابقدسوفرابانجاموتمامي
الزاماتموردنیازدرمشخصاتفنيطرحباموفقیتتحویل
شــد.اینموفقیتکــهدرنتیجهکاروتــالشبيوقفه

همکارانماندرشــرکتتوباودرادامهموفقیتهايقبلي
درحوزهطراحيوتستمدلرانرتوربینسیمرهوطراحي
توربیننیروگاهآزادحاصلگردیده،بيشــكگاميمهمدر
زمینه»بوميســازيطراحيتوربینهايبــرقآبي«بودهو
اینمهمرابهمجموعههايفراب،کارفرماومشــاورتبریك

عرضمينماییم.

بازرســيردهCقطعــاتیدکيویکتگیتســیمرهبا
حضــورنمایندگانکارفرماومشــاور،همــکارانفرابو
سوپروایزرآلســتومدرتاریــخ91/11/24انجــاموتحویل

گردیــد.باتحویلاینمجموعه،کلیهقطعاتاصليویدکي
بخشســاختداخلتوربینخاتمهیافتــهواندكقطعات
جزئيباقیماندهنیزبهزوديتحویلسایتسیمرهميگردد.

سرخط اخبار شركت نوتاش

خاكبرداري حوضچه تبخير پروژه نيروگاه   
سيكل تركيبي شيركوه يزد

NGL ادامه اجراي فونداسيون هاي پروژه  
خارك

اصلي  ترانس  متعلقات  نصب  تكميل     
واحد 2 گازي و برقدار نمودن سايت نيروگاه 

سيكل تركيبي شيركوه  يزد

ادامه اجراي ترنچ هاي پروژه NGLخارك  

جهت  مخازن،  نصب  فعاليت  تكميل    
عمليات هيدروتست- پروژه NGL خارك



اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
ادامه عمليات اجراي ساختمان هاي ضد   
و  ديوار ها  ساخت  عمليات  ادامه  و  انفجار 
 SIH و  برق  ايستگاه  ساختمان هاي  سقف 

LNG پروژه ايران

 راه اندازي واحد اول و دوم پروژه نيروگاه   
سيكل تركيبي يزد

 Lowering DE Bracket انجام عمليات  
Unit واحد يك نيروگاه برق آبي سيمره

واحد  آخرين  سنكرون  انجام  از  نمايي    
نيروگاه برق آبي گتوند عليا

واحد  آخرين  سنكرون  انجام  از  نمايي    
نيروگاه برق آبي گتوند عليا

اخبار سازمان

فراب و كسب مقام اول 
در مرحله اول چهارمين 
جشنواره ملي بهره وري

فراب در هفتمين نمايشگاه اختصاصی
 جمهوری اسالمی ايران در كشور تركمنستان

پیــرومذاکراتبعملآمــدهفیمابیــندولتجمهوری
اســالمیایرانوکشــورترکمنســتاندرخصوصانجام
معامالتتهاتری)فروشگازترکمنســتانوارســالکاالو
خدماتازکشورایران(،براساستوافقاتطرفهایایرانی
وترکمنیمقررگردیدبخشــیازمبلغخریدگازبهصورت

صدورکاالوخدماتفنیومهندسیمستردگردد.
هفتمیندورهایننمایشــگاه،امسالوبهمنظوربرقراري
امکانمراوداتومبادالتتجاریفیمابینتجاروبازرگانان
ایرانوترکمنســتانبویژهحضورموثــردرانجاممعامالت
تهاتریگازوارســالکاالوخدماتبهکشــورترکمنستان،
باهمکاریســفارتمحتــرمج.ا.ایراندرترکمنســتانو
مشارکتحدود90شرکتازبخشهایدولتیوخصوصی

متشکلازسازمانها،شرکتها،موسسات،تولیدکنندگانو
صادرکنندگان،تجاروبازرگانانایرانازتاریخ9لغایت11
اسفندماه1391درمساحتیبالغبر1300مترمربعدرمـحـل
قصرنمایشگاهــــیعشقآبادبرگزارگردید.ایننمایشگاه
باحضورآقایدکترســعیدلومعــاوناموربینالمللرئیس
جمهورکشــورمانونیز»خواجهمحمــدمحمداف«معاون
رئیسجمهورترکمنستاندراموربازرگانیوصنعتنساجی،
»احمدیبیغش«استاندارخراسانشمالی،سفرایخارجی
حاضردرترکمنســتانواعضایکابینهدولتترکمنستاندر
تاریــخ91/12/9افتتاحگردید.هیئتعالــیرتبهایرانیو
ترکمندرغرفهفرابحضــورپیدانمودندوتوضیحاتیاز
فعالیتهایشرکتفرابدرحوزهزیرساختبهآنهاارائهشد.

درمرحلهاولچهارمینجشنوارهمليبهرهوري،کهدر31
گروهاقتصاديوباحضور314شرکتبرگزارگردید،شرکت
فرابموفقشــددرگروهخدماتفنيومهندسي،دربخش
جانبيوهمچنینمجموعامتیــازاتمرحلهاول،مقاماولرا
کســبنمودهودرمراسميکهدر30بهمنماه1391برگزار
گردید،لوحتقدیردریافتنماید.الزمبهذکراستکهبخش
جانبيجایزهمليبهرهوريدربرگیرندهشــاخصهايدرصد
حاشیهسودخالصوفروشسرانهميباشدومجموعامتیازات
مرحلــهاولنیزازبرآیندنتایجبخــشاصليوبخشجانبي
حاصلميگــردد.همچنینمرحلهدومجشــنواره،کهدرآن

تندیسجایزهمليبهرهوريبهشرکتهايبرتردادهميشود،
ازاســفندماهسال1391آغازشدهاستودرآنشرکتهاي
متقاضيميبایســتباارسالســهپروژهارتقايبهرهوريبه
دبیرخانه،بهرقابتبایکدیگربپردازند.نتایجمرحلهنهایيدر
خردادماه1392،منتشرخواهدشدوشرکتفرابنیزدراین

مرحلهشرکتخواهدنمود.



اخبار سازمان

حمل و تحويل آخرين ترانس نيروگاه سيمره

فراب در نخستين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي 
همکاريهاي اقتصادي و صنعتي ايران و مصر 

روزچهارشــنبه25بهمن1391آخرینترانسنیروگاه
ســیمرهبهوزن135تنتوسطبوژيهايشرکتتجارتو

سرمایهگروهفرابواردسایتشد.
عملیاتبارگیريحدود3ماهقبلروزسهشنبه21آذرماه

درکارخانهشرکتایرانترانسفوشهرزنجانانجامشدهبود
کهدرنهایتاینعملیاتبانظارتوکنترلکاملهمکاران
معاونــتبازرگانيباموفقیتانجاموتحویلکارگاهنیروگاه

سیمرهگردید.

نخســتینکنفرانسونمایشــگاهبینالملليهمکاریهاي
اقتصاديوصنعتيجمهورياســالميایــرانوجمهوري
عربيمصربارویکردتوسعهصادراتکاالوخدماتفنيو
مهندســيباهمکارياتاقبازرگانيایراندرروزهاي1و2
اســفندماهسالجاريدرمحلهتلبینالملليالمپیكتهران
برگزارشد.باتوجهبهاهمیتویژهاینرویدادمهماقتصادي
وصنعتي،تعدادکثیريازشخصیتهايعالیرتبهاقتصادي،
تولیدکنندگان،صادرکنندگانوبازرگانانبرجستهدوکشور
ایرانومصربهمنظورارتقايســطحمناســباتتجاريو

صنعتيدرایننمایشگاهوکنفرانسحضورداشتند.
شرکتفرابنیزدراینکنفرانسونمایشگاهبینالمللي

جانبيآنمشارکتفعالداشت.

سرخط اخبار شركت نوتاش

انجام عملياتRotor Lowering واحد   
يك نيروگاه برق آبي سيمره

 ادامه عمليات نصب اسپول هاي باسداكت   
واحد يك و سه نيروگاه برق آبي سيمره

اهداي گواهينامه رتبه  زرين طرح 
ملي رتبه بندي كارت هاي بازرگاني 

به شركت فراب
گواهينامه رتبه زرين مربوط به طرح ملي رتبه 
به شركت فراب  بازرگاني  بندي كارت هاي 
فراب  روابط عمومي  گزارش  به  شد.  اعطا 
بندي  رتبه  دنبال  به  گواهينامه  اين  اعطاي 
به  مختلف،  بازرگاني شركت هاي  كارت هاي 

شركت فراب تعلق گرفت. 



اخبارداخلی

نيروگاه سيكل تركيبي داالهو
•ســاختبخشباقيماندهســازههاي

فلزيسالنتوربینبخار

پروژه تونل زيرگذر تهران – تبريز
•فعالشدنعقدقراردادتامین2.5کیلومتر
سینيونردبانکابلسیستمتامینتوانوفعال
شدنقراردادتامینپمپهايتخلیهتاسیسات

تونلتهران-تبریز

طرح  نيروگاه پارس جنوبي
•نهایيسازينقشــهساختمانهاياداري
موقتبامشــاوروکارفرماوانجاممهندسي
مربوطهتوسطپیمانکارنیروگاهپارسجنوبي

طرح  نيروگاه اومااويا
•حملســهدســتگاهلوکوموتیوجهت

حفاريتونلبلندبهکارگاه
•حفاريتونلتوســطAditدســتگاه

TBMدرتونلبلند
•حفاريتونلMATتاکیلومتر1790

)94درصدطولتونل(

اخذ رتبه يك نفت و گاز از 
معاونت برنامه ريزي و نظارت 

راهبردي رياست جمهوري
شرکتناردیستنهاباارائهسوابقاجرایي
پروژهسکوينفتيفروزانتوانستهاستامتیاز
موردنیازبرايرتبهیكنفتوگازراکسب
نماید.همچنینباارائهاینســوابق،عالوهبر
رتبهیادشده،رتبهپنجصنعتومعدنونیرو
نیزبرايناردیسدرنظرگرفتهشدهاست.این
گواهینامهتا95/10/27اعتبارداشتهوباتوجه
بهساختارجدیدگواهینامهها،درصورتتغییر
وضعیتیاارتقايشرکت،امکانتغییروارتقا

درایندورهوجوددارد.

اخبار شركت فراب

چرخشاولیهتوربیندرطرحنیروگاهسیاهبیشه

انتقالشیرپروانهايواحد1و2و3بهموقعیتنصب طرح سيمره

TrialRunTestسنکرونواحدهاي1و2گازيباشبکهسراسريوشروع
واحدهاي1و2گازينیروگاهشیرکوهیزد

مراحلتکمیليعملیاتنصبواحددومنیروگاهسنگتوده2



سرخط اخبار شركت نارديس اخبار نارديس

 124-123-121 واحدهاي  از  باز  نمايي    
يوتيليتي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

نصب تابلوهاي در پست هاي برق واحد    
120 فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

مبدل  بافل هاي  شيت-  تيوب  بازرسي    
 24 تا   22 فازهاي   132 واحد  حرارتي- 

پارس جنوبي

ابزار  هواي  پكيج  درام هاي  حمل  شروع    
 1391/11/02 تاريخ  از  خارك:   NGL دقيق 
پكيج درام هاي هواي ابزار دقيق كه در كارخانه 
راكتورساز اهواز ساخته و تست شده بود، به 

سوي جزيره خارك حمل گرديد.

انجام تست نهايي ترانس هاي سيليكوني     
لغايت  تاريخ 1391/11/01  از  خارك:   NGL
در  سيليكوني  ترانس هاي   FAT  1391/11/07

كارخانه BEST تركيه با موفقيت برگزار گرديد.

انجام تست نهايي پمپ هاي None API پروژه NGL خارك

به روزآوري ماموريت
چشم انداز و ارزش هاي سازماني شركت نارديس

درتاریخدوموسومبهمنماه12عددپمپپکیجNoneAPIPumpدرکارخانهپتکوواقعدرتبریزباموفقیتتست
شد.

شــرکتناردیسدرراســتايارتقايسیســتممدیریت
اســتراتژیكخود،طيجلساتيباحضورمدیرعامل،مدیران
ارشــدوتعداديازرؤساوکارشناسانونیزمشاور،اقدامبه
بازنگريماموریت،چشــماندازوارزشهايسازمانيخود

کرد.

اینجلســاتبهصورتکارگاهيبرگزارشــدودرابتدا
مفاهیــمپایــهبرايشــرکتکنندگانمرورشــدودرادامه
گروههــايکاريمختلــفبــهصورتتخصصــيدراین
خصــوصفعالیتنمودنــد؛درانتهاجمعبنــديالزمبراي

شرکتناردیسصورتپذیرفت.
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

 Nagarijuna Agrichem شركت
در پروژه برق آبي سرمايه گذاري مي كند )هند( 

شرکتNagarijunaAgrichemمبلغ19میلیوندالربراي
Tolungساختیكنیروگاهجدید300مگاواتيرويرودخانه
Chuسرمایهگذاريميکند.مبلغسرمایهگذاريشدهتقریبا20ًدرصد
ازکلهزینههايتقریبيپروژهاست.پیشبینيشدهاستنیروگاه
درسال2015شروعبهکارخواهدکرد.ساختایننیروگاهتوسط

شرکتHimagiriHydroEnergyاجراخواهدشد.

تامين مالي نيروگاه Tanahun توسط بانك هاي 
ADB و JICO )نپال( 

بانكتوسعهآسیا)ADB(وبانكژاپنيJICAموافقتخود
مگاواتي پروژه140 ازهزینههاي مالي65درصد تامین براي را
Tanahunاعالمکردند.هرکدامازبانكهامبلغ150میلیوندالر
تامینخواهندکرد.واماعطایيبانكJICAداراينرخبهره0.01
درصدودورهبازگشت40سالهوواماعطایيبانكADBداراي
نرخبهره1.5درصدودورهبازگشت30سالهاست.پیشبینيشده

استایننیروگاهدرسال2020شروعبهکارخواهدکرد.

مطالعات اوليه نيروگاه Mnyera انجام شد )تانزانيا( 
مطالعاتاولیهساختنیروگاه700مگاواتيMnyeraدر
Rufijiجنوبتانزانیابهاتمامرسید.ایننیروگاهرويرودخانه
قرارخواهدگرفتوهزینهتقریبي1میلیارددالريبرايساخت
آنپیشبینيشدهاست.درسال1984مطالعاتيبررويرودخانه
Rufijiانجامگرفتکهبراساسآنپیشنهاداحداث8نیروگاهبه

مجموعظرفیت4000مگاواتارائهشد.

قرارداد ساخت نيروگاه Trung Son ابالغ شد )ويتنام( 
مگاواتي 260 نیروگاه ساخت و تامین طراحي، قرارداد
TrungSonبهارزشتقریبي125میلیوندالربهمشارکت
که نیروگاه این ابالغشد. ویتنام و کرهجنوبي از دوشرکت
توربین چهار توسط قراردارد، Ma river رودخانه روي
فرانسیس65مگاواتيتجهیزخواهدشد.ساختایننیروگاه
درسال2018بهاتمامميرسدوتوانایيتولید1.08تراوات

ساعتانرژيدرسالراخواهدداشت.

 Nuozhadu اولين واحد نيروگاه
شروع به كار كرد )چين( 

شرکتCHGاولینواحداز9واحد650مگاواتينیروگاه
Nuozhaduراراهاندازيکرد.ایننیروگاهباظرفیت5850
مگاواترويرودخانهMekongقراردارد.هزینهساختاین
نیروگاهدرحدود9.6میلیارددالربودهاستودرسال2014
بهبهرهبرداريکاملميرسد.ایننیروگاهتوانایيتولید23.91
تراواتساعتانرژيدرسالراداردویکياز7نیروگاهي

استکهقراراسترويرودخانهMekongاحداثشود.



هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر درخصوص 

اين نرم افزار 
در مرجع ارايه 

شده است
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*كارشناس برنامه ريزی و كنترل پروژه 
معاونت توسعه طرح ها
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شركت Andritz Hydro توربين نيروگاه 
Muskrat Falls را تامين مي كند )كانادا( 

شرکتAndritzHydroسفارشيبهارزش170میلیون
دالرازشرکتNalcorEnergyبرايتامینتوربینوژنراتور
این کرد. دریافت Muskrat Falls مگاواتي 824 نیروگاه
سفارششاملتامین4واحدکاپالن206مگاواتي،4ژنراتور،
گاورنر،سیستمتحریك،مانیتورینگوسیستمهايکنترلياست.
درسال2017 MuskartFallsدالري میلیارد نیروگاه7.4

راهاندازيخواهدشد.

وام بانك EBRD براي ساخت
 نيروگاه هاي كوچك )آلباني( 

بانكEBRDاعالمکردکهمبلغ5.2میلیونیورووامبراي
ساختدونیروگاهکوچكدرشرقآلبانيتخصیصدادهاست.
ایندونیروگاهبامجموعظرفیت5مگاوات،توانایيتولید23
گیگاواتساعتبرقدرسالرادارد.اینوام،دومینوامياست
کهبانكEBRDبرايحمایتازایجادنیروگاههايآبيکوچك

توسطبخشخصوصياعطاکردهاست.

شركت آلستوم توربين هاي نيروگاه 6800 مگاواتي 
Grand Renaissance را تامين مي كند )اتيوپي( 

دالر میلیون 406.32 ارزش به قراردادي آلستوم شرکت
نیروگاه ژنراتور و توربین تامین براي METEC شرکت با
6800مگاواتيدرکشوراتیوپيراامضاکردهاست.اینشرکت
مسوولیتتامین،نصبوراهاندازيتجهیزاتالکترومکانیكکه
شامل8توربینفرانسیس375مگاواتيو8ژنراتوراسترا
نیروگاهدر این برنامهریزيصورتگرفته برعهدهدارد.طبق
سال2016بهعنوانبزرگتریننیروگاهآبيآفریقابهبهرهبرداري
ميرسد.کشوراتیوپيظرفیتاحداث35000مگاواتنیروگاه

آّبيرادارد.

 Una براي توسعه نيروگاه EBRD موافقت اوليه بانك
)بوسني و هرزگوين( 

بانكاروپایيEBRDموافقتاولیهخودرابراياهدايوامبه
مبلغ15میلیونیوروبرايتوسعهوبازسازينیروگاهUnaاعالم
کرد.واماهدایيبهمنظورانجامبهبودهايزیرساختيدرنیروگاه
واضافهکردنظرفیت6.4مگاواتيمورداستفادهقرارخواهد
درشهر نام همین به رودخانهاي روي Una نیروگاه گرفت.
Bihacدرشمالبوسنيوهرزگوینقرارداردودرحالحاضر

دارايظرفیت9.4مگاواتياست.

اولين واحد نيروگاه La Yeska راه اندازي شد )مكزيك( 
Jaliscoاستان در LaYeskaمگاواتي نیروگاه750 واحد اولین
راهاندازيشدوواحددومآننیزتاپایانسالراهاندازيخواهدشد.
ایننیروگاهتوسطدوتوربینفرانسیس375مگاواتيتجهیزخواهد
شدکهتوانایيتولید1210گیگاواتساعتبرقرادارد.شرکت
روسيPowerMachinesکهموفقبهبستنقرارداد200میلیون
دالريشدهاست،مسوولیتتهیهدوتوربین،تجهیزاتمرتبطونصب
تجهیزاتالکترومکانیکيرابرعهدهخواهدداشت.هزینهساختاین

نیروگاه1میلیارددالراست.

 Cinco de توسعه نيروگاه 100 مگاواتي
Noviembre شروع شد )السالوادور( 

کنسرسیومCQGوAndritzHydroشروعبهاجراي
CincodeNoviembreپروژهتوسعهنیروگاه100مگاواتي
نیروگاهجدیدو نمودند.عملیاتتوسعهشاملساختیك
نصبدوواحد40مگاواتياست.تامینمالياینپروژهتوسط
دوبانكآمریکایيوآلمانيانجامميشودوهرکدامازبانكها

مبلغ57.5میلیوندالرراتامینميکنند.



برداشت 9 برابري اعراب
 از ميادين مشترک نفت و گاز خليج فارس
مرکزپژوهشهايمجلسدفترمطالعاتانرژيمرکزپژوهشهااعالمکرد:دستیابي
بههدفمدیریتمطلوبدرمیادینمشــترك،نیازمنداعتمادســازيمتقابلمیانطرفین
استبهنحويکهبنابهارادهسیاسيطرفهايذينفع،اقداماتموقتيودائميبرايجلب
اعتمادمتقابلصورتگرفتهومنافعاساسيطرفینتضمینشود.وجودتعدادفراوانقراردادهاي
بهرهبرداريمشتركدراقصينقاطجهانوخوددارينسبيدولتهاازاقدامیکجانبهوبدونهماهنگي
باهمســایگانخوددربهرهبرداريازمخازنونیزتوجهبهمختصاتزمینشناســيومهندســيمخازنو
توانایيهايفنيواقتصادي،مویداینادعاســتکهتالشدولتهادرجهتانعقادموافقتنامههايهمکاريدر
بهترینروشهايممکنبهمنظوربهرهبرداريازمنابعطبیعيمشترك،زمینهسازیكقاعدهعرفيبینالمللياست.
اینگزارشاضافهميکند:رویهدولتهانشانميدهدکهبهرهبرداريیکجانبهوبدونرضایتواجازهازمخزنمشترك
درگذشتهموردپذیرشنبودهوبهرهبرداريازمخزنمشتركتنهاباتنظیمموافقتنامهدوجانبهميتوانستهآغازشود.بنابراین
یكموافقتنامهبهرهبردارياشتراکي،جایگزینيمرجعوبهظنقويبهترینروشاطمینانبخشخواهدبودکهميتواندحمایت
حقوقيمناســبازحقوقمرتبطدولتهايذينفعرادریكمخزنمشــتركفراهمکند.نکتهمهمدراینخصوصآناستکه
ممکناستدولتيمخالفانعقادموافقتنامهباشدیادراعالمنظربهگونهايسکوتکندکهطرفدیگررابالتکلیفبگذارد،درچنین
شرایطيبهنظرميرسدطرفموافقدرصورتبرداشتیکجانبهبهدلیلعدمرضایتیاسکوتازسويطرفمخالفبرايجلوگیري
ازضررناشــيازعدمبهرهبرداري،مکلفبهپرداختغرامتباشد.بهعبارتيدولتمخالفوسرسختنیزبهازايعدماعالمرضایتیا
سکوتشدربهرهبرداريیکجانبهازمخزنیکپارچهشده،غرامتدریافتکند.درپایاناینگزارشآمدهاست:برداشتکميهمسایگانایران
ازمیادینمشــتركنفتوگازخلیجفارسدرمجموع9برابرایراناست.قطعنظرازنحوهبرداشتایرانازمیادینمشتركخوددرخلیجفارس،
ارزیابياقداماتکشــورهايســاحليخلیجفارسازمنظرقواعدحقوقيبینالمللواســتخراجقاعدهورژیمحقوقيموجوددراینمنطقهامري

ضروريواجتنابناپذیراست.

انتخاب اكسون موبيل به عنوان گران بهاترين كمپاني جهان 
شرکتاکسونموبیلعنوانداریکيازبزرگترینغولهايبزرگنفتيوگازيدرجهانتوانستباغلبهبراپلبرجایگاهگرانبهاترینشرکتجهانتکیهزند.
براساسگزارشتهیهشدهتوسطبلومبرگارزشاینشرکتبزرگنفتيهماکنون417میلیارددالراستوایندرحالياستکهارزششرکتاپلخالق
محصوالتپرطرفدارآیپدوآیفون414میلیارددالربرآوردشــدهاســت.بررســيهانشانميدهدکهدرسال2012،شرکتاپلباالترازاکسونموبیلبودهاما
نگرانيهاازعدمتوانایياینشرکتدرغلبهبررقباازجملهگوگلوسامسونگزمینهسازسقوطارزشسهاماینشرکتشدهاست.براساساینگزارشارزش
سهامشرکتاپلدرماهسپتامبرسالگذشتهبهباالترینرکوردتاریخيوبرابربا705/07دالردرهرسهمتنزلیافتواینامرزمینهسقوطجایگاهاینشرکترا
فراهمآورد.بسیاريازفعاالنبازارهایفناوريبرایناعتقادندکهشرکتاپلاززمانمرگاستیوجابزنتوانستهاستبهتولیدمحصوالتانقالبيخوددربازارهاي
تکنولوژيادامهدهد.براساسگزارشمنتشرشدهتوسطبلومبرگشرکتاکسونموبیلکهمقراصليآندرایالتتگزاسآمریکاستدر6سالمنتهيبهسال
2011درحدود4سالعنواندارباارزشترینکمپانيجهانبودهاست.سهاماینشرکتدرسالجاريرشد6درصديبهثبترسانیدهاست.طبقارزیابيها

درگزارشيکهاینشرکتدرروزیکمماهفوریهارائهخواهدداد،رشددرآمدهايخوددرسهماههپایانيسال2012را2درصداعالمخواهدکرد.

شراكت چشم بادامي ها، در ميادين نفتي آمريكا
براســاساینگزارش،باموافقتمقاماتتگزاس،نقلوانتقاالتالزمبرايمســتقرشدنمسووالنچینيشرکتسینوکمدرمیداننفتيولفکمپتا
سهماهدومسال2013صورتخواهدگرفت.درراستايقراردادمنعقدشدهمیاندوطرف،سینوکمچینصاحبحدود82هزارو800هکتاراز
مساحتمیداننفتيولفکمپميشود.دراینگزارشآمدهاست،اینشرکتچینيومیداننفتيوگازيولفکمپتگزاسبرايگسترش86چاه
نفتيدیگراینمیدانتاانتهايسالجاريمیالدي،120حلقهچاهدرسال2014و165حلقهچاهدرسال2015میالديبهتوافقرسیدهاند.

بهره برداري از طرح توليد زودهنگام گاز از ميدان كيش در سال آينده
مدیرعاملشرکتملينفتایرانگفت:فازنخستتولیدگازازمیدانکیشدرقالبتولیدزودهنگامسالآیندهبهبهرهبرداريميرسد.
احمدقلعهبانيدرجریانبازدیدازپیشرفتطرحتوسعهمیدانگازيکیش،درگفتوگوباخبرنگاشانا،اینطرحرایکيازمهمترین
پروژههايشــرکتملينفتایراندانســتوتاکیدکرد:بااینکهمیدانگازيکیش،یکيازمیادینمستقلکشوراستوليبرنامه
داریمبابهرهبرداريبهموقعازآنتوانتولیدگازکشورراارتقادهیم.ويیکيازاهدافاجراياینطرحراتامینگازموردنیاز
مردمجزیرهکیش،تزریقگازبهخطلولههفتمسراسريوافزایشتوانصادارتيکشوردراینحوزهاعالمکردویادآورشد:
پیشازاینگازمنطقهکیشباخطلولهازجزیرهسیريتامینميشدهاست.مدیرعاملشرکتملينفتایرانادامهداد:در
صورتتامینگازاینمنطقهازطریقمیدانکیش،ميتوانیمگازيراکهازجزیرهسیريبهکیشميآیدرادرپروژهان.
جي.الاینجزیرهتبدیلبهمحصوالتباارزشافزودهباالترکنیم.بهگزارششــانا،موافقتنامهطرحتوسعهمیدان
گازيکیش،اسفندماهسالگذشتهمیانشرکتمهندسيوتوسعهنفت)کارفرما(بهنمایندگيازسويشرکت

ملينفتایرانوکنسرسیوميمتشکلازشرکتهايناردیس،فرابوناموران)پیمانکار(امضاشد.
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كنيا و اوگاندا به دنبال سرمايه گذار خصوصي براي ساخت يك خط لوله نفت
بهنوشــتهیكروزنامهمحليشــهرنایروبي،دولتهايکنیاواوگاندابهصورتمشتركبهدنبالسرمایهگذار

اســتراتژیكدربخشخصوصيهستندتاخطلولهايرابرايانتقالمحصوالتفرآوريشدهنفتياحداثکنند،خط
لولهايکهاحداثآنبهسرمایهاي300میلیوندالرينیازدارد.بهگزارشگروهبینالمللپایگاهاطالعرسانيشرکتملي

نفتایران،اینخطلولهقراراستبهخطلولهکنونيمنطقهالدورتمتصلشدهوپسازطيمسیري352کیلومتري،نفت
رابهکامپاالپایتختاوگاندابرساند.گزارشماحاکيازآناستکهبرايانتقالنفتموردنیازاوگاندا،تاکنونمحمولههاينفتي
واردبندردریایيموباســادرکنیاميشــدوسپستوسطتانکرهاوازمسیرجادهايبامسافتصدهاکیلومتربهمقصدميرسید؛

مســیريکهصرفهاقتصادينداشــت.بنابراینگزارشاینخطلولهقراربوددرســال2007توسطیكشرکتلیبیایيبانام»تام
اویل«احداثشودکهدرسپتامبرسالگذشته)شهریور-مهر(بهدلیلتاخیرزیادفسخشد.

مشاركت 9ميليارد دالري ژاپن و كويت براي ساخت يك پااليشگاه در ويتنام
منابعرسميویتنامازامضايقرارداديباشرکتهایيازژاپنوکویتخبردادندکهبراساسآنپاالیشگاهيبهارزش9میلیارددالردراینکشورساخته
ميشــودتابتواندنیازروبهرشــدانرژيخودراتامینکند.بهگزارشگروهبینالمللپایگاهاطالعرسانيشرکتملينفتاینگزارشحاکياستکه:
پاالیشگاهمذکوردراستانتنهاهووادر200کیلومتريجنوبهانويپایتختویتنامقرارداردوقادراستساالنه10میلیونتننفتخامرافرآوريکند.

بهگفتهمقامات،25.1درصدازســهاماینپاالیشگاهبهشــرکتمليپتروویتنامتعلقداردوشرکتهايایدمیتسوکوسانژاپنوشرکتبینالمللي
نفتکویتهرکدام35.1درصدازسهاماینپاالیشگاهرابهخوداختصاصدادهاند.4.7درصدباقيماندهنیزبهشرکتMitsuiChemicalsژاپن
تعلقدارد.درمراســمامضاياینقرارداد،نخســتوزیرویتنامژاوونتانگوون،ابرازداشتکهاینپروژهازاهمیتویژهايبرايتوسعهاجتماعي

کشورکمونیستویتنامبرخورداراست.بهگفتهمقاماتویتنام،ایندومینپاالیشگاهکشوراست.پاالیشگاهاولدرسال2009باظرفیتپاالیشساالنه
6.5میلیونتنباارزش2.5میلیارددالرآغازبهکارکرد.شــرکتپتروویتناماظهارامیدواريکردهاســتکهباراهاندازياینپاالیشگاهبتوانند65درصد
ازنیازســوختکشــوررابرآوردهکنند.آنهاهمچنینازتصمیماتيبرايراهاندازيسومینپاالیشگاهدراستانجنوبياینکشورخبردادهاند.ویتنامهر

سالهمیلیاردهادالربابتوارداتمحصوالتپتروشیمیایيهزینهميکند.

آيا قلب نفتي جهان از خاورميانه به اقيانوسيه مي رود؟ 
شــرکتلینكانرژياســترالیا)LincEnergy(ادعاکردهکهدرمنطقهايدورافتادهمیداننفتيبهارزشتریلیونهادالرکشفکردهاستکهبااثباتاین
ادعاميتواندبهعربســتانيدرمنطقهتبدیلشــود.هرچندمنابعمختلفبادالیلمستدلاینادعاراردميکنند.منتقدینبسیارياینادعارابیشترشبیهیك
رویاپردازيميدانندوآنرامشابهادعايدوپروژهآمریکایيبیکنوایگلفوردميدانندکهاخیرابازاراخبارنفتيجهانرامتوجهخودکردهبودندومدعي
میادینيشدندکهباآنهاميتوانندتاپایانسالمیالدي،ازعربستانسعوديبزرگترینتولیدکنندهنفتجهانسبقتبگیرندکهبعدامشخصشداینمنابع
بهصورتسنگرستيبودهواستخراجآنهااصالصرفهاقتصاديندارد.بهعقیدهمنتقدیناگرچنینمنبعيهموجودداشتهباشدتنها3.5میلیاردبشکه
ازآنقابلبازیابيخواهدبودکهارزشتقریبي359میلیارددالررابهقیمتنفتامروزداراست.پیتربوند،مدیراجرایيشرکتلینكانرژيادعاکرده
استکهاینکشفميتواندسیرنفتيجهانراتغییردهد،اماهمچنیندربخشيازسخنانخوداشارهکردهاستکهتولیددراینمنطقه200میلیون

پوندخرجدربردارد.

عدم ورود كويت در صنعت نفت كردستان عراق
شرکتکویتانرژياعالمکردهکهنسبتبهتصمیمخودبراياستخراجگازوادامهدادنبهکشفنفتدرمناطقجنوبيعراقمصمم
استوباردتمامقراردادهايهمکاريبااقلیمخودمختارکردستانقصدجلوگیريازایجادهرگونهتنشبابغدادرادارد.بهگزارش
گروهبینالمللپایگاهاطالعرسانيشرکتملينفتایران،مدیراجرایيشرکتنفتي»کویتانرژي«دربارهادامهفعالیتهاينفتيو

گازياینشرکتکویتيدرعراقگفت:کویتانرژياستراتژيسرمایهگذاريخودرابرپایههمکاريمستمربابغدادبنانهادهو
هدفاینشرکتتولیدگازدرعراقوصادراتآنبهکویتاست.بهنوشتهرویترز،شرکتهايصاحبنامنفتيدنیاهمچون

»اکســونموبیل«و»توتال«کهدرحالحاضردرعراقمشــغولبهفعالیتهســتند،چندياستکهباعقدقراردادهایيبا
اقلیمخودمختارکردستان)قراردادهایيکهازجانبدولتمرکزيغیرقانونيخواندهميشود(واکنششدیدبغدادرا

برانگیختهاندوبهاختالفدیرینهمیانایندوکهاساسابرسرذخایرنفتوگازواستقاللسیاسيوارضياست
دامنزدند.مســئلهصادراتگازعراقازآنجهتحساسیتبرانگیزاستکهباگذشتقریببهیكدهه

ازحملهآمریکابهخاكاینکشور،بغدادبهدلیلنیازمبرمخودبهگازهنوزآنطورکهبایدقادرنیست
حجمقابلتوجهيگازصادرکند.مدیراجرایيکویتانرژينیزدراینبارهافزود:»هنوززمانآن

نرسیدهاستکهگازعراقبهکویتصادرشودوماکماکاندرتکاپوبرايتقویتوگسترش
روابطبابغدادهســتیموخواهانعدمایجادهرگونهتنشباعراقهســتیمودرهمین

راســتابااقلیمخودمختارکردستانواردهمکارينخواهیمشد.«ایندرحالياست
کهعراقبادردســترسقراردادنبلوكهاينفتيوگازيبیشتري،امیدوار

اســتتاچندسالآتيکرسينخســتدرمیانکشورهايصادرکننده
نفتدراوپكراازآنخودکند.

ري
خب

13

گرداوري: توسعه بازار نارديس
منابع:شانا-دانش نفت- رويترز
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برای دستيابی 
به انرژی پاک و 
مطمئن، استفاده از 
نيروگاه های برق آبی 
يكی از پاک ترين و 
كاراترين روش ها 
به شمار می رود. 
بنابراين بايد با 
سرمايه گذاری 
مناسب و تامين به 
موقع منابع مالی 
پروژهای برق آبی، 
نقش موثری در 
تامين آب و انرژی 
ايفا كرد

پرونده اي براي پروژه پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس، )ستاره خليج فارس( قطب توليد فرآورده هاي سوختي كشور

اكتشاف از عمق
 پااليش در سطح
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هرمزگان  استان 
داراي تاريخي 
با قدمت چند 

است.  هزارساله 
بندرها و جزيره هاي 

هرمزگان در 
گوناگون  دوره هاي 
پيش از اسالم از 
اهميت و جايگاه 

ويژه اي برخوردار 
بوده است. درياي 

پارس يا درياي 
وخليج فارس  عمان 
امروزي كه استان 

هرمزگان نيز در 
كنار آن قرار گرفته، 

از كهن ترين 
درياهاي جهان به 

شمار مي رود

15
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آب و هوا
باتوجهبهمشــخصاتاقلیميواستقراراستان
هرمــزگاندرمنطقهفــوقحــارهاي،گرميهوا
مهمترینپدیدهمشهوداقلیميمنطقهاست.استان
هرمزگانازمناطقگرموخشــكایراناســتو
اقلیــمآنتحتتاثیرآبوهــواينیمهبیابانيو
بیابانيقراردارد.هواينوارساحليدرتابستانها
بسیارگرمومرطوباستوگاهينیزدمايآناز
52درجهســانتیگرادتجاوزميکندوزمستانهاي
مالیموکوتاهيدارد.تعادلآبوهواياســتان
هرمــزگانتحــتتاثیرتودههــايمختلفهواي
شــمالي،غربيوجنوبيقرارداردوبهطورکلي
خشكوکمباراناستوبارندگيدرآناغلببه
صــورترگباروســیالبدرماههايزمســتان
صورتميگیرد.بــههمیندلیلمهمترینویژگي
آبوهواياســتانهرمزگانداشــتنیكفصل
طوالنيگرمویكفصلکوتاهخنكاست،بهاین
معناکهفصلگرمهمراهباهوايشــرجيازاوایل
اســفندماهشــروعشــدهوبهمدت9ماهطول
ميکشــد.درمقابلفصلخنكاستاننیزهمراهبا

خشکينسبيهواازاوایلآذرماهشروعميشودو
بهمدتسهماهادامهميیابدوتحتتاثیرتودههاي
هوايخنكغربيقــرارميگیرد.وليبااینحال
دمايهوايایناستاندرسردترینشبهايسال
بهندرتبــهصفردرجهميرســدودرروزهاي
زمســتانيدمايآناز10درجهســانتیگرادباالي

صفرپایینترنميآید.
دراســتانهرمزگانباتوجهبهفصولســال،
بادهايمختلفيدرطولسالميوزدکهمهمترین
آنهابادشــمال،قوس،ســهیلي،ناشيیانعشيو
بادلوارهستند.بادلوار،ویژگيمناطقگرموخشك

صحرایياستانوبهآتشبادنیزمعروفاست.
همچنیناستانهرمزگانبهعلتقرارگرفتندر
منتهيالیهجنــوبغربيکوههــايزاگرس،فاقد
ذخیرهبرفدایمياســتوبخــشمهميازآب
رودخانههــايموجــوددراینمنطقــهنیز،براثر
گرمايزیادتبخیرشــدهوپسازطيمســافتي
کوتاه،خشــكميشوند.تعداددیگريازرودهاي
اینمنطقه،بهعلتعبورازنمکزارهايساحليو
یادشتهايگچيشورشــدهوبهخلیجميریزند.

رودخانههاياســتانهرمزگانبهطورکليبهدو
گروه:رودخانههايشــورورودخانهآبشیرین
تقسیمميشوند.رودخانههايآبشوراغلبدر
غرباستانجریاندارند،مانندرودخانهشور،کل
ومهرانورودخانههايآبشــیریندرشمالو
شــرقاســتانجریاندارند،مثــلرودخانهگنج،

مینابورودخانهشمیل.


پيشينه تاريخي 
اســتانهرمزگاندارايتاریخيباقدمتچند
هزارسالهاست.بندرهاوجزیرههايهرمزگاندر
دورههــايگوناگونپیشازاســالمازاهمیتو
جایگاهویژهايبرخورداربودهاست.دریايپارس
یادریــايعمانوخلیجفارسامروزيکهاســتان
هرمــزگاننیزدرکنارآنقرارگرفته،ازکهنترین
دریاهايجهانبهشــمارمــيرود.هرچنددرباره
تاریخدیرینــهخلیجفارساطالعــاتزیاديدر
دستنیستواطالعاتموجودفقطبرپایهگمان
یابراســاسافســانههايقدیميواسنادتاریخي
چونتورات،کتیبههايمیخيوآثاربرجايمانده
ازدورانباستاناست،وليبراساسهمینمنابع،

نگاهي به موقعيت و جايگاه استان هرمزگان در نقشه سرزميني ايران

هرمزگان؛ شاهرگ حياتي ايران
استان هرمزگان از لحاظ جغرافيايي به دو بخش كوهستاني و جلگه اي 
و ساحلي تقسيم مي شود. از آن جايي كه بيش از ۷۰ درصد مساحت 
اين استان را كوه ها و ارتفاعات كوتاه و بلند و نيز دشت ها و دره هاي 
مرتفع تشكيل داده است، اين استان جزو مناطق كوهستاني محسوب 
مي شود. كوه هاي اين منطقه كه ادامه رشته كوه هاي زاگرس هستند 
آب هاي خليج فارس  داخل  تا  به جنوب شرقي  با جهت شمال شرقي 
امتداد يافته و به تدريج از ارتفاع آن ها كاسته مي شود. به طور كلي 
تپه هاي ماهوري آهكي،  به  ارتفاع،  با كاهش  اين رشته كوه ها  ادامه 

گچي و شني منتهي شده و به زمين هاي پست ساحلي خليج فارس و 
درياي عمان متصل مي شود.  مرتفع ترين كوه هاي اين استان عبارتند 
از: كوه گنو با ارتفاع ۲,۳۴۷ متر درفاصله ۲۰ كيلو متري شمال شهر 
بندرعباس در جلگه ايسين، كوه فارغان با ارتفاع ۳,۲۶۸ متر و كوه 
استان،  كوهستاني  بخش  برخالف  اما  متر.    ۲,۸۶۱ ارتفاع  با  شب 
ارتفاع است، مساحت  باريك ساحلي كه جلگه اي پست و كم  حاشيه 
پست  ناحيه  اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  هرمزگان  از  كمي 

ساحلي، در اطراف تنگه هرمز وسعت بيشتري دارد. 
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ديلميان نخستين 
دودمان ايراني بودند 
كه پس از غلبه 

اعراب بر ايران، 
بار ديگر بر سراسر 
جزيره ها، بندرها 
و آب هاي استان 
هرمزگان و ديگر 
نقاط خليج فارس 
دست يافتند.
به ترتيب در 
سال هاي ۳۲۳ 
و ۵۳۴ هـ. ق، 
هرمزگان، عمان و 
بندرها و جزيره هاي 
آن، توسط علي ـ 
عمادالدوله ـ و احمد 
ـ معزالدوله ـ به 
قلمرو آل بويه ملحق 
گرديدند

16

ساکناننخســتینخلیجفارسکهحدود10هزار
سالپیشدرخلیجفارسزندگيميکردندازسه
شعبهتشــکیلميشدندکهعبارتنداز:»دراویدها«
کهازساکنانمکرانبودندوپسازتسلطبلوچها
براینناحیه،بانــژادبلوچهادرآمیختند،دومین
شعبه،ســاميها،ازســاکنانکرانههايعربستان
بودندوســومینشــعبه،عیالميهابودندکهدر
منطقهخلیجفارستانزدیکيبوشــهرســکونت

داشتند.
براساستحقیقاتبهدستآمده،عیالميهااز
هــزارهســومپیــشازمیــالد،صدهاســالبر
خلیجفارسوجزیرههاياستانهرمزگان،بهویژه
جزیرههايقشــم،کیش،الرك،لنگهوجاســك
حکــمرانيکردهوازآنهــابهعنوانراهارتباطي
بــرايبازرگانيباهندغربيودرهنیلاســتفاده
ميکردند.طبقســنگنوشــتههايبهدستآمده،
دریــايپارسموردتوجهاقوامســاکندر»میان
رودان«بینالنهرین،چونآشــوريها،اکديهاو
بابليهابودهوآنهارفتوآمدهایيدراینمنطقه

داشتهاند.
دردورهمادهــاوبــهویژهدرزمــانقدرت
هووخشتره،مرزجنوبيایرانتاکرانههايجنوبي
دریايپارسامتدادداشت.دراینزمانهرمزگان
تابعساتراپیااستاندرنگیانهوبخشيازکرمان
بــود.درافســانهارتیــرهیــاارتیتراسنوشــته
اگاتارخیوسآمدهاست:»شاهزادهايبناماریترهیا
ارتیتــراسدرســواحلخلیجفــارس–کهالبته
پژوهشــگرانيچوناحمداقتــداريهرمزکهنه
دانســتهاند-درحالســفربهپاسارگادبودکهدر
ســیلقرارميگیرددرنهایتباگلهورمههایش
واردجزیرهقشــمشــدهکهدرایندورهخالياز
سکنهبودهاست.اینفردسپسمردمسواحلرابه

جزایرراهنمایيميکند.
درزمانهخامنشــي،بهویژهداریوشبزرگ،
ایرانيهــاکمکمدرســواحلوآبهايدریاهاي
سیاهوسرخنیزنفوذکردند.داریوشبزرگ،دریا
ســاالریونانيخود،»اســکوالخیااسکیالس«را
ماموربررســيکنارههــايدریايپــارسکرد.
اسکوالخوهمراهانشتماميجزیرههاوسواحل
دریايمکران،خلیجفارس،دریايسرخودریاي
باختــرراطيکردندوبــهآگاهيهايارزندهاي
دســتیافتند.اینسفردریایيازنظربازرگانيو
نظاميبرايایرانســودمندبودوباعثبرقراري
وابستگيبازرگانيمیانهندوستانودریايباختر
گردید.دردورهحکومتاشــکانیان،ایندولت
پسازغلبهبرســلوکيها،اســتانهرمزگانرابر
قلمروخودافزودوازدریايپارسوبینالنهرین

درمقابلرومیانمحافظتکرد.
همچنیناستانهرمزگاندرزمانساسانیان،از
مراکزمهمدادوســتدوپیوندبازرگانيبهشــمار

ميرفت.درســالهاياولیهحکومتاســالمي،
سواحلهردوطرفدریايپارس،ازجملهاستان
هرمزگانبهدســتمسلمانانافتاد.ابوهوریره،از
یارانپیامبر)ص(درزمانعمر-خلیفهدوم-پس
ازتصرفبحرینوقسمتهايغربيخلیجفارس
باحملهبهبخشهايشــرقيخلیجفارس،تمامي
دریايپارس،بنادروجزیرههايخلیجراتصرف

کردوبرقلمرومسلمانانافزود.
دیلمیاننخستیندودمانایرانيبودندکهپساز
غلبهاعراببرایران،باردیگربرسراسرجزیرهها،
بندرهاوآبهاياســتانهرمــزگانودیگرنقاط

خلیجفارسدستیافتند.
بــهترتیــبدرســالهاي323و534هـ.ق،
هرمزگان،عمانوبندرهاوجزیرههايآن،توسط
به معزالدولهـ واحمــدـ عمادالدولــهـ علــيـ
قلمروآلبویهملحقگردیدند.حکومتآلبویه،
درزمانعضدالدولهگســترشیافــتودرتمام
مدتحکومتشــان،فارسوهرمزگاندرقلمرو

فرمانروایيآنهابود.
پسازفروپاشــيدولتدیلمیان،ســلجوقیان
کرمانازســال454تــا583هـــ.ق،برمنطقه
خلیجفارس،ازجملهاســتانهرمــزگانوعمان
تســلطیافتند.دردورانسلجوقي،ازسويفرمان
روایاناینخانــدان،حاکمانيباعنوان»اتابك«به
مناطقگوناگونرهســپارشــدند.اتابکانفارس
برعمان،بحرینوجزیرههايخلیجفارسودریاي
عماندستیافتندوتاسال661هـ.ق،برفارس
وهرمزگانحکومتکردند.امادرهمینســال،
سلجوقشاهســلغريپسازشورشعلیههالکو
خانمغول،شکستخوردودرپياینشکست،
حکومــتفــارس،هرمــزگانوتمامــيمنطقه

خلیجفارسبهدستمغولهاافتاد.
تیمورلنگ،درسال785هـ.ق،پسازتصرف
سیســتانباحملهبهشــهرهاياصفهان،فارس،

بوشهر،بندرهاوجزیرههايهرمزگان،اینشهرها
رانیزبهقلمروخودافزود.تیموریان،تاسال873
هـ.ق،کهدرایرانحکومتداشتند،خراجبندرها
وجزیرههــايخلیجفــارسودریــايعمانرا

دریافتميکردند.
مابینسپريشــدنحکومتایلخانانمغولو
تشــکیلحکومتتیموریان،حکومتهرمزگانو

خلیجفارسبهدستخاندانمظفریانافتاد.
درســال913هـــ.ق،نــاوگانپرتغاليهابه
فرماندهي»البوکرك«بافتحمسقط،کهدرآنزمان
خراجگزارامیرهرمزبود،باســیفالدینازامیران
هرمز،بهجنگپرداختوباشکستويهرمزرا
تابــعوخراجگزارپرتغالکردنــد.پرتغاليهادر
جزیرههــايهرمز،کیش،بحرین،قشــم،نابندو
سایرجزایرخلیجفارس،دفتربازرگانيوچندین
دژنظامــيســاختند.پسازمرگآلفونســودو
آلبوکركدرذیقعدهســال921هـ.ق،تاروزگار
شاهعباساّول،درسال996تاسال1038هـ.ق،
حکومتپرتغالدردریايپارسازقدرتزیادي
برخورداربــودودراینمدتمراکــزبازرگاني
دریايعمانوخلیجفــارسیعنيکیش،چابهار،
هرمز،مســقط،بحرین،قشم،جاســكبهعلت

ناکارآمديآنانروبهویرانينهاد.
دردورانصفویه،درســال996هـ.ق،شــاه
عباساّولصفــوي،پسازجنگبــاعثمانيها
تصمیمبهآزادساختنجزیرههايدریايپارسو
بیرونراندنپرتغاليهاگرفت.درپياینتصمیم،
شاهعباس،نهتنهاتوانســتبحرینراآزادکند،
بلکهجزیرههــايهرمز،کیش،قشــم،بندرهاي
جاسك،چابهارولنگهراازپرتغاليپسگرفت.
بارويکارآمدنحکومتافشــاریه؛نادرشاه
افشــار،درســال1146هـ.ق،توانستبابیرون
رانــدنافغانهــاازایــرانبرتمامــيکرانههاو
جزیرههايشــماليوجنوبــيخلیجفارسچیره
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استان هرمزگان، از 
ديرباز محل سكونت 

نخستين اجتماع ها 
و گهواره فرهنگي 

كهن است كه 
نخستين حكومت ها 

با فرهنگي غني، 
در كرانه هاي آن 

به وجود آمده 
است. در كرانه ها 

و جزيره هاي 
هرمزگان، عرب ها، 

لرها، پارس ها، 
بلوچ ها، ترک ها و 

تيره هاي آميخته به 
سر مي برند، كه در 

اثر آميختن، نژاد 
ويژه اي را به وجود 
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شود.اماپسازمرگنادرشــاه،شورشيسراسر
کشــوررافراگرفتودرگوشهوکنارسرزمین،
مدعیانيبرايحکومتپیداشد.وليسرانجامدر
ســال1179هـــ.ق،کریمخانزندباســرکوب
مخالفــانومدعیانحکومت،برسراســرفارس،
جزیرههاوبندرهايخلیجفارسودرواقعسراسر
ایران،دستیافتوکارهاينیمهتمامنادرشاهرا

دنبالکردهوبهپایانرسانید.
خلیجفارسبعدازجنــگجهانياول،نهتنها
بهعنوانیكمعبردریایيتجاريبسیارمهم،بلکه
بهعنوانبزرگترینکانوننفتومنبعمهمرشــد
صنایع،اهمیتاقتصاديواســتراتژیکيفراواني
یافت،بــهطوريکــهکلیهطرفهــايتجاري
خارجــيایرانبهویژهانگلیسبــاتالشفراوان
ســعيميکردنــدحضــورفیزیکيخــودرادر
اســتراتژیکي کنند.موقعیت خلیجفارسحفــظ
استانهرمزگان،دردهههايبعدينیزتوجهویژه
بهایــنمنطقهرابــرايدولتهاوکشــورهاي

خارجيالزاميميساخت.
درتقســیماتفعليکشــوريشهربندرعباس
مرکزاســتانهرمزگاناست.اینشــهریکياز
مهمتریــنمراکزاســتراتژیکيوتجاريایراندر
جوارخلیجفارسودریايعماناســت.بارانداز
شــهیدرجایي،اســکلةعظیمياســتکهبخش
وسیعيازمبادلةکاالهايتجاريبینایرانودیگر
کشورهاازطریقآنصورتميگیرد.بندرعباس
ازطریــقراههــايدریایي،راهآهــن،جادههاي
ترانزیتــيدرجةیكوازطریقهوابهکلیةمناطق

داخليودیگرکشورهايجهانمرتبطاست.
و حســاسترین از یکــي هرمــز، تنگــة
حیاتيتریــنگذرگاههايآبــيعصرحاضر،در
قلمروسیاســيایناســتانقراردارد.اینتنگة
هالليشکل187کیلومترطولدارد.عمقتنگة
هرمزبهدلیلشیبتندکفآنازقسمتشمال

بهجنوبمتغیراســت،بهطوريکهدرنزدیکي
جزیــرةالرك،درحدود36مترودرســاحل
جنوبينزدیكشبهجزیرةًمسنِدام180متراست.


اقوام و زبان 

اســتانهرمــزگان،ازدیربازمحلســکونت
نخستیناجتماعهاوگهوارهفرهنگيکهناستکه
نخستینحکومتهابافرهنگيغني،درکرانههاي
آنبهوجودآمدهاســت.درکرانههاوجزیرههاي
هرمزگان،عربها،لرها،پارسها،بلوچها،تركها
وتیرههايآمیختهبهسرميبرند،کهدراثرآمیختن،
نژادویژهايرابهوجودآوردهاند.ســاکنانمحلي
بعضــيازبندرهاوجزیرههاياســتانهرمزگان،
عربزبانانمحليمســتقردرایرانهستندکهاز
دیگرنقاطکشوربهاینمنطقهمهاجرتکردهاندو
ازنظرویژگيهايجســماني،آنــانباعربهاي
همسایهکشورهیچگونهشباهتيندارند.همچنین
ازدیگراقوامســاکندراستانهرمزگانميتوان:

لرها،الريها،بلوچهاومکرانيهارانامبرد.
بهعقیدهبرخيازدانشــمندانمردمشناساقوام
ایرانــياصیلفقطدردومنطقــهزندگيميکنند:
یکــيازایناقوامدرمیانمردمفارسوســاکنان
شمالشــرقخلیجفارسودیگريدرمیانلرهایا

کوهنشینانغربایران.
اقواملر،درســواحلشــماليدریايپارس،از
جملهاســتانهرمــزگانبهطــورپراکندهزندگي
ميکنند.ایناقوامبالهجهلريکهگونهاياززبان

پهلويپیشیناست،سخنميگویند.
اقوامالري،درشهرســتانالراســتانفارس،
بندرهاوجزیرههايایرانيدریايپارس،ازجمله
هرمزگانوســرزمینهايجنوبــيدریايپارس
زندگيميکنندوزبانرایجبینآنهافارســيدري

است.
اقــوامبلــوچ،درســواحلدریــايعمــان،
خلیجفــارس،جزیرههاوبندرهايخلیج،ازجمله
اســتانهرمــزگانزندگــيميکنند.البتــهمردم
بندرعبــاسوبرخيازنواحياســتانهرمزگان،
آمیختهايازفارس،بلوچ،عربوســیاهپوســت

هستندکهبندريیاعباسينامیدهميشوند.
وامامکرانيهایامکيها،کهبیشــتردرناحیه
مکراناســتانسیستانوبلوچســتانوکرانههاي
دریايپارس،ازجملهاســتانهرمزگان،بهویژه
ناحیهجاســكزندگيميکنندوآمیختهايازنژاد

هندو،آسوري،افغانوسیاهپوستهستند.


پتانسيل ها و مزيت های سرمايه گذاری 
استان هرمزگان

-اســتراتژیكاستانباوجود900کیلومترمرز
آبيواستقرار14جزیرهکوچكوبزرگوجمعا
14شــهربندريباعملکردهــايمتنوعتجاري،
توریســتي،صنعتــيونفتــيازاهمیــتباالیي

برخورداراست.
-برخــوردارياززیربناهاوزیرســاختهاي
نیرومندمانندبنادربزرگشهیدرجایيوشهیدباهنر
واســکلههاياختصاصــيکشتيســازي،فوالد،
صادراتفرآوردههاينفتي،اهمیتياستراتژیكهم
درســطحمليوهمدرســطحمنطقهايبهاستان

هرمزگاندادهاست.
-استقرارمناطقآزادتجاري–صنعتيقشمو
کیشومناطقویژهاقتصاديبندرشــهیدرجایي،
صنایعمعدنيوفلــزيخلیجفارسومنطقهویژه

اقتصاديکشتيسازيخلیجفارس.
-وجودپاالیشگاهبزرگنفتوپاالیشگاهگاز
وهمچنیناســتقرارزنجیرهاياززیرساختهاو
کشتيســازي مانند صنعتــي بــزرگ واحدهاي
خلیجفارس،سیمانخمیر،صنایعآلومینیوم،فوالد،

فروکروموفرومنگنزو...
-قابلیتاســتقرارصنایــعانرژيبروجانبيو
زیربناهايپشــتیبانمیدانگازيپارسجنوبيدر

غرباستان.
-دسترســيبههرچهارنوعشبکههايترابري
زمینــي،دریایي،ریلــيوهوایيکــهبهتبعاین
قابلیتهااســتانهرمزگانبهعنوانشاهرگحیاتي

کشورقلمدادميشود.
-وجــودذخایرقابلتوجهيازانواعآبزیاندر
فعالیتهاي قابلیتهايتوســعه خلیجفــارسو
شیالتيوسایتهايپرورشمیگووصیدصنعتي.
-وجودســواحل،جزایروبنادرزیبابازمینههاي
اکوتوریســمودیگــرجاذبههايتوریســتيمانند
جنگلهايحرا،صنایعدســتيکههرکدامبهعنوان
محورتوسعهدرازمدتاســتانميتوانندمحسوب

شوند.
-وجودذخایرعظیمگازيوکرومیتوخاك

سرخوسایرمعادن.
-قابلیتتولیدشناورهايدریایيباظرفیت80
هــزارتــندرمجتمــعکشتيســازيصنایــع

فراساحلایران.
بهاینترتیبميتواناستانهرمزگانرایکياز
قطبهايمهماقتصاديکشوروسرپلپیوندهاي
اقتصادي،فرهنگيوسیاســيایرانودیگرمناطق

جهانبهشمارآورد.

صنايع دستي
صنایعدستياســتانشاملقالیبافي،گلیمبافي،
گبهبافي،سفالگري،حصیربافي،گالبتوندوزي،
سوزندوزي،خوسدوزي،زريبافي،چادرشب
بافي،جاجیمبافي،مبلمانســازي،خرسكبافي،
سنگتراشــي،خیمهبافي،صنایعدستيدریایيو
انواعبافتههايداريکوچكنظیرتوبره،کشکدان،
نمکدانوخورجیناست.صنایعدستيموجوددر
اســتانهرمزگانعمدتًافصليبــودهو90درصد

تولیدکنندگانرازنانتشکیلميدهند.
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: جناب آقاي هاديــان! لطفا براي ورود به 
بحث، مختصــري از بيوگرافي خــود را براي 

خوانندگان نشريه فراب بفرماييد! 
فوقلیسانسمهندســيمکانیكازدانشکدهفني
دانشگاهتهرانهستم.فعالیتهايمهندسيخودرااز
ســال1374شــروعکردم.ابتدادرشرکتمهندس
مشاورمشانیرتااوایلسال1381وسپسدرشرکت
صدراوازاســفندماهسال1383افتخارهمکاريبا
شرکتفراببراياینجانبفراهمشد.ضمنادرسال
1386همزمانباتاســیسشــرکتناردیس،بهاین
شرکتمنتقلشــدم.فروردینماهســال1390نیز
بهعنوانمدیرپروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس)یا
همانپروژهپاالیشــگاهمیعاناتگازيبندرعباس(

مشغولخدمتميباشم.

: مختصري درباره پروژه ستاره خليج فارس و 
موقعيت جغرافيايي آن برايمان بگوييد؟ 

اینپــروژهدرفاصله25کیلومتريغربشــهر
بندرعباسودرمجاورتپاالیشگاهموجودبندرعباس
واقعشدهاست.مســاحتپاالیشگاهدرحدود700

هکتارميباشــد.هدفاینطرحپاالیشروزانه360
هزاربشــکهمیعانــاتگازيپارسجنوبيوتولید
محصوالتباکیفیتبااليروزانهشامل36میلیونلیتر
بنزین،13میلیونلیترگازوئیل،2میلیونلیترگازمایع،
3میلیونلیترسوختجتسبكو130تنگوگرد

است.
الزمبهتوضیحاســتکهاینپروژه،بزرگترین
پاالیشگاهموجوددرکشورخواهدبود.برايمقایسه
درحالحاضرمجموع8پاالیشــگاهموجودکشور،
بهطــورتقریبيروزانه50میلیــونلیتربنزینتولید
ميکنند.درحاليکهاینپروژهبهتنهایيقادربهتولید
روزانه36میلیونلیتربنزینميباشد.ضمناینکهتنها
پاالیشــگاهمیعانــاتگازيکشــوروازمعــدود

پاالیشگاههايمیعاناتگازيدردنیاميباشد.
انجامفعالیتهــاينواحــي1و6اینپروژه،
محدودهکاريشرکتناردیسراتشکیلميدهند.
ناحیه1دربرگیرندهکلیهواحدهايیوتیلیتيشامل
واحدهايتولیدنیتروژن،هوايفشرده،برق،بخار،
آبدریا،آبدمین،آبشــیرین،سوخت،تصفیه
فاضالبوپســابميباشد.ناحیه6نیزمتشکلاز

واحدهايفرآینديشاملواحدهايشیرینسازي،
LPGوواحدهايLPGسولفورزدایي،بازیافت

MEROXميباشد.
کارفرماياصليطرحومالكاصليپاالیشگاه،
شــرکتنفتســتارهخلیجفارسميباشد.ضمن
اینکهشــرکتفرادســتانرژيفــالتبهعنوان
پیمانکاراصليکلپایشــگاه،کارفرمايمســتقیم

شرکتناردیسدراینپروژهميباشد.

: آيا اين پروژه تفاوتي اساســي با ســاير 
پروژه هاي نارديس دارد؟ 

اینپروژهازنظروسعتکارهايمهندسي،خریدو
اجرابزرگترینپروژهدردســتاجرايشــرکت
ناردیسوگروهفرابميباشــد.انجامفعالیتهاي
مهندسيبالغبریكمیلیوننفرساعتخواهدشد.در
حوزهخریدنیزبالغبر120بســتهخریدبهصورت
اختصاصيو150بســتهخریدبهصورتاشتراکيبا

کارفرماپیگیريخواهدشد.
درحوزهفعالیتهايکارگاهينیزاجرايبیش
از110هزارمترمکعبعملیاتبتنریزي،بیشاز

گفت وگو با جعفر هاديان، مدير پروژه  پااليشگاه ستاره خليج فارس:

اعتماد كارفرمايان پروژه؛  بزرگترين سرمايه نارديس
و  راهبردي  اندازهاي  چشم  با  ملي  اي  فارس؛پروژه  خليج  ستاره 
استراتژيك.اين وصف شايد بهترين توصيف براي پروژه اي باشد كه 
عنوان بزرگترين پروژه شركت نارديس را به خود اختصاص داده است. 
پروژه اي كه در ۲5 كيلومتري  غرب شهر بندر عباس واقع شده است 
و هدف از راه اندازي اين پااليشگاه  عالوه بر توليد  ۳۶ ميليون ليتر 
بنزين، ۱۳ ميليون ليتر گازوئيل، ۲ ميليون ليتر گاز مايع، ۳ ميليون ليتر 
سوخت جت سبك و ۱۳۰ تن گوگرد،  جلوگيري از صادرات مواد خام و 
تبديل آن به فرآورده هاي با ارزش تر كمك قابل مالحظه اي به اقتصاد 
كشور در آينده مي باشد. ضمن اينكه با راه اندازي اين پروژه، كشور 

ايران توانايي صادرات بنزين را نيز خواهد داشت.  پروژه از نظر وسعت 
فعاليت مهندسي، خريد و اجرا بزرگ ترين پروژه در دست اجراي شركت 
نارديس و گروه فراب مي باشد و از اين نظر شايد به سرانجام رسيدن 
اين طرح،مهم ترين دغدغه مديران نارديس و گروه فراب باشد. همه ي 
اين مسائل انگيزه اي شد براي تدارك پرونده اي درباره اهميت و جايگاه 
اين پروژه كالن و ملي. در گفت و گويي كه در ادامه خواهيد خواند، جعفر 
هاديان، مدير پروژه ستاره خليج فارس از اهداف ، چالش ها و مشكالت 
اين پروژه مي گويد و چشم اندازهاي آن را از زواياي مختلف تشريح مي 

كند. متن كامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...
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 اين پروژه، 
بزرگ ترين 
پااليشگاه موجود 
در كشور خواهد 
بود. براي مقايسه 
درحال حاضر مجموع 
8 پااليشگاه موجود 
كشور، به طور 
تقريبي روزانه ۵0 
ميليون ليتر بنزين 
توليد مي كنند. 
درحالي كه اين 
پروژه به تنهايي 
قادر به توليد روزانه 
۳6 ميليون ليتر 
بنزين مي باشد. 
ضمن اينكه 
تنها پااليشگاه 
ميعانات گازي 
كشور و از معدود 
پااليشگاه هاي 
ميعانات گازي در 
دنيا مي باشد
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اهميت استراتژيك 
اين طرح را مي توان 
ايجاد ارزش افزوده 

بيشتر بر ميعانات 
گازي توليدي در 

پااليشگاه هاي 
گازي پارس جنوبي 

برشمرد. يعني با 
جلوگيري از صادرات 

مواد خام و تبديل 
آن به فرآورده هاي با 
ارزش تر كمك قابل 

مالحظه اي به اقتصاد 
كشور در آينده 

خواهد شد. ضمن 
اينكه با راه اندازي 
اين پروژه، به اميد 

خداوند متعال، 
كشور ايران توانايي 

صادرات بنزين را 
نيز خواهد داشت

500هزارمترمکعبخاکبرداري،حدودیكمیلیون
اینچ-قطرعملیاتلولهکشــي،حــدودیكهزار
کیلومترکابلکشــي،بیشاز20هزارتنعملیات
نصــبتجهیزاتمکانیکــيو...بزرگيابعادکار

ناردیسدراینپروژهمليرانشانميدهد.

: اهميت استراتژيك اين طرح براي كشور از 
چه روست؟ 

اهمیتاســتراتژیكاینطرحراميتوانایجاد
ارزشافزودهبیشــتربرمیعاناتگازيتولیديدر
پاالیشگاههايگازيپارسجنوبيبرشمرد.یعنيبا
جلوگیــريازصادراتموادخــاموتبدیلآنبه
فرآوردههايبــاارزشترکمكقابلمالحظهايبه
اقتصادکشــوردرآیندهخواهدشد.ضمناینکهبا
راهاندازياینپروژه،بهامیدخداوندمتعال،کشور
ایرانتوانایيصادراتبنزینرانیزخواهدداشت.


: اهميــت اين پروژه بــراي منطقه از چه 
روســت؟ يعني اين پروژه قرار اســت به كدام 

نيازها پاسخ گويد؟ 
بهنظرميرسدکهسیاستکليوزارتنفتبر
تبدیلکردنجایگاهبندرعباسبهعنوانبزرگترین
قطــبتولیــدفرآوردههــايســوختيدرمنطقه
خلیجفارسبااحداثپاالیشگاهستارهخلیجفارس
وهمچنیــندرآیندهپاالیشــگاههرمــزدرکنار
پاالیشــگاهموجودبندرعباسقرارگرفتهاســت.
اســتفادهازتاسیســاتزیربنائيمنطقهبندرعباس
جهتکاهشهزینههايسرمایهگذاريوهمچنین
تســهیلصادراتفرآوردههايتولیديبهخارجاز
کشورازدیگردالیلبااهمیتویژهبراياینطرح
است.ضمناینکهبااجراياینپروژهاشتغالزایي

قابلمالحظهايدرکشورایجادخواهدشد.

: مهم ترين انتظارات شما از مديران شركت 
»فراب-نارديس« در اين مقطع زماني چيست؟ 

الزمميبینمکــهدراینجاازحمایتهايبيدریغ
آقايمهندسپارسایينژاد،مدیرعاملمحترمشرکت
ناردیــسوهمچنینمدیرانمالــي،بازرگاني،منابع
انســاني،طرحوبرنامهوبازرسيوکنترلکیفیتدر
ایجادبسترمناســببراياجرايپروژهتشکرنمایم.
لیکنبهنظرميرسدکهشرکتناردیسبراياجراي
پروژههايبزرگمشابه،نیازبهبازنگريدرفرآیندهاي
داخليمدیریتپروژهداشتهباشد.مهمتریندغدغه
اینجانب،اختیاراتمحدودمدیرپروژهمطابقآییننامه
معامالتشرکتبودهکهجوابگوينیازهانميباشد.
ضمناینکهرویههــايمحدودکنندهوتطبیقبااین
دســتورالعملها،عماًلانرژيبیهودهايراازپروژهبه
خوداختصاصدادهکهنتیجهآنتمرکزکمتربرروي
نقاطکلیديفرآینــدمدیریتپروژهخواهدشــد.
انتظاريکهبندهتاکنونبارهــاآنرامطرحنمودهام،

هماهنگســازيایناختیارات،بــاواقعیاتکنوني
ميباشد.ثابتنگهداشتنسقفاختیاراتتصمیمگیري
ماليمدیرپروژهطيسهسالگذشته)باوجودتورم
شدیديکهکشورطياینمدتتجربهنمودهاست(،
عماًلمانــعازتحققآرمانهايپروژهخواهدشــد.
امیدوارمبامســاعدتدربرطرفسازيموانعمشابه
کمكقابلمالحظهايدرپیشبردپروژههاایجادشود.

: تا چه اندازه فراب در روند اجرايي پروژه 
نقش ايفا كرده است؟ 

شرکتفراب،بهعنوانســهامداراصليناردیس،
کمكقابلمالحظهايدراخذواجرايپروژهتاکنون
ایفانمودهاست.معاونتمهندسيفرابعماًلدرزمان
اخذپــروژه،وهمچنینزماناجرايپــروژه،کلیه
فعالیتهايمهندســيواحدهايناحیه1رابرعهده
داشتهاست.همچنینمعاونتطرحهايحرارتي،با
اختصاصیكتیمکاملتحتسرپرستيجنابآقاي
مهندسخدادادي،ضمننظارتبرانجامفعالیتهاي
طراحيناحیــه1،فعالیتهايپیگیريومدیریتبر
خریدکاالهاياینناحیهرانیزبرعهدهداشتهاند.بهطور
کلي،هماهنگيفرابوناردیسدراینپروژهبزرگ
درجایگاهنسبتاًمطلوبيقراردارد.ضمناینکهشرکت
توبانیزدراینپروژه،فعالیتهايقابلمالحظهايدر
زمینهنظارتبرســاختتجهیزاتمهــمپروژهدر
کارخانههايآذراب،پتکو،فوالدپایهفارس،آستوو...
داشــتهکهقابلتقدیرميباشد.شــرکتنوتاشنیز
بهعنوانعضــودیگريازخانوادهفــراب،اخیراًدر
بخشيازفعالیتهاياجرایيپروژهفعالگردیدهکه
امیداســتباتالشوجدیــتمدیریتجدیداین
شرکت،شاهدحضوربیشتروقويترایشاندرادامه

فعالیتهاياجرایيکارگاهباشیم.

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

باتوجهبهتوانمنديهايقابلمالحظهسازندگان
داخلي،اکثریتقابلمالحظــهايازتامینکاالهاي
پروژهازطریقکارخانجاتداخلکشورانجامخواهد
شد.بهگونهايکهدرحالحاضربامشکلخاصيدر
زمینــهتامینتجهیزاتپروژه،مواجــهنبودهایم.تنها

مشکلاصلي،محدودیتهاينقدینگيميباشد.

: به عنوان مدير پروژه بفرماييد كه اين پروژه 
تا به امروز چقدر پيشرفت فيزيكي داشته است و 
آيا در طول اين مدت با مشكلي كه منجر به تاخير 
برخورد  پروژه شــود،  نهايي  بهره بــرداري  در 

داشته ايد يا خير؟ 
پیشرفتفیزیکيشرکتناردیسدرنواحي1و6
دربخشمهندسوطراحيتفصیليبالغبر82درصد
ميباشــد.دربخشتامینکاالاینپیشــرفتبهطور
تقریبيبالغبــر53درصدبودهودربخشعملیات

اجرایيدرکارگاهنیزپیشرفتبالغبر27درصداست.
درمجموعپیشرفتشرکتناردیسازابتدايشروع
فعالیتخودتاکنونبالغبر40درصددرهرسهبخش
ميباشــد.ازمشــکالتعمدهاینپروژهميتوانبه
کمبودنقدینگيکارفرما،انتقالارزبهخارجازکشور،
نحوهاستراتژيکارفرماياصليدرفرآیندخریدکاال
)شیوهCost Plus(وعدمتفویضاختیاربهشرکت
ناردیسدرتصمیمگیريهايمربوطبهخریداشاره
کردکهســببتاخیردررونداجرایيپروژهتاکنون
گردیدهاست.هرچندامیداستدرادامه،بادرایتو
دقتنظرکارفرمايمحترمشاهدکاهشتداخلهاي
کاريباشیموانشاا...باافزایشنقدینگيپروژهموجبات

پیشرفتسریعترپروژهرافراهمآوریم.

: زبان مشترك ميان شــركت » نارديس« و 
مجموعه كارفرما و مشاور چقدر حاكم بوده است؟ 
در واقع پرسش اين است كه تعامل شما با كارفرما 

و مشاور چگونه بود؟ 
دراینپروژه)ماننداکثرپروژههايبزرگحوزه
نفتوگاز(مشــاوريدرفرآینداجرايپروژهبه
صورتمســتقلوجودنداشــتهاســت.یعنيدر
پروژههايحوزهنفتوگاز،باتوجهبهماهیتو
بزرگــيآن،عمومًاپیمانکاربهصورتمســتقیمبا
کارفرمــاارتباطداشــتهومســائلومشــکالت
بهصــورتدوجانبهحلوفصلميشــوند.یعني
کارفرمایاناینحوزهتالشمينمایندتاباتقویت
ســازمانخود)واحدهايمهندسي،خریدواجرا(
عمــاًلخودنقشمشــاورراایفانمــودهتاباعث
کاهشفرآیندهايگردشکاروتسریعدراجراي
پروژهشــوند.درموردشــرکتفرادستانرژي
فالتکهکارفرمايمستقیمناردیسدرپروژهبوده
وشــرکتنفتســتارهخلیجفارسکهکارفرماي
اصليومالكپروژهنیزميباشــد،بایستيعرض
کنمکهبعدازگذشتدوســالازاجرايپروژه،
تعاملخوبيمیانطرفینجهتپیشبردهرچهبهتر
اجرايپروژهایجادگردیدهاســت.شــاید،بتوان
گفتکهناردیستاحدودزیاديتوانســتهاعتماد
ایشــانرادراینراستاجلبنماید.هرچندگاهي
انتقاداتيازطرفکارفرمابهناردیسواردشدهکه
تــالشمينماییمحتــيالمقــدوردرجهترفع
نواقصوجلبرضایتایشانعملنماییم.بااین
وجودواجبميدانــمازتالشهايبيدریغکلیه
مدیرانوکارشناســانشــرکتهاينفتســتاره
خلیجفارسوفرادستانرژيفالتکهدرراستاي
ایجادمحیطيمســاعدبهمنظورپیشرفتسریعترو
دقیقترپروژهبهناردیسکمكنمودهاند،کمالتشکر
راداشتهباشم.خصوصاازراهنمایيهاودقتنظر
آقايمهندسغفاريمدیرمحترمپروژهناحیه1و

6درشرکتفالتصمیمانهقدردانيميکنم.
ادامه در صفحه 36
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: جناب آقاي مهندس غفــاري! لطفا براي 
ورود به بحث، مختصري از بيوگرافي خود را براي 

خوانندگان نشريه فراب بفرمائيد!
منفارغالتحصیلدانشگاهصنعتيشریفدررشته
مهندسيسازههستم.قریببه19سالاستدرزمینه
نفتوگازمشغولبهفعالیتهستم.آغازفعالیتمدر
پروژهســتارهخلیجفارسازاواخرسال1386بودو
ایناولینپروژهاياستکهباشرکتفرابوناردیس

همکاريدارم.

: اهميــت اين طرح از لحــاظ »ملی« برای 
كشور چيست؟

هدفپروژهپاالیشــگاهنفتستارهخلیجفارس،
تبدیلمیعاناتگازيبهبنزیناســت.همانطورکه
ميدانیمکشــورایرانصادرکننــدهمیعاناتگازي
)کانسندیت(وواردکنندهبنزیناست.هدفنهایيو
اصلياینپروژهایناســتکهایــرانازواردکننده
بنزینبهصادرکنندهتبدیلشــودوهمچنینتولید

بنزیندرکشورافزایشیابد.

: نقش پيمانكار در اين پروژه به چه ترتيبي بود؟ 

باتوجهبهتقسیمبنديکاردرپاالیشگاهبایداشاره
کنمکــهپروژهمیعانــاتگازيیکــيازبزرگترین
پروژههاينفتيکشوراست.بهدلیلبزرگبودنپروژه،
استراتژيپروژهبهاینصورتاستکهماهیتصنعتي
آنبهششناحیهصنعتيتقسیمشدهاستوشرکت
ناردیسپیمانکاري2ناحیهاز6ناحیهصنعتيداخلي
پاالیشــگاهرابرعهدهداردودرزمینههايمهندسي،

تدارکاتوساختدرایندوناحیهفعالیتدارد.

: آيا در طول اين مدت با مشكلی كه منجر به 
تاخير در بهره برداری نهايی پروژه شــود، برخورد 
داشته ايد ؟ و چه راهكارهايي را در جهت حل اين 

چالش ها پيش رو گرفتيد؟
همانطورکهبیانکردمپروژهپاالیشــگاهســتاره
خلیجفارسپروژهوســیعياســتوبایــدبرتمام
قســمتهايپروژهمتمرکزباشــد.ازاینروپروژه
کوچکتريداخلپروژهستارهخلیجفارسبهنامپروژه
راهاندازيزودهنگاممطرحشد.اینپروژهبخشياز
پروژهاصلياستکهطيسالهاياخیرمطرحشدهو
تمامهدفایناستکهبتوانیمتاخیراتراجبرانکنیم.
باطرحاینپروژهتوانستیمبخشعمدهتمرکزشرکت

ناردیسرانیزبهاینسمتهدایتکنیم.اینبخشبا
ایــنهدفکهبتوانیــمازتاخیــراتاحتماليپروژه
جلوگیريکنیم،طراحيشدکهباتوجهبههمکاري
پیمانکارانومیزانبودجهتمامهدفمانایناستکهراه

اندازيزودهنگامرازودتربهنتیجهبرسانیم.

: عملكرد نارديس درخصوص شفافيت در 
اطالع رساني جريان امور جاري پروژه را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ آيا توانســت به انتظارات شما 

به عنوان كارفرما جامه عمل بپوشاند؟ 
درمقایسهباسایرپیمانکارانوباتوجهبهنیازهاي
اولیهپیشرويپروژه،کارفرمابهصورتنســبياز
عملکــردناردیــسرضایتدارد.ضمــناینکهاز
ناردیسميخواهیمسازمانشرابهبودمستمردهد.
تقریباحدود20ماهازشروعقراردادميگذرد.اگر
امکاناینموضوعبودکهماازامروزکارراشــروع
کنیمبهصورتقطعيامروزدانشبیشتروکاملتراز
20ماهگذشتهدربارهپروژهداشتیم.همیشهميتوان
پروژهرابهنحوبهتريادارهکردواینامرمســتلزم
آناســتکهمابهبودمستمردرکیفیتخدماتمان
داشتهباشــیموبایدکیفیتکارراارتقادهیم.این

در گفت وگو با علي غفاري، كارفرماي پروژه ستاره خليج فارس مطرح شد

بهينه سازي تنها با تجربه
و كسب دانش امکان پذير است
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هدف پروژه 
نفت  پااليشگاه 
خليج فارس،  ستاره 

ميعانات  تبديل 
گازي به بنزين 
همانطور  است. 
كه مي دانيم كشور 
صادركننده  ايران 
گازي  ميعانات 
)كانسنديت(  و 
بنزين  وارد كننده 
است. هدف 
نهايي و اصلي 
اين پروژه اين 
است كه  ايران از 
به  بنزين  وارد كننده 
تبديل  صادر كننده 
شود و همچنين 
بنزين در  توليد 
يابد افزايش  كشور 

20

زهرا
 شهاليي



اسفند- فروردين ماه 1392

25

اين پروژه با 
توجه به وسعتش 

پروژه اي  بزرگترين 
بوده است كه 

نارديس  شركت 
پيمان آن را بسته 

و سازماندهي  
مي كند.  پروژه 

سه قسمت دارد 
تداركات  مهندسي، 

و بخش اجرايي. 
در بخش مهندسي 

تعامل كارفرما و 
نسبتا  نارديس 

خوب است. اگر 
بخواهيم به صورت 

مطلق به اين 
بپردازيم  موضوع 
با توجه به بزرگ 

بودن پروژه تامين 
انساني  نيروي 
است كه باعث 

مي شود پروژه  در 
معين تحويل  زمان 

داده شود
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پروژهباتوجهبهوسعتشبزرگترینپروژهايبوده
اســتکهشــرکتناردیسپیمانآنرابســتهو
ســازماندهيميکند.پروژهســهقســمتدارد
مهندســي،تدارکاتوبخــشاجرایي.دربخش
مهندســيتعاملکارفرماوناردیسنسبتاخوب
اســت.اگربخواهیمبهصــورتمطلقبهاین
موضــوعبپردازیمباتوجهبهبزرگبودنپروژه
تامیننیرويانســانياســتکهباعثميشود
پروژهدرزمانمعینتحویلدادهشود.شرکت
ناردیــسدربخــشتــدارکاتکاالدرزمینه
مهندســيوبازرگانــيوتــدارکاتباوجــود
مشــکالتياعــمازخریــدکااليخارجــيو
مشــکالتعدیدهايکهخودبهخودروندپروژه
رابهتاخیرمياندازد،دارايیكسازمانمنسجم
است.ابتدايپروژهماازعملکرداجرایيناردیس
درزمینهتدارکاتواجرایيرضایتکافينداشتیم
وباتوجهبهبرگزاريجلساتومذاکراتبسیار
مثبتيکهباناردیسفراهمشــدشــرکتناردیس
رویهاجرایيراتغییردادوبااینتغییراستراتژي،

تحولبسیارخوبيدرزمینهاجرایيانجامشد.

: و در آخر فكر می كنيد براي رقابت پذير 
شدن در اين نمونه از پروژه ها چگونه بايد پيش 

رفت كه قيمت و زمان كاهش پيدا كند؟ 
بهترینمسالهکسبتجربهاست.زیراباتمرینو
تجربهوکسبدانشوهمچنیناولویتقراردادن
نیروهــايانســانيميتوانیمدرکارهــايبزرگ
بهینهسازيداشتهباشیمزیراایننیرويانسانياست

کهفکرميکند.

پروژه  كارفرماي  غفاري،  علي  سيد 
ستاره خليج فارس است؛ پروژه اي ملي 
با اهداف كالن و استراتژيك.  علي غفاري 
با سابقه ۱9 ساله فعاليت خود در حوزه 
نفت و گاز و پروژه هاي صنعتي، تجربه 
براي  راهكار  بهترين  را  دانش  و كسب 
جلوگيري از خسارات ناشي از زمان و 
هزينه در پروژه هاي صنعتي مي داند و 
اولويت دادن به نيروهاي انساني را يكي 
از مهمترين مسائل در زمينه بهينه سازي 
درباره  او  با  مي كند.  عنوان  صنعت 
عملكرد  و  پروژه  اين  جايگاه  و  اهميت 
شركت نارديس در آن گفتگويي ترتيب 

داده ايم كه در ادامه مي خوانيد...
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 روزي كه وارد اين 
رشته شدم به من 
گفته شد كه بايد 
توانايي خود را ببينم 
و در راهي قدم 
بگذارم كه توانائي 
ارائه آن را داشته 
باشم و در سختي ها 
و نبود امكانات 
تحمل داشته باشم؛ 
بايد بدانم كه راه 
بسيار دشوار است 
تا بتوانم جايي 
را  آباد كنم كه 
محروميت در آن 
مشهود است، راه 
بسازم، ساختمان 
بسازم

22
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: جناب آقاي توحيدي! لطفا مختصري از 
رزومه كاري خــود را براي خوانندگان ما بازگو 

نماييد؟ 
روزيکهوارداینرشــتهشدمبهمنگفتهشد
کــهبایدتوانایيخــودراببینــمودرراهيقدم
بگذارمکهتوانائيارائهآنراداشــتهباشــمودر
ســختيهاونبودامکاناتتحملداشتهباشم؛باید
بدانمکهراهبســیاردشواراستتابتوانمجایيرا
آبادکنمکهمحرومیتدرآنمشــهوداســت،راه

بسازم،ساختمانبسازمو...
پسراهيندیدمبهجزانجامآنودركاینکه
مدیریتحرفاولراخواهدزد.فهمیدمکهصرفًا
نبایدبهاینکاربهچشــمیكتخصصنگاهکنم.
تالشمرابهکارگرفتموازهمانابتدامدیریترا
تمریــنکردمواولینکارمبهصورتســاختو
تکمیلپایگاهپنجشکاريواقعدرامیدیهاهوازبود
کاريکهمراراضيميکردهمتخصصبودوهم
مدیریتکالن.چندســالي،همدرساختشهري

پلهايتهرانوترمینــالغرببهکارادامهدادمتا
اینکهکاراجرایيدرانرژيوپتروشــیميدرایران
بهطورجديشــروعشــد،بایدتکنولوژيرااز
کنندگانکارآموخت.بابندرامامطرح MTBEرا
شــروعکردم،دیگربایدخودمــانميآموختیمو
ميساختیم.عســلویه،اینقطبصنعتوانرژي،
تجربهبســیارخوبيبودوپروژههايفاز)2و3(و
پتروشــیمي )12و13( )9و10( )6و7و8( )4و5(
برزوئیه.حالکههمهچیزدردستایرانياستو

در گفت وگو با جليل توحيدي، مدير سايت پروژه ستاره خليج فارس مطرح شد:

افزايش اختيارات اجرايي كارگاه
 راهکاري براي بهبود فرآيند و بهره وري باالتر 

»همه چيز در دست ايراني است و بايد تمام اندوخته هايمان را به كار 
گيريم تا بتوانيم طرحي ارائه دهيم و از محصوالت خودمان محصول 
مدير  توحيدي  اظهارات جليل  از  اين جمالت بخشي  بسازيم.«  بهينه 
سايت پروژه ستاره خليج فارس است كه بي شك توانسته است با 
هدايت و هماهنگي، فضايي ايمن را به منظور برنامه ريزي و كنترل 

خليج فارس  ستاره  پروژه  در  تعيين شده  هدف  به  رسيدن  براي  
را  ويژه اي  جايگاه  و  موقعيت  توانسته  كه  پروژه اي  سازد؛  برقرار 
برآن  پروژه  مختلف  ابعاد  در  كنكاش  بهانه  به  زند.  رقم  خود  براي 
كه  باشيم  داشته  پروژه  اين  سايت  مدير  با  گفت وگويي  تا  شديم 

خواندنش خالي از لطف نيست...
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در حد قابل قبول و 
نسبت به پروژه هاي 

مشابه امكانات 
نسبتاً خوبي در 

اختيار پرسنل قرار 
گرفته از قبيل 

فضاي ورزشي و 
فعاليت هاي ورزشي، 

ايجاد فضايي آرام، 
ايجاد دوستي و 

مودت بين پرسنل، 
ايجاد خوابگاه هاي 

استاندارد، غذاي 
سالم و محيطي 

نظيف و رفع 
مشكالت پرسنل 

كه اين مهم از 
طرف مديران ارشد 

و مديريت محترم 
عامل نيز حمايت 

گرديده است
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بایدتماماندوختههابهکارگرفتهشود،همخودمان
طراحيکنیمهمبسازیم.

ودرنهایتاینطــرحملي،طرحيواقعدر
اســتانهرمزگان،پــروژهمیعاناتگازيســتاره
خلیجفــارسطرحيکهوابســتگيراکمميکند،
طرحيکهازمحصــوالتخودمانمحصولبهینه
ميسازد.بهامیدروزهايپرباروبدونوابستگي

بهبیگانگان.

: از ويژگي ها و مختصات پروژه ســتاره 
خليج فارس برايمان بگوييد؟ 

پروژهستارهخلیجفارسواقعدراستانهرمزگان
25کیلومتريشهربندرعباسدرزمینيبهمساحت
671هکتارواقعشــدهومساحتبخششرکت

ناردیس67هکتارميباشد.

: از وظايف مدير يك ســايت در داخل 
كشور برايمان بگوييد؟ 

شــایددروهلــهاولبایدبگویــمکهچوندر
مملکتخودمانســایتيراادارهميکنیممدیریت
سادهباشد،وليدرواقعکاردریكسایتاجرایي
مخصوصًادرزمانســاخت،راهکارهاومدیریت
خاصخودراميطلبد.بایســتيبااقشارمختلف،
فرهنگهايمتفــاوتوتخصصهايویژهمتعدد
کاررابــهجلوبردوظیفهکليیكمدیرهدایتو
هماهنگــيوایجادفضائيایمــنومفرحجهت
انجامواتمامکارميباشــدوهدایتآنباهدفي
مشــخصبرنامهریزيوکنترلآنتارســیدنبه

هدفتعیینشدهاست.

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

شما با مشكالت پيش آمده به چه نحوي بود؟ 
مشــکالتيکهميشــودبهطورعمــدهبهآن

پرداخت:
-همزمانيطراحيواجرا

-فشارکارفرمامبنيبرانجامهمزمانجبهههاي

کاريمخصوصادربخــشپایپركهايدرجابوده
کهامکانــاتزیــاديرادرمقطعزمانــيبهخود
اختصــاصدادهوهزینههــايزیــاديرابهاین

مجموعهتحمیلنمودهاست.
-وســعتزیادســایت:باتوجهبهگستردگي
سایتوامکاندسترسيبهسازههاوفاصلهزیادبه
کارگاههــايمربوطهوانبارهاباعثصرفزمانو

هزینههايبیشتريشدهاست.
بودن نامشخص کمبودمواد، کمبودنقدینگي، -
زمــانورودکاالهايســازندگانوتامینکنندگان
کافــي اطالعــات عــدم همچنیــن و پــروژه
ازتامینکنندگانبهجهتطراحــيدرزمانمقرر
باتوجهبهمواردیادشــد،برنامهریزيجهتاجرا
درهالهايازابهــامبودوقاعدتــابرنامهریزينیز
ســختترشــدواجبارابهطرفجــذبنیروبه
صورتاکیپهاياجرایيباصرفهزینهوانجام

عملیاتبهصورتپراکندهرفتیم.

: براي بهبود فرآيند كار و بهره وري باالتر 
فعاليت ها، چه درخواســت ها و پيشــنهادهاي 
مشخصي داريد تا در آينده با مشكالت كمتري 

روبه رو شويد؟ 
-افزایشحتياالمکاناختیاراتاجرایيکارگاه
اعمازانتخــابپیمانکار-پرســنل،پرداختهاي
مالي،برپایيمکانیزمتشــویقمتناســبباانجام

فعالیتهايکارگاه
-قوانینپرســنليســختگیرانهکهمتناســب
باشــرایطکارگاهبایســتيطراحيواجراگرددنه

براساسدفاترتهران

: نحــوه تعامل كارفرما با نارديس و نحوه 
تعامل نارديس با آنهــا به چه صورت بود؟ آيا 

طرفين از اين تعامل رضايت داشتند؟ 
باتوجهبهاینکهتیممدیریتپروژهبهصورت
یکپارچهوباهدفانجــامکاروبهنحورضایت
بخــشاموررادردســتورکارخودقــراردادهو
باکارفرمانیزبهاینتعاملمشــتركرسیدهاست.

ميشــودگفتروابطتــاحدزیــاديقابلقبول
ميباشد.

: در مجمــوع تيم اجرايي و مهندســي 
نارديس كه در اين پروژه مســتقر هستند، چند 

نفرند؟ 
120نفرپرســنلمستقیمباشــرکتناردیسو

حدود1500نفرپیمانکارانواکیپها

: شما به عنوان مدير پروژه مستقر در محل، 
يك وظيفه مهم ديگر هم برعهده داريد و آن هم 
چيزي نيســت جز مهيــا كــردن فضايي كه 
كارشناســان و كارگران در آن بتوانند به خوبي 
خدمت كننــد، از كار خود لــذت ببرند و از 
محيطي كه در آن كار مي كنند رضايت داشــته 
باشــند.در اين زمينه و تالش هايي كه صورت 

گرفته برايمان بگوييد؟ 
همانگونهکهاشارهکردیددرحدقابلقبولو
نسبتبهپروژههايمشابهامکاناتنسبتًاخوبيدر
اختیارپرسنلقرارگرفتهازقبیلفضايورزشيو
فعالیتهايورزشــي،ایجادفضایــيآرام،ایجاد
دوستيومودتبینپرســنل،ایجادخوابگاههاي
اســتاندارد،غذايســالمومحیطينظیفورفع
مشکالتپرسنلکهاینمهمازطرفمدیرانارشد
ومدیریتمحترمعاملنیزحمایتگردیدهاست.

: و سخن پاياني؟ ...
بایســتيبهصورتتیميفکر،برنامهریزيو
اجراکرددرپایــاننیزبهصورتتیميلذتیك
کارخوبراتجربهنمود.درپایانازکلیههمکاران
اجرایي،مرکزيوحمایتمدیریتمحترمعامل،
مدیریتمحترمپروژهجهتیارياینجانبدربه
انجامرســاندنوظایفمحولهتشــکرمينمایم.
ضمناقدردانکلیهپیمانــکارانوگروههايکاري
شــاغلدرکارگاهناردیسکهدرشــرایطسخت
ودشوارجغرافیایيمنطقهنسبتبهانجاماینپروژه

مليهمکاريکردهاندميباشم.
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با توجه به اينكه 
مهندسي پروژه، 
توسط پيمانكاران 
قبلي پيشرفت حدود 
۵0 درصد داشته 

است، در ابتداي كار 
شركت ها و افرادي 
كه كار مهندسي را 
انجام داده بودند 
شناسايي شدند و 
پس از مذاكرات 
با اين شركت ها و 
با كمك مديريت 
مهندسي نارديس، 
قرارداد خدمات 
مهندسي با اين 
شركت ها و افراد 
بسته شد. اين كار 
باعث سرعت قابل 
مالحظه اي در توليد 
مدارک مهندسي 
گرديد

24

ژه 
رو

ه پ
ند

رو
پ

استفاده از پتانسيل خانواده فراب؛ بزرگترين دستاورد پروژه

فارغالتحصیلمهندســيمکانیــكومدیرمهندســيوتامینپروژه
پاالیشــگاهمیعاناتگازيبندرعباس)یاآنچنانکهدرشــرکتناردیس
جاافتادهاســت،پروژهســتارهخلیجفارس(هستم.همکارانيکهمرادر
ایــنکاریاريميکننــدعبارتندازآقايمهندسســعیدعزیزي،رئیس
بخشبرقوابزاردقیق،آقايمهنــدسمهاجراني،رئیسبخشپایپینگ
ومکانیــك،خانممهندسنعیميپورکارشــناسپایپینگومکانیكکه
ازابتــدايکارهمــراهمنبودندوآقايمهندسعالکارشــناسبرقو
ابزاردقیــقوآقايمهندسدانیالرضایيکارشــناسمکانیكوپایپینگ
کهدرماههاياخیــربهتیمپروژهپیوســتهاندوهمچنینآقايمهندس
عباســي،کارشــناسمکانیكوپایپینگکــهبهتازگيبعدازیکســال

همکاري،مجموعهماراتركکردهاند.
وظیفهاصليمدیریتتحتسرپرســتياینجانببهدوبخشزیرتقسیم

ميشود:
-کنتــرلومراقبتازتحویــلبهموقعکاالبهســایتجهتنصبو

راهاندازي
-کنترلومراقبتازتولیدبهموقعمداركمهندسيوارسالآنبهسایت

جهتاجرا
پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارسازجهاتزیرویژگيهايخاصخود

رادارد:
-پروژهدرهرســهحوزهمهندســي،خریدواجرابهصورتنیمهکاره

تحویلگرفتهشد.
-ازنظرحجمقراردادبزرگترینپروژهشرکتمحسوبميشود.

-اولینپروژهشــرکتنادریساستکهدرســطحوسیعوبهصورت
ارگانیكباشرکتفرابدرمهندسيوخریدهمکاريميشود.

-اولینپروژهناردیساســتکهبخشقــرارداديتامینکاالبهصورت
Costplusميباشد.

ویژگیهايفوقباعثشــدهتامدیریتپــروژهروشهايتازهايبراي
اجرادرنظربگیرد.درحوزهمهندسياستفادهازظرفیتهايخاليمعاونت

مهندســيفرابدرآغازکارشــایدمهمترینتصمیممدیریتپروژهبوده
است.ازآنجایيکهتاکنونتجربهايدراینحجموجودنداشتهاست،ناچار
تهیهدستورالعملها،تعریفکانالهايارتباطي،یکپارچهسازيروشهاي
کاريدردســتورکارمدیریتمهندســيوتامینقرارگرفت.بااتخاذاین
سیاســتهمکارانفراببهعنوانبخشــيازتیممهندسيپروژهمحسوب
ميشوندنهپیمانکارمهندســي.باوجودهمهکاستيهایيکهدراینزمینه
وجودداشتبهنظرميرســدکههماکنونکارهابهشیوهمناسبورواني

انجامميگیرد.
باتوجهبهاینکهمهندسيپروژه،توسطپیمانکارانقبليپیشرفتحدود
50درصدداشــتهاست،درابتدايکارشرکتهاوافراديکهکارمهندسي
راانجامدادهبودندشناســایيشــدندوپسازمذاکراتبااینشــرکتها
وبــاکمكمدیریتمهندســيناردیس،قراردادخدماتمهندســيبااین
شــرکتهاوافرادبستهشد.اینکارباعثسرعتقابلمالحظهايدرتولید
مداركمهندسيگردید.هماننددیگرپروژههايجاريشرکتفعالیتقبل
ازقراردادتامینکاالمنحصرادرمدیریتبازرگانيناردیسانجامميگیرد.
وظیفــهمادراینبخــشهمکاريباتیمخریدبازرگانيدرتســریععقد
قراردادبســتههايخریدمرتبطميباشــد.فعالیتپیگیريبعدازقرارداد
همانندپروژههايدیگرناردیس،بخشــيدرتیمپروژهوبخشــيدرتیم
بازرگانيانجامميگیرد.عالوهبرآنشرکتتوباوشرکتفرابنیزبخشي
ازکارراانجامميدهند.وظیفهمدیریتمهندسيوتامین،کنترلومدیریت
بربستههايخریدياســتکهدرتیمپروژه،مدیریتبازرگانيوشرکت
توباپیگیريميشوند.بهنظراینجانببزرگتریندستاورداینپروژهاستفاده
ازپتانســیلشرکتهايخانوادهفرابدراجرايپروژههايبزرگميباشد.
هماکنوندراینزمینهتجربیاتارزندهايدرتقســیمکاروشرحوظایف،
روالهايکاري،نحوهارتباطاتباگروههايکاريتشکیلشدهودرخارج
ازناردیسبهدســتآمدهکهقطعادراجرايپروژههايآیندهشرکتبسیار

موثرخواهندبود.
*مدير مهندسي و تامين ناحيه 6 پروژه ستاره خليج فارس

نريمان
ميرزادزارع *
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تهيه برنامه هاي 
زمانبندي اجراي 
كار در بازه هاي 

زماني مختلف 
ماهيانه، هفتگي 

و روزانه – پايش 
برنامه هاي مذكور در 

قالب گزارش هاي 
مختلف جهت 

ارائه به كارفرماي 
پروژه و مديران 

مربوطه در شركت- 
جمع آوري روزانه 
اطالعات مربوط 

به حجم كار انجام 
شده و همچنين 
نيروي انساني و 
ماشين آالت به 

كار گرفته شده و 
هرگونه اطالعات 

ديگر كه جهت 
محاسبه راندمان و 

پيشرفت كار اجرايي 
مورد نياز است 

همگي جزو وظايف 
برنامه ريزي و كنترل 

پروژه كارگاهي 
مي باشد كه به 

صورت مستمر در 
حال انجام است
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چشم انداز بزرگ ترين طرح صنعتي كشور

درســال1378دررشــتهمهندســيصنایعفارغالتحصیلشدموپساز
فراغتازتحصیلدرپروژههايمختلفواحدهايپتروشــیمي،پاالیشــگاه
ونیروگاهيدربخشبرنامهریزيوکنترلپروژهمشغولبهفعالیتهستم.

اززمانشــروعفعالیتهاياجرایــيپروژهپاالیشــگاهمیعاناتگازي
بندرعباسدرتیرماهسال1390باسمتمسوولواحدبرنامهریزيوکنترل

پروژهبخشاجرایيمشغولبهکارشدم.
فعالیتهــايبرنامهریزيوکنترلپروژهکارگاهيطبقچارتســازماني
پروژهوشــرحوظایفواحدهابهدوبخــشبرنامهریزيوکنترلپروژهو

کنترلمداركواسنادفنيتقسیمميگردد.
تهیهبرنامههايزمانبندياجــرايکاردربازههايزمانيمختلفماهیانه،
هفتگيوروزانه–پایشبرنامههــايمذکوردرقالبگزارشهايمختلف
جهــتارائهبهکارفرمايپروژهومدیرانمربوطهدرشــرکت-جمعآوري
روزانهاطالعاتمربوطبهحجمکارانجامشــدهوهمچنیننیرويانسانيو
ماشینآالتبهکارگرفتهشــدهوهرگونهاطالعاتدیگرکهجهتمحاسبه
راندمــانوپیشــرفتکاراجرایيموردنیازاســتهمگــيجزووظایف
برنامهریزيوکنترلپروژهکارگاهيميباشــدکهبهصورتمستمردرحال
انجاماست.دربخشکنترلاســنادفنينیزدریافتمداركونقشهها،ثبت
اطالعــاتمربوطهوتوزیعایناســنادبینواحدهــايمربوطهوهمچنین
جمعآوريمدارکيکهویرایشجدیدآنتولیدشدهجزووظایفاینواحد

ميباشدکهدرحالانجاماست.
طرحاحداثپاالیشــگاهمیعاناتگازيبندرعباسدرزمینيبهمساحت
تقریبي700هکتارباهدفپاالیش360.000بشــکهمیعاناتگازيدرسه
فاز120.000بشکهايوتولیدمحصوالتبنزین،نفتگازسنگین،گازمایع،
ســوختجتوگوگرددر25کیلومتريشهرســتانبندرعباسواقعشده
اســت.باتوجهبهظرفیتووســعتطرحبهجراتميتوانآنرایکياز
بزرگترینطرحهايصنعتيکشــورنامیدکهتاکنونبهمرحلهاجرارسیده
است.مهندسي،تامینتجهیزات،ساخت،نصبوراهاندازيبخشیوتیلیتي

وقسمتيازبخشپروسسپاالیشــگاهدرقالبقردادEPCCبرعهده
شرکتناردیسميباشدکههمهعواملیادشدهبیانگراهمیت

وحجمبااليفعالیتهايشرکتدراینپروژهاست.
دربخشاجــرايپروژهســاختپایپركهاو
فونداسیونتجهیزاتاصليدرحالاتمامواجراي
ســایربخشهايساختماني،ســاختونصب

اسکلتفلزيولولهکشيزیرزمیني
درحالانجاماستودر

مجموعپیشرفتفیزیکيبخشاجرا26/34درصدميباشد.
-زمانانجامپروژهطبققرارداد20ماهاســتکهدرمقایسهبااحجامکاري،

وسعتپروژهونوعقرارداد)EPCC(کوتاهميباشدومحققنميگردد.
-کوتــاهبودنزمانانجامپروژهواجبارکارفرمــايپروژهمبنيبرآغاز
فعالیتهاياجرایيباعثشــدپسازمدتکوتاهيازشروعفازمهندسي

فعالیتاجرایيباویرایشاولیهنقشههاومداركشروعشود.
اینگونهنحوهاجرامشــکالتومحدویتهايمتعــدديدرروندکار
واحدهايمختلفاجرایيوتصمیمگیريمدیرانپروژهبهدنبالداردکهاهم

آنمواردزیرميباشد.
الف–بهدلیلمحدودبودنجبهههايکاريدرابتدايزمانتولیدنقشهها
ومداركاجرایيامکانانتخابپیمانکاراجرایيمجهزوتوانمندجهتاجرا

وجودندارد.
ب–تمرکزبرروياجرايســریعجبهههايکاريمحدودجهتتامین

پیشرفتفیزیکيمطلوبباعثباالرفتنهزینههاياجراميگردد.
ج–فاصلهزمانياندكبینتولیدنقشــههاومداركاجرایيوشــروع
اجراياینفعالیتهاباعثميشودفرصتکافيبرايتامینموادالزموجود
نداشتهباشــدوفعالیتهاياجرایيبهخصوصدربخشنصبهموارهبا

کمبودموادمواجهگردد.
د–محــدودبودنجبهههــايکاريباعثميگرددامــکانبرنامهریزي

بلندمدتواولویتبنديفعالیتهاياجرایيوجودنداشتهباشد.
3–باالرفتنهزینههاياجرايپروژهبهدلیلافزایشقیمتمصالح،هزینه

ماشینآالتو...متناسبباقیمتثابتاجرايقراردادنميباشد.
4–مشــکالتمربوطبهتامینتجهیزاتوموادپروژهموجبتاخیردر
اجرايبخشهاينصبتجهیزات،لولهکشــيروزمینيونصببخشبرق

وابزاردقیقشدهاست.
* مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه ستاره خليج فارس

عرفان
روضه *
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با توجه به اينكه 
در اين پروژه فاز 
طراحي و اجرا 
تقريبا همزمان 
شروع شدند لذا 
امكان استفاده از 
شركت هاي بزرگ 
جهت بخش اجرا 
امكان پذير نبود. 
پس الجرم مجبور 
به استفاده از 
خدمات شركت هاي 
كوچك تر شديم كه 
اين مساله متاسفانه 
تبعات خوبي در پي 
نداشت
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متولدآبادان1355،لیســانسمهندسيعمران
ازدانشــگاهآزادواحداهوازميباشم.حدودا14
سالاستکهعمدتادرحوزهنفتوگازفعالیت
ميکنمودرحالحاضرسرپرســتواحدسیویل

وسازهپاالیشگاهنفتستارهخلیجفارسهستم.
فعالیتدرواحدســیویلوسازهبهسهبخش
عمدهتقسیمميشود:دفترفني،اجرا،نقشهبرداري

بخش دفتر فني
دراینبخش،پرسنلدفترفنيپسازدریافتو
بررسينقشههاچنانچهایراديدرمداركموجود
باشد،درقالبفرمتTQبهواحدطراحياعالم
مينمایندوپسازبرطرفشــدنمشکالت،روند
برآورداحجاموموادموردنیازواعالمبهمدیریت
جهتتهیه،خریدواستخراججدولخموبرش
آرماتوروابالغبهواحداجراجهتشروععملیات

اجرایيانجامميشود.
ایــنهمراهيتاپایانفعالیتهايمربوطبههر
ســازهادامهپیداميکند.باتوجهبــهطبیعتکار
معمــوالدرطولرونداجراتغییراتيدرنقشــهها
پیشميآیدکهدفتــرفنيوظیفهداردتابابهروز
نگهداشتنمداركدرواحداجراونقشهبردارياز
بروزهرگونهاشــتباهجلوگیريکنددرپایاندفتر
فنــيموظفبهتهیهصــورتوضعیتوصورت

جلسهمربوطبههرسازهميباشد.درضمنواحد
نقشــهبردارياطالعاتموردنیازخودجهتپیاده
کردنوکنترلســازهدرطولمدتاجراراازاین

قسمتدریافتميکند.
شــایانذکراســتهماهنگيهايالزمجهت
همسوکردنفعالیتهاياینواحدبابقیهبخشها
جهــتجلوگیريازدوبارهکاريورعایتمراحل
کارينیــزازوظایفاینبخشاســتکهتحت

مدیریتسرپرستواحدانجامميشود.

بخش اجرا
دراینبخشفعالیتپسازدریافتنقشــهاز
دفترفنيآغازميشود.اولینگامتعیینپیمانکار)از
گروههايکاريوشرکتهايموجوددرکارگاه(
استکهاینامرباهماهنگيسرپرستواحدوبا
توجهبهنوعکاروظرفیتنیروهايموجودانجام
ميشود.بعدازآنتخصیصمنابع)آرماتور،قالب،
داربست،ماشینآالتو....(باتوجهبهاولویتهاي
کاريدردســتورکارقرارميگیردورونداجراي

سازهشروعميشود.
هماهنگيهــايالزمدرطــولعملیاتاجرابا
واحدهايمختلفنظیرپشــتیباني،ماشــینآالت،
نقشــهبرداري،کنترلکیفــيو...ازوظایفاین
واحداستکهميبایستبهنحويعملنمایندکه

درکارپیمانکارمربوطهازبابتتدارکاتومسائل
فنيخلليپیشنیایدتاکاربهصورتمطلوبهم

ازنظرزمان،هزینهوکیفیتبهسرانجامبرسد.
بدیهياســتکههمیشهنوكپیکانهرکارگاه
بخشاجراميباشدکهدرصورتتداركصحیح،

کاربهنحواحسنانجامخواهدشد.

 نقشه برداري
بخشنقشهبرداريازشــروعاجرايهرسازه
وظیفهپیــادهکردنوکنتــرلآندرطولاجرارا
برعهدهداردودرپایانتهیهنقشههايعینساخت

نیزازوظایفاینواحداست.
بدیهياســتیکــيازارکاناصلــيتضمین
ســالمتاجرايکاراینقسمتاستکهاینمهم
تنهــاباتعاملتنگاتنگبادفترفنيوواحداجرابه

دستميآید.
بــاتوجهبهاینکهدراینپــروژهفازطراحيو
اجراتقریباهمزمانشروعشدندلذاامکاناستفاده
ازشرکتهايبزرگجهتبخشاجراامکانپذیر
نبود.پسالجــرممجبوربهاســتفادهازخدمات
شرکتهايکوچكترشدیمکهاینمسالهمتاسفانه

تبعاتخوبيدرپينداشت.
بــاتوجهبهابعادپروژهواحجامکاريبســیار
ســنگیندرقســمتســیویلوانتظارکارفرماي

رضا
نيسي *

هرگاه خواسته ايم، توانسته ايم
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طول پايپرک هاي 
درجاي سايت 

۳۵۴۵متر بود و 
در اين لحظه كه 
مشغول نگارش 
اين متن هستم 

تنها 1۳0 متر از 
اين سازه ها در حال 
اجرا است و مابقي 
تمام شده و آماده 

 AG  اجراي عمليات
مي باشد كه اين 
مقدار باقي مانده 

تنها به دليل آماده 
نبودن نقشه ها تا 

اين زمان طول 
كشيده است
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محترمدرشــروعهمزمانتماميجبهههايکاري
اینشــرکتهايکوچكتوانایيسختافزاريو
نرمافزاريجهتانجاماینمهمرانداشــتندولذا
پسازجلســاتمتعددوبررسيهايگستردهبه
ایننتیجهرســیدیمکهتنهاراهسریعوقابلقبول
استفادهازگروههايکارياستکهاینمسالهالبته

مشکالتخاصخودراداشت.
باتوجهبهاینکهکالســازمانشرکتناردیس
جهــتانجامقســمتCبهصورتمســتقیمپایه
گذارينشدهایننیازبودتاکلیهتغییراتوامکانات
الزمجهــتاینکاردرحداقلزمانممکنصورت
گیردکهاینمسالهبااعتمادمدیریتمحترمعامل
بهمجموعهحاصلشــدوبانظرمســاعدایشان
والبتهپیگیريهايشــبانهروزيمدیریتمحترم
پروژهوکادرمدیریتيهمراهایشــاناینامکانات
درحدقابلقبوليبهکارگاهدادهشــدکهدرادامه

مختصريازآنگزارشميشود.
باتوجهبهاینکهقســمتعمدهايازسازههاي
ســایتپایپركهايدرجايبتنيبودند،شــروع
عملیــاتاجرایيدرهمهاینقســمتهابهطور
همزماننیازمندحجمعظیميازوســایلداربست
بنــديوقالببنديوتعدادزیاديماشــینآالت
ســنگینوامکانــاتخــموبرشآرماتــوربود
بهطوريکــهدرزماناوجکارتعداد15دســتگاه

جرثقیل25تنتا50تن،8دســتگاهجرثقیل10تن
کفي،4دستگاهتریلرکفي،6دستگاهتراكمیکسر،دو
دســتگاهپمپبتــندکل،15کارگاهخموبرش
آرماتورو...مشــغولبهکاربودند.درکنارتمامي
ایــنتجهیزاتوماشــینآالت،الزمبودتانفرات
ســتادهمبههمینمیزانتجهیزشــوندکهدراین
راستابااستخدامنفراتجهتقسمتهايمختلف
دفترفني،اجراونقشهبردارينیازموردنظرتامین

شد.
طولپایپركهايدرجايســایت3545متربود
ودراینلحظهکهمشغولنگارشاینمتنهستم
تنها130مترازاینســازههادرحالاجرااســت
AGومابقيتمامشــدهوآمادهاجرايعملیات
ميباشدکهاینمقدارباقيماندهتنهابهدلیلآماده

نبودننقشههاتااینزمانطولکشیدهاست.
شــایانذکراستبهطورهمزمانبااجراياین
پایپركهايفونداســیونهايتجهیزاتواسکلت
فلزيسایتدرحالاجرابودکهاحجامعمدهآن

بهشرحزیرميباشد.
فونداسیونسهبویلرباحجمکلي3100متر

مکعببتنریزيوتعداد894عددانکربولت
فونداسیونهفتHRSGباحجمکلي7400
مترمکعــببتنریزيوتعــداد2912عددانکر

بولت

فونداسیونهوازداباحجم1270مترمکعب
بتنریزي

فونداســیوندوGTGبــاحجــم780متر
مکعببتنریزيوتعداد894عددانکربولت

56عددفونداســیوناسکلتفلزيباحجم
کلــي6500مترمکعببتنریــزيوتعداد5574

عددانکربولت
2000عددمنهولدرجاوپیشساخته

فونداسیون24عددمخزنوباندوالاطراف
آن

فونداسیونودیوارآتش7عددترانسفورماتور
باحجمکلي2000مترمکعببتنریزي

فونداسیون2عددCCباحجمکلي480متر
مکعببتنریزي

780مترطولپایپركپیشساخته
و.....

وهــماینكافتخارایــنراداریمکهدربخش
سیویلپروژهپاالیشگاهنفتستارهخلیجفارساز
برنامهزمانبنديپیشافتادهایمکهاینمهممطمئنا
حاصلنميشــدمگرباتوکلبرخداوندمتعالو
همدليکلیهدوســتانوهمکارانخوبماندرکلیه
قسمتها،چراکهماهرگاهخوستهایمتوانستهایم.

بهامیدروزهايبهتربرايکشورعزیزمان.
* مسئول واحد سيويل و سازه پروژه ستاره خليج فارس



اسفند- فروردين ماه 1392 

ژه 
رو

ه پ
ند

رو
پ

كاهش مراجع 
تصميم گيري از 
سمت كارفرما، اعتماد 
بيشتر به نارديس و 
افزايش اختياراتش 
با توجه به مشتري 
مداري بسيار خوب 
تيم پروژه و تعامل 
بسيار خوب با 
كارفرماي محترم، 
مي تواند سرعت و 
كيفيت كار را افزايش 
دهد. اگر پروژه 
يوتيليتي فازهاي ۲۲ 
تا ۲۴ پارس جنوبي 
باعث شناخته شدن 
نارديس به عنوان 
پيمانكار قابل اعتماد 
نفت و گاز شد، پروژه 
ستاره خليج فارس 
درحالي كه در ابتدا 
خوشبيني كمي 
نسبت به اثر آن بر 
شركت وجود داشت 
باعث تثبيت اين 
اعتبار شده و فارغ 
از هر سرانجامي 
كه براي پروژه 
اتفاق بيفتد همراه با 
بزرگ شدن شركت 
باعث اعتمادبه نفس 
نارديس شده است

28

تثبيت اعتبار شركت نارديس 

مجيد
شاهدي *

اینجانبدانشآموختهمهندســيمتالورژيازدانشگاهصنعتيشریفو
صنعتيامیرکبیرهســتم.همکاريخودراباشــرکتفرابدرسال1380
بهعنوانکارشناسبازرسيوکنترلکیفیتآغازکردم.همزمانبااوجگیري
فعالیتهايشرکتناردیسدرسال1387بهبازرگانياینشرکتپیوستم
وهماکنونبهعنوانهماهنگکنندهتامینپروژهستارهخلیجفارسمشغول
فعالیتميباشــم.فعالیتبازرگانيدراینپروژه،همانندســایرپروژههابا
دریافتدرخواســتخریدآغازشــدهوپسازدریافتپیشــنهادفنياز
لیستسازندگانموردتاییدکارفرما)BidderList(برايهربستهخرید
)EQ(،باتبادلشــفافسازيفني)TC(تهیهشــدهتوسطتیممهندسي
فرابوناردیسادامهیافتــهوپسازتاییدارزیابيفني)TBE(بارگذاري
شدهدرسامانهپوپكازطرفکارفرما،واردمرحلهجدیدميشود.تفاوت
مرحلهبعديباســایرپروژههادرایناستکهپیشنهادهايماليبهشرکت
فرادســتانرژيفالتارسالشدهوتوســطکمیتهویژهخریدبازگشایي
ميشــود.بادریافتنتایجبازگشایيپاکتها،ارزیابيمالي)CBE(توسط
همکارانبازرگانيتهیهشــدهوجهتتاییدبهکارفرماارجاعميشــودکه
نتیجهآنبهصورتمجوزعقدقرارداد،دراختیارناردیسقرارميگیرد.پس
ازمذاکره،عقدقراردادتوسطتیمبازرگانيانجامميشودکهحاصلآنعقد
بیشازپنجاهقــراردادباپیمانکارانداخليوخارجيدرحوزهتامینبوده
است.عقداینقراردادهادرمدتزمانکوتاهحاصلهمدليودركدرست
همکارانبازرگانيازفضايپــروژهدربخشهايمکانیك،پایپینگ،برق،
قراردادهاوکنترلپروژهوهمراهيمدیریتمحترمبازرگانيبودهاستکه
صمیمانــهازآنهاقدردانيميکنم.پیگیريپسازخرید)APO(درناحیه
پروســستوســطهمکارانبازرگانيودرناحیهیوتیلیتيتوسطهمکاران
فرابانجامميشــود.پیگیريپسازخریدتعداديازقراردادهایيکهقبال
توســطکارفرمابستهشدهتوسطتیمپروژهصورتميگیردوشرکتتوبا
نیزباتوجهبهتجاربيکهدرمدیریتساختدرشرکتهایينظیرآذرآبو
پتکودارد،بخشيازکارپیگیريرابهعهدهدارد.جهتپیگیريفعالیتهاي
پیشازخرید)BPO(تاکنونبیشازپنجاهجلســهبهصورتهفتگيدر

حضورکارفرمابرگزارشدهاست.
فضاوماهیتاینپروژهباســایرپروژههامتفاوتاست.ازنظرحجم،
باتوجهبهتعدادبســتههايخریدومبلغقراردادميتواناینپروژهراجزو
پروژههايبســیاربزرگناردیسقلمدادکرد.ازنظرتعددعواملدرگیردر
پروژهبادرنظرگرفتنفراب،توبا،نوتاش،مشاورانوپیمانکارانمهندسي،
فرادستانرژيفالت،مسباوشــرکتنفتستارهخلیجفارسميتوانبه
گســتردگيپروژهپيبرد.کهاینخودميتواندتجربهبســیارخوبيبراي
ناردیــسدرمدیریتپروژهبهجايبگذارد.درگیرشــدندرپروژهازقبل
شروعشدهوشکلگرفتهبراساسروالوسلیقهعواملقبلينیزدشواري

پروژهرانشانميدهد.
بهغیرازمشــکالتتحریموعدمپرداختپولکهکموبیشدرســایر
پروژههانیزوجوددارد،یکيازمسائليکهبیشتردرشروعکارناردیسدر
اینپروژهبهچشــمميخورد،تغییراتزیادحوزهکاربودبهنحويکهدر
ابتداحجمکاراعالمشــده،خریدحدوددویستونودبستهخریدبودکه
اکنونبهحدودصدوپانزدهبســتهخریدکاهشیافتهاست؛البتهبخشياز
اینکاهشناشــيازاینبودکهکارفرمادرمیانهکارتصمیمگرفتفرآیند
تامینتعداديازبســتههايخرید)عمدتامشتركبیننواحيششگانه(را

خودراساانجامدهد.
کاهشمراجعتصمیمگیريازســمتکارفرما،اعتمادبیشتربهناردیس
وافزایشاختیاراتشباتوجهبهمشــتريمداريبسیارخوبتیمپروژهو
تعاملبســیارخوبباکارفرمايمحترم،ميتواندســرعتوکیفیتکاررا
افزایشدهد.اگرپــروژهیوتیلیتيفازهاي22تــا24پارسجنوبيباعث
شــناختهشدنناردیسبهعنوانپیمانکارقابلاعتمادنفتوگازشد،پروژه
ســتارهخلیجفارسدرحاليکهدرابتداخوشــبینيکمينسبتبهاثرآنبر
شــرکتوجودداشتباعثتثبیتایناعتبارشدهوفارغازهرسرانجامي
کهبرايپروژهاتفاقبیفتدهمراهبابزرگشدنشرکتباعثاعتمادبهنفس

ناردیسشدهاست.
*مسئول هماهنگي تامين پروژه ستاره خليج فارس
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 EPC در پروژه هاي
)طراحي، خريد و 

اجرا(، مطابق روال 
معمول، پس از اينكه 

پروژه ابالغ و پيش 
پرداخت پرداخت 

گرديد، فعاليت هاي 
طراحي و مهندسي 
آغاز شده و با يك 
همپوشاني زماني 

مناسب فعاليت هاي 
بخش خريد به 

جريان مي افتد، طبيعتا 
اجراي پروژه زماني در 

سايت كليد مي خورد 
كه تا حد قابل قبولي 
مدارک و نقشه هاي 

اجرايي توليد و 
همچنين بخش قابل 
توجهي از تجهيزات 

پروژه در مرحله 
ارسال به سايت 

باشد، اين موضوع به 
تناسب بزرگ شدن 

پروژه حساسيت 
بيشتري پيدا نموده و 
انطباق هر چه بيشتر 

فازهاي مختلف پروژه 
بر برنامه زمانبندي 

تنظيم شده را مي طلبد
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انطباق فازهاي مختلف پروژه با برنامه زمان بندي
فارغالتحصیلرشتهمهندسيعمرانازدانشگاههايصنعتياصفهان)مقطع
لیسانس–سال1367(ودانشــکدهفنيدانشگاهتهران)مقطعفوقلیسانس–
ســال1370(باسابقهکاريحدود22ســالدرپروژههايصنعتي،ازاوایل
ســال1390بهعنوانمدیرساختونصبدرپروژهپاالیشگاهمیعاناتگازي

بندرعباس)ستارهخلیجفارس(مشغولبهفعالیتميباشم.
بخشساختونصب،همچنانکهازعنوانشپیداستعمدتابهفعالیتهاي
بخشاجراازعملیاتاجرایيتجهیزکارگاه،عملیاتســیویلگرفتهتاکلیه
عملیاتمکانیکال،الکتریــکالوباالخصپیشراهاندازيوراهاندازيپروژه
ميپردازد،لذادرهمینراســتاهماهنگيونظارتبرعملیاتاجرایيپروژه
ازجملهتعییناســتراتژيبخشاجرا،برنامهریزيبراياجرايپروژهمطابق
استراتژيتنظیمشــده،انتخابپیمانکاراناجرایيوهماهنگيهايمرتبطبر
عهدهاینبخشميباشــد،همچنینکلیهارتباطاتبینســایتوواحدهاي
مهندســي،بازرگاني،کنترلکیفيوایمنيونظــارتوپیگیريرفعنیازهاي
بخشاجرامرتبطبــاواحدهايمذکوروهمچنیندرخواســتهايمتقابل
اینواحدهاازبخشاجرادرواحدســاختونصــبانجامميگردد،کلیه
فعالیتهايجانبيشاملتنظیمصورتوضعیتهايبخشاجرابرايکارفرما،
تنظیمقراردادپیمانکاراناجرایي،رسیدگيبهصورتوضعیتآنها،جمعآوري
وتنظیمبســتههايادعادربخشاجراو...نیزبانظارتوپیگیرياینواحد

انجامميشود.

مختصري از چالش هاي پيش روي پروژه 
و راهكارهاي به كارگرفته شده

درپروژههــايEPC)طراحي،خریدواجــرا(،مطابقروالمعمول،پس
ازاینکهپروژهابــالغوپیشپرداختپرداختگردید،فعالیتهايطراحيو
مهندسيآغازشدهوبایكهمپوشانيزمانيمناسبفعالیتهايبخشخرید
بهجریانميافتد،طبیعتااجرايپروژهزمانيدرسایتکلیدميخوردکهتاحد
قابلقبوليمداركونقشههاياجرایيتولیدوهمچنینبخشقابلتوجهياز
تجهیزاتپروژهدرمرحلهارسالبهسایتباشد،اینموضوعبهتناسببزرگ

شدنپروژهحساسیتبیشتريپیدانمودهوانطباقهرچهبیشترفازهايمختلف
پروژهبربرنامهزمانبنديتنظیمشدهراميطلبد.پروژهپاالیشگاهمیعاناتگازي
بندرعباسبهعنوانیکيازبزرگترینپروژههايپاالیشگاهيکشورماننیزاز
اینقاعدهمســتثنينیســت،امااینپروژهازابتدايکلیدخوردندرشرکت
ناردیس)اواســطتابســتان1391(باچالشهايزیاديروبهروبودهوهست،
ازمهمتریــناینچالشهادربخشاجراعالوهبرعدمپرداختبهموقعپیش
پرداخت)تقریبادربازهزمانيششماههپیشپرداختانجامشد(،ميتوانبه
همزمانيفازهايمهندسي،خریدواجراوبعضابهدلیلفشردگيزمانبندياولیه
ابالغشدهازطرفکارفرما،پیشروبودنفعالیتهاياجرایيدرسایتنسبتبه
تولیدمداركمهندسي،خریدوارسالموادپروژهاشارهنموددراینخصوص
ودرراستايپیشگیريازتاخیردرعملیاتاجرایيناشيازتاخیردرفازهاي
مهندســيوخرید،تمهیداتيمدنظرقرارگرفتازجملهاینکه،فعالیتهاي
اصلياجرایيبهبخشهايکوچكترتقســیمشدهوبهتناسبتولیدمدارك
مهندسيوهمچنینتامیننقدینگيالزم،اینبخشهابهگروههايکاريواگذار
ميگردد،دراینصورتازریســكواگذاريکلکاربهیكپیمانکاربزرگو
ایجادتعهدســنگینبرايشرکتناردیستاحدزیاديجلوگیريميشود،از
چالشهــايدیگرتاثیرگذاربررونداجرادراینپروژه،ميتوانبهعدموجود
اقالمفلهسیســتملولهکشيازجملهلوله،اتصاالت،رنگو...درسایتاشاره
نمود،ازآنجائيکهخریدایناقالمدرقالببستههايخریداولیهپروژهباتاخیر
مواجهميباشــد،لذابرايحلاینمشــکلودرجهتفعالنمودنعملیات
لولهکشيسایت،باهماهنگيکارفرما،بخشيازاینخریدهابرايلولهکشي
زیرزمینيوقسمتيازلولهکشيروزمینينیز،مستقیماتوسطناردیسانجامشد.
درمجموعاجرايپروژههائيبااینحجمواندازهودرشرایطکنوني،کماکان
باچالشهايزیاديروبهروبودهوخواهدبود،امامجموعهدستاندرکاراندر
شرکتناردیسبهیاريخداوندمتعالودرسایههمکاريوهمدليوهمچنین
باتدابیربهجايمدیریتمحترمشــرکتوپروژه،راهکارهايبرطرفنمودن

یكبهیكاینچالشهاراپیشبینيوبهاجراخواهدگذاشت.
*مدير ساخت و نصب پروژه ستاره خليج فارس

جعفر
شيباني *
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تاكنون عمليات 
ساخت و نصب 
۴000 تن اسكلت 
فلزي به پيمانكار 
)شركت هاي فوالد 
پايه فارس و آستو( 
واگذار گرديده و از 
اين مقدار۳۲00 تن 
آن ساخته شده و به 
سايت حمل گرديده 
است. در مجموع 
با توجه به حضور 
دو پيمانكار اجرايي 
تا كنون حدود ۲۵00 
تن اسكلت فلزي 
نصب شده است

30

از متالورژي اینجانبفارغالتحصیلمهندســي
دانشگاهشیرازهستموازسال78واردپروژههاي
صنعتيشــدموبابیشاز12سالسابقههمکاري
باشرکتهاينصبصنایعآذرآب،نصرانصنعت
کارون،فراب،ســدیدجهانصنعتوپتروبخار
صنعتپارســیاندرسمتهايمختلفسرپرستي
اجرا،سرپرســتدفترفنيومدیــرکارگاهازنیمه
دومسال1390تاکنونافتخارهمکاريباشرکت

ناردیسرادارم.
زمینهآشــنایيمنباشــرکتفراببهسالهاي
80تا82درنیروگاهبرقآبيمســجدســلیماندر
شرکتنصبصنایعآذرآببهعنوانپیمانکارفراب
برميگرددکهمنجربههمکارينزدیکتردرمجموعه
فرابطيسالهاي84تا86بهعنوانرئیساجرایي
نیروگاهشهیدرجایيساريگردید.باتوجهبهسابقه
مذکوروآشنایيباشــکلگیريشرکتناردیساز
سال86زمینههمکاريمجدددرپروژهنفتستاره

خلیجفارسبراياینجانبفراهمشد.
محــدودهکاريتحتنظارتاینجانببهعنوان
مســوولنصبتجهیزاتمکانیكولولهکشــيبا
9نفرکارشــناسوتکنیســیندربخشهايزیر

ميباشد:

اسكلت فلزي 
تاکنونعملیاتســاختونصــب4000تن
اســکلتفلزيبهپیمانکار)شرکتهايفوالدپایه
فارسوآستو(واگذارگردیدهوازاینمقدار3200
تنآنساختهشدهوبهسایتحملگردیدهاست.
درمجموعباتوجهبهحضوردوپیمانکاراجرایي
تاکنونحدود2500تناسکلتفلزينصبشده
است.قابلتوجهاینکهدراینبخشعمدهسازهها
مربوطبــهاتصالپایپركهايبتنيدرمحلتقاطع
جادههابودهاســتوبهایندلیــلباوجودتنوع
وتعددقطعات،هرســازهتناژزیاديراشــامل
نميگرددوليپروســهنصبآنزمانبرميباشــد.
درموردســازههایيکهتجهیزاترويآننصب
ميگرددنیزســازهفلــزيمربوطبــهتجهیزات
DEAERATORدریونیت21با600تنوزن
سنگینترینبهشمارميرودکهعملیاتنصبآن
بهاتمامرســیدهوآمادهنصبدودستگاههوازدا

ميباشد.

لوله كشي زير زميني
اینپروژهبالغبر150000اینچقطرلولهکشــي
زیرزمینيباتنوع85000اینچقطرازجنسکربن

استیلدرسرویسهايآبآتشنشانيوجمعآوري
آبهايســطحيوروغني،7000اینــچقطرلوله
کشــيگالوانیزهبرايســرویسآبآشامیدنيو
)GRVE(حدود50000اینچقطرلولههايرزیني
برايســرویسآبخنكکنندهميباشدکهتاکنون
حدود80درصدازکارجوشــکاريکربناستیل
بهاتمامرســیدهاســتواجرايخطوطگالوانیزه
ورزینينیــزدرحالانجامميباشــد.دربخش
لولههــايرزینيعدمتامینبهموقعموادوکمبود
اطالعاتمهندسيالزمازسويفروشنده)شرکت
فراســان(تاکنــونتاخیراتزیــاديرابهوجود
آوردهاســتکهاخیرابارفــعموانعموجودروند
اجرايکارشــتابگرفتهونزدیكبه8000اینچ
قطرعملیاتاتصالســرجوشهاباتنوعاتصاالت
و COUPLING و BELL&SPIGOT
LAMINATIONازآناجراشــدهاســتدر
بخشهیدروتســتخطوطکربناستیلنیزبیش
از30درصدازپکیجهايمربوطهتســتشدهو

عملیاتبکفیلآندرحالانجامميباشد.
باتوجهبهگســتردگيواحدهايپاالیشگاهي
مرتبــطبــااینخطــوطنزدیكبــه2000عدد
و MANHOLE، CATCH BASIN

علي اصغر
جباري *

انتخاب پيمانكاران مناسب 
براي تحقق اهداف پيش بيني شده
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با توجه به 
گستردگي كار و 
برنامه زمانبندي 

فشرده پروژه 
جهت راه اندازي 

زودهنگام، يكي از 
چالش هاي عمده 

اين پروژه هم زماني 
اجراي كار در 

برخي از بخش ها با 
مهندسي پروژه بوده 

است كه در برخي 
مقاطع زماني كمبود 
مدارک و نقشه هاي 

فني به دليل عدم 
اتمام كار مهندسي 
مربوطه توقف هاي 
ناخواسته ايي را به 

روند اجراي كار 
تحميل نموده است
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VALVEPITوجــودداردکــهتاکنون1400
عددآنســاختهشــدهو400عــددازآننصب
گردیدهاســت.ازعواملپیشرفتفیزیکيمناسب
دربخشلولهکشــيزیرزمینيتامینبهموقعمواد
وکســريهايآنتوسطشرکتناردیسبههمراه
تعاملمناسبتیماجرایيسایتومهندسيتهران

ميباشد.

 لوله كشي رو زميني
اینپروژهشاملبیشاز5000مترطولپایپرك
وبالغبر650000اینچقطرلولهکشــيروزمیني
ميباشدکهازاینمقدار80درصدآنکربناستیل
و13درصــدSTAINLESSSTEELومابقي،
لولههــايگالوانیــزهورزینيميباشــد.عملیات
اجرایيلولهکشيواسپولسازيدرشاپمتناسب
باپیشــرفتمداركمهندســيدریونیتهاي5و
17دربخشموادکربناســتیلتوسطشرکت
نوتاشافراآغازگردیدهاســتوليباتوجهبه
کسريعمدهموادکهتامینآنبهعهدهکارفرما
ميباشــدتمرکزفعالیتهايلولهکشيروزمیني
درواحدهايیوتیلیتيدرسالآیندهخواهدبود.

نصب تجهيزات
باتوجهبهموانــعموجوددربخشتامینو
مهندسيتاکنونجبههکاريهايفعالپروژهدر
بخشنصبتجهیــزات،بویلرهايیونیت21و
مخازنذخیرهواحدهايیوتیلیتيوپروسسو

آبشیرینکنهامتمرکزبودهاست.

 بويلرهاي صنعتي و سيكل تركيبي
واحدبرقوبخاراینپاالیشــگاهوبهوزن
تقریبــي10000تندرزمینيبــهابعادتقریبي
200*600مترمربعباتواناسمي1700تنبر
ساعتشــامل3واحدبویلرصنعتيبهظرفیت
t/h 275و7واحــدبویلرســیکلترکیبيبا
ظرفیتt/h 125خودیكظرفیتنیروگاهي
بزرگميباشــدکهقراردادطراحي،ساختو
نصبآنبهصورتEPCبهشــرکتصنایع
آذرآبواگذارگردیدهاست.درحالحاضرنصب
10واحددودکشاصلي)هرکدامبهارتفاع76
متــرودرمجموع70بخش(بــهوزنتقریبي

2000تنروبهاتمامميباشــدوبهزوديعملیات
نسوزکاريداخلآنانجامميگیرد.عملیاتنصب
درامهايآبوبخاردربویلرهايصنعتيبهاتمام
رســیدهوواحدهــاياولودومدرمرحلهنصب
)PRESSUREPARTBANKTUBEهــا
ودیوارههــاو...(ميباشــد.دربویلرهايســیکل
ترکیبي)HRSGها(نیزعملیاتنصبدیوارههاي
بدنــهدردوواحدانجامشــدهونصبهارپهاي
اکونومایزروEVAPORATORهانیزدرحال

اجراميباشد.

مخازن
شرکتســدیدجهانصنعتبهعنوانپیمانکار
19EPCمخــزندریونیتهايیوتیلیتيبهوزن
تقریبي1900تنميباشــدکهبــاتوجهبهتامین
ورقهايA283عملیاتســاخت8مخزن)آب
آتشنشاني-ســوخت-آبدمینوکاندنسیت(
باوزنتقریبي1300تندرمراحلپایانيميباشد
و11مخــزندیگربهدلیلکمبــودموادورقهاي

A573عمالدرسالآیندهاجرایيميگردد.
ســاختواجــرايبخشدیگــريازمخازن
محدودهکاريناردیسبهوزن1800تنشــامل
21مخــزندریونیت26و7مخزندرواحدهاي
EPCپروســس،بهشــرکتپایســازبهصورت
واگذارشــدهکهعملیاتاجرایيساختونصب
آنبهتازگيوهمزمانباتامینورقهاوپیشرفت
نقشــههايمهندســيآغازشدهاســتویکياز

جبهههايفعالکاريگروهمکانیکالدرسالآینده
خواهدبود.

آب شيرين كن ها
طراحــيوســاختونصبســهواحدآب
شــیرینکنبهوزنتقریبــي700تندرواحد22
دربخــشDESALINATIONUNITبــه
صورتEPCبرعهدهشــرکتفننیروميباشد
کهعملیاتنصبتجهیزاتاصليبهوزنتقریبي
450تــنپایانیافتهوباقيمانــدهکارمحدودبه

نصبپمپهاولولهکشــيمربوطهبهعنوانپیش
نیازراهاندازيزودهنگامپاالیشــگاهدرحالاجرا

ميباشد.

ROTARY & STATIC تجهيزات 
اینپروژهشاملحدود400دستگاهباوزنبالغ
بر1000تنتجهیزاتROTARYشــاملپمپ،
میکســر،ایرکولروکمپرســورو...ميباشدکهدر
مرحلهتامینميباشــدودرسالآیندهميبایست
عملیاتنصبآنصــورتپذیرد.وزنتجهیزات
REACTOR،COLUMN، استاتیكشــامل
DRUMوH.EXCHANGERهــاو...نیــز
بالغبر2000تنوتعدادآنبالغبر400دســتگاه
ميباشدکهدراینبخشعملیاتساختوارسال
دودســتگاهDEAERATORبهوزنهرکدام
145تنبهاتمامرسیدهوباتوجهبهتامینجرثقیل
700تنمــوردنیاز،نصبآنتاانتهايســال

جاريانجامخواهدشد.

چالش هاي موجود
باتوجهبهگســتردگيکاروبرنامهزمانبندي
فشــردهپروژهجهتراهاندازيزودهنگام،یکي
ازچالشهايعمدهاینپروژههمزمانياجراي
کاردربرخيازبخشهابامهندسيپروژهبوده
اســتکهدربرخيمقاطعزمانيکمبودمدارك
ونقشــههايفنيبهدلیلعدماتمامکارمهندسي
مربوطــهتوقفهايناخواســتهایيرابهروند
اجرايکارتحمیلنمودهاســت.کمبودمواد
ناشــيازعدمتامینماليازســويمدیریت
کارفرمــانیزعاملدومتوقــفیاکنديروند
اجرایيدرفعالیتهايزمانبريچونلولهکشي
مخصوصــادربخشلولهکشــيروزمیني)با
حجــمبالغبــر650000اینچقطــر(دراین
پروژهبودهکهحلاینمعضلبیشتردرحوزه
پیمانکاران انتخــاب لزوم ميباشــد. کارفرما
مناســببــاقابلیتهاياجرایــيکافيکهاز
بازوهاياجرایيشرکتناردیسجهتتحقق
اهدافپیشبینيشــدهدربرنامــهزمانبندي
ميباشند،کمكشایانيبهروندمناسبپیشرفت
کارخواهدنمودکهامیداستباحضورشرکت
نوتاشافرادرحوزهاجرايلولهکشــيروزمیني
بهچنینهدفــينائلگردیم.درپایــان،جادارد
اینجانبوهمــکارانذیربط،ازمجموعهمدیریت
ناردیسبهویژهمدیریتمحترمپروژهجنابآقاي
مهندسهادیــانومدیریتمحتــرمکارگاهجناب
آقايمهنــدستوحیديبهخاطرمحیطآراموکم
تنشــيکهدرسایتبهوجودآوردهاندودرسوابق
اجرایيکهتاکنونداشتهایمبهنوعيکمنظیربوده،

تشکرنمایم.
* مسئول واحد تجهيزات مكانيك و پايپينگ )سايت( 
پروژه ستاره خليج فارس
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كار فرماي محترم 
در استراتژي اجرا 
تامين تجهيزات 
را شخصا مديريت 
مي كند و با توجه 
به تعدد بسته هاي 
خريد، با تعدد 
بر گزاري مناقصه، 
تعدد مبادله 
قرار داد، تعدد 
پرداخت هاي اوليه 

و ميان پرداخت و 
پرداخت قبل از حمل 
مواجه است.
با توجه به اين 
استراتژي اجرا، 
كار فرماي اصلي 
اختيارات كمتري را 
در خصوص تغييرات 
حين اجرا به شركت 
فالت و نارديس 
تفويض نموده است 
و تغييرات ناشي از 
تغييرات فروشنگان 
و مشخصات فني 
را كارفرماي اصلي 
تصميم گيري  
مي كند
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مديريت نقدينگي؛ يك ضرورت اساسي

محمدعلي 
خدادادي *

فوقلیسانسمهندسبرقازدانشگاهصنعتيامیرکبیرهستموفعالیتهاي
مهندســيخودراازســال1368درشرکتمهندسيمشــاورقدسنیرودر
پروژههاينیروگاهيشــروعکردهوقبلازپیوســتنبهشرکتفرابدرسال
1378طي10سالحضوردردفاترمرکزيشرکتهايمهندسینمشاورقدس
نیروومشاورنیرودرپروژههايوقتوزارتنیروازقبیلسیکلترکیبيگیالن،
نیروگاهحرارتيبیســتون،غرب،همدان،رامیناهواز،نیروگاههايگازيقمو
کازرونبهعنوانکارشناسبرقوهماهنگکنندهوسپسدرنیروگاهپتروشیمي

تبریزونیروگاهسیکلترکیبيخويبهعنوانمدیرکارگاهفعالیتداشتهام.
باتوجهبهشکلگیريشرکتهاينیروگاهيبارویکردمهندسيتامینواجرا

)EPC(درنیمهاولسال1378بهشرکتفرابپیوستم.
فعالیتهايخودرادرشرکتفراببهعنوانمدیرمهندسياجرایينیروگاهکارون
یكومدیرپروژهاینترفیسنیروگاهوپست400کیلوولتنیروگاهکارونیكشروع
کردموبااتماممهندسينیروگاهکارونیكوراهاندازيوجابهجائيپست400کیلو
ولتآنباتوجهبهپیشنهادآقايمهندسمسعودينژادوتاییدمدیریتمحترمعامل

شرکتفراببهعنوانمدیرپروژهکوهرنگمشغولبهکارشدم.
بعــدازاتمامپروژهفوقوشــکلگیريمعاونتنیروگاههــايحرارتيو
ســرمایهگذاري)کهدرابتدادرشرکتفرابتحتیكمعاونتشکلگرفت(
تعداديازکارشناسانومدیرانشرکتکهسوابقنیروگاههايحرارتيراداشتند

درآنمعاونتفوقمشغولبهکارشدند.
اینجانــبدرمعاونتنیروگاههايحرارتيمدیریــتپروژههاينیروگاهي

خرمآبادونیروگاهبرقوبخارپاالیشگاهآبادانراعهدهدارشدم.
پروژهنیروگاهگازيخرمآبادبهعلتکمبودنقدینگيوعدمگشایشاعتبار

اسناديمتوقفونهایتاسهمفرابواگذارگردید.
نیروگاهبرقوبخارپاالیشگاهآبادانکهشامل7واحد30مگاواتيهیتاچيو
5واحدبویلربازیافتبههمراهتمامسیستمهايوابستهUTILITYپاالیشگاه
بودهکهبهصورتEPCشروعگردیدوطيمراحلقرارداديوقانونياینك

درمراحلتحویلقطعيهستیم.
باتوجهبهتصمیمشــرکتفرابوناردیسدرتقویتپروژهعظیمستاره
خلیجفارسبههمراهتیممهندســيوسازمانپروژهدربخشناحیه1بهعنوان
مدیرEPناحیه1وجانشــینمدیرپروژهبهتیمپروژهپیوســتموتحتنظر

مدیریتمحترمپروژهعهدهدارانجاموظایفتعریفشدههستم.

پروژهســتارهخلیجفارسدرنوعخودپروژهاستراتژیكومنحصربهفردي
اســتکهدرچندســالاخیرتغییراتمدیریتيراتجربهکردهواینكباورود
شرکتفرادستانرژيفالتبهعنوانکارفرمايشرکتناردیس،امیدداریماین

پروژهمهمبهنتیجهبرسد.
مشکالتپروژهبیشتردراستراتژياجرايآنقابلمشاهدهاست.استراتژي
اجرايپروژهوفقشــرایطایــدهآلطراحيگردیدهوبرايشــرایطفعليبا
محدودیتهايبانکي،کمبودنقدینگيومشــکالتتامینتجهیزاتسازگار

نیست.
کارفرمايمحترمدراستراتژياجراتامینتجهیزاتراشخصامدیریتميکند
وباتوجهبهتعددبستههايخرید،باتعددبرگزاريمناقصه،تعددمبادلهقرارداد،
تعددپرداختهاياولیهومیانپرداختوپرداختقبلازحملمواجهاست.

باتوجهبهایناســتراتژياجرا،کارفرماياصلياختیــاراتکمتريرادر
خصوصتغییراتحیناجرابهشــرکتفالتوناردیستفویضنمودهاست
وتغییراتناشــيازتغییراتفروشنگانومشخصاتفنيراکارفرماياصلي

تصمیمگیريميکند.
بــاتوجهبهطبیعتقــراردادCOSTPLUSوباوجوداینکهمدیریتو
نمایندگيتعداديازبستههابهناردیسمنتقلشدهازاینروپیمانکارانمسائل
ماليوفنيومشــکالتخودراباکارفرمــاياصليحلوفصلميکنندو
گاهيپروژهباتصمیمگیريهايکارفرمابادوبارهکاريمهندسيواجرامواجه

ميگردد.
بهنظرميرسدباتوجهبهمشکالتاشارهشدهمواردزیرميتوانددراجراي

پروژهموثرباشد:
-تعریفدقیقEARLYCOMPLITIONبراساسنقدینگي

-مدیریتنقدینگي
-یافتنراهکارهايجدیدپرداختبهپیمانکارانداخليوخارجي
-پرداختتنخواهمناسبارزيوریاليبهناردیسبراساسبند1

-هدایتپیمانکارانبستههابهسويناردیسجهتحلوفصلکلیهمسائل
فنيوقراردادي

-تفویضکاملاختیاراتکارفرمایيدرخصوصتغییراتفني)فروشندگان/
مشخصاتفني(بهناردیسدرناحیه1و6

* مدير مهندسي و تامين ناحيه 1 پروژه ستاره خليج فارس
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با توجه به اينكه اين 
پروژه از نظر ماهيتي 

مواجه با موقعيت هاي 
بسيار خاصي است 

و همچنين از نظر 
مقطع زماني اجرا در 
برهه بسيار حساسي 

قرار دارد، مديران 
و تصميم گيران 

اصلي، با ريسك هاي 
بسيار جدي مواجه 
و تصميمات بسيار 

حساسي را در 
مراحل اجراي 

پروژه مي بايست 
اخذ نمايند. نقطه 
شروع رخداد اين 
ريسك ها از ناحيه 
سازمان كارفرما، 

عملكرد و تصميمات 
سازندگان، موقعيت ها 

و چالش هاي دروني 
سازمان يا از جانب 

مراكز و موقعيت هاي 
فراپروژه اي و با 

ارتباطات غير مستقيم 
با پروژه مي باشد

ژه 
رو

ه پ
ند

رو
پ
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بانك اطالعات ريسك هاي پروژه؛ راهكاري اساسي
متولدفروردین1350وفارغالتحصیلرشتهمهندسيصنایعازدانشگاهعلم
وصنعتایرانميباشــم.ازسال1372تااینتاریخدرپروژههاوشرکتهاي
متعدددرزمینهبرنامهریزيوکنترلپروژهمشغولبهکارهستم.عموماپروژههاي
صنعتيEPCباتوجهبهزمینههايمتعددکاريوپیچیدگيهايماهیتيازنظر
انتخابشــغلبرايمنموردتوجهبودهاند.ازنظرسابقهميتوانمپروژههاي
مهميکهبهصورتکاملیابخشــيازآنراتجربهنمودهامراشاملساخت،
حملونصبسکوهايدریایي،ساختوراهاندازيطرحپاالیشگاه،ساخت
وراهاندازيکشــتيوسکوهاينفتينیمهشناور،اجرايخطلولهزیردریایي
وســاختســازههايدریایي)بندري(شاملاســکلهوموجشکننامببرم.
درحالحاضردرپروژهساختوراهاندازيپاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس
)ســتارهخلیجفارس(بهعنوانرئیسبخشبرنامهریزيوکنترلپروژهفعالیت
دارم.دراینپروژهباتوجهبهنوعقراردادکهمسوولیتشرکتناردیسشامل
بخشمهندسيوساختباقیمتمقطوعوبخشخریدبهعنوانمتوليپیگیري
بســتههايخریدميباشــدوهمچنینابعادکاريومبلغيتعریفشده،تیم
برنامهریزيمرکزيمتشکلازچهاربخشاصليبهصورتتخصصيونهایتا

تیممرکزيپروژهمطابقلیستزیرمشغولبهکارميباشد.
1-تیمبرنامهریزيوکنترلپروژهمرکزي

2-تیمبرنامهریزيوکنترلپروژهبخشمهندسي–پروسس
3-تیمبرنامهریزيوکنترلپروژهبخشمهندسي–یوتیلیتي

4-تیمبرنامهریزيوکنترلپروژهبخشبازرگانيوتامینتجهیزات
5-تیمبرنامهریزيوکنترلپروژهبخشاجرا

ساختاراطالعاتيوموقعیتهايسازمانيمتشکلهدرتیمبرنامهریزيتحت
رویههاودستورالعملهایيمدونشدهکهنهایتامنتجبهارایهماحصلعملکرد
اینتیمميباشددرراســتاياهدافپروژهوبالحاظنمودننیازهايتعریف
شــدهماهیتایجاديپیداکردهاند.اینســاختارحاصلهمفکريوعملکرد
تیمبرنامهریزيومشــارکتسایرگروههايفعالدراینپروژهميباشد.ایجاد
زیرســاختهايثبتاطالعات،تدوینوپیادهسازينحوهونوعجمعآوري
دادهها،عملیاتثبتاطالعاتجمعآوريشــدهوبههنگامســازيبانكهاي
اطالعاتي،اجرايپروسههايتحلیلوترکیباطالعاتونهایتاارایهگزارشهاي
خروجــيدراینپروژهباتوجهبهابعادپروژهوحجمباالياطالعاتموجود
عمیقابدونپیادهسازيتفکرکارگروهيوهمکاريبسیارنزدیكاعضايتیم

برنامهریزيعمالناممکنميباشد.دراینخصوصباتوجهبهتکررتاکیدات
کارفرمابهعنوانمشترياصليپروژهونوعبازخوردهايدریافتشدهازاعضاي
دیگرپروژهوسایربخشهايمرتبطدرسازمانناردیسبرکیفیتعملکردو
کارابودنتیمبرنامهریزي،هموارهرضایتکارفرماوسایرذينفعانپروژهجلب
شدهاست.درحالحاضربنابرموقعیتاجرایيوفرآیندهايدرجریانپروژهبا
محوریتبرنامهزمانبندياصليپروژههرکدامازتیمهايتخصصيباتکیهبر
توانکارشناسيوفنيقابلقبولباتدوین،دفاعواخذتاییدمشترياصلياقدام
بهتولیدبرنامههاياجرایيپروژهمينمایند.اینبرنامههابهعنوانمبانيپایشدر

درونپروژهساريوجاريميباشند.
درنهایتگزارشهايمتعدد،متنوعوتخصصيکهبهتناســبســطحو
موقعیتدریافتکنندهاطالعاتميباشــند،درحالتولیدوارایههستند.این
گزارشهابهعنواناســتانداردهايتعریفشدهدرکنترلوپایشپروژهمورد

استفادهمدیرانپروژهدرسازمانکارفرماوناردیسقراردارند.
باتوجهبهاینکهاینپروژهازنظرماهیتيمواجهباموقعیتهايبسیارخاصي
اســتوهمچنینازنظرمقطعزمانياجرادربرههبسیارحساسيقراردارد،
مدیرانوتصمیمگیراناصلي،باریسكهايبسیارجديمواجهوتصمیمات
بســیارحساسيرادرمراحلاجرايپروژهميبایستاخذنمایند.نقطهشروع
رخداداینریسكهاازناحیهسازمانکارفرما،عملکردوتصمیماتسازندگان،
موقعیتهاوچالشهايدرونيســازمانیاازجانــبمراکزوموقعیتهاي
فراپروژهايوباارتباطاتغیرمســتقیمباپروژهميباشد.نوع،ابعاد،اثروزمان
وقوعریسكها،بنابرموقعیتفعليکهعمدهمدیرانمجبوربهاخذتصمیمات
بهصورتســریعوآنيهستند،منتجبهاعمالتغییراتزیادوبعضاعمیقدر
برنامهپیشبینيشدهپروژهميگردد.اینتغییراتمستقیمادربودجهپیشبیني

شدهپروژهاثرجديوقابلمالحظهدارد.
دراینراستاایجادبانكاطالعاتریسكهايپروژهکهدرآناینریسكها
شناسایيشدهوعامل،اثروشدتآنهااندازهگیريشدهاست،ميتواندبهعنوان
راهکاريجهتمدیریتریسكهايپروژهمدنظرقرارگیرد.همچنیندرنظر
گرفتننکاتوملحوظکردنجمالتحقوقيالزمدرقراردادهاجهتانتقال
ریسكهابهکارفرمایاسازندگانبهعنواناولینومطمئنترینراهکاراجتناباز

اثراتمواجههباریسكميباشد.
*رئيس بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه ستاره خليج فارس

سيد كامران
كرمي *
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متولدشهریور1353وفارغالتحصیلرشتهمهندسي
مکانیكازدانشگاهصنعتيامیرکبیر)پليتکنیكتهران(
درسال1375هستم.همکاريخودراباشرکتفراب
ازابتدايسال1377درمدیریتتاسیساتباطراحي
سیســتمهايکمکينیروگاههايآبيآغازکردموهم
اکنونباعنوانرئیسمهندســيبخشیوتیلیتيپروژه
پاالیشــگاهمیعاناتگازيبندرعباسیاهمانســتاره

خلیجفارسمشغولبهخدمتميباشم.
پروژهســتارهخلیجفارسیكپروژهاســتراتژیك
بودهکهبعدازخروجشرکتSnamprogettiایتالیا
بهدلیلتحریمها،بهپیمانکارانوشــرکتهايایراني
سپردهشدهاســت.کارفرماياینپروژهشرکتنفت
ســتارهخلیجفارسوپیمانکاراصليکلپاالیشــگاه
شرکتفرادستانرژيفالتميباشند.اینپاالیشگاه،
میعانــاتگازيحاصــلازپاالیــشگازدرفازهاي
مختلــفپارسجنوبيرابهعنوانخــوراكدریافت
ميکندوبعدازارســالبهبرجتقطیروجداســازي
برشهايمختلفنفتي،بهواحدهايتصفیهارســال
ميکندودرنهایتمحصوالتبنزین،گازوییل،نفت
ســفید،LPG،Residueوسولفورتولیدمينماید.
تاسیساتیوتیلیتياینپاالیشگاهشاملسیستمهايزیر

ميباشند:
برق،بخاروآبدمین)نیروگاهســیکلترکیبيبه

ظرفیتتقریبي400مگاوات(
واحدآب)شــاملآبشیرینکنها،آبخنكکن
دریــا،آبخنكکــنتجهیزات،واحــدجمعآوري
کندانسوانتقال،سیستمآتشنشانيوآبمصرفي(

واحدتامینسوختگاز)دراینواحدجریانهاي
LPG،مختلفسوختنظیرهیدروژن،پروپان،بوتان
وگازطبیعي)متان(بایکدیگرمخلوطشــدهوبعداز
عبورازتجهیزاتمختلفبهشرایطفرآینديموردنظر
ميرسندتابهمصرفکنندههايپاالیشگاهارسالشود(
)HPوLPواحدهوايفشرده)شاملسیستمهاي

سیستمنیتروژن
واحدتصفیهپسابهايپاالیشگاه

دوناحیه1و6ازکلپاالیشگاه،محدودهقراردادي
شــرکتناردیسبافالتراتشکیلميدهدکهناحیه
1تاسیســاتیوتیلیتيوناحیه6بخشيازواحدهاي
فرآینديميباشــد.باتوجهباتخصصشرکتفراب
درطراحيوتامینسیستمهايیوتیلیتي،فعالیتهاي
مهندسيوطراحيناحیهیوتیلیتياینپروژهبهشرکت

سعيد
اميراحمدي *

انسجام و همدلي همكاران
بزرگ ترين نقطه قوت پروژه 
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فرابسپردهشدهاستواینجانبباتوجهمسوولیتي
کهبرعهدهدارم،ســعيميکنمبیشتربهمسائلاین
ناحیهبپردازم.باتوجهبهشــرایطحساسپروژهاز
،Snamprogettiچندمنظرعدمحضورشــرکت
نیازمبرمکشــوربهتولیدانواعســوختوجبران
کســريتولید،تاخیراتناشــيازتوقــفپروژه
درســالهايگذشــته،توقعاتکارفرماياصليو
شرکتفالت،زمانبنديبسیارفشردهوحجمبسیار
زیــادکارباقیمانده،ميتوانگفــتاینپروژهملي
درتمامســطوحازاهمیتویژهايبرخورداراست.
درابتدايپروژهمیزاننفرساعتموردنیازطراحي/
مهندســيدرمحدودهیوتیلیتي)ناحیه1(درحدود
400.000نفرساعتبرآوردگردیدوبرهمیناساس
نیازبودکهیكتیمباتجربهمســوولیتهدایتو
راهبرياینپروژهرابهدستگیرد.براساسچارت
ســازمانيموردتاییــدکارفرما،بــرايبخشهاي
پروسس،تجهیزاتثابت،تجهیزاتدوار،ابزاردقیق،
برق،لولهکشــي،سیویلوایمنيراهبرانيبهپروژه
اختصــاصیافتندوعمالمدیریتهايمهندســي
مسوولیتهايخودرادرحیطهفعالیتهايمهندسي
بهراهبــرانواگذارنمودندکهاینمســالهیکياز
مهمترینتســهیالتيبودکهبهپیشــبردبهترکارو
جلوگیــريازبروکراســياداريوکاهشردههاي
تصمیمگیــريکمكکرد.وجودیكتیممنســجم
کاريبههمراهتیمکنترلپروژهمنجرشدکهشرکت
زودتراززمانبنديدرنظرگرفتهشــده،نســبتبه
تهیــهبرنامهزمانبنديمهندســيوارائهگزارش
Endorsementاقدامنماید.تهیهاینگزارش
مبنايبسیارمفیديشدکهجهتگیريطراحيو
چگونگيتهیــهوتولیدمداركپروژهوهمچنین
نقاطقوتوضعفمداركقبليشناسایيشودو
براســاسآنیكبرنامهریزيیکپارچه،قابلاجرا
وپیگیريتوسطبخشکنترلپروژهشکلبگیرد.
نتیجهاینشــدکهاززمانآغــازپروژهدرخرداد
ســال90تاکنون،برنامهکاريیكتیم150-200
نفريبهطورماهیانهتوســطتیمکنتــرلپروژهبا
همکاريراهبراناستخراجميشودودراختیارکل
تیمطراحيقرارميگیــردواینبرنامهبهصورت
هفتگيموردکنترلوارزیابيقرارگرفتهتاقبلاز
سررسیدتعهدات،نسبتبهرفعتاخیراتاحتمالي
منتسببهمهندسياقدامشودونتیجهاینسیستم

دستیابيبهپیشرفت73درصدميباشد.
طراحيومدیریــتطراحيچنینپروژهايبا
اینابعاد،فشــردگيوتوقعات،براينخستینبار
استکهدرفرابصورتميپذیردومسلمانقاط
قابلبهبودزیاديوجودداردکهبایدشناسایيو
رفعگرددلیکنازبزرگتریننقاطقوتاینپروژه
انسجاموهمدليبســیارزیادتیممهندسي،کنترل
پروژهوDCCآنميباشــد.بهجــراتميتوانم
بگویمبســیاريازضعفهايســختافزارياین

پروژهتاکنونباتالشوکوششاینتیمجبرانشده
استکهالبتهدرادامهپیراموناینمشکالتصحبت

خواهدشد.
یکيازوظایفراهبرانپروژهحضوردرجلسات
باکارفرماوســازندگانجهترفعمشکالتحیطه
تخصصيخودميباشــدهرچندالزمبذکراســت
بســیاريازاهدافپــروژهوتغییــراولویتهادر
جلساتهفتگيکهبهطورمرتبباکارفرما)شرکت
فالت(تشــکیلميشــودتعیینیاابالغميشــود.
برآوردهنمودناینتغییراتیکيازمسائلياستکه
برنامهزمانبنديپروژهراتحتالشــعاعقرارميدهد
وبرهمیناســاسفشارکاريتیممهندسيباتغییر
مکرربرنامهماهیانهبســیاربیشترازمیزانپیشبیني
شدهميباشــدواینمســالهتاخیراتيرابهبخش

مهندسيتحمیلکردهاست.
طراحيومدیریتطراحيسیستمهايیوتیلیتي
برخالفتصور،یکيازسنگینترینبخشهايکار
ميباشــد.یکيازدالیلاینموضوعایناســتکه
یوتیلیتيجزوآخرینبخشهایياستکهاطالعات
اولیهوموردنیازجهتشــروعطراحيآنتکمیل
ميشودودرعینحالاولینبخشوناحیهاياست
کــهبایدنصبوراهانــدازيدرآنصورتبگیرد.
درعینحالتنوع،احجاموظرفیتهايتجهیزاتو
تاسیساتآننیزبابقیهقسمتهايپروژهقابلمقایسه
نیســتوتمهیداتخاصخودراميطلبد.بااین
بحثکهشروعطراحيمهندسيوابستهبهدریافت
اطالعاتميباشــد،عدمعقدبهموقعقراردادهاي
تجهیزات،تغییرسیاســتخریدومشکالتمالي
پــروژه،منجربهدریافتنشــدنبهموقعاطالعات
ســازندگاننظیرمیزانمصارف،نقشههايابعادي،
بارهايموردنیــازطراحيفونداســیونهاوغیره
گردیدهاستوبالطبعبروزتاخیر)والبتهغیرمنتسب
بهمهندســي(درپــروژهازعوارضآناســت.اما

باتوجهبهاینکهشرکتهايفرابوناردیسمشتري
مداريوجلبنظرکارفرمارابهعنوانمشترياصلي
هموارهسرلوحهفعالیتهايخودقراردادهاندبسیاري
ازمبانيواطالعاتيکهميبایستبهعنوانشروعکار
دریافتميشــدتوسطتیممهندسيمحاسبهشدو
باقبولریسكهايآنوالبتهمساعدتوهمکاري
مدیریتمحترمپروژهتهیهوتولیدنقشههاومدارك
موردنیازسایتبرهمیناساسصورتگرفتهاست
هرچندکهاینمســالهدوبارهکاريوبعضاچندباره
کاريزیاديرانیزبهمهندسيوبالطبعپروژهتحمیل

کردهاست.
بایدقبولکردکهطراحــيواجرايپروژههاي
بزرگبامدتزمانکمنیازمندامکاناتنرمافزاريو
سختافزاريمناسبميباشد.متاسفانهمجموعهاز
اینحیث،فاقدبسترمناسبياستکهبتوانمدیریت
مکاتبات،فایلهاومداركپروژهايدراینسطحرا
درآنانجامدادواینیکيازبزرگترینچالشهاي

پیشروست.
اگرشرکتهايفرابوناردیسبخواهنددراین
محدودهادامهفعالیتدهندواقعاالزماستکهدراین
زمینهبازنگرياساسيانجامدهند.ازدیگرمشکالت
پروژهعدمانســجامونبودیكسیستمتصمیمگیر
واحددربدنهکارفرماميباشدکهاینمسالهبهعقیده
اینجانبپیشرفتکارراتحتتاثیرزیاديقرارداده
اســتضمناینکههمانطورکهپیشترعنوانشد
بســیاريازاولویتهايطراحــيوبعضااجرادر
جلســاتبهطورمکررتغییرميکندواینمســاله
مهندســيرابانوعيسردرگميازنظربرنامهریزي
بررويمنابعمواجهميکند.همچنینمعتقدمدرزمینه
تدویناســتراتژياجرايکاروتعییناولویتهاي
طراحيومهندسيتوسطتیماجرایيپروژهنیازمند

همکاريبیشتريميباشیم.
* مدير مهندسي ناحيه 1 پروژه ستاره خليج فارس

يكي از وظايف 
راهبران پروژه 

حضور در جلسات با 
كارفرما و سازندگان 
جهت رفع مشكالت 

حيطه تخصصي 
خود مي باشد 

هرچند الزم بذكر 
است بسياري از 

اهداف پروژه و 
تغيير اولويت ها در 

جلسات هفتگي 
كه به طور مرتب با 

كارفرما )شركت 
فالت( تشكيل 

مي شود تعيين يا 
ابالغ مي شود
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انسجام و همدلي همكاران
بزرگ ترين نقطه قوت پروژه 
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ستاره خليج فارس اولين و بزرگ ترين
 پااليشگاه بنزين سازي در خاورميانه

علي بخش
 زنديان سفيددشتي *

اینجانبفارغالتحصیلرشتهمدیریتصنعتيازدانشگاهامامحسین)ع(در
تهرانهســتمکهدرابتدايســال91ودرادامهراهبزرگيکهشرکتناردیس
گامبرداشــتهبودبهعنوانمسوولپشتیبانيکارگاهپروژهپاالیشگاهنفتستاره
خلیجفارس،افتخارپیوســتنبهاینمجموعهراپیداکردم.بااتکاءبه16سال
سابقهکاراجرایيدراموراداري،پشتیبانيوبازرگانيوتجربهکاردرپروژههاي
بزرگصنعتيمثلپروژهآلومینیومهرمزگانوفاز12عسلویه،واردکارگاهشدم.
درابتــدايامرآنچهاینپروژهراازســایرپروژههامتمایزوشــاخصتر
ميکردبزرگيوعظمتپروژهدرابعادگوناگونآنبود.مجموعهايبزرگدر
مساحتيحدود700هکتارزمینکهاولینوبزرگترینپاالیشگاهبنزینسازي
درخاورمیانهنامگرفتهبودونیرويانساني6000نفريآنکهبههمراهوسایل
وتجهیزاتوماشینآالتبســیاردراینمجموعهمشغولبهکارميشدند،
چالشــيبزرگپیشروداشتیم.سروکارداشتنباحداقل1500نفرنیروي
انسانيمستقیمشرکتناردیسازسراسرایرانبافرهنگهايمتفاوتکهباید
درکنارهمکارميکردند،اسکاندادهميشدندوخدماتدریافتمينمودند.
انســانهایيباعالیقوســالیقمتفاوتوازباالتریــنردههايمدیریتيو

مهندسيتاردههايکارگريوخدماتي.
ازســويدیگرتامینماشینآالتموردنیازانجامعملیاتساختپروژهبا
تماممحدودیتهايموجوددرمنطقه،تامینمصالحوموادمصرفيوحراستو
نگهداريازکارگاهيبااینوسعتوگستردگينیازمندکاربیشتروبرنامهریزي
منظمتريبودواگرحمایتهاوکمكهايبيدریغمدیریتمجموعهخصوصا
مدیریتپروژهومدیریتکارگاهوهمکاريوهمدليهمکارانمدرقسمتهاي

مختلفنبود،مشکالتبیشتروبزرگترخودنمایيميکردند.
تالشبندهوهمکارانمدربخشپشــتیبانيپروژهشاملاموراداري،مالي،
حراستفیزیکي،روابطعموميوامورفرهنگي،ماشیناالتسبكوسنگین،
حملونقــل،خدماتوپذیرایي،امورکمپواســکانومســافرت،خریدو
تدارکاتوانبارکاالهايمصرفي،خریدوتامینمصالحموردنیازسایت،تامین
مایحتاجضروريواموررفاهيموردنیازپرسنلشاغلدرسایتازردهکارگري
تامهندســيميباشدکهجملگيدرراستايپیشــبرداهدافپروژهوکمكبه

عملیاتاجراوساختپروژهاست.
ازآنجایيکهنیرويانسانيارزندهترینواصليترینعاملدرتولید،رشد
وشکوفایياقتصادي،اجتماعي،فرهنگيوخدماتيهرکشوراستوبههر
میزانشمارانسانهايفرهیخته،متعهدومتخصصدرجامعهفزونيگیردبه
همانمیزانامکانبالندگيوسبقتگیريآنجامعهدرعرصهجهانيبیشتر
فراهمميگردد.شــرکتناردیسحفظصیانتوکرامتانســانيوپایش

نیرويانســانيراجزواهدافعالیهوســرلوحهکارخودقراردادهوبرآن
تاکیدنمودهاست.دراینراستارسالتاولواحدپشتیبانيحرکتبهسوي
اینهدفوانجاموظایفدرراســتايتحققاصولفوقاســت.ازطرف
دیگردستیابيبهاهدافبلندپروژهکههماناخودکفایيوشکستقسمتياز
تحریمهابهوسیلهاجراياینطرحمليميباشدمستلزمحرکتدوشادوش
وهمســویيباواحدهايفنيواجرایيپروژهبرايتامینبهموقعنیازهاي
واحدهايفوقبهمنظورتسریعدرعملیاتساختواجرايپروژهوتامین
تجهیزات،ماشــینآالتوابزاروتسهیالتاجرايکاراستکهوظیفهمهم

دیگرياستکهواحدپشتیبانيبرعهدهدارد.
ازچالشهايپیشرومحدودیتمنابعتامینودوريازمراکزصنعتيکه
تامینکنندهعمدهمایحتاجونیازهايپروژهمانندمیلگردوموادافزودنيبتن
هستندوفاصلهپروژهازشهر)حدود30کیلومتر(ميباشد.هزینههايگزاف
حملونقل،تاخیردرارسالموادوخطراتناشيازآنمشکلدیگرياست

کهدرکنارمشکلاولموجبتاخیردرروندسریعپروژهاست.
شرایطآبوهوایيگرممنطقهدراغلباوقاتسالچالشدیگرياستکه
رغبتنیرويانسانيبهکارراکاهشدادهیاموجبکنديعملیاتاجراميگردد.
دمايبااليهواورطوبتکهازخصوصیاتمنطقهاستشرایططاقتفرسایي
برايکاردرمحیطبازایجادميکندوموجبگرمازدگينیرويکارميشــود
کهبرايرفعمشــکلنیازمندتمهیداتيمانندتهیهوانآبیخ،تامینآبویخ

بهداشتيوتهیهشربتوسرمآبلیموميباشد.
تستهاوآزمونهاياستانداردماشینآالتيمانندجرثقیلهادرکنارکمبود
جرثقیلباکیفیتمناسبونوساناتشدیدقیمتبازاردربرخيمواردموجب

بروزمشکالتيدرکارميگردد.
باوجودهمهاینمشــکالت،عزموارادهوهمتمتخصصانومهندسین
وکارگــرانمجموعهشــرکتناردیسبرتکمیلهرچهســریعترپروژهوبه

بهرهبرداريرساندنآناست.
امیداســتکهاینافتخار،برگزریندیگريدرکارنامهشــرکتناردیس
ونشــانهايدیگرازتوانمنديهايمدیریتي،مهندسيوبرنامهریزيمجموعه

باالدستيناردیسومایهمباهاتهرایرانيباشد.
یادمانباشد،هرجابهخودبالیدیمکهحتيبهاندازهخیليکمدرتولیدکشور
سهیمهستیمبدانیمکهمدیونخونشهداوامامعزیزمانهستیموميتوانیمسال
92وسالهايبعدکتابانقالبراتصورکنیمواینماهستیمکهميتوانیمبا

کاروتالشوغیرتاینکتابرادلنشینترکنیم.
* مسئول پشتيباني كارگاه پروژه  ستاره خليج فارس
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شرايط آب و هوايي 
گرم منطقه در اغلب 
اوقات سال چالش 
ديگري است كه 
رغبت نيروي انساني 
به كار را كاهش 
داده يا موجب 
كندي عمليات اجرا 
مي گردد. دماي 
باالي هوا و رطوبت 
كه از خصوصيات 
منطقه است شرايط 
طاقت فرسايي 
براي كار در محيط 
باز ايجاد مي كند و 
موجب گرمازدگي 
نيروي كار مي شود 
كه براي رفع مشكل 
نيازمند تمهيداتي 
مانند تهيه وان آب 
يخ، تامين آب و يخ 
بهداشتي و تهيه 
شربت و سرم آبليمو 
مي باشد
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: و سخن پاياني...!
درپایانواجبدانستهتاازتالشکلیههمکاران
پروژهدرتهرانوکارگاهاعمازواحدهايستاديو
همکارانمستقیمدرپروژه،تشکرویژهداشتهباشم.
همکارانيکهدرروزهايبسیارسختوپراسترس
گذشــتهودرگرمايطاقتفرســايبندرعباس،
صادقانهازهیچتالشــيفروگذارننمودهوباتمامي
کاستيهاوضعفهايبندههمراهينمودهوهریك
درحدخوددربهثمررساندنتالشهايجمعيپروژه

پاالیشگاهســتارهخلیجفارسموثربودهاند.ازآقاي
مهندسسلطانيوپژمانسیامرديکهازابتدايشروع
فعالیتکارگاهدرتابســتان90تاابتدايتابستان91
ناردیسراکمكنمودندتقدیرویژهدارم.ازنریمان
میرزادزارع،حامددهقان،سعیدامیراحمدي،جعفر
شیباني،کامرانکرمي،مهنازجلیلي،مژگانفخرالدین،
نادرشهرابيو...کهدردفترتهرانباتحملنقایص
بنده،درارتقاينامفرابوناردیسهمتگماردند،
خالصانهتشــکرميکنم.ازرضانیســيبهخاطر

تالشــهايخالصانهاش،ازاصغــرجباريبهخاطر
درایتوپشتکارش،ازوليا..مهرادبهخاطرجدیت
درکارش،ازحسنبابایيوایمانجهانداريومجتبي
داورزنيومهديکشاورزومهديکریميوکیومرث
ذوالفقاريومجتبياکبريو...بهخاطرتالشهاي
شبانهروزیشــانازکاوهرضاپور،مسعودکهوري،
مهردادغالمپور،فائزفرحناك،احسانماندگاريو...
بهخاطرتحملسختيهايکارشاندرگرمايباالي

50درجهتابستانبندرعباستشکرصمیمانهدارم.

ادامه از صفحه 19اعتماد كارفرمايان پروژه؛ بزرگترين سرمايه نارديس
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همه چيز در چارچوب نظام مديريت يكپارچه نارديس

HSE مهم ترين هدف بخش
حفظ و صيانت از نيروي انساني و كاهش حوادث

اینجانبدررشتهمهندسيمکانیك)گرایشساختوتولید(درمقطعلیسانس
ازدانشکدهمهندسيکاربردياراك،فارغالتحصیلشدموازسال1380درماشین
سازياراك،بهطوررسميدربخشبازرسي،NDTومهندسيجوشآغازبه
کارنمودمکهمقارنباســاختدریچههايهیدرومکانیکالبرايشرکتفراب
وتجهیــزاتمختلفنفتيبرايپروژههــايمتعددنفتيوهمچنینتجهیزات
مربوطبهفاز1عســلویهبود.ســپسباعزیمتبهتهراننزدیكبه5سالدر
GTG.گروهصنعتيســدیدومپنا)دربخشبازرسيتجهیزاتنیروگاههاي
STGوژنراتور(مشــغولبهکاربودموازســال1386نیزبهعنوانکارشناس
بازرسيباناردیسهمکاريداشتهواالننیزبهعنوانمسوولهماهنگيبازرسي
پروژهPGSRدرخدمتخانوادهخوبفرابميباشم.ازدیدکليفعالیتهاي
HSEناردیسشــاملسهبخشبازرسي،مهندسيکیفیتوQHSEمدیریت
ميباشد.عمدهوظیفهبخشبازرسي،انجامفعالیتهايبازرسيتامینتجهیزات،
بازرسينصبوراهاندازيوعمدهوظیفهبخشمهندسيکیفیت،تهیهیابررسي
مداركبازرســيوکنترلکیفیتموردنیازپروژهميباشد.درچارچوبنظام
مدیریتیکپارچهناردیس،مســوولهماهنگيبازرسيپروژه،بهعنواننماینده
مدیریتQHSEدرحوزهبازرســيومهندســيکیفیت،وظیفههماهنگيبا
مدیریتپروژه،هماهنگکنندهمهندسيپروژه،هماهنگکنندهمدیریتبازرگاني،
نمایندگانشرکتبازرســيشــخصثالثازطریقکارفرمايمحترمپروژه،
نمایندگانپیمانکارانتامینتجهیزاتونمایندگانکارفرمارابرعهدهداردکهاهم

فعالیتهايانجامشدهبهشرحزیرميباشد:
-تهیههیستوگرامنیرويانسانيبرايانجاماموربازرسيکهبانوساناتزیادي

تاکنونمواجهبودیم.
-هماهنگيجلساتمرتبطQHSEباارکانپروژهوکارفرما

-همکاريبابخشهايبازرسيتامین،نصبوبازرسيدرارزیابي،انتخاب
وتاییدپیمانکاران

-تهیهمداركمهندسيکیفیتبراســاسمفادقراردادباکارفرماوپیگیري
تااخذتائیدیهکارفرما،همچنینپیگیريبررســيودریافت

نظراتاینبخشرويمداركمرتبطبابازرسيوپیگیرياعمالنظراتاعالم
شدهبهفروشندگان.

-پیگیريدریافتاستراتژيخریدتجهیزاتوکااليپروژهازمدیریتپروژه/
بازرگاني

-پیگیريمداركموردنیازتســتوبازرسيازمدیریتپروژهوبازرگاني،
عالوهبرقراردادهاوسفارشهايخرید

-هماهنگيجلساتفنيباسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات
KOM.PIMحضوردرجلسات-

-دریافتفرمهايدرخواســتبازرسيازمدیریتپروژه/بازرگانيوارجاعبه
بخشبازرسيتامینوپیگیريگزارشهايبازرسيوارسالبهپروژهونفراتمربوطه
-پیگیريصدورفرمهايبازرسيمثلترخیصکاال،مغایرت،بازرسياقالم

ورودي
-تهیهگزارشهايمســتمرازآخرینوضعیتاجرايبرنامههايبازرسيو

کنترلکیفیتدرپروژهبهمدیریتذیربط.
درخصوصمشــکالتيکهمدیریتQHSEدربازرسيتجهیزاتپروژه

PGSRباآنهاروبهروشدهاستميتوانبهمواردزیراشارهکرد:
-تامینموادومواداولیهموردنیازباتوجهبهشرایطحالحاضرخیليسخت
شدهاســتوباعثافزایشنمونهگیريوارسالبهآزمایشگاهجهتحصول
اطمینانازجنسموادشدهکهاینموردباعثطوالنيشدنپروسهبازرسيموارد

اولیهشدهاست.
-بازرســيشخصثالثدراینپروژهزیرنظرفالتميباشدکهاینمورد
باعثطوالنيشــدنهماهنگيهايبازرسيشدهاستوهمچنینعدمتوجه
کارفرمابهQualificationنفراتانتخابشــدهبرايبازرسي،باعثافزایش
تعدادبازرسيهاشدهاست.برايتعداديازسازندههايخارجينیزامکاناعزام
بازرسازشرکتهايیادشده،امکانپذیرنميباشدکهبایدتوسطسازندههاوبا

شرکتهايمختلفيازجملهBVصورتپذیرد.
*مسئولهماهنگيبازرسيپروژه ستاره خليج فارس

اینجانبفارغالتحصیلکارشناســيبهداشتحرفهايازدانشکدهحفاظتو
بهداشتکارتهرانهستموحدود23ســالسابقهفعالیتدرزمینهHSEدارمو
ازتاریخ91/5/1درپاالیشگاهنفتستارهخلیجفارسهمکاريخودراباشرکت
ناردیسبهعنوانمدیرHSEسایتآغازکردم.بخشHSEدرقالبتیميمنسجم
وبراساسHSEPlanپروژهفعالیتداشتهاستوباانجامارزیابيریسكهاو
خطراتتماميفعالیتهاياجرایي)اعمازسیویل،پایپینگ،نصبو...(ومطابقبا
دستورالعملهايایمنيخاصهرفعالیتکهطبقاستانداردهايمرتبطتهیهگردیده
استوبادرنظرگرفتناهدافکليتعیینشدهکههمانحفظوصیانتازنیروي
انسانيوکاهشحوادثاست.تابهحالاقداماتمؤثراینواحدتحققیافتهاست
کهسپريشــدنبیشازدومیلیوننفرساعتکاريبدونحادثهفوتيونقص
عضومؤیداینامرميباشد.ازدیگرفعالیتهاياینواحدميتوانبهمواردذیل

اشارهکرد:
1-اســتقرارنظاممدیریتHSEپیمانکارانواعمــالالزاماتHSEطبق

دستورالعملهايموجود
2-شناسایيعواملزیانآورایمني،بهداشتيوزیستمحیطيواقدامات

کنترليالزم
3-برگزاريجلساتمستمرHSEباپیمانکارانزیرمجموعه

4-برگــزاريدورههايآموزشوارتقايکیفيعملکردنیروهايمتخصص
HSEوافسرانHSEپیمانکاران.

الزمبهذکراستکهشرکتناردیسباتوجهبهساختارقويHSEوهمینطور
حمایتهاودیدگاهمثبتمدیریتمحترمشــرکتدرمســائلHSEجایگاه
قابلتوجهيدرسایتپاالیشگاهنفتستارهنسبتبهسایرشرکتهايEPCدارا
ميباشددرعینحالروندفعليفعالیتهايواحدHSEبایستيبالحاظنمودن
مسائليچونآموزشپرسنلپیمانکاران،تقویتافسرانHSEپیمانکارانوالقاي

دیدگاهمثبتمدیریتيبهمدیرانپیمانکارانزیرمجموعهادامهیابد.
*مسئول واحد HSE پروژه ستاره خليج فارس

محمد باقر
غالم زاده *

سيروس
 دادمهر *

بازرسي شخص 
ثالث در اين پروژه 

زير نظر فالت 
مي باشد كه اين 

مورد باعث طوالني 
شدن هماهنگي هاي 
بازرسي شده است 

و همچنين عدم 

توجه كارفرما به 
 Qualification

نفرات انتخاب 
شده براي بازرسي، 

باعث افزايش تعداد 
بازرسي ها شده 

است. براي تعدادي 
از سازنده هاي 

خارجي نيز امكان 
اعزام بازرس 

ازشركت هاي ياد 
شده، امكان پذير 

نمي باشد كه 
بايدتوسط سازنده ها 

و با شركت هاي 
 BV مختلفي از جمله

صورت پذيرد

ژه 
رو

ه پ
ند

رو
پ
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كيفيت طراحي
 اولين شاخص مورد انتظار از مهندسي

حامد
 دهقان *

متولد1352هستم.مداركکارشناسيوکارشناسيارشدمهندسيبرقدر
گرایشکنترلرابهترتیبازدانشــکدهفنيدانشگاهتهراندرسال1374و
دانشگاهعلموصنعتایراندرسال1376اخذنمودم.باانجامپروژههوش
مصنوعيدربهرهبرداريبویلرنیروگاهطوسدرمرکزتحقیقاتنیرودرسال
1375واردفضايپروژههاشــدموازسال1376تاکنوندرتیمهايمختلفي
ازنصب،راهاندازي،خریدومهندســيدرپروژههاي»توســعهپتروشیمي
تبریز«،»طرحآلومینايجاجرم«،»طرحمتانولخارك«،»طرحشکرشعیبیه«،
»توسعهپاالیشــگاهگازخانگیران«،»توسعهپاالیشگاهنفتآبادان«،»توسعه
پاالیشــگاهبانیاس«،»بازسازينیروگاهبانیاس)سوریه(«،»شیرینسازيگاز
ایرانLNG«،»یوتیلیتيNGLخارك«وپروژهپاالیشــگاهمیعاناتگازي
بندرعباسخدمتنمودهام.پیشازایندرســال1386بهمدتیكسالاز
JointVentureدردفترGolden-GroupEPGmbHطرفشرکت
اصليهمینپروژهدرشرکتSnamprogettiایتالیاودربخشتامینآن

مستقربودم.
درحالحاضربهعنوانمدیرمهندسيناحیه6اینپروژهبزرگملي،افتخار
همکاريدرکنارتیميمتشــکلازبهترینکارشناسانحوزهنفتوگازدر
بخشمهندسياینپروژهدرشرکتناردیسرادارم.باهمتهمکارانعزیزم
دراینپروژه،طيیكســالگذشتهپیشــرفتيمعادل90درصددرطراحي
تفصیليحاصلشــدهاستکهازنظراینجانبرکوردچشمگیريدرشرایط
فعليومحدودیتهايجاريميباشدوبهجراتميتوانگفتکهموفقیت

موثريدرکنارسایرموفقیتهايبزرگشرکتمحسوبميشود.
روحیهکارتیمي،فضايصمیميموجود،ایجادوارتقايسیستمهايمورد
نیازدراجرايمهندســيپروژهدرکنارتجربه،تعهدودانشهمکارانمانو
حمایتهايانجامشدهازجانبمدیریتشرکت،بستراینموفقیترافراهم

نمودهاست.
طراحــيواحدهــايLPGRecoveryوLPGMeroxاینناحیهبا
شــرکتمهندسینمشاورپترومشــعلفروزانبودهاست،همچنینطراحي
واحدهايAmineTreatingوSWSتوسطشرکتپتروفرآیندآریاانجام
ميشــودکهدرمجموععملکردقابلقبوليداشتهاند.مهندسيناردیسنیز
ضمنبازنگريطراحيمداركمشــاورانذکرشده،وظیفهطراحيواحدهاي
SRUوSSUرابرعهدهداردکهحجمکارقابلتوجهيرابهخوداختصاص

دادهاست.
اینپروژهشــایدپرچالشترینپروژهايبودهکهمــاتاکنونباآنمواجه
شــدهایم.بههمیندلیلیکيازشــگردهايمادرمهندسيپروژهتبدیلاین
چالشهابهفرصتبودهاستکهباحمایتمدیریتهايذيربطدرشرکت
مانومدیریتپروژهکارفرمامحققشــدوازپتانســیلبااليبرخيازاین
چالشهادرراستايمنافعشرکتبهرهبرداريشد.بهعنواننمونهروندنهایي
شــدنیكمدركاصليمهندسيبهگونهايبودکهبایستيدرچهارمرحله
مختلفتاییدیههردوکارفرمايپروژهرااخذمينمودواینروندخودغالبا
نیازبه8بارتولیدیكمدركداشتکهبهصورتمتوسطبازهايششماهه
براينهایيشــدنآنطيميشد.ازسویيدیگرفشاروتهدیدبسیارزیادي
ازســويمدیریتپروژهکارفرماجهتتسریعفعالیتهايمهندسيوجود
داشــت.باترکیبایندوریسكمتوجهشدیمکهفضابرايشکستنسنت
پنجســالهروندتاییدمداركوجودداشتهوبنابراینطيمکاتباتموثريکه
باحمایتهوشمندانهوموثرآقايمهندسهادیانباکارفرمابهعملآمداین

روندبهحداکثردومرحلهتولیدمدركتانهایيشــدنکهیكبازهیكماهه
نیزبرايآنکفایتمينمودمبدلشدوحتيدرموردبرخيمداركبهکمتر
ازبیســتروزتقلیلیافتوبهاینترتیــبتحوليدرکلپروژهبرايکلیه

پیمانکارانمهندسيرخداد.
ازمشــکالتدیگراینپروژهتاخیرزیادکارفرمادرارسالنظراتروي
مداركوهمچنیندریافتنظراتکارفرمایانپروژهدرمقاطعزمانيمختلف
بود.بهعنوانمثالمدرکيبراســاسنظراتکارفرما)شرکتفرادستانرژي
فالت(موردتجدیدنظرقرارميگرفت،اماپسازارسالمدركاصالحشده،
نظرکارفرماياصلي)شــرکتنفتستارهخلیجفارس(برروينسخهقبلي
مدركدریافتميشدومدتيبعدهممدركجدیدارسالشدهبهعلتعدم
اعمالنظراتتاخیريکارفرماياصليتوسطایشانموردقبولواقعنميشد.
DeemedApprovedدراینخصــوصازظرفیتهايقرارداديجهت
نمودناستفادهنمودیموالبتهقبلازاجراموافقتمدیرانشرکتناردیسو
مدیریتهايپروژهکارفرماوکارفرمــاياصليبهصورتمکتوبدریافت
گردید.درهمینراســتاتاکنونبیشازهزارمدركتولیدشده،طينامههاي

مدونهفتگيبهصورترسميDeemedApprovedشدهاست.
مشکالتمهمدیگرينیزدرمســیرمهندسيپروژهبودهاستکهاصوال
امکاندرجآنهادراینجاوجودندارد،درهرحالباحلبسیاريازمشکالت
وحتيتبدیلآنهابهفرصتهايطالیي،ســرعتخوبيدرروندفعالیتهاي
مهندسيایجادشدهامانکتهمهميکهوجودداشتاینبودکهکیفیتطراحي
بهعنواناولینشــاخصموردانتظارازمهندسينبایدتحتتاثیرکمیتکار
قرارميگرفت.ازنظراینجانبهمســرعتبســیارکموهمسرعتبسیار
زیاددرروندطراحي،هردوتاثیرمنفيدرکیفیتطراحيبهجايميگذارد.
ازاینروباتوجهبهپتانســیلموجودهدفخودرادستیابيبهمتوسطیك
اليیكونیمدرصدپیشرفتپیوســتههفتگيقراردادیم،امااینکافينبود
ودرمقاطعيناگزیربودیمفشاربیشتريرامتحملشویم.خوشبختانهنقطه
قوتتیممهندســيماتوانبــااليفنيهمکارانمانبــودودلگرمکنندهتر
اینکهحمایتهايآقايمهندسدشــتيودوستانخوبم،روسايبخشهاي
تخصصيمهندســيو»برنامهریزيفعالیتهايمهندسي«و»کنترلمدارك
طراحي«نیزوجودداشتوهرجانیازبوداینعزیزانهمحتيدرمسائلریز
مهندسيبهیاريماميآمدند.ازخاطراتخوبمندراینپروژه،زمانهایي
بــودکهدربرخيبخشهاتمامتیمحتينفــراتدرگیردرپروژههايدیگر
مشکلگشايفشارهايمقاطعخاصپروژهماميشدند.باکمكهمکارانو
خــردجمعيبهروشهايمختلفوموثر،درحفظوکنترلکیفیتمدارك
طراحياقدامشــد.بااتکايبهاینموارد،الویتهاياصليمادرمهندسي،
هموارهتامینمصالحومنافعپروژهدرشــرکتدرکناررضایتکارفرمایان

پروژهبودهاست.
درهمینراســتاتولیدمداركمهندسيبراساسالویتهاياجرابخشي
ازتعهدماســتوبهلطفخداتاکنونهمــکاراناجرایيمانمداركمورد
نیازکلیهجبهههايکاريدراینناحیهراقبلازنیازخود،دریافتنمودهاند.
مدارکيکهبامهروامضايمهندسيبهسایتارسالشدهاست،ازنظرکیفي
خدشــهناپذیرهســتندوتاحدامکانتاثیراتتغییردروروديهايطراحي
،FRIوTQدرآنهاناچیزبودهاســت.همچنینباجارينمودنرویههاي
تغییراتاحتماليانجامشــدهدرکوتاهترینزمانبههمکاراناجرایيمنتقل

شدهاست.
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طراحي واحدهاي 
 LPG Recovery
 LPG Merox و
اين ناحيه با شركت 
مهندسين مشاور 
پترو مشعل فروزان 
بوده است، همچنين 
طراحي واحدهاي 
 Amine Treating
و SWS توسط 
شركت پتروفرآيند 
آريا انجام مي شود 
كه در مجموع 
عملكرد قابل قبولي 
داشته اند. مهندسي 
نارديس نيز ضمن 
بازنگري طراحي 
مدارک مشاوران 
ذكرشده، وظيفه 
طراحي واحدهاي 
SRU و SSU را بر 
عهده دارد كه حجم 
كار قابل توجهي را 
به خود اختصاص 
داده است
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بندهفارغالتحصیلرشــتهراهوســاختماندانشکدهفنيدانشگاهتهران
فارغالتحصیلســال1369هســتمازبدوفراغتازتحصیل،درشــرکت
ســاختمانيبتنشــانتیهودرامراحداثکارخانههايسیمانونیزطرح
توســعهکارخانهســایپاباســمتهايسرپرســتدفترفنيوسرپرست
کارگاهتاآذرســال76مشغولبودم.ازديماه76وازپروژهپاالیشگاهفاز
1بندرعباسبهشرکتســاختمانيپرلیتملحقشدمودرشرکتپرلیت
ودرپروژههايپاالیشــگاهمیعاناتگازيبندرعباس،پروژهانبارهايبندر
شهیدرجایي،اسکلهکیسونيوموجشکنبندرخدماتيوصادراتگوگرد
عســلویه،اجرايتونلرســالتوتونلتوحیددرتهــرانواجرايآبگیر
پاالیشگاهفاز12پارسجنوبيباسمتهايمعاونتفنيکارگاهوسرپرست

امورقراردادهاوسرپرســتيکارگاهتاپایانسال1390مشغولبهکاربودم.
ازابتدايسال91باسمتسرپرستاجراوجانشینمدیرکارگاهدرپروژه
پاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباسباشرکتناردیسمشغولبهکارشدم.
کارگاهناردیــسدربخشســیویلباتمرکزبــرراندمانگیريودرگیري
مســتقیمدرامراجراتوانستبیشترینتوقعاتکارفرمايپروژهرابرآورده
ســازد.بهنظرميرسددربخشتأسیساتومکانیكبافرضفراهمبودن
موادوتجهیزاتنیزچارهائيجزدرگیريمســتقیمدراجرابرايپیشــبرد
پروژهنداشتهباشدکهبادرگیرکردنشرکتنوتاش)زیرمجموعهاجرایي

شرکتناردیس(درحالگامبرداشتندراینمسیرميباشد.
*جانشين مدير كارگاه پروژه ستاره خليج فارس                               

درگيري مستقيم  در اجرا 
مهمترين راه براي پيشبرد پروژه

درراســتايفعالیتهايمهندسيخریدبهدلیل
پیچیدگیهايخاصيکهبهدلیلشکستهشدنپروژه
بهدوقسمتدرشــرکتهايناردیسوفرابپیش
آمدهبود،مهندســيناردیسدربیشترمواردنقش
تجمیعکنندهراایفانمودتاانتظاراتمدیریتپروژه
ومدیریتبازرگانيشرکتدراینخصوصفراهم

آید.
درمجموعــهکارفرمــادراغلبمــواردامکان
تامینهمزماننظراتمدیریــتپروژهومدیریت
مهندسيایشانفراهمنبودوتامیننظریکيازاین
بزرگواران،منجربهازدستدادنحمایتدیگري
ميشــد.بههمیندلیلبهعنوانیكاقدامصحیحو
باتوجهبهمصالحپروژه،تامیننظرمدیریتپروژه
کارفرمادراولویتاولقرارگرفتوهرچندبهنظر
ميرســیدکهماحمایتمهندسيکارفرمارابهکل
ازدســتدادهایم،امادرطولپروژهباهمگراشدن
منافعدومدیریتذکرشدهوالبتهعملکردخوبو
قابلستایشهمکارانمهندسيمان،موفقبهکسب

وجلبرضایتکلمجموعهکارفرماشدیم.
ازنکاتمثبتمهندسياینپروژهوجوددوتیم
موازيباوظایفنسبتامساويدرنواحي1و6بود.
اتحادبینایندوتیم،ميتوانســتنقشموثريدر
رفعمشــکالتفرارويماداشتهباشدوجاداردکه
ازآقايمهندسامیراحمديبهدلیلهمکاريخوبي
کهدرکنارهمداشــتیموهمینطــورازهمکاران

پرتالشماندرشرکتفرابنیزتشکرکنم.
درخاتمــه،باردیگرالزمميدانمکهاززحمات
همههمکارانعزیزمدرتیممهندســياینپروژه،
کهباهمســونمودنخودبامنافعکالنشرکتوبا
همتوتالشزیادومایهگذاشتنازسالمتيخود،

اینموفقیتراحاصلشدندتشکرنمایم.
* مدير مهندسي ناحيه 6 پروژه ستاره خليج فارس

كامبيز
مهري *
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با گسترش احداث 
ابنيه با تكنولوژي 
سبز در بخش هاي 
دولتي و خصوصي و 
استقبال صنعتگران 
و متخصصان 
ساختماني، نياز 
به برنامه اي 
مدون در اين امر 
اجتناب ناپذير شد. 
به اين  منظور در 
شوراي ساختمان 
سبز ايالت متحده 
 )USGBC(
برنامه اي طرح ريزي 
شد تا اصول 
بهره برداري از 
ساختمان هاي سبز 
را در كل جهان قابل 
استفاده كند

40

عملکردهاي از امروزه سبز، ساختمانهاي
انرژي، بهینهسازي روي تمرکز نظیر مختلفي
تجدیدشدني انرژيهاي و مدرن تکنولوژيهاي
سودميبرند.همچنینآگاهيازبحرانهايجهاني
و طراحان که شده باعث شیرین آب ذخیره در
مدیرانساختمانهادرجهتکاهشمصرفآبدر
ساختمانبااستفادهازتکنولوژيهايبازیافتآب
بارانوهمچنینتصفیهآبمصرفيساختمانگام
بردارند.درکناراینهااستفادهازانرژيخورشیدي
وهمچنینصرفهجویيدرمصرفکربنبهمنظور
به که هستند مسایلي دیگر از آن، انتشار کاهش

شدتموردتوجهقرارميگیرند.
دور چندان نه آیندهاي در ميشود پیشبیني
در که جدیدي خانههاي بر سبز خانههاي شمار
شد خواهند چیره شدهاند، ساخته جهان سراسر
را ساختمان بودن سبز ساختمان، سازندههاي و
بهعنوانیكامتیازرقابتيخواهنددانستوازآن

سودخواهندبرد.
بحرانهاي وجود با سبز ساختمانهاي اکنون
جهانيورکوداقتصاديدربیشترکشورهايجهان
روبهرشدهستندوروزبهروزبرتعدادافراديکه
بهسمتبهینهسازيپیشميروند،افزودهميشود.
صنعتساختاینگونهساختمانهادرسال2009

هیچ و است داشته افزایش 60درصد از بیش
نشانهايازکندشدناینروندمشاهدهنميشود.
و سبز معماري بازار که ميدهد نشان برآوردها
میلیارد 60 حدود 2010 سال در ساختمانسازي

دالربودهاست.

LEED برنامه
در سبز تکنولوژي با ابنیه احداث گسترش با
بخشهايدولتيوخصوصيواستقبالصنعتگران
ومتخصصانساختماني،نیازبهبرنامهايمدوندر
اینامراجتنابناپذیرشد.بهاینمنظوردرشوراي
ساختمانسبزایالتمتحده)USGBC(برنامهاي
طرحریزيشدتااصولبهرهبرداريازساختمانهاي

سبزرادرکلجهانقابلاستفادهکند.
متشکل سازماني سبز، ساختمانسازي شوراي
از13.500عضوداوطلباستکهازشرکتهاي
ساختماني،آژانسهايمعامالتملکيتامهندسان
معمار،طراحانداخلي،مهندسان،مدیرانکارگاهو

آژانسهايغیرانتفاعيودولتيرادربرميگیرد.
نامیده )LEED( لید شورا این ابداعي برنامه
Leadership in Energyمخفف که ميشود
معناي به and Environmental Design
رهبريدرطراحيانرژيومحیطزیستاست.این

برنامهبراصلانرژيومحیطزیستاستوارشدهو
عاملتوازنبینعملکردهايضروريوموثرمحیط

است.
تیمهايپروژه)صاحبان،توسعهدهندگان،معماران
وپیمانکاران(ميتوانندباعنایتبهاصولاینبرنامه
بهعنوانابزارقدرتمنديدرجهتهدایتراهکارهاي
اهداف به و کرده مدیریت فیزیکي و اقتصادي

پروژههايسبزکمكکنند.
امتیازدهيخود ازسیستم استفاده با اینشورا
را امتیازهايضروري موارديکهرعایتشده به
LEEDCertifiedميدهدکهدرجهبنديآناز
Buildingsآغازميشودوبهترتیبتاگواهينامه
نقرهاي،گواهينامهطالیيوباالترینآنگواهينامه

پالتینیومادامهپیداميکند.
اکنوناینسیستمدربیشازپنجاهکشوردنیاو
ازجملهکشورهایيمانندهند،اماراتمتحدهعربي

وقطرمورداستفادهقرارميگیرد.
نهتنها LEED گواهي داراي ساختمانهاي
اقتصادي نظر از بلکه سازگارند، محیطزیست با
نشان شورا این آمار هستند. بهصرفه مقرون نیز
ميدهدکهساختمانهايسبز،بهطورمتوسط40
عادي ازساختمانهاي کمتر انرژي و آب درصد
ميتوانند نهتنها ترتیب این به و ميکنند مصرف

اصالح الگوي مصرف
با فناوري توليد سا ختمان هاي سبز

عليرضا 
زارعي *
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اگر پروژه اي با توجه 
به  اين پنج محور 

برنامه ريزي و طراحي 
شده باشد يا به 

عبارت ديگر شرايط 
ليد )LEED( را مورد 
توجه قرار داده باشد، 
محصول يكپارچه اي 

را به  وجود مي آورد 
كه امكان دريافت 

 LEED گواهي نامه
را خواهد داشت كه 

ميزان توجه به اصول 
و قواعد دوستي با 

محيط زيست درجه 
گواهي  ها را مشخص 

مي كند
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از کوتاهي زمان مدت در را خود ساخت هزینه
عمرساختمانبهراحتيجبرانکنندبلکهباگذر
ازاینزمان،صرفهجویيهايقابلتوجهيرانیزبه
همراهخواهندداشت.همچنیناینساختمانهابین
تولیدضایعاتساختماني در نیز تا70درصد 50
فقط صرفهجویي قبیل این ميکنند. صرفهجویي
اکنون نیست. جدید ساختمانهاي به متعلق
بازسازي براي LEED-EBکه درجهبندي نظام
ابزار به نیز شده، طراحي موجود ساختمانهاي
سال در است. شده تبدیل پیشرفتهاي و سودآور
کسب به موفق ادوب نرمافزار شرکت ،2006
بازسازي دلیل به LEED-EB پالتین گواهي
خوزه، سان در خود مرکزي ساختمان گسترده
کالیفرنیاشد.بنابرگزارشمنتشرشدهازسوياین
شرکتکلهزینههايآنبالغبر1.4میلیوندالر

شدکهدرکمترازیكسالجبرانشد.

LEED و ارزش گذاري معماري سبز
LEED سبز ساختمان ارزشگذاري سیستم
و ساخت طراحي، براي پذیرفتهشده معیار یك

بهرهبرداريازساختمانهايسبزپربازدهاست.
و آني تاثیر جهت در ابزاري LEED برنامه
قابلاندازهگیريبرعملکردوبازدهساختمانرادر

اختیارصاحبانوبهرهبردارانآنقرارميدهد.این
تشخیص بهوسیله پایداري براي را روشي برنامه
سالمت به مربوط کلیدي حوزه پنج در عملکرد
بر کاًل که ميکند ترویج محیطزیست و انسان

اساسساختمانقراردارند.
اینپنجحوزهعبارتنداز:

1-توسعهسایتیاکارگاهسازگاربامحیطزیست
2-حفاظتازآب

3-کارآیيوبهرهبرداريازانرژي
4-انتخابمصالح

5-کیفیتمحیطداخليازمنظرمحیطزیستي
و ساختمان نوع هر براي LEED واقع در
براي راه نقشه یك ساختمان عمر از مرحله هر
ارائه موفقیت میزان مستندسازي و اندازهگیري

ميکند.
اگرپروژهايباتوجهبهاینپنجمحوربرنامهریزي
وطراحيشدهباشدیابهعبارتدیگرشرایطلید
)LEED(راموردتوجهقراردادهباشد،محصول
یکپارچهايرابهوجودميآوردکهامکاندریافت
میزان که داشت خواهد را LEED گواهينامه
محیطزیست با دوستي قواعد و اصول به توجه
درجهگواهيهارامشخصميکند.درهریكاز
حوزههايمورداشاره،عوامليکهبایدجهتکسب

امتیازموردتوجهقرارگیرند،بهترتیبزیرهستند.


توسعه سايت يا كارگاه سازگار با محيط زيست
سایت طراحي زمان در زیر عوامل به توجه

موجبتاثیرگذاريبهاینبخشميشود.
الف.محلساختمان.

ب.طراحيمحوطهباتوجهبهمحیطهايطبیعي
وکشاورزي.

ساختمانها بین خالي زمینهاي از استفاده ج.
را قبلي آلودهکننده کاربريهاي که زمینهایي و

داشتهاند.
د.کاستننیازبهاستفادهازاتومبیل.

ه.بهینهسازيبافتمحلي.
و.مدیریتوکنترلآبهايسطحي.

ز.کاهشآلودگي.

حفاظت از آب
الف.کاهشمیزانآبموردنیازبرايساختمان

وافراد)مصرفبهینهآب(.
و آبیاري براي شرب آب از عدماستفاده ب.

شستوشو.
تصفیه براي جدید فناوريهاي از استفاده ج.

فاضالبها.

ساختمان هاي سبز كه تحت عنوان ساختمان هاي سازگار با محيط  زيست نيز معروف هستند از جمله سازه هايي هستند 
كه امكان بهره برداري بهينه از منابع ارزشمند طبيعي همانند انرژي خورشيد، باد و ساير انرژي هاي تجديدپذير را در كنار 
مصالح موثر و قابل بازيافت ساختماني مهيا مي كنند. اين ساختمان ها در طول سال هاي اخير با پيشرفت فوق العاده اي در 
طراحي و تكنولوژي نوين مواجه شده كه  اين امر كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و در نتيجه ايجاد محيط سالم تر در 
داخل و خارج از ساختمان ها را در پي دارد، آلودگي  هايي كه چه بر اثر تخريب و تجديد ساخت ساختمان ها به وجود آمده  و 

چه كيفيت هوا و خاك و مصرف انرژي  هاي فسيلي و غيرپاك را د ر پي داشته است.
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معماري سبز به طور 
معمول در ارتباط 
با ساختمان هاي 
جديدي به كار 
مي رود كه آخرين 
نوآوري ها در مواد 
بازيافتي، راه هاي 
صرفه جويي در 
انرژي و طرح هاي 
سازگار با 
محيط زيست را به 
كار مي گيرند. اما 
موضوع اينجاست 
كه ساختمان سازي 
جديد، در مقايسه 
با ساختمان موجود 
جهان كم شمار 
هستند. براي 
همين گواهي نامه 
LEED-EB، براي 
ساختمان هاي 
موجود تعريف شده 
است
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د.حفاظتازکیفیتآبشربوآبرودخانهها،
نهرهاودریاچهها.

كارآيي و بهره برداري از انرژي
الف.مدیریتبرتاثیرگذاريانرژيهابراتمسفر

زمینوحتياالمکانکاهشمصرفانرژي.
ب.استفادهازانرژيهايتجدیدپذیر.

ج.نگهداريدورهايواصوليازساختمانها.
د.حذفهالونهاوگازهايگلخانهاي.

ه.عدماستهالكالیهازن.

انتخاب مصالح
الف.استفادهمجددازساختمانموجود.

ب.کاهشمقدارمصالحمصرفي.
و منطقهاي محلي، مصالح از استفاده ج.

تجدیدپذیر.
د.استفادهصحیحازمنابعچوبيبرداشتشده

وجایگزینيآن.
ه.کاهشضایعاتومدیریتبرآن.

كيفيت محيط داخلي از منظر 
محيط زيستي

داخل آلودهکننده منابع کاهش یا حذف الف.
ساختماني.

ب.تهویههواوکنترلآلودهکنندهها.
ج.مطالعاتحرارتيوبرودتيوجلوگیرياز

تلفاتحرارتي.
د.کنترلکیفیتهوا.

ه.استفادهصحیحوبهینهازنورومنظر.

LEED و ساختمان هاي قديمي
با ارتباط در معمول طور به سبز معماري 
آخرین که ميرود کار به جدیدي ساختمانهاي
نوآوريهادرموادبازیافتي،راههايصرفهجویيدر
انرژيوطرحهايسازگاربامحیطزیسترابهکار
ميگیرند.اماموضوعاینجاستکهساختمانسازي
کم جهان موجود ساختمان با مقایسه در جدید،
،LEED-EBشمارهستند.برايهمینگواهينامه

برايساختمانهايموجودتعریفشدهاست.

درمورداینگواهينامه،ساختمانهايدرحال
راستاي در اساسي تغییراتي انجام با بهرهبرداري
توجهبهمعیارهايمختلفLEED،موفقبهاخذ

آنميشوند.

LEED دريافت گواهي نامه
قدمنخستبرايدریافتاینگواهينامه،ثبت
نامپروژهاست.یكپروژهميتواندنامزددریافت
بتواند نخست وهله در اگر شود، گواهينامه این
تماميپیششرطهايالزمرابرآوردهکندوسپس
الزم امتیازهاي حداقل آوردن بهدست توانایي
برايبهدستآوردنیکيازردههايمختلفاین

گواهينامهراداشتهباشد.
پروژه یك گواهينامه، آوردن بهدست براي
ساختمانيبایدپیششرطهايمشخصومعیارهاي
مشخص طبقهبندي یك براساس را عملکرد
بهدستآورد.پروژههابراساسنمرهايکهبهدست
ميآورند،گواهينامهنقرهاي،طالیيیاپالتینیومرا

کسبميکنند.

LEED سيستم امتيازبندي
برايهریكازپنجحوزهتعریفشدهحداکثر
امتیازقابلکسب،مطابقجدولزیراست.بهعالوه
در امتیازهایي نیز نوآوري و طراحي فرآیند براي
نظرگرفتهشدهاست.همانگونهکهمشاهدهميشود

بیشترینامتیازممکن69است.
همانگونهکهپیشتربیانشدپسازتعیینامتیاز
به توجه با و ساختمان یك توسط شده کسب
میزانآن،امکاندریافتیکيازردههايمختلف
میسر 2 جدول مطابق LEED گواهينامههاي
در شده دریافت امتیاز صورتيکه در ميگردد.
تاییدLEEDیابه بازه32-26باشد،گواهينامه
عبارتدیگرLEEDCertifiedBuildingsبه
ساختمانتعلقميگیرد.گواهينامهنقرهايوطالیي
بهترتیببهساختمانهایيباامتیاز38-33و51-
39اعطاميشودودرصورتيکهساختمانيبتواند
بهامتیاز52وبیشازآندستیابد،واجدشرایط
دریافتگواهينامهپالتینیومبهعنوانباالترینرده

ممکنخواهدبود.
 Merchandise ساختمان  موردي:  مطالعه   
Mart، تالشي براي سبز كردن ساختمان موجود 
نمادهاي از یکي شیکاگو »مرچندایزمارت«
درسال1930 که است اینشهر ساختمانسازي
تجاري ساختمان بزرگترین عنوان و ساختهشد
جهانرابهخوداختصاصميداد.اینساختمان24
طبقهوسطحزیربنايآنمعادل372.000مترمربع
شامل عظیم ساختمان این از نیمي حدود است.
اداراتونمایندگيهايفروشودرنیمدیگرآن
ساالنهحدود16نمایشگاهتجاريبرگزارميشود.
دریكروزمعمولياز15تا20.000نفردراین

ساختمانفعالهستند.
مرچندایز در الزم نوسازيهاي انجام فرآیند
سه LEED-EB نقره گواهي برايکسب مارت
سالبهطولانجامیدوشاملتعمیرنشتشیرهاي
یك ایجاد تا پنجره، قاب 4.000 تعویض و آب
مرکزبازیافتمواددرمحلساختمانبرايضایعات

ساختمانيبود.
براي اینساختماننميتوانستندآنرا مقامات
دورهتعمیراتتعطیلکنند،برايهمین،مهندسان
ومعمارانميبایستباهزارانتنازمستاجراناین
ساختمانکناربیایندوهمکاريکنند.صرفهجویي
درانرژيومنابع،فقطدرنتیجهدورریختنمصالح
قدیميوجایگزینکردنآنهابامصالحوتجهیزات
تحلیل با کار این بلکه نميشود، حاصل جدید
دقیقيازروابطوتاثیرمتقابلساختمانوساکنان
ساختمان این در ميگردد. ممکن یکدیگر بر آن
از مجدد استفاده و آب شیرهاي نشتي تعمیر با
میزان به ساختمان آب مصرف غیرخوراکي، آب
ازسال2001 اینمیزان 35درصدکاهشیافتهکه
تابهحال،معادل75میلیونلیترآبميشود.مواد
قابلبازیافتازجملهکاغذ،شیشه،فلزات،مصالح
ساختمانيوحتيموادشیمیایيسميمانندجیوه
دورریختهنميشود.بهاینترتیبازسال2006،
میزان به را هوا آالیندههاي تولید ساختمان این

120.000کیلوگرمکاهشدادهاست.
* مدير مهندسي شركت نوتاش

امتياز الزمرده گواهي نامهرديف

32-26گواهينامهتائید1

38-33گواهينامهنقرهاي2

51-39گواهينامهطالي3

52گواهينامهپالتینیوم4
وبیشازآن

حداكثر امتيازحوزه LEEDرديف

14توسعهسایتسازگاربامحیطزیست1

5حفاظتازآب2

17کارایيوبهرهبرداريازانرژي3

13انتخابمصالح4

15کیفیتمحیطداخليازمنظرمحیطزیستي5

5فرآیندطراحيونوآوري6

69مجمعامتیازات

LEED جدول 1- ساختار سيستم امتيازدهيLEED جدول 2- رده هاي گواهي نامه
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منطقه  پيراموني 
سد از ديرباز محل  

سكونت  جوامع  
بشري  بوده  است و 

آثار به  جاي  مانده  به  
شكل  كتيبه ، نقش  
برجسته  متعلق  به  

سده هاي اسالمي  و 
حتي  پيش  از تاريخ ، 

گواه اين حقيقت 
است. احداث  سد 
كارون  ۳ و ايجاد 

درياچه  اي به  
طول  ۵۵ كيلومتر 

و مساحت  ۴8 
كيلومترمربع  در 

پشت آن، باعث  
خلق  شرايطي  

 گرديد كه  زمينه  
جذب  گردشگران  به  
خصوص  عالقمندان  

به  گردشگري  طبيعي  
را فراهم  نموده است
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موقعیتجغرافیایيایرانبهلحاظشرایطمحیط
بهگونهاياستکهمتوسط طبیعيوآبوهوایي
بارندگيآنکمترازمتوسطبارندگيساالنهجهان
است.عالوهبرکمبودبارش،توزیعنامتناسبزماني
ومکانيآننیزباعثبروزمشکالتيدرکشورشده
است.بهگونهايکهتوجهبهمهارآببرايجلوگیري
ازبروزسیلدریكمنطقهوانتقالآببهمنطقهاي
ساخته ضروري را خشکسالي با مقابله دیگربراي
است.ازدیربازروشهايمختلفيبرايبهرهبرداري
واستفادهازمنابعآبوجودداشتهکهاحداثسد
یابندیکيازاینروشهااست.»اگرچهاحداث
اینبندهاونگهداشتآببرايمواقعضروريبه
قرار استفاده خشکساليمورد فصل در خصوص
ميگرفتهاستاماتاثیراتمثبتومنفيمتعدديرانیز
درحوزهپیرامونيخودبهجايميگذارد.دامنهرشدو
توسعهتکنولوژيوفنآوريدرعصرامروزگذراز
روشهايسنتيودستیابيبهروشهايفنيومدرن
رانیزبرايایجادچنینسدهایيفراهمنمودهاست
بهگونهايکهدرحالحاضرسدسازيبهعنوانیك
فنوتخصصمطرحشدهاست".سدکارون3،یکي
ازپروژههايعظیممليکشوراستکهبرنامهریزي
وانجاممطالعاتآنبهسال1340بازميگردد.مانند
دیگربرنامههاوفرآیندهايتوسعهاي،بخشعمدهاي
ازجمعیتکشوردرسطوحملي،منقطهايومحلي
تحتتاثیرپیامدهايمختلفمثبتومنفياینسد
قرارگرفتهاند.درایناثراتوپیامدهايمثبتومنفي
احداثسدکارون3بهعنوانیكپروژهمليدرسطح

منطقهتحلیلميشود.

 موقعيت  جغرافيايي  و اقليمي  
رودخانهکارونباطول950کیلومترپرآبترین
وپسازرودخانهکرخهطویلترینرودایراناست.
وسعتحوزهآبریزآنحدود60000کیلومترمربع
استواززردکوهبختیاريدررشتهکوههايزاگرس
طوالني مسیر در رودخانه این ميگیرد. سرچشمه
نظیر گوناگوني رودخانههاي آب دریافت با خود
بهشتآباد،دوآب،بازفتوخرسان،پسازعبوراز

مناطقکوهستانيوپرپیچوخمدرمنطقهگتوندوارد
دشتخوزستانميشودودرمنطقهبندقیرپساز
اتصالبهرودخانهدزبهسمتاهوازحرکتميکندو
درخرمشهربهاروندرودميپیونددوبهخلیجفارس
بارندگيساالنهحوضه میزان کلي بهطور ميریزد.
آبریزکاروندرپلشالو620میليمتراستو16000
کیلومتردرحوضهآبریزباالدستمحلسدبرفگیر
ميباشد.دبيمتوسطجریانآبدرپلشالو302متر
مکعببرثانیهودرشهراهواز727مترمکعببرثانیه
وحداکثرسیالبمحتملدرمحلطرحعمرانيکارون
سهمعادل22400مترمکعببرثانیهبرآوردگردیده
است.فاصلهسدتامصبرودخانه610کیلومتر
وتاشهرایذه28کیلومترميباشد.نزدیکترینسد
کارون سد ، 3 کارون سد آبيهمجوار مخزن و
4است.حوزهرودخانهکارونازدیربازبهعنوان
الکتریکيکشورمورد انرژي مهمترینمنبعتولید
مربوط مطالعات آغاز است. گرفته شناسایيقرار
بهبهرهبرداريازپتانسیلبرقآبيحوزهرودخانه
کارونبهدهه50-1340برميگردد.درآنزمان
شرکتمهندسيبینالملليهارزا)آمریکایي(همراه
آبي برق عظیم پتانسیل شرکتفرمانفرمائیان، با
اینمنطقهراشناسایيکرد.بهدنبالاینمطالعات
اجرايطرحعظیمسدونیروگاهشهیدعباسپوربا
ظرفیتنصبشده1000مگاواتآغازودرسال

1355اینطرحراهاندازيشد.ازآنپسدوپروژه
مخزنکارون2و3وسپسکارون4موردمطالعه
قرارگرفت.درسال1357شرکتمهندسي»عمران
المللي بین شرکت همراه به آب« و ارضي منابع
ایکرز)کانادایي(برايانجاممطالعاتتوجیهيپروژه
کارون3تعیینگردیدند.اینمطالعاتتاسال1368
بههمانروشدنبالشدوازآنزمانادامهمطالعات
واجرايفازدومطرحعمرانيکارون3بهشرکت
تضامنيمهندسيمشاورمهابقدسوایکرزکهیك

مشارکتایرانيکانادایيبود،واگذارگردید.

 اثرات  و پيامدهاي  احداث  سد كارون  3
گردشگري، حوزه سه در 3 کارون سد اثرات
این در هستند. بررسي قابل اجتماعي و اقتصادي
حوزههاآثارمثبتومنفيگوناگونيایجادشدهاست.

 اثرات  احداث  بر گردشگري  
و ميراث  فرهنگي  منطقه  

منطقهپیرامونيسدازدیربازمحلسکونتجوامع
بشريبودهاستوآثاربهجايماندهبهشکلکتیبه،
نقشبرجستهمتعلقبهسدههاياسالميوحتيپیش
ازتاریخ،گواهاینحقیقتاست.احداثسدکارون3
وایجاددریاچهايبهطول55کیلومترومساحت48
کیلومترمربعدرپشتآن،باعثخلقشرایطيگردید
کهزمینهجذبگردشگرانبهخصوصعالقمندانبه
گردشگريطبیعيرافراهمنمودهاست.تنوعگیاهيو
جانوريمنطقهنیزبهتوسعهاکوتوریسمکمكميکند.
ازجنبهاقتصادياینوجهازایجادسدراميتوان
میراث و تاریخي آثار اماوجود نمود. تلقي مثبت
فرهنگيازسدههايگذشتهکهدرمسیردریاچهقرار
گرفتهبودندنیزازآثارمنفيآنميباشدکهخوشبختانه
بسیاريازآنهاتوسطسازمانمیراثفرهنگيازخطر

نابودينجاتپیداکردند.
ادامه در صفحه 51

تأثيرات سد كارون 3 بر محيط پيراموني

صمد 
مرداني *
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   تاريخ زلزله هاي 
گذشته و ويراني هاي 
حاصله نشان مي دهد 
كه سازه هاي نامنظم 
داراي پتانسيل 
آسيب پذيري 
بيشتري نسبت به 
بقيه سازه ها، هستند. 
علت اصلي آن را 
می توان تمركز تنش 
در اجزاي سازه بيان 
داشت. براي نمونه 
مي توان به ويراني 
مركز درماني اليويو در 
زلزله سال 1971 در 
سان فرناندو آمريكا و 
يا ساختمان امپريال 
والي در جريان زلزله 
سال 1979 در 
آمريكا، كه هر دو جز 
ساختمان هاي نامنظم 
در ارتفاع بودند، 
اشاره كرد

44

تاریخزلزلههايگذشتهوویرانيهايحاصلهنشانميدهدکهسازههاي
هستند. سازهها، بقیه به نسبت بیشتري آسیبپذیري پتانسیل داراي نامنظم
علتاصليآنرامیتوانتمرکزتنشدراجزايسازهبیانداشت.براينمونه
الیویودرزلزلهسال1971درسانفرناندو ميتوانبهویرانيمرکزدرماني
آمریکاویاساختمانامپریالواليدرجریانزلزلهسال1979درآمریکا،که
هردوجزساختمانهاينامنظمدرارتفاعبودند،اشارهکرد)1(.نامنظميهابه
علتمسائلمعماريوزیبایيوگاهیمسائلفنيبهسازههااعمالميشود.
بابررسيآییننامههايمعتبرزلزلهدنیامشخصميشودکهاینآییننامهها،
سازههاينامنظمرابهدودستهنامنظمدرپالنوارتفاعتقسیمبنديميکنند)2(.

بابررسيبیشاز17آییننامهمعتبرزلزلهدنیاميتوانگفت،اکثراینآیین
نامههادرموردنامنظميدرارتفاعبهنامنظميسختيکهمنجربهپیدایشطبقه
نرمميشودوبهنامنظميمقاومتکهمنجربهپیدایشطبقهضعیفميشودو
بهنامنظميجرماشارهميکنند.دراینراستابعضيآییننامههايمعتبردیگر
بهعوامليچونقطعاعضاباربرجانبي،عدمتوازننسبتجرمبهسختيطبقه،
پسنشستگيهايمعموليومعکوس،ساختمانهايترکیبيوساختمانهاي
بااختالفتراز)دوبلکسي(اشارهدارند)1(.
آییننامهزلزلهایران)استاندارد2800(همدرموردساختمانهاينامنظمبحث
ميکندونامنظميدرارتفاعرابهسهنوعنامنظميسختي،نامنظميجرمونامنظمي

بررسی رفتار غيرخطی اتصاالت قاب
 با اختالف تراز طبقه در سازه هاي فلزي 

يكی از مسائل مهمی كه امروزه در آناليز و بررسي رفتار سازه ها نقش 
مهمی را ايفا مي كند و خود يكی از مهمترين عوامل خرابي ساختمان ها در 
زلزله هاي گذشته به شمار مي رود، بی نظمی در سازه ها است. نامنظمي 
موجب پيچيدگي رفتار لرزه اي سازه و ايجاد تمركز تنش در اجزاي آن 
مي شود.  آيين نامه هاي معتبر زلزله دنيا، نامنظمي ها را به دو نوع نامنظمي 
در پالن و ارتفاع تقسيم بندي مي نمايند. هر يك از اين دو نوع خود به چندين 
دسته، تقسيم مي شوند. آيين نامه زلزله ايران )استاندارد ۲۸۰۰(، نامنظمي 
در ارتفاع را به سه نوع، نامنظمي سختي، مقاومت و جرم تقسيم بندي كرده 
است. اما يكي ديگر از انواع نامنظمي در ارتفاع كه در آيين نامه هاي ديگر 
همچون آيين نامه سياك به آن اشاره شده است و آيين نامه زلزله ايران در 

آن مورد مسكوت است، نامنظمي به علت اختالف تراز طبقات مي باشد. اين 
حالت كه بيشتر به خاطر مسائل معماري به وجود مي آيد، توسط آيين نامه 
زلزله ايران مورد توجه قرار نگرفته و هيچ رابطه اي براي محاسبه پريود 
يا هيچ روش خاصي براي بارگذاري استاتيكي معادل آن، پيشنهاد نشده 
است. در اين مقاله به وسيله نرم افزار ANSYS با بررسي غير خطي، بيش 
از ۳۰ مدل دوبلكسي در ۶ ديتيل مختلف و مقايسه آنها در شرايط مختلف 
شامل تغييرات اختالف تراز طبقه دوبلكسي، اثرات تقويت بال وجان، ورق 
نيز  و  راهكارها  مناسب ترين  ارائه  در  كننده، سعي  و سخت  پيوستگي 
جزئيات اجرايي با توجه به مقدار اختالف تراز طبقات در ساختمان هاي 

دوبلكسي بدون فاصله، شده است.
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 رفتار سازه هاي 
دوبلكسي با فاصله 

و بدون فاصله 
داراي نقاط ابهامي 

مي باشد و اين 
رفتار ابهام آميز با 

تغييرات ارتفاع 
ساختمان، جنس 

مصالح ساختمان، 
اختالف تراز طبقات، 

ارتفاع طبقات، 
اختالف تراز پي در 
دو جزء دوبلكسي 
در صورت وجود، 
تغييرات سختي 

و جرم در دو جزء 
سازه دوبلكسي، 

نوع سيستم مقاوم 
لرزه اي دو جزء 

سازه دوبلكسي، 
نوع اتصال سازه 

با پي، تقاطع و 
يا عدم تقاطع  
بادبند در محل 

اتصال دوبلكسي، 
مشخصات اتصال ها 

و نوع مقاطع دچار 
تغيير مي گردد

مقاومتتقسیمبندينمودهودرموردآنالیزلرزهايسازههاينامنظمباشرایطي،
طراحانرامجبوربهاستفادهازروشهايدینامیکيميکند[3].

نامهها آیین از بعضي که ارتفاع در نامنظم سازههاي انواع از دیگر یکي
همچونآییننامهسیاكوATCبهآناشارهکردهاندوازسال1980درتفسیر
اینآییننامههابهوضوحباشکلمشخصشدهاستسازههايبااختالف
ترازطبقاتميباشد[1].ساختمانهايبااختالفترازطبقاتیاترازهايدو
کف سطح که ميشود گفته ساختمانها از گونهاي به دوبلکسي یا بخشي
طبقاتدرآنهابااختالفترازdhازهمفاصلهدارند.ساختمانهايبااختالف
تراز)دوبلکسي(،بهدوصورتبافاصلهوبدونفاصلهساختهميشوندودر
ایرانبسیاررواجدارند.درنوعساختمانهايدوبلکسيبدونفاصلهدوسطح
بااختالفترازبهیكستون،باهمبرخوردميکنندودرنوعساختمانهاي
دوبلکسيبافاصلهدوقسمتسازهدوبلکسيازهمدیگرفاصلهدارندکهدر
پلهها،آسانسورهاونورگیرهاقرارميگیرند.متاسفانهآیین اینناحیهعموماًً
نامهزلزلهایران)استاندارد2800(درمورداینگونهساختمانهاکامالمسکوت
استوهیچتوصیهايبرايبهدستآوردنپریودساختمانهايدوبلکسيویا
نحوهبارگذاريزلزلهآنهابهشیوهاستاتیکيمعادل،نکردهاستوحتياین
گونهسازههارابهصورتنامنظمتلقينمينماید.الزمبهتذکراستکهاین
نیازهايمعماري بااختالفترازطبقاتاغلببهخاطر گونهساختمانهاي
مانندایجادرامپپارکینگبرايجلوگیريازتجمعوروديطبقاتمختلفو
یابهعلتعدماشرافیتهمسایههادرواحدهايروبرويهمدرآپارتمانهاي

مسکوني،ساختهميشوند.)اشکال1و2(




رفتارسازههايدوبلکسيبافاصلهوبدونفاصلهداراينقاطابهاميميباشدو
اینرفتارابهامآمیزباتغییراتارتفاعساختمان،جنسمصالحساختمان،اختالفتراز
طبقات،ارتفاعطبقات،اختالفترازپيدردوجزءدوبلکسيدرصورتوجود،
تغییراتسختيوجرمدردوجزءسازهدوبلکسي،نوعسیستممقاوملرزهايدو
جزءسازهدوبلکسي،نوعاتصالسازهباپي،تقاطعویاعدمتقاطعبادبنددرمحل
اتصالدوبلکسي،مشخصاتاتصالهاونوعمقاطعدچارتغییرميگردد.درشکل
3،نمونههایيازساختمانهايبااختالفترازطبقاتیادوبلکسيبدونفاصله،

نشاندادهشدهاست.



نکتهبسیارمهمدیگراحتمالایجادپدیدهستونکوتاهدرمحلاتصالدو
کفسازههايبااختالفترازميباشد.باتوجهبهآنکهتغییراتپریودسازهبا
تغییرضریببازتابودرنتیجهضریبزلزلهبررويبارگذاريلرزهايسازه
باتوجهبهعواملتشدیدکنندهاحتمالتشکیل اثرمستقیمداردوهمچنین
ستونکوتاه،بررسيدقیقاینگونهساختمانهاضروريبهنظرميرسد.در
اینمقالهسعیشدهاستبابررسی30مدلاتصالدوبلکسیبابیشاز4000
المان،بهترینجزئیاتاجرایی)دیتیلاجرایی(برایاتصاالتخمشیقابهایبا
اختالفترازطبقاتدرساختمانهایدوبلکسیپیشنهادگردد.

2- تحقيقات گذشته 
درگذشتهصورتگرفته تحقیقاتگستردهاي نامنظميسازهها زمینه در
است.اینتحقیقاتبهدوصورتتحقیقاتتئوريوتحقیقاتآزمایشگاهي
مسئله روي بر زیادي محققان هم ایران کشور در است. پذیرفته انجام
نامنظميپژوهشکردهاند.مطمئنابررسيکلیهاینتحقیقاتدرمحدودهبحث
اشاره باموضوعموردبحث، مرتبط بهیكتحقیق اینجا لذادر نميگنجد،
بررویسازههایدوبلکسیصورت تحقیقاتمهمیکه ازجمله ميگردد:
گرفتهمیتوانبهتحقیقیکهتوسطخیرالدینومیرنظامیبراییافتنبهترین
شیوهبارگذاریزلزلهبهروشاستاتیکیمعادلدرسازههایدوبلکسيفلزی
بارگذاری روش چندین پیشنهاد با تحقیق این در کرد. اشاره شده، انجام
متعدد، بررسیهاي از پس معادل، استاتیکي روش به دوبلکسی سازههای

بهترینروشارائهشدهاست)4(.

3- شيوه تحقيق
سازههاي اتصال غیرخطي بررسي روي بر کار اساس تحقیق این در
خطي غیر مدلهاي مجموعه است. گشته متمرکز فاصله بدون دوبلکسي
آنالیزشدهبیشاز30مدلميباشدکهبافرضصلبیتتیربااستفادهازالمان
Shell43صورتگرفتهاست.اینبررسيدر6دیتیلمختلفبرايهریك
ازاتصاالتدوبلکسيبااختالفترازهاي120،90،60،30و150سانتیمتر

صورتپذیرفتهاست)5(.

3-1-آشنايي با مشخصات مدل هاي غير خطي و فرضيات تحليل 
باتوجهبهآنکههدفازتحقیقفوقارائهمناسبتریندیتیلبراياتصاالت
دوبلکسيميباشد،مدلاتصالسازهدوبلکسيموردبررسيکاملقرارگرفت.
اینمدلبافرضقرارگیرينقاطعطفدروسطتیرهاوستونهاباتوجهبه
شکل4مدلگشتهوشرایطتکیهگاهيونحوهبارگذاريآنمطابقشکل5،

تعیینشدهاست.




درکلیهمدلهايموردبررسيمقطعستونازدوبلIPE270ومقطع
ازجنسفوالد ازIPE270تك،تشکیلشدهاست.فوالدموردبررسي تیر
St37بودهکهدارايمدولاالستیسیته106×2کیلوگرمبرسانتیمترمربعو

شكل 1:  سازه با اختالف تراز طبقات )دوبلكسي(، بدون فاصله

شكل 2:  سازه با اختالف تراز طبقات )دوبلكسي(، با فاصله

شكل 3 :  سازه فوالدي با  اختالف تراز طبقات )دوبلكسي(، با فاصله و بدون فاصله

  ANSYS شكل 4 : نماي قابهای دوبعدي دوبلكسي مدل شده در برنامه
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 در بررسي هاي 
صورت گرفته بر 
روي ورق تقويتي 
مضاعف جان در 
راستاي بررسي 
چروكيدگي در 
آن و نيز بر روي 
ورق تقويتي بال 
ستون، بررسي 
صورت گرفته است. 
همچنين اثرات 
ورق هاي پيوستگي و 
سخت كننده در رفتار 
اتصال دوبلكسي 
مورد بررسي قرار 
گرفت. نكته مهم 
ديگر تركيب اين 
تقويتهاي موجود 
مي باشد كه اين نيز 
مورد بررسي قرار 
گرفته است
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سانتیمتر بر کیلوگرم نهایي3700 مقاومت و تسلیم2400 مقاومت همچنین
دوخطي صورت به مصرفي فوالدهاي تنش-کرنش منحني ميباشد. مربع
درنظرگرفتهشدهاست.همچنینکلیهآنالیزهابهصورتاستاتیکيبابررسي
همزمانغیرخطيمواد1وهمچنینغیرخطيهندسه2،صورتپذیرفتهاست.



3-2-آشنايي با ديتيل هاي مدل هاي غير خطي
 و معرفي نمونه هاي مورد بررسي 

دراینقسمتبهارائهجزئیاتوساختاربنديهریكازمدلهايمورد
بررسي،پرداختهميشود.نکتهمهمآناستکهدرراستايساختهریك
در ميگردد. اشاره آنها به که داشت وجود تعیینکننده عامل 6 مدلها از
راستاي در جان مضاعف تقویتي ورق روي بر گرفته صورت بررسيهاي
بررسي ستون، بال تقویتي ورق روي بر نیز و آن در چروکیدگي بررسي
در سختکننده و پیوستگي ورقهاي اثرات همچنین است. گرفته صورت
رفتاراتصالدوبلکسيموردبررسيقرارگرفت.نکتهمهمدیگرترکیباین
تقویتهايموجودميباشدکهایننیزموردبررسيقرارگرفتهاست.درکلیه
بررسيهايصورتگرفتهورقمضاعفجانوبالدارايضخامت5میلیمتر
فاصله بودهو میلیمتر دارايضخامت10 کننده پیوستگيوسخت وورق
سختکنندههابرابر300میلیمترميباشد.دراینبخشازتحقیقمدلهاي
ساختهشدهدربرنامهANSYSبافرضصلبیتتیروبدوننیرويمحوريبا
استفادهازالمانShell43بودهاستواز6دیتیلمختلفدرجهتبررسي
رفتاراتصالدوبلکسياستفادهگردید.ابتدا،بهمعرفياین6دیتیلموردبررسي

درجدول1،پرداختهميشود:

توجهبهایننکتهضرورياستکههریكازایندیتیلها،برايهریك
ازاتصاالتدوبلکسيبااختالفترازهاي120،90،60،30و150سانتیمتر
صورتگرفتهاست.بهصورتدیگرميتوانبیانکردکهبررسيهايفوق
براينسبتdh/hبرابر0/4،0/3،0/2،0/1و0/5انجامشدهاستتاتعداد
آنالیزهايانجامگرفتهدراینقسمترابه30آنالیزغیرخطيبابیشاز4هزار

المانبرسد.

4- ارائه، بررسي و تفسير، نتايج آناليز هاي غيرخطي
اتصاالت از یك هر براي فوق تحقیق که است الزم نکته این به توجه

سانتیمترصورت و150 120، 90 ،60،  30 ترازهاي اختالف با دوبلکسي
گرفتهاست،امادراینمرحلهبهعلترعایتاختصار،تنهابهتغییرشکلهاو
نمودارکانتورهایتنشفونمیسزمدلهایدوبلکسیبااختالفترازهای90
و150سانتیمتراشارهمیگردد.باتوجهبهمحدودیتجاتنهایکيازدیتیلها

نشاندادهشدهاست.
درشکل6بهترتیبنمايسهبعدياتصالدوبلکسيبااختالفتراز
90سانتیمتریاdh/h=3/0وکانتورتنشفونمیسزآنبرحسبکیلوگرم
محوري نیروي داشتن بدون و صلب دیافراگم فرض با مربع، سانتیمتر بر
درحالتدیتیل3،تحتتأثیربارمتناظرباظرفیتنهایيباربريآنها،نشان
با دوبلکسي اتصال بعدي سه نماي ترتیب به ،7 درشکل است. شده داده
بر آن میسز فون تنش کانتور و dh/h=5/0 یا سانتیمتر 50 تراز اختالف
داشتن بدون و دیافراگمصلب فرض با مربع، سانتیمتر بر کیلوگرم حسب
نیرويمحوريدرحالتهايدیتیل3،تحتتأثیربارمتناظرباظرفیتنهایي
باربريآنها،نشاندادهشدهاست.توضیحوتفسیرنمودارفوقدرادامهارائه
خواهدشد.دراینمرحلهبهایننکتهتنهااشارهميشودکهدیتیل4،باداشتن
مضاعفجانجهتعدمچروکیدگيآنوهمچنینورقپیوستگيازلحاظ
مقدارظرفیتباربريوهمچنینازلحاظاقتصادي،بهترینگزینهمحسوب
ميگرددبهجزدواستثناکهبهترتیبدراختالفترازهاي30و150سانتیمتر

یاdh/h=0/1وdh/h=0/5رخميدهد.





  ANSYS شكل 5 : شرايط تكيه گاهی و اندازه های مدل دوبلكسي در برنامه

  ANSYS شكل 5 : شرايط تكيه گاهی و اندازه های مدل دوبلكسي در برنامه

 شــكل 6 : نماي ســه بعدي اتصال دوبلكســي بــا اختالف تراز 90 ســانتيمتر يا
  dh/h=3/0  و كانتور تنش فون ميسز آن بر حسب كيلوگرم بر سانتيمتر مربع با 

فرض ديافراگم صلب و بدون نيروي محوري در حالت ديتيل 3

 شــكل 7 :  نماي ســه بعدي اتصال دوبلكســي با اختالف تراز 150 ســانتيمتر يا
dh/h=5/0  و كانتور تنش فون ميســز آن بر حسب كيلوگرم بر سانتيمتر مربع با 

فرض ديافراگم صلب و بدون نيروي محوري در حالت ديتيل 3
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پس از بررسي هاي 
گرفته  صورت 

مي شود  مشخص 
كه به جز ديتيل 6 

كه منجر به تقويت 
كليه مدل مي شود، 
بقيه  بهينه  كاربرد 
مدل ها با توجه به 
مقدار اختالف تراز 

در  تغيير مي كند. 
راستاي روشن 

شدن هر چه بيشتر 
بررسي هاي  مطلب 

كاملتري در حال 
انجام است كه 

نتايج آن در آينده 
در مراجع معتبر 
چاپ خواهد شد

  5- نتيجه گيري
درجهتبررسيونتیجهگیريازآنالیزهايصورتگرفتهدربخش

حاضرميتوانبهصورتطبقهبنديشدهبهمواردزیراشارهکرد:
بیانداشتکهبهترتیبدیتیلهاي5،4،6، 1-ميتوانبهطورضمني
2،3و1ميتوانندبهترینگزینهبرايمقاومسازياتصالقاببااختالف
ترازطبقاتدرساختمانهايدوبلکسيفوالديباشند.نتیجهفوقدواستثناء
داردکهبهترتیبدراختالفترازهاي30و150سانتیمتریاdh/h=1/0و
dh/h=5/0رخميدهد.درایننواحيدیتیل5نسبتبهدیتیل4بهترتیب

بااختالف3و12درصد،برتريميیابد.
2-بایدبهایننکتهتوجهشودهنگاميکهتعدادمحدوديازالمانهاي
یكمدلبانیرويخارجيدرگیرشوند،مقاومتمدلبستهبهمقاومتآن
المانهايمحدود،کاهشميیابدولياگرهمینمدلباالمانهايبیشتريبا
نیرويخارجيمقابلهکند،تماممدلبانیرويخارجيدرگیرشدهوسپس
تمرکزتنشکمتريدراجزامدلایجادميشودودرنهایتمدلباربیشتري
راتحملميکند.ازایننکتهایننتیجهگرفتهميشودکهصرفَارفتاربرشي
یاخمشيمدل،درتحملبارجانبيظرفیتباربريمدلراکاهشميدهد
درحاليکهترکیبيازرفتارخمشيوبرشيميتوانداحتمالمقاومتمدل
دربرابربارهايخارجيراافزونکند.البتهایننکتهبهتوانایيهايباربري
خمشيوبرشيمدلوابستهميباشد.البتهباتوجهبهفلسفهطراحيميتوان

رفتارسازهراکنترلکرد.
بهعنوانمثالميتوانبهحاکمکردنبرشدرتیررابطبادبندهايواگرا،در
شرایطيکهتیررابطتوسطسختکنندهها)استیفنرها(حفاظتميشودبراي

اتالفانرژي،اشارهکرد)5(.
3-بستهبهنوعرفتارمدلاعمازبرشيوخمشيبودندربرابربارهاي
وارده،تقویتبالیاجانستونميتوانداثراتمتفاوتيبررويرفتارمدل
وافزایشظرفیتباربريآنداشتهباشد.بهعنوانمثالتقویتجانوورق

درصد 65 باعث dh/h=3/0 یا سانتیمتر 90 تراز اختالف در پیوستگي
افزایشظرفیتباربريمدلشدهميشود،اماهمیننوعتقویتدراختالف
ظرفیت افزایش درصد 18 تنها باعث dh/h=5/0 یا سانتیمتر 150 تراز
باربريمدلشدهاست.البتهاینمفهومراميتوانبهتعدادالمانهایيکهدر

مدبرشیاخمشبانیرويخارجيدرگیرميشوند،تأمینداد.
دیتیل بهجز ازبررسيهايصورتگرفتهمشخصميشودکه 9-پس
6کهمنجربهتقویتکلیهمدلميشود،کاربردبهینهبقیهمدلهاباتوجهبه
مقداراختالفترازتغییرميکند.درراستايروشنشدنهرچهبیشترمطلب
بررسيهايکاملتريدرحالانجاماستکهنتایجآندرآیندهدرمراجعمعتبر
چاپخواهدشد.درجدول2باتوجهبهمقداراختالفترازدیتیلپیشنهادي

ارائهشدهاست:

6- قدرداني 
آقايدکترسعیدعرفانيو نیکناموجناب آقايدکتراحمد ازجناب   
بهخاطرراهنمایيهاوبذل آقایمهندسسیدرامیناسعدسجادی جناب

توجهشان،سپاسگزاريميگردد.

* استاديار، دانشكده مهندسي، دانشگاه سمنان
** كارشناس ارشد سازه، دانشكده مهندسي، دانشگاه سمنان

7- فهرست مراجع
)1( فرزاد نعيم، ترجمه اوشك سرائي، كتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله، جلد اول، 

انتشارات دانشگاه گيالن ،1374.
)2( عليرضا ميرنظامي ،”بررسي ساختمان هاي نامنظم در ارتفاع و ديدگاه هاي آيين نامه اي 
در اين مورد«، سمينار كارشناسي ارشد، استاد راهنما: علي خيرالدين، دانشگاه سمنان، آبان 

.1381
)3( آئين نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ايران، ويرايش دوم آذر 

1378، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.
با  فلزي  ساختمان هاي  لرزه اي  رفتار  بررسي  ؛  مقاله  ع.  ميرنظامي،  ع،  خيرالدين،   )4(
اختالف تراز؛ ارائه شده به سومين همايش ملي نقد و بررسي آيين نامه طراحي ساختمان ها 

در برابر زلزله، تهران، اسفند 1381. 
)5( عليرضا ميرنظامي ،»بررسي رفتار ساختمان هاي نامنظم فوالدي با اختالف تراز طبقات 
خيرالدين،  علي  راهنما:  استاد  ارشد،  كارشناسي  نامه  پايان  دوبلكسي(«،  )ساختمان هاي 

دانشگاه سمنان، شهريور 1382.

جدول 2 :  پيشنهاد ديتيل اجرايي با توجه به مقدار اختالف تراز
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معرفی روش
)HDD( در انتقال

خطوط لوله از موانع 
حفاري جهت دار افقي )Horizontal Directional Drilling(امروزه در دنيا به عنوان روشي 

جديد، كارآمد و اقتصادي جهت عبور و نصب خطوط لوله، نفت، گاز، آب و فاضالب، كابل هاي 
مخابرات و كابل هاي انتقال برق و ... از زير موانع طبيعي و غير طبيعي مورد استفاده قرار 
 Boring، Pipe Jacking، مي گيرد. اين تكنولوژي جديد گذر لوله نسبت به ساير روش هاي
CCW1 و ...داراي مزاياي قابل مالحظه اي مي باشد. از اين جمله موارد زير را مي توان نام برد: 

هزينه هاي پايين تر اين روش در مقايسه با ساير روش هاي گذر لوله از موانع، بازه زماني پايين 
آن، دقت عمل باال در اين تكنولوژي و دسترسي به نقاط مشخص و دلخواه در بستر زمين يا داخل 
كوه، سالمت زيست محيطي، عدم اشغال فضاي زياد جهت استقرار دستگاه و امكان گذر از مناطق 

باتالقي و صعب العبور.

عليرضا 
گرامي*
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حفاري افقي 
اولين بار در سال 
1971 در آمريكا 

براي عبور خط لوله 
گاز از زير رودخانه ها 

مورد استفاده قرار 
گرفت و بعد از آن، 

كار حفاري افقي 
با روش هدايتي 
در سال 1986 

در آلمان توسط 
مركز تحقيقاتي 

كارلسروهه 
 )KARLSRUHE(

براي نصب كابل و 
خطوط لوله شهري 

انجام شد. از 
آن زمان تاكنون 

تكنيك و تجهيزات 
اين روش به اوج 

پيشرفت خود 
رسيده است و هم 

اكنون در اروپا و 
آمريكا درصد بااليي 

از نصب لوله ها و 
كابل هاي زيرزميني 

با اين روش اجرا 
مي شوند
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افقياولینباردرسال1971درآمریکابرايعبورخطلولهگاز حفاري
افقي کارحفاري آن، از بعد و قرارگرفت استفاده مورد زیررودخانهها از
باروشهدایتيدرسال1986درآلمانتوسطمرکزتحقیقاتيکارلسروهه
از شد. انجام لولهشهري وخطوط کابل نصب براي )KARLSRUHE(
آنزمانتاکنونتکنیكوتجهیزاتاینروشبهاوجپیشرفتخودرسیده
استوهماکنوندراروپاوآمریکادرصدباالیيازنصبلولههاوکابلهاي
زیرزمینيبااینروشاجراميشوند.شایانذکراستطيچندسالاخیراغلب
کارفرمایانایرانينیزعبورخطوطلولهخوداززیرموانعرابااستفادهازاین

روشانجامميدهند.

همانطورکهدرقسمتباال)شکل2(اشارهشددستگاههایHDDدر
موجود تن 450 و تن 250 تن، 150 قدرتهایکشش با متفاوت انواع
PrimeDrilling و آلمان Herrenknecht شرکتهای و میباشد
هلندازبرجستهترینشرکتهایسازندهوفروشندهایندستگاهمیباشند.

 :H.D.D شرح مختصر مراحل اجرايي حفاري به روش
بعدازتجهیزکارگاهواستقراردستگاهحفاريHDDدرمنطقهموردنظر
وتنظیمسیستممختصاتيجهتکنترلمسیرحفاريدرزمینوسیستمکنترل

کامپیوتري،عملیاتاصليدرسهمرحلهبهشرحزیرانجامميگردد:

)Pilot Hole Drilling( 1- انجام حفاري مسير راهنماي اوليه
طولي پروفیل امتداد در و اینچ 10 قطر به اولیه راهنماي مسیر حفاري
ازپیشطراحيشده،توسطقطعهخمدارمتصلبهسرمتهحفاريکهامکان
انجام مينماید، تامین را قوس( در )حرکت مسیرحفاري نمودن جهتدار
ميگیرد.)شکل6(بادورانقطعهخمداروفشاردستگاهحفار،قابلیتحرکت
مرحله این در شد. خواهد فراهم مته سر براي نظر موردن جهتهاي در

دوغاببنتونیتبافشار،ازداخللولههايحفاريعبورکردهو
ازسرمتهخارجميشودوضمنبرش،حملوخارج
نمودنموادحاصلازحفاري،باعثتثبیتدیواره

شكل1( نماي شماتيك از دستگاه و عملكرد آن

HDD شكل4( نمونه زمين هاي مناسب براي

HDDشكل5(گراول نامناسب براي عمليات

زمين شناسی:
خاكنرم،رس،ماسه،اليومقاطعسنگیبهترینساختارزمینبرايعملیات

HDDميباشند.



HDDگراول،قلوهسنگوصخرههایشکستهشدهبراياجرايعملیات
ایجاداشکالمیکند

دستگاههایHDDدرانواعمتفاوتباقدرتهایکشش150تن،250تنو450تن
موجودمیباشدوشرکتهایHerrenknechtآلمانوPrimeDrillingهلنداز

برجستهترینشرکتهایسازندهوفروشندهایندستگاهمیباشند.

H
D
D

اه 
تگ

دس
 )2

كل
ش

شكل3( نسبت طول حفاري و 
قطر لوله براي دستگاه 250 تن

طول و قطر:

بلند ترين طول قابل اجرا توسط اين دستگاه حدود 2600متر و بزرگترين قطر 
عبوری قابل اجرا 48 اينچ می باشد. شكل 3 نسبت طول و قطر برای يك نمونه 

دستگاه 250 تن را نشان می دهد.
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جهت اجراي 
عمليات گشاد سازي 
بعد از انجام حفاري 
مسير راهنماي اوليه، 
قطعه گشاد كننده 
)Reamer( به 
لوله حفاري متصل 
مي گردد. با كشيدن 
و دوران قطعه 
گشاد كننده توسط 
لوله هاي حفاري، 
قطر مسير حفاري 
شده طي يك تا چند 
مرحله، تا 1,۲ برابر 
قطر خط لوله عبوري 
گشاد مي گردد
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دستگاهونرمافزارجهتیابيموجوداینامکانرابهجهتیابوحفار
ميدهدتالولهومسیرحفاري،کامالدرراستاومسیرازپیشطراحيشده

واقعشودوسرانجاممتهازمختصاتدقیقمشخصشدهخارجگردد.


)Reaming( 2- گشاد سازي

راهنماي مسیر حفاري انجام از بعد گشادسازي عملیات اجراي جهت
اولیه،قطعهگشادکننده)Reamer(بهلولهحفاريمتصلميگردد.باکشیدن
مسیرحفاريشده قطر لولههايحفاري، توسط قطعهگشادکننده دوران و
لولهعبوريگشادميگردد. برابرقطرخط تا1.2 تاچندمرحله، طيیك
)شکل7(.دراینمرحلهنیزبنتونیتمانندمرحلهقبلبهسیستمپمپشدهو
ازجلووعقبقطعهگشادکنندهبهمحلحفاريتزریقميشود.الزمبهذکر

استتمامفضايداخلحفرهحفاريشدهپرازدوغاببنتونیتميباشد.



)Pulling( 3- مرحله كشيدن لوله
دراینمرحلهلولهاصليکهقبالجوشکاريشدهوتستهیدرواستاتیكو
تستعایقلولهوسرجوشهابادستگاههالیديانجامگردیدهورويغلتك
لولههايحفاريموجود بهیكعددهرزگرد،توسط اتصال با قرارگرفته،
کشیدهوبهسمتداخلحفرهحفاريشدهکهمملوازگلبنتونیتيميباشد،

راندهميشود.)شکل8(
محاسباتنیروهاوتنشهايواردبرلولهدرطولمسیرکنترلميشود.
انتهايرودخانه– انتهايلولهدردو ابتداو پسازنصبلولهتنهادوسر
مانع–مشخصميباشدومحوطهاطرافبهشکلاولیهبازگرداندهميشود.
لولهنهایيدرانتهاتحتهیدروتستوتستهايهالیدي2،پیگصفحه

اندازه3و...جهتاطمینانازعدموجودمعایباحتماليقرارميگیرد.





HDD مهمترين كاربردهاي حفاري به روش





 

شكل6( انجام حفاري مسير راهنماي اوليه

 شكل8( كشيدن لوله به داخل حفره

HDD شكل9( تصاويري از عمليات

نمايي از مته و لوله 
حفاري خارج شده از 

سطح زمين 

نمايي از عمليات گشادسازي و گشادكننده )Rimer( و شيت پايل هاي 
نصب شده در زمين. تصاوير مربوط به پروژه عبور يك رشته خط لوله 24 

اينچ از زير رودخانه كارون مي باشد.

شكل7( انجام عمليات گشادسازي

عبور خط لوله از تقاطع ها )رودخانه ها، جاده ها، خطوط راه آهن(

اتصال دو خط از دريا به خشكي
)دستگاه در ساحل يا دستگاه روي بارج روي آب(
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اكنون  هم 
مختلف  شركت های 

كارفرمايان  و 
نفتی، آبی و ... 

با وارد كردن 
 HDD دستگاه های 

به كشور، اقدام 
به عبور خطوط 
پروژه های  لوله 
خود با استفاده 

از اين روش 
برتر نموده اند و 

اينك ده ها پروژه 
گذر خطوط لوله 
و كابل به روش 

HDD در كشور 

مي گردد  انجام 
و مجريان از 

به خصوص  مزاياي 
اقتصادي، زماني و 
زيست محيطي آن 

مي برند بهره 
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نیز دیگر کاربردهای بعضی افقی حفاری استاندارد پروژههای بر عالوه
بهوسیلهاینمکانیزمخصوصادربخشهایحفاظتمحیطزیستوزمینشناسی

امکانپذیرميباشد.ازجمله:
•تثبیتکوههایلغزنده)تزریقسیمانیاسایرافزودنیهابهنواحيمتخلخلولغزنده(

•آبوگاززداییسایتهایفاضالبی
•چاههایآبافقیبرایتعویضچاههایعمودی

•اکتشافنفت

بومی سازی
درسال2007اولیندستگاهحفاريجهتدارافقيHDDتوسطشرکتنفتکاو
ژرفبهکشورواردشدوباانجامپروژهعبور13رشتهخطلولهبهموازاتهماززیر
رودخانهبهمنشیرتوسطکارشناسانایرانیوحمایتهایکارفرمایپروژه–شرکت

خطوطلولهومخابراتنفتایران–اینتکنولوژیبومیسازیشد.
هماکنونشرکتهایمختلفوکارفرمایاننفتی،آبیو...باواردکردن
دستگاههایHDDبهکشور،اقدامبهعبورخطوطلولهپروژههایخودبا
استفادهازاینروشبرترنمودهاندواینكدههاپروژهگذرخطوطلولهوکابل
ازمزایايبهخصوص انجامميگرددومجریان بهروشHDDدرکشور

اقتصادي،زمانيوزیستمحیطيآنبهرهميبرند.
این از استفاده امکان احتمال درصورت ميشود خاطرنشان انتها در
تکنولوژيدرپروژههايجاريوآیندهشرکتوهمچنیندریافتاطالعات

جزئيتر،اینجانبپاسخگويهمکارانمحترمخواهمبود.
* كارشناس فني شركت فراب
1- نصب و استقرار لوله زير بستر رودخانه، معموال به وسيله انحراف موقت مسير رود
2- با اتصال لوله به جريان برق مقايسه ميدان مغناطيسي در طول لوله از عدم آسيب 
عايق اطمينان حاصل مي شود.

3- تست پيگ اندازه عبور گوي متناسب با سايز لوله از داخل آن مي باشد. جهت 
اطمينان از عدم آسيب احتمالي يا تغيير شكل لوله.
Horizontaldirectionaldrillingstudies
Herrenknechtengineeringdocuments

Naftkavcalalogue

عبور عرضي از مقطع كوه

استحصال آب از سفره هاي پشت گسل استحصال آب از سفره هاي پشت گسل

پيامدهاي  اقتصادي  
انجامطرحهايعظیممليمانندسدکارون3داراياثراتاقتصاديفراوان
مستقیموغیرمستقیمبراقتصادمحلي،منطقهايوملياست.جنبههاوابعاديکهپس
ازاحداثسدبهصورتمسائلاقتصادينمادميیابد،بسیارفراواناست.اصوالبا
وجوداثراتاجتماعيوبرخيناهنجاريهايناشيازاجرايچنینپروژههايملي
دریكمنطقهميتوانآنرابهعنواناثراتیكپروژهمليدرسطحمنطقهايومحلي

برشمرد.جنبههاياقتصاديشکلغالبدراحداثسدهاميباشد.
تولیدانرژيبرق،تامینآببراياراضيکشاورزيوتغییردرالگويکشت
منطقه،جلوگیريازبروزسیالبهايمخربوخساراتناشيازآنهاراميتوان
بهعنوانمهمتریناهدافاقتصاديسدکارون3قلمدادنمود.درحوزهباالدستاین
سد310گونهگیاهيوجودداردوبهدلیلشرایطمیکروکلیمايایجادشدهناشياز
احداثسدپرورشزنبورعسلکهازجملهفعالیتهاياقتصادياینمحدودهاست
بااحداثسدميتواندرونقخاصيبگیرد.تغییردرالگويکشتوکشاورزي
درمنطقهنیزازمنظراقتصاديبسیارحائزاهمیتاستچراکهبااحداثاینسد
5163هکتارازاراضيکهقبالبهصورتدیمکشتشدهاستميتواندالگوي
آنهاتغییروبهصورتکشتآبيدرآیدکهمتاسفانهتاکنوناقداميصورتنگرفته
است.دامداريوشیالتنیزميتواندرونقیابد.مجموعفعالیتهاياختصاصي
دربخشکشاورزي،باغداري،دامداري،شیالتو...بهدنبالخودصنایعتبدیليرا
ایجادخواهدنمودواشتغالونوعفعالیتهايغالبدرمنطقهراتحتتاثیرخود
قرارخواهدداد.درمجموعميتوانآثارفراوانمثبتدراثراحداثسدکارونرا
درمنطقهبرشمردکهنسبتبهآثاراقتصاديمنفيآنچهدرسطحملي،منطقهايو
محليناچیزخواهدبود.همچنیندرآمدهايتولیدبرقازاینسدرانیزبهعنوان
پیامدهايمهمومثبتاقتصاديميتوانقلمدادنمودکهاستفادهوبهرهبرداريآن

بهکلکشورميرسد.

 پيامدهاي  زيست  محيطي  
پیرامونيرا برمحیط اثراتزیستمحیطياحداثسدهايبزرگ بررسي

ميتوانازدومنظرموردبررسيقرارداد:
1-اثراتاحداثسدبررويمحیطزندگيانسان)اکولوژيانساني(

2-اثراتاحداثسدبررويزیستبومهايموجوددرمحدودهباالدستسد
)اکولوژيطبیعي(مجموعروستاهاومراکزمسکونيکهدرحوضهباالدستدراثر
احداثسددچارتغییروتحولشدهاندراميتوانبهعنوانیکيازاثراتزیست
محیطيسدکارون3براکولوژيانسانيمنطقهنامبرد.همچنینایجادمخزن2750
میلیونمترمکعبيکهباعثمستغرقشدنحداقل5000هکتارازاراضيشدهاست
وایجادمیکروکلیمادرمنطقهوبهبودشرایطآبوهوایي،فراهمشدنزمینههاي
رشدوگسترشگونههايگیاهيوجانوريموجوددرحوزهباالدستنقشموثري

درتغییراتاکولوژيطبیعيدرمحدودهباالدستسدداشتهاست.

پيامدهاي  كلي  ايجاد سد كارون  3
1-تغییردرشاخصهايبهداشتيبهخصوصتقلیلدرمرگومیر

2-افزایشدرآمد
3-احداثجادههايجدید
4-تغییراتآبوهوایي
5-گسترشصنایعتبدیلي

6-گسترشزمینههايشغليجدید
7-تولیدانرژيبرقبراياتصالبهشبکهسراسريتوزیع

8-افزایشراندمانتولیداتکشاورزي.
* كارمند مالي و اداري سايت كارون 4

ادامه از صفحه 43تأثيرات سد كارون 3 بر محيط پيراموني
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بررسي سيستم حمل و نقل ريلي

از آب تا پوالد
هرچند شركت فراب به عنوان پيمانكار اصلي نيروگاه هاي برق آبي در كشور شناخته شده است، ولي به عنوان اصلي بديهي 

براي ادامه حيات خود الزم است تا به دنبال گسترش فعاليتش در ساير حوزه هاي كسب و كار نيز باشد. پروژه هاي ريلي يكي از 
زمينه هايي است كه در چند سال اخير مورد توجه شركت قرار گرفته و تا به حال چندين پروژه در اين زمينه اخذ شده و در حال اجرا 

است. آشنايي مختصر همكاران با صنعت حمل و نقل ريلي انگيزه اصلي جمع آوري مقاله پيش رو مي باشد. 

انواع حمل و نقل: 
حمل و نقل هوايی، ريلی، جاده ای و دريايی انواع ساده 
از  تركيبی  حمل و نقل مي باشند. چنانچه حمل و نقل توسط 
انواع مذكور صورت گيرد، حمل و نقل چند كيفيتی يا مركب 
 )Combined/Multimodal Transportation(

ناميده می شود.

تعريف حمل و نقل: 
به  نقطه ای  از  كاالها  و  اشخاص  انتقال  حمل و نقل   
حمل  ملزومات  تجهيز  به  كه  صنعتی  است.  ديگر  نقطه 
از  مهمی  بخش  می پردازد،  كاالها  و  اشخاص  انتقال  و 
به صنعت حمل ونقل  كه  تشكيل می دهد  را  ملی  اقتصاد 

شهرت يافته است. 

رضوان 
مدبر*
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سيستم هاي 
حمل و نقل ريلي 

عنواني كلي براي 
انواع مختلف 

سيستم هايي است 
كه براي حمل 

كاال يا مسافر در 
مناطق شهري و 

غير شهري ايجاد 
مي شوند و جملگي 
در حركت در مسير 
از قبل تعيين شده 

)مسير ريلي( با 
هم اشتراک دارند. 

اين سيستم به 
گروه هاي مختلف 

تقسيم مي شوند كه 
عبارتند از قطارهاي 

مغناطيسي، 
قطارهاي 

سريع السير، مترو، 
تراموا، مونوريل، 
قطار سبك و ...
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سیستمهایي مختلف انواع براي کلي عنواني ریلي حملونقل سیستمهاي
استکهبرايحملکاالیامسافردرمناطقشهريوغیرشهريایجادميشوند
وجملگيدرحرکتدرمسیرازقبلتعیینشده)مسیرریلي(باهماشتراك
دارند.اینسیستمبهگروههايمختلفتقسیمميشوندکهعبارتندازقطارهاي

مغناطیسي،قطارهايسریعالسیر،مترو،تراموا،مونوریل،قطارسبكو...
هرسیستمحملونقلریليدارايمزایاومعایبيهستندکهبایدبادرنظر
گرفتنشرایطحاکمبرپروژه،میزاناثربخشيیااثرپذیريآنهابرآنپروژه
ارزیابيشودوبرایناساسانتخابصورتگیرد.برايمقایسهدوسیستم
در سیستمها مقایسه بدونشك باشد، فراهم یکساني شرایط باید مختلف

شرایطکاربريوبهرهوريمختلفازدقتمناسبيبرخوردارنميباشد.

سيستم حمل و نقل زميني سريع السير
سیستمهايحملونقلزمینيسریعالسیربهدودستهراهآهنسریعالسیرو

قطارمغناطیسي)مگلو(تقسیمبنديميشود.

 قطارهاي مغناطيسي )مگلو(
Maglevیاحملونقلشناورمغناطیسی)MagneticLevitation(.نام
تکنولوژیجدیدیمیباشدکهباتوجهبهمشخصههایبرجستهاشانقالبیدر
صنعتحملونقلایجادخواهدکرد.»مگلو«نوعیازحملونقلمیباشدکه
قطاررابهطورشناوروکامالجدااززمینبهوسیلهنیرویالکترومغناطیسیبه
طرفجلومیراند.اینروشجدیدسریعتر،راحتترومطمئنترازروش

حملونقلکنونی،همراهباچرخهایمرسوممیباشد.
بهدلیلوجودنیرویمحرکهاصلیاینسیستمدرریلآن،بهجایخود
قطار،اینقطارهابسیارسبكوکنترلآنهادرسراشیبیهابسیارآسانمیباشد.

ریلهایاستفادهشدهدراینسیستمنیزازموادسبكساختهشدهاست..
عبارتمگلونیزمخففدوکلمهبهمعنايشناوريمغناطیسيميباشد.

)MagneticLevitation(درواقعسیستممگلوسهپارامترقابلتوجه
پارامترها این بهعنوانمگلوشناختهميشود. پارامتر اینسه داردکهتحت

عباتنداز:
-شناوري
-کشش
-هدایت

هرسهموردفوقتوسطنیروهايالکترومغناطیسيتأمینميشوند.ازاین
رومطالعاتدرفناوریمگلوهموارهحولسهمحورفوقانجامميگیرد.

سرعتيکهبرايقطارهايمگلودرآیندهپیشبینيميشود650کیلومتربر
ساعتاستودرصورتتحققاینامرقطارهايمگلورقیبيبرايهواپیما
درمسافتهايتا1000کیلومترهستند.ازلحاظفناوريدونوعسیستممگلو

سریعالسیرومعموليوجوددارد.
ساعت در کیلومتر 100 آن سرعت حداکثر که معمولي مگلو سیستم 
استدرژاپنوکرهبهصورتتجاريبرايحملونقلریليشهرياستفاده
ميشود.سیستممگلوسریعالسیرحداکثرتا500کیلومتردرساعتحرکت
آیرودینامیکي باال برعکسسیستممگلومعموليدرسرعتهاي ميکندو

شدیديایجادميکند.

 راه آهن سريع السير
بالحاظتمهیداتاز200کیلومتر بهراهآهنيکهسرعتقطارها معموالً
برساعتفراتررودراهآهنسریعالسیرگفتهميشود.باوجودتعریففوق
متفاوت مختلف کشورهاي در سریعالسیر قطارهاي براي سرعت مالك
است،اینسرعتبین160کیلومتربرساعتتا300کیلومتربرساعتمتغیر
است.اولینقطارسریعالسیردنیاشینکانسنژاپنبودکهدرسال1964آغاز

یعني باشد، کاماًلمحصورشده باید قطارهايسریعالسیر مسیر کرد. بهکار
نبایدهیچتقاطعيبایکدیگرویامسیردیگروسایطحملونقل)برايمثال
جادهاي(داشتهباشند.خطوطسریعالسیربرايحفاظتدربرابرورودعوامل
و مخصوص ریلهاي روي باید قطارها و است شده حفاظکشي خارجي
اغلبمستقیماست.قطارهايسریعالسیرهمچنین جدیدحرکتکنندکه
بایدسیستمهايکنترلاتوماتیكقطاروسیگنالینگمدرنداشتهباشندچرا
کیلومتر 800 تا 160 مسافتهاي بین سفر براي راحتي و امن وسیله که
سیستمهاي سایر با مقایسه در انرژي کم بسیار مصرف با ميآیند. بشمار
مسافرتهستند امنترینوسایط زمره در قطارهايسریعالسیر حملونقل،
کههیچتلفاتينداشتهویكطراحيساختاريخاصسریعالسیردارند،ولي
و تعمیر هزینه ميدهند ارائه که خوبي بسیار وجودخدماتحملونقل با

نگهداريوبهرهبرداريزیاديدارند.



مقايسه مگلو با سيستم قطار سريع السير
راهآهنسریعالسیرومگلوباوجودتفاوتعمدهدرفناوريمورداستفاده
دارايمشترکاتچنديازجمله:ظرفیتباال،برقيبودنویاهمسطحیا
مستحفظبودنوبدونتقاطعميباشند.بهطورکليميتوانگفتهزینههاي
ساختمگلوبسیارباالستوتقریبًادرهیچحالتيکمترازراهآهنسریعالسیر
نیست.نکتهمهمتراینکهدرهردوحالتسیستممگلووراهآهنسریعالسیر،
هزینههايساختشدیداًوابستهبهشرایطمسیروسایتساختخطاست
وبستهبهشرایطميتواندتفاوتهايزیاديداشتهباشند.سیستممگلویك
فناورينویناستکهدرتعداديازکشورهايجهانازجملهآلمانوژاپن

TR09 آلمان قطار مگلو 

CRH380A ترن
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نظور از مترو 
سيستمي است كه 
كامالً در مسيرهاي 
خاص و جدا از ساير 
وسايل نقليه و عابرين 
حركت مي كند و 
مسير آن عمدتاً در 
زير زمين است. 
تعداد واگن هاي قطار 
بيش از ۴ و عموماً  
6- 7 واگن مي باشد، 
ظرفيت جابه جايي 
مسافر، با حداقل 
فاصله زماني يك 
دقيقه، با قطارهاي 
7 واگنه 1۴0 متري 
100000 نفر در 
ساعت در هر جهت 
مي باشد. ظرفيت 
نشسته و ايستاده 
يك قطار 7 واگنه 
مترو بطول 1۴0 متر 
1800 نفر مي باشد. 
سرعت تجاري 
متوسط1  بين ۳۵ تا 
۴0 كيلومتر در ساعت 
است و حداكثر 
سرعت 80 كيلومتر 
در ساعت مي باشد
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وآمریکادرحالتوسعهاست،ازاینرودورانجنینيخودراطيميکندو
درموارديعدماطمینانوقطعیتوجوددارد.

انواع متداول سيستم حمل و نقل ريلي شهري
محیطي، جغرافیایي، شرایط به توجه با شهري حملونقل سیستمهاي
بهرهبرداري و احداث هزینه و جابهجایي مسافر،سرعت میزان فرهنگي،
که هوایي ترن مترو، مانند سریع و انبوه سیستمهاي ميگردند. انتخاب
سبك قطار و تراموا ميشود، تقسیم دوریل و مونوریل نوع دو به خود

.LRT شهري

 مترو
از جدا و خاص مسیرهاي در کاماًل که است سیستمي مترو از منظور
سایروسایلنقلیهوعابرینحرکتميکندومسیرآنعمدتًادرزیرزمین
است.تعدادواگنهايقطاربیشاز4وعمومًا6-7واگنميباشد،ظرفیت
جابهجایيمسافر،باحداقلفاصلهزمانيیكدقیقه،باقطارهاي7واگنه140
متري100000نفردرساعتدرهرجهتميباشد.ظرفیتنشستهوایستاده
نفرميباشد.سرعتتجاري یكقطار7واگنهمتروبطول140متر1800
متوسط1بین35تا40کیلومتردرساعتاستوحداکثرسرعت80کیلومتر
درساعتميباشد.نخستینمترویجهاندرسال1863میالدیدرشهرلندن
آغازبهکارکرد.متروپرظرفیتترینسیستمحملونقلشهريميباشد،که
برقموردنیازتراکنشموتورهايخودراازطریقشبکهباالسريیاریلسوم

بهصورتACیاDCدریافتميکند.

 :)Monorail( مونوريل 
سیستممونوریلبهعنوانیكسیستمایمنباظرفیتباالوزماناحداثکوتاه
بهعنوانیكسیستمنسبتاًجدیدحملونقلریلي،درحالبررسيواحداثدر
اغلبکشورهايجهانميباشد.درحالحاضرمونوریلهايسنگینقادرهستند

باسرعتماکزیممبین70تا80کیلومتردرساعتبا6واگنوسرفاصلهزماني
2دقیقهبیشاز30هزارنفرراباایمنيکاملدرساعتودریكجهتجابهجا
نمایند.سرعتتجاريآن30تا35کیلومتردرساعتميباشد.انواعاینسیستم

ازنظرنحوهارتباطبامسیرحرکتبهدونوعتقسیممیشوند:
)Straddle(سواربرریل-

)Suspended(آویختهازریل-
معموالًتماسوحرکتقطارهايمونوریلچهدرحالتآویزوچهدر
با و فلزي یا بتني تیرهاي روي الستیکي چرخهاي توسط استرادل حالت

استفادهازسیستممحرکهالکتریکيانجامميشود.
منوریلنوعيراهآهنیكخطمنفرداستکهبهعنوانریلبرايواگنهاي
مسافري)یاباري(بهکاربردهميشود.منوریلهاراميتوانهمبهمقاصد
تفریحي–توریستيوهمبهمقاصدحملونقلدرونشهريوبرونشهري
احداث در سرعت از عبارتند مونوریل سیستم کلي مزایاي برد. کار به
انعطاف و مونوریل احداث پایین هزینه ایستگاه، احداث در مسیر،سرعت
خارج نحوه ميشود گرفته مونوریل سیستم به که اشکاالتي از یکي مسیر
شدنمسافراندربرخيسوانحاحتماليميباشد.طراحاناینسیستمبراي
افزایشضریبایمنيواطمینانخاطربهمسافرین،سیستممعبرفراررادربین
دوخطویاسیستمانتقالمسافرینازیكقطاربهقطارمجاورقرارميدهند.


منو ريل هاي سريع السير

کشنده موتورهاي از که الکترومغناطیسي نیروهاي سریعالسیر منوریل در
تولیدميگردندوسیلهنقلیهراميکشند.سیستمتعلیقاینواگنهامنحصربفرد
ومتفاوتباسیستممگلوميباشد.ایننوعمنوریلبرخالفسیستممگلوداراي
چرخازنوعبدونلبهودرنتیجهحداقلاصطکاكوقابلیتپایداريبسیارباال

درقوسهااست.

 تراموا
منظورازترامواسیستمياستکهعمدتًادرسطحخیابانودرمسیرویژه
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 قطار سبك شهري 
 LRT

به نوعي از سيستم 
حمل و نقل ريلي 

درون شهري گفته 
مي شود كه نسبت 

به سيستم هاي ريلي 
سنگين و مترو از 
ظرفيت و سرعت 
كمتري برخوردار 

است، ولي ظرفيت 
و سرعت آن از 

تراموا بيشتر است. 
از جمله سيستم هاي 

حمل و نقل شهري 
ريلي بوده كه در 
برگيرنده ۳ تا ۵ 

واگن خود كشش 
و تريلر مي باشد. 
ظرفيت نشسته و 
ايستاده يك قطار 

سبك شهري چهار 
واگنه 1000 نفر 

مي باشد
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بهصورتمشترك نقلیه باسایروسایل آن ترافیك و خودحرکتميکند
ميباشدواغلبتقاطعهابهصورتهمسطحبودهواولویتحرکتباتراموا
Tramway،Tram،است.تراموایاواگنبرقیکهدرزبانانگلیسیبهآن
تاریخچه اولیهو ایده Streetcarگفتهمیشود، یا trolley ،trolleycar
Cable(وواگنکابلی)HorseTram(تراموابهاستفادهازگاریاسبی
Tram(درقرننوزدهممیالدیبازمیگردد.قطارهايتراموارويریلهایي
کهدربسترخیابانهانصبميشوند،حرکتميکنندوازگیرندههايجریان
1 از متشکل معموالً تراموا مينمایند. تامین را خود انرژي باالسري برق
قطارهای از منعطفتر و کوتاهتر سبكتر، ارزانتر، لذا و بوده واگن 3 تا
معمولیومترومیباشد.ترامواعالوهبراینکهبررویخطوطریلیشهری
مخصوصخودحرکتمیکند،معموالًامکانحرکتبررویخطوطریلی
معمولیومتداولرانیزدارد،سرعتحرکتمعموال40ًکیلومتربرساعت
ميباشد.ترامواانعطافزیادیدرمسیرهایغیرمستقیمداردوازاینلحاظ
درمناطقدارایمحدودیتهایشعاعقوسبسیارکارآمیباشد.ازنظرایمني،
میزانسوانحاینسیستمتنهابهمیزانفرهنگترافیکيعابرینبوميودیگر
ناوگانترابريشهريبستگيدارد،همچنینازعمدهترینمزایاي رانندگان

استفادهازاینسیستمميتوانبههزینهاحداثوراهاندازيپایینآناشاره
از استفادهمشترك قطارسبكشهری، باسامانه تراموا اختالف نمود.وجه

سطحمعابربههمراهسایرخودروهاووسایلنقلیهموتوریمیباشد.


 LRT قطار سبك شهري 
بهنوعيازسیستمحملونقلریليدرونشهريگفتهميشودکهنسبت
بهسیستمهايریليسنگینومتروازظرفیتوسرعتکمتريبرخوردار
است،وليظرفیتوسرعتآنازتراموابیشتراست.ازجملهسیستمهاي
واگنخودکشش 5 تا 3 برگیرنده در که بوده ریلي حملونقلشهري
وتریلرميباشد.ظرفیتنشستهوایستادهیكقطارسبكشهريچهار
بینالمللي اتحادیه تعریف اساس بر همچنین ميباشد. نفر 1000 واگنه
طي براي که است ریلي حملونقل سیستم اولین عمومي، حملونقل

قسمتاعظممسیرشازخطوطویژهبهرهبردهوبهتناسبشرایطحاکم،
درمناطقمرکزيشهرها،باتعبیهریلهايسبكشهريدرسطحخیابانها
حرکتکردهوحتيدرمسیرهايمربوطبهقطارهايبینشهرينیزارائه
سرویسمينماید،بیشتردرآنهاازواگنهايبرقياستفادهميشودکهدر
حریميحرکتميکنندکهغالبًامجزاباشد.حریمسیروحرکتآندر
مقایسهباانواعاتوبوسوترامواازحفاظتوانحصاربیشتريبرخوردار
بودهودرمقایسهبامتروومنوریلازحفاظتوانحصارکمتريبرخوردار
ميباشد.سرعتتجاري30-35کیلومتردرساعتبودهوحداکثرسرعت

80کیلومتربرساعتميباشد.


مراجع:
1- ماهنامه فراب، شماره 19، آبان ماه 1391، ص:17-16

WWW.Railnews.ir-2
WWW.Monorails.org-3
WWW.Lightrail.com-4

WWW.Metromonorail.com-5
WWW.Transport-links.org-6

7- محمد سليماني، ليال بازرگاني، كارشناس ماشين آالت مركز تحقيقات راه آهن »بررسي 
سيستم مونوريل براي حمل و نقل سريع  و انبوه«

حمل و نقل  سيستم  »مقايسه  قم  ونوريل  پروژه  بيابانكي،  رضا  اميد  نوروزي،  اسداهلل   -8
ريلي: قطار سبك شهري و مونوريل«

9- محمد منتظري، مجيد انواري »بررسي مولفه هاي ترافيكي سيستم هاي حمل و نقل شهري 
و عوامل موثر بر آن«

10- حسين امين صدر آبادي »سيستم قطارهاي مغناطيسي، سيستمي مناسبي براي ايران؟ 
پانوشت: 1-سرعتتجاريمیانگین:بهسرعتمحاسبهشدهیكوسیلهنقلیهدریكسیستم
ریليدرحالبهرهبرداريگفتهميشودکهبااحتسابکلیهتوقفهاوزمانهايدورزندریك

سفررفتوبرگشتيکاملبهدستميآید.«
* كارشناس سيويل)شركت نارديس(



اسفند- فروردين ماه 1392 

ت
ري

دي
ه م

قال
م

56

بيانيه ماموريت، يك 
بيانيه مختصر درباره 
فلسفه وجودي 
سازمان و تعريف 
اين مساله است كه 
چرا سازمان وجود 
دارد. بيانيه ماموريت 
بايد مقصود و 
منظور اصلي از 
موجوديت سازمان 
را نمايان كرده و 
به ويژه چيزهايي 
كه سازمان براي 
مشتريان فراهم 
مي كند را توصيف 
كند. به عنوان 
نمونه بيانيه شركت 
گوگل به شرح زير 
است: »سازماندهي 
اطالعات جهاني 
و ايجاد قابليت 
دسترسي در سراسر 
جهان و مفيد 
ساختن اطالعات«

مدیریتاستراتژیكبهسازماناینامکانراميدهدکهبهشیوهايمنسجم
نمایدوبرايشکلدادن برنامهریزي بلندمدت آیندهخودبهصورت براي
آیندهخودبهصورتانفعاليعملنکند.اینشیوهباعثميشودکهسازمان
دارايابتکارعملباشدوبهبهترینوجهازعواملداخليوخارجيبراي

رسیدنبهجایگاهمطلوبخویشاستفادهنماید.
وقتيصحبتازمدیریتاستراتژیكميشودمعموالموضوعاتمتنوعي
موردنظراستکههریكازآنهااهمیتویژهايدارد.ازمهمترینمفاهیم
استراتژي و ارزشها و ماموریت آرمان، واژههاي استراتژیك، مدیریت در
در توضیحاتي اختصار به که است این بر سعي نوشتار این در ميباشد.
خصوصاینمفاهیمذکرگردد.درمقاالتبعديبهتوضیحسایرموارداشاره

شدهدرتصویریكخواهیمپرداخت.

بيانيه ماموريت
بیانیهماموریت،یكبیانیهمختصردربارهفلسفهوجوديسازمانوتعریف
بایدمقصودو بیانیهماموریت اینمسالهاستکهچراسازمانوجوددارد.
که چیزهایي ویژه به و کرده نمایان را سازمان موجودیت از اصلي منظور
بیانیه نمونه بهعنوان کند. توصیف را ميکند فراهم مشتریان براي سازمان
ایجاد و جهاني اطالعات »سازماندهي است: زیر شرح به گوگل شرکت

قابلیتدسترسيدرسراسرجهانومفیدساختناطالعات«.

بيانيه ارزش:
ارزشهايیكسازمانتعیینکنندهنگرشها،رفتاروویژگيهايانتظاري
سازماناست.اینهاارزشهایينیستندکهاززمانيبهزماندیگر،ازموقعیتي
بهموقعیتدیگروازشخصيبهشخصدیگرتغییرکنندبلکهبنیادوشالوده
بیانیه در که ارزشهایي از برخي نمونه بهعنوان هستند. سازماني فرهنگ
ارزششرکتناردیسميباشدبهشرحزیراست:»مشتريمداري،شایسته

ساالري،انظباطونظمورعایتاصولاخالقي«.

 بيانيه چشم انداز:
بیانیهچشمانداز،اهدافمیانمدتتابلندمدتسازمانرادرظرفزماني
سهاليپنجسالتعیینميکند.بیانیهچشماندازبایدبازارگراباشدونمایانگر
اینموضوعباشدکهسازمانچگونهميخواهدتوسطسایریندركومشاهده
گردد.بهعنوانمثالچشماندازانجمنآلزایمربهشرحزیراست:»چشمانداز

ماجهانبدونآلزایمراست«.

استراتژي:
اینواژهریشهدرعلومنظاميداشتهامابعدازجنگجهانيدوموارد
فضايکسبوکارشدهاست.استراتژيهاابزاريهستندکهشرکتميتواند
استراتژيهاي کند. پیدا دست خود مدت بلند اهداف به آن از استفاده با
شرکتميتوانندبهصورتگسترشدادنفعالیتدرسطحجغرافیایي،تنوع
بخشیدنبهفعالیتها،خریدشرکتهايدیگرو...باشندکهدرادامهانواع

مرسوماستراتژيهامطابقتصویر2ذکرميگردد.
استراتژيهاي کلي دسته چهار به اصلي استراتژيهاي بهطورکلي 
یکپارچگي،استراتژيهايتمرکز،استراتژيهايتنوعواستراتژيهايتدافعي

تقسیمميشوند:
استراتژيهايیکپارچگيشامل:یکپارچگيعموديروبهباال،یکپارچگي

عموديروبهپایینویکپارچگيافقي
استراتژيهايتمرکزشامل:رسوخدربازار،توسعهبازاروتوسعهمحصول.

استراتژيهايتنوعشامل:تنوعهمگون.تنوعناهمگون،تنوعافقي.
استراتژيهايتدافعيشامل:مشارکت،کاهشوواگذاريميباشد.


استراتژي هاي يكپارچگي-يكپارچگي عمودي  به باال

خریدن با شرکت که است این باال به عمودي یکپارچگي از مقـصـود
شرکتهايپخشیاخردهفروشيهاميکوشدبرمیزانکنترلخودبیافزاید.

مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي دهد كه به شيوه اي 
منسجم براي آينده خود به صورت بلند مدت برنامه ريزي نمايد و 
براي شكل دادن آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. اين شيوه 
باعث مي شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و به بهترين وجه 
از عوامل داخلي و خارجي براي رسيدن به جايگاه مطلوب خويش 
استفاده نمايد. وقتي صحبت از مديريت استراتژيك مي شود معموال 
موضوعات متنوعي مورد نظر است كه هر يك از آنها اهميت ويژه اي 
آرمان،  واژه هاي،  استراتژيك،  در مديريت  مفاهيم  مهمترين  از  دارد. 
ماموريت و ارزش ها و استراتژي مي باشد. در اين نوشتار سعي بر 
ذكر  مفاهيم  اين  اختصار توضيحاتي در خصوص  به  كه  اين است 
گردد. در مقاالت بعدي به توضيح ساير موارد اشاره شده در تصوير 

يك خواهيم پرداخت.

عليرضا 
* رضايتمند 
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رايج ترين 
اصلي،  استراتژي 
تمركز بر كسب و 
كار جاري است. 

منابع خود  موسسه 
را به رشد سودآور 

يك محصول در 
يك بازار و با 

تكنولوژي  يك 

مي دهد.  تخصيص 
تمركز،  استراتژي 
در بسياري كسب 

ازجمله  وكارها، 
موسسات  اكثر 

باعث  كوچك 
شده اند.  موفقيت 

موفّقيت،  علت 
تخصص  مزيت هاي 
در سطح كسب و كار 

است. مي توان 
كه  شركت هايي 

فعاليت هاي  انجام 
نصب  تخصصي 

انجام  را  تجهيزات 
مي دهند در اين 

زمره دانست
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بهعنوانمثالشرکتشیرینعسلکهمحصوالترامستقیمابهمصرفکننده
عرضهمينمایدازایناستراتژيبهرهگرفتهاست.

يكپارچگي عمودي به پايين
شرکتهايتولیديوتجاري،موادموردنیازراازعرضهکنندگانمواداولیه
خریداريمينمایند.یکپارچگيعموديبهپایینیکيازاستراتژيهایياست
بیافزایدوشرکت مالکیتخود میزان بر بااجرايآن کهشرکتميکوشد
عرضهکنندهمواداولیهراتحتکنترلخوددرآورد.بهعنوانمثالشرکتهاي
تولیدماکارونيکهسعيدرخریدشرکتهایيدارندکهدارايسیلوهايگندم
هستندوآردموردنیازرانیزتهیهمينمایندازایناستراتژيبهرهميگیرند.

يكپارچگي افقي
یك خرید طریق از رشد برپایه شرکت بلندمدت استراتژي که هنگامي
یاتعداديازشرکتهايمشابهکهدرهمانمرحلهزنجیرهتولید/بازاریابي
فعالیتميکنند،صورتپذیرداستراتژيیکپارچگيافقيرخدادهاست.این
گونهخریدهادسترسيبهبازارهايخریدرابرايموسسهخریدارفراهمکرده
افقي یکپارچگي از مقصود دیگر عبارت به ميشود. رقبا موجبحذف و
اجرايیکيازاستراتژيهایياستکهشرکتميکوشدشرکتهايرقیبرا
بهمالکیتخوددرآوردوبرمیزانکنترلخودبرآنهابیافزاید.معموالبرخي

ازشرکتهاينرمافزاريازایناستراتژياستفادهميکنند.

استراتژي هاي تمركز
موسسه است. کارجاري و برکسب تمرکز اصلي، استراتژي رایجترین
منابعخودرابهرشدسودآوریكمحصولدریكبازاروبایكتکنولوژي
تخصیصميدهد.استراتژيتمرکز،دربسیاريکسبوکارها،ازجملهاکثر
موسساتکوچكباعثموفقیتشدهاند.علتموفّقیت،مزیتهايتخصص
فعالیتهاي انجام که شرکتهایي ميتوان است. کسبوکار سطح در

تخصصينصبتجهیزاتراانجامميدهنددراینزمرهدانست.

رسوخ در بازار
از ميکوشند بازار در بررسوخ مبتني استراتژيهاي دراجراي شرکتها
مجرايتالشهايبازاریابي،سهمبازارمحصوالتوخدماتکنونيخودرا
افزایشدهند.اغلبایناستراتژيهابهصورتيگستردهوبهتنهایيبهاجرا
درميآیندوگاهيپابهپايسایراستراتژيهااجراميشوند.رسوخدربازار
شاملاقداماتزیرميشود:افزایشتعدادفروشندگان،ترویجگستردهبراي

افزایشفروش،تقویتروابطعموميوتبلیغات.

توسعه بازار
مناطق به جدید محصوالت یا خدمات عرضه بازار، توسعه از مقصود
جغرافیایيجدیداست.مثالجذبکاردرکشورهايدیگرميتواندبهعنوان

توسعهبازارمحسوبگردد.

توسـعه محصـول
در که است استراتژيهایي از یکي اجراي محصول، توسعه از مقصود
یااصالحمحصوالت بهبودبخشیدن ازطریق اجرايآن،شرکتميکوشد
وخدماتکنونيبرمیزانفروشبیفزایدکهمعموالمستلزمهزینههايبسیار
زیادتحقیقوتوسعهميشود.بهعنوانمثالدرصنعتEPCارائهخدمات
پروژه هر با مرتبط اطالعاتي سیستمهاي ارائه نظیر کارفرمایان به جدید

ميتوانددرزمرهایناستراتژيقرارگیرد.

استراتژي هاي متنوع 
شرکتهابهسهروشعمده،استراتژيهايخودرامتنوعميکنند.

آنهاعبارتانداز:تنوعهمگون،تنوعناهمگونوتنوعافقي.بهطورکلي،
استراتژيهايمبتنيبرتنوعبخشیدنبهفعالیتهاروزبهروزشهرتخودرا
ازدستميدهند،زیرامدیراندرميیابندکهنميتوانبهراحتيفعالیتهاو
واحدهايگوناگونتجاريراادارهکرد.بدیهياستکهسلطانیکهتازاین

تصوير شماره 1



اسفند- فروردين ماه 1392 

ت
ري

دي
ه م

قال
م

58

يكي از 
استراتژي هاي 
معروف اين است 
كه شركت ها 
اقدام به تشكيل 
مشاركت مي نمايند 
و در اجراي اين 
استراتژي دو يا 
چند شركت يك 
شركت تضامني 
موقت يا كنسرسيوم 
تشكيل مي دهند 
و از فرصت پيش 
آمده بهره برداري 
مي نمايند. مي توان 
اين استراتژي را 
تدافعي تعاوني 
ناميد، زيرا يك 
شركت به تنهايي 
اجراي طرحي را 
بر عهده نمي گيرد. 
اغلب، دو يا سه 
شركت مسئوليت 
شركتي را برعهده 
مي گيرند كه به 
صورت يك شركت 
تازه تاسيس اقدام 
به فعاليت مي كند 
و سرمايه آن را به 
صورت مشترک 
تأمين مي كنند

میداننميتواندکسيجزجنرالالکتریكباشدکهمجتمعيجهانيبهوجود
آوردهاست.

تنوع همگون
برحسب موسسه به مربوط کسبوکار یك افزودن تنوع، که هنگامي
نوع این در است. مرکز هم تنوع باشد، محصوالت یا بازارها، تکنولوژي،
کارهاي و باکسب انتخابشدهجدید، کارهاي و اصليکسب استراتژي
همگون تنوع از مقصود دیگر عبارت به دارند. فراواني سازگاري موجود
بر مرتبط ولي جدید وخدماتي محصوالت ميکوشد شرکت که است این

محصوالتوخدماتخودبیفزاید.

تنوع ناهمگون
گاهياوقاتمؤسسهايبهویژهموسسهايبزرگ،برايخریدکسبوکار
دیگريبهایندلیلبرنامهریزيميکندکهامیدبخشترینفرصتسرمایه
گذاريرابههمراهدارد.ایننوعاستراتژياصليرامعموالتنوعناهمگون
ميدانند.انگیزهاصليوغالباانحصاريمؤسسهخریدارچشماندازسوداین
معاملهاست.درایناستراتژيبرخالفرویکردانتخابيدرتنوعهممرکز،
فعلي کار باکسبو بازار افزایيمحصول/ ایجادهم دلمشغوليمؤسسه
مؤسسهنیست.درتنوعناهمگونهدفهمافزایيمالياست.بهعبارتدیگر
مقصودازتنوعناهمگونایناستکهشرکت،محصوالتوخدماتيجدید

تصوير شماره 2
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ريسك  مديريت 
توانايي ها، 

برداشت ها و نيات 
افراد را در داخل و 
خارج سازمان، كه 
نحوه  بر  مي توانند 
رسيدن به اهداف 
باشند  تاثيرگذار 
مي كند شناسايي 

بازارعرضه به بهمحصوالتوخدماتاصليخود( )نسبت بيربط ولي
ميکند.بسیاريازفروشگاههايزنجیرهايبزرگ)سوپرمارکتها(اقدامبه
اقدامبه اثرتنوعبخشیدنبهفعالیتها بنزینکردهودر خریدجایگاههاي

عرضهچنینمحصولينمودهاند.

تنوع افقي
یاخدماتيجدید ایناستکهشرکت،محصوالت افقي تنوع از منظور
وليبيربطبهمحصوالتیاخدماتخودبیافزایدوبهمشتریانکنونيخود
عرضهکند.درمقایسهباتنوعناهمگون،خطراجرايچنیناستراتژيکمتر
و کنوني مشتریان با ميزند، اقدامي چنین به کهدست زیراشرکتي است.
موجودآشناست.برايمثال،شرکتنوشابهسازيکوکاکوالواردبازاربطري

آبشدهاست.
استراتژي هاي تدافعي

بخشیدن تنوع و تمرکز یکپارچگي، استراتژيهاي بر عالوه سازمانها
این  ميآیند. بر هم دیگري استراتژيهاي اجراي صدد در فعالیتها به
از بخشهایي فروش کاهش، مشارکت، تشکیل از: عبارتند استراتژيها

سازمان)واگذاري(یاانحاللشرکت.

مشاركت 
تشکیل به اقدام شرکتها که است این معروف استراتژيهاي از یکي
یك شرکت چند یا دو استراتژي این اجراي در و مينمایند مشارکت
شرکتتضامنيموقتیاکنسرسیومتشکیلميدهندوازفرصتپیشآمده
زیرا نامید، تعاوني تدافعي را استراتژي این ميتوان مينمایند. بهرهبرداري
یكشرکتبهتنهایياجرايطرحيرابرعهدهنميگیرد.اغلب،دویاسه
شرکتمسئولیتشرکتيرابرعهدهميگیرندکهبهصورتیكشرکتتازه
تأمین مشترك بهصورت را آن سرمایه و ميکند فعالیت به اقدام تاسیس
شرکتهاي از بسیاري ميدهند(. تشکیل تضامني شرکت )نوعي ميکنند

محليعالقمندشدهاندکهازاینطریقبامؤسساتخارجيشریكشوند.
بهعنوانمثالشرکتذوبآهنبتلهم،سهاميرادرمؤسسهمعادنبرزیلبه
دستآوردتاازتأمینمواداولیهآسودهخاطرشود.محركاینمشارکتدر

مالکیتاستراتژياصليبود،اماهمیشهاینچنیننیست

كاهش
دالیلبسیارزیاديميتواندباعثشودکهسودمؤسسهايروبهنقصان
رقبا توسط نوآوري جهشهاي تولید، کارائي عدم اقتصادي، رکود گذارد.
استراتژیك مدیران موارد از بسیاري در هستند. دالیل این از نمونههایي
برتريهاي تقویت براي مؤسسات این در چندسال طي اگر که معتقدند
مؤسسات این گیرد، هماهنگصورت و جانبه همه فعالیتهایي مشخص،
ادامهحیاتدادهوبهبودخواهندیافت.بهعبارتدیگر،زمانيیكسازماناز
استراتژيکاهشاستفادهميکندکهميخواهدباگروهبنديجدیددردارایيها
وهزینههاسیرنزوليفروشوسودرامعکوسنماید.هدفازکاهشاین

استکهسازماندرزمینهتخصصيوضعخودرامستحکمنماید.

واگذاري:
فروشیكواحدمستقلیابخشيازسازمانراواگذاريمينامند.اغلب،
شرکتبخشيازواحدهايخودراميفروشدتابرايسرمایهگذاريخاص

یاخریدشرکتدیگرتامینسرمایهنماید.
منابع و مراجع:
1- مديريت استراتژيك، فردآر.ديويد
ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر سيد محمد اعرابي
2- نگاهي جامع به مديريت استراتژيك، فريبا مرادي
3- دستاورد اجرا،رابرت كاپالن و ديويد نورتون
ترجمه محمد رضا عاطفي
*  رئيس بخش سيستم و كيفيت شركت نارديس
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بر اساس 
پرسش هاي كليدي 
سازماني و نيز 
مباحثات متخصصين 
مديريت دانش و 
مديران صنعت )با 
روش هاي طوفان 
مغزي و دلفي( 
پرسشنامه هاي 
ساختار يافته و نيمه 
ساختار يافته در 
حوزه هاي مختلف 
دانشي )با توجه به 
فرصت هاي مصاحبه 
در مرحله استخراج 
دانش( طراحي و 
براي تصويب به تيم 
 )KMT( مديريت
دانش ارايه مي شود

60

دوجزعبارتمدیریتدانشیعنيمدیریتودانشباکمكدوعنصرتواناساز
تکنولوژيوفرهنگسازمانيبرايتحتکنترلدرآوردنحافظهجمعيسازمانها
باهممختلطشدهاند.بیشترافرادوسازمانهامدیریتدانشرابهدالیلذیلبه

کارميگیرند:
•افزایشهمکاري
•بهبودبهرهوري

•تشویقوقادرساختننوآوري
•غلبهبراطالعاتزیاديوتحویلفقطآنچهکهموردنیازاست

•تسهیلجریاندانشمناسبازتامینکنندگانبهدریافتکنندگانبدون
محدودیتزمانوفضا

•تسهیلاشتراكدانشمیانکارکنانوبازداشتنآنانازنوآوريدوباره
•تصرفوثبتدانشکارکنان،قبلازاینکهآنانسازمانراتركنمایند

•افزایشآگاهيسازمانيازخالءهايدانشسازمان
•کمكبهسازمانها،کهسبقتجوباقيبمانند

•بهبودخدماتمشتري

بخش هاي مديريت دانش
نخستمدیریتدادهواطالعاتودوممدیریتافراديکهواجدنظر،دانش
وتوانائيهايخاصهستند.ایندوقسمت)محتواوافراد(برايتسهیلمدیریت
دانشباکمكفرآیندهاوتکنولوژيخاصيبههممتصلشدهاند.باعنایتبه
سابقهپویاي100سالگيصنعتنفتبهعنواننبضاصلياقتصادوصنعتدر
میهناسالميایرانووجوددانشها،تجربیاتونوآوريهايبیشماربهخصوص
درنزدمدیرانوکارشناسانارشداینصنعت،وبهمنظورحفظ،نگهداريواشاعه
اینگنجینهگرانبها،مدلبوميمستندسازيتجربیاتخبرگانصنعتنفتدر
موسسهمطالعاتبینالملليانرژيطراحيشدهکهمراحلآنبهشرحزیرميباشد:

1- مرحله شناخت:
اینمرحلهاولینبخشروشترکیبيموسسهمطالعاتبینالملليانرژياست

کهطيآن،مقدماتکسبدانشازخبرگانفراهمميگردد.اینمرحلهبهجهت
شکلدهيپایههايبانكدانش،ونیزشکلگیريذهنیتمشتركبینمتخصصین
مدیریتدانش،خبرگانموردمطالعهومدیرانسازمانحائزاهمیتاست.زیر

بخشهاياینمرحلهبهشرحزیراست:
KMT(-1-1(تشکیلتیمراهبريمدیریتدانش.

1-2-شکلدهيبانكاطالعاتيخبرگانوصاحبنظران
1-3-شناختومدلسازيحوزههايدانشيصنعتنفت

1-4-طراحيپرسشنامههايساختاریافتهونیمهساختاریافتهدرحوزههاي
مختلفدانشي

براساسپرسشهايکلیديسازمانيونیزمباحثاتمتخصصینمدیریتدانش
ومدیرانصنعت)باروشهايطوفانمغزيودلفي(پرسشنامههايساختاریافتهو
نیمهساختاریافتهدرحوزههايمختلفدانشي)باتوجهبهفرصتهايمصاحبهدر
مرحلهاستخراجدانش(طراحيوبرايتصویببهتیممدیریت)KMT(دانش

ارایهميشود.
1-5-برنامهزمانبنديپرسشگريوتخصیصخبرگانبهکالسهايدانشي

برنامهزمانبنديپرسشگريدرانتهاياینمرحلهتصویبوخبرگانبراساس
اطالعاتموجوددربانكاطالعاتيخبرگانصنعتنفت،بهحوزههاوکالسهاي
دانشيتخصیصدادهميشوند.دراینمرحلهبایدتوجهداشتکهدربرخيموارد
امکانداردیكخبرهدردویاچندکالسدانشيموردپرسشگريقرارگیردکه

بنابرایندرهرکالسیكکدمجزابهاواختصاصخواهدگرفت.
2- آموزش:

اینمرحلهپسازشکلگیرينتایجمرحلهشناخت،بهعنوانفرصتيبرايآماده
سازيتیمهاياجرایيمصاحبههاونیزتوجیهاولیهخبرگانموردمطالعهانجام

ميشود.بخشهاياینمرحلهبهاینترتیباست:
2-1-تبییناهمیتاجرايطرحدرباورخبرگانموردمطالعه

2-2-آموزشمصاحبهکنندگانوویرایشکنندگاندانش
3- مرحله اكتساب دانش:

مديريت دانش چيست؟
دانش  مديريت  زبان ساده،  به  اما  است  بسيار  دانش  مديريت  تعاريف 
سازمان دادن براي دانستن است. كوششي هماهنگ براي تصرف دانش 
در  كردن  برجسته  و  سازمان  يك  ميان  دانش  اشتراك  سازمان،  حياتي 
و  بهره وري  افزايش  گيري،  تصميم  بهبود  براي  سازماني  جمعي  حافظه 

نوآوري است. مديريت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربيات با ارزش 
افزوده كاركنان، آسان كردن بازيابي دوباره و نگهداري آن به عنوان دارايي 
سازماني است. مديريت دانش كوششي براي تبديل دانش كاركنان )سرمايه 

انساني( به دارايي مشترك سازماني )سرمايه فكري ساختاري( است.

احسان 
جامعي *
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امروزه با وجود اينكه 
از پيدايش مفاهيم 
مديريت دانش در 

سازمان ها در حدود 
دو دهه مي گذرد، 

تنها چند سالي 
است كه اين مسائل 
در ايران و اكثراً هم 

در جوامع دانشگاهي 
و سمينار ها مطرح 

مي شوند. به 
همين دليل مباحث 
مديريت دانش در 
ايران اغلب هنوز 

جنبه تئوريك دارند 
و در مورد روش هاي 

پياده سازي و 
كاربردي كردن 

آن در سازمان ها، 
كار هاي كمتري 

صورت گرفته است
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اینمرحلهمهمترینبخشپروژهمحسوبميگرددوتماميفرآیندهايانجام
شدهدرمراحلقبلباعثکیفیتبسیاربهتراجراياینمرحلهميباشد.اینمرحله

شاملکسبدانشازمدیرانصنعتنفتاستوشاملبخشهايذیلاست.
3-1-برقراريارتباط

دراینبخشبراساسبانکهاياطالعاتيشکلگرفتهوتعاملهايبهوجودآمده
درمراحلقبلباخبرگانموردمطالعه،برقراريارتباطميشود،وسواالتبههمراه

توضیحاتمختصريارسالميشود.
3-2-انجاممصاحبهوپیادهسازي

اجرايفرآیندهايمصاحبهباهریكازخبرگانبراساسدرختدانشيشناخته
بخش این در ميپذیرد. مشخصصورت اهداف با شناخت مرحله در شده
پرسشگرانبهصورتتیمهاي3الي4نفرهبهپرسشگريميپردازند.درجلسات
KMTحداقلیكنفرازصاحبنظرانصنعتنفتبهانتخابمصاحبههریك
ازخبرگانباتوجهبهکالسیاکالسهايدانشيتخصصيایشانپرسشگريهایي
دراولویتهايدانشيمشخصشدهبرايهریكازکالسهايدانشيصورت
ميپذیرد.درجلساتمصاحبه،هریكازخبرگانبراساستکنیكهايمصاحبه

ماننددیاگرام،نردباني،تیچبكو...بهسواالتمربوطبهخودپاسخميدهند.
درهرپرسشگري،باطرحپاسخهايدیگرخبرگان،چالشهایيایجادميشودو
روشهایيبرايحداکثرسازيکسبدانشپیشبینيشدهاست.پاسخهايخبرگان
درهرجلسهبهصورتفایلصوتيضبطوذخیرهميشودوپسازپایانهر
جلسهبهمکتوبنمودنفایلصوتيپرداختهميشودوسپسمتنمکتوبتوسط
کارشناسانمدیریتدانشویرایشادبيوفنيميشود.همچنینبعدازهرجلسه
تیممتخصصینمدیریتدانشبابررسينکاتمصاحبه،نقاطفراقدانشيخبره
وسواالتباقيماندهرابرايجلسهبعديمصاحبهمشخصمينمایندوفیلدهاي
دانشيموردنظربرايجلسهبعدموردبازنگريقرارگرفتهوتدوینميگردد.طبق
تجربهزمانمناسببرايفاصلهبینجلساتمصاحبهدرحدودهفتروزميباشد.

3-3-دستهبنديدرفرمهاياستانداردگزارهدانشي
پسازانجاممصاحبهها،متنهايویرایششدهجلساتدرفرمهايخاصيکه
برايکددهيمناسباست،توسطکارشناسانمدیریتدانشقرارميگیرند.در
اینمرحلهمطالبمرتبطباهرموضوعوعنواندانشيواحدازجلساتمصاحبه

مختلف،ذیلیکدیگرودرقالب»جدولگزارهدانشي«قراردادهميشوند.
4- مرحله ويرايش دانش:

درانتهاياینمرحله،دانشهاياستخراجشدهدرقالببستهدانشيقابلیت
واردشدنبهپایگاههايدانشراپیداميکند.مرحلهویرایشدانششاملدو

بخشزیراست:
4-1-کددهيدانشها)تهیهدفترچهدانشياولیه(

تماميمصاحبههايمرحلهقبلکهدرفرمهايمخصوصپیادهسازيشدهاند،
شاملدههاآموزهگوناگوندانشيميباشند.دراینمرحلهکارشناسانمدیریت
دانشبههمراهتعداديازصاحبنظرانصنعتنفت)برايتأییدکالسهبنديها(،با
روشتحلیلمحتوايمتونمصاحبهها؛آموزههاراجداسازي،کددهيوبهفیلدهاي
دانشيمشخصيارجاعدهيمينمایندوبهاینترتیببستههايدانشيخبرگان
شکلميگیرد.بهاینترتیبهربستهدانشيدراینمرحلهشاملعنواندانش،
متندانش،فیلدهايدانشيوسواالتباقيماندهجهتغنيسازيدانشميباشد.
4-2-ویرایشدفترچههاياولیهتوسطمدیران)تهیهدفترچهدانشينهایي(

دراینمرحلهدفترچههايدانشياولیههرکدامازخبرگانبهخودآنهابازگردانده
ميشودتاویرایشمحتوایيوغنيسازيدانشهاراانجامدهندوبهسواالت
باقیماندهبهصورتمکتوبپاسخدهند.سپساصالحاتمدنظردردفترچههاي
دانشياعمالودفترچهدانشينهایيسازيميشود.دراینمرحلهتماميدفترچههاي
نهایيتهیهشدهبایستيتوسطناظرطرحممیزيوازنظرویرایشياصالحگردند.
مجموعهبستههايدانشيبهاینترتیبازمجموعمصاحبههاصدهاآموزه،باکد

کالسدانشي،سطحدانشيوکدخبرهتعریفميشود.

4-3-قالبدهيدانشها
دراینبخشدانشهايگوناگونباتوجهبهکدهاياستاندارديکهتوسطتیم
نرمافزاريتهیهوبهکدهاياستاندارديکهتوسطتیمنرمافزاريتهیهشدهوبه
تصویبKMTرسیدهاست،تخصیصوقالبدهيميشوندوبرايورودبه

سیستمنرمافزاربانكدانشيآمادهميشوند.
5-طراحيبانكدانشوبستهسازيالکترونیکيازدانش

تااینمرحلهدانشهايبهدستآمدهبهصورتانبوهيازمتونکاغذي،با
کدهايبسیارمتنوعونیزشاخصهايسطحوکالسميباشند.بدونتردیداستفاده
ازاینمجموعهعظیمبدونبهرهگیريازغیرممکناست.بنابرایندراینمرحله
ضمنطراحيوپیادهسازيیكبانك)IT(فناورياطالعاتاطالعاتيمنظم)که
عماًلشاملمدولهایيازسیستمنرمافزاربانكدانشطراحيشدهميباشد(،
اطالعاتدرونسیستمواردشدهوگزارشگیريميشود.اینمرحلهشاملمراحل

ذیلميباشد:
5-1-طراحيوپیادهسازيسیستم

سیستمنرمافزاربانكدانشيبراساسRFPتهیهشدهدرمرحلهشناختطراحي
وپیادهسازيميگردد.مراحلطراحياینسیستماطالعاتيشاملشناخت،طراحي
معماريسیستم،طراحيبانكاطالعاتي،کدگذاريسیستم،مستندسازيوتست،

ميباشد.
5-2-وروداطالعاتوبستهسازيالکترونیکيازدانش

دراینمرحلهتمامياطالعاتمرحلهقبلواردسیستمنرمافزاريميشودو
سیستمبهصورتاتوماتیكباتشخیصتماميارتباطها،انواعگزارشهايمورد
نیازکاربرانراخواهدداد.درپایاناینمرحلهتماميگزارشهايدانشيموردنظر
تیممدیریتدانش)KMT(توسطخودسیستمبهراحتياستخراج،بستهبنديو
تولیدميشودوامکانانواعجستوجووبازیابيدانشهاوحتيکسبنظرات
پیرامونآنونمرهدهيبهدانشهاتوسطکاربرانوجوددارد.باتوجهبهاینکهاین
سیستمنرمافزاريقابلیتافزایشنامحدودتعداددانشهاومستنداتمربوطبهآن
وحتيافزایشنامحدودخبرهراداراميباشدميتواندبسترمناسبيبرايایجاد
بانكجامعدانشهايتمامکارکنانسازمانباشد.همچنیناینبانكدانشيميتواند
بستههايدانشيرابراساسنرمافزارطراحيشدهدراینمرحلهقابلیتنصببر

رويشبکهاینترانتداخليیاشبکهجهانياینترنتراخواهدداشت.
6- جمع بندي و پيشنهادها: 

امروزهباوجوداینکهازپیدایشمفاهیممدیریتدانشدرسازمانهادرحدود
دودههميگذرد،تنهاچندسالياستکهاینمسائلدرایرانواکثراًهمدرجوامع
دانشگاهيوسمینارهامطرحميشوند.بههمیندلیلمباحثمدیریتدانشدر
ایراناغلبهنوزجنبهتئوریكدارندودرموردروشهايپیادهسازيوکاربردي
کردنآندرسازمانها،کارهايکمتريصورتگرفتهاست.ازطرفيصنعتنفت
بهعنواننبضاصلياقتصادوصنعتدرایراننیزبهاینمسالهپيبردهاستکه
دانشناملموسوسرمایههايفکريصنعتنفتدرذهنافرادوکارشناسان
اینصنعتپنهاناستوباخروجاینافرادازسازمان)بهدلیلبازنشستگي،
انتقال،تعدیلو...(عماًلایندانشنیزازسازمانخارجميشود.درچنینشرایطي
سیستمهايمدیریتدانش،باهدفتأثیرگذاريبرشناسایي،خلق،ذخیرهسازي،
بازیابي،تسهیموبهکارگیريدانشموردنیازدرسازمانبایستيپیادهسازيواجرا

شوند.
بنابراینباتوجهبهاهمیتيکهدانشهايضمنيوسرمایههايفکريبراي
صنعتداردوظهوراصليآندرتجربیاتارزندهمدیرانوکارشناسانخبره
صنعتنفتميباشد،مستندسازيتجربیاتیکيازابزارهایياستکهناردیسرا
قادرميسازدتادرمواجههبامشکالتمشابه،اقداماتموثرتريرااتخاذکرده،از
تکراراشتباهاتگذشتهمصونماندهوباسرعتبیشتريبهسمتاهدافسازماني

حرکتکندوبهاینترتیببهمزیترقابتيپایداريدستپیداکند.
* كارشناس ابزار دقيق مديريت مهندسي نارديس
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مديريت مشاركت، 
همكاري و 
مسووليت پذيري 
كليه اركان پروژه 
به كمك امكاناتي 
نظير ايميل )تبادل 
ايميل بين كاربران 
در داخل نرم افزار 
يا بين اين نرم افزار 
 MS Outlook و
يا هر سيستم 
ايميل ديگر(، 
ليست اقداماتي كه 
براساس اهميت 
آنها اولويت بندي 
شده اند و همچنين 
آگاه سازي 
درخصوص سررسيد 
انجام كارها يا 
رسيدن موارد 
مختلف به حد آستانه 
از پيش تعيين شده 
آنها با استفاده از 
ارائه هشدارها و 
نمودارهاي مختلف

مدیریت راهحلهاي ارائه در پیشتاز ،Primavera Systems شرکت
پروژه،تاکنوننرمافزارهايمتنوعيراجهتمدیریتپروژههادرسازمانهاي
سال2009 ژانویه ماه از اینشرکت است. نموده معرفي وکوچك بزرگ
PrimaveraContract نرمافزار Oracleخریداريشد. توسطشرکت
ManagementیاهمانPrimaveraExpeditionیکيازمحصوالت
اینشرکتاستکهباقابلیتاستفادهآسانومبتنيبرصفحاتمرورگروب
توسعهدادهشدهاستوميتوانددرافزایشکارایيوسرعتتیممدیریت
پروژه،دسترسيفوريبهآخرینجزئیاتواطالعاتوکاهشتأخیراتو
این از متعددي باشد.نسخ تأثیرگذار پروژهها ریسكزمانبنديوهزینهاي

نرمافزارارائهشدهکهآخرینویرایشآننسخه14است.
برخي ويژگي ها و قابليت هاي اين نرم افزار عبارتند از: 

•امکانمدیریتهزینهباسازماندهيقراردادها،ثبتونگهداريوردگیري
بودجهوعملکردهزینهونمایشآندریكنمايقابلتحلیلودركبراي

کاربر.
•مدیریتفرآیندتغییراتدرپروژهوقراردادباامکانثبتوایجاددقیق

مستنداتومداركپشتیباندرخواستتغییر.
•تهیهگزارشهايمتنوعومتناسببانیازکاربرانوبافرمتPDF.الزمبه
ذکراستکهکلیهنسخExpeditionازنرمافزارInfoMakerونسخه14
آنازنرمافزارBusinessIntelligenceبراياینمنظوراستفادهميکنند.

به پروژه ارکان کلیه مسوولیتپذیري و همکاري مشارکت، مدیریت •
کمكامکاناتينظیرایمیل)تبادلایمیلبینکاربراندرداخلنرمافزاریابین
ایننرمافزاروMSOutlookیاهرسیستمایمیلدیگر(،لیستاقداماتي
آگاهسازيدرخصوص اولویتبنديشدهاندوهمچنین اهمیت براساس که
سررسیدانجامکارهایارسیدنمواردمختلفبهحدآستانهازپیشتعیینشده
شناسایي ترتیب این به مختلف. نمودارهاي و هشدارها ارائه از استفاده با
عواملایجادتوقفیاکنديدرمسیرپیشرفتپروژهواینکهتاچهحدبر

زمانبنديیابودجهاثرگذارند،امکانپذیرميگردد.
•امکانیکپارچهشدنبانرمافزارP6وبهروزرسانيبرنامهزمانبنديبا

.Expeditionبهروزنمودناطالعاتوفعالیتهايمتناظردر
•قابلیتاستفادهبهعنوانیكنرامافزاراتوماسیوناداري

درادامهبهمعرفياجمالينرمافزاروماژولهايآنميپردازیم.

شروع كار با نرم افزار
کاربران،نرمافزارPrimaveraContractManagementراازطریق
یكصفحهمرورگروبوتحتشبکهبازميکنندومدیرشبکه،یكآدرس

به ورود براي ميکند. ایجاد نرمافزار محیط به کاربران دسترسي براي وب
محیطنرمافزار،ابتدابایدInternetExplorerرابازکردوسپسباوارد
شناسه باید آن از پریماوراوصلشد.پس بهسرور موردنظر آدرس کردن
کاربريوکلمهعبوريکهتوسطمدیرشبکهبرايکاربرساختهشدهاسترا

برايورودبهنرمافزارواردکرد.)شکل1(



فضاي كاري نرم افزار
PrimaveraContractManagement،محیط نرمافزار به باورود
ميشود آغاز آنجا از نرمافزار فعالیتهاي کلیه که جایي یعني آن کاري
بهصورتشکل2قابلمشاهدهاست.اینمحیطازدوبخشاصليتشکیل
کنترل مرکز و درسمتچپ )ProjectView( پروژه نماي است. شده

)ControlCenter(یاهمانفضايکاريدرسمتراست.

 )Project View( نماي پروژه 
در که ميشود داده نمایش پروژهها مراتبي سلسله ساختار نما، این در
باالترینسطحآنپوشهتمامپروژههاوپسازآنپوشهايجداگانهبرايهر
پروژهوجوددارد.درپوشههرپروژهتعداديپوشهبراينگهدارياطالعاتو
مستنداتپروژهوجودداردکههرکدامشاملتعداديماژولبرايثبتوقایعو
اطالعاتوایجادمستنداتپروژهاست.درپایینترینقسمتازنمايپروژه،
پوشهالگوهاقرارداردکهتمامالگوهایيکهبرايپروژههاایجادميشوددرآن

نگهداريميگردد.)شکل2(

معرفي نرم افزار
Primavera Contract Management 

احسان 
بحيرايي *

Primavera Contract Management شكل 1: ورود به نرم افزار
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 )Control Center( مركز كنترل 
اینبخششاملاطالعاتيدرخصوصیكپروژهیاگروهيازپروژههاي
انتخابشدهیاتمامپروژههاميباشد.کاربرميتوانددرایننماتغییراتيایجاد
نمایدونوعاطالعاتوچیدمانآنرابهگونهايسفارشينمایدکهپاسخگوي
نیازهاياوباشد.برخيازاطالعاتيکهبهکمكاینبخشميتوانبهآنها

دسترسيپیداکردعبارتنداز:
•ایمیلهایيکهبهInboxکاربرارسالميشود.

•نمودارهایيکهوضعیتدرخواستهاياطالعاتIssue-RFIs)یعني
مداركمرتبطبهموضوعيخاص(،مداركارسالشدهو...رانشانميدهد.
•گزارشهایيدرخصوصمواردخاصنظیردرخواستهايخریدمعوق،

مداركمربوطبهدرخواستهايتغییرباکدهايخاصو....
نیازمند و ارجاعشده آنها انجام بهعنوانمسوول کاربر به اقداماتيکه •

.)Actions(رسیدگيوتوجهاست
•اعالنهاوهشدارهایيدرخصوصسررسیدکارهاوموارديکهنیازبه

رسیدگيفوريداردکهدربخشAlertsدیدهميشود.
•و....

کاربربادیدناینبخشدرهرزمانمتوجهخواهدشدکهچهکارهایيرا
بایدانجامدهد،نیازبهتماسگرفتنباچهکسيدارد،وچهموقعسررسید

)Deadline(انجامکاريفراخواهدرسید.


كاركردهاي كليدي نرم افزار و ماژول هاي مرتبط با آنها
Primavera Contract نرمافزار در متعددي کاربردي ماژولهاي
بانكاطالعاتي آنهاميتوانیك بهکمك Managementوجودداردکه
جامعوکاربرديبامستنداتپشتیبانکاملبرايپروژههايسازمانایجادنمود.

درادامهبهبرخيازآنهااشارهميگردد:
ثبت قراردادها و سفارش هاي خريد و مديريت هزينه:اطالعاتکلیدي
قراردادهاوسفارشهاخریدومستنداتمرتبطباثبتوردگیريوکنترل
هزینههايآنهاواینکهاینهزینههامربوطبهچهپیمانکار،چهحوزهوکدام
پروژهاستراميتوانبهطورکاملودقیقبااستفادهازماژولهايایننرمافزار
درهرلحظهدراختیارداشت.برخيازاینماژولهايکاربرديرادرجدول

شماره1ميببینید.
انعقادقراردادیاصدورسفارش مديريت تغييرات در قراردادها: پساز

Primavera Contract Management شكل 2: صفحه اصلي نرم افزار

كاربردماژول

Contracts/PurchaseOrdersثبتاطالعاتپایهايقرادادهاوسفارشهايخرید

Invoices/Requisitions)متصلندوازرويآنهاساختهميشوندPurchaseOrdersوContractsثبتصورتوضعیتهاودرخواستهايپرداخت)بهماژولهاي

CostWorksheetدرکنارهمبهRequisitionsوContracts،PurchaseOrders،Invoicesنمایشاطالعاتثبتشدهدرماژولهاي
منظورکنترلوضعیتعملکرديوبوجهايهزینههاوتحلیلآنها.

MaterialDeliveryثبتونگهدارياطالعاتکامليازموادتحویلشدهبهسایتپروژه

Companiesثبتآدرسهايفیزیکي،الکترونیكوشمارههايتماسشرکتهايمرتبطباقراردادهاوافرادکلیديآنها

Trendsثبتسایرهزینههایيکهانتظارداریمدرآیندهرخدهدوبودجهراتحتتأثیرقراردهند



جدول 1
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كنترل ارسال مدارک 
قراردادي و اخذ 
تأييد و تصويب 
اين مدارک توسط 
فرآيندي به نام 
 Submittals

انجام مي شود. به 
اين ترتيب مي توان 
در هر لحظه 
كنترل نمود كه چه 
مدركي، چه وقت 
و توسط چه كسي 
دريافت شده است. 
براي اين كار از 
ماژول هاي جدول 
شماره ۳ استفاده 
مي گردد 
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خرید،هرتغییريکهدرمشخصاتکاالوشرایطموجودرخدهدقرارداداولیه
راتحتتأثیرقرارميدهد.پریماورا،درمدیریتتعدیالتواصالحاتيکهاز
اینتغییراتناشيميشودوبهطورکليدرفرآیندمدیریتتغییراتبااستفاده

ماژولهايکاربرديدرجدولشماره2ماراهمراهيميکند.
كنترل و ردگيري مدارك:کنترلارسالمداركقرارداديواخذتأییدو
تصویباینمداركتوسطفرآینديبهنامSubmittalsانجامميشود.بهاین
ترتیبميتواندرهرلحظهکنترلنمودکهچهمدرکي،چهوقتوتوسطچه
کسيدریافتشدهاست.براياینکارازماژولهايجدولشماره3استفاده

ميگردد.
درپایانالزمبهذکراستکهپیادهسازيموفقچنینراهحلکاربرديو
اثرگذاريدرهرسازمان،نیازمنددركکاملودرستيازفرآیندهايسازمانو
جلبمشارکتذینفعانداردتااینکهبتوانآنرامطابقبانیازهايسازمانو

پروژههابهخدمتگرفت.

* كارشناس كنترل هزينه- شركت نارديس
منابع:

PrimaveraExpeditionUser’sGuide•
www.wikipedia.org•

كاربردماژول/ ماژول ها

ChangeManagementایجادوردگیرياطالعاتومستنداتيکهمنجربهیكدرخواستتغییرميشوند

ChangeOrdersثبتدرخواستهايتغییرناشيازتغییردرمحدودهکار،شرایطسایتوتأخیراتزمانبندي

DailyReports...تهیهگزارشاتروزانهسایتشاملوقایع،فعالیتها،شرایطموجوددرسایتو

Markupمحاسبهوثبتسودوهزینههايباالسريبهمنظورافزودنبهپیشنهادقیمتمربوطبهدرخواستتغییر

TelephoneRecords.Meeting
Minutes.Correspondence.
RequestsforInformation)RFIs(
.Notices

ثبتصورتجلسات،مذاکراتتلفني،یادداشتها،درخواستهاياطالعات،نامههاومکاتباتوسایراطالعاتيکهفرآیندتغییرو
ارسالمداركمرتبطباآنراتحتتأثیرقرارميدهد.

Issuesجمعآوريودستهبنديمداركپشتیباندرخواستتغییرازماژولهايمختلفونگهداريآنهادریكجا



كاربردماژول/ ماژول ها

TelephoneRecords.Meeting
Minutes.Correspondence.
RequestsforInformation)RFIs(
.Notices

ثبتنتایججلسات،مذاکراتتلفني،یادداشتها،درخواستهاياطالعات،نامهها،مکاتباتوسایراطالعاتيکهدرشفافسازي
نیازمنديهايتأییدمداركميتواندکمكکند.

Drawings.DrawingSetsایجادلیستنقشههايپروژه،سهولتدرتوزیعآنهابینافرادمرتبطوفراهمآوردناطالعاتيدرخصوصوضعیتویرایشهاي
هرنقشه

Transmittalsتولیدترانسمیتالارساليهمراهبامدارك

DunningLetters.تولیدنامهدرخصوصمداركارسالشدهايکهدرموعدمقرربررسينشدهیانتیجهبررسيآنهااعالمنشدهاست

ReportsandFormsارائهاطالعاتسریعودقیقدرخصوصمواردينظیراینکهمداركبهکجاارسالشده،سررسیددریافتپاسخدرخصوصکدام
مداركرسیدهیاچهمقدارازموعددریافتآنگذشته،چهمدارکيتصویبوچهمدارکيبهحالتتعلیقدرآمدهاستو...
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جدول 3

Requests for Information
 (RFIs)
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هدف از مديريت 
ايمني فرآيند اين 
است كه از نشت 

مواد سمي يا 
انفجاري جلوگيري 

كند يا عواقب آن را 
به حداقل برساند. 
مديريت ايمني در 
تمامي مراحل يك 

پروژه اعم از طراحي، 
ساخت، راه اندازي 
عمليات، بازرسي، 
تعمير و نگهداري 
و اصالح و تغيير 

تجهيزات را جهت 
مي دهد به خصوص 

براي فرآيندها 
و تجهيزاتي كه 

پتانسيل نشت فاجعه 
بار را دارند
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فعالیتهايمربوطبهایمنيفرآیندبایستيبرمبناياصولزیرباشد:
الف(تجهیزاتيکهنشتفاجعهباردارندبهگونهايطراحيميشوندکهبا

استانداردهايموجودوکدهايصنعتيمتناسبباشند.
ساخت، طراحي، از کامل بخش یك فرآیندي خطرات مدیریت ب(

نگهداريوعملکردیكبخشصنعتياست.
ج(حمایتمدیریتاجرایيامريضروريبرايموفقیتمدیریتخطرهاي

فرآیندياست.
د(سیستمهايمدیریتخطرهايفرآینديبایدتوسطممیزيهايدورهاي

جهتاطمینانازعملکردمؤثربهروزشوند.
ه(مدیریتخطرهايفرآینديتوقفپروژهرابهحداقلميرساند.

مدیریتایمنيفرآیندعمومابرايتجهیزاتيکهمواردزیررااستفاده،تولید
یاانبارميکننداستفادهميشود:

الف(موادآتشگیریاانفجاريکهدرموقعیتيهستندکهیكنشتيناگهاني
بیشازپنجتنازگازیابخارراطيچنددقیقهآزادميکنند.

ب(موادسميکهمیزانخطرناكبودنآنهاباالترازحدآستانهمجازاست.
ج(موادسميايکهبهطورمعمولدرصنایعنفتياستفادهميشوندومعیار
)SHI(درموردآنهاصادقاستکهعبارتندازH2S.HF.Cl2.NH3در
زیرمثالهایيازتجهیزاتيکهاینمواددرآنهاوجودداردآوردهشدهاست:

1-هیدروژنسولفیدوتجهیزاتاحیايگوگرد
2-تجهیزاتانبارکردنواستفادهازکلرین

3-تجهیزاتانباروالکیالسیونهیدروژنفلوراید

4-تجهیزاتانباروخنكسازيآلومینیوم
OSHAدر24فوریه1992مجموعهايمدونازقوانینتوسطسازمان
برايمدیریتایمنيفرآیندتألیفگردیدتاازرخدادحوادثمشابهيمانند
حادثهBhopalجلوگیرينماید.اینتالیفاتبه14بخشکليتقسیمميگردد

کههربخشراباشرحيمختصردرزیربیانميکنیم.
Employee Participation -1 )مشاركت كاركنان(:

ایمني مدیریت در واحد اعضاي تمامي مشارکت بخش این از هدف
فرآیندميباشد.اینامرميتواندبامشارکتاعضايواحد،درتهیهيمطالب
موضوعيمربوطبهروندفرآینديواحدوسایرمکتوباتارائهشدهتوسط

اینافرادبرآوردهگردد.
Process Safety Information -2 )اطالعات ايمني فرآيند(:

نقاط در واحد افراد به ميتواند اطالعات این نمودن فراهم و تهیه
BlockFlow از: عبارتند اطالعات این بکند. شایاني کمك مخاطرهآمیز
Diagram.PFD.P&IDمحدودیتهايفرآینديماننددما،فشار،شدت
جریان،ترکیبموادوعواقبناشيازبرخيرخدادهايفرآیندي،توجهداشته
باشیدکهایناطالعاتبایدقبلازانجامبرخيمراحلمانندآموزش،آنالیز
مخاطراتفرآیند،مدیریتتغییرتغییراترخدادهوبررسيوارزیابيحوادث

رخدادهجمعآوريگردد.
Process Hazard Analysis -3 )بررسي مخاطرات فرآيند(:

شامل واحد تجربه با افراد از متشکل تیم توسط معموال ارزیابيها این
مهندسان،اپراتورها،مهندسانایمنيوافرادباتجربهدرزمینهانتخابونحوهي

 )PSM( مروري بر مديريت ايمني فرآيند
OSHA بر اساس استاندارد

هدف از مديريت ايمني فرآيند اين است كه از نشت مواد سمي يا انفجاري 
جلوگيري كند يا عواقب آن را به حداقل برساند. مديريت ايمني در تمامي 
بازرسي،  عمليات،  راه اندازي  ساخت،  طراحي،  از  اعم  پروژه  يك  مراحل 
تعمير و نگهداري و اصالح و تغيير تجهيزات را جهت مي دهد به خصوص 
براي فرآيندها و تجهيزاتي كه پتانسيل نشت فاجعه بار را دارند. مديريت 

ايمني فرآيند اهميت ويژه اي دارد. امروزه با اينكه سخت گيري هاي ايمني 
افزايش يافته ولي حوادث سير نزولي پيدا نكرده اند. علت آن است كه ما 
معموال اجزا را به صورت تك تك مورد بررسي قرار مي دهيم در حالي كه 
الزم است كه ايمني را با نگاهي جامع تر از ايمني فردي و ايمني تجهيزات 

بررسي كنيم و به همين علت ايمني فرآيند را مطرح مي كنيم. 

 مهسا
زين العابديني *
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رعايت دستورات 
ايمني و بهداشت 
شغلي آنها متفاوت 
با ساير كاركنان 
واحد مي باشد. در 
واقع رعايت اين 
موارد بر عهده  
پيمانكار مي باشد نه 
كارفرما. 
قبل از عقد قرار داد 
كارفرما بايستي 
عملكرد پيمانكار 
را از نظر ايمني و 
بهداشت و پيش از 
آن مهارت و دانش 
پيمانكار در اجراي 
عمليات را مورد 
بررسي قرار دهد. 
دستورالعمل هاي 
HSE پيمانكاران 

جز الينفك قرار داد 
مي باشد
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بهکارگیريروشهايارزیابيانجامميگیرددراینراستابرخيازاینروشها
HAZOPWHAT از عبارتند استفادهميباشد قابل اینگروه کهتوسط
IF.ANALYSISCHECKLIST.FTA.،ETAFMEA.CCA.
توجه با ارزیابيها این که کرد اشاره نکته این به باید انتها در .HZCCP
بهتغییراتاعمالشدهدربرخيازواحدهاحداقلهرپنجسالیكبارباید

انجامگیرد.
Operation procedure -4 )دستورالعمل هاي عملياتي(: 

دستورالعملهايعملیاتيیکيدیگرازابزارهاياستانداردياستکهبراي
کاهشریسكخطردربهکارگیريابزارهاوسیستمهايعملیاتيمورداستفاده
راهاندازي مرتبه هر در مؤثر ابزار این بهکارگیري نحوهي لذا ميگیرد قرار
مجددتجهیزاتازاهمیتخاصيبرخورداراستپسایندستورالعملهااز

دوجهتبایدموردارزیابيقرارگیرند.
الف(ازجهتصحتکاملبدونروشهايارزیابي

ب(ازجهتچگونگيونحوهيبهکارگیريایندستورالعملها
ایجادهرگونه نشانکردکهدرصورت راخاطر نکته این باید انتها در

تغییراتدرفرآیندبایدایندستورالعملهاموردبررسيمجددقراربگیرند.
Training -5 )آموزش(:

در موجود مخاطرات معرفي براي مراحل مهمترین از یکي مرحله این 
واحدبهپرسنلميباشد.زیرادراینمراحلافرادجدیدالورودباواحدوروند
Normaloperation.Emergencyshutdown.مانند واحد عملیاتي
StartUpآشناميشونداینآموزشهابهطورمعمولهرسهسالتکرار

ميگردد.
Contractor -6 )پيمانكاران(:

پیمانکارانيکهميخواهنددرواحدهايمربوطبهفرآیندهافعالیتکنند
بایستيدرزمانورودبهواحد،آموزشهايالزمازقبیلایمنيوآتشنشانيو

بهداشتومحیطزیستراببینند.
کارکنان سایر با متفاوت آنها شغلي بهداشت و ایمني دستورات رعایت
واحدميباشد.درواقعرعایتاینمواردبرعهدهپیمانکارميباشدنهکارفرما.
ایمنيو ازنظر پیمانکاررا بایستيعملکرد ازعقدقراردادکارفرما قبل
بهداشتوپیشازآنمهارتودانشپیمانکاردراجرايعملیاترامورد
داد قرار الینفك جز پیمانکاران HSE دستورالعملهاي دهد. قرار بررسي

ميباشد.
شروع  از  قبل  ايمني  )مرور   Pre-Start Up Safety Review  -7

كار(: 
پسازایجادتغییراتالزمدرتجهیزاتموجوددرواحدبایدهریكازآنها
مجددچكشودتاازرعایتاستانداردهايالزماالجرااطمینانحاصلگردد.

Mechanical Integrity-8 )يكپارچگي مكانيكي(:
تجهیزات کارکرد صحت به فرآیند، ایمني مدیریت از بخش این در 
خطوط مانند مکانیکي تجهیزات بازرسي به قسمت این در ميپردازیم.
این در ميپردازیم. ... و آژیرها شکن، فشار شیرهاي کنترل، لولهشیرهاي

قسمتبایددستورالعملهاينگهداريتجهیزاتنیزتهیهگردد.
Hot Work Permit -9 )مجوز كارگرم(: 

اجازهکارهنگاماستفادهازجوشکاريگرمالزامياست،زیرابرايتهیهي
ارتفاع و اشتعالزا مواد نشت مانند مواردي باید امر ابتداي در اجازه این
جوشکاريوسایرمواردبررسيگرددتادرصورتعدموجودایمنيمناسب

تدابیرياندیشیدهشود.
Management of Change -10 )مديريت تغيير(:

دراینمرحلههنگامانجامبرخيتغییراتبایدقبلازراهاندازيمجدد،
مورد مجددا نیز ناحیه آن ایمني نیز و گردد بازبیني راهاندازي دستورالعمل
اطمینان تغییرات اعمال از نقطهپس آن بودن ایمن از تا گیرد قرار بررسي

حاصلشود.
Incident Investigation-11 )بررسي حوادث مرتبط با فرآيند(:

کلیهکارکنانموجوددرواحدبایدسعيکنندتاکلیهحوادثرخدادهیا
رخندادهکهميتواندسببنشتشدیدموادگرددراشناسایيوارزیابينمایند
ونهایتاظرفمدت48ساعتپسازرخدادحادثهیاآننقطهشناسایيشده

گزارشنمایند.
)برنامه ريزي   Emergency Planning and Response  -12

واكنش در شرايط اضطراري(: 
دراینبخشبایدبهکارکنانآموزشدادهشودتاهنگامنشتموادخطرناك
وسميباانجامعکسالعملمناسبوسریعجلوينشتبیشتررابگیرندودر

همینحینازجانخوددربرابراینحوادثمحافظتکنند.
Audits -13 )مميزي(: 

دراینمرحلهالزماستکهواحدرابااستانداردهايموجودارزیابينمایند
تادرصورتوجودتناقضفعالیتهاياصالحيرويآنهاصورتپذیرد.این

کاررابایدهرسهسالیكبارانجامداد.
:Trade Screen-14

مواردو برخي باید بهواحدعملیاتي پیمانکاران برخي درهنگامورود
دستورالعملهايایمنيدراختیارشانقرارگیردکهالبتهحیطهایناطالعات

ایمنيتوسطاینگروهتعیینميگردد.

نتيجه گيري
بااجرايصحیحاقداماتمدیریتایمنيفرآیندميتوانحوادثناشياز
باآموزشهاياجراشده نشتشیمیایيموادخطرناكرابهحداقلرساند.
بهتر آمده بهوجود حوادث با ميتوان ایمني مدیریت دستورهاي با مطابق

برخوردکردهوازگسترشوبهجاگذاشتنتلفاتدیگرجلوگیريکرد.
سایراعمالمربوطبهمدیریتایمنيفرآیندنیازبهمروروبازنگريدارندو
درهمینجهتمدیریتبراياطمینانازاجراشدندستورالعملهاممیزيرا
داخلسازمانانجامميدهدکههدفآنتداومبخشیدنبهبرنامههاواهداف

مدیریتافرادميباشد.
* كارشناس HSE شركت نارديس
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سايت هاي جعلي 
بانكي بيشتر در 

سايت هايي نمايش 
داده مي شوند كه 

محل فروش كاالهاي 
ممنوعه يا خصوصي 

هستند. معموال 
شخص خسارت 

ديده بعد از اين كه 
در مي يابد اطالعات 

بانكي وي سرقت 
شده و حسابش 

خالي شده است،   
آبروي خود را ترجيح 
مي دهد و از شكايت 

يا اعالم وقايع 
خودداري مي كند. اين 
جاست كه يك سارق 
يا كالهبردار اينترنتي 
حاشيه امن پيدا كرده 

و به كار خود ادامه 
مي دهد
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را دالر میلیون 47 معادل مبالغي 2012 میالدي سال در زئوس بدافزار
بانكهاياروپایيسرقتکرد.مانندهرسال،دراینفصلسال ازکاربران
سرقتهاياینترنتيدرحالافزایشاستومتاسفانهباوجودهمهاخطارهاو
توصیههايامنیتي،هنوزافرادزیاديدرسراسرجهانقربانيحمالتيازاین

دستواقعميشوند.
بدافزارZeusیكBotnetاستکهانواعگوناگونيدارد.انواعمختلفاین
بدافزارازدوسالپیشتابهامروزبارهابرايسرقتهايماليدرکشورهاي
گوناگونبهکارگرفتهشدهوتخمینزدهميشودکهاینبدافزارمعادل100
میلیوندالرازحسابهايبانکياینترنتيسرقتکردهاست.بیشترینسرقت
به نزدیك  اروپا، تنهادر انجامگرفتهو بدافزاردرسال2012 این توسط
بانکيسرقتشدهاست. ازحسابهاي بدافزار این میلیوندالرتوسط 47
Eurograbberنامیكبدافزارازخانوادهزئوساستکهدرحالحاضربه

طورگستردهباعثسرقتهايمليگستردهدراروپاشدهاست.
در و ميکند نفوذ مرحلهاي دو هویت احراز سیستمهاي به بدافزار این
واقعازایمنترینروشموجودبرايتشخیصهویتسواستفادهمينماید.
درروشاحرازهویتدومرحلهايپسازاینکهکاربرواردسایتبانكشد
واطالعاتاولیهراکهکامالسريهستند،واردنمودیكپیغامامنیتيبراي
محکمکاريبیشتربهتلفنهمراهمشتريارسالميشود.سپسمشتريباید
ارائهکندوبهاینوسیلهبهبانكاطمینان بانك پیغامرابهسایت متناین
دهدکهاینصاحباصليحساباستکهقصدداردبهحسابخودوارد
شده،پولانتقالدادهیاخریدانجامدهد.Eurograbberبهعنوانیكراه
برايعبورازاینسیستمامنیتيپیشرفته،ابتداصفحهايمشابهسایتبانكهاي
مشهورایجادميکند.اینروشبااستفادهازروشهايپیشرفتهفیشینگانجام
ميگیرد.سپسبااستفادهازاطالعاتعموميکاربريکهازکاربرانسرقت
نمودهاست،سیستمامنیتيتلفنيراازکارمياندازد؛بهگونهايکهگویيخود
کاربرنسبتبهاستفادهازخدماتامنیتيتلفنهمراهانصرافدادهاست.نسخه
پیشرفتهتراینبدافزارميتواندتلفنهايهمراهآندرویديرانیزآلودهکردهو
متنپیغامهايامنیتيارسالشدهتوسطبانكراسرقتنماید.درصورتيکه
یكگوشيتلفنهمراهبهاینبدافزارآلودهشود،کاربرازدریافتیكپیغام
امنیتيازطرفبانكبيخبرميماندواطالعاتبرايسارقارسالميگردد.

اگرچهسیستمهايبانکيبسیارپیشرفتههستندودرهرحالميتوانمسیر
گردشماليیكحسابراهمیشهبازیابيومطالعهنمودامایكسرقتبانکي
دقیقامشابهیكخریدمعموليانجامميشودوکاربراننميتوانندثابتکنند
کهاینخریدواقعينبودهویكسرقتانجامشدهاست.متاسفانهدرطيچند
ماهگذشته،روشهاينسبتامشابهيبرايسرقتازحسابهايبانکيایراني
نیزمشاهدهشدهاست.تعدادفیشرهایيکهحسابمشتریانبانكهايایراني
راهدفقرارميدهند،درحالافزایشاست.اگرچهتعداددقیقاینسایتها
مشخصنیستامابایكجستوجويسادهدراینترنتميتوانیدنمونههاي
متعدديازفیشرهارابیابید.یكفیشر،یكسایتشبیهبهیكسایتمعتبر
است.اینشباهتصرفاظاهرياستاماآدرسسایتنمایشدادهشدهدر
ازمرورگرهاي دارد.درصورتيکه تفاوت باآدرسواقعيسایت مرورگر
تغییر نیز را آدرس ظاهر ميتواندحتي مهاجم کنید،سایت استفاده قدیمي
دادهوهمهچیزراطورينمایشدهدکهگویيدرسایتاصليبانكهستید.
نسخههايجدیدمرورگرهانسبتبهتغییرآدرسقابلنمایشدرنوارآدرس
مقاومهستندوحداقلهنوزهیچروشيبرايتغییرظاهرآدرسسایتدر

مرورگرهايجدیدشناسایينشدهاست.
سایتهايجعليبانکيبیشتردرسایتهایينمایشدادهميشوندکهمحل
فروشکاالهايممنوعهیاخصوصيهستند.معموالشخصخسارتدیدهبعد
ازاینکهدرميیابداطالعاتبانکيويسرقتشدهوحسابشخاليشده
است،آبرويخودراترجیحميدهدوازشکایتیااعالموقایعخودداري
ميکند.اینجاستکهیكسارقیاکالهبرداراینترنتيحاشیهامنپیداکرده

وبهکارخودادامهميدهد.
نميکنند خالي را تمامحساب سارق بدافزارهاي اروپایي، نمونههاي در
ومبلغيقابلچشمپوشيراسرقتميکنند؛بهطوريکهحتيممکناست
نشود.توصیه خود حساب از اندك رقم یك سرقت متوجه اصلي مشترك
ميکنیمدرصورتيکهشمانیزمشتركاینترنتيبانكهاهستید،آدرسدقیق
سایتبانكخودرابهخاطربسپاریدوقبلازواردکردناطالعاتمحرمانه
سایت آدرس کنید.حروف اطمینانحاصل سایتصحیح به ورود از خود،
بانكراحرفبهحرفتطبیقدهیدودقتداشتهباشیدکهگاهيتنهایکياز

حروفآدرسسایتجعليباآدرسسایتاصليتفاوتدارد.

امنيت حساب هاي بانكي در فضاي مجازي
هومن

مساح تاش *
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يك آدرس پستي 
براي امور شغلي 
و رسمي، يك 
آدرس پستي 
براي فعاليت هاي 
بانكي، يك آدرس 
پستي براي مسائل 
شخصي و خصوصي 
و آدرسي هم براي 
ارائه به سايت ها كه 
حاوي هيچ اطالعات 
ارزشمندي كه 
بيانگر هويت دارنده 
آن باشد نيست، از 
جمله آدرس هايي 
هستند كه هر كاربر 
اينترنت و پست 
الكترونيك بايد 
داشته باشد

68

تعدادآدرسهايایمیلچندینبرابرتعدادانسانهايرويکرهزمیناست
چراکهعموماداشتنیكآدرسجدیدبهطوررایگانوخیليسریعممکن
است.دراینشرایطکهميتوانبهراحتينشانيپستالکترونیکيایجادکرد
بایدچندآدرسداشتتافعالیتهايمختلفباهریكازآدرسهاومتناسب

بانوعآنهاانجامگیرد.
براي پستي آدرس یك رسمي، و شغلي امور براي پستي آدرس یك
و وخصوصي مسائلشخصي براي پستي آدرس یك بانکي، فعالیتهاي
که ارزشمندي اطالعات هیچ حاوي که سایتها به ارائه براي هم آدرسي
بیانگرهویتدارندهآنباشدنیست،ازجملهآدرسهایيهستندکههرکاربر

اینترنتوپستالکترونیكبایدداشتهباشد.
اگرشمادستهبنديدیگريبرايخودتانسراغدارید،آدرسهايبیشتري
بسازید.روشهايمتعدديبرايدسترسيبهایمیلهاواطالعاتآنهاوجود

دارد.
پست سرویس ارائهدهندگان اصليترین جيمیل و یاهو درحالحاضر
براي Outlook از جهان کاربران بیشتر اما هستند جهان در الکترونیك
از وقتي که بدانید است خوب ميبرند. بهره خود ایمیلهاي به دستیابي
جيمیلیایاهواستفادهميکنید،اطالعاتمربوطبهموقعیتشمادرایمیلها
و Outlook توسط تولیدي Metadata که حالي در نميشوند. ذخیره
دیگرکالینتهايپستالکترونیك،شاملIPفرستندهاست.البتهاستفادهاز
Outlookمزایايامنیتيخاصخودراهمداردامااگرموقعیتمکانيبراي

شمامهمبود،بهتراستازخدماتتحتوباستفادهکنید.
درصورتيکههمیشهازرایانهثابتدرمحلسکونتیامحلکارخود
نرمافزارهاي از است بهتر ميکنید، استفاده ایمیلها ارسال و دریافت براي
پوششIPاستفادهکنید.کارباایننرمافزارهاریزهکاريهاونکاتفنيخاص
HotSpotوTOR.خودراداردومعموالبیشتربهکارحرفهايهاميآید
Shieldازنرمافزارهايخوبودردسترسيهستندکهميتوانبرايپوشش

IPازآنهابهرهگرفت.
ایمنترینروشبرايارسالودریافتایمیلهابدوناینکهامکانردیابي
داشتهباشند،استفادهازرمزگذاريPGPاست.PGPیكروشبسیارایمن
استوالبتههیچیكازسرویسدهندگانبزرگایمیلازجملهیاهووگوگل
آنراارائهنميکننداماسرویسدهندههايکوچکيوجوددارندکهاینروش
راارائهميکنندوارسالایمیلهايمحرمانهرابدونامکانشناسایيفرستنده
وگیرندهایمیل،ممکنميسازند.سایتزیریکيازنمونههايدردسترس

تحتوببراياستفادهازروشرمزگذاريPGPاست.
https://countermail.com
سرویسپستالکترونیكیاهمانایمیلیكموضوعکامالشخصياست
وفضايکامالخصوصيمحسوبميشود.باتوجهبهاینموضوعتنهاباید

بهرایانههايشخصيوسیستمهايکامالایمناعتمادکرد.
ازبازکردنسرویسپستالکترونیكخوددرسیستمعاملرایانههایيکه
بهخوبيازوضعیتآنهاآگاهنیستید،بپرهیزید.درحاليکهروشهايبسیار
متعدديبرايجلوگیريازسرقتیاهكشدنایمیلهاوجوددارد،متاسفانه
هنوزهمهكکردنپستالکترونیكودستیابيبهکلماتعبورکارآساني
استووقتيپشتیكرایانهآلودهبنشینیدوایمیلهايخودرابازکنید،
گویيکهخودتانکلیددستیابيبهاطالعاتخودرابهسارقاناطالعاتتقدیم
کردهاید.دستگاههايهمراهمانندتبلتهاوتلفنهايهمراههوشمندیکياز
ابزارهايامروزيبرايبررسيپستالکترونیكدرمیانکاربرانهستند.در
باشیدکهکلمات استفادهميکنیدبهخاطرداشته ابزارها این از صورتيکه
عبورخودرادرآنهاذخیرهنکنید.اینمسالهبهایندلیلاستکهاحتمالگم
شدنیابهسرقترفتناینابزارهابیشترازرایانههاستوخدايناکردهاگر
ایناتفاقدرمورددستگاههايشمارخدهد،ارزشاطالعاتميتواندبیشتر

ازارزشریاليخودگوشيیاتبلتباشد.
*رئيس بخش سخت افزار و پشتيباني فني/ منبع: اينترنت

چند راه ساده براي ارتقا
 امنيتي پست الکترونيک
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 كليد ميانبر چيست و چگونه از آن استفاده كنيم؟ 
کلیدمیانبرترکیبدویاچندکلیدصفحهکلیداستکهمعموالباهمیایکي
پـسازدیگـري)فـشردنکلیـداولونگهداشتنوفشردنکلیدبعديودرنهایت
رايانجـاموظـایفخاصيفشردهميشوند. رهاسازيهردوکلیدفشردهشـده(ـب

مزیتاستفادهازکلیدهايمیانبرصفحهکلید:
-کاربريآساندراستفادهازکامپیوتر

-سرعتدراستفادهازکامپیوتروسرعتدردستوردهي
-صرفهجویيدروقت

-باتوجهبهاینکهصفحهکلیداولیندستگاهوروديوهمچنینداراياولین
بهجاي ازصفحهکلید استفاده بهکامپیوتراست، برايوروداطالعات اولویت
ماوسیادیگردستگاههايوروديسرعتباالیيبهوروداطالعاتشماميدهد.

WindowsLogoKey
برايبازوبستهنمودنمنويStartميتواناستفادهنمود

WindowsLogo+Tab
برايجابهجایيدربینپنجرههايبازبهصورتچرخشياستفادهميشود

 (Aero Flip 3-D)
بااستفادهازکلیدترکیبيWindowsLogo+Tabمنوهابهصورتتصویر

پایینبهنمایشدرميآیند.
Ctrl+WindowsLogo+Tab

درکلماننددستورقبليکارميکندبااینتفاوتکهپساززدندستوربااستفاده
ازArrowKeyدربینمنوهابهسمتجلویاعقبحرکتنمودهوبرروي

منويموردنظرکلیكکردهتابرايشمابهنمایشدربیاید
WindowsLogo+Pause

SystemPropertiesبرايورودمستقیمبهپنجره

WindowsLogo+R
برايبازنمودنمنويRunکاربرددارد

WindowsLogo+D
براينمایشمیزکاراستفادهميشود.
WindowsLogo+Spacebar
براينمایشسریعمیزکارميباشد.

WindowsLogo+L
برايقفلنمودنکامپیوترکاربرددارد.

WindowsLogo+E
برايبازنمودنمنويکامپیوتراستفادهميشود.

WindowsLogo+M
برايکوچكکردنکلیهپنجرههايبازاستفادهميشود.

WindowsLogo+T
برايجابهجایيدرمیانبرنامههايموجوددرTaskbarاستفادهميشود.

WindowsLogo+P
برايتغییردرحاالتمختلفنمایشمثاًلدرزماناتصالبهویدئوپروژکتور

استفادهميشود.
WindowsLogo+Pکلیدترکیبي

WindowsLogo+G
برايجابهجایيبینGadgetنصبشدهدرمحیطویندوزکاربرددارد

WindowsLogo+UpArrow
بهحداکثررساندناندازهپنجرهفعال

WindowsLogo+LeftArrow
بهحداکثررساندناندازهپنجرهفعالدرسمتچپصفحهنمایش

WindowsLogo+RightArrow
بهحداکثررساندناندازهپنجرهفعالدرسمتراستصفحهنمایش

WindowsLogo+RightArrowکلیدترکیبي
WindowsLogo+DownArrow

بهحداقلرساندناندازهپنجرهدرصفحهنمایش
Windowslogokey+PlusSignorMinusSign

قابلیتکوچكوبزرگکردنتصویر)Magnifier(فعالميگردد.
* كارشناس كامپيوتر و ارتباطات شركت توبا

با  ما  كه  دارد  زيادي  و  جديد  ميانبر  كليدهاي  ويندوز۷ 
آنها آشنا نيستيم و يا تا به حال از آنها استفاده نكرده ايم. 
البته بعضي از اين كليدهاي ميانبر، همـان كليـدهاي ميـانبر 
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از آنها استفاده كرده باشيد. به هرحال در اينجا سعي  شده 
است به تعدادي از كليد هاي ميانبر جديد در ويندوز ۷ كه از 

مابقي كاربردي تر مي باشند اشاره شود.
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شايد زيباترين 
ويژگي سفره هفت 

سين را بتوان 
به وجود سبزه آن 

دانست، به اين دليل 
كه سبزه با رنگ و 

طراوت خود دلها را 
شادمان مي سازد 

و نگريستن به آن، 
طلوع سال جديد 
را زيباتر مي كند. 
در ايران باستان 

رسم بر اين بود كه 
سبزه را بيست و 

پنج روز قبل از نوروز 
در كاخ پادشاهان 

برپا مي ساختند. 
امروزه نيز آن چيزي 

كه وجودش بر سر 
سفره هفت سين 

ضرورت دارد، سبزه 
است
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بهزمانهاي اینجشن قدمتنوروزووجود
پیشازهخامنشیانومادهابرميگردد.زمانيکه
تقسیم قسمت دو به را سرزمینشان آریایيها
فصل داشتند سرما و گرما فصل دو و ميکردند
سرماشاملدهماهوفصلگرماشاملدوماهبود،
چنانچهدراوستاآمدهاست.بعدهادرایندوفصل
تابستان وندیداد موجب به و آمد پدید تغییري
دارايهفتماهوزمستانپنجماهگردید.درهر
که ميداشتند پا بر جشني فصل دو این از یك
هردوآغازسالنوبهشمارميرفتهاست.وجود
پایهواساسجشنهاينوروزومهرگاندرآغاز
فصولدوگانهآریایيهاگویايآناستکهزمینه
اصليپیدایشهریكازآنها،بزرگداشتسرآغاز
فصلي آغاز و فصل یك پایان به توجه سال،
تدریجي تحول و زمان مرور با بودهاست. دیگر
اوضاعجشننوروزازآنصورتبسیطنجومي
بیرونآمدوبعدهاجنبههايمتعدد وگاهشناسي
این سرانجام کرد. پیدا سیاسي و رسمي و دیني
از خود دیرین و گرانقدر سنن با ارزنده یادگار
مدتيمتجاوزازنهقرنپیشدرآغازبرجحمل
که است جهاني جشن تنها و یافت ثابتي جاي
رسمي، دیني، جنبههاي تمامي گفت ميتوان

سیاسيوطبیعيرادرخودجايدادهاست.
مردمبابلازدورانبسیارقدیم،روزاولسال
جشن مارس( 21( بهاري اعتدال در عموما را،
ميگرفتند.اینزماناولبهاروآغازفصلنواست،
زمانيکهطبیعتازخوابزمستانيبیدارميشود،
درحقیقتآغازسالنوبود.ازلوحههاچنینبر
پیش سال 2340 از تقریبا جشن این که ميآید
کریستنسن، آرتور بود. شده شناخته میالد، از
ایرانشناسنامداردانمارکينوشتهاستسالایرانیان
سنگنوشتههاي در را آن که صورتي به باستان،
داریوشبزرگدربیستونميیابیم،درپاییزآغاز
ميشدوجشنبسیارمعروفمهرگان)بگیاد(،در
اصلجشناولسالایرانیانبودهاست.ازجشن
نوروزدراوستاوادبیاتاوستایيهیچناميبرده

نشده،چنانکهازمهرگاننیزاشارتينیست.

ایرانیان بزرگ، داریوش فرمانروایي اواخر در
کهتحتتأثیرتمدنآسیايصغیروسرزمینهاي
را مصري تقویم بودند، گرفته قرار مدیترانهاي
پذیرفتندکهطبقآنسالبهدوازدهماهسيروزه،
بهاضافهپنجروزاضافي)پنجهدزدیدهیاخمسه
مسترقه(تقسیمشدهبودودراعتدالبهاريآغاز
ميشد.اینسال،یعنيسالاوستایيجدید،سال
دینيزرتشتيگشتوتاامروزنزدپارسیانحفظ

گردیدهاست.
روزاولسالدراعتدالبهاري،اولفروردین،

عیدنوروزاست.
مهردادبهارعقیدهدارد،»ازسههزارسالپیش
ازمیالد،درآسیايغربيدوعید،رواجداشتهاست،
عیدآفرینشدراوایلپاییزوعیدرستاخیزيکه
درآغازبهار،برگزارميشدهاست.بعدهادوعید
پاییزيوبهاريبهیكعیدتبدیلگردیدهوسر

بهارجشنگرفتهميشدهاست«.
بهاعتقادمهردادبهار،»احتماالنوروزدرایران
قبلازهخامنشیانوجودداشتهاستودراوستا
محسوب ملي عید یك چون نميشود، مطرح
ميشدهواوستایكکتابدینياستوجشنهاي
زمان، گذشت از بعد دارد. را خودش خاص
سرانجامدینزرتشتي،همجشنمهرگانراکهدر
آغازیكعیدبوميبودهوهمنوروزراميپذیرد،
پرمعنا سفرهاي تدارك با را باشکوه جشن واین

تکمیلميکند.«

هفت سين نوروزي
و مواد نوروزي خوان همان یا سفره در
و نشانه هرکدام که ميشود گذاشته چیدنيهایي
زایش،برکت روزي، و سالمتي،رزق از نمادي
و...است.بهگفتهعليدهباشيسفرههفتسین
نشانهپاکي،سفیدبختي،روشنایيونشانهجهان

بيپایاناستکهبارگاهیزداندرآنميباشد.

سبزه
شایدزیباترینویژگيسفرههفتسینرابتوان
بهوجودسبزهآندانست،بهایندلیلکهسبزهبا

و ميسازد شادمان را دلها خود طراوت و رنگ
نگریستنبهآن،طلوعسالجدیدرازیباترميکند.
درایرانباستانرسمبراینبودکهسبزهرابیست
برپا پادشاهان کاخ در نوروز از قبل روز پنج و
بر نیزآنچیزيکهوجودش امروزه ميساختند.
است. دارد،سبزه سرسفرههفتسینضرورت
تازه نشان نوروز در را سبزه رویش زرتشتیان
شدنزندگيوفصلرویشدانههاکهخودبرکت

زندگيمحسوبميشود،ميدانند.
را »ترهتیزك« بیشتر یزد زرتشتیان گذشته در
کهدرگویشخودبدان»ششه«ميگویندبرروي

کوزههايسفاليسبزميکردند.

آتشدان - مجمر
برسرسفرههفتسینزرتشتیانوجودآتشدان،
دارد. اهمیتخاصي امشاسپند، ارديبهشت نماد
ميگیرد مایه مقدس آتش از مجمر این آتش
معموالدرکنارآتشداندانههاياسفندکندراشتره
صندل و عود چون خوشبویي چوبهاي نیز و
و است مزدا اهورا تجلي روشنایي دارد. وجود
نماددرستيونیكاندیشيوراستي،بنابراینباید
برسرسفرههفتسینباشد.درایرانباستاندر
چراغ یا گرانبها شمعدانهاي آتشدان سوي دو
از نشاني این و ميافروختند را آنها و مينهادند
دنیايپرفروغبيپایانبودکهاهریمنبدانجاراه

ندارد.

كتاب مقدس
نوروزي خوان چیدنيهاي از دیگر یکي
مزدا اهورا نماد بهعنوان مقدس کتاب وجود
است.دردورانساسانیانکتاباوستارابرخوان
از قسمتي فرارسیدنسال از قبل و ميگذاشتند
آنراکهمعموال»فروردین«است،ميخواندند.
امروزبرسرسفرهنوروزيمامسلمانانقرآنو
گذاشته تورات کلیمیان نوروزي خوان سر بر
خود دیني کتاب از قسمتي کس هر و ميشود
راميخواندتاسالنوراباآیههايمباركالهي

شروعکردهباشد.

نوروز جشني به درازاي تاريخ

شادي گوهِر ماست كه ما جاِن جهانيم

مهرنوش
خالدي *
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نان
نانکهنماديازبرکتاست،چهدرگذشتهو
چهدرحالبرسرسفرهنوروزيگذاشتهميشودو
اکنوننیزیانانسنگكبزرگيميپزندوبرايبرکت
سفرهبرآنميگذارندیااینکهنانرابهصورتکماج

شیریندرآوردهبرخواننوروزيمينهند.

تخم مرغ
و است نوروزي خوان بنمایه تخممرغ
بهصورترنگکردهميبایستبرسرسفرههفت
نمادي کند،زیراتخموتخمه نمایي سینجلوه
استازنطفهونژادودرروزجشنتولدآدمیان
کهتخمهونطفهپدیدارميگرددتخممرغتمثیلي
استازنطفهباروريکهبهزوديبایدجانبگیرد
وزندگيیابدوزایشکیهانيانجامپذیرد.پوست

آنهمنماديازآسمانوطاقکیهاناست.

آيينه
بهاعتقادزرتشتيهاچونآخرینماهسالزمان
تولدآدمابوالبشراست،بنابراینبایدنماديازآن
درخواننوروزيباشدتاشکلپذیريآسانشود.
ازاینروآیینهايدربااليخواننهادهميشودو
اغلب ميگذارند. چراغي یا شمع آن اطراف در
ارتباط خانواده فرزندان تعداد با شمعها تعداد
داردونیزآیینهايدیگردرزیرتخممرغگذاشته
ميشودتاانعکاسوجودآدميدرآینهدیدهشود
ونیزآینهزیرتخممرغهمنمایانگرتحویلسال

است.
وقتيکهگاوآسماني،کرهزمینراازشاخيبه
شاخدیگرميافکنددرآنزمانتخممرغبرروي
آینهخواهدجنبید،درجلويآینههممشتيگندم

بهنشانهروزيفراخميپاشند.

سمنو
تهیه گندم رسیده تازه ازجوانههاي که سمنو
خوب غذاهاي و خوراك فراواني نماد ميشود،
وپرنیروونیزنماديبرايزایشگیاهيوبارور

شدنگیاهانتوسطفرورهاست.

سنجد
عطربرگوشکوفههايسنجدمحركعشقو
بهشمار زایندگي مقدماتاصلي از مهراستو
انگیزه نوروزي سفره در سنجد وجود ميآید.
زایشکیهانياست.گاهزرتشتیاندانههايسنجد
و نقل با همراه و ميآمیزند هم در آویشن با را

سکهبرسرسفرهنوروزيميگذارند.

سير
و محیطزیست پاکیزگي و میکروبزدایي نماد
سالمتبدنونیززدودنچشمزخماستکهباید
حتمابرسرسفرهنهادهشود.بهاعتقادزرتشتیانبوي

سیردیوانراميگریزاند.زرتشتیانسیرراباتکههاي
نانکهدرآنتریدکردهاند،درمراسمپرسهباسداب

بهکارميبرندوبرسرسفرهنیایشميگذارند.

سركه
همانندسیرنمایانگرپاکيمحیط،زدودنآلودگيو

باطلکردنسحروجادواست.

سماق
سماقنمادعشق،مهروپیونددلهااستکهبر

سرسفرههفتسیننهادهميشود.

 سپند- اسفند
اسفندنیزنشانهاياستازدفعچشمزخمکه
درزمانهايکهنمقدسبوده،استودرمراسم
را اسفند زرتشتیان است. ميرفته کار به نیایشي
درخوانچهمخصوصيمينهندچراکهنشانههمه
امشاسپندانومقدساناست.اسفندهمراهباکندر
در همیشه آتش مخصوص خوشبوهاي دیگر و
بار 3 تا 2 روزي و دارد وجود زرتشتیان خانه
مراسم در خصوص به ميریزند برآتش را آنها
رایج امري کردن دود اسفند شادي و سوگواري

است.

سكه
پولزردوسفیددرخواننوروزينمادياست
ازشهریورامشاسپندکهموکلاستبرفلزاتو
بودنآنبرسرخوانکهموجببرکتوسرشاري
کیسهاست.برسرخواننوروزيزرتشتیانوگاه
غیرزرتشتیانچیدنيهايدیگرهمنهادهميشود؛
شیرینيونقلکهنمادشیرینکامياست؛گالبدان
پرازگالبوهمچنینسبزيخوردن،پنیروکاهو
کهطراوتونیززیبایيسفرهرادوچندانميکند.
دربرخيازسفرههاآردهموجودداردکهآن
همنمادياستازبرکتنوروزيامادوچیزمهم
دیگربرسرسفرههفتسیننمادیناست،یکي

انارودیگريتنگماهي.

انار
انارازمقدستریندرختاناستکهتقدسشرا
همچنانتابهامروزحفظکردهاست.درختانار
بهسببرنگسبزتندبرگهایشونیزبهجهت
رنگوشکلغنچهوگلمانندش،همانندآتشدان
انار پردانگي است. بوده مقدس همیشه و است
و است فراوان رزق و باروري و برکت نماینده

نماديازباروريناهیداست.

ماهي
سین، هفت سفره زینتدهندگان از یکيدیگر
ماهياست،اسفندماهدربرجحوتاستوحوت
یعنيماهي.هنگامنوروزبرجحوتبهبرجحمل

تحویلميگرددوازاینرونماديازآخرینماهسال
درخواننوروزيگذاشتهميشود.عالوهبرآنماهي
یکيازنمادهايآناهیتافرشتهآبوبارورياستکه
وظیفهاصلينوروزراکهبارورياستبرعهدهدارد.
خوردنسبزيپلوباماهينیزدرشبعیدازاین
روستوظرفپرازآبباچندماهيقرمزنمادياز

روزيحاللاست.

گل بيدمشك
است اسپندارمزدا از نمادي بیدمشك گل
به است ماه اسفند ویژه نیز گل و امشاسپند
خاصي عطر از که بیدمشك گل خصوص
خانه فضاي کردن معطر در و است برخوردار

نقشبسزایيدارد.

نارنج
نماديازگويزمینوهنگاميکهدرظرفآبي
کیهان در زمین ازگوي نمادي باشد، نهادهشده
گذاشتن نمودار آب روي آن گردش و است

برجهايدوازدهگانهوتحویلسالاست.
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انار از مقدس ترين 
درختان است كه 
تقدسش را همچنان 
تا به امروز حفظ 
كرده است. درخت 
انار به سبب رنگ 
سبز تند برگ هايش 
و نيز به جهت رنگ 
و شكل غنچه و گل 
مانندش، همانند 
آتشدان است و 
هميشه مقدس بوده 
است. پردانگي 
انار نماينده بركت 
و باروري و رزق 
فراوان است و 
نمادي از باروري 
ناهيد است
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روز نخست 
فروردين ماه، 
نوروز عامه يا 

نوروز كوچك يا 
نوروز صغير خوانده 

مي شد. پنج روز 
اول فروردين جشن 

نوروز گونه اي 
همگاني داشته و 
عموم مردمان به 
اجراي مراسم و 

سرور و شادماني 
مي گذرانيده اند، از 
اين رو آن را نوروز 

عامه ناميده اند
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آدابورسومنوروزيهمهسرچشمهايکهن
دارندوازنظرگاهدانشمردمشناسيبسیارجالب
داشتند عقیده ایرانیان هستند. مطالعه براي توجه
کهسرنوشتانسانوجهاندرساليکهدرپیش
که ميشد گفته ميشود. تعیین نوروز در است،
پنهاني گفتوگویي خدا با زرتشت روز این در
مردمان براي نیکبختيها روز این در و داشت
زمین،تقسیمميگرددوازاینروستکهایرانیان

آنراروزامیدنامند.
فروردگان جشن ایراني، دیرین سنن میان از
استوار آریایيها دیرین معتقدات مبناي بر که
ابتدایي و اصلي زمینه در همه از بیش است
فروردگان جشن است. گذاشته تأثیر نوروز
ده هنگام آن در ظاهرا و بود فروهرها جشن
همان فروهرها ميشد. برگزار شب ده و روز
ارواحمردگانند.نامفروردینکهآغازبهاراست،
برگرفتهازنامفروهرهاست.اینجشنمربوطبه
بازگشتمردگانبود.زماناینجشنبهحساب
گاهشمارهايامروزي،پنجروزآخراسفندوپنج

روزاولفروردین،بهحسابميآمد.اززمانيکه
نوروز تعیینگردید، بهاري اعتدال در آغازسال
فروردگان به که گشت جشن این روز ششمین
پر و شکوه اندیشه ترتیب این به شد. افزوده
اهمیتبودنششمینروزجشنسالنو،درذهن

ایرانیان،ازقبلوجودداشتهاست.

نوروز كوچك 
روزنخستفروردینماه،نوروزعامهیانوروز
پنجروز نوروزصغیرخواندهميشد. یا کوچك
همگاني گونهاي نوروز جشن فروردین اول
اجرايمراسموسرور به داشتهوعموممردمان
وشادمانيميگذرانیدهاند،ازاینروآنرانوروز

عامهنامیدهاند.

نوروز بزرگ در ششمين روز فروردين 
باستان، ایران اوستایينو گاهشماري در
سال هر سوم ماه و شمسي ماه هر ششم روز
خورشیدي،بهنامخردادميباشد.نوروزبزرگیا
خردادروزنامششمینروزفروردینماهدرایران
آب بر موکل امشاسپند خرداد بودهاست. باستان
روز این ميباشد. منسوب بدو روز این و است
به باستان ایران فراوان اعیاد و جشنها میان در
ویژهدورانساسانیانازاهمیتوارزشوتقدس
مهم ازحوادث بسیاري داشتهاست. بهره خاصي
بهموجبآندرچنینروزيواقعشدهازجمله
زرتشتیانبهآنباوردارندکهتولدزرتشتنیزدر

چنینروزياست.

خوان نوروزي 
ارواح نوروز ایام داشتندکهدر ایرانیانعقیده
درگذشتگانازجایگاهآسمانيخودبهزمینوبه
براي بازماندگان ميگردند. باز خویش خانههاي
و ميگستراندند رنگین سفرهاي آنها از پذیرایي

انواعخوراكهاونوشاكهارادرآنمينهادندتا
پاکیزگي ازپذیرایيوصفاو ارواحدرگذشتگان
عطا برکت را آنان و شده دلخوش بازماندگان،
کنند.اینرسمتوجیهسفرهنوروزيیاهفتسین

است.
هفت صنف 

یکيازآیینهایيکهپیشازنوروزتداركآن
موجب به ميباشد. سبزه پروردن بوده، مرسوم
عید، از پیش روز پنج و بیست کهن، روایتي
دربار حیاط اطراف خام خشت از ستونهایي
از دانه فرازهرستونينوعي بر برپاميکردندو
حبوباتميکاشتندوخوبيوبديرویشغالت
رادرساليکهپیشروبود،ازچگونگيروییدن
این رشد به بود معمول ميکردند. پیشبیني آن
دانههانگریستهشودوهریكازدانههایيکهبهتر
بارآمدهبود،تفالميزدندکهآنمحصولدرسال
بیشترخواهدبود.درخانههانیزدرظروفویژه
در مردمان از کدام هر ميآوردند. عمل به سبزه
ظرفيیاچیزيمانندآناقالميازدانههاازقبیل
گندم،جو،برنج،لوبیا،عدس،ارزن،نخود،کنجد،
داستانهاي در  ميکاشتند. ماش و ذرت باقال،
پیدایشسبزههاينوروزيآوردهاند،»هرشخصي
کاشت، جو طشتي در روز این به تبرك راه از
روز که ماند، پایدار ایرانیان در رسم این سپس
نوروزدرکنارخانههفتصنفازغالتبرهفت
استوانهبکارند،وازروییدناینغالت،بهخوبي
بزنند.« حدس سالیانه حاصل و زراعت بدي و
تقدسعددهفتنزدایرانیانبیشترازاینجهت
امشاسپند است. امشاسپند هفت نماینده که بود
از یکي مظهر یك هر که بزرگ فرشته هفت به
از برخي ميشود. گفته اهورامزداست، صفات
هفتسین لغوي ترکیب که دارند عقیده محققان
ازهمینهفتصنفغالتاست.بهعبارتدیگر
هفتصنفکهدراوایلظهوراسالمبهپیروياز

جشن هاي
 ايرانيان باستان در نوروز



اسفند- فروردين ماه 1392 

از جمله مراسم 
بسيار مشهور و 
سنتي معتبري كه در 
نوروز انجام مي شد، 
رسوم آبريزگان يا 
شست و شو و غسل 
و آب پاشيدن به 
يكديگر بوده است. 
در جشن آبريزگان 
و به كار بردن آب، 
براي تطهير و براي 
اطمينان يافتن از 
باران كافي بوده 
است. ابوريحان 
بيروني مي گويد 
مردمان هنگام 
سپيده دم اين روز، 
خود را مي شستند 
و در آب كاريزها و 
آبگيرها، غوطه ور 
مي شدند

سنتهايباستانيمتداولبودهوفقطبهجنبهتقدسآنازجهتعدد
هفتوزیبایيسبزههاينوروزي،ازنظرسنندیرین،توجهميشده،به
تدریجدرزبانعامهمردمبهاینترتیبتغییریافتهاست:هفتصنف،
هفتصن،هفتسن،هفتسینودرنتیجهبهپیرويازمعنيظاهري
کلمه،کمکمچنینپنداشتهشدهکهبایدبرسفرهنوروزي،هفتچیزکه

نامآنباسینآغازگردد،فراهمآید.

جشن و مراسم آب پاشي 
انجام نوروز در که معتبري سنتي و مشهور بسیار مراسم جمله از
ميشد،رسومآبریزگانیاشستوشووغسلوآبپاشیدنبهیکدیگر
بودهاست.درجشنآبریزگانوبهکاربردنآب،برايتطهیروبراي
اطمینانیافتنازبارانکافيبودهاست.ابوریحانبیرونيميگویدمردمان
هنگامسپیدهدماینروز،خودراميشستندودرآبکاریزهاوآبگیرها،
به ميپاشیدند، آب یکدیگر به مردمان روز این در ميشدند. غوطهور
هماندلیليکهخودراميشستندوسببآنهماناغتسالاست.برخي
گفتهاندعلتایناستکهدرکشورایراندیرگاهيباراننبارید،ناگهان
بهایرانسختبباریدومردمبهاینبارانتبركجستندوازاینآببه

یکدیگرپاشیدندواینکارهمینطوردرایرانمرسومبماند.

جشن سوري پايان سال 
یکيازجشنهايآتشمرسومجشنسوريپایانسالبود.اینجشن
دریکيازچندشبآخرسالکهمسلماچهارشنبهنبودهاست،برگزار
ميشدهاست.درجشنفروردگانمردمپیشازعیدنوروزبررويپشت
بهعلتتقدسو آمدهاستکه اینگونه برميافروختندو بامها،آتش
احتراميکهبرايآتشقائلبودندطيیكمراسميشادازرويآتش
پهنکردهبرفرازيميپریدهوباایننیتکهآتشتماميرنجوريو
فرسودگيوبداقباليآنانراباخودبسوزاندودرعوضسرخيوگرما

وپرصالبتيآتشرابهآنهاهدیهدهدمراسمرااجراميکردند.

 بار عام نوروزي 
ازرسمهایيکهشاهاندرنوروزبرگزارميکردند،یکياینبودکهشاه
جشننوروزراافتتاحميکردوبهمردماناعالمميداشتکهويآنان
رابارخواهددادوبهآناننیکيخواهدکرد.دومینروز،بلندپایهترین
کسانرابارميداد،یعنيدهقانانواعضايخاندانهايبزرگ)اشراف
پایهترین بلند و اسوران روز، سومین ویسپوهران(. موروثي، پایه بلند
خویشان نزدیکان و خود خانواده روز، چهارمین میداد. بار را موبدان
را پنجمینروز،فرزندانوکارگزارانخود بارميدادو را ودرباریان
آن شایسته که را اکرامي و رتبه کدام هر به ترتیب این به ميداد. بار
بودارزانيميداشتچونروزششمفراميرسید،شاهکهوظایفخود
رانسبتبهآنانانجامدادهبود،نوروزرابرايخودودرخلوتجشن

ميگرفت.
پادشاه مهرگان و نوروز روز که بودهاست ملکانعجمچنان رسم
دیدار از مانعي را هیچکس و ميدادهاست را مردم عامه دیدار اجازه
باشاهنبودهاست.هرکسقصهخویشنوشتهوشکایتخودراآماده
ميکردوشاهنامههاوشکایاتمردمرایكبهیك،بررسيميکرددر
نوروزهرکهضعیفتربود،نزدیکتربهشاهبودوکسانيکهقویتربودند،
بایددورترازشاهجايميگرفتند.اززماناردشیرتازمانیزدگرد)یکم(،

اینرسمبرجابود.
منابع: ازاسطوره تا تاريخ/ اثري از مهرداد بهار
 تهران: نشر چشمه 

آجيل
همپاي 

آيين
 ايراني

آجيل از ديرباز به يكي از نمادهاي 
خورده  رقم  ايراني  فرهنگ  مهم 
است و نمادي از رويش و بركت و 
زندگي  سبزينگي  و  حاصلخيزي 
خود  با  را  شادي  همواره  كه  است، 
به ارمغان مي اورد و هر جا كه آجيل 
وجود داشته باشد. نشان از پايكوبي 
كه  صورتي  به  دارد.  خرسندي  و 
از مراسم سنتي  تا به امروز خيلي 
ايرانيان تنها با حضور آجيل مفهوم 

پيدا مي كنند.

جايگاه آجيل در فرهنگ سنتي و باستاني

ـه
امـ

وزن
ور

ن

74
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امروزه جايگاه 
آجيل ميان ايرانيان 

از حضور در 
مراسم جشن و 

شادي فراتر رفته 
و به بخشي از 

اعتقادات آنها نيز 
وارد شده است. 

در بسياري از 
مراسم هاي مذهبي 
به آجيل مشكل گشا 
معروف شده است 

كه اين نيز خود 
فلسفه طوالني دارد

حضور از ایرانیان میان آجیل جایگاه امروزه
بخشي به و رفته فراتر شادي و مراسمجشن در
از نیزواردشدهاست.دربسیاري آنها اعتقادات از
معروف مشکلگشا آجیل به مذهبي مراسمهاي
دارد. طوالني فلسفه خود نیز این که است شده
دکترنصرتينقلميکندکه»درایرانباستانبراي
دانهنباتاتعملکرديمقدسقائلبودندوهمواره
آنرانمادياززایشورویشورسیدنبههدف
ميدانستندوامروزهروز،اینعملکرددرلباسيدیگر
سخنازمشکلگشایيوگشایشگربودندارد.«که
خیليهابعدبازشدنگرهازکارشانبهنحويدیگران
رانیزباپخشکردنایننوعخشکبارکهتاریخچه

بسيکهنداردسهیمميکنند.

آجيل چهارشنبه سوري
چهارشنبه ایرانیان ساالنه آئینهاي از یکي
سوريیابهعبارتيدیگرچارشنبهسورياست.
ایرانیانآخرینسهشنبهسالخورشیديرابابر
استقبال به آن روي از پریدن و آتش افروختن

نوروزميروند.
مراسمویژهآندرشبچهارشنبهصورت
و کوي کنار و گوشه در مراسم براي ميگیرد.
روي از و ميافروزند بزرگي آتشهاي نیز برزن
از برگرفته سوري چهارشنبه مراسم ميپرند. آن
میان ایرانیاناستکههمچناندر آئینهايکهن
آنهاوبااشکالدیگردرمیانباقيبازماندگاناقوام

آریایيرواجدارد.
آمدن نوید که است جشني سوري چهارشنبه
بهارونوروزوسرسبزيورختبربستنکدورت
ميدهد. را زمستان سرماي و وسختي برودت و
و ملي فراگیر جنبههاي بهرغم سوري چهارشنبه
تاریخياشدرهرمنطقهايازایرانبارسوممتفاوت
وگاهمشترکيانجامميشودلیکنیكپیامراازدل
تاریخبرايایرانیانازاقوامآریایيشانبههمراهوبه
یادگارآوردهاست.پریدنازرويشعلههايزردو
سرخآتشوزمزمهسرودزرديمنازتو/سرخي
توازمن؛رسوميهمچونپریدنازرويآتشو
درتمامنقاطایراندرچهارشنبه ترقهبازيتقریباً

زني قاشق فالگوش؛ اما هستند. مشترك سوري
وبرخيدیگرازرسوممنطقهايبودهودربرخي
ازنقاطایراناجراميشوندکهمتاسفانهبیشترآنها
امروزهبهفراموشيسپردهشدهواجرانميشوند
وشایدهمتنگنظري،هجومتکنولوژيبيرحم
هویتهارانابودکردهاست.اگرچهارشنبهسوري
درشمالخراسانرسوميچونشکستنکوزهو
تخممرغرابهنشانهدفعبالوبديازخانهوخانواده
دردلخوددارددرتهرانوبرخينقاطدیگرباقاشق
زنيوفالگوشخودرانشانميدهدودرگیالندر
اینروزبهارواحدرگذشتگاناحترامميگذارند.در
واقعیکيازفلسفههايکهنمرسومشدنچهارشنبه
سوريایناستکهدراینشببهگورستانومکان
روح شادي و احترام براي و ميروند اموات دفن
آنهانذوراتوهدایایيبهآنهاپیشکشميکنند.از
ایندیدگاهچهارشنبهسوريهمانندنوروزبا»فره
ازرسومشایع پیوندميخورد.یکيدیگر وهرها«
چهارشنبهسوريکههنوزهمبهشکلگستردهدر
میانزرتشتیانجریاندارد؛پخشآجیلمشکلگشا
میوه نوع مغزهفت از که است »لرك« به موسوم

خشكشدهخوردنيازجمله
الف(مغزپسته
ب(مغزبادام
ج(کشمش
د(مغزگردو
ه(برگهلو

و(انجیر
ز(خرماوسنجدفراهمشدهاست.

اینآجیلدرمراسمغروبچهارشنبهپخش
براي نیز سین هفت کنارسفره در و ميشود.

مهمانانسالجدیدمصرفميشود.

داستان هاي آجيلي
روایاتبسیاريدرموردآجیلشبعیدنوروز
وجودداردکهدرداستانهاياساطیريوکهنایران

باستاننقلگشتهاست.
1-یکيازآنانایناستکهدرگذشتهپساز
پایانآتشافروزي،اهلخانهوخویشاوندانگردهم
ميآمدندوآخریندانههاينباتيمانند:تخمهندوانه،
خربزه، تخم نخود، بادام، فندق، پسته، کدو، تخم
گندموشاهدانهراکهازذخیرهزمستانباقيمانده
تبرك نمك با و داده بو مقدس آتش روي بود،
ميکردندوميخوردند.وایننیتآنهابرگرفتهاز
شکرانهنعمتهايبيدریغپروردگارشانبودکهبه
لم زمین آنها دادن قرار یمنوجودودردسترس
یزرعرابهسرزمینيحاصلخیزتبدیلکردهوآنها
خود زندگاني برکت و رویش هسته این همواره
برسرسفره باطبخيخاص و نميدادند هدر را
ميآوردند.)کههموارهتهیهوامادهکردناینآجیل
برعهدهزنانآنکاشانهبود(بههمراهطبخشدناو
هنگاممصرفآنروایت»خارکن«ازطرفبزرگ

خاندانکهمونثبود،مطرحميشدوهدفازاین
روایتراتذکربهشاکربودنازنعمتهايپروردگار
وعدمسهلانگاريبهآنانميدانستندوبرایناعتقاد
بودندکهایندانههابرکتوشوکرانزندگيآنهارا
گسترشميدهدوآنانرانسبتبهدیگريدردیدگاه

خداوندمناننمایانترميگرداند.
الزمبهذکراستکهامروزهاصطالحنمكگیرشدن
ونانونمكکسيراخوردنودرحقويخیانت

نکردن،ازهمینباورسرچشمهگرفتهاست.
موضوع این دربرگیرنده دیگر روایت -2
و مردان فعالیت عمده باستان ایران در که است
خانوارههايایرانيکشاورزيبودهودرانتهايهر
فعالیت و کار شدن سپري از پس زمستان سال
دانههاينباتيمحصوالتراسرسفرهچهارشنبه
سوريميآوردندکهبرگرفتهازمحصوالتوچین
بیشتربهصورتخشكمورد شدهزمینبودکه
را خوراکي این عمده و ميگرفت قرار استفاده
بوده شاد نمادي داراي که ميداد تشکیل تخمه
داراي که مراسمهایي از خیلي در بعدها است.
پایهواساسيشاداست،شکستنتخمه ریشهو

جایگاهویژهايبهخوداختصاصدادهاست.
درداستانهاياساطیريایرانچهارشنبهسوري
غروبينشاطانگیزبودکهشاديوپایکوبيتاشب
درکوچهوبرزنوشهروروستاادامهداشتوبا
ایناعمالنشاطانگیزخستگيوماللسالکهنهاز
تنبیرونميرفتوطراوتوشادابيبرايورودبه
سالنوجایگزینميشد.درچهارشنبهسوريخانه
تکانيهابهپایانرسیدهوخانهدلوفکرهمپاك
ميشودوفردایرانيآمادهورودبهسالنوميشودو
بااندیشهوگفتاروپندارنیكزندگينوینراآغاز
اثاثیهکهنهوفرسودهدورریخته ميکند.اسبابو
چیز همه ميشود. جایگزین نو لوازم و ميشود
رنگنوبهخودميگیردودرودیوارکاشانهتمیز

وغبارروبيميشود.

ديرينگي و فلسفه جشن
درایرانکهنچهارعنصرمقدسوجودداشت؛
جشني سوري چهارشنبه آتش. و خاك باد، آب،
استکههمانندسدهوآذرگانباآتشپیونددارد.
چهارشنبهسوريیکيازجشنهايبزرگوکهن
آریاییاناست؛جشنيکهتاامروزاهمیتوجایگاه
خودرانزدایرانیانحفظکردهودرغروبدلانگیز
چهارشنبهپایانسالجملهایرانیانرابهسرورونشاط
دعوتميکند.بهطورکليجشنهايایرانيیكپیام
بزرگومهمبرايایرانیانداردوآناینکهرسومو
آدابتمدنایرانبرايهمهزمانهاومکانهازنده
وپویاستومشمولگذرزمانومکاننميشوند.

منابع:  اديان اساطيري، نصرتي فتح اهلل، انتشارات دانشگاه 
تهران 

 – برزكاربرمك  باستان،  ايران  در  ايرانيان  جشن هاي 
شكاري سوسن، انتشارات بهار

آجيل
همپاي 

آيين
 ايراني
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در تقويم ايراني، 
نخستين دوازده روز 
سال، »جشن زايش 
انسانها«، تمثيلي از 
دوازده هزار سال 
زندگي و نبرد با 
اهريمن است و روز 
سيزدهم تمثيلي 
از هزاره سيزدهم 
و آغاز رهايش از 
جهان مادي است. 
به همين دليل نيز، 
روز سيزدهم كه 
در واقع نمادي 
از زندگي انسان 
در پرديس است، 
متعلق به ستاره 
باران انگاشته 
مي شد، زيرا نزول 
باران بهاري باعث 
سرسبزي و طراوت 
زمين شده و 
نمايه اي از بهشت را 
به وجود مي آورد

کهعدد13نحس داشتند اعتقاد باستان ایرانیان
ميباشد،ازنظرعلميعقیدهآنهاکامالدرستاست.
البتهدررسانههايامروزيهیچاشارهايبهاینگونه
مسائلنميشودودلیلآنهمترسازخرافيشدن
عقایدوهمچنینکمبودنسطحعلميجامعهميباشد.
درواقعفلسفهعدد13برميگرددبهطرزقرارگیري
ستارههاومنظومهخورشیدي؛جمعيازدانشمندانبر
اینباورندکهاجسامخیليبزرگ)مانندماه،یاحتي
کوه(نوعيفرکانسازخودمنتشرميکنندکهبربازده
وعملکردمغزجانورانخصوصاانسانمستقیماتاثیر
)خوبیابد(دارد.اینمسالهپایهواساسخیلياز
عقایدراثابتميکند.ایرانیانباستاناینروز)13
فروردین(رادرطبیعتبهجشنشاديميپرداختندتا
بهاینوسیلهخودراازنحسيآنحفظکنند.ازآداب
اینروزميتوانبهگرهزدنسبزهودورانداختنیابه
قوليبهآبدادنسبزهاشارهکرد.دورانداختنسبزهها
همبهایندلیلبودکهایرانیانباستانعقیدهداشتند
بديهاومریضيهادراینسبزهجمعشدهوبابهآب
دادنیابهدورانداختنآناینپلیديهاومریضيهارا

ازخوددورميکردند.
درضمناینروزمتعلقبهخدايبارانميباشد
و بیشترشدن براي دعا بهدر سیزده مراسم در و
بهموقعبودنباراندرسالجدیدوجودداشتهکهبا

گذشتزماناینرسمازمیانرفتهاست.

مراسم جشن »سيزده به در« 
در ايران باستان

سیزده آیین نوروزي، آیینهاي از دیگر یکي

یعني ماه، فروردین سیزدهم روز است. در به
سیزدهمینروزنوروزرا،»سیزدهبهدر«ميگویند
آن آغاز سر که است جشنهایي مجموعه از و
خود اوج به نوروز با و بوده سوري چهارشنبه
ميرسدوازآنجاکهنوروزبایددرجایيبهاتمام
برسد،درسیزدهمفروردیناینجشنهابهپایان

ميرسند.
درادبیاتکهنایرانزمین،اعدادوارقامداراي
در هنوز مفاهیم این که بودهاند خاصي مفاهیم
میانسنتهايبهجايماندهازآنزمانبهچشم
بسیاري و سیزده و هفت سه، اعداد ميخورند.
از پیچیده مفاهیمي باستان ایران در دیگر اعداد
و قرنها در جاري پدیدههاي و نجومي تأثیرات
دورههابهدنبالداشتهاند.تأثیرایناعدادبرروي
سنتهايکهنایرانبهحديبودهاستکهجلوه
برونيآندرهفتسین،هفتخوانرستم،هفت
بهطور در به سیزده و اورنگ هفت عشق، شهر

روشننمایاناست.
سیزدهبهدریکيازسنتهايرایجایرانياست
با سنت این است. برخوردار بسیار قدمتي از که
یك ایران اجتماعي پیکره کل در خود فراگیري
اسطورهمعنایيدرسطحوسیعاجتماعيبهوجود

آوردهاست.
درزمینهپیدایشنام»سیزدهبهدر«درمیانآثار
بهجايماندهازگذشتگاناتفاقنظرمحسوسيبه
روز که داشت اذعان باید ولي نميخورد، چشم
»سیزدهبهدر«دارايجایگاهخاصتاریخيدرمیان

تاآنجاکهدرزمینه ایرانزمینبودهاست. اهالي
تبارشناسي»سیزدهبهدر«بایدبهاساطیرقدیميبر

جايماندهدرایرانرجوعکرد.
دراساطیرایران،عمرجهانهستيدوازدههزار
بسته جهان دوره این از پس و است آمده سال
جهان در آنها وظیفه که انسانهایي و ميشود
شدن سپري با است اهریمن علیه جنگ هستي،
ناجي سوشیانس، ظهور و سال هزار دوازده این
و ميرسند ظفر و پیروزي به سرانجام موعود،
سوشیانس راهنمایي تحت سیزدهم هزاره در
نظر به ميدهند. ادامه خود زندگي به بهشت در
گرفته دوازدهگانه بروج از دوازده عدد ميرسد
ميتواند آنها به نسبت آگاهي که باشد، شده
به زمان آن در ایرانیان دانش وسعت از نشان
ترتیب، این به باشد. داشته شناسي ستاره علم
درتقویمایراني،نخستیندوازدهروزسال،»جشن
زایشانسانها«،تمثیليازدوازدههزارسالزندگي
بااهریمناستوروزسیزدهمتمثیلياز ونبرد
هزارهسیزدهموآغازرهایشازجهانمادياست.
بههمیندلیلنیز،روزسیزدهمکهدرواقعنمادي
اززندگيانساندرپردیساست،متعلقبهستاره
بارانانگاشتهميشد،زیرانزولبارانبهاريباعث
سرسبزيوطراوتزمینشدهونمایهايازبهشت
باستان ایران در اعتقاد این ميآورد. بهوجود را
ویژهطلب روز نوروز، سیزدهم ميشد، موجب
بارانبهاريبرايکشتزارهاينومید،انگاشتهشود.
* كارمند فراب اينترنشنال

سيزده به در
 آغاز رهايش از جهان
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 كرمانشــاه
نگين  ســبز ايران

و  دارد  قرار  ايران  غرب  در  كرمانشاه   استان 
است.  كشور  استان  هجدهمين  وسعت  از  لحاظ 
از  كردستان،  استان  به  شمال  از  استان  اين 
جنوب به استان هاي لرستان و ايالم، از شرق به 
استان همدان و از غرب با كشور عراق هم جوار 
مرز  كيلومتر  سي  و  سيصد  از  بيش  و  است 
مشترك با كشور عراق دارد.كرمانشاه منطقه اي 
زاگرس  جبال  سلسله  و  است  كوهستاني  نيمه 
تنها  است.  پوشانده  را  استان  اين  عمده  بخش 
منطقه  اين  كم شيب  دامنه هاي  از  در بخش هايي 
ارتفاع  كم  زمين هاي  آن،  عريض  دره هاي  يا 
استان  مي شود.  مشاهده  آبرفتي  جلگه هاي  و 

كرمانشاه داراي آب و هواي گرمسيري است.
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محوطه تاريخي 
طاق بستان، در 
دامنه كوهي به 
همين نام و در كنار 
چشمه اي در شمال 
شرقي حاشيه كنوني 
شهر كرمانشاه 
قرار دارد. در اين 
محوطه، آثاري از 
دوره ساساني شامل 
سنگ نگاره اردشير 
دوم و دو ايوان 
سنگي به نام هاي 
ايوان كوچك و 
بزرگ وجود دارد. 
ايوان كوچك 
در سمت چپ 
سنگ نگاره اردشير 
دوم و ايوان بزرگ 
در سمت راست 
ايوان كوچك ديده 
مي شود

 جاذبه های تاريخی _فرهنگی
طاق بستان:محوطهتاریخيطاقبستان،دردامنه
کوهيبههمیننامودرکنارچشمهايدرشمالشرقي
حاشیهکنونيشهرکرمانشاهقراردارد.دراینمحوطه،
آثاريازدورهساسانيشاملسنگنگارهاردشیردومو
دوایوانسنگيبهنامهايایوانکوچكوبزرگوجود
دارد.ایوانکوچكدرسمتچپسنگنگارهاردشیر
دوموایوانبزرگدرسمتراستایوانکوچكدیده

ميشود.
بناي بيستون:اینبناتقریباًمستطیلشکلدرجهت
شرقيـغربيدرشمالکاروانسرايصفويبیستون
وروبهرويفرهادتراش،زیرجادهقدیميهمدانـ
کرمانشاهقراردارد.اینبناازدوبخشتشکیلشده
دیوارهاي متر، ابعاد80*85 به است:بخششرقي
پیرامونيبهعرض2/40متردارد.ورودياینبنادر
ضلعشرقياست.بخشغربيبهابعاد55*44متر،
ازطریقیكوروديبهبخششرقيمرتبطميشود.
اینبخشدرحقیقتحیاطخلوتمجموعهراشکل
ميدهد.نمايروکاردیوارهايبنابهوسیلهبلوكهاي
سنگيتراشیدهوقسمتداخليدیوارهاباالشهسنگ
ومالتگچساختهاست.دردیوارهايبیرونياینبنا
بهفواصلمعین،پشتبندهايمستطیلشکليبهطول
متوسط3/10مترایجادشدهاست.بررويبرخياز
بلوكهايسنگياینبنا،نشانههایيازحجارانساساني

دیدهميشود.
کنوني شهر شمالي حاشیه در خسرو: كاخ 
قصرشیرینودرنزدیکيآتشکدهچهارقابي،ویرانههاي
قصرخسروپرویزدیدهميشود.راهورودبهداخلبنا
ازطریقپلکانصورتميگرفت.درقسمتشرقيبنا،
تاالرستوندارمستطیلشکليدیدهميشودوسقف
آنبهوسیلهطاقهايآجريپوششدادهشدهاست.
درپشتاینتاالر،اتاقگنبدداربزرگيقرارداردوراه
ورودبهآنازطریقدرگاهيکهدرقسمتغربيتاالر
ایجادشده،صورتميگیرد.درشمالوجنوباتاق
گنبددار،اتاقهايمستطیلشکليوجودداردکهاز
طریقاتاقگنبددارقابلدسترسيبودهاند.درقسمت

غربيحیاطنیزایوانيساختهشدهاستکهازطریق
درگاهيبهحیاطدیگرکاخمنتهيميشود.دراطراف
اینحیاطهانیزمجموعهاتاقهاواصطبلهاقراردارند.
درقسمتشماليتراس،چندخانهبهصورتیك

مجموعهدیدهميشود.
فضاي طاقگرا، بناي معماري، نظر از طاق گرا:
شده ساخته سنگ از تماما که است ایوانمانندي
است.وروديآنبهطرفجنوبومشرفبرجاده
سنگفرشباستانياستوبابلوكهايسنگيکهبه
صورتمکعبمستطیلتراشیدهشدهاند،ساختهشده
است.مصالحداخليدیوارهانیزازالشهسنگومالت

گچاست.
معبد آناهيتا:درمرکزشهرکنگاوربرسرراههمدان
بهکرمانشاهقراردارد.اینبنابررويتپهايطبیعيبا
حداکثرارتفاعسيودومترنسبتبهسطحزمینهاي
اطرافساختهشدهاست.آناهیتاایزدبانويآبهاي
از پیش دوران در برکت و فراواني زیبایي، روان،
اسالمبودهاست.برخيدیگرازمحققینبهتبعیتاز
نوشتههايمورخانایرانيوعربسدهسومهـ.قبه
بعد،اینبناراکاخيناتمامبرايخسروپرویزمعرفي
کردهاند.عدهاينیززمانساختآنرابهاواخرسده
سوموآغازسدهدومق.موعدهايدیگرآنرابه
 سدهاولق.منسبتميدهند.سیفاهللکامبخشفردـ
آنرابهسهدورههخامنشي،اشکانيو کاوشگربناـ
ساسانينسبتميدهدومسعودآذرنوشکاوشگر
دیگربنا،آنراکاخناتماميازخسروپرویزدراواخر

دورهساسانيميداند.
آتشكده چهارقاپي:»چهارقاپو«یا»چهارقاپي«به
معني»چهاردر«،ازجملهآتشکدههايدورهساساني
درشهرمرزيقصرشیریناست.اینآتشکدهازنوع
آتشکدههایياستکهدارايداالنطوافبودهوبه
مرورزمانرواقآنفروریختهاستوتنهادربرخي
ازقسمتها،آثاريازآندیدهميشود.اینآتشکده
اتاقيمربعشکلبهابعاد25*25متراستوسقفي
گنبديشکلبهقطرشانزدهمترداشتکهمتأسفانه
بقایاي تنها نماندهاستو باقي آن از اثري اکنون

گوشوارههادرچهارگوشهآندیدهميشود.

جاذبه های طبيعی
تپه آسياب:اینمحوطهتاریخيدرپنجکیلومتري
شرقکرمانشاه،مشرفبررودخانهقرهسوقراردارد.
درنتیجهگمانهزنيدراینتپه،بخشيازیكکلبه
مسکونيبیضيشکلبهقطردهمترشناسایيشدکه
نیميازآندرداخلزمینحفرشدهبود.سنگساب،
مهرههايسنگي،قسمتيازدستبندمرمريوقطعاتي
ازپیکركهايگلينیزبهدستآمدهاست.درمیان
پیکركها،پالكهایيباصورتانسانيدیدهميشود.
کاوشگرانتاریخآثارمکشوفهازاینتپهرابیننهتا

یازدههزارسالپیشنسبتميدهند.
تپه سراب: اینتپهبهصورتبرجستگيکوچکيدر
حاشیهشرقيشهرکرمانشاه،درداخلزمینهايزراعي
روستاي»دهپهن«قراردارد.مشهورترینپیکركانساني
بهدستآمدهازاینتپه،پیکركمشهوربه»ونوس
سراب«استکهشهرتجهانيداردودرموزهایران

باستاننگهداريميشود.
تپه چغاگاوانه: باارتفاعبیستوپنجمتردرمرکز
شهراسالمآبادقراردارد.بخشزیاديازاینتپهبه
خاطرتوسعهشهريازبینرفتهوتنهادرحدوددههزار
مترمربعآنباقيماندهاست.اینبناشاملمجموعهاي
محل آن شرقي بخش احتماالً که است اتاقها از
سکونتحاکموبخشمرکزيبرايکارهاياداريو
صنعتيبودهاست.درداخلبرخيازاتاقها،کورههاي
سفالگريشناسایيشد.دریکيازاتاقهامجسمهسفالین
حیوانيشبیهگرگومجسمهسفالینکوچكدیگري
کهاحتماالً»الههکریشا«رانشانميدهد،بهدستآمد.
شهر شرقي حاشیه در بیستون پل بيستون: پل 
بیستونوبررويرودخانهدینورآبقراردارد.این
پلبهنامهايپلکهنه،پلشاهعباسي،پلصفوي،پل

نادرآبادوپلدینورآبنیزمعروفاست.
پل كهنه كرمانشاه:اینپلدرحاشیهشرقيشهر
کرمانشاه،نزدیكروستاي»مرادآباد«،بررويرودخانه
قرهسوقراردارد.درگذشته،عابرینازروياینپل
بهدروازهشهرکه»دروازهاصفهان»نامیدهميشد،وارد

ميشدند.
 پل كوچه: اینپلدرهفتکیلومتريشرقکنگاور،
درمسیرجادهکنگاوربهتویسرکان،درروستايکوچه
با »خرمرود« رودخانه روي بر کوچه پل دارد. قرار
جنوبغربيساختهشدهاست. جهتشمالشرقيـ
مسجد جامع كرمانشاه: اینمسجددربافتقدیم
شهرکرمانشاه،درخیابانمدرسقراردارد.ازاینمسجد
تنهابخشيازشبستانآنباقيماندهاست.اینشبستان
چهلوپنجطاقچشمهداشتوامروزهتنهابیستو
پنجطاقآنباقيماندهاست.درسمتجنوبيمسجد،
دوباالخانهوجودداشتکهدرگذشتهمدرسهبود.
مسجدجامعکرمانشاهازنظرساختشبیهمساجددوره
زندیهاستوطبقکتیبهموجوددرآندرسال1196هـ
.قمصادفباحکومت»عليمرادخانزند«ساختهشد.
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هنر قلم زني در اين 
استان روزگاري 

جلوه اي خاص داشت 
و قلم زنان بزرگي در 

اين خطه مشغول 
فعاليت بودند. آخرين 

فرد از تبار قلم زنان 
حرفه اي شهر 

كرمانشاه استاد »علي 
اكبر عين القضايي« 

است كه با تدريس 
قلم زني به جوانان 

كرمانشاهي دست به 
احياي اين هنر زده 

است

درقسمتجنوبيمسجد،مسجددیگريباصحنو
شبستانکنونيوجودداردکهبهمسجد»امیري«معروف
است.بانياینمسجد»امیرنظامزنگنه«ازنوادگان»شیخ
عليخانزنگنه«وازامرايدورهمحمدشاهقاجارو

اوایلسلطنتناصرالدینشاهقاجاراست.
مسجد عمادالدوله:اینمسجدیکيازباشکوهترین
مساجدقاجاریهشهرکرمانشاهاستودرسال1285هـ
.قتوسط»امامقليمیرزاعمادالدوله«واليغربدربازار

زرگرهاساختهشد.
مسجد جامع پاوه:اینمسجدتكمنارهايدرخیابان
اماممحمدشافعي،درشمالشهرپاوهقراردارد.اینبنا
ظاهرارويبقایايیكآتشکدهدورهساسانيپيریزي
شدهاست.مسجدجامعپاوهبدونصحنوازیك

شبستانمستطیلشکلتشکیلشدهاست.
امامزاده ابراهيم:اینامامزادهدرشمالغرببناي
معروفبهمعبدآناهیتادرشهرستانکنگاورقراردارد.
ش 1336 سال زلزله در امامزاده این قدیمي بناي
تخریبوبعدهابنایينوسازوبزرگتربهجايآن
ساختهشد.بنايفعليتقریبابههمانشکلبنايقدیمي

ساختهشدهاست.
امامزاده سيد جمال الدين:اینبنادرروستاي»فش«
کنگاورقراردارد.اینبنايآجريازبیرونبهصورت
چهارضلعيوازداخلمدوراست.ارتفاعبناازکفتا
ابتدايگنبد1/85متراست.گنبدبنانیزمدوروباآجر
ساختهشدهاست.دروروديبقعهدرضلعشمالياست
وبهایوانوکفشکنبازميشود.درداخلکفشکنو
صحنحیاطامامزاده،دوسنگقبروجوددارد؛تاریخ
یکيازآنها1211هـ.قودیگري1242هـ.قاست.

 امامزاده شيرخان: اینامامزادهدرشمالروستاي
»شیرخان«دربخشدینورقراردارد.بنايامامزادهروي
تپهايبلندبهنام»تپهامامزاده«ازآجروگچساختهشده
است.بناياصليبقعهازخارجچهارضلعيوازداخل
چهارایوانياست.هریكازایوانهادارايطاقهاللي
است.درهریكازایوانهايشماليوجنوبي،سه
طاقچهباطاقهالليودرایوانشرقيیكطاقچهودر
ایوانغربيدوطاقچهباطاقهالليوجوددارد.برباالي
هریكازایوانهانورگیريمستطیلشکلباطاقهاللي
دیدهميشود.ایننورگیرهامحوطهمرکزيامامزادهرا

روشنميکنند.
بیست در امامزاده این هجيج:  كوسه  امامزاده 
پاوه،درروستايهجیجودرکنار کیلومتريغرب
رودخانهسیروانقراردارد.درسالهاياخیربناياین
امامزادهبهصورتچهارطاقيآجريتوسطادارهاوقاف
احداثشدهاست.درگذشتهمقبرهاینامامزادهبنایي
سنگيبود.نقلاستامامزادهکوسهبودهوازپریشاني
اوضاعشمیلبهازدواجنداشتهاستویاراناونیزتا

وقتيکهاوزندهبود،ازدواجنکردند.
قلعه يزدگرد:مجموعهبناهايیادمانيقلعهیزدگرد
درپانزدهکیلومتريسهراهيریجاببهسرپلذهاب
قراردارد.اینمجموعهباوسعتتقریبيچهلکیلومتر

مربعازسمتشمالغربباپرتگاهتنديبهجلگه
ذهابوازطرفشمالوشرقبهصخرههايپلکاني
تحقیقات اولین اساس بر ميشود. محدود داالهو
طبق و منطقه این در باستانشناسي کاوشهاي و
گچبريهايمکشوفهازبنايمعروفبه»گچگمبد«،
نسبت ساساني دوره به مجموعه این زمانساخت
دادهميشود.کاوشهايبعديدراینمنطقهنشانداد
بسیاريازمجموعهبناهاياینمحوطهمتعلقبهاواخر
دورهاشکانياست.اینمجموعهشاملچندمحوطهدر

کنارهماست.
قلعه مريم:قلعهمریمیاشکربانودرسرچشمهرودخانه
قرهبالغدرارتفاعیكصدمتريقراردارد.اینبناباالشه
سنگومالتگچساختهشدهاست.مردممحلبراین
باورندکهاینقلعهراخسروپرویزبرايشکربانوهمسر

خودساختهاست.
قلعهساسانيدرروستاي این قلعه سرخه ديزه:  
»سرخهدیزه«،بینکرندوسرپلذهابقرارداردوبه
وسیلهالشهسنگومالتگچبههمراهآجرساختهشده
است..تعدادزیاديازخانههايروستايسرخهدیزهبر
رويبقایاياینقلعهساختهشدهاست.درسدهاولدوره
اسالمياینمنطقهبهعلتموقعیتطبیعيآنکهبهوسیله

جنگلهامحصوربود،»مرجالقلعه«نامداشت.
قلعه شاهين: اینبنادرهجدهکیلومتريسهراهي
قلعهشاهیندرروستاي»سراب«قلعه سرپلذهابـ
شاهینقراردارد.دراینمحوطهآثارقلعهايبزرگدیده
ميشودکهبررويصخرهايساختهشدهاست.درکنار
اینصخرهبقایايچهارپلهسنگيبهچشمميخورد
کهراهباالرفتنازصخرهاست.دربااليصفةآننیز
آتشدانيبهقطربیستوهشتسانتيمتروجوددارد.

صنايع دستی
جاجيم بافي:جاجیمبافيازدیربازدربینخانوادههاي
روستایيوعشایراستانکرمانشاهرواجداشتهاست.
جاجیمبهعنوانباالپوشگرممورداستفادهقرارميگیرد.
را روستایي،جاجیم خانوادههاي از برخي در حتي
بهعنوانچشمروشنيوجهیزیهبهنوعروسانهدیه

ميدهندوآنرابهعنوانیادگاريارزنده،سالهانزد
خودنگهميدارند.

گليم بافي:گلیمبافيازصنایعدستيخانگياستودر
بیشترنقاطاستانکرمانشاهرواجدارد.ازجملهمعروفترین
مناطقگلیمبافيدرایناستانشهرستانهرسیناستو

گلیمهايآنازشهرتيخاصبرخورداراست.
موج بافي: موجبافيیکيازهنرهايخانگياستو
درمنطقهاوراماناترواجدارد.موجهايرنگینکماندر
مناطقاوراماناتوجوانرودازشهرتيخاصبرخوردار

است.درجوانروداینصنعتشکلکارگاهيدارد.
کالش محلي اصطالح در را گيوه كشي:گیوه 
ميگویند.درمناطقکوهستانيوگذرهايصعبالعبور
وسنگالخياستانکرمانشاه،استفادهازگیوهبهعنوان

پاپوشينرم،سبك،راحتومقاومرواجدارد.
به حصیري از عبارت چیخ یا چیغ چيغ بافي:
است سانتيمتر پنجاه و یكصد تقریبي پهناي
نخهاي وسیله به متفاوتي نقشهاي آن روي که
رنگارنگپشميایجادميشود.ازچیغبرايحفاظت
اطرافسیاهچادرهااستفادهميشودوگاهينیزآن
رابرايتقسیمفضايداخلچادرهايعشایريبه

کارميبرند.
قلم زني:هنرقلمزنيدرایناستانروزگاريجلوهاي
خاصداشتوقلمزنانبزرگيدراینخطهمشغول
حرفهاي قلمزنان تبار از فرد آخرین بودند. فعالیت
شهرکرمانشاهاستاد»علياکبرعینالقضایي«استکه
باتدریسقلمزنيبهجوانانکرمانشاهيدستبهاحیاي

اینهنرزدهاست.
قالي بافي:قاليبافيبهصورتیكفعالیتجنبي
باارزشخودمصرفيوبانقوشبوميومحلياز
سالهاپیشدرمیانروستاییانکرمانشاهرایجبودهاست.
نقشهايمحليشناختهشده،نامروستاهايمعینيرا
برخودداردکهازجملهميتوانبهنقشهايحسینآباد،
اکبرآباديوکیونانياشارهکرد.درفرهنگقاليبافي
کرمانشاهواژهگلبهمعنينقشبهکاربردهميشود.
چنانکهدرگلاکبرآبادوگلترنجي،منظورازگل،نقشه

گلقالياست.
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 نگاهي به بخشي از جاذبه هاي توريستي بندرعباس، قشم

هرمزگان  استان  مركز  بندرعباس 
ساحل  در  كه  شهر  اين  وسعت  است. 
كيلومتر   ۴5 حدود  شده  واقع  خليج فارس 
متر   ۱۰ دريا  سطح  از  آن  ارتفاع  و  مربع 
كشوري،  فعلي  تقسيمات  در  مي باشد. 
هرمزگان  استان  مركز  بندرعباس  شهر 
استراتژيكي  مراكز  مهم ترين  از  يكي  و 
و  خليج فارس  جوار  در  ايران  تجاري   و 
از  شهرستان  اين  مي باشد.  عمان  درياي 
از  و  سمت شمال به شهرستان حاجي آباد 
و  ميناب  شهرستان هاي  به  شرق  سمت 
لنگه  بندر  شهرستان  به  غرب  از  رودان، 
و از جنوب به خليج فارس و جزيره قشم 

محدود مي باشد.

شهـــر
عاشقانه هاي 

آفتــاب 
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جزيره قشم، 
بزرگ ترين جزيره 
خليج فارس است 

كه از طبيعتي 
شگفت انگيز و 

پيچيده برخوردار 
مي باشد. اين جزيره 

با دارا بودن هفت 
جاذبه گردشگري: 
دره ستاره ها، غار 
نمكدان، دره چاه 

كوه، دلفين هاي 
جزيره هنگام، الک 

پشت هاي پوزه 
عقابي روستاي 

شيب دراز، جزيره 
ناز و جنگل حرا، 

به زيبايي »جزيره 
عجايب هفت گانه 
خليج فارس« نام 

گرفته است

اصغر 
سپهري *

بندرعباس
حوالي در هجري چهارم قرن از قبل تا 
نام به بندروروستايکوچکي فعلي، بندرعباس
هجري 924 در بندر این داشت. وجود سورو
دهکدهاي و ميشد خوانده جرون« »بندر قمري
پر جزیره شمالي سواحل روبهروي بود کوچك
م. 1514 سال در روزگار. آن »هورموز« اهمیت
پرتغاليهاایندهکدهکوچكرابرايپیادهشدنو
بارگیرياجناسازخشکيانتخابکردند.بهدلیل
وجود بندر این سواحل در که زیادي خرچنگ
داشتنامآنرابندرکامارااویاگامارائویعنيبندر
خرچنگگذاشتند.ناممتداولبعديیعنيگامبرون
اقتباس گامارائو پرتغالي لغت از زیاد احتمال به
شدهاست.درسال1622م.شاهعباستوانستبا
کمكانگلیسيها،دستپرتغاليهاراازاینبندر
کوتاهکند.بهافتخاراینپیروزي،بندرگمبرونبه
نامداد.هلنديهادرسال1110 بندرعباستغییر
اجازه کسب با میالدي( 1698( قمري هجري
معماري و بافت با تازهاي شهر ایران، دولت از
ویژهدروسطشهربندرعباسبنانمودند)عمارت
و بافت است( بناشده ایام درهمین کالهفرنگي
هجري 1135 سال تا جدید شهر ظاهري شکل

قمريدوامیافت.

عمارت كاله فرنگي
دارد تعلق صفویه دوران به عمارت این بناي
ودرگذشتهادارهگمركبندرعباسدرآنجاقرار
قدیمي اسکله مجاورت در عمارت این داشت.
آنجایي از دارد. قرار بلوارطالقاني بندرعباسدر
دوره آن اروپایي معماري از عمارت این که
دوره عمارات از زیادي تعداد مثل تأثیرگرفته،
قاجاریهبهعمارتکالهفرنگيمعروفشدهاست.

چشمه آب معدني گنو 
درفاصله34کیلومتريشمالشرقيبندرعباس،
درکنارراهبندرعباس_سیرجانواقعشدهاست.
یكراهآسفالتهفرعيبهاینچشمهمنتهيميشود.
و گنو کوه که دارد قرار درهاي در چشمه این
ارتفاعاتسختآهکي،ازشمالوجنوب،آنرا
آبیاري اند.ازآباینچشمه،جهت دربرگرفته

استفادهميشود.آبچشمه استحمام و نخلستان
گنوازدستهآبهايگوگرديخیليگرمميباشد.
بزرگ نسبتًا زنانهومردانه استخر اینچشمهدو
وتمیزيداردکهبهتأسیساتيمانندچندینرواق
محل مسافران، اقامت و استراحت براي کوچك
فروشينوشیدنيوغیرهتجهیزشدهاست.محوطه
و زیبا بسیار نخل درختان از پر چشمه اطراف
خارج از پس چشمه این پساب است. سرسبز
شدنازاستخرها،مانندرودخانهکوچکيپساز
بهصورت زیادي نسبتًا آب با کیلومتر چند طي
پایینسرازیرميشود. به وجالبي آبشارکوچك
چشماندازچشمه،آبشاروکوهگنوبسیارزیباست.

معبد هندو ها
1310هجري سال در معبد، این ساختمان
این ساختمان اساس است. شده احداث قمري
میاني اتاقچهارگوش ازیك است عبارت معبد
سبك است. گرفته قرار گنبدي آن روي بر که
معمارياینگنبدرامقرنسهايپیرامونيآننهتنها
ازدیگرگنبدهايموجوددرسواحلخلیجفارس،
بلکهازگنبدهايسراسرایرانمتفاوتکردهاست.
متاثر هندي معابد معماري از کامأل بنا این طرح
است.اینمعبدازجملهنشانههايمعدودتاریخي
بندرعباساستکهتوجههرتازهوارديرابهخود

جلبميکند.

بنادر تجاري
بهدلیل باهنر شهید بندر و شهیدرجایي بندر
اتکاي نقطه بهعنوان جغرافیایي، مناسب موقعیت
سرمایه و کاال جابهجایي جهت در بندرعباس
براي بسزایي اقتصادي نتایج مختلف، اشکال در
استانهرمزگانبههمراهداشتهوبندرعباسرابه
منطقهویژهاقتصاديمعادن،فلزات،کشتيسازيو

صادراتووارداتکاالتبدیلکردهاست.

موزه
موزهمردمشناسيخلیجفارسبزرگترینموزه
شناسي مردم موزه ميرود. شمار به هرمزگان
»حمامگلهداري«یکيازموزههايشهربندرعباس
واقعدرسهدلگشاميباشد.موزه»آب«کهیکياز

زیرمجموعههايخیابان22بهمنبندرعباساست
وقدمتآنبهدورهصفويميرسد.

قشم
خلیجفارس جزیره بزرگترین قشم، جزیره
پیچیده و شگفتانگیز طبیعتي از که است
بادارابودنهفت اینجزیره برخوردارميباشد.
جاذبهگردشگري:درهستارهها،غارنمکدان،دره
چاهکوه،دلفینهايجزیرههنگام،الكپشتهاي
و ناز جزیره دراز، شیب روستاي عقابي پوزه
هفتگانه عجایب »جزیره زیبایي به حرا، جنگل
خلیجفارس«نامگرفتهاست.ازبندرعباسميتوان
درزمانحدود45دقیقهتوسطکشتيهايمسافري
وقایقهايموتوريبهجزیرهقشمرسیدکهاین

سفردریایيکوتاهمدتخاليازلطفنیست.

دره ستاره ها
درهاي خلف، برکه روستاي مجاورت در
متشکلازستونهاوحجمهايسنگيعجیبقرار
داردکهحاصلفرسایشزمینتوسطبارندگيهاي
فصلياست.ایناحجامسنگي،درهستارههارابه
گونهايآراستهکهگویياینمنطقهمتعلقبهزمین

نبودهوبخشيازیكسیارهدیگراست.

غار نمكدان 
سینه نمك توده جزیره، بخش غربيترین در
زمینراطيمیلیونهاسالشکافتهومنطقهنمکدان
راایجادکردهاست.طوالنيترینغارنمکيجهان
بهطول6800مترباتاالرهايرویایي،قندیلهاي
خود مبهوت را بینندهاي هر چشم که چندمتري

ميکند.
دره چاه كوه 

اعجابانگیز دره جزیره میاني بخش در
فرسایش و گسل حاصل که دارد قرار کوه چاه
دل برنده تیشهاي فصليهمچون بارندگي است.
ایجادنمودهاست. زمینراشکافتهوایندرهرا
آرامشوسکوتایندرههرانسانيرابهآرامش
باز دیر از نیز منطقه محلي مردم ميکند. دعوت
کرده استفاده آب مکانجهتجمعآوري این از
وچاههایيراحفرنمودهاندکهبههمراهکوههاي
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تشکیلدهندهدیوارهدرهوجهتسمیهآنراتشکیل
دادهاند.

دلفين هاي جزيره هنگام 
جزیره و قشم جزیره بین آبهاي دلفینهاي
اینمنطقه به هنگامهرسالهگردشگرانزیاديرا
جذبميکنند.دیدناینآبزیانباشکوه،همراهي
وبازيمهیجآنهادرکنارقایقبازدیدکنندگاناز
شوق و شور که است قشم جاذبههاي مهمترین

وصفناپذیريبهبینندهميدهد.

روستاي شيب دراز 
درمسیرجادهجنوبيجزیرهقرارداردویکياز
دیدنيتریننقاطآناست.درآخرینروزهايزمستان
کهبهلحاظاقلیميآغازبهاددرجنوبکشورمحسوب
الك پذیراي خلیجفارس کمشیب سواحل ميشود،
پشتهايپوزهعقابيهستندکهشنهايساحلياین

ناحیهرامامنيبرايتخمکذاريخودميدانند.

جزيره ناز
یك فاصله در جزیره جنوبي جاده مسیر در
کسي آن در و دارد قرار ساحل از کیلومتري
در ناز جزیره منظره دیدنيترین ندارد. سکونت

زمانجزرومددریاست.
درزمانجزرميتوانازطریقتنهاراهارتباطي
ماسهايبیناینجزیرهوجزیرهقشمپیادهبرروي
بهجزیره و زد قدم آن مرطوب و نرم ماسههاي
دستیافت،امادرزمانمدبازیرآبرفتناینراه
ارتباطبیناینجزیرهوجزیرهقشمقطعميشود.

جنگل هاي حراء: 
ازشگفتيهايطبیعتهستندکهبررويدریا،

ریشهدرآبدارندودرمدکامل،تانیمهقامتشان
زیرآبميرود.ایندرختانبهارتفاعتقریبيچهار
مترمیانآبهايخلیجفارسسردرآوردهومنظره
اند. بسیارجالبوکمنظیريرابهوجودآورده
مقابلهایندرختانباشوريآبدریاهمانندتغذیه

وتنفسآنهاواقعاحیرتآوراست.

روستاي الفت 
چهرهطبیعيروستايالفت،درمیاندرختان
با همراه بلند، نخلستانهاي و کویري سرسبز
حرا شناور جنگل و دریا کننده خیره زیبایي
برايهرتازهوارديجذابوقابلتوجهاست.
بارزترینخصیصهمعمارياینروستا،بادگیرهاي
بناهاي اندازههايمختلفاست. آندرراه فراوان
روستاخیلينزدیكبههمساختهشدهوکوچههاي
بادگیرهاي هستند. باریك و تنگ بسیار نیز آن
میان در که روستایي خانههاي بزرگ و کوچك
باغهاونخلستانهاقرارگرفتهاند،شکوهوزیبایي

خاصيبهاینروستايساحليبخشیدهاند.


 قلعه پرتغالي ها
یك قشم، جزیره شرقي شمال انتهاي در
را قلعه این دارد. وجود مخروبه و قدیمي قلعه
به میالدي( 1621( قمري هجري سال1030 در
ساخته قشم بندر مسیر در اسپانیا، پادشاه دستور
اند.اینقلعهدرسال1622بهدستسپاهیانایران
آن دیوارخارجي آثار نیز امروز تا و فتحگردید
باقيماندهاست.قلعهمذکوردوحصاروبرجهایي
درچهارگوشدارد.درپشتحصاربیرونيقلعه،
است. شده پر اینك که داشته وجود خندقي
سنگ و مرجاني سنگهاي با قلعه دیوارسازي

الشهومالتگچوساروجبهشکلبناهايعهد
ساسانيانجامگرفتهاست.درمیانخرابههايقلعه
هنوزهمتعداديلولهزنگزدهتوپوجوددارد:
چهارلولهازاینلولههارادراطرافدرورودي
نصب الفت و قشم شهر قدیمي پاسگاههاي
لنگه بندر به نیز دیگر توپ لوله چند و کردهاند

حملشدهاست.

نيايشگاه ميترا
راهي مسیر در قشم شهر کیلومتري پانزده در
به یاخربسوسپس باستانيخربز منطقه به که
منتهيميشود.یكرشتهکوهطوالني بندرسوزا
وجودداردکهدردلآنمعماريصخرهايشگفتي
قراردارد.ورودبهاینفضايصخرهايازطریق
آنها تعداد که است ممکن غارمانندي روزنههاي
بهنهروزندرسهردیفميرسد.درردیفباال
پایینیكروزن شش،درحاشیهوسطدوودر
به تاالري روزنهها، پشت است.در شده تعبیه
مساحت25مترمربعوباارتفاع2/70متردردل
صخرهوسنگحفرشدهاست.سقفتاالرمسطح
است.اینتاالرمحلبهجايآوردنمراسممذهبي
ویژهايبرايبزرگداشتدرگذشتگان،وبهاحتمال
یا»میترا«بوده بسیارقويمرکزپرستش»ایزدمهر«
است.بررسياجماليوجزئیاتداخليآن،نشانگر
احداثآندردورهمادهااست.اینمجموعه،از
نظرنماسازي،بامعبدیاآرامگاهصخرهاي»کالت
بسیار شباهت بوشهر کوهمند دامنه در خورموج«
خربز باستاني شهر با محل این همجواري دارد.
بزرگ تمدن یك مادها دوره در ميدهد، نشان

پیشرفتهدرجزیرهقشموجودداشتهاست.
* كارشناس روابط عمومي شركت فراب
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از آنجا كه اين 
تقويم ۳60 روزه 
بود، پنج روز 
محاسبه نشده را 
اندرگاه ناميدند كه 
در دوره اسالمي 
به خمسه مسترقه 
يا پنجه دزديده 
نيز شهرت يافت. 
اين گاه شماري در 
دوره هاي بعد نيز 
ادامه يافت هرچند 
برخي از ايرانيان 
پس از سقوط 
ساسانيان تا سده ها 
از تقويم يزدگردي 
استفاده مي كردند 
كه البته تفاوت 
چنداني با تقويم 
مزديسنا نداشت

در  هميشه  ايراني«  »گاه شماري 
در  است.  بوده  دقيق ترين  جهان  سطح 
مقايسه گاه شماري ميالدي كه امروزه با 
اجتماعي  سياسي-  قدرت هاي  پشتوانه 
كشورهاي غربي، جهاني شده است، در 
ايراني در  هر 5025 سال و گاه شماري 
هر 141 هزار سال يك روز با واقعيت 

اختالف پيدا مي كنند.
»مرحومدکتراحمدبیرشك،کتابگاهنامه
تطبیقيسههزارساله،ص237.«

ایرانیان و باستاني سرزمیني ایران،
این شاید ميآیند. شمار به متمدن ملتي
اما آید بهشمار کلیشهاي عبارتي جمله،
سرزمین این فرهنگ و تاریخ در وقتي
پي آن حقیقي عمق به ميکنیم درنگ
با که ابتدایي همان از ایرانیان ميبریم.
اَیرانِویج سرزمین در اؤیایيها عنوان
ساکنگشتند،برايآنکهازنظمروزگار
وگذرانایامدورنمانند،کوشیدندتابه
دارايتمدنوفرهنگ، اقوام مانندسایر
استفاده و ابداع تاریخ بیافرینند. تقویمي

حدود به زمین ایران مردمان توسط گاهشماري
چهارهزارسالپیشبازميگردد.گفتهشدهاست
تقویمایرانیان،ملهمازتقویماهاليبابِلبودهاست
کهدرآنسال360روزداشت؛یعنيدوازدهماهِ
سيروزه.برايهماهنگيدرفصلهانیزهرشش
سالیكبار،سالسیزدهماههميشد.پسازروي
نام با که گاهشماري این هخامنشیان، آمدن کار
فرسقدیمیافرسهخامنشيشناختهميشدرفته
رفتهوبهمرورزمانشاملتغییراتيشدکهحدودا
سهسدهپسازآنبودکهشمایلنهایيخودرا
پیداکرد.نامهایيکهبرايماههاياینگاهشماري

برگزیدهشدندعبارتبودنداز:
با برابر جوي، کندن هنگام ادوكن ئيش:

فروردینماه
ثور واهر:بهارپرغروربرابربااردیبهشتماه
تائي گرچي:سیرچیدن،برابرباخوردادماه

گرم پد:پايگرم،برابرباتیرماه،درن
باجي:جاودانگي،برابرباامردادماه

ماه دئیس: بایگا باشهریورماه، برابر كارياشيا:
پرستشخدا،برابربامهرماه

ورگزن:برابرباآبانماه،اثري
يادي:ماهپرستشآتش،برابرباآذرماه
آنامك:ماهخدايبينام،برابربادي

ساميا:برابربابهمنماه
ويخن:برابربااسفندماه.

پاییز بافصل آغازسالهمزمان تقویم این در
بودکهجشنمتعلقبهآن»باگایادي«عنوانداشت.
اینگاهشماريشاملچهارفصلسهماههبودکه

عنوانسهفصلنخستازاینقراربود:وههاربه
جايبهار،وهامینبهجايتابستانوپاتیژبهجاي
زبانکردي در امروزهمیناصطالحات که پاییز

کاربرددارد.
اماپسازآنبودکهتقویمدینيایرانیان-پس
جانشین هخامنشي- بزرگ داریوش پادشاهي از
که دیني کامال تقویِم این شد. پیشین گاهشماري
مزدیسنانامگرفتبرايهریكازروزهايسي
روزهیكماه،ناميجداگانهبرگزید.اساميدوازده
دین معروف ایزدان اسامي همان تقویم این ماه
با نیز ایران امروزي تقویم در و است زرتشتي
کميتغییرمحفوظماندهاست.ازآنروکهایرانیان
مردمانيشادبودند،ازروزهايروزوماههمین
تقویمهمسودبردندوازمیانآن،دوازدهجشن
آفریدند)کهالبتهگاهبیشترهمميشد.(براینپایه
آنانازتقارنویکسانينامروزباماه،درهرماه

حداقلیكمراسمآیینيرامنعقدمينمودند.
ازآنجاکهاینتقویم360روزهبود،پنجروز
محاسبهنشدهرااندرگاهنامیدندکهدردورهاسالمي
بهخمسهمسترقهیاپنجهدزدیدهنیزشهرتیافت.
یافت ادامه نیز بعد دورههاي در گاهشماري این
ازسقوطساسانیان ایرانیانپس از هرچندبرخي
تاسدههاازتقویمیزدگردياستفادهميکردندکه

البتهتفاوتچندانيباتقویممزدیسنانداشت.
دردوراناسالميیکدستيگاهشماريتاحدود
زیاديازمیانرفت.بهبیاندیگرازابتداتاسال471
قمري،تقویمرایجهجريقمريبود.درآنزمان
محاسبه و اصالح راستاي در جاللي گاهشماري
جاللي تقویم آمد. پدید ایراني گاهشماري دقیق

رادرهماهنگيباسالاعتداليدقیقترین
گاهشماريجهاندانستهاند.بهطوريکه
اروپایيکهدرهر3320 تقویم برابر در
گاهشماري دارد، خطا روز یك سال
جالليدرهر10هزارسالیكثانیهخطا
عدهاي توسط جاللي گاهشماري دارد.
ابوالفتح جمله از ایراني ریاضيدانان از
ابومظفر خازني، منصور عبدالرحمان
محمد لوکري، ابوالعباس اسفزاري،
نجیب بن میمون معموري، احمد بن
در و مباهي بیهقي کوشك ابن واسطي،
راسهمهآنهاحکیمعمرخیامنیشابوري
درسومرمضان471قمريتنظیمگردید.
کارتدویناینتقویم،دردورانسلطنت
و سلجوقي ملکشاه جاللالدین سلطان
نظام خواجه وزیرکاردانش؛ فرمان به
اصفهان رصدخانههاي در توسي الملك
نیشابور و ري سالجقه(، )پایتخت
صورتپذیرفت.مبدأگاهشماريجاللي،
سلطنت تخت بر ملکشاه جلوس سال
فروردین اول جمعه، آن سرآغاز و
هجري 458( جاللي نخستین سال
خورشیدي(،برابربانهمرمضان471قمريبرابر
اختالف و بود )میالدي( مارسگریگوري با21
بود. سال 457 خورشیدي هجري تقویم با آن
تنظیم طوري سال اول روز گاهشماري این در
بابرابريبهاريهمگامشودودر شدهاستکه
پس اگرچه دارند. روز 366 یا 365 سال، پایان
ایران، سرزمین به مغول قوم وحشیانه هجوم از
گاهشماريمغولي_اویغوريیادوازدهحیوانينیز
رواجیافتوحتيتااوایلقرنحاضربهویژهدر
دورانصفویهوقاجاریهموردتوجهبیشتريقرار
گرفتاماعمومادرحاشیهبود.گاهشماريایران
پایهگاهشماريجاللي بر افغانستان وگاهشماري
هم و ماههایشان درازاي هم ولي شدهاند ساخته
دگرگوني جاللي گاهشماري با شان تاریِخ آغاز
از پیش تا جاللي گاهشماري روي هر به دارد.
مشروطهدرایرانرسمیتنداشتوباتغییراتياز
جملهدرمبدا،اساميوطولماههادرقالبتقویم
هجريشمسيبُرجي،تقویمتازهايدرایرانپدید
آمد.گاهشماريهجريخورشیديرانخستینبار
)معلم اصفهاني نجمالدوله عبدالغفارخان میرزا
ریاضیاتمدرسهدارالفنون(باتوجهبهگاهشماري
بار اولین براي نجمالدوله کرد. استخراج جاللي
عبارت1264هجريشمسيرادرحاشیهتقویم
سال807جالليمطابق3-1302هجريقمري
ذکرکردوازآنتاریخبهبعد،گاهشماريرادر
ایرانرایجکردکهبراياولینباراساسآنشمسي
مدینه به مکه از اسالم پیامبر هجرت آن مبدا و
برجهاي عربي اسامي براساس آن ماههاي بود.
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دوازدهگانهفلکي)حمل،ثور،جوزا،سرطان،اید،
سنبله،میزان،عقرب،قوس،جدي،دلووحوت(
وطولآنهابرمبنايتوقفنسبيخورشیددربروج
مذکور29تا32روزهبود.گاهشماريکهاونوشت،
بهگاهشماريهجريشمسيبُرجيمعروفاست.
ملي شوراي مجلس دوم دوره در گاهشمار این
ایراندردومصفر1329مطابق2اسفند)حوت(
1289،بهعنوانمقیاسرسميزمانمحاسباتمالي

کشورپذیرفتهشد.
سازمانهاي تاسیس از پس قاجار، دوران در 
نویناداري،بهویژهپسازسپردهشدنامورگمرك
بهدستمستشارانبلژیکي،برايمحاسباتاداري
شماري ماه دولت، کارکنان حقوق پرداخت و
و برج« »اول اصطالح شد. گرفته کار به بُرجي
»آخربرج«نیز،کههنوزوردزبانکارمنداندولت
است،ظاهراازهمانزمانبابشدهاست.دردوم
اسفندماه1289ش.»قانونمحاسباتعمومي«به
تصویبمجلسشورايمليرسید.مادهسوماین
قانونچنینمقررميدارد:»مقیاسزمانبعدازاین
ماههاي و شمسي سالهاي دولتي محاسبات در
شمسي)بروج(خواهدبود.«هرچندتصویباین
قانوننخستینگامبرايرسمیتدادنگاهشماري
همین اّما بود، قمري گاهشماري جاي به ایراني

اساسي قانون مشروطیت، فرمان مانند نیز قانون
پایان تا ومتممقانوناساسي،وهمهقوانینيکه
شوراي مجلس تصویب به شمسي 1303 سال
تاریخگذاري تاریخهجريقمري به مليرسیده،
کاربرد براي تالشها وجود این با است. شده
گاهشماريایرانيادامهیافتودراینمیانبایدبه
اقداماتسیدحسنتقيزادهاشارهکرد.سرانجام
استفاده قانون 1304 فروردین یازدهم تاریخ در
قمري گاهشماري جاي به ایراني گاهشماري از
به نیز اویغوري و تقویمخطایي منسوخشدن و
مجلسشوراي دوره پنجمین نمایندگان تصویب
مليرسید.متناینقانوندومادهايکهدربیست
وهفتمفروردینماههمانسال،ابالغگردیدکهبه

شرحزیراست*:
بهتاریخ27برجفروردین1304
وزارتجلیلهمعارفواوقاف

قانونتبدیلبروجبهماههايفارسيازنوروز
1304شمسيکهبهشرحدومادهذیلبهتصویب

مجلسشورايمليرسیدهاستابالغميشود.
مادهاول_مجلسشورايمليتصویبمينماید
کهازنوروز1304تاریخرسميسالیانهمملکتبه
ترتیبذیلمعمولگرددودولتمکلفاستکه

درتمامدوایردولتياجرانماید:

حضرت هجرت سال تاريخ: مبدا  الف_
خاتمالنبیینمحمدبنعبداهلل)ص(علیهازمکهمعظمه

بهمدینهطیبه
ب_ آغاز سال: روزاولبهار

ج_ سال:کماکانشمسيحقیقي
د_ اسامي و عدد ايام ماه ها:]دراینجابهجهت
عدمتطویِلمتن،ازذکرناموتعدادروزهايهر

ماهخودداريميشود[
تبصره:درسنینکبیسهاسفند)30(روزخواهد

بود.
اویغور مادهدوم_ترتیبسالشماريخطاو
تاریخ از بوده معمول سابق تقویمهاي در که

تصویباینقانونمنسوخخواهدبود.
اینقانونکهمشتملبردومادهاستدرجلسه
و سیصد و هزار یك ماه فروردین یازدهم شب
ملي شوراي مجلس تصویب به شمسي چهار

رسید.
رییسمجلسشورايملي

موتمنالملك
عینقانونکهمشتملبردومادهاستدرکابینه

ریاستوزراضبطاست.
*:جهتخوانشروانمتن،کوشیدهشدتا
متنقانون،بهزباننوشتاريامروزنزدیكگردد.

تاريخ برگزاري جشن ها كه امروز تنها نوروز و مهرگان 
از آن باقي مانده است از اين قرار بود: 
= نخستين روز هر ماه جشن هرمز 

ماه  در   )19( روز  فروردين  فروردينگان=  جشن 
فروردين 

=جشن  ارديبهشت  ماه  در   )3( روز  ارديبهشت   
ارديبهشتگان 

خرداد روز )6( در ماه خرداد = جشن خردادگان 
 تير روز )13( در ماه تير = جشن تيرگان

 امرداد روز )7( در ماه امرداد = جشن امردادگان
شهريور روز )4( در ماه شهريور = جشن شهريورگان

جشن مهرگان = مهر روز )16( در ماه مهر 
 جشن آبانگان = آبان روز )10( در ماه آبان

جشن آذرگان )آذرخش( = آذر روز )9( در ماه آذر 
)دي  روز  خرم  = جشن  دي  ماه  در   )23( روز  دي   

دادار جشن( 
بهمنگان = بهمن روز )2( در ماه بهمن

سپندار جشن = سفندارمذ روز )5( در ماه سپندارمذ 
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هاله امري كاظمي

فواد شمس

نكيسا محضري

کوروشنیکنــامدرکتاب»ازنوروزتانوروز«به
چگونگيبرگزاريوفلسفهجشنهاومراسمایرانیان
زرتشــتيدرگذرازیكسالخورشیديميپردازد.
کتابمذکوربهســفارشپژوهشــکدهمردمشناسي
ســازمانمیراثفرهنگيوچاپموسســهفرهنگي
انتشــاراتيفروهرميباشــد.درباورایرانیانباستان،
شادي،جلوهاينیكازبخشایشاهورایياست.پس
وظیفهآدميدرایناستکهزندگيخودراباشادماني
وآرامشســپريکند.بههمیندلیلاستکهبرپایي

جشنهایيسازگارباطبیعت،ارجواهمیتبسیاري
دارد.جشــننوروزازبرجستهترینوباشکوهترین
یادگارهايایرانیاناســتکهســالهايزیاديرا
پشتسرگذاشــتهویکيازجشنهايبسیارکهن
جهانبهشمارمیرود.پیداستکهنوروز،ارتباطي
ناگسستنيبارویشوسبزهدارد.هنگاميکهگل،
گیاهوســبزهجانزندهايميگیرندوجهانزنده
درفشرنگارنگزندگيرابهشاديميافروزد،از
سويدیگرفروغعشــقوامیدسراسرافرینشرا

فراميگیردوجنبش،تالشوکوشــشدرهمهجا
وهمهچیزدیگربارجانميگیرد،سالنووجشن
نوروزباشــکوهتامآغازميشود.سفرهنوروزي،
هفتســین،دیدوبازدیدنــوروزيونیایشدر
نخستینروزســالنو،روزششمفروردین)زادروز
اشوزرتشت(ومراسمسیزدهنوروزازآیینهايویژه
نوروزميباشد.سایرآیینهاومراسمدرفاصلهنوروز
تانوروز،شامل32جشناستکههرکدامنموداري

ازفرهنگوتمدنایراناست.

رمان»اتاق«یکيازموفقترینآثارداســتانيشناخته
شدهدرسالهاياخیراستکهبراساسزندگي»جوزف
وریتزل«جنایتکاراتریشيکهدخترخود»الیزابت«رااز
سن12سالگيبهمدت24سالدراتاقيتاریكونمور
درزیرپلههايخانهاشزندانيوموردتجاوزقرارداده
است.حاصلآنبچههایيبودهاستکهبهعلتبیماري
درسالهاياولتولدميمردندامایکيازدخترهاتاهفده
سالگيدوامميآوردوباهمدستيمادرشفرارکردهو

خودرابهپلیسميرســاند.دراینرمانراويداستان
جكپسرپنجســالهاياستکهبامادرشمدتهفت
سالدراتاقيبهمساحت11ونیممترمربعاسیرميشوند
وباداشــتنتلویزیونيکهفقطدوکانــالداردازدنیاي
بیرونآگاهند.جكفکرميکندهمهتصاویرغیرواقعیا
فضایيهستند.سواالتجدیدکههرروزدرذهنشنقش
ميبنددخوانندهرابهیادمســافرکوچولومياندازد.در
هرفصلازکتاب،همگامباپیشرفتنداســتانجكبا

موقعیتهايجدیدروبهروميشودکهازنگاهکودکانه
اوباهزارانســوالهمراهاست.نویسندهبراينگاشتن
اینداســتانازچندینروانشناسکمكگرفتهتابتواند
ذهنیاتجكکوچكراعیناًطبقروحیاتکودکان5ساله
بهتصویربکشد.ایناثردرسال2010نامزدجایزهبوکر
وهمچنینپرفروشترینرماننیویوركتایمز،درسال
2011نامزدجایزهاورنجوبرندهجایزهکامنولثرایترزو
درسال2012نامزدجایزهادبيایمپكدوبلینشدهاست.

60»گاهنوشــته«،شــایدبرايبیان15-16سالاز
زندگيآفرینندهیکيازماندگارترینرمانهايفارســي
فرصــتاندکيباشــد.اماهمینفرصــتاندكبراي
خوانندهايعالقهمندبهخالقجاودانهايبهنام»کلیدر«
غنیمتاست.محموددولتآباديکهروزگارجوانيرا
درمیانفرودستانجامعهسپريکردهوبهقولخودش
دراولیننوشتههمینکتابهمواره»اندیشیدن«راجدي

گرفتهاست.
دولتآباديکســياســتکهدرجوانيکارگريو
کشــاورزيکردهدرداســتانهایشبهایناقشارتوجه
کردهاماهمانطوريکهخودشنوشتهاستسعيکرده
است»درداستاننویســياصراردرایجادتراژدي«نکند

بلکهادبیاترئالیســتيرادرخدمتشکوفایيتوانایي
واســتعدادآدمیانگرفتهاســت.دولتآباديدر216
صفحه»نوننوشتن«گوشههاي»رنجي«کهیكنویسنده
بزرگمعاصرماکشیدهاســترابهقلمنگاشتهاست.
محموددولتآباديدر»نوننوشتن«اشازدغدغههایش
گفتهاســت.ازســختيهاوفرازونشیبهایشازسر
دردهایش...ازهمهمهمتراینکهدولتآباديبرايکلیدر
سالمتجســمش،مهرهگردنشومچدستراستش
راگذاشــتهاســت.دولتآباديازنونيگفتهاستکه
برایشنوشتهاستازجفاهایيکهازرفیقاننارفیقدیده
است،ازهمراهانخنجربهدستوازکسانيکهآثارش
رادزدیدهاند.درنوننوشــتندولتآباديازتنگناهاو

سختيهایيگفتهاستکهتنهاراهحلشراازنصیحت
پدرشوامگرفتــهاســت.کاروکاروکار.اودراوج
ناامیديهافقطنوشــتهاستودوچنداننههزارچندان
نوشتهاســت.دراینپارهنوشتههااوازبزرگانيهمنام
بردهاستازاحمدشــاملوکهبالقباستادیادکردهتا
احســانطبريکهبهاحترامنامشراآوردهاست.بعد
ازخواندن»نوننوشتن«تنهاحسيکهدرخوانندهایجاد
ميشودشبیهچیزياستبهنامشرمساري.شرمساري
ازایــنکهچرابهدولتآباديوآثارشخصوصاکلیدر
کهخــودشآنراادايدینبهتاریخومردمشميداند
کمتوجهيشدهاست.فکرميکنممابایددینمانرابه

آنبپردازیم.

از نوروز تا نوروز

اتاق

نوشتن براي نان
نان براي نوشتن

نويسنده : كوروش نيكنام
نشر: نشر فروهر

نويسنده: اما دانا هيوز 
 مترجم: محمد جوادي 
ناشر: انتشارات افراز، چاپ اول 1390

نويسنده: محمود دولت آبادي

ـه
امـ

وزن
ور

ن

86



اسفند- فروردين ماه 1392

حواستانفقطبهرانندگيباشد
همه»خوب«رانندگينميکننــد.بعضيهاخیلي
عصبيميرانند،بعضيهاناگهانتغییرمسیرميدهند
زیرایاميخواهندســبقتبگیرندیاحواسشاننیست
ودرحالصحبتباتلفنهمراهشانهستندومتوجه
نیســتندخودرویشانبهسمتراستیاچپانحراف
پیداميکندوبرخيدیگرخیلينزدیكبهشماحرکت
ميکنندوبدونزدنراهنما،تغییرجهتميدهند.البته
هســتندرانندگانيهمکهســنباالیــيدارندیاتازه
رانندگيرایادگرفتهاندوبایدرعایتحالآنهاراهم
کرد.پساصلاولرانندگيایناستکهحواستانبه
کارخودتانباشــدوازهمهانتظاررانندگيدرستو

اصولينداشتهباشید.
افرادپرخاشــگروعصبانيبهعنوانخطرآفرینان
درجهیكجادههاشــناختهشــدهانــدوتحقیقات
نشــاندادهیكســومتصادفهارارقمميزننداما
خطرآفرینتــرازایــنافراد،راننــدگان"چندکارهو
بيتوجه"هســتند،کســانيکهرفتارپرخاشگريو
عصبيندارنداماهنگامرانندگيپیامكميفرســتند،
ميخورند،دنبالوســیلهايميگردنــد،ميخواهند
سيديموردعالقهشــانراپیداکنندو...اگرشما
همجزءاینگروههســتید،بایدبدانیدخطرناكترو

خطرآفرینترازرانندهايعصبانيهستند.
مرتببهآینهنگاهکنید

هنگامرانندگيالزماســتهــر20-30ثانیهیك
باروضعیتخودرادرآینههابررســيکنیدتامثالبا
موتورسواريکهنميدانیدازکجامقابلشماپیچید،
روبهرونشوید.متوجهاتومبیليکهحرکاتمارپیچيو
خطرناكداردشویدوبتوانیدزودترتغییرمسیربدهید
و...امابهیادداشتهباشیدنبایددرآینهخیرهشویدو
بایدخیليســریعدرکسريازثانیهآینههارابررسي

کنیدوبهمقابلخودنگاهکنید.
متمرکزباشید

وقتيپشتفرماناتومبیلمينشینید،بایدهمزمان
بهچیزهايزیاديفکرکنید;وضعیتراههاوترافیك،
ســرعتووضعیتاتومبیل،قوانینرانندگيوعالیم
کهممکناستهرروزتغییرکنند،بررسيآینههاو...
امابسیاريازاینمواردرابایدقبلازشروعرانندگي
بررســيکنید،نهدرجادهوخیابانوحینرانندگي،
آنموقعبایدفقطیكکارانجامبدهید،»رانندگي«.

شــایدفکرکنیدایننکتههارارانندگانجوانباید
رعایتکننددرحاليکهاصالاینطورنیستواتفاقا
شماهمکهسالهاسترانندگيميکنیدوسنباالتري
داریدوامکانخستگيوعصبيشدنتانبیشتراست،
بایدبیشترتوجهکنید.پسچهجوانوتازهکارباشید
وچهرانندهچندســاله،بایدبدانیــدکهرانندگيبه

تمرکزنیازدارد.
هوشیارباشید

درزمــانرانندگــيبایدکامالهوشــیارباشــید،
قرصهــايآرامبخشو...اســتفادهنکردهوخوب
استراحتکردهباشــیدوگرنهسرعتعکسالعمل
شــماپایینميآیدوممکناســتفاجعــهايبراي

خودتانودیگرانرخدهد.
مراقبدیگرانباشید

یــكرانندهحرفهايفقطبهخودشفکرنميکند،
اوتاحدزیاديمراقبدیگرانهماســت،بهعابراني
کهممکناستناگهانجلويراهشقراربگیرند،فکر
ميکندوسرعتشرادرمسیرهایيکهعابرانپیادهرد

ميشوند،کمميکند.
اوفاصلــهکافيرارعایتميکندتااگرخودروي
مقابــلرويترمززد،فرصتبرايکنارکشــیدنو
عکسالعملداشــتهباشد.حدسبزنیدتاکسيايکه
جلوياودرحالحرکتاســت،برايســوارکردن

مسافريناگهانتغییرجهتبدهدو...
درســتاســتکهبایدمراقبرانندگيدیگرانو
دیگرراکبانوعابرانباشید،امااینبهاینمعنانیست
کهتمامحواســتانرابهرانندگــيآنهابدهیدکهچه
کاريانجامميدهندباچهسرعتيوازکجاميگذرند
و...چونبااینکارتمرکزوحواســتان،بهکارهاي

دیگرانجلبميشودکهربطيبهشماندارد.
فاصلهرارعایتکنید

رعایــتدقیقفاصلههــاتاحدبســیارزیاديبه
شــمااینفضاراميدهدکهازبوجــودآمدنحادثه
جلوگیريکنید،مخصوصااگرهوابدباشــدوغبارو
مهوبارندگيوجودداشتهباشد،بایدفاصلهرابیشتر
رعایتکنیدوچراغهايمهشــکنیافالشرخودرا

روشنکنید.
صدايضبطراکمکنید

صدايرادیویــاضبطاتومبیلراهرگزآنقدربلند
نکنیدکهنتوانیدصدايبوقوآژیرخودروهايدیگر

رابشنوید.
پیامكممنوع!

حواسپرتيراننده،بهدلیلاستفادهازتلفنهمراه
یکيدیگــرازعللمهــمحوادثرانندگياســت.
تحقیقاتنشانميدهداســتفادهازتلفنهمراهخطر

تصادفرا4برابرميکند.
بیمارانيکهنبایدرانندگيکنند:

تمامبیمارانمبتالبهبیماريهايقلبيپیشــرفته
)مانندمبتالیانبهنارســایيقلبيپیشــرفته،اختالل
ریتمقلبيپیشرفته،سکتهقلبيوسیع،گرفتگيشدید
عروقکرونروبیماريهايدریچهايپیشــرفته(نباید
رانندگيهــايپرمخاطره،طوالنيمــدتوهمراهبا

استرسداشتهباشند.
بیمــاراندچارصــرعميتوانندبــراياینکهنه
خودشــانبهخطربیافتندونهدیگران،ازپزشكدر

مورداینکهميتوانندرانندگيکنندیانه،بپرسند.
بیماردیابتــيدرصورتياجازهرانندگيخواهد
داشتکهقدرتبینایيآنهاساالنهبررسيومشخص
شــودکهعوارضجديدرچشموبینایيآنهادراثر
ابتالبهدیابتایجادنشدهوقدرتبینایيشاندرحد

قابلقبولياست.
بیمارانمبتالبهآبمرواریدپیشرفتهکهدیدشان

کمشدهوبینایيخوبيندارند،نبایدرانندگيکنند.
بیماراناماساگرمشــکلحرکتي،تعادليودید
نداشتهباشد،ميتوانندباتشخیصپزشكواجازهاو

رانندگيکند.
افــراديکــهداروهايخوابآوریــاداروهایي
کهخوابآلودشــانميکندمصــرفميکنند،نهتنها
رانندگــيبلکههیچکاریديايمانندنجاري،بنایيو

...نبایدانجامدهند.
)HSE( كارمند دفتري بخش ايمني و بهداشت طرح/ پروژه *

يك راننده حرفه اي 
فقط به خودش 

فكر نمي كند، او تا 
حد زيادي مراقب 
ديگران هم است، 

به عابراني كه 
ممكن است ناگهان 

جلوي راهش 
قرار بگيرند، فكر 

مي كند و سرعتش 
را در مسيرهايي 
كه عابران پياده 
رد مي شوند، كم 
مي كند. او فاصله 

كافي را رعايت 
مي كند تا اگر 

خودروي مقابل روي 
ترمز زد، فرصت 

براي كنار كشيدن و 
عكس العمل داشته 

باشد
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توصيه هاي مهم ايمني در رانندگي

حسنيه 
سخندان *

عنوان  به  وقتي  ما  از  بسياري  اما  است  پرخطر  كار  يك  رانندگي   
تجربه  از  سالي  چند  و  مي گيريم  قرار  اتومبيل  فرمان  پشت  راننده 
درحالي كه  مي بريم  ياد  از  را  آن  خطرهاي  مي گذرد،  مان  رانندگي 
اتومبيل همان اتومبيل است و همان خطرها را براي ديگر خودروها و 

افراد پياده و مسافران دارد.
 اگر مي خواهيد راننده اي باشيد كه تا حد امكان تمام جوانب احتياط را 
رعايت مي كند و خطرهاي موجود را تا آنجا كه مي تواند پايين مي آورد، 

هميشه بايد نكته هايي را به ياد داشته باشيد.
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درادامهبحثبیماريهاياضطرابيبهیکياز
شایعتریننوعاینگونهبیماريبهنامکسالتاشاره
خانواده، خود، اطراف در ما از یك هر ميکنیم.
همکارانوبستگانخودنمونهايازاینبیمارانرا
داریمکهگاهيبااعمالافکارآزاردهندهايکهدارند
باعثناراحتيبقیهميشوند.گاهيشدتکسالت
بیمار روزمره زندگي در اخالل که است بحدي
ایجادميشود.ایننوعکسالتدرهمهجوامعشایع
استوليدرجامعهماکهداراياعتقاداتمذهبي
اینشکل ازعوامل ميباشدشایعتراستویکي
بدفهميافراددرخصوصمسائلمذهبياستکه
ماشده درجامعه اینکسالت بیشتر باعثشیوع

است.ایناختالل،وسواسنامدارد.

اختالل وسواس فكري – عملي 
است عبارت بیماري این مهمترینخصوصیت
ازاعمالرفتار،افکار،تجسمسازيیاتصاویرمکرر
دائميکهشخصمبتالبهمزاحمونامناسببدون
اینخصوصیاتواقفاستوتشریحایناعمال
وافکارباعثایجاداضطرابواضحوناراحتيو
افسردگيدرشخصميشود.فردمبتالسعيميکند
یا بگیرد ندیده را تصاویر و افکار و اعمال این
آنمسائل افکاردیگري اعمال با یا کند سرکوب
راخنثيکندوغالبانیزدرجریانتالشهاشکست
ميخورد.فردميداندکهایناعمالوافکارازذهن

خودشتراوشميشودوعامليازبیروندراین
خصوصدخالتنميکند.دروسواسعمليعالیم

ذیلمکرروآزاردهندهتکرارميشود.
رفتارهايتکراريمثلشستندست،منظمکردن
ذهنيگرایي اعمال یا وسایل کردن وارسي اشیا،
مثلدعاکردن،شمردن،تکرارذهنيکلمات،تکرار
بهصورت که مذهبي اعمال و وضو تکرار نماز،
در ميشود. تکرار آزاردهنده و انعطافناپذیر
مشکلساز دعا عمل نفس کردن دعا خصوص
نیستبلکهدراینکسالتشخصتصورميکند
اگردرحینانجامعملخاصيفالندعارانخواند
بالیيبرسرخودیاخانوادهاشميآیدکهحادثهاي
عملي یا فکري وسواسهاي است. ناخوشایند
ناراحتيواضحميشوندووقتگیرهستند باعث
ایجاد اجتماعي و شغلي خانوادگي، زندگي در و
مشکلميکند.تصورکنیدهمکاريداریدکههر
بارکهباکسيدستميدهدیابهاوراقاداريو
وسایلدستميزنداحساسميکنددستشنجس
یاآلودهشدهومکرربهدستشویيجهتشستشوي
دستميرودودقایقطوالنيوگاهيساعتهادر
دستشویيميماندوبهمشتريخودووسوسهایش
ميپردازدوپسازخروجازدستشویينیزاطمینان
نداردحاضر تمیزيدستهایش و پاکي به کامل
بهدستزدنبهدستگیرهدرنسبتوباآرنجدر
خیس دستش که زماني چنانچه و ميکند باز را

احساس مجددا بخورد دستش به چیزي است
کثیفيونجسيميکندواینسیکلتکرارميشود.
اختاللوسواسيعالوهبرایجادکسالتهايروحي
عصبي،بیماريپوستي،حساسیت،تحریكپذیري
باعث نهایت در و ميکند ایجاد پرخاشگري و
این باشد یادمان ميشود. اساسي افسردگي ایجاد
اختاللزمینهژنتیکيووراثتينیزداردوبهصورت
اکتسابينیزالگوبرداريميشودواگربهرفتارهاي
وسواسگونهخودخاتمهندهیم.فرزندانمانازما
اینخصوصیاتراخواهندآموختوشروعاین
مشکل از پر آیندهاي ميتواند کودکي در اختالل
درمان جهت زماني دوره کند. ایجاد آنان براي
اینکسالتمحدوداستواگرسریعتربهپزشك
متخصصمراجعهننماییمونسبتبهدرماناقدام
نکنیمکسالتمزمنشدهدرعملپاسخيازدرمان
پسازطوالنيشدنبیمارينخواهیمگرفت.الزم
بهذکراستاعمالوافکاروسواسگونهبهواسطه
آسیبيکهبهجسموروانماميزندوباعثاتالف
نیز شرعي بهلحاظ ميشود پول و وقت انرژي،
مشکلسازهستندوبهدلیلحرمتبهمسائلمذهبي
ميبایستسریعترنسبتبهدرمانخوداقدامنماییم
بهجاي دارد ماوجود اطرافیان بیماريدر اگر یا
کنارآمدنبااومسیردرستدرمانرابهوينشان
دهیمتابهسالمتروانجامعهخدمتکردهباشیم.
ادامهدارد...

بهداشت روان5
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رفتارهاي تكراري 
مثل شستن دست، 
منظم كردن اشيا، 
وارسي كردن 
وسايل يا اعمال 
ذهني گرايي مثل 
دعا كردن، شمردن، 
تكرار ذهني كلمات، 
تكرار نماز، تكرار 
وضو و اعمال 
مذهبي كه به صورت 
انعطاف ناپذير و 
آزار دهنده تكرار 
مي شود. در خصوص 
دعا كردن نفس 
عمل دعا مشكل ساز 
نيست بلكه در اين 
كسالت شخص 
تصور مي كند اگر 
در حين انجام عمل 
خاصي فالن دعا را 
نخواند باليي بر سر 
خود يا خانواده اش 
مي آيد كه حادثه اي 
ناخوشايند است

دكتر منوچهر 
سرحدي
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آلبوم من عاشقم 
خواننده: ميثم معافی

انتشار: ندای هنر ايرانيان 

عاشقانه ها 
خواننده: احسان خواجه اميري 

انتشار توسط آواي هنر 

آلبوم به رنگ شب
خواننده:  فرشيد اعرابي

انتشار: آواي باربد 

آلبوم خاطرات مبهم 
خواننده: رضا يزداني 

ناشر: علی اوجی

آلبوم موسيقی
»چهل حكايت از گلستان سعدی« 

آلبوم موسيقی »چهل حكايت از گلستان 
سعدی« شامل 40 دكلمه با صداي  زنده 
ياد خسروشــكيبايی روانه بازار موسيقی 

كشور شد.

تهران 1500
كارگردان: بهرام عظيمي

فيلم در ژانر كمدي و داســتان آن درباره 
گذشــته و حال پيرمردي 160 ساله است 
و زمان داســتان 15 روز قبل از تحويل 
ســال 1500 هجري شمســي است . در 
سال 1500 ربات ها در كنار مردم زندگي 
با  پولــدار مي توانند  مي كنند و آدم  هاي 
امكانات پيشرفته پزشــكي تا 160 سال 

زندگي كنند...
بازيگران: مهران مديــري، هديه تهراني، 

بهرام رادان و ...

حوض نقاشي
كارگردان: مازيار ميري

خالصه داستان:  مازيار ميريالصه داستان: 
مريم و رضا با آدم هاي ديگر فرق دارند، 
آن هم نه يك فرق ساده، بلكه بسيار بزرگ 
و آنها بايد تالش كنند تا به ديگران ثابت 
كنند اين تفاوت بزرگ را با معجزه عشق 

حل كرده  اند.
بازيگران: نگار جواهريان، شهاب حسيني

Amour عشق
كارگردان: ميشاييل هانكه

فيلم عشق داســتان يك زوج سالخورده 
اســت كه در كنار هم پيــري و از كار 
افتادگي را تجربه مي كنند. اين فيلم دهمين 

فيلم بلند سينمايي ميشائل هانكه است.
امانوئل  ترنتينيان،  ژان لويــي  بازيگران: 

ريوا، ايزابل اوپر، ويليام شيمل
محصول 2012اتريش، فرانسه، آلمان 

تن تن و راز قصر مونداس
كارگردان:آروند دشت آرای

سالن نمايش :سالن يك  
ساعت نمايش :19:30 , 21:30

بيست و يك بار مردن در سی روز
كارگردان:صابر ابر

سالن نمايش :سالن استاد سمندريان  
ساعت نمايش :20:30 

يادداشتی برای سهراب
كارگردان:اصغر خليلی

سالن نمايش :سالن استاد سمندريان  
ساعت نمايش :18:30

ارخش  
نويسنده و كارگردان: مسعود دلخواه 

سالن اجرا: تاالر چهارسو
ساعت: 19:00 

متن تئاتر- پرفورمنس »اِرِخش« بر اســاس متون 
مختلف )بويژه »برخوانــي آرش« اثر بهرام بيضايي، 
شعر »آرش كمانگير« اثر ســياوش كسرايي، اشعار 
ديگر شاعران معاصر ايران و نيز شعرها و نوشته هاي 
كارگردان( تنظيم و دراماتورژي شده و با حضور بيست 
بازيگر و هفت نوازنده به شــيوه تجربي و كارگاهي 

تمرين و اجرا شده است.

شايد بعد از كارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تالش كرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم.  
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ساعت 7/1۵ 
دقيقه به روستاي 
آهار ميرسيم. در 
آسمان لكه اي هم 
ابر ديده نمي شود و 
همه چيز نويد يك 
روز خوب و آفتابي 
را براي صعود به 
ارتفاعات مي دهد. 
تمامي روستا در 
خواب صبحگاهي 
فرو رفته است و ما 
از ميان كوچه هاي 
ساكت و يخ زده، 
به جاي مسير ده 
تنگه، راه ارتفاعات 
غربي روستا را دنبال 
مي كنيم

90

روزجمعه10آذرماه91ساعت6صبحوبا
شرکت مرکزي ساختمان مقابل از نفر 14 تعداد
فراب،براياجرايیکيدیگرازبرنامههايتقویم
حرکت فراب نوردي کوه گروه دوم ماه شش
خودراآغازميکنیم.مطابقبرنامهپیشبینيشده
ميبایستصعودقلهقلعهدخترباارتفاع3200متر
رااجراميکردیمامابااطالعاتيکهدراواسطهفته
ازریزشبهمندردرههايغربيدهتنگه)مسیر
صعودقلعهدختر(ازدوستانساکنروستايآهار
رعایت لحاظ به گرفتیم تصمیم کردیم، دریافت
مسائلایمنيکهیکيازاصولاساسيوجديدر
اجرايبرنامههايکوهميباشد،باتغییريکوچك،
دامنههايجبههشماليتوچالرابرايانجامیك

کوهپیمایيسبكانتخابکنیم.
میرسیم. آهار روستاي به دقیقه 7/15 ساعت

همه و نميشود دیده ابر هم لکهاي آسمان در
چیزنویدیكروزخوبوآفتابيرابرايصعود
خواب در روستا تمامي ميدهد. ارتفاعات به
صبحگاهيفرورفتهاستوماازمیانکوچههاي
راه تنگه، ده مسیر بهجاي زده، یخ و ساکت

ارتفاعاتغربيروستارادنبالميکنیم.
هواامابسیارسرداستودرباديکهميوزد
زمستاني کامل پوشاك از استفاده جز چارهاي
نیست.درمسیريکهحرکتميکنیمفقطتعداد
دیده طبیعت گردشگر و نورد کوه معدودي
ميشوند.انبوهباغهايآهاردراینفصلازسال،
نیز درختان برشاخههاي و است اهالي از خالي
دیگرکمترنشانيازبرگوآنرنگهايشورانگیز

پاییزيميبینیم.
راهپیمائي،درجایي ازحدودیكساعت بعد

مناسبکناررودخانهبرايجلسهمعارفهوصرف
دره کف در کمي آب ميکنیم. توقف صبحانه
جریانداردکهازیخزدگيچشمههايباالدست
سنگین بارشهاي ميرسد نظر به دارد. حکایت
روستاهاي ساکنین براي امسال پاییز در برف
در است. بوده غیرمنتظره کامال البرز کوهستاني
حدودساعت9،حرکتبهطرفارتفاعاتباالتر
ما فراوان خیزهاي و افت با راه ميشود. شروع
باغهايروستايآهار بناهاو بهطرفآخرین را

هدایتميکند.
و ميرسیم شکرآب راهي دو به وقتي
شمالي جبهه ارتفاعات طرف به که مسیرجنوبي
آن از دیگر ميکنیم انتخاب را ميرود توچال
پاکوببزرگومشخصخبرينیستوبایستي

راهخودراازمیاندامنههايبرفيبازکنیم.

گزارش صعود به توچال؛ بلندترين ارتفاع شمال تهران 

کوه پيمايي در ارتفاعات جبهه شمالي توچال
فرامرز نصيري 



اسفند- فروردين ماه 1392

از سراشيبي دره و 
با وجود برف زيادي 

كه وجود دارد به 
راحتي پايين رفته 
و ساعت 1۲/۳0 
دقيقه با عبور از 

كوچه باغ هايي يخ 
زده وارد امامزاده 

شكرآب مي شويم. 
چهره زمستاني 

شكرآب، زيبا و آرام 
است. استراحتي 

يك ساعته را 
در اينجا در نظر 

مي گيريم: هم 
براي صرف ناهار 
و هم براي از تن 

به دركردن خستگي 
كوه پيمايي در يك 

روز خوب و برفي
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و بزرگ دشتي به وقفه بي و آرام صعود ساعت یك با
جبهه ودرههاي یالها چشمانداز ميرسیم. برف از پوشیده
شماليتوچالبسیارزیباوباشکوهاستودرآنسويدیگر،

ميکند. خودنمائي سرکچالها - بستك کلون سپید و مرتفع خطالراس
پارهايمشخصاتو پیداميکنیم، براياستراحت درفرصتکوتاهيکه
دوستان به مرکزي البرز از نقطه این کوهستانهاي جغرافیائي اطالعات
ارائهميشود.تراورسدامنههايپربرفرابهطرفغربادامهميدهیم.
همراهيتعداديازدوستانجدیدکهاولینحضورخودرادریكکوهپیمایي
زمستانيتجربهميکنندموجبميگرددبرايدستیابيبهارتفاعاتباالتر
تالشينداشتهباشیم.یكساعتونیمدیگر،بهدومیندشتبزرگبرفي
ميرسیم.ارتفاعایننقطه3000متراستوباتوجهبهتدارکاتنامناسب
تعداديازاعضايگروهتصمیمميگیریمبعدازاستراحت،ازدرهايپربرف

کهدرشمالشرقدیدهميشودخودرابهروستايشکرآببرسانیم.
ازسراشیبيدرهوباوجودبرفزیاديکهوجودداردبهراحتيپایین
رفتهوساعت12/30دقیقهباعبورازکوچهباغهایيیخزدهواردامامزاده
شکرآبميشویم.چهرهزمستانيشکرآب،زیباوآراماست.استراحتيیك
ساعتهرادراینجادرنظرميگیریم:همبرايصرفناهاروهمبرايازتن
بهدرکردنخستگيکوهپیمایيدریكروزخوبوبرفي!ساعت13/30
دقیقهبهطرفآهارومحلقرارخودبارانندهمینيبوسسرازیرميشویم
از فراب مرکزي ساختمان مقابل در دقیقه 16/30 ساعت در سرانجام و

دوستانخداحافظيميکنیم.

همكاران شركت كننده در اين برنامه 
خانم ها:شکوفهمیالني_مریممیرمحمودي_لیالمسعودي_مهنازجلیلي
آقايان:حسینقدسيفر_محمدرضامشایخي_رضافدایي_حسین
صادقي_فوادنجفي_فیضاهللسقر_مهديعلیشاهيوفرامرزنصیري

)سرپرست(



اندر احواالت كارمندي
گوناگون

ضرب المثل هاي ايراني

آنچه عيان است، چه حاجت به بيان است
چونمطلبيآنقدرواضحوروشنباشدکهاحتیاجبهتعبیروتفسیرنداشتهباشدبهمصراعباال

استنادجستهارسالمثلميکنند.
آوردهاندکه...........

پرسي كه تمناي تو از لعل لبم چيست
آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است
وليچونبنیانگذارسلسلهگورکانيهندمصراعباالرادریکيازوقایعتاریخيتضمینکرده

وبدانجهتبهصورتضربالمثلدرآمدهاستبهشرحواقعهميپردازیم:
ظهیرالدینمحمدبابر)937-888هجري(کهباپنجپشتبهامیرتیمورميرسدازسلسله
گورکانیاندرهندوستاناست.بابردرزبانترکيهمانببر،حیوانمشهوراست.ويهنگاميکه
پسازفوتپدردروالیتفرغانهحکومتميکردندشهراندیجانرابهجايتاشکندپایتخت
خویشقرارداد.درمسندحکمرانيدورقیبسرسختداشتکهیکيعمویشامیراحمدحاکم
سمرقندودیگريدایياشمحمودحاکمجنوبفرغانهبود.بابربهتوصیهمادربزرگشایراناز
یکيازروسايطوایفتاجیكبهنامیعقوباستمدادکرد.یعقوبابتدابهجنگمحمودرفتو
اورابهسختيشکستوسپسامیراحمدراهنگاممحاصرهاندیجاندستگیرکرد.بابرکهآنموقع
درمضیقهماليبود،خزانهامیراحمددرسمرقندراکهدوکروردینارزربودبهتصرفدرآورد
وآنپولدرآغازسلطنتبابردرپیشرفتکارهایشخیليموثرافتاد.بابرباوجودآنکهدر
آنزمانبیشازسیزدهسالنداشتشعرميگفتوباوجودخردساليخوبهم

شعرميسروداینشعرراهنگاممبارزهباعمویشامیراحمدسرود:
باببرستیزهمکناياحمداحرار
چاالکيوفرزانگيببرعیانست

گردیربپایيونصیحتنکني
چهحاجتبهبیاناست
مصراعآخربهاحتمالقریببهیقینپسازتاریخ
مزبورکهبهوسیلهبابردردوبیتيباالتضمینشده
استبهصورتضربالمثلدرآمدهودرالسنه

وافواهعموميبهکاررفتهاست.

كسی حاضر نبود داوطلب شود !!
مدیرو10نفرازکارکنانشازطناببالگرديکهدرصددنجاتآنهابود،آویزانبودند.
طنابآنقدرمحکمنبودکهبتواندوزنهریازدهنفرراتحملکند.کمكخلبانبابلندگوي
دستيازآنهاخواستکهیكنفرشانداوطلبشودوطنابرارهاکند.البته،داوطلبشدن
هماناوسقوطبهتهدرههمانوبهظاهرکسيحاضرنبودداوطلبشود.دراینهنگام،مدیر
گفتکهحاضراستطنابرارهاکندوليدلشميخواهدبرايآخرینباربرايکارکنان
سخنرانيکند.اوگفت:چونکارکنانحاضرندبرايسازماندستبههرکاريبزنندوچون
کارکنانخانوادهخودرادوستدارندودرموردهزینههايافرادخانوادههیچگلهوشکایتي
ندارندوبدونهیچگونهچشمداشتيپسازخاتمهساعتکاردرادارهميمانند،منبراي

نجاتجانآنانطنابرارهاخواهمکرد!
بهمحضتمامشدنسخنانمشوقانهوتحسینبرانگیزمدیر،کارکنانکهبهوجدآمده

بودند،شروعکردندبهدستزدنوابرازسپاسگزاريازمدیر!!
شرح : اگر مدير خوبی نيسيتيد الاقل سخنران خوبی باشيد! 

مسعود
 جعفري

كارمندان چاپلوس

براي ارايه شكايت لطفا شماره بگيريد
واحد رسيدگي به شكايات

تورم مديريتي

هدف و استراتژي

گردآورنده: رقيه زياری






